


i







KONGL
VETENSKAPS

ACADEMIENS
HANDLINGAR

FÖR År 1770.

Vol. XXXI.

STOCKHOLM,
Tryckt hos Dirir&curen LARS SALVIUS,

Pa dcft egen kofttråd, 1770,



) •
•

• tor
. ^ 4 ~* m i ' .*,

^^^^^



fc-KONUNGEN,
*t>fsS VETENSKAPS ACADEMIES

PROTECTOR.

KONGL. ACADEMIÉNS

LEDAMÖTER,

Herr Grefve AND. jÖH. V. HÖPKfeNj KbögU
Maj:ts och Rikfens Rad, Ridd; och Commerid.
af.Kongl. Maj:ts Orden* f. d. Przfident i K.

Canccllic-Coll. famt Upfala Acad. Gancdler* Le-
darn; af K. VittérhétS Acad.* af. KongU Inititutuni

Hfft. i Gdttingén, famt af Vet; Societ. i Marfeillé

ach Bern.

Herr GARL V. LlNNé" $ M. D. KongU Archiater*

Med; och Bot. Profefibr i Upfala* Ridd. af Nordft.
Ord; Led. af K.. Vet» Acad. i Paris ^ af K Acad.
Nat; Cur; lamt af Acad. i Petersburg ^Berlin, Lon-
don ..Upfala

i
Florenti MönrpdHér* Bern* Trund^

hrm
, Edinburg, Touloufe , Zelle. *

3
Herr Grefve CARL JOH. CRONSTEDT* Prsefi-

dent i K» Kammar-Collegk. , Ridd; af Nordfl. Or*
den, Skattniafl:; af K. M. Orden. * 1

s
Herr Bar. AU G» EHRENSWARD

,
General, Ridd;

och Commerid; af K, Maj:ts Orden,
i) Hfcrr Bar. DAN. TlLAS* Läfidshöfding * Cömm. af

N. Örd. Led. af K. Inftitutum Hiftor* i Göttingen.
Herr JAG FAGGOT, Öfver-Directeur vid K. Landt*

v måteriet famt Charteioch Juftering$*Verket. * 2
J

Herr GlLB. SHELDQN
,

Skepps - Byggmåftare vid
< K. örlogs - Flottan» ,

Herr CARL FRED» NORDENSGHÖLD * Qfvfer-

fte, Ridd. af Svårds-Orden. * i,

Herr GABR, POLHEM, Kammarherre;



ttm JÖNAS tVlELDERCfLEUTZ, Capitaine, Geo-
metrin Proteflor i Upfala.

Herr NILS ROSéN v ROSENSTEIN, M. D K.
Arctrater, R Tdd af Nordft. Ord., Led. af E. V el.

Soc. i Upfala.

Herr CARL DE GEER, Hof . Marfchalk , Ridd. af

Nordft. Orden, Led. af K Vet Soc. i Upfala, Cor-
refpondent af K. Vet. Acad. i Paris. * i

Herr ERIC v. STOCKENSTRÖM , K. Majrts och
Rikfens Råd , Ridd och Comm. af K Maj:ts Ord.

Herr OLOF MALMERFELT, Landshöfditig , R:dd.
af Nordft. Orden.

Herr GERH. MEYER , öfver Direaeur vid Kongl.
Styckgjuteriet.

Herr Grefve CLAS EKEBLAD, Kongl. Maj ts och
Rikfens Råd, Prjefide,nt uti K. Cancellie Collegio,
öfverfte Marfchalk, Abo Acad Canccller, Ridd ch
Comm. af K Maj:ts Orden, Led. af Kongl. Vit-

terhets Academien.
Herr EMANUEL SWEDENBORG, Afleflbr.

Herr PEHR ADLERHEIM , Ber^s-Räd.

Herr DETLOF HEYKENSCHÖLD, Bergs-Råd.
Herr ABR. BÄCK, M D. K. Archiater, Prafes i

K- Coll. Medico, Led. af K. Acad Nu. Cur. famt
af K. Vet Soc. i Upfala och Trundhem * i

Herr Bar. ALEXAND. FUN :K , Bergmåftare.

Herr CARL FRED. MEN„NANDER, Th. D. Bi-
(kop och Pro-Canceller i Abo * i

Herr SAM. SCHULTZE, Camererare.

Herr JOH. CL ASON, Grofshandtare t Stockholm. • t

Herr Bar. FREDRIC PALMQV IST / Major. * i

Herr CARL LEYELL, Bergmåftare.

Herr PEHR KALM, Th D Oecon. Prof. i Abo * i
Herr ZACH. STRANDBERG, M. D. AiTeflbr i

K. Coll. Med.
Herr Grefve AXEL LÖWEN, Kongl Maj:ts och

Rikfens Råd, Ridd. och Com. af K Maj.ts Orden,
f. d. General-Gouverneur i Pomern.

Herr OLOF ACREL, M. D Profeflbr, Regements
Fåltfkår vid-Adelsfanan, Led, af K. Chir. Acad. i

Paris. * i
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Herr OLOF CELSIUS , Th. B. Profeflor, Kyr-
koherde vid St Jacobi Förfamling i Stockholm, Led»
af K Vet. Sociei. i Trnndhem.

Herr AND. BERGH , J. U. D. Råntmlftarc vid K.
Acad i Upfala, Led. af Oecon. Societ. i London
och Bern. * i

Herr LARS LAUREL, Philof. Prof. i Lund.
Herr Grefve CARL FR PIPER, Ptsefident, Ridd.'

och Commend af K. Mai:t$ Orden.
Herr NILS GISSLER, M. D. Ledor vid Herno»

fands Gymnafium. * d

Fru Grefvinnan EVA DE LA QARDIE, Riks-Rl-
dinna EKEBLAD.

Herr PEHR WARGENTIN, K. Vet. Academicns
Secreterare, Ridd. af N. O. Led. af K. Vet. Acad.

• i Petersburg, af K. Societ. i Londm, Upiala, Göt»
ringan och Trundhem, Qorrefp. af K. Vet. Acad,
t Paris. * s

Herr HERM. SCHuTZER, M. D. Kongl. Ar*
chiater. * a

Herr PEHR HÖGSTRÖM, Probft i Skellefta.

Herr CARL REINH BERCH, Cancellie-Råd, Led.
af K. Svenfka Vitterh. Acad, och af Antiquarian

Society i London.
Herr JOH. GOTSCH. WALLERIUS, M. D. Pro*

'

feflor, Led. af K. Acad Nat. Curiof. t

Herr Grefve HANS HINR. v. LIEWEN, K. Maj:»
och Rikfens Råd, General • Gouverneur i Pomern,
Greifswalds Acad. Cancellcr, Ridd. och Comm.| af

K, M.arts Orden.
Herr AND. HELLANT, Direéleur i Lappmarken.
Herr Grefve JOH. GABR. v.' SETH, Kammarherr».
He;r J AC. GADOLIN, Theol. D. och Profeflbr i

Abo. * x

Herr JAC v EGGERS, General-Major, Commea-
dant i Dantiig, Commend. af Svärds Orden.

Herr Grefve HENNING AD. GYLLENBORG, K.
: Maj:ts och Rikfens Råd, Ridd. och Comm. af K.
Marts Orden.

Herr Bnr. JOH. BRAUNER, Kammar Råd.
Herr EBERH ROSéN, Med. D. och Prof. i Lund.
Herr SAM. DURjEU^, Phyfices Prof. i Upfala.

Herr SAM. SOHLBERG, Dire&eur af Mechaniken,

):( 1 Herr



Herr PEHR LEHNBERG, Prof. vid. K, Artilleriet.

Herr NILS SCHEN MA B. K, Mathera. Profeflbr

i Land. * 2

Herr Grefvé CARL FR. SCHEFFER , K. Maj:t$
och Rikfens Räd, Riddare, Commend. och Can-
eeller af K. Maj:ts Orden, f. d- Gouverneur for
Deras Kongl. Hogheter Kron-Prinfen och de Kongj,
-Ar^Prmlarne, Ledarn, af K. Vitterhets Acad.

Herr SVEN RINMAN, Direfteur, vid Jårn-Mamv?
fa&urerna. * f

Herr CARL ALB. RQSENADLER, Stats - Secre*
terare.

Herr CARL KNUTBERG, Capit. Mechanicus. *
3

Herr Bar, CARL FR. ADELCRANTZ., öfver-
Intendent, Commend af Nord ft. Qrdcn, Prsefes för

K. Målare och Bildthugg. Acad.

Herr ERIC GUST. LIDBECK , HJ(t. Na|. P-rofes,

for i Lund.

Herr JOH. FR. KRYGER, Commerce-R|d.
Herr GASTEN RÖNNOW, M. D, Stats-Rad och

• Archiater, Ridd. af Nordft. Orden.
Herr JOH. BURMESTER, Profeflbr t Lund.
Herr BENGT FERNER, Cancellie-Räd, Led. a|,

Kongl. Societ. i London och Montpellier, Cbrrefp.
af K. Vet. Acad. i Paris.

Herr PEHR ZETZELL, M. D. K. Fålt-Medicus,
"Ledarn, af Acad. Eleö. Moguntina.

Herr TIBURTZ TIBURTIUS, Probft. *
4

Herr JQHN JENNINGS , Kammarherre , Ridd, af
Nordft. Orden.

Herr JOH. GUST- WAHLBOM, M. D. Afleflp*
och Provincial-Medicus. * t

Herr EDV. FRED- RUNEBERG, Secreterare hos
Borgerfkapet I Stockholm , famt i Kongl. Tabells
Commifljonen. * 1

Herr PET. JON- BERGJUS, M- D. HiA. Nat. &
Pharm. Profeflbr, Affeffbr i K, Coll. Med- Led. af
Kejf. Acad. Natqras Curiof. famt af K. Societ. i

Trundhem, B,af?l, Zel|e, Vlifliqgen och Philadel-.

tferr



Herr PEHR OSBECK ,
Kyrkoherde i Hafslöf. * 4

Herr FRED. MALLET
,
Kongl. Obfervator Aftrou.

i Upfala. * 6
Herr DAN. THUNBERG, Direétear af Mechaniken.

Herr ROL MARTIN, M. D. Apat. & Chjr, Pro-

feffor , Affeffnr i K- Coll. Medico. * 9
Herr PEHR ADRIAN GADD , Chemis Profeffor i

ÅbQ. *
3

Herr JOH. CARL W1LCKE, Thamifk Profeffor uti

Experim. Phyfiken. * 9
Herr DAV. v. SCHULZENHEIM, M. D. Ar-

tis Obftetr. Profeffor, Affeffor i K. Coll. Med. * 1

Herr CARL GUST. EREBERG, Capitaine vid Oft-

indifka CompaKniet. *
3

Herr TORB. BERGMAN, Chernias Profeffor i Up*
fala , Ledarn, af Kejf Acad. Nat. Cur. famt af R\
Societ. i London. * 6

Herr DAN. MELÄNDER, Aftrpn. Profeffor i Up-
fala. *4

Herr JOH. HAARTMAN, Med. D. och Prof. f

Abo.' a

Herr ALEX. MICH. v. STRUSSENFELT, Ge.
nerai Qvartermåftare och Diredleur af Fortificationen,

Ridd. af Svårds-Orden. * 1

Herr BENGT BERGIUS , Commiffarius i Rikfens

Stånders Banco , Ledamot af Kongl. Societeterne i

Trnndhem och Zelle. * 2

Herr FRED. CHAPMAN, Skepps -Byggmaftare vid

K. Örlogs-Flottan. * 2

Herr AND. SCHÖNBERG, Riks,Hjftoriographus.

Herr MICH. GRUBB, Direaeur. * 1

Herr AND. PLANMAN* Phyf. Prof. i Abo. • 2

Herr JOH. WESTEKMAN, Commerce-Råd. * 1

Herr CLAS. ALSTRÖMER , Affeffor i K. Com^
merce Collegto, L,ed. af Soctet. i Florenti. * 1

Herr GUST.TREDR. HJORTBER G, Probft i

Walda. * f
Herr Bar. JOH. G. LILLJENBERG , Prsefident i

K. Bergs- Colleglo , Comm. af Nordft. Ord. * 1

Herr Bar. CARL RUDENSCHÖLD , K. Maj:ts
och Rikfens Råd, Ridd. och Comm af K. Maj:ts
Qrden, L,edam. af K. Vitterhets Aoadeiniei».

M S Mm



Herr BENGT QV1ST ANDERSSON, Dire&eur
och öfver Masmåitare. * 2

Herr STEN RABBE-. Cancellie-Räd.
Herr NILS MARELIUS, Prenver Ingenieur vid K.

Landtmåteri-C-ntoircf. * 1

Herr NILS LINDBLOM , ProfeObr vid Kongl. Ar-
tilleriet. * 1

Herr AND. BOTIN, Kartniiar-Rad.
Herr SAM. SANDEL, Bert;s Rid. * r

Herr GUST. v. ENGESTRÖM, Guardien vid K.
Myntet.

UTLÄNDSKE LEDAMÖTER.
Herr FR. RABÉN, Geheimc Confer. Råd i Dan-

mark, Ridd. af Elephant Orden.
Herr ALB. v. HALLER, Rådshcrre i Bern, Prasfes

• for K. Vet. Societ. i Göttingen, Led. af K. Vet.
Acad. i Paris, Berlin, Petersburg, London, m. m.

Herr JOH. HEDLINGER, Kongl. Hof- Intendent
och Medailleur.

Herr SAGRAMÖSO, Riddare af Maltha.

Herr DE JUSS1EU, Botanicus, Ledarn, af K. Vet.
Acad. i Paris.

Herr RO UELLÉ, Chymicus, Ledarn, af K. Vet.
Acad. i Paris.

Herr DE LA MARTINIERE , Genera! Chirurgus*

vid Franfka Arméen, Prasfes vid K. Chir. Acad.
Herr HEVIN, Kongl. Franfc Lif-Chirurgus

Herr ULLOA, Commendenr vid K. Spanlka örlegs-
Flottan.

Herr Bar. van SWIETEN, Kejferl. Archiater i Wien.
Herr GLEDITSCH, Botan. Profcflor i Berlin.

Herr ABR. G. KAESTNER, Hof-Räd , Math. Pro-
feffor i Gottingen.

Herr A. MaYER, Math Prof. i Greifswald.

Herr J. LANGEBEK, Kongl. Danflc Juftittas-Råd.

Herr G. BONNET, Rädsherre i Geneve.

Herr J. ELLICOTT, Ledarn, af Kongl. Societ; i

London.
Herr WAITZ, Stats-Minifter i Hellen Gaffel.

H«rr DE DANGEUL, Maitre des comptes i Paris.

Herr



Herr MORAND, Anatomiens. Ledarn, af K. Vet.,..

Acad. i Park v
Herr MORAND den yngre, Medicus, Ledarn, af K,.

Vet Acad i Paris.

Herr CHR. HEE , Math Prof. i Köpenhamn.
Herr EL. BERTRAND, Paftor i Bern.

Herr RUD. A. VOGEL, Med. Prof. i Göttingen.

Herr GUETTARD, Botanicus, Ledarn, af K. Vet»

Acad i Paris.

Herr POISSONNIER, Medicus, Ledarn, af K. Vet,

Acad i Paris.

Herr FRED. G BÄER, Kongl. Svenik Hof-ocb Le-
gations Predkanf i Paris.

Herr MULLER, Ryflc Riks-Hiftoriographus.

Herr F. U. JEP1N.US, Mathematicus, Led. af K,
Vet. Acad. i Petersburg.

Herr Grefve M. CARBURI, i Venedig.

Herr PETIT, Anatomicus, Ledarn, at Kongl. Vet.

Acad. i Pam.
Herr M VTY, Secreterare vid K. Societ. i London.'
Herr DE LA LANDE, AlUonomus, Ledarn., af K.

v

Vet. \cad. i Paris.

Herr EXPILLY, Canonfcus i Avignon.
Herr JOH. ERN. GUNNERUS, Th. D. Bilköp f

Trundhem, Praefes för Kongl. Vetenikaps Societeten

dårftådes. * i

Herr PAUL FRISI, Mathem. Profetior i Pifa.

Herr W. CHAMBERS , Kongl. Archited i London.
Herr DU HAMEL DU MONGEAU, Botanicus,
Led af K. Vet. Acad. i Parjs.

Herr JAC. VENTURA, Mechanicus i Venedig. * i
Herr A. L. SCHLOZER, Profeflbr i Göttingen.
Herr EDV. SANDIFORT, Medicus i Haag? • t

Herr P. LARGHEVEQUE , Direäeur vid Målare
Acad. i Stockholm.

Herr JOH. J. RE1NHARD, Geheime-Råd i Baden
Durlach.

Herr JOH. AND. MURRAY, Botan. Profeflbr i

Göttingen.
Herr NIGLAS CHR, FRUS, Bilköp iNorfca Lapp.

marken.
Herr MACQUER, Ghymicus, Ledarn, af jC. Vet.
Acad. i Paris. /
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Herr MESSIER, Ådronomus i Park.

Herr J. BARTRAM, K. Botanicus i Phiiadelphia.

Herr LAMB. RÖHL, Aftron. Prof. i Greifswald.

Herr OTTO F. MuLLER, Gancellie - Rad i Dan-
mark. * i

Herr ERIC Lx\XMANN, Mineralog. Profeffor i Pe*-

tersburg, * i

Herr ZACH, VOGEL ^ Medicus i Liibeck.

Herr DE LA ROCHEFOUCAULT, Duc & Pair

de France*

Stjernån * med bifogade tal vid Namnen ^ bemärker
,

huru mänga Ron eller afhandlingar [amma Ledamot
sngifvit til Kongi Academien

% Jedan början af ar

KONGt



Kongl. Vetenskaps
AGA DE MlENS

HANDLINGAR,
För MIkaderne

Janvarius, Februarius, Martius,

År 1770.
PRESES,

Herr GLAS ALSTRÖMER,
Afleflbr i K. Commerce-Collegio.

Ny Inrättning at firfkajfa Vådervåx*

Ungpd Skepp*

Dl KongL Academien, for några år fedan,

upgaf frågan, om något fördelaktigare

fått at fkaffa Vådervåxling pa Skepp, *)

A kom



2 i77ot Jan. Febr* Mart*

kom iag på cn Invention, fom dä ej fullkom-
nades ellenapgafs* men for defs enfaldighet, få-

kra verkan, ringa koftnad och låtta bruk, tor.

de förtjäna , at ej aldeles komma i forgåten-

het.

Om man ftjelper en ihålig Klocka, Tun-
na, Tratt, eller hvad ihåligt kåril det vara må,
med opningen ned uti vatn, inftånges Luf-
ten dåruti, och vid nedfånkandet fäfom uti en
Dykare - klocka, fammanpackas , i proportion

af vatnets hogd utom kårilet. Gorcs en op-

ning ofvan pa famma kåril, få utfar den inne-

flutne luften därifrån, med en emot vattutryck-

ningen fvarande ftyrka och häftighet, hvarpå kå-

rilet fyllcs med vatn. Om opningen fedan tilflu-

tes, och kårilet dragés up utur vatnet, följer, ge-

nom Atmofpherens tryckning på det yttre vat-

net, alt det inkomne vatnet med, up ofver vat-

tubrjnet, och tynger tillika med kårilet. Men
då ater opning (ter, faller famma vatn ned,

och luften nedrufar med en emot vattu-Cohim-
nen fvarande häftighet. Har kårilet tvånne 6p-

ningar, fom åro med Ventiler forfedde, hvaraf

den ena opnar fig inat, och den andra utåt, få

komma deffa, vid kårilets dragning up och ned

hvarrgenom uti kårilet eller klockan århålles en

väderväxling, hvilken, genom tillämpning af

tjänliga Ror, kan ledas hvart man vil, fäfom

cn pa den gruncjen inrättad Modell båft utvifar.

AB CD, Tab. L Fig. i. år et Cylkldriftt

vattu- kåril, ftaende på en fot E F, h vari från

tvånne upftåndare EG, FH, uppehålla tvärban-

det GH< Uti detta tvårbråde år nedfatt en Luft-

och (luta fig,

Canal



1770. Jan* Febr. Mart, 3

Canal Z*f, fom ofvantil opnar (ig uti Tvår-
Canalen LM; hvaruti finnas tvä Ventiler a och
£, fom opna fig ät (amma fida.

Öpningen elUr halfen NN af fjelfva kloc-

kan NOPN, flutar fig och paflar nåra {kring

den nedgående Canalen IK, och fåfom fodraci

med ylle, kläde, Frilade eller låder, kan lått

dragas up och ned ofver denfamma, utan at fot*

mycket fpilla luften. Vid åndarne L och M af
Tvår-Canalen , fåftas. långa, efter Herr Ventu-
ras fått gjorde Luft-Canaler, fofn ledas hvart
man vil. ^ ^

Om nu kåriler ABCD fylles med vatn,

och klockan NOPN, förmedelflhandtagen tfN,
eller repen NQ, NR

y
lyftes dåruti up och ned,

dragés luften vid uplyftningen iiT genom dert

ena Ventilen M> men utbläfes åter vid ned fån-
kandet igenom den andra AV Hvarvid aPtid

omfas fä mycken luft, fom klockan NOPN
innehåller, , och kan denna inrättning i fmått

verkftållas med hvad tunna eller kåril fom ar til-

hands, endaft uti en vattu-fä* men uti itort pä
Skepp, kan den famma med ån mindre omllån-
digheter århällas på följande fått,

Sjelfva klockan NOPN1

tilredes i form af
cn ftorfåck, af tåt Segelduk, hviiken, når den
blir vät, tilråckeligen innehåller luften til når*

varande ändamål. Säcken, Ton) år öppen uti en
anda,v utfpånncs fafofn en Styf- kjortel ofvef
några Tunne-band-, fom hindra den famma
falla ihop , for den ringa emot lätta och ftor-4

Ventiler fvarande Luk-tryckningen. Vid nedra
åndan Nftas Säcken med bly-tyngder, at han til*

råcJpsligen qyick t , fj.u nk ef uti yatnét i Öfra

ö A 1 botnen



4 W. Jan. Febr, Mart.

botnen gores dubbel , och ftyrkes med ifydde

fnoren. Midtpå den famma fåftes én hylfa af
Koppar, fom fodras med Boy eller Frifadc,

Hatt-tof m.m. at lått lopa up och ned på Vå-
der-Canalen. Det ofriga liknar den for K. A-
cademien upvifta Modellen i det nårmafte, om
man ej, for ån lättare verk ftållighet, vil inråtta

den nedgående Canalen IK af låder, iafom en
puft, med ifatte ringar. Ställningen til hela

Machinen beftår uti en ifrån Skeppet utliggan-

dc ftock eller bjelke, hvaruti Tvår-Canalen L
M med Vcntilerne fållas, och har tvånne Rul-

Skeppet, at dragas at en enda karl, når Säcken
hänger ofvcr bord, ned uti fjelfva Hafs-vatnct,

dl lednings -rören foras hvart man vil, eller

med lätthet lampas til beftåndiga inom Skep-
pet anlagde Canaler och Ror*

Formonerne af denna Machine ( hvart il jag

,

om den i ftort {kulle forfokas, vil upgifva när-

mare beflcrifning och proportion ) åro ögon-

ftcnligen de, at den i:mo. Kan förfärdigas, la-

fas och brukas af hvar och en Sjöman,fom kånner

enfamma. z:o 4 koftar ganfka litet, emot alla

éfriga* |:f>, kan göras ftorre, och iåledes ver*

ka fortare ån någon annan; men 4:0 tager li-

kafullt, iåvål under, fom utom bruket, ej bort

något rum uti Skeppet. f:o fordrar ringa

kraft, och kan regeras af en karl. 6:0. gifver

imellan Tropici, hvareft Sjöfarande qvåfvas af

en het ftillaftående luft, den båfta kylande for-

frifkning, fom dårftådes hafvas kan m. m. Skul-

le denfamma uti härd Sjögång vara onyttig, 0

lar, éfver hvilka
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då vi nu dageligen fe Skepp, utan alL luftTens-

ning, gora långa refor, tyckes den ej eller

vara oftare nödig , ån tilfålle kan gifvas at bru-

ka denna inrättning.
f

JOHAN CARL WILCKE.

&&&&&
ANMÄRKNINGAR

Vtd Svärd-Fijkens > Xiphi<e> Anatomte

«ch Natural~ Hifloria >

Af
ALEXANDER BERNH. KÖLPIN,

M. D. Hift. Nat. Profetior vid Greifswalds Acad.

Öfverfatt ifrån Latinfka Sfråka.

I lenna FiOcens Namn, Synonoma; Chara&cr
och Clasfification, åmar jag ej vidröra,

emedan hvar och en kan dårom underråtta (Ig uti

Herr Archiatcrn ochRidd, v. Linncs Syftema Nat.

Edit. X.p. 24g. XII. pag. ^z. fauna Svecic. Edit*

II, n. 505, lamt uti Artedi Gen. fifc. p. $o#

Symn. p. 47. Defsutom hafva åfven följande

bemödat fig med denna Fiflkens Befkrifning.

Thom. Bartholinus, in Hift. Anat. rar.

Cent. II. 16. G. Hannjsus, in Ephem. Nat.

Curiof. Dec. IL ann. VIII. obf. CVIL P. J.
Hartman, in Epbem. Nat. Cur. Append. ad
Ann. II y Dec. III. G. C. Schelhammfr,
de Anatomia XipbU. Hamb. 1704, in 4:0. J # T.

A 3 Klein,
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Klein, Hifi. Pifc. Mifs. IV, p/ 17; M. C.
JHanow, Sekenheiten der Natur uftd Oeconomie y

Tom. I, p. 468. III
5 p. 121. Af drilii tyc-

kes Hartman i fynnerbet hafva föigt Näturen.
Til deffa berömliga Måns Rön vil jag läg-

ga något litet, fora jag haft tilfalle at med
egna ögon obfervera, pä denne vär Öilerfjos

Invånare.

Natten jmellan d. 13 och 14 Sept. 1764,
med NW vader,-fångades en Svärdfifk med
Fifkare-nät , nära vid Ludyigsburg , 4 mil ifrån

Greifswalds hamn, Wik kallad. Jag fick ho-
nom ej om händer, förrän Fifkaren, xåmtk da-

gar förut, vifat honom for penningar, hvilket;

var orfaken, at de invårtes delarne ej tillä to nä*

ton nogare granfkning, emedan de redan voro

;åmde.

Fig. t Tab. II, gifver de utvårtes delarnas

forhållande tilkanna. Hela Fifkens Långd, ifrån

fpitfen af Svärdet, til det. ytter fta af ftjerten,

-var $>\ fot. Sjelfva Svärdets, ifrån fpitfen til

nedta kåkens början a, z% fot. Ifrån berörde

ä y til fråmfta delen af ögonen 7 Tum. Ö-
gonhälets Diameter <r, 3 Tum. Därifrån ^ til

ändan af nedta kåken d r 4 Tum. Ifrån nedisa

kåkens Balas, til den {torre ryggfenans början

e r f Tum. Därifrån, til ftörr-c ryggfenans

anda /, t Fot* Därifrån til mindre ryggfenan

gj 3 fot. Därifrån til fido- trphöjningen fram

för (tjerten £, 2 Tum. Därifrån, til ftjertens

början /> 4 linier. Därifrån.* til lljertens med-
Jkrfta anda k y 6 Tum, Därifrån til de ytterfta

uddarna /> 9 Tum.
Fifkens^MAvtj i Cm ftörfta omkrets,, var

31
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%\ Fot Omkring broftetyji fot. Vid bak-
delen, framfor fido-uphojningarna, 13 fot.

Héla defs Tyngd var 168 Marker.
Gåltåcket (Membrana branchioftega) hade

7 fträlar. Större ryggfenan 18. Den mindre 3.

Broftfenan ty. Ani ftorre fena 10. Ani min-
dre fena 3 , och ftjerten 20 ftrålar. Han hade
ingen Buk-fena 5 fåledes har ftorre delen af dem,
fom gifvit Figure pä Svård-fifken, mifstagit fig

dåruti, at de tillagt honom Bukfena* härifrån un-
dantages icke ens OLEARius,hvilken i iittMuf.t.

z 3 .f. 3 afbildat den Fiflc af4 fots längd, fom fans uti

Mufeo Gottorp. och fom var fångad vidApenrade.
Den 3 jan. detta är, 1769, råkade jag at

fa fe en upftoppad Fifk af famma Species, hvars

mått jag håller for tjänligt at hår anföra. He-
la defs längdy innan han var torkad, fades haf-

ya varit 10 fot och \ tum. men torkad var han

P f. 3 t. Svärdets längd var 1 f. 1 1 t. 3 lin»

Ifrån nedre kåkens fpits, til främre delen af eg-

genen
, f t. 11 lin. Ögonhålets diameter , ful-

la 3 t. Därifrån, til nedra kåkens bafis, 5 t.

Därifrån, til andan af Opercula Branchiarum,
och vidare til den ftorre ryggfenans början, 6
tum. Därifrån, til ftorre ryggfenans anda, p t.

3 1. Därifrån til mindre ryggfenan, % h 9 t.

p. 1. Därifrån, til fido-uphöjningarna fram for

ftjerten, 3 t. Därifrån, til ftjertens början, 6
lin. Därifrån, til defs medlerfta ända, 6 tum*
Därifrån, til de ytterfta uddarna, p t. p 1. Om
denne Fifkens tjock/ek kunde man ej få noga
döma, emedan han var torkad men den berät-

tades hafva varit 4 f. 1 t. dä han nyfs var fån-

gad. Des tyngd, vid pafs 10f Marker. Anta-
A 4 let
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let af firålar i fenorna, befans aldelcs lika, fom
på den förra.

Denne fenare var (lagen af en Fifkarc, ej

längt ifrän Stralfundfka hamnen, dar han, med
Svärdet uprått utur vatnet, och med forfkråo

keligen lyfande ögon, kom til Fiftare - båten.

Fifkaren blef i torftone håpen, vid detta grym-
ma djurs ålkådande, tnen repade modet och flog

til Fifken med en jårnfkodd påk, famt råkade

honom få Wf vid bafts af Svärdet, at intryc-

ket och fåret fyntes ånnu på fvårdet. Når nu
blodet ftromade utur faret, utmattades han och
famm utan ordning hit och dit. Imedlertid flog

Jnan en fnara omkring defs kropp och drog ho-

nom til ftranden. Defs kott blef af Filkaren

forfåldt at upåtas* -

Men jag går tilbaka til den förra Fifken*

Kroppen var aflåttg, något riirtd och hopkramad,
mot ftjerten fmåningom aftagandc i tjocklek:

hade inga fjåll , var betåckt med en tunn glatt

Jiud, under hvilken var det aldrahvitaftc Kott.

Skinnet var ofvanpå af en fvartaktig, men un-

der magen af en hvitaktig fårg Schelha^i-
mer och Hantow tala* mycket om Fifkeus fet*

ma, men ingen ting ftrider mer emot farjnin*

gen : de hafva utän tvifvel hållit kottet for
1

fet-

ma, hålft det år fa hvitt lom flåfk. Men väre

Fificare intygade, at de, medelft kottets ko*

kände, ej kunde få en enda mark fett. Ha*
kow foregifver ock, at (kinnet år mörkgrönt,

men dertii finner jag ingen liknelfe.

Bufvndet nå(tan fyrkantigt, dock ofyanti!

något kullrigt. Svärdet tunnare på längden

;

vid bafis* dår det hänger faft vid hufvudct,

bre-
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bredare ån en flat hands vid ibitfen, allenaft |

linier vid pafs. Hinnan, fom betåckcr Svärdet,

år ej ftroflig utanpå, fåfom Scmei^hammer
foregifver, utan helt flat och glatt , famt fvan>

aktig til färgen. En Näsborr på hvardera fi-

dan, fram for ogat, oval fom et agg.

Ögonen runda, utftående, hvilkas Bulbus in-

neflots i ognahålet, fom var fullt med fett, och
defsutom i en tunica offea, fom fvarar emot
andra djurs tunica felerotica. Iris ganfka fvart*

Sedan ogat var utdraget ur ognahålet, och det-

ta frän ifter aldeles renfadt, fyntes uti hvarde-

ra Sgnahålets främre del et häl, uti hvilket man
kunde infticka en penna til $ Tum, och fom
ftråckte (ig in uti Svärdet. Det år utan all

tvifvel della Canaler, fom genombora Svärdet,

om hvilka B*rr Archiatern Back formåler, uti

An. Pbyf. Med. Acad. N«t. Cur. Vol. VIII. pag.

zop.

Nedra käken fpitfig, trekantig. Mn^nenh^
de medelmåttigt gap, utan tänder. Tungan o-

r6rlig, fåfom på de flåfte fiflcar: vid defs bafis

voro f hvalTa oruflcar på yttra ftdan. Gdlarne,

eller Opercula branchiarum, voro fyrhorniga,

de ytterfta hornen trubbiga*

Side- limen var,' igenom Fiftens fprattlandc

i fanden och på marken, nåftan utplanad eller

alsingen. Långs-eftcr på ryggen, ifrån ftorre

til mindre ryggfenan, ftråckte fig en fora, få

djup, at en gås-penna kunde dåruti låggas, Fig.

1 . / - - g Anus var nåftan midt på kroppen.
En uphåjning Ungi efter fä hvardera fidan^ fom
liknade en kol, knrilan Ani mindre fena och

A f ftjer*



jo 1770. Jan, Febr. Mart*

ftjerten, fes Fig. z. Marcgravius kallaf

den en Auricula membranacea ; men på var,
var det ej en blott hinna, utan med kott for-

fedd.

Stjerten fom cn half-måne -

y .
midt uti, dar

fenans ftråkr åndas, kottaktig. Defs fårg,lik-

fom de andra fenornas, fvartaktig.

Hufvudfkdlens omkrets ganfka litet: bjernen

fåledes, i proportion emot kroppen , jåmvål
rått liten, hvars figur jag ej kan utfåtta, eme-
dan han nu hela 4 Sren varit innefluten uti defs

fkäl, och ej lemilat någon obehagelig lukt:

éj eller ville jag faga hufvudflcålen i tu, at

ej hufvudcts figur och dels nåra fammanhang
med Svärdet, fkulle fkadas. Ty alla Figurer

fom gifvas, undantagande Aldrovandi och
Kleins, forertålla Svärdet likfom inftott i huf-

vudet, hvilket dock ftrider emot Naturen.

Hela hufvudet med fitt fvård och nedra käken,

ryggraden tillika med ftjerten och fenorna , for-

varas ånnu fammanhängande uti Greiftvaldfka

Academiens Anatomie- Sal.

Broflets ihålighet upfyldes af hjärtat. Hjert~

facken var genomfkinande medelft en ganfka fpad

hinna, h vilken fans faftvuxen vid brottets fi-

dor och ofra delen af Diaphragma: den ofver-

flodade af en mork-gul våtfka* Hjärtat trehöN

nigt, 2i tum långt.» i-J tjockt. Vid nedra fi-

dan nedåt var hjdrt-iraiy fom i anfeende til hjär-

tat var ganfka vidt. Den flora arterien gick

upfore , forfedt vid defs utgång, med en bulbus,

fmäningom trängare* gifvande mindre grenar,

til defs hon vid Branchiac fordcltes i helt män-

ga. Hjårt-orat åfven ipm hjärtat, hade lika rum
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och invårtes bygnad med den , fom år van-

lig hos fyrfotade Djuren. Dock var ej Annu-
lus valvulofus eller trefpitfade luckor for hjårt-

örat, dar det opnar fig i hjårt-kammaren, fal-

lom hos fyrfotade djuren, utan diftin&ae valvu-

Ize femieirculares, på hvilka man likväl ej fann

Arantii noduli. Likadana och lika mänga luc-

kor åro åfven framfor Puls-adrens opning, dock
få, at den ena af dem år dubbelt mindre. Bul-

bus vifar, vid ftora Artenens början, en brufk-

aktig byggnad; men invårtes år den lika med
hjårt-orats och hjärtats. Luckorna fitta pa

hjårt-kammarens kott,och ej pä bulbi: ej hel-

ler finnas pä dem de nämnde Globuli*

Diaphragma finare ån på fyrfotade Djuren :

intet mufculeuft kunde formarkas. Periton&wn

-glän(andt«

Indlfvornas låge vifar fig. }. Vi vilje utl-

derfoka hvar deras del for fig. Matftrupen hel

kart. Defs diameter Tum. Pä den finnas

2 kroppar, i ftorlck och flcapnad fom manni-
fko- finger, hvilka hindra matens återgående.

Hartman omtalar
3

dylika, men fig.

vifar, at de åro allenafi: 1. Strupen ändas i ma-
gen y hvars iångd år i\ fot: defs bredd midtpå,
dar den år fom ftorft, 4. Tum, men medat knapt

f Tum. Vid andan år han trubbig. Defs
itru&ur hafva Hartman och Schelkammer
nog omftåndeligen beflmfvit. Når man up-
hogde och tryckte på magen, utgots en Chy-
mus, fom var gröngul, blandad med något af

ofmålte hafs-orter.

Matgången utgick mot höger utur ofra

delen af magen, i hvi^ken han förut ingått.

Han
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Han var odelt, til z Tum ifrån Magen, fig. 4.
b. men fkildcs ltrax i 4 delar, af hvilka 3, le-

dan de äter voro fordelte i längt flera, gingo
in i Bi-magen (Ventriculus fuecenturiatus) men
en gick ån vidare in uti de underliggande tar-

mar, hvilka 7 gånger hopviklademot hvarandra,

flutade i ände-tarmen. Vid denna tarmens fi-

dor voro 2 Cylindrifka kroppar , fe fig. 3, e.e.

fig. 4, r. r. 4 fot långa, och ^ fot i diameter,

convergcrande, trubbige ofvan och nedan 5 men
innanför och nedåt mer och mer tränga, gåen-

de fram til ände-tarmen med hvar fin opning på
ornfc fidor, in uti Anus, få at ande-tarmens orifi-

cium år nedan eller framåt, men defle kroppars fi-

dp-6pningnr ofvantil eller bortåt. Defia kroppars
fubftance,fonderfkuren pä längden, vifade en hvit-

rod fårg, och fordeltcs uti mänga fkidor eller

blad, hvilka hånga faft vid hela inra våggen,
fåforn Mängfallén på de idiflandc djuren, och
tyckas vara fammanfatte af de minfla Sphseri*

fka kroppar. Bartholin kallar defia Cylin-

drifta kroppar Teftes$ Hartman Vteri proces*

fu$} men Schelhammer liknar dem mindre

betånkfamt vid de idiflade djurens Kongshatt.

Ande tarmen år lika lång fom nämnde Cy-
lindrifka kroppar, och fä val ofvan, där han ta-

ger fin början ifrån fifta ta^m-ringcln, fom ner-

åt, tunnare * men midtpå aldratjockaft , (a at

han ofvergär alla de andra tarmarna i tjocklek.

Det fom i honom innehölls , var gron-gult och

fegt* men af något lofare våfende, ån pä de

fyrfotade djuren. Pä de ofriga tarmarna kunde

ingen fynbar åtflcillnad formårkas, faftån Hart-
man har velat fivilia Ctkn och Cvcum.

I ho-



1770. Jan. Febr. Mart §g

I högra fidan fans et vifcus, fig. 4, hvars

längd var £ fot, och bredd •§ fot, til fkapnad

likt cn Njure, til fårgen hvit-gult, af tåmmc-
ligen tåt fubftance, och kallas Lefver af Bar-
tholinj men rånare af Hartman Bi-mage.

Förutan motgångens 5
grenar, af hvilka den

nederfta , fom var ftorft , åter fordeltes i 3 , in-

gå tvänne Rami venofi, fig* 4. k. /, tvårtige-

nom de omtaltc grenar, in uti detta vifcus.

Defle rami upkomma ifrån Venarum gaftrica-

rum ftora truncus, af hvilka den ena eller 6f-

ra, går mer åt höger, den andra iågre, går åt

vånlter. Denna inälfvas yta år kullrig ofvan-

pä, men nedåt ojåmn, i hvilken Ganalcrne och
de omtaltc vafa ingå. Defs fuMtance , fedan den
yttra loft vidhängande hinnan var afdragen, fyn-

tes fmåkornig* men då man nogare examinera-

de den famma, befans hon befta blött af hvit-

aktiga tubuli, fom voro ganfka nåra til hvar-

annan fattc. Inteftinula cx'ca tycktes varafam-
manfatte af de fmårfta matgängarnas hopring-

lingar. Utan all oriak har Hartman tadiat

BARTHoLiNdårfore ? at han tillägger detta vifcus

cn oformlig ftapnad > liknande hopvuxna mafkar.

Då man trycker på defla inteftinula, utgjuta
de en faft, fom år hvitare och tunnare, ån den
fom innehälles uti de matgångarnas truncis, fora

komma ur magen. Dårfére tyckes denna inålf-

va i fynnerhet tjåna til chylincation, få at tar-

marna blott mottaga, hvad därifrån blifvit (kildt.

Månne icke detta vifcus kan fvara emot de o-
råkneliga Pylori tilfkott, fom den ftorfte Fifik>

kännaren , vår Svenfte Artsdi, tilågnat Svård-
Fi&cn?

Vid
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Vid tarmarnas forfta hopringling år ct vi-

fcus, fig. 4. n. fom i anfeende til ftapnad och
fubftance liknar en månnifkas Mjälte, men i an-

feende til rummet, fom det intager, en Pancreas.

Det emottager ådrorna ifrån Venarum galtrica*

rum ftora truncus. Jag har ej fedt någon Du*
éfcus excretorius,

Nåra intil detta vifcus var Gallblåfan, ledig

och fkild ifrån Lefren, likfom (immande, af nå*

ftan famma våfende och fkapnad fom på en

månnifta, och tycktes gifva ifrån fig en du-

éhis excretorius til tarmarna. Det vandra Hy-
pochondrium, eller rättare, den ofra delen af

Magen och den vånftra af vidliggande Bi-mage,

upfyldes af en ganfka ftor inålf, Fig. 3 a. men
defs våfende var få lofl, at det vid minita på-

förande gick fonder, och man hvarken kunde
utröna defs vafa eller duftus excrctorios. Den?
na omtalas icke ens af Bartholin. Hartman.
och SchelhamMer kalla åcn Lcfver, hvilken

den ock i fkapnad och farg liknar. Bide haf-

va haft famma olågenhet vid defs underfokan-

de v men den förre forer den til Bi-magen , oeh
den fenare fåtter den i högra Gdan.

I hela längden af Bröltet och underli-fvet*

ril vånftcr om Ryggraden, ligger uti en * tre-,

kantig Ganal et Vifcus, af iika figur och längd

med Canalcn, ncml. i\ fot, men fkild t ifrån

de andra inålfvorna med en ganfka faft mem?
brana aponeurotfca» Nedantil får det vafa af

trunoo mcfenterico och Inteftino recto. -Defs

fårg var fvartaktig, defs våfende ganflca loft, få

at det foll fonder, når man rörde därvid. Det

hånger tilfamman med Orificio Ani, fig» 4 y*

r bar-

1



I770. Jan. F«br. Mart, i$

Bartholin kallar det et ganfka vidt blodkåril,

upfyldt med ftelnad blod, och hvars hinna år alt

for täckt hopfatt af Nerver, likfom en rutig

våfnad. Hartman anfer det for Njurar, men
Schelhammer gärdet med tyfthetaldeles förbi.

Vid Columnae vertebralis högra {Ida, fans

Fena Cava. Vattubläfan fäg jag intet. Hart-
man fåtter den imellan Luft-biäfan, uteri pro-

cefsus och fpina vertebralis, men fager henne

vara ganfka fin och tunn. Defs opning fyntes

tydcligen undtr de Cylindrifka kropparnas ök-
ning i Ano ,

fig. 4 a.

Når vi öppnade Magen och Matftrupen,

uti hvilken vi förmodade ofs böra finna förtär-

da Filkar, funno vi, til var forundran, intet

annat ån den omnämnda Chymus, och fmå bitar

af hafs-orten men ej det minfta fpar til nägot
upåtet djur. Hafs-plantornas bitar, i fynncrhet

Tångens , Zoftens , lago dels utbredda pä läng-

den, dels hoprullade i fmä bollar. Deffe fmå
bitar funnos åfven i Mattlrupens utgående gre-

nar, fig. 4» h. m. Men uti de grenar, hvilkas

trånga gäng uteholl det ftadigare, fans en gul
feg faft, lik den fom flot ur ande-tarmen. Dcfla
grenars inrefidor, hvilka gingo in i Bi-magen,
hade en brufkaktig ftruéhir} men truncus> fom
gick utur magen, famt grenen fom räckte in

i tarmarna, hade famma ftrufrur fom magen,
hvilken dock var tunnare.

Rygg - knotorna voro 2f til antalet: de 15
ofre frammantii uthålade, med 4 udkott: den
I4:de rf:de och i6:de hafva vidhängande Ref-
ben: ifrän den I7:de til den Zf:tc, hafva de
ofvan och nedau taggiga uifkgtt.
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Uttydning pä Figurernä.

Tab. II. fig, u vifar Fifkens utvårtcs
fkapnad.

- Fig. z
;

foreftåller bakdelen på en fida, få

at defs uphojningar på långden framfor ftjerten

kunna fynas. a år Ani mindre Fena. b.L Si-

do-uphojningen.
rig 5. Forcftåller Inålfvorna i Buken och

deras belägenhet, a, Lefrfen. b, Luft-bläfan.

c y Magen. dy inålfvornas hopriqglingar. e. e,

dc Cylindrifka kropparna. /, Anus. g, Bi-ma-

gen -

Fig. 4. Broftets och Bukens inålfvor, föm
hånga tilfamman, men åro nu utur deras låge,

a a, Gälarna, b, ftora Arteriens bulbus. c y

Hjärtat, d^ Hjärtorat. e, qvarlefvor af Dia-
phragma. /, Magen, g, Vaforum gaftricorum

truncus, utgående efter hela Magens längd. h>

Canalen, fom fbicker fig ifrån Magen til Bi-

magen i. k^ly den fatrimas blodkåril. *», Tar-
marnas canal, hvilkens fä ofra fom nedra ring-

lar forfvunno, fedan celiulofa var loflad. n f

Pancrcas. 0, Luftblåfan. fy defs yttra hinna,

ftild ifrån ofra delen, q, Vaforum truncus,

fom hora til luftblåfan. r>r, de Cylindrifka

kropparna, s, åndetarmens opning. /, de Cy-
lindrifka kropparnas opning. u, urin -blåfans

opning. ofra extremiteten af den inålfva,

fom år belägen vid ryggradens vånftra fida. y 9

famma inålfvas nedra extremitet.

Fig. r, Vifar Ryggraden, tillika med den

ftora Ryggfenan och ftjcrtcn, fafom de ånnu

vifas på Anatomie-Salen.

m w ® be^
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BERÄTTELSE
Om Frofl-Fjårilarnas fångande ^

Af
Grefve CARL JOH. CRONSTEDTY

I anledning af det Svar, fom Profcflbren Hsrr
T. Bergman, i år utgifvit, på Kongl. Ve-

tenftaps Academiens andra gängen framftålda
Fråga, Huru Makar > fom gåra jkada pä Frukt-
träden y medel/t löfvem afrätande , bäjl ma kunna
fårekommas och fårdrifvas? for hvitket Svar Han
fatt den utlofvade^ubbia Belöningen , harjag, vid
min Sätesgård Fuileron i Weftmanland, gjord t föl-
jande forlok fom torde ofvertyga Allmänheten
om det af bemålte Pröfeftbr foreflagna Botemed-
lets (*; nytta och framgång hos dem , fom åro

5 piå-

(*) For deras Jkul ffom få läfa detta Ronden ej torde
hafvafedt det åberopadefarfkildt tryckta Svaret , hål*
ler K. Academien for nödigt ; at et kart utdrag
däraf bår må injoras. Herr Profefsoren har j uti
defs förra Svar få famrna Fråga

, fom utkom år
1763, vifat

^
hvilkaflags Majkar-gåra den mdjl*

Jkadan t Trägårdarna
, fornt at Majken afFroft f̂jä-

rilen (PhaUna Brumata) är en af de allmänna*
fte och mäjl glupjka låffråtare. Han har därfore,
fedan hrågan andra gången framftåldes , / fynner*
het varit omtankt på medel at förekomma den Ma*
Jkens härjande på Frukt - träden. Det var Honörn
ej obekant, at Fro/l-fjdrufs Honorna äro utan vin*
gar

, och at de fåledes lätt nog kundeflängas ifrån
träden

^ famt hindras ifrån at på dem lägga fina
i /* fromt icke Hannarna

*> J§m hafva vingar
fora Hon$rna med i fiygten r under detdeparaftg\
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plägade af defla flags Mafkar pa deras Trån

,

och vilja med tilborlig aktlamhet bruka det.

Uti

fåfom det verkeligen Jker med Åtfkilliga andra Natt-

fjärilars ovingade honor. At blifua vi'[far e^ hårom,

företog Han fig , at nogare gifva akt på Froft-fjä-

rilen: famlade til den ändan en hop fullvuxna

Majkar , lade dem uti pra Glas-klockor , och for-

fag dem med tjänlig fSda. Efter några dagar, Aro-

po de ned i jorden
,
[om låg på bottnen i glafet.

Därpå nedgrafdes defa käril i Trägården, valof-

vertäckte med faftbunden väf. Vid början af 0no-

ber
, framkommo Fjärilar, både med och utan vin-

gar. Glafen inUgos då , for at närmare fe deras

förhållande, och qviftar af fruktträd nedfattes ijor-

den hos dem. Det var nöje at fe om aftnarna, hu-

ru lefvande de blefvo,fedan de hela dagenfutitftil-
la. De parade fig; men i Jlället fir det Herr Pro-

fefforen väntade fig, .at få fe Hannarna kringflyga

med fina Honor, få Jläpade Honan fin äljkare efter

fig , fåfom dåd eller åtminftone känfto-los. Några

dagar därefter, började honorna lägga fina fmå

ägg, vid qviftarnas knoppar, När denna uplysning

mar vunnen, blef ej fvårt at påfinna utvägar til

denna afvels utodande. Skråpukarne förvandlas ned

i jorden, Honorna kunna icke flyga, foras ej heller

omkring af Hannarna, och måfte därfore krypa up-

fore ftammarna, at omkring knopparna fatta fina

dgg. At hindra dem därifrån, forejlår Herr BERG-
MAN det medel , fom Herr Grefven Prafidenten

och Riddaren CRONSTEDT, med Sn/heligafte

framgång forfokt , och här få tydeligen bcftrifvit*

Det kommer allenaft an på, at bruka det *

tid om Höften, innan Fjärilarna börjat utkläckas,

hvilket ej lårer fke alla år och på alla ftällen lika

tidigt ; famt at tjäran fedan hela höften hålles väl

flytande, och at Fjärilarna, fom faftnat däruti , da-

geligen afplockas , på det andra, fim komma efter

,

ej få ulfalle at krypa ofver de döda , utan at fafl-

na i tjäran.
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Uti min Trägård har, 3 är å rad, varit la

mycken mafk, at Tråden, i början af SommV
ren, ftått helt brun-roda, utan lof, likfom ha-
de elden gått ofver dem. Mot flutet af Sotiir-

maren hafva de doek utflagit nya lof igen.

Den 19 Sept. innevarande ar 1769, lat

jag binda med Segelgarn en tvärhands bred
Nåfver • rimfa omkring ftamrnarna af traden

,

dels högre up, dels lågre*ned pl ftammen, alt

fom ftammarne voro filte til: då de voro for
mycket ojåmne, bundos nåfrarna omkring gre-
narna på Kronan 5 fanit där opningar voro un-
der Näfren, ftoppades de igen med Mofla, på det
ingen Fjäril (kulle kunna krypa up imellan Nåf-
rén och Barken. Sådan ombindning förrättades

på ^97 ftycken Frukt- tråd, af allahanda {lag.

Följande dagen, eller d. 20 Sept. låt jag
tjåra en rand, af z tvårfingers bredd, midt på
Nåfver- rimfan, rund t omkring ftammen, och
lat fedan hålla tjäran ftåndigt klibbande. De
forfta dagarna torkar hon fnarares men fedan
behofves ej onaftrykning oftare, ånhogft hvar
tredje dag.

Det drogde ej längre, ån til den 2,3 Sept.
torr ån Fjärilar började vifd {ig på tjäran. Man
fångade den dagen 3 ftycken Honor, af de fto-
ra Froft-Fjårilarna, hvilka äfven åro af det få
kallade Landtmåtare-flågtet , och af Herr von
LlNNé, i Fauna $vecica y N. i£?8, kallas Pba*
Una äefoliaria . Herr Cl-erck har, uti fina Icone

s

Infeftorum rariorum> Tab. 7, fig. 4* gitvit en
ganfka vacker afbild med lifliga färgor, ej alle-
naft af maften, utan ock af både Hannen och

B z Ho-
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Honan. Denne FjårÄ finnes ock afritad hos
Reaumur , uti defs Memoires des Infettes Tom.
II. Tab. 50. Rosel, uti defs Infetten - belu-

ftigtlngen, Tom. III. Tab. 14, har afritat både
Äggen ,

Mafken, Puppan och Honan. Herr
Profeflör Bergman har ej uptagit defla Ma-
fkar,utlfitt Svar, ibland de otriga vara Trägår-
dars fiender v emedan de, på de flåfta ftallen

HanTedt dem, varit til ringa antal, och Han
defsutom fåkert visfte, at de på famma fått,

fom de mindre Froft-fjårilarna, kunde förödas.

Men fom de varit hos mig til et ftort antal,

kan jag ej undgå at upgifva efterf51jande Dag-
bok pa deras ffngft, lom år nog anfenlig. At
Honornas antal uti Journalen ftannat med den
29 O&ob. kommer dåraf, at jag den dagen re-

fle hit til Stockholm, och hade ingen få få-

ker at lita pä, til at fa alt få noga anmärkt,

fom jag onfkat. Imedlertid upgifves nu den
famling jag gjordt, for hvar gån^ jag plocka-

de Malkarna, och det fårfkildt på Honor och
Hannar 5 hvarvid märkes, at jag ej forrån den

iz O&ob. började räkna Hannarna.

Honor* Hannar.

d. 25 Sept. fångades z ingen*

zf * * 1098 - - ingen.

28 1200 - - ingen.

50 - * 1200 började fynas.

2 Oft. */ 1830 * - månge.

4 - 2928 - - månge.

f - - 2tp£ - - månge.

7 .
* - 1830 - - månge*

9 ~ • 1660 * - månge.
11
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1

Honor Hannar.

ii o&. 2pz8 - de minfkades

Il 260.

J 5 f4P -
22J\

ij* 1Ö47 - 240.

16 117.

17 731 - 188.

18 114.
ip Pif - 1 1 6»

20 - - 71.
21 - -

22
22 m — m 4.

m mm 14..
'

2f. inga honor fyntes mer. 4f-
z6 *?

. 4 Nov. " .7-
6 Nov. 4» mm 12.

Summan på räknade Honor, zvj\6.

Detta antal endaft af-råknade Honor, utom
åtminftone 6900, fom fäto qvar i tjäran och
cj på denna lifta åro uptagne, gifver nogfamt
tilkånna, hvad for grufvelig myckenhet mafkar
fkolat framkomma näfta är, om de i fred fått

afla. Man kan räkna til det minfta 2fo agg
for hvar Hona, då af alla defla Honor kunnat
blifva ofver 7 Millioner ägg och mafkar.

Huru många Honor vifat fig ifrån d. 19
til d 2f Oftob. då de aldeles uphorde at fram-
komma, år ej upteknadt* men talet år redan
ftort nog, at ödelägga den,ftorfta Trägård, Vid

B 3 et
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et enda ftort Bigarreau-träd> har jag under he-
la tiden plockat 7Zf Honor. Ju ftörre Tråden
åro, dello flera Fjärilar vilja dåruti upkrypaj
ty pä de fmä

, fyntes ganfka fa Honor, fo.ai

årnade fig up.

Minda delen af Honorna faftnar i tjäran,

utan fedan de fullfmetat fina fötter , falla de af

fin tyngd ned pä marken vid trädets ftam,och
ligga där orörliga, til defs de do* dä deras fot-

ter finnas hopklibbade af tjäran , fa at de ej

kunna gä # Darfore år nödigt, at tjäran ftåndigt

hålles los, och ej far torka.

Om nätterna aro Fjårilarnc mäft framme j

men få fynas ock mänga Honor om dagen kry-

pa up til Nåfren. Hannarna flyga ej om dagen,

utan endaft om nätterna, och kunna aldeles

intet flyga med fina Honor , utan tvärtom (la-

par Honan honom, fåforn en~ itock, efter fig,

fedan de parats.

Getingarne åta fig fä mätte af de nedfall-

na Honornas ägg, at de ej kunna flyga, utan

ligga helt magtlöfe, och fomlige do jämväl dåt~

af
(
#
), Hannarna fa flna gemenligen i tjäran

med

(*) Ehuru Qetingar vid detta tilfalle gora nytta, få
gora de dock Jkada på frukt, da äe finnas til en

Jior myckenhet. De aro ganfha glupfke ; for några
ar fedan voro de en [ömmar til ovanlig ymnighet

\

få at jag fångade 30 ftycken på en gång
, fom hade

dtitfig in uti et Aflracanifkt på jorden nedfallet Apple,

fom til en Jior del t*ar af dem fortdrdt inutiw Sam-
ma år flogo de fig på de bruna Kirsbdren , då de

mognade, och åto fig få matte, at de intet kunde

flyga, utan krdllde på marken under traden , helt

magtlöfe , at man fick döda dem , i det de afkliftes

midt på med fmå Saxar.
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j

vingarna, dar de alle fitta baklånges, med föt-

terna utät; hvilka jag låt bårtplocka hvar dag,

på det Honorna ej ftullc få tilfålle at gä ofver

Hannarnas vingar, fom intaga flört rum, och
därigenom flippa förbi Tjäran: ty jag fäg i början,

då Hannarna voro til ftorfta myckenhet, anda
til 2,6 llyckcn fitta i ring, omkring ftammen

pä et enda Tråd. Defla Fjärilar funnos fä val

på Äpple, fom Påron - Kirsbårs -och Plommon-
tråden.

Vid detta tilfålle ville jag ock nåmna nå-

got om den mindre Froft - fjärilen (Phal. bra*
mata) fom Herr Bergman beflcrifvit, uti defs

bägge Svar; men fom jag ej fjelf varit närva-

rande, mer ån de två forlta dagarna, fedan dc
forft låto fe fig, kan jag ej gifva en få utför-

lig beråttelfe om dem, fom jag fjelf åftundade.

Hanname til defla kommo forft fram d. if
O£tob. til et litet antal, men okade fig mer
och mer dagcligen, få at deras myckenhet va-

rit nog tilråfckelig. Den ip Oét. vifade fig

Honorna aldräforft. Ifrån d. zo 0£fc. til d. i

Nov. fyntes en flor myckenhet af dem, fom
tnåft faftnade i tjäran, tillika med Hannarna.
Natten imellan d. iy och 26 Oét. foll mycken
fno, fom dock icke hindrade dem at framkom-
ma; men fedan d. 10 Nov. har man af defla

fmå k råk ej blifvit någon varfe*

Den 11 Nov. kommo tvånnc andra forter Fjäri-

lar fram, fom voro helt gröna: den ena af lika

ftorlek med ftorre Froft- fjärilen, oeh den an-

dra lika ftor fom den mindre. Men fom dc
vifade fig juft den dagen, då Nåfren togs af

B 4 trå-
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tråden 9 fa har jag ej vidare kunnat fä någon
underråttelfc om dem, fom jag fåkcrt hade
fkaftat mig, om jag fjelf varit närvarande.

Det vore onfkeligt, om denna beråttelfe

kunde åftadkomrna någon upmårkfamhet hos
dem, fom lida fkada af denna ohyra ^ at de vil-

le gora {ådana forfok, fom ytterligare kunde
uplyfa allmänheten uti dettå angelägna åmne.

a famma fått, fom Pnxfidenten rn. m. Herr

X Grefve Cronstedt , på Defs Sätesgård

Fullero i Weftmanland, lätit forleden hoft bin-

da Nåfver om flammar eller grenar på fina

Frukt-tråd, och dårpå fom oftaft ftryka tjåra,

i aftigt, at hindra Froft- fjärils Honorna at up-
komma i tråden, och i dem aflåggä fina agg,
efter den anledning dårtil, fom Herr ProfefToren

Bergman gifvit* har ockfå jag, famma tid,

med lika god framgång gjordt, på Sätesgården

Skytteholm i Upland.

Af

PEHR ADLERHEIM,
Bergs-Råd.
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Jag har dar i några är lidit mycken fkada

af maflc i mina Trägårdar, fom våi de torra

aren icke aldeles betagit trådea deras gröna lof

och frifka utfeende, men dock fororfakat, at

de burit foga frukt. Däremot infann fig ma-
fken fiftledne Sommar fä ymnigt, jult dä Trå-
den ftodo i deras högfta fägring och blomma,
och gäfvo det båfta ho^p om ymnig fruktfat

de inom nägra dagar fägo ut, fäfom hade de
blifvit affvcdde och förtorkade: och det få of-

veralt pä en gäng, uti tvånne Trägårdar, fom
ligga 3 å 400 fteg ifrän hvarandra,at af f el-

ler 600 Tråd uti dem y icke ofver f eller 6
voro frie for made. Pä nägra fä tråd t hade lik-

väl en eller annan gren eller liten qvift und-
fluppit, hvilka fingo blomma ut och fedan gtf*

va nägon frukt. Defsutan voro ock nägra helt

gamla och höga vilda Päron-tråd icke af maflk

angrepne. M*n pä de ofriga Päron och Äple
famt Kirsbårs och Plommon - tråden , förtärde

mafken bäde blad och blommor: ja, han fko*

nade icke ens Krusbårs -buftar, fom ftodo på
lifterne, under de olycklige blefne tråden.

Mot flutet af September och for ,*Micha-

elis dag, låt jag begynna med nåfverbindningen

och päftrykning af tjåra, hvilken dä fkedde

ofveralt i den närmare Trägärden, men allena ft;

ti! hälften ungefärligen i den andra > emedan
man tänkte få tid a t fullfölja arbetet på de of-

riga tråden, når dc väntade Fjärilarna flculle bör-

ja vifa fig* Man fortfor fedan med päftryk-

ning, få ofta det tycktes behofvas, och jag

låt flitigt efterfe, om nägon Fjäril hade dit-

kommit} meQ det drogde långe, innan någon
B f vifade
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vifade fig, få at man började tvifla, om några

på det fåttet kunde fångas* Men om lider den
z6 O&ober om morgonen, fedan om natten

förut varit ftark froft, funnos Fjårilarne vara

framkömne, och det på famma natt, uti bag-
ge Trägårdarna, famt flraxt til fådan mycken-
het, at de tjärade nåfver - ringarna dåraf voro
nåftan fullfatte alt omkring träden, och lyfte

på långt håll, af Hannarnas ljufa vingar på
mörka tjäran Vid nogare efterfeende, funnos

ock Honor hafva faftnat, mail vid undra kan-

terna af tjåran$ men ock til någon del vid of-

ra kanterna.

Deras myckenhet på en gång, gjorde, at

man icke bod til at råkna dem, hålft det an-

lågs for nödigare, at ftraxt fkynda med de tråds

ombindning och påftrykning, på hvilka det

icke ånnu fkedt, famt med ny tjäras påfmor-

jande, dar den förra tycktes rara tortorkad.

Några fårdeles ftora och gamla Tråd kommo
dock ej at blifva ombeforgde 3 emedan det tyck-

tes vara mindre nödigt , dels af orfak, at de

hade varit maftfria de förra åren, dels ock dår-

fore, at man trodde, det de ovingade Honor-
na ej få lått fkulle kunna krypa upfore fimrna

tråds ojämna och knagliga bark på tjocka Ham-
mar, fom til en del åro 3 å 4 alnar i om-
krets.

De Froft-Fjårilar, fom fångades, vero alle

af det mindre flaget, och blefvo val icke hos

mig noga examinerade * men få val af Mafkar-

nas utfeende , fom härjade mina Trägårdar våren

förut, fom af Fjärilarnas nu, kunde jag med
vifshet fluta , at de voro aldeles de famma,

iom
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Herr Profeflbr Bergman befkrifvit uti fltt

förra Svar, under namn af PhaUna brämat*.

Honorna voro Imå, men mycket ftinna och

aggfulla, hvilket fenare nog marktes, emedan

de, i tjäran, dar de faftnat, ofta voro upfpruck-

ne, och deras ågg-mafla utgången, hvilken

var grönaktig och pulverulent. Af de ftorre

Froft-fjårilar, har ingen hos mig funnits: ej

heller hafva , utom de myckna imå Froft- fjäri-

larna, några andra flygande kräk faftnat i tjä-

ran, under hela den tiden hon var påftrukcn,

ån några brunaktiga Natt~fjåri!ar , lamt några

fmå langliga oeh hvita, af det flaget, fom Herr
Reaumuu kallar Mouchts papillonacees.

Froft-fjårils Hannarne voro ofta baklångs

faftnade, hvilket tycktes hafva håndt dåraf, at

de förft med en vinge faftnat, och fedan med
den andra budit til at flakfa fig lofa, til des

åfven den faftnat; men de måfte fåto rått, med
fotternal tjåran, och det icke allenaft pä den
anftrukna Nåfren , utan ock på de ftållen af

Trådens flammar under Nåfren, dit någon tja-

• ra hade ftånkt under påftrykningen , hvareft;

månge faftnat antingen med fdtterna eller med
en vihge , lamt lefde och flakfade dårftådes

,

pfta hela dagarna.

Ifrån den 26 Oftob. vankade fedan dage-
' ligen en ftor myckenhet af dem, i 14 dagars

tid, men måft de forfta f a 6 dagarna > men
mot medium af November , funnos ganfka få,

och efter fifta påftrykningen, fom fkedde den
16 Novemb. fkal ingen einda hafva vifat fig,

hvarfore ock då med vidare påftrykning uphor-
des.

Då
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Dä de, i början af November, fångades

fom måft, fyntes dock fållan någon om dagar-

na * men om qvållarna, fedan det få fluimnat,

at folket måft gå ifrån arbetet, blef man varfe,

at Hannarna ofver alt upflcgo ifrån kuporna och
gråsvallen omkring tråden , och likfom roade

fig at flyga om fovarandra, kring trådens flam-

mar och under kronorna. Sållan flog någon
ifraii det tråd, under hvilket han upkommit, til

nå|;ot annat j och fållan flog någon högt up
ifrån marken, til eller inom trädets krona > utan
de holio fig lågt vid jorden, formodéligen, at

foka fig Honor, fom icke åro vingade. Aldrig

marktes någon Hanne bara fin Hona, eller flyga

omkring med henne. Deras parning lårer fvår-

ligen kunna fke i långt gräs , for Hannarnas vin-

gar {kull.

Antalet af Froft-fjårilar, fom hos mig fån-

gades, var ganfka flört: til prof dårpå, kan jag

for Kongl. Academien upvifa några nåfver- (tyc-

ken, fom blifvit tagne af tråden, och åro of-

verfulla med döda fjärilar. Jag tviflar dock,
om jag på något tråd kunnat aldeles hindra, at

ju några Honor upkommit til kronan 3 ty

dels fordras mycken uppafsning st förekomma,
det de ej må krypa imellan näfren och trädets

ftam, om de åro enträgna och fluga nog, at

foka fig våg uti barkens (krynkor och ojämn-

heter y dels år ock tjäran for fig allena ej full-

komligen tjänlig, at efter 6n(kan afltånga dem,
emedan hon den årstiden, dä ofta år ftark froft

om nätterna, fnart ftelnar, och då låter defla

kräken fritt löpa ofver fig. A t fådant håndt,

kan jag nogfamt fluta dåraf, at en del Honor
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ej faftnat ftraxt vid nedre kanten af tjåru- rin-

gen, utan kommit up alt til den ofra, faft ån
ringen merendels var ofver cn tvårhand bred. Är
det da icke troligt , at några torde h&fva fluppit

ofver hela ringen, utan at fallna? Det vore for-

denfkul mycket nyttigt, at påfinna någon tjän-

lig blanniag til tjäran, fom ej fa lått ftelnade

af kold, utan holle lig långe klibbig nog.

Således kan jag val ej gora mip fåkert

hopp, at nåfta år aldeles blifva fri for Froft-

fjårils mafk i mina Trägårdar: men tviflar dockej,
at ju dåraf fkal blifva oåndeligen mindre antal,

ån tilårnadt var, om alla Honor forledne hoft

fått hafva fritt fpel. Jag årnar flera ar på lika

fått fortfara, och förmodar, at de åndteligen

flcola kunna aldeles utodas. Til den andan har
jag låtit nåfver-foindningen fitta qvar på tråden,

hvilken jag icke tror kunna (kåda dem.

Anmärkningar ofver Blod^hppor
, gjor*

de vtd Kopp-ftnittan t Stockholm^

åren 1760 och 1761

,

Är
GABRIEL LUND,

.Medic* Doéh

Ilen fvårä och långfama Ropp-fmitta, fom
åren 1760 och 6 1 vargångfe i Stockholm,

befynnerligen på Södermalm , hvars dödande

art*
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art, närmare af Tabellerna (*) år at inhämta,
och hvilken i anfeende til defs Mra tilfållen,

fafom ftark näsblod, fläckar, frifel-utflag, in-
flamation i hals och lungor, med mera, var
märkvärdig, har gifvit mig anledning til nägra
anmärkningar, i fynnerhet ofver de fa kallade
Blodkoppoi\

Delte vifte fig, 1760 om höften och et ftyc-

ke på vinteren, jämväl ock 1761 om våren,
hår och där hos folk af mindre formogenhet >

men, Gudi läf! nog fparfamt, få at f til 6
ftycken barn, voro endaft af dem angrepne, få

mycket jag kunde fä veta. Dock, fom defle

Koppor voro farlige och dödande, fortjente de
få mycket mer uprnårkfamhet, och férhollo fig

på följande fått:

Början af fjukdomen, eller defs forfta fta-

dium, var aldeles lika med andra fvåra Kop-
por: hetta, hufvudvårk , ångflan och upkaftnin-

gar infunno fig; men i fynnerhet ville fig en
flor matthet och fvaga lifskrafter, h vilket en

liten och häftig puls, jämte fvär andedrågt
, gaf

tilkånnaj gemenligen var ock durklopp med i

fpelet.

Med andra dygnet ingick det andra fta-

dium ,
ty då började röda fläckar vila fig, af

hvilka nägra fmaningom hogde fig, til en liten

valnots ftorlek ,
fyllde med blod ; andra äter vo-

ro mindre, och fomliga fmä, fom vanliga fam-

manflytande Koppor; men ftorre delen af blä-

forne drog lig ofta få tilbaka in i kroppen,

at de knapt voro fynlige ; åter vifte de fig igen i

fitt

(*) År .1 760 dodde hår 848 , och år 1761, 2 3 f Barn

i Kopporna*
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fitt förra fkick, och kunde denna omväxling

racka hela z dygn. De af Koppor ej angrep-

na ftållen, voro bleka, och kring om JKoppor-

ne fyntes ingen inflammation. Härvid fortfor

ångflan och matthet med liten och fnabb puls;

hettan var ej fynnerligen häftig, men näsblod

infann fig fom oftaft, och man hade nog gora,

at någorlunda kunna dampa durkloppet.

I $:dje, eller det fa kallade fuppurations

ftadium, blef ingen fuppuration. Kopporne
voro lika fom förut, fyllde med blod; och dä

barnen, fom af ångflan kaftade fig hit och dit,

gnedo fonder Kopporna, färgade den utrundna

bloden lintyget, äfven fom tfnnan blod, dock
något blekare. Jag kunde val ej märka, at bott-

nen af Kopporna, då blåforne refvos fonder,

var gangrsenerad ; men då blåfan fick lågga fig

ned, hånde, at ftållct, efter en liten tid , fvart-

nade. Nu växlade hetta och kold om hvaran-

nanj näsblod inftålde fig åter fkäftals; blodblan-

dade excrementer vifte fig} lifs-krafterna for-

fvagades mer oéb mer; ångflan och mattheten
tog ofverhand, få at de fjuke gemenligen do-
go pä f :te dygnet efter utbråttets början.

Hvarken Nitrofa, acida miheralia vitrioli-

ca, Emulfiva, Diluentia, Camphorata eller Chi-
nata ville någon ting til fjukdomens håfvande
uträtta; men de få kallade hjertftyrkande me-
del, tyk^es aldrabåft hålla Kopporna ute. Bad
nyttjades for några utan verkan; åderlåtning*

Spanfka flugor och fenaps-degar , funnos ock
mindre tjånbge. Med velar, doppade i victriol-

eller alun-vattcn, hindrades nåsblodcn, och Rha-
barbarina famt lindriga opiata om aftnarna, häm-

made
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made durkloppet til en tid 5 men defla medel
voro endaft lindrande, och kunde ej hindra, at

ju de af Blodkoppor angrepnc barnen alla do-
go pä 7:de dygnet, råknadt från fjukdomens
början.

Hvad fom i fynnerhet gifvit mig anled-

ning, at fom kaytali vidröra detta flag af Kop-
por, år 1 at jag , fä val under den tid jag ffcött

aefle Kopp-fjuke barnen, fom ock federmera,

flitigt och fom oftaft efterfokt, hos de vid han-
den varande Auftorcr, fom fkifvit om Koppor,
til at om dem vinna närmare uplysning* men
funnit dem uti befkrifningarna vara (kiljaktige

med ofvanan förda.

Sydenham (a) talar om et dags fam-
manflytande Koppor, fom aren 1Ö70, jj och
72, voro gångbara i England, hvilka utbroto

pä 2,:dra eller 3 :d jc dygnet, med en jämnröd-*
nad ofver hela anfigtet, och på kroppen tip-

hogde fig til en oräknelig hop fmä blåfor, ibland

hvilka här och dar, befynnerligen pä låren,

voro likfom brånn-bläfor, fyllde med tunt blod-

vatten, hvilket til ymnoghet utrann, dä blåfan

fonde.rrefs, och.befants det underliggande kot-

tet vara fvart, och likfom af kallbrand angri-

pet: lågger ock til, at detta fvåra fymptomc
fållan. vifte fig> men van altid dödande.

Detta kommer icke ofverens med de of-

vannåmde Blodkoppor 3 ty 1:0 flogo defie altid

ut pä andra dygnet. 2:0. Voro de fyllde med
blod och ej blod- vatten. 3:0 Var anfigtet eller

kroppen ingalunda rod ofveralt, utan tvärtom

niånga bleka nacllanftållen fyntes vid Blodkop-
porna.

(a) Opör* utilv. Edit* ttov* pag. 202»
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potna. 4:0. Syntes det underliggande kottet

ej ftraxt vara ivart, utan ivartnade efteråt, da

bläfaa lagt fig ned. frö. Kallar han det cndaft

et fymptom af fammanflytande Koppor.
Icke eilcr komma de ofverens med de

båttre? fram (b) befkrefne Variolas nigrre, eller

(vårta Koppor, fom år 1674 i Ängland voro

gångfe.

Än mindre kunna deffa Rlod-koppo44 vara af

det flag, fom Boerhave (c) omtalar, ehuru

han nämner bläfor, fyllde med rodaktigt blod*

vatten, h vilka gifva tilkånna Gangrsenj ty alla

de uti femma §. förut nåmda omltåndigheter %

finnas ej vid Blod*kopporna.

Lister nämner hos Allén, (V) om et

flags fammanflytande Koppor, med violetta och
purpurfårgade flackar, näsblod och blodpink,

nos hvilka det tjocka af blodet var mindre lam*

manhångdnde. Hos andra äter med blodig uri*

ne, dåräil det tjocka af blodet var åfven få

tunt, fom fjelfva blod-vatnet> och angifver

defla Koppor af fä elak art) at ingen, fager
han, blifvit räddad af denna peftilentia» Men
dä man med defTa Koppor jämför de ofvanom-
rörda, faller flcilnaden genaft i ögonen*

Äfvenfä upfåknar De La Metrik, (t)
efter Helvptius, 4 flags fammanflytande ela-

ka Köppor, hvaribland det 3:dje llaget^ tyckes
til någon de! komma ofverens, med de af mig
anförda. Men 1:0 Voro blåforna fvarta l:o.

C icke

{b) 1. c. påg. 133'. feqv. (c) Aphor. de Cogn. et

Cur. morb. p. in. -35-1, 1397. (<0 Synopf. V-
niv. Med. praå. Oap. I. art. 14^. p. m. 61.. (c)

^Tr, de la petke veiole, pag. 169.
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icke mycket uphogda. 3:0. Rann en {Vart blod
ut, dä bläforna opnades, och bottnen var gan-
gnenerad. 4:0. Låto de fjuke blod-blandad li-

nne, och f :o\ voro de af Koppor ej ängrepne
ftållen fvartaktige: hvarat fkillnaden nog tyde-

ligen vifas. For ofrigt, fager han, at detta (la-

get hafver nog likhet med SydeniJams variolx

confluentes anomali. {/)
Likaledes anfores af Mb ad

, (g) 3
flags

elaka Koppor, ibland hvilka det lifta kallas

variola; Sartgvirtex ^ men, jämförde med ofta-

nåmde Blod koppor, finnes fkilnaden v^ra nog
mårkelig* Ty de förra tyckas icke hafva va-

rit af den ftorlek, fom de fenare. De förra

voro fytda med en fvartaktig blod 4

, de voro

förenade med fvartbiå flackar. [ defta fåkte ock
bloden fig våg, icke allenalt genom munnen,
nålan och ögonen, utan ock alla kroppens 6p-

ningar, och i fynnerhet genom urinen* de fed-

nare' voro endaffc förknippade med näsblod och
blodiga excrementer. Ibland de förra funno.s

de, fom vid flutet af fjukdomen, nämligen p|
ptde eller io:de dygnet, laxerades med lindriga

medel, (h) och faledes åtefvunno hålfan ; af de

fenare dogo alla på 7:de dygnet.

Den befkrifning Sauvages (/) gifver pä
variola hrematodes vcl Scorbutica, år til alla

delar lika med Helvetii fammanflytande 5 :d je

flag, hvarom ofvtfnfore år taladt^ men defle, la-

ger han, dödade gemenligen på andra eller 3 :djc

dygnet,

C/) yid. Supr. Qg) de Variolls et morbillus lib. Cip.

2. pag. 17 et fg- C*) L c - CaP- £ P- 39« (O
Nofol. Method. Tom. IL P. I. pag. 379.
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dv£net|- då däremot de i Stockholm gängbare,

afnd på det 7:dc dödade.

Hös Plénciä
,
(k) finner man en Kopp-

fmitta ömtalt^ Tom år 1741 Var gångfe, hvilken

började med Hor matthet, häftig feber
y
myc-

ken ängflan och benägenhet til fomrt. Kop-
porna plägade flå ut vid (lutet af andra , eller

början af }:dje dygnet. De voro ej famman-

flytande % men fmå och nedtryckta. Hägra af

dem Voro blåaktiga eller fvarta. Så voro -val

o£k^ til cn del^ de Koppor befcafxade i bor*

jan^ fortl af mig äro nåmde j men fom pä an»

förda fUlle ej talas om blälor» fyllda med blod
,

utan enda it, a t nägra af Kopporna blånade eller

fvartnade , kunna de icke cgenteiigen kallås

Blod-koppor,

Obfetvatiomr pä Solens Få? mårkelfe
y

4* Jtdmi 176$) gjorda pä 0h~

ferVaiorhm i Stockholm |

PEHR WARGENTtN.

Obfervatiöner på 'deflna Eormorkelfe voro
angelägna 5

emedan man fäg förut
5 det

ock utgången beiatinat 1 at de (kulle blitVa nå-

Han det enda medlet * hvarigenom Meridian*
c t ihnu

(Å) Opcr. Med* Phyf* Traét* 1U de Väriolis, pag,

/t+igi. §. XL,
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fldllnaderne kunde något når deterrnineras, i-

mellan de Orter långfl: uppe i Norden, dit A-
ftronomer hade reft* at gifva akt pä Planeten

Veneris fram&ridande under eller framfor So-
len, (om tildrog dg natten förut. For de flåfte

af defla Aftronomer, lyckades det o£k, hvad
Formorkelfen angår, ratt väl, faftån ganfka få

af dem vunno fin férnåmfta onfkan^ at til no*

jes fe Venus. Således kunna nyttiga uplysnin*

gar for Geögraphien någorlunda årfätta dem,
fom Aftronomietl ej fick. Men om anmärk-
ningarna på Formorkelfen fkola komma rått til

gagns fot Geögraphien, made de jämföras med
andra > fom blifvit gjorda pä Obfervatorier eller

förut til Longituden beftämda Orter ^ dårfore

lårer K* Academien anfe . for nyttigt, at de
5

fom århollos hår, uti Defs eget Obfervatorium,

få fitt lilla rum uti Handlingarna*

At undvika vidlyftighet, gar jag förbi de

mätningar med Micrometcr^ fom gjordes under

hela Formorkelfen, på defs til -och aftagande

ftorlek , och anforer endaft några de ftorfta Sol-

fläckars Immerfioner och Emerfioner, famt flu-

tet af Formorkelfen. Solen hade den dagen en

myckenhet fläckar,* fom af Herr Wilcke
afteknades, ftraxt efter Formorkeliens (lut. Se
Sol-bilden, fig. 6. Tab. IL De blefvo alla af

Månen betåckte. Correfpondenta Obfervatio-

ner på dem , kunna tjårta til någon hjälp at

finna Meridian-fldllnadcrna.

Herr Cancellie-Rådct Ferner och Herr
Profeflbr Wilcke behagade jämväl nu géra

mig biträde. Den förre brukade Dollondfka io

fots Tuben > den fenare en god Reflexions Tele-

fcop
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fcop af t£ fots focal - diftancc. Jag betjänts

mig af 8J fots Mierometer-Tuben, fom vifar

Obje&erna allcnaft 30 gånger ftorre efter dia-

metern , ån de fynas for blotta ögonen. Herr
Ferners Obfervationer utmärkas med F. Herr
Wilckes med W # De ofriga åro mina.

Hela natten emot 4 Junii, och morgo-
nen til klockan 8, var himmelen här mulen.

Når Solen började framblänka, klockan 8. 11$
min. for middagen > hade Manen redan litet in-

fkridit på Solens ofra brådd, ej långt ifrån fläc-

ken a y hvilken ock redan var betåckt 5
åtmin-

ftone dä ej marktes. Af omftåndigheterna kun-

de fiutas, at Formorkelfen tagit fin bårjan vid

pafs 3 minuter förut. Sedan var himmelen nog
klar, befynnerligen efter klockan

Tim, min, fec,

KL 8. 33. 8". rörde Månen den ?na fläcken b.

8, 3h betåcktes den andra fläcken b

v 8. 3;. 24, den famma forfvann aldclcs. F#

8. 44. f8. Immergerade fläcken e.

.8. 46. 4f. rörde Månen fläcken c.

8. 47. 2. Immergerade c hel och hållen. F.

8,49, 30. Immergerade df

8. j-j*. p. Män. langeradeden ftorre^. W.
8. ff« 13. Samma flä,ck immergerade,
8. 5f. 14, forfvann aldeles. F.

8. ff f 43. Immergerade den mindre F.

p. 1. 46. Emergerad^ <?. W,
p. 2. 46, Immergerade b F.

p. 4. fo. börjar / immergera.

p. 4, 54. ofre fpitfen af / immerg. F.

p. 4. fö. det famma tyckes fke„ W
C 3 Kl
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Tim. min. fec
t

&.U p. f . 36. hcU /. var fil» betåckt,

p, f. 38. nedre fpitfen af /. forfvinncr. W.
p,* (5, 6, Man-brädden rangerar m. W.
P ? 6< 16. ftorre delen *f »* år betåckt.

P, 6, zp, Nedre fpitfen af går bakom
Manen W.

p, 54. 31, Började ^. framl^onuö;*. W,
p. 34, 33, Emergerade f t

p 9 3[f
t zp* Började 4. fyn*s f

5. ,3f. 31, Emergerade ^. \V\

p. 3 <5, 46, Begynte <?. framkomina^ W,
p. 36, 4P. Syntes en del af #
p. 36. j-<$. var hela c* framme,

%0, 3I0 den blek^ fkyn pplcring /. fy-

n?s< F.

10. 1 . y z , fyntes /, efter hela fin långd, W\
1©. j. f-3, Érnerg.hela /, nåftan påen gång.

IQ. 3. 16. Emerg. yån.ftra randen af m. W,
10. 3. Z3 ? fyntes något af m-
10. 3. 3p 4 var hela m framkommen. F.

jo, 4. 41 . Syntes ånnu et litet ijpår af Ma*
nen på Solhrådden,

jo f 4, 4.80 kunde jag ej vidare mårk^ någon
brift pä Sol-kanten, utan anfåg
det momentet for Form6rkelfen$

dm
%o, 4. f\. Tyckte Herr WikCKE, at Må-*

nen alcleles flåppte Solen,

10, 4, 5-3. Alt hårtils hade Herr Fernei^
fedt fpår af Månen i So^kanteq
vid m, men fedan ej vidare : fåle-

des bor detta moment hållas for

rå^taflute; sifdenna Jjovpaorkelfe.
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Då Formork elfen var fora ftorfl, kh P. 7
min. bortncymde Månen vid pafs 6~ tolftedelar,

eller litet mer än hälften af Solens Diameter,

pä N.or<l-Öftra fidan.

Jag har igenom Bref communicerat Obfer-

vationerna pä Formorkclfens flut, med den be-

römde Öfterrikifke Aftronomen Hell , fom på
Konungens i Danmark ädelmodiga kollnad, gjordt

en }'efa til Wardohus, långft up i Norfka Lapp-
marken, vid Nord-Cap. Han har med dem
jåmfordt fina Obfervationer pä famma Formor-
kelfe, oqh dåraf funnit, at Wardohus ligger yz
min. och ii Secunder i tid, ofter om Stock-

holms Meridian, Pol-hogden i Wardohus har

befunnits 70 gi% zz min. -3-f fec. eller, pä nå-

gra fecundcr när, lika med denj Herr Direftcu-

ren Hel lan t fått, af en enda med fåmrc
Inftrument där gjord Obfcrvation, fom kan
fes uti K. Academicns Handlingar for år 174?.
Altlå år nu den Norra ändan af var Scandilka

Half-o beftåmd , både- til defs- Geographifka
Längd och Bredd,

Då jag kommit at nämna Herr Hell,
lårer det ej mifshaga KongU Acadcmien , at

jag med fä ord berättar, huru det aflupit for

Honom med Obfervationerna p£ Veneris Pafla-

fe,
fom voro egenteliga afiigten af Hans refa.

lan har varit den lyckligafte af alla i vår

Nord
5
och fått i Wardohus, under klar him-

mel, fe både Planetens Ingång uti, och Utgång
utur Solen, Farfta Inträdet fkedde, d. $ Jun.
om aftonen, kloekan p. 16 min.. 10 fec. vid

pafs, fall ån Planetens nårvarelfe ej blcf mår-
kelig pä Solbrådden,

C 4 fSrr-
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Tfni. min. fcc.

forr an * - kl, iÄ. 40,
Venus kom hel och hål*

len in på Solen * p. 34. ioJ,
Hon började gå ut, nåfo
morgon - - if, 47., 36*.

Och tog affked utur So*
Jen - * . « jf. 4f. 4f f

Mera kårom kan låfas uti Hr. Hellsi Ko*
penhamn tryckta Beråttelfe, hvaraf Kongl. Dan*
flca Vetenftaps Societeten. behagat flacka K t

Academien ef exemplar,

JfHn Norra America åro jåmval tidningar

ankomne, at Obfervationerne på Venus dår val

lyckats f6r åtfkilliga, i fynncrhet for Ängelfke
Aftronomerne Dymonp och Wales, fomha*
de tagit fin ftation uti Brince of Wales Fart^ på
Wåftra kuften af Hudfons Bay , under f8 pr,

471 min. Polhogd. Deras Qbfervationer ar$

följande :

Pymond, Wales.

T. m tk T. m. C.

Venus märktes aldrafårft, kl • Q. S% m °- SJ* 8 cm»
Peft totala ImmerC fkedde - 1. 15,25-. - u 15.21.
Början af J)efs Emerfion * y. . p. 49. * 7. o, 46.

Pes totala Emerfion * - 7. 19. 21, - 7. 19,

Planetens diameter var f9% fecunder. Defs
medelpunéts minfta afftand ifrån Solens medel*

punA, kl. 4. f| min. om aftonen, varp min,

^4 fecunder af én grad,

x Sitc-
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Således drogde Venus 8 hela tids-minuter

längre i Solen vid Wardohus, ån vid Hudfons

Bay, hvilken Hfkillnad hårrorer af Parallaxernas

olika verkan på defTa t-va ftållen, och tyckes

gifva tilkånna , a? den igenom defla Observa-

tioner fokta Solens Parallaxis år vid pafsLp fe-

cunder* Men detta horer nu cj til mitt åmne,

fQbfervattoner få famma TårmårHlfe^

gjorda id Obfervatortum i

Upfala %

1

' AF
ERIK PROSPERTN,

Math. Adj, vid K. Asademiem

^ 111 1

1 ' 1

Himmelen var hårmlilcn, til kl/Sfver half

9, dä Solen började vifa fig, redan til

en god del förmörkad. Molnen betåektc hen-

ne likväl ånnu (käftals.

Tim. m. t
Kl: 8. 41. f3- rörde Manen en Solfläck, fom

jag menar var

8. 41* if a 18. bortfkymdes famma flåck,

p. 3. 6. Börjar l< immergera*

p, 4$, Betåcktes hela /, Herr Profes-

for Meländer animerade det-

ta hafva fkedt fel. p. 5. m. 45" . C
och Herr Mag. SaleniuSj kl T

p, 3. m. 44, t
C f Kl
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Tim. m. f.

Kl. 9. 4. ?• kom Manhradden til

p. 4. if. vår m mäft aideles borta.
, Sedan

ftrök en liten moln-fläck ofver

Solen, til

£. 4, 51. da redan var hel och hållen ber
tickt af Manen.

Fläckarnas Emcrfioner fick jag ej anmär-
ka \ emedan jag var fyfleifatt med Solhogders

tagande*, til Forrnorkelfens fiut 5 tom obferve-

^ ^ ^ _

^

;
"

_

* ^
' 4 K

v Tim, m. ft

Kl. io> 3 . 48 , af mig,

10. 3, fi 5 af Herr ProfefTbr Melander.
10. 3. f^, af Herr Magifter Salenius.
10. 3. f3 ?

af Herr MagHler Falck.

Alla hade (amma Tuber, fom de dagen
forqt nytt-jat, til at obiervera Venus i Solen

(K. Vet. Acad, Handl. pag* ifp) och
Herr M. Fa^ck brukade 8 fots iVJicrometer-

TFubeiv •
*<* A. J

SoUFårmårkelfen
,
obferverad uti Pello $

di 4 Jumt 1769*

FREDRTC- mallet,
Kongl. Obfcr vätor Aftr. i Upfala.

Himmelcn^ fom vant mulen hela natten i-

mellan den ; och 4 Junii, utom en kärt

ftund
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ftivnd vid Solcfts upgäng, klarnade kl. j\ om
morgonen d~ 4 Junii , alt mer och mer. I frän

kl til 8f, tog jag l
t4 par Solhogder: de

itrykande molnen, fom vilade fig efor midda-

gen, hindrade mig icke at fa alla motfvarande.

Jag hade nyfs (lutat med Sol - hogdcrne, och

ffajft tilreJs min ReflexionsrTub, dä jag kl. 8.

43 m, lag Sol-brädden ännu var* orörd*

Tim, m. fec.

Kl. Bj 43, f6 f var Formorkelfen börjad , och
Mänen bredde lig ut 6tver
Solbräilden,

^5 47 5 l z
" Tanger* Manen Solfläckens,

p, 6, f.
- Män. tänger, förfta fläcken

7|- i - Man. betåckte den andra

1 8, 3f - Män, tangerade c.

?9, o t Män, betäckte e

tp% zo - Man. tangerade H
i <P 5 4Q - Män. betåckte c,

zo, zo - Mäi), tangerade

zo, 38 i Män. betäckte c
zi r 40 1 Män. tänger, tre fmå flåo

41 }» kar, nä;*a vid d} eller e--

4f J mejlan ^/ och /.
• az, 41 Mån. tangerade /,

- Män, betäckte f
7 r Män. tangerade ^\

31 - Män, betäckte ^.

jjp, 7 ie Män. tangerade /,

fl * Män, betäckte /,

DefT^ Immcrfioner eller betäckningar^ blef-

yo rått noga obfcrveradej men Emerfioriernc

kunde
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kunde icke 4rål uppaflas 9 emedan jag var fyflo-

fotc med afftän4ens afmåtande imellan Solens

horn, Jag markte väl pä några Emerfioncfj
men kunde icke determinera deras moment til

hoje, eller inom en Secund , fa långö minat-
tention var fållad på hornens afftänd. Når det

begynte lida til Formorkelfens flut, inriktade jag
tuben til defs nogare obfervcrande, och uphor-
de ut mata berörde afftänd, Da obferverades* at

Tim, m, fec*

$CL io
3 365 z6\ - Emergerade fläcken^, det ar,

Män. (lapp te fläcken hel fram f

43, fp - Emergerade fläcken /,

4fj 7 * Mån. fläpptc fläcken *»,fom

lag heltlnml, nåra vid Sol-'

brädden.

4f, 31 " Formorkclferivarnara til flut

men Solbrådden fyntes ånnu
ganfka litet luddig.

4f, \6 * Formorkellen Hutades.

Dc obferverade afftänd imellan Solens horn

åro följande:

Tim, n% fec* Hornens Aflh

# tt _

Kl. B y fo, 44 - ii, £j< 8.

S z 5 43 - 14, }<S. i.

ff, 9 - 16, 47. I.

få, j7 - 18, 7.

fp, o - jp 5 \%* 1.

z
5 ro - 4f- t?

4 5 f6 - w,yrt. 7.

Kl.
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Tim. m. fcc. Hornens AfTL *

^4 5
1

f$, W*

>2 ft
±A CG 2.^4* 7

W ' ^ #

II 5 i» 2.<* 2 C 2

2 c f 0 t

*f >
1 0 i/ 9 U.

Zy > i 5 . 4#

9 2.8 a f <*. O.

2>c iO
«Jt ->

3°i HL
"i 7 1 C, C\ *7

1 ^ 2,0
-T g 4

v -v
f
3 3°* Ia - /•

2^ • z7
*

^ W J
JU» 1 . V/^

1 20 2.J. A.

)
u

i
A /- °*

4 l
>

42.,

44

1

n a*

4jP*
JO t 2 t f

4° 2 * lO 2 Cl O

47 5
2 2 n 2 8 n

4> 5
T ""T 2 n 2 <3 0

) * ^ fz
O /^v -1 V
30 5 ii. I*

1

0

*>J )/• v
2 Ax4 1 f). A1 8

7 2 0 1$ n

1 >
2$

5 *u • 0

»

z
, 40

5 5 4 l * Z. O*

18, 41. <5.

1
28, 37, I.

8, i8, iö. g.
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Tim* min fee. Hornens Äfflv

T<r 1 * t r\ r\ /t

f. f*

*9t P ' 27, 4f. 2.
f T V* t

17 , 17. r

.

2,7, 2.. 2.

1 f ?
i

] 26 , *
T -% .... 0
17 > 2,0 2f, 48. p«

A A ä S O24^-40. 0.

2
3

»"* f7« 1 *'

24> *Q 23, 13. 1.

22 v 10 4*
"T A H 2

1 , 47* X

.

20, 4 f. 7.

30, K '
- ip;?f7> 8.

5<» 38 • 18^:40. 7.

Denna Formorkelfe år for mig gan&ct mark-
Värdig, icke allena it foi

Ä de mänga Solfläckar)

fom tV.ntcs uti Solen, och af Manen blefvo

betäcktc, utan ock för några befynneriiga Phe-
nomeiler* forn jag uti en ganfka (kår luft kun-
de i akt taga 3 men til en de! icke ånrtu blifvit

afAftronomerne annotentde. Mitt Inftrttment gaf
fnig t\\ val terminerad och fkarp bild af Manens
brådd UppaSolem Jagraårktedåruppftlikafomup*

Hickande berg eller fmä uphojningar, äfven fom
Herr MaskeLyN£ obierveradt uppä Greenwichs

Obfervatoritim. Det föll mig in, a t j#g torde

kunna bli varfe några tckn til Manens Atmo-
fpher* jag betraktade Manens bild helt noga,
och tyckte juns kropp hafva en fkymiig pur-

pjir^färg, fådan fom de malt féfrangibla ljus-

Jträlar hafva» Manne denna färg gifver tilkån-

na SoUtrahmes brytning uti Manens Atmofpher,
och
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och vidare inblandande på Manens mörka 'fida,

innan de refleflcras til ögat? Det år mig otro-

ligt, at fadan färg kunnat härröra af det röda

Ocular- glafet -

y ty dä hade det 61 riga Syn -tal-

tet haft lika färg utom Solens fkinande kropp.

Detta fvaga Manens fleen hade likhet med det

utfeende , fom Manen hafver, nägra dagaV foi;

och efter Nytånningen, da man uti en Tub
kan fe Manen helt rund, likafom han Vore 6f-

verdragert med vatten på un mörka del, och
hvilket utfeende räcker, fecjatV det få kallade

Jord-fkenet icke mera kan märkas. Manen fer

dä gråtkyrhlig ut: nu var han rodåktig* ty den
förra appafencen fkonjes om natten , den fe-

nare fyntes om dagen. Jag hviläde mitt oga
flera refor, och jag fäg alt id lika utfeende pa
Manens kropp , fa mycket fom var inpä So-
len, fa länge jag fäg väl, men icke längre

:"'

detra forholt (ig beflåndigt pä ett fält, ehuru
ofta jag omfade. .Detta Phenomen ar icke an-

teknadt tilforene af nägon annan v men det for-

drar noga (le upmårkfamhet och fordelaktiga

omftåndigheter, fom för mig inträffade, til at

kunna i akt tagas i det torde undfallit andra,

åfven fäfom itiig, uti förra Sol-formorkcller
5
ge-

nom ögats afmattande utaf Sölens fken, under
en längfarn obfervation.

Det lamma mäfte jag ttö om. en nuance-
rad eller uti färgor fkild froal rand , hvilken jag

tydeligen fäg omgifva Manens kropps pä Solen*

Jag blef denna rand varfe genom det brandyu-
la och Citrongula lfltfet, fom jag altid märkte,
når vifionen var diftinth Hvem kan afgora,

om detta fargbrutna. Ijufet upkommer af^ftrå*

larncs
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larnes brytning uti Manens Ätmofphét , eller

af deras böjning omkring Månens kropp ?

Snarare {kulle jag Huta til en Atmofphér
for Manen* genom det fom vilade fig, når Mh
nen nalkades til någon Solfläck* Hvar och en
at dem fynes omgitven lika fom med et fkum

;

jag fonn Solflcenet uti detta fkum mårkeligen
förändra fig, vid Månens ankomft , och jag trod-

de mig mårka en liten fkymning, fbm ofver*
drog defs fvagare ljus, fa leeunder for fkumets
betäckning äf Manen*

Vid flutet af Formorkelfen
5
fag jag i fyn-

nerhet något 3 fom förtjänar at efterfes uti föl-

jande Formorkelfer , och fom vilar ljusiträlar-

nns tvang utmed Manens brådd. Når Manen
fkulle fläppa Solen

>
tycktes en tåmmelig djup

inhakning vara qvar uti Solbilden; defs andar

tyktes vara tvårt infkuvna uddar uti Solbiåd-

den^ och inhakningen marktes aldrabåft vid än-

darne. Når inhakningen fmalnadc, begynte han

ludna, och kunde ej fynas utan med nogafte

upmårkfamhet. Jag fkulle hållit Solbrådden for

flat, om jag ej mark t de tvåra uddarne af in*

häkningen.. Ju fmalare den blef
5
defs mera nal-

kades uddatne tilhopa, och des mindre tyktes

Solbrädden vara luddig. KL to. 4f m. 36 f>

blefvo de omrörde uddar äldcles omårkelige,

medan de ånnu voro åtfkiide mer ån en half

fninut af en Stor-Cirkel. Herr Magift, Hal-
LENCRfcUTZ obfervcradc med en Dollondifk

Tub af f fot v at Formorkelfcn Hutades kl.. 10

4f m. 1% C men han blcf ej varfe den nu
befkrefna inhakning, hvilken varade uti flera

Secunders tid: om det lanlma håndt mig, ha-
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de jag räknat Formörkelfen for (lutad 9 fecun-
der förr, ån de tväre uddarne forfvunno.

Af anförda omilåndigherer fynes mig når-
maft omojelighetcn, at man, fäfom någre me-
na, flcal kunna obfervera Sol-Förmörkelfers be-
gynnelfe med famma noghet, fom deras flut.

FÖRSÖK,
Anftåldte på Tra/s-,

af

BENCT QWIST ANDERSSON.

t 1.

Vid Trafs-Qyarnen van SFortuyn, icke längt.
ifrän Dclft , och en annan än närmare

nämde Stad , fans omalen Trafs, til ailfenlig

myckenhet, ladan fom den föres dit ifrän C6!n,
hvaribland jag icke kunde i akt taga flera än
tvånne forändringar, nämligen:

N:o. 1. Gråaktig pä gult ftötande, nå-
gorlunda härd, kännes iträf och toix för fin-
gren, liknar i brottet en fin, bränd, mo-blan-
dad Lera , och hyfer inblandade delar af Schörl-
cryftaller, famt Spat och Qyarts - korn i år in-
uti helt otät, full med häligheter, dels torna,
dels upfyllde med inilammade körtlar af en hvit
los Bergman, fom bar nägpn likhet med fin-
trådig Ptmpften. Dcflc körtlar fitta helt löfe ia
uti^åmde häligheter, och falla ut vid minfta
parerande ; de åro ganlka iättc och in uti pi-

D pugc,
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puge, kannas (karpe mot fingret, lofas icke up

i Skedvatten j men gåfa, faft
n
ganfka litet, där-

med, och fmålta icke for Biås-rör, om ej Bo-

rax låttes til, dä glafet häraf ingen tårg be-

kommer.
N:o. t. Beftar af famma grund -ämnen,

och år af famma utfeeride med N:o. i , men

hyfer flera inblanningar af främmande Berg-

flae, fäfom: a) dylika hvita körtlar uti bärig-

heterna, b) Svartaktiga Skifer-delar. c) Hvita

Qyarts-korn. d) Små particlar af hvit klar

Spat. e) Schorl-korn , fora dragas af Magne-

ten. f) Skimmer-delar, ocb g) fa£ bitar af

en fvart fårn-blandad hålle-art.

Deffe tvanne förändringar åro fins i mellan

icke vidare fkilde, ån hvad Främmande inblan-

ningar angår, fom finnas til (torre myckenhet

uti
&
N:o. n hvarfore ock den iä,lcn<is for

til Cement.
Träffen dragés rå ftarkt nog af Magneten,

eåfer något med fura Spirhus, bränner lig röd-

brun i ftark glodhetta, och varder därefter li-

tet lofare, lä at en del> af fegheten, den han

förut har, förloras, famt fmålter med Borax til

et klart glas, fom har litet grönaktig färg.

§{ 2.

Uti Hämning har berörde Trafs förhållit fig

iåfom följer, nämligen:

N:o. i.

a) Rifven til fint pulver och flammad med

kokhett vatten, ^gifver vid forila pahällningen

den lukt, fom rådt Ler.

() Frä-
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v
* , ^ t?råfer litet

> ' -fyrtttei-bet» om den ick<-
är deitö finare pulverifcrad, vid Värnets férfta
pägjuihing, då fmå mfö-bläför ftiga uft

*j Gifvef i4 fr proCent en fin grämil
flamm> fom i:o. torkad, kännes lika hård o c ii

ft*? .
Galer litet med fura Spiritus, men

ej fardeles ftarkt. VpblStt med vatten och
arbetad i någon Vifs form'* hårdnar icke, m
haller napligcn formen

, fprickcr intet under tork-
ningen, men är ganfka benägen, at falla fonder

'

4:0. Brand, hårdnar lä mycket, at den blifver
uti fin form öch täl hand teras mer, än förut
f :o. Gäfer icke dä mera med fura Spiritus 6

^'

Suger til fig Vatten, of6rlikneligenhaJtigt
1 ?'oiBhr i eden mörkgrå til färgen, och itariu bränd

annu mörkare, 1

8:ö Kan per fe fmältas, fä at den ttÉn*
ftone lacklopcr och gar med Borax til et klart
glas af matt grönaktig färg. p>0i Calcinerad
med phlogilton, dragés til liten del af m£
gnetcn»

i
i

^ °en delen, fom uti Hämningen fatte fi*pa botnen, liknade en fin Mo åf feirut
:

tyktcs föga ficilia fig if.än (lammen foV mer
an til delarnas fWlek, fom överträffar dem Utifiammen. Och hyfer inga ändra främmande de*
a

, an Spat, Qyarts och SchfirI -ämne, fomicke anda titgofa m'gon Särdeles myckenhet- fm!
particiar, (om håribland dragas up af M,Pn
ten j äro icke annat ärt Schorl,

b

Kjo. t.

.*) Rifven til fint mjöl, gifver ert mycken-het finare pulver, dä ätflcillig? gm(k .

A gff^
3 Qé
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lar, af fmå Ärters ftorlek, icke låta fonderma-
la lig utan rnoda.

b) Ger famma lukt med N:o. 1. vid vat-

nets pågjutande, c) Fråfer ockiä pä (amma
lått mca vatten och gifver fmä luft-blådror.

d) Slammad, gifver 44 £f proCent ganfka

fin llamm, fom fvårligen ville fatta fig, var

eljeft af enahanda forhällande med N:o # 1.

Under flamningen marktes ibland Sedimen-
tet en hop gan&a fina hvita particlar, fom ic-

ke kunde flammas ifrån s ty de voro fpecifice

for tunga och fonko nåftan med famma haltig-

het, fom de grofre delarne.

e) Sedimentet torkades och var da 1:0. af

ljusgrå fårg. 2:0. Kändes jfcarkt och Itråft mel-

lan fingren. 3:0. Beitod af åtfldlliga inblanda-

de delar, fom nu efter Hämningen båttre kun-
de utredas, ån fcrut, (äfom a) ljusgrå, grofre

och- grannare > om hvarannan blandade, af ovifs

Figur 9 hvaribland en ftor det dragés af Magne-
ten. Qbf. vid närmare pafcende genom M-icro-

fcop, befants, at hvar och en af.defle ljusgrå

particlar, fom vq.ro updragnc med Magneten,
om de ock voro aldrig iä fmå, var likfom fall-

lödd vid et litet fvart korn, fom var dels Järn-

malm , dels SchorL
b) Delar af ljusgrå Järnmalm och fin Skim-

mer v inblandade uti en ljusgrå grynig Qyarts.

DefTe delar ftä långe emot rifningen, och hälla

fig anda gemenligcn i litet ftörre ftycken, ån

de andra: dc dragas helt och hållit af Magne-
ten, fmålta icke fullkomligen med Borax ; men
gifva anda glafet en gren färg: de utgöra in-

gen lårdeles myckenhet.
c) Par-
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c) Particlar af hvit och rödbrun Flinta:

fmiita icke med Borax, och färga icke glafet:

följa med til liten del.

d) Delar af en fvart flagg-tåt Berg-art, fom
år ganfka fkor och fynes genom Microfcop li-

tet pipug 1 brättet, med (må hvita körtlar no-

llan i en jämn blanning: liknar nårmaft fvart

Lava ifrån Vefuvius, dragés af Magneten : fmål-

ter per le for bläs-ror och gåfer fom Zeolit:

uplofes ganfka lätt med j- Borax, och gifver

glafet en gron färg : finnes til liten qvantitet.

e ) Samma fiags Bergart , gra , flaggtåt':

forhaller fig lika i elden med nåltforegäendev

finnes ock til liten del.

f) Små bitar af en blagra Skifer, fom ic-

ke rores af Magneten: finnas til någon (torre

myckenhet.

g) Svarta Schorl-chryftaller, ftorre och fmår-

re: iädane tas med deras fulla figur: de dragas

gemenligen allefammans af Magneten * men ut-

göra icke eller nägon fårdeles myckenhet.
b) Svart Järnmalm, til ringa del, utom

hvad fom år invekladt uti det ljusgrå pulvret

'> 3- &)>
i) Granat-berg, rödbrunt, til ganfka ringa

del, med en eller annan mångfidig chryftalli-

ferad Granat.
k) Hvita klara Qyarts-korn, til någon ftor-

re qvantitet.

1) Spat dito, få hela och tydliga.

m) Skimmer dito, dels hvit och dels gul.

n) Några få gryn af dels celadon - färgad

,

dels ljusblå och dels mörkblå, klar, genomfkin-
lig flen , hvaraf några få igenom Microfcop

D 5 tyk-
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tyktes vara fexfidige; de åro ej många och la*
ganfka fin-a, at de ej kunna underka{his_rmnga
forfok; de förlora blä tårgen i fura Spiritus, åf-

venlä i elden , dar de bfifva hvfta och fmålta
helt lätt med Borax > Tom i forftone dåraf tar

cn colophaniprfårgi men genom liten fkrkarp
drifning blir klar ofärgad.

q) Helt få brandgiila, lika fmå korns gan-
£fea klara och genomfkinliga : en eller annan bland
defla har igenom Micf©lfop vilt £ig uti. ordens
telig chryitalljfk figur, med llåta (kinande fa-

.cetter, fyrfidiga, med en lika mångfidig fpets.

Uti fura Spiritus forändn* defl? fårgen \\\ rckU

gqlj men förlora den helt och hä|fi^ i elden
,

Tmålta litet trögare med Borax, ån nåftforegå*
ende och fårga $orax-glafet med en djup brun
färg, fotande litet pa grönt,, fom likväl fnart

bryter fig uti mattare brun, til defs qmfiderall
farg forfvinner igenom en ftarkare drifning.

f) Ljusgrå gryn af ovifs figur och ftorlek,

lifta med .(a) 9 därutinnän allena fkild , at defle

icke dragas af Magneten : de utgöra i blan*

ningen ftorfta .myckenheten,

fr 5'

Farenåmde omftåndigheter, yppade igenom
flamnings- profven, hafva gifvit anledning tij

efterföljande forfofc,

(A).
Rå Trafs

y
fondermalen oqh kokad med Spi-

ritus Vi&rioli, a) GåJle Htct yid Spiritus på-

flående, b) Uphettadcs därmed anfcnligen «> u-
s

tan at någon ftark galning fontiårktes; c) For?
i

lorade igenom kokning uti berörde Spiritus den

grågula fårgen helt och hållit och blef kritn

• hvit,
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'* hvit, undantagande några fa fvarta korn, fom
voro Schorl-chryftaller , oförändrade til fårgen

och hade fullkomlig attrafrion til 'Magneten.

d) De hår frammanfore befkrefne iårfkildta

mblanningar kunde nu mera icke låtteiigen ät-

fldljasj ty allefamman hade utanpå fatt.en hvit

f are; , undantagande nyfs nåmde Schorl - chry-

fialler, Skjfer-delarne (§. 2. N:o. 2. e. 3. r).

iom äfven väl fått nåftan en helt hvit fårg,

och de fmä klara brandgula kornen (§. 2. N:o.
2. e, 3, o.) hvilka til färgen voro nåftan oför-

ändrade,

e) Sedan Spiritus Viftrioli Solution var af-

håld och Trafs-jorden flera refor tvättad med
kokhett vatten, famt torkad, fants ånnu däri-

bland, utom förenamde Schorl -chryftaller, åt*

fkilliga hvita delar, fpm drogos af Magneten*
hvilka inuti voro antingen mörkgrå eller brun-

akt iga.

f) Utur berörde folution, fom var nåftan

klar ofårgad , tåldes med Oleum Tart. p, d # en
tung hvit Kalk, fom edulcorerad, blef gulbrun,
calcinerad, hårdnade litet, blef grågul, drogs

til någon del af Magneten, uploftes lått i elden

af Borax och gick därmed til et klart glas af

matt grön färg. * '
•

.

g) Samma Solution diluerades med rent vat-

ten, filtrerades och evaporerades , famt ftåldes

at chryftalliferas, hvarefter århollos hvita, kk-
ra

,
bladiga chryftaller, fom fatt fig trapptals

den ena på den andra, Qti en trekantig pyra-
midalifk figur, med aflkurne horn och fpets

,

hvarigenom hvar och en af deffe Lameller, fom
ligga på hvarannan, blifvit åttafidige: de gifva

D 4 på
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pä tungan en fotaktig (mak, och aro litet ad- 9

itringerande; pofo i elden och gifva et. phospho-
refcerande (keri uti ftarkare hetta: calcineradc

på kol med phlogifton, gifva Teorier, fom dra-

gas til någon del af Magneten : fmäita icke per
ic, men gå med Borax til et hogbvunt colo-

phonie-fårgadt glas. Deflc chryftalier uploftes

vidare i rent vatten, fom gick ganfta fort, ko-
kades' en liten ftund och filtrerades, dä uti fil-

tro ftannade en brun jord, fom drogs af Ma-
gneten; fedcrraera Qvaporeradds luten och (tåldes

pä nytt at chryftallifcras •> men ville icke mera
flejuta an i ordentliga chryftalier,

(B)
Ra Trafs, pulveriferad, kokades med gan-

flca litet tiiflagen Spiritus Vi&rioli, omtrenr $
tima, diluerades fedan med rent vatten , koka-
des åter igen vid pafs lika läng tid fom förut,

filtrerades och evaporerades , hvarefter , fedan 4

denna lut flått nägrä dagar, prrecipiterade af

fig (jelf et hvitt, fint pulver, fom famlades och
torkades, Samma lut filtrerades på nytt, di-

luerades med litet rent vatten, kokades och e-

vaporerades i lindrig varma famt fattes til chry-

ftallifation , fom förut; hvarpå efter 8 a p da-

gars forlopp århöllos h^ita , klara och ftora

Chryftalier (>J<) af o&oedrifk figur. På en del

af defte Chryftalier voro fidorne likfom flaif-

yade eller (tryckte, och vinklarne därigenom
rubbade > men icke defto mindre hade de alla

åtta fidor ' tilfammam •räknade. Under denna

fenare chryftallifation fatte fig, likfom förut,

fårfkildt ånnu något af ofvanberorde hvita fina

pulver, fom torkades och fants vid jämförande
vara
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* vara af famma flag med det forrji, nämligen en

hop oåndeligen fina Chryftallcr af följande e-

genfkaper

:

1:0. Krithvita och glånfande. i:oé Fina,

fom de finafte har, fallande i klafar. 3:0. Fi-

guren år columnarifk, med fnedt affkurne an-

dar: fidorna af Columncn kunde man icke tå

rått pä, for Chryftallernas finhet fklil. 4:0*

Ifrän de ftorre Chryftallerne voro vcrticalt an-

flaitne ånnu finare Chryftaller, hvilka gora, at

de hänga tilfammans uti klafar» f:o. Gifva pä
tungan ingen fmak , och uplofas icke i kalk

,

fvårligen i varmt vatten, fom anda mäfte vara

kokhett, 6:0. I elden fmålta icke per fe, gifva

et phosphorefcerande flcen , och uplofas i Bo-
rax mea ftark gåsning til et brun färgad t glas.

De icke länge fedan hår förut omrörde fto-

ra hvita Chryftallernc (>%<) forhollo fig på föl-

jande lått : a) Gäfvo pä tungan en fotaktig fmak
med adftringerande verkan, b) Smälte pa kol,

fkummade fig i början, och voro fedan orörli-

ge mot hettan, c) Vifte uti ftarkare eldgrad

phosphorefcerande {ken. d) Sakta calcinerade

med litet phlogifton, vifte litet fpor til Järn-
malm, igenom nägon attra&ion til Magneten.
e) Smalte med Borax, uploftes nog lått til et

djupt Colophonie fårgadt gl$s, fom fnart for-

lorade fårgen igenom en ftarkare drifning.

4nm. Delte forfok, at af Trafs- jord och
Spiritus Viftrioli pä foregående fått bereda et

Salt, uprepades flere gangor med aldeles ena-

handa utflag. De nåft frammanfore omtalte fi-

na håflika Chryftallerne fatte fig altid iårfkildt

ifrån de ftorre öctoedrifka: och efter 4 a f
D f får-
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fårffcilta operationer, befunnos de alla af ena-

handa finhet, färg, figur och förhållande, bade
i eld och vatten, åfveivfom de (torre Oftoé-
drifka Chryftallerne, fom famlades efter färfkildta

forfok och anfkjutningar, icke heller voro (kil jäk-

tige fins imcllaa uti någon omfiåndighet , få

fnart defle forftnåmde fina Chry Haller fallit får-

fkildt uciir luten.

Hvad fom härvid kunde i akt tagas, måft

granlaga, til århäliande af mepberorde Oftoé-
dri(ka Chryftaller ii$i ftora och rediga (tycken,

rar, at Viétnoh-fyran val faturerades med Trafs-

jordenj hvarföre denna proceflgn lyckas båft ,

om en tilråckelig del Trafs kokas uti liten del

VuStriols Spiritus, fom fedan måite dilueras med
rent vakten &c. Dä falla cjeffe forr omtalte fi-

na columharifka Chryftaller lättart: och fårfkildt

ifrån de O&oedrHkaj fom åfvenvål då (kjuta

an Uti mer* ordentliga och rediga Chryitaller.

(CJ e

Trafs-jord, fom på föregående fått varit

kokad uti Spiritus Viqrrioli , edulcorerades med
fjudhctt vatten ^ och fom därvid märktes, at

en ganfk^ fin Jord ville rinna af, famlades den-

famma igenom Hämning \\t\ et annat kåril, at

tvättas fårikildt. De gröfre delarne, fom ftan-

iiade på bottnen efter Hämningen, tvättades åf-

venvål uti et eget kåril, da efter några få up-

repade pägjutningar af hett vatten, ingen fmak
vidare kunde förmårkas. Jorden torkades och

var lika med den forr omtalta Träffen, fom
blifvit kokad med Viftriols Spiritus. Nyfsnåm-
de fina flanam tvättades på lamma fått med kok-

hett vatten, fom efter 7*8 fårfkilda af håll-
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ningar anda hade nog ft-ark fmak qvar utaf So-

lucion. DefTe athäilningar kokades pä nyttj,

filtrerades och ftålrfes i lindrig yårma, at åf-

dunlta (ann däruppä chryfhiUHeras, Efter fle-

re dagars forlopp, arholts därefter et dylikt o-

öocdrifkt Salt ^ fom fornt s men d$ fina colum-
nanfka Ch;yilallern? fyntes intet mera til. Be*

rörde fina jord, fom icke ännu vftir nog ren. i*

fnin Si;ip-luten-i och ipke utan möda kunde blif-

va fä, emedan dpn latte fig ganfka längfarnt*

flod 9 fedaa vatnet, fä mypket görligt var, bfi&

vif af haldt , \qI\ tiltåpt uti lindrig digetlions

hetta 3
i i| dy§n ? d% pä ofverfta fkorpan foiv

marktes pagrft altfor ordenteliga krympningar,
liknande fmä ftj?rf>0T| fe Fig. 2,. Tab, I, Kä*
rilep flyttades dårpä fil et kallt rum, hvaråft det

ftod i 2-| dygn, utan at efterfes. Omkring
braddarne af glafet hade dä fatt fig en g^nfta

Hinn chryltalliferad Salt-fkurpa, kl fawma flag

med forr beflcrefna o£toedrifka ChryihUejrj men
fjelfva jorden hade undergått en befynnerlig

förändring af följande egenlkaper:

a) Öfverfta ytan var betåckt med uphog-
de ftjernor, beftäende af 4 mot hyarannan fva-

rande fpetf^r.

b) Inuti famma ftjernor lagQ folid^ oftoe-

drifka Chryftaller , en i hvarje fpets % hvilka

Chryftalier voro af famma flag med d? förra,

genererade af 7>afs och Viftriols Spiritus 5 mcn
HefFe yora icke fä hvit^ och klan*, ytan hade
dragit någon del af rä jorden med (ig inuti

phrylhllifatiom , hvjlket kunde märkas ;
dä de

Wploftes uti vatten : de yoro ock fä aldeles ned-
gomde uti denna fina Jorden j hvarom nu talas,

och
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och hade igenom deras anCkjutande drifvit den
delen, fom betacktc dem , med lig up i hogdcn.

e) Sjelfva Jorden , fom eljeft under alla

forfok varit (karp , iiråf och intet fammanhån-
gande, var nu, fedan den torkat , icke allenaft

ganfta len imellan fingren, utan ock anda intii

bojeiig: hade gått ifrån en pulverulent famman-
fåttning , fom den altid förut haft > til en tra-

dig, la at den fullkomligen liknade fina fam-

tnanpackade hår. Uti Microfcop fyntes cn lior

del af deffe härlike parti clar vara genom fkinii-<

ga : och ibland dem kunde fkonjas några få dels

blå, dels roda, dels gröna och dels gula ge-

nomfkinliga fina trådar, aldeles liknande dragna
glas-llrångar af famma tårgory men defle voro
mera bojelige. Denna jord fmäiter icke per

fe i elden $ men blifver (kor, fä at den förra

bojeligheten aldeles förloras, går med Borax til

et brunaktigt på grönt (totande glas, och {ku-

mar fig nog under förfta uplosningen. Öm fam-

ma jord brånnes itarkt i lyckt kåril, lår den

en mork blanktig färg, dä ofta kårilet varder

tingeradt med en dylik fårg, något högre. Det
år likväl at förmoda, det berörde mörkblå fårg>

uti behörig ftark och långvarig eld , aldeles for-

fvinnér. Denna vegeterade Trafs- jorden, uti

hela dejs fammanlåttning, liknar i Tmått ganfka

nära den naturliga Berg-arten, fom tatJD namn
af Berg-låder ellei* Berg-papper , och i fynner-

het den forten, fom tås i Darmemora och Stor-

Rymningen, med inveklade Spat-Chryftaller.

Trafs- jord, fom tilforene varit kokad med
Vi&riols Spiritus, tvättades med varmt vatten

öch
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och kokades ån cn gång , uti ny tilfiagen Spi-

ritus Victrioli, fom därmed anfcnligen uphet-
tade, utan någon gäsning, och gaf^ efter för-

farande på vanligt lätt, åter igen fädant Sak,
fom förut (§. $. B. Samma Jord feder-

mera val tvättad och torkad, kändes fkarp och
fträf, liknade en fin Mo r och vifte fig for N4i-

crofcop näftan af dylikt anieendej men fmalte

per fe uti elden, blef mera hvit än förut, och
gick med Borax ganfka lått til et matt gul-
grönt glas.

(E)
Trafs-jorden underföktes åfven uti kokning

med Kokfalts-och Saltpetter- fyrorne 5 men där-

igenom århöllos inga andra uplysningar, hvad
jordens beitänds - eller blannings-delar beträffar,

ån fadane* fom igenom föregående forfok til-

rackeligen voro yppade, nämligen Järnets och
Kalkens nårvarelfe, ehuru til ja ringa de!, ar

ingendera kan anfes for hufvudfakelig uti blan-

ningen, utan allertaft tilfållig, och foljakteligen

icke utgöra grund-ämnet uti Trafs-jorden.

$: 4
;

I anledning af föregående utrönta egenfka-

per hos Träffen, åro följande Cement - forfok

anftåldtc:

N:o. 1. Trafs, ladan fom den kommer i~

frän Qyarnarne, maldes ganfka fin, och arbe-

tades med lika mycket brand, flackt och pul-

veriferad Berg-kalk, famt vatten efter behof^

til et vanligt tjockt murbruk, fom uti form
blef ilaget til en kaka af^- tums tjocklek: fam-

ma kaka, flat ifruken på en fida med en vät
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fpada på vanligt fått, lämnades * at torka i 100
dygn, och förhölt (ig då fom följer:

å) Utanpå häde en tunn hinna
* någorlunda

hård. h) i>amma hinna
5 pa den fidan fom var

flätftruken* hade den egenfkapen , at ganfka
låhgfai/iTt fuga vatten åt (ig ^ men på den an-

drå fidan, fom icke var itruken, drogs vatnet

in med mycken häftighet, t) Va? inuti gan-

fka los > i jämfofelfe rftot nåmde hinna.

Nio. 2. Målen TrS&i af famma (lag fom
N:ö. 1 ,

brändes, fick i elden en mörkare färg,

Hotande på brunt ^ och blef lofare ån förut:

däraf gjotdes en kaka, lika med N:o. 1» af fam-

ma llags Kalk och til lika ftordd* ilogs i fam-
ma fotm, med mera, och lämnades til torknings

lika lång tid i Var af följande égenfkapef:

ä) Hade Utanpå en både hårdare och tjoc-

kare hinna* än N;ö* i* b) Hvilkeii hinna li*

kaledes pä den flätitrtikna lldan ganfka lärtgfamt

fog til ug vatten \ men halligt pä den andra.

c) Var eljeft inuti helt los, dock idke aldeies

fom N:ö> t.

N:o, 3. Slam af Trafo, hoparbetad med
Kalk, fom förut, torkade halligt nog, och ha-

de efter töö dygns torkning,

n) Un hinna af långt ftofre Iiafdhet och
tjecklek, ån föregående, Hviiken hinna ågde

fimrna art fom de förra, at ftiga til Gg vatten

lingfamare på den flåtftriikne iidan, än på dcil

ändra* b) Var iöuti hårdare ån N:c. men.

på långt når icke fä härd torn utanpå,

N:o. 4, Sammi Slam, bränd och arbetad

.med lika mycket Kaik fom förut,, hårdnade

ha*
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häftigare ån någon af de foregående, och var#

fedan den legat at torka 100 dygn,
a) Härdare, än N:o # 3. lä. väl inuti, forn

utanpå, b) Den flåtitrukna fidan ville knapt

fuga vatten til fig: dårtil behofdes en lång lhind,

c) Samma fidå hade en anfenlig hårdhet emot
alla föregående (lag. a) Var inuti , i.jämförel-

fe emot flvorpan utanpå, icke hård. c) Ko-
kad uti vatten i t ti mar, blef hvarken härdare

eller lofare: ock kuade icke därvid märkas nå-

gon uplosning.

N:o. f. Sedimentet efter Slammen (N:o.

3 och 4) finare pulverifefadt , arbetades med
Kalk pä lika fått , fom foregående, och ftod

at torka 100 dygn.

a) Hade en hvitare färg, ån N:o* 3 och

4. b) Var icke at jämföra i hårdhet hvarken

utanpå eller inuti emot nyfsnämde tvänne flag$

men c) hade likval en fkorpa omkring fig, fom
var mycket hårdare, ån kakan inuti.

N;o« 6. Refiduum efter Slammen (N:o.
3

och 4) famlad igenom Magneten, blandades med
lika mycket Kalk fom de torra: efter 100 dygns
torkning , var *

a) Lofare, ån N:o. f. b) Hade likväl en
hinna, faft ..ganfka tunn, fom var härdare än
kakan inuti.

N:o. 7. Gemen Lera, af en gråaktig fårg,

med bruna och blåciktiga ränder, förhåller fig fom
följer: a) Galer gantka litet med Sked vatten.

b) Häller 47 proCent land af åtfkillig blan-

ning, lä vål i anfeende til ilag fom particlar-

nas ftorlek, h varibland en del roftad, dragés af

Magneten. c) Uplofcs långfamt i vatten och
kån*
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kännes da gan&a fet.
^
d) I elden bränner fig

ganfka hård, får en rödbrun färg och lacklo-
per i bläshctta.

Denne Ler-art, fedan all Tanden var afflam*
mad, brändes ftarkt, pulveriferades och med li-

ka mycket Kaik bereddes til en kaka, på lam-
ma fått lam de förra, och var efter lika läng
torkning, a) til alla delar, hvad hårdheten an-

går, fvafande emot N:o. 4. b) Kokad i vatten

tvä tirpar, undergick ingen förändring til hård-

heten, och kunde icke eller märkas dåraf haf-

va lidit någon uplosning.

N:o. "8. Brand Fullcrs Earth (Valk-Lera)
arbetad med lika mycket Kalk til mur- bruk
ut fupra, hårdnade icke (årdeles fort i början >

men efter 100 dygns torkning var måft af ena-

handa hårdhet och forhällande fom N:o. 7.

N:o. p. Ordinair Mergel- jord afflammad
ifrån fanden, ftarkt brand, pulveriierad, och be-

redd med Kalk på föregående fatt, lamt tor-

kad 100 dygn, forholt iig lika med N:o. 7.

N:o. 10. En grof Hälleflint - art, något

Jårnhaltig, brand och fönderftott til et fint mjöl,

btondades på lika lått med Kalk, och liod 100

dygn at torka, men antog ingen (årdeles hårdhet.

N:o. iu Vanlig Tak-fkifer, bränd och.pul-

veriferad , bereddes med Kalk fora förut, och

gick efter 100 dygns torkning, riåftan til fem-

ma hårdhet fom N:o. 1 utanpå ^ men var in-

uti gan&a los.

N:o. 12.. Bolus Armenus, fom år af föl-

jande egenflcaper: a) Kånnes fet. b) Sjuder li-

tet i vatten, c) Upiofes nag lättare i varmt

vatten, 4n N:o. 7. d) Slammad, ger ej fpär

til
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til någon främmande inblandning, e) Behåller i

torkningen fullkomliga finform>utair'at fpricka>

men blir ej mycket härd, f) Brfindy hårdnar, rften

cj lä ftarkt (om andra Ltror. g) Roftad med
phlogiiton \ blir helt tnork til tårgen , och dra-

gés hel och hallen! af Magneten. fr) Smälter

ganflca lått per fe > och uploft med Borax,
gifvtr glafet en beckfyart larg. i) Gåfcr e]

med fura Spiritus.

Denne brändes, pulveriferades och bered*

des med iika mycken Kalk fom förut, och ftäi-

des at torka 100 dygn: hårdnade någorlunda*

men idke at råkna emot N:o. 4 och 7.

Anmärkningar.

Föregående forfSk med Trafs- jorden gif*

va tiUcänna, at famma Jord år fammanfatt af
ganflca inånga Berg-flag, fom likväl icke an-

norlunda kunna anfes, ån for tiltållige, och kom-
ma iä mycket mindre i betraktande, da talet

ir om Träffens bruk til Cement, fom icke al-

lenalt det påftås, at en Trafs, fom år blandad

med iädana Berg -(lag, gifver et fvagare Ge-
ment, utan oek Cement - förfoken (N:o* r # j\

% §• 4-) gifca vid handen, at (ä år: ån mera
. bevifes det igei>om profven N;Oi 4. och N:o.
3. famma §.

Det horer icke egenteligen til faken, at

inga uti vidlyftig afhandlihg om flera yppade
anledningar, fom fynas bevifa, at Traden un-
dergått cn, om icke flera, forrforelfer,'både af

eld och vatten : det torde framdeles gifvas båt*

tre lågenhet dertiL Nu fyncs det géra tilfyk

i icft,
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left , at anföra de anledningar man fått igenom
forfoken , at någorlunda Jåra kanna Träffens

grund-åmne,- til vågledande at up finna konfti-r

ga blandningar får Cement.
Sjelfva utfeendet {§. i. N:o. O, lukten

(§. z. N:o. n #), forhållandet under flamning,

at ga til et fint mjöl , ganJka lått emot de främ-

mande inblandningarne (§. N:o. z. hårdna

litet i elden (§. z. N:o. i. r 4:0.), och åndte-

ligen fmålta per fe f§. i. N:o. 1. c. 8:o.^ gif~

va, tilfammanstagna, anvisning på Lcr-jord.

Forfoken (§. 3, A. B. C D.) gffva tij-

kånna, at Spiritus Vitrioli med Trafs- jord pro-

ducerar Alun ( B. >£< &é. ) och ett ielenitilkt

Salt. (B. 1:0. z:o. 3:0. &cc). Det förra vit-

nar om Ler-åmnets nårvarelfe uti Träffen, orn

man därjämte år upmårkiam på andra egcnfkä-

per, Träffen tilhorige: och det fenare bevifar

allcnaft någon ting, fom icke behofver bevis

,

nämligen at Kalk-jord år tilftådes med uti Tras-

fens fammaniåttning.

Den omftåndigheten, fom yppades genom
Träffens kokning uti Viéirils - Spiritus (§. j.

C* c.) at fårft gå ifrån den naturliga fkarpheten

til en len, -fammanhångande, med mera , och fe*

dan uti elden, at biifva (kor igen, h vilket är

det iamma fom hårdna., gifver den tankan ftyr-

ka, at Jorden uti denna Alun år Ler-åmne.

fortfdttmng om får[ok med konfliga Cement
,

Jamt om Terra Pouzzolanay fkall framdeles fv/jä.
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Djuret VIVERRA Pmo/ms ,

Befkrifuet uti Bref tilAcademiens nu varan-

de Trafes Herr CLAS ALSTRÖMER,
- dat. d< 6* Ocioh. 1767* en las Minas de la Mon-

tuefa vid Pamplona i America^

-\4 i rivMt$ r '

' fry

JOSEFH CELESTINO MUTIS,
M. D. och Medicus hos Vice Konungen i Santa Fé,

ty -irgilih^^o fric^h

Öfverfatt frän Spanjka Språket,

ifc

Uti Archiaterns och Riddarens von Linncs
Syfiernate Natur* lårer Min Herre hafva

fete befkrifningen pä ett Djur, fom där kallas

Viverra Putorius , och h vilket utan tvifvel åtf

det famma, fom vara Americaner kalla Mapuri-

to. Bönderne hafva altid forfåkrat mig, at den
ftarka (tanken , fom detta Djuret fororfakar,

kommer af defs urin \ och fom jag fann alla

enfe i denna beråttelfen, iä blef jag åfven af

famma tanka, och öfvergaf den mening, hvarom
Européerne äro ofvertygade, at detta Djur, dä

det blir retadt, tum ventris crepitu halitum ex-

plodity quo nibil foetidius. Detta fenare år lä iå-

kert, at jag ej finner annan orfak, hvarfore man
ej kommit utur denna vilfarelfen, ty (tanken

är fannerligen otrolig och obegripelig for den
fom ej kant denfamma. Ett afflädt (kinn af det-

ta Djur fkickades mig vid början af detta år,

och det fororfakade lådan ftank , at den körde

alla mannifkor pä porten. Om iådant endaft

fades af läckert folk , iå vore det icke iå be-
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tydeligt $ men då { jelfve Bonderne fåga det fam-
ma, är det vi{ferligen undransvårdt. Min Her-
re kan någorlunda foreftålla fig flanken, når en
enda droppa af den fupponeraae urinen icke for*

lorar fin lukt på några dagar, och at den kän-
nes pa nog långt halt. Jag kan forfäkra, at

jag, vid detta Djurs undersökande, utftått for-

ftråckelig vånda och qvåljningar, och ånnu i

denna ftund känner jag de liffigafte intryck af

denna obe£kri6iga ftank. Ett fadant Djur blef

upfpanadt af en Hund, pa hviiken det hade
fin flinkande våtflca, oth når det var do-

dadt, (tickades det til mig. Jag fant hela den
ned ra buken gulfargad, och mig fades med vifs-

het, at detta, få väl fom ftanken, hårrorde af

urinen 5 hvilket jag åfven trodde j men ehuru
jag mycket plågades af lukten, villq jag likväl

underfoka Djurets kon. Så vSl jag fom de kring-

ftäende tyckte det vara en hona, men under
fkinnets afflående, vifade fig af en håndelfe mem-
brum virile. Mifstaget i denna omftåndigheten
var forlåteligt, men gaf mig h©pp at finna ån-

nu flera oförmodade fakcr.

Under det jag handterade fodflolemmcn och
de bakre ftålten, framfprutade en våtfka genom
en liten fpenlik vårta eller mmmitta, hvarefter

flanken fördubblades \ men fom jag ftrax mark-
te, at detta ej kom ifrån fodflolemmcn, lä bör-

jade jag ifrån famma ftund tyifla på at det kun*

de vara urin. Skinnet rengjordes , fedan det var

befkrifvet, och kroppen hängdes i fria luften,

medan jag hVilade mig något efter de befvär-

ligheter, fom den forgiftiga och peftlika flan-

ken fororfakat. Följande dagen beflot jag at
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fulttolja Anatomien med all mojelig bradffca;

och jag anfer ej. for (ä ringa fak at någorlun-

da kanna ett Djur, fom hitintil v^it lä ofull*

komligen examineradt. Alt det märkvärdiga-'

anteknade jag pä lätt fom följer;.

Coput parvum
,

fubglobofum , pilis denfiflimis

brevifllmis, pneter nafum, undique teélunV
Rojlrum productum , deprelliufculum, obtu»

fum , antrorfum leviter fulcatum.

Myflaees rigidiufculi , breves
, triplici ferie

difpofiti.

Narittm foramina p;rva, fubrotunda, appro-
ximata.

jUHus brevis.

Vwgua longa, tenuis, lasvifllma*

Dentes Primores utrinque VI, app.roxIma«

ti, parallell, erefti.

Superiores depreffi , acuti , a^qua

Inferiores comprefii, obtufi,cx-
terioribus crafliufculis.

Lamarii folitarii :

.

t

Superiores retnotiufeuli , conici,

acuti , refti ;

Inferiores approximati , retror^

fum incurvi, crafllufeuli, mi-
nus acuti.

Molares V.
Priores minores , altero latere

• produftiores, acuti:

Pofieriores majores, e&cavati, ob-
tufiuiculi.

Oeuli parvi
, rriedii^ fere approximati, oblique

po (i ti-, fuici.

E 3 Ann-
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AuricuU nullsE , fed margo minimus, inftar

auricularum nidimenti, pilis paulo longio-
ribus obduftus.

CoUum breviflimum , adeo ut retro afpiccrc, quin
corpus circumvolvatur, vertebrarum colli

conftru&io prohibere vtdeatur.

Corpus oblongum, antrorfum compreffius.

Pedes Anterlores paulo breviores, craffiores.

Balmq digitis V, parum fiflis, fubpa-

rallelis 5 fubtus nudiufcuLx.

Vngues longiflimi, fubcurvi , fub-

tus leviilime fulcati, acutuV

foflerioresj licet primo intuitu breviores, pau-
lo longiores, talis, Urforum inftar, ince-

dentes.

Plant* fubtus cum talis nudiffimx, di-

gitis V, magis fiffis ,
pollice re-

motiufculov

Vngues fere dimidio breviores,

fubtus canalic^ilati,

CäUda re&a, horizontalis, cylindracea, pilis lon-

giflimis, rigidioribus obvaliata, longitudi-

ne circiter dimidia corporis.

Co/or totius corporis nigerrimus eft: Corpus fu-

pra longitudinaliter maculatum linca albis»

fima, in fronte admodum latiori, ibidem

utrinque conneXa, deinde retrorfura tenuio-

ri faéta
, usque ad medium dorfi decurrente.

Cauda tota nigerrima eft, npice vero al-

bida.

Corpus undique veftitum eft, fupra vellere den*

fiffimo, rigidiufculo , pilis mollibus brevis-,

fimis intertexto , fubtus yerö vellere raro
?

jnolli.
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Magnttudo Felis domefticx : hakitusycxo Vrfi nafi

froduttiffimi, incolis Guache dicti, (Viverrx

Nafinv Linn.).
Finnes i negden kring Orufvorne vid Pam-

plona i America. Grafver ganfka djupa hålor

i jorden v hvaruti detta fredliga djur, fom ej

angriper någon, hela dagea ligger i djup fomn.

Men om Ratten år det ganfka vakfamt, har

fnabb gäng, Jcmnar fin boning och fnokar i*

kring at föka fin foda, fom bcftår af Met-ma-
fkar fLumbrici), ,Scaråbsei och andra Infefter.

Men horer det af någon, fom det haller for fi-

ende, fprutar det några droppar af en outfå-

geligen illa ftinkande våtflca, pä fa längt häll

det vet fig kunna racka, igenom hvilken på-

hälsning det betager ehvem det vara må all

luft at nårmare nalkas.

Längden frän Nofens fpets til Svanfens ba-

fis 10 Parifer tum. Svanfens längd 9 tum. Frara-

fottrens f tum, 8 linier, Bakféttrcns 6 tum.
Mitfklarne i halfen och frarnfotterne famt

Bröftets Triangulär -muftel åro mycket ftarkc

och mer ån fvarande mot Djurets ftorlek, i

fynnerhet når de jämföras med kroppens bak-
del. Denna ftorre ftyrka fynes vara nödig i

anfeende til den kraft detta Djuret tarfvar* bå-
de for at (kaffa fig foda medelft Maikars up-
gråfvamle, når Infe&er icke finnas ofvanpä jor-

den , och for at gråfva de djupa hålor det be-
bor: i anfeende til hvilka åndamäl framfottrens

Klor åfven åro ftorre ån bakfottrens. Klon pä
framfotens medierfta Tå år 1 tum lång.

De Mufklaf, fom forft vila fig, åro zrnc

ftora Mufculi intercutanei, en på hvardera fidan.

E 4 Delfi?
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Delfe hafva en Wttaktig begynnelfe under bro-
iler* Triangulär, med hvilkcn de- confundera fi-

na fibrer, utan annat fäde eller pun&um foli-

dum. De vidga fig och blifva tunnare, for at

betacka Brödets ned.ra fidor och Bukens, \w£p%
efter de ftråcka fig til medleribi och bakerda
delen af Tibia, for at åndteligen förlora fig of-

ver Svanfen. Vid deras början flcilja de fig,

för at lata pafiera caput Mufciili ferrati majo-
ris. Ifrån midt på brödet gä de til Rygg-ra-
den, på det fått, at de ak ifrån brödet anda
til ofvanför fvanfen, dar de förlora fig, nalkas

alt närmare och närmare ti) Rygg-raden- Defla
äro bäde de langda och bredalte Mufklar pä
hela kroppen.

Jag begynte at befkrifva Triangulär- Mu-
ffceln , för at upråtta en fullkomlig jVlyologie,

när jag i haft blef föranläten at afftä från ai-

hrtfrfa i anfeendc til de altfor fvära olägenhe-

ter, (om den odrågcliga Hanken hos mig för-

orfakadc. Och iäledes nödgades jag åfven fkyn-

da med mina obfervationer på följande fått.

Nar jag hade uplyft alla brödets och fram*

benens Iyl utklär jåmte Mufculi ferrati, uptåck»

tes hela Brödets cavitet, formerad af $1 Ref-
ben, 16 pä Iwarjc fidan. De öfra 9 voro Coftm

ver*, och de nedra 7 fyurU* Alla de förra fdr>

enade fig med Sternuni genom åfven fa imnga
brufkakrige appendices: de fena re voro ej för»

enade med .Stcrnum, men Hutade lig likväl uti

bru&aktige appendices. Bland Ca/U ver* var

den förda den minda, och ledan togo de til i

ftorlek, alt til den p:de, fom var ftorft. Den
öfver-
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ofverfta var ftorft bland $purU> och fedanblef-

vo de ak mindfe och rpindrc.

Sternum år långt och fmalt, nåftan af lika

bredd i hela defs längd, fammanfatt af p ftyc-

ken, eller fmä platta ben, förenade med hvar

andra genom bruftaktiga band.

Hjertat år likt en Hunds, och Tvärande mot
Djurets ftorlek, och f^nts deruti intet befyn-

nerligt.

lu*£ån hade 6 lobi, 3 pä högra fidan, t

på den vånftra* och en lägre ned nåra vid dia*

fbragwa. De irné ofverfta voro mindre In de

iitit nederfta* den medlerfta pa håger mindre

ån de ofverfta, men ftorre ån den 6:te eller

nederfta. Altfammans vog i un?*
*

Ltfvern hade åfven 6 \oh\\ den ofverfta ftorft,

hvarpi fölgde en annan medelmåttig , fedan äter

en nåftan lika ftor med den forfta, hvilken ha^

de i fin halkade yta en klåfva, fom likväl ej

gick igenom til den kulriga fidan, och i fam-

ma klafva hade GaU~blåfan fi tt läge. Den 4?de

lobus var lik den forfta: den f;té ftorre ån den
andra, lång och trekantig, famt delad i flerev

mindre lober: den <S:te (varade mot den 3:dje,

men minft af alla och delad i tvä. QaUMåtm^
ganfka lik en flaffca med läng hals (turbinata),

inneholt en hattklar våtflca ( inftar lotura? carv

nis), och var faftad icke allenaft med halfen
^

utan ock med hela fin längd. Hela Lefvern

yog i% uns.

Mjelten läng och fmal, men mycket bredi-

re vid bakåndan j hade ?:ne klafvar eller kiyf-

ningar, den bakerfta djupaft, och z:ne midt

pä allenaft i ytan, en i hvardera brädden nåftan

E s midt
/

/
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midt emot hvarandra.; Var 3 tum läng och vog
§> un%.

Njurarne (late och beftodo hvardera af en
enda Glandula. Bada aldeles lika til flcapnad,

Itorlek och vigt. Den på högra fidan fäftad

något högre wp ån den pä den vånitra. Éäda
tillämman vogo |- un£.

£gfl^9 var ganfka flat utanpå, men något
fkrynklig innantil. Jag har ej kunnat bli varfe

tunica vitiofa. Magen var befuktad med en tjock

mucilaginetife våtflca, full med fondertuggade In-

feceer, och i fynnerhet kunde jag igenkänna
bitar af Scarab&i, fom Innu ej undergått, fmålt-

ning, och mänga Lumhrki ( Met-mafkar), fom
voro hela, men döda.

Pancreas kunde jag ej finna i denna kroppen.
Tarmarm voro alt -igenom af näftan lika

diameter, nämligen \ tum, och jz tum länga.

Epiploon och Isfefenterium voro betåckte med
mycket fett , och vogo 1 unfc-

jylapbragma var förenad med Cofta; fpurine,

alt ifrån den forfta och få vidare, med de ofri-

ge
3 hog ät fternum och låg åt ryggen, det

vil fåga, i ett iriclinerande planum , concav åt

buken, och cönvex åt broftet. Hela Diaphragma
formerar en cirkel, och defs kottaktiga fibrer

åro åfven.iå många radii, fom förlora fig uti

ett aflängt centro , formeradt af en membrana
tendinofo, fom år mycket tunn och genomfkin-

lig. Den efterfta delen af detta centrum åren
mindre diaphragma eller kottaktig cirkel, ge-

nom hvars fråmfta del mat-ftrupen gar fram,

och genom den bakerita delen n nära til Cana-

lis vertebralis, gå blod-kårilen.

IM
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Under Pelvis vid anus blef jag varfe 2: ne

Körtlar af Dufve-äggs -ftorlek , fom jag i bör-

jan tog for z:ne tjocka och ftarka Mufldar.
Deras bafis vande {ig åt Svanfen, och fpetfarne

åt den \ tums länga klyfning, fom jag i bör-

jan trodde vara Djurets Vulva. Och fom jag

fäledes mifstog mig, fä blef denna klyfning

eller kläfva forftord, få at jag icke ktinde fin-

na ftället, hvarcft de mammiU* flurädcf'fig, fom
framfprutade den ftinkande våtfkan. Defla Mulk-
lar åro några kottaktige, ftarke och longitudx-

nalc fibrer* fom allenaft utanpå betacka tvånnte

GlanduU conglomerata , fammanfatte af flere fmä
glandulx af olika (kapnad och ftorlefc*

Alla defla fmårre körtlar flinades uti en

f>ung eller folliculus, af ägglik form, hvaruti jcg

fant något af. -den' ftinkande våt (kan. Denne
pung var membranofo-tendinofus , mycket flat

Och compaft, Punéhim mammillare, eller deti

lilla fpcnlika Vårtan, var genombärad med en
duftus excretorius, fom var noj fynbar, och
hvarigenom våtfkan utpråflas mcdelft glandlar-

nes muflilar. Ehuru defla mufldar tycktes vara

nog ftarke, anfåg jag dem likväl ej for tihåc-

kclige, at kunna fpruta den ftinkande våtfkan

fä mycket långt, fom den verkeligen gar, och
fäledes tror jag at de underhjclpas med någon
rryckning af fvanfens bafis. Våtfkan liknade

Mandel-Olja bäde til fårg och confiftence, men
til .fin lukt kan den ej jämföras med någonting
af alt hvad Naturen frambringar. Defs myc*
kenhet tyckte jag ungefår kunde vara f unz uti

hvarjc glandula 5 ty utom hvad deraf gick från

Djuret nar det dödades, var där ändock • forrad
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nog, at ftilla min nyfikenhet, vid- 6 forfök, Tom
jag med kortiarues pråfsning anftålde, och då
de upfkuros, var ändock få mycket qvar, torn

kunde fä rum i en medelmåttig Haflelnots-lkal.

'

Om man uti hyftcriflca paroxysmer vil bra-
ka de mall ftinkande och genomträngande lukt-
faker, (a tror jag, at ingen ting' tjenhgare fkuile

kunna gifvas, til at fortaga Ataxia fpintuum,
ån denna ftinkande våtfka, genom den (lärka

revolution den kan fororfaka uti hela Nerv fy-

ftemet. Detta férflag bor ej anfes for ovanligt:

det grundar fig på hvad andra förut foreflagit,

nämligen at Fororfaka hos en Hyfierica ftark for-

fkråckclfe, hvilket medel forfarenheten vifat kun*
na medföra en undransvård verkan, hvarom knfn

låfas uti Memoires de t Academie de Paris for är

!7ffi
Membrum virile år i ftorlek fvarande mot

Djuret, men ganlkafma!t. Dels anda eller fpets

bettår af en platt benfkifra, 5 linicr lång: défs

bafis rund och bruflcaktig. Urin-bldjan vargan-
ika liten, och nu hopdragen, då den i ftorlek

och (kapnad liknade GaM-blåfan. Hon var nu
tom i men vid dels åpnandc fantsej minfta tec-

ken, at hon kunnat innehålla något fom kunde
fororfaka elak bikt.

Mycket ar, utan tvifvel, ånnu förbigån-

get, fom hade bordt i akt tagas vid deffa delars,

anatomic och befkrifning; men det var mig for

ingen del gorliar at härmed komma låi.grc, i

anieende til de odrageliga fymptomer af hufvud-

vark, våmjclfer, fyimningar och annan fafHig

olägenhet, jag utftadt vid detta arbete, hvirs

blotta lunka gor at jag ryler, He f

a rummet,
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dar jag anftålde anatomien, ftinker unnu, ehuru

flerc dagar åro federmera framflutnc.

Af alt hvad fa^t år, finnes, at detta Djur

mycket kommer ofVerens med Clvctta^ hvars

Hiftoria jag mins mig hafva låfit i Mcmoires d$

V Acadcmie de Paris.

Utdrag af Kongl. Acaderntem

Dag - BoL

•T Jcrr Bergs-Rädet Heykenskiöld har beftyfkt för

JljL Academien fan ningen af den egenikap man tillagt

v&tnct i var bekanta Loka Kalla, at det fkall i ticra

ii kanna hälla lig oforåndradt, när mart har det på
Val korkade och hartfade Bouteillcr, forn få ftä i god
Kallare. Herr Bergs - Rådet, låt redan år 175*9 , vid

fommarens hörjan, ifylla Bouteillcr dermed, fom 'ftrax

korkades och hartiades vål vid fjelfya Källan. Af defla

Bouteiller hafva några federmera kommit at fti orörde
i cn god Kallare hår i Stockholm in pä n:te aret, och
befinnes nu, då man dem öpnar, vatnet vara klart fom
cryftall , och kånuas måft fa friflet til ftnaken , fom vid

fjelfva Källan. Val blir man aldraöfverft i Bouteille-

halfen varfe några fjäll af en helt fin och tunn hin-

na, fom med de föriia vattu-dropparna lått afrimu,åf-
venfom man ock merendels marker korkarne under
hartfet vara murknade; men fjelfva värnet til lifta drop-
pan Jr, fom fagdt år, ofvermåtcan k i art, utan at hafva
fatt ledimem til bpttnen eller hyfa minlia tecken tji

grummel. Detta lämnar en god öfvertygelfe oXn Loka-
vatriets förtråfFdiga renhet, och kan haraf anledning fäs
för dem, fom antingen för fmaken fktill eller andra be-

hof åro måne om mycket rent och godt vatten, at til

ftmma åndsmä! förfkafta lig af~detta Loka-vatnet,
håldre in ifrän Öriltol och andra aflågfne orter.

FOR-
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Skepps BjrggiKåftare yld Kongl. Galére - Flottan.

r
tflorien om §ykkfdfven féremngar

med Kokfalts-fyrcii

i. Tblarid de rtiårkfrårdigäftc Saltet," il i än-
| feende til fin nytta, forri beskaffenhet,Ä

räknas med ftål de, fom apkomfnä gé-
* nom
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nom Saltfyrans forbindelfer med Qyickfilfver.

Jag har titt anledning at upfåtta följande ut-

kaft til en Chemifk Hiftoria öm dem, af en Af-
handling om frätande Sublimats tilredning pä vå-

ta vågen, fom fiftledet år blef mig ifrån Paris

tilfånd, och fom jag åfven ftraxt hade den åran,

at til Kongl. Academien ofverfånda. Författa-

ren år Herr Monnét, Franfk Chemift, fom,
enligt Regeringens anftalt refer på Bergs-veten-

fcapen, Ledamot af Kongl. Vetenfkaps Aca-
demierne i Turin och Rouen, famt fördelaktigt

kånd af et vackert arbete om Mineral-vatten.

2. Imellan kroppar och deras lofe-medel åf

i allmånhetdet inbördes forhållande, at de, fom
Chemifter tala, mer eller mindre måtta hvar-

andra, det år, uptaga hvarannans verkfamhet,
famt genom fin förening utgöra en ny kropp
af eget lynne, hvars egenfkaper gemenligen af

bågge åro fammanfatte, dock underftundom af

ingendera kunna förklaras. Om endera i ftorrc

tnångd år tilftådes, ån den andra fullkomligen

kan forbinda (ig med, få upkommer dåraf en
främmande blanning, fom i itorre eller mindre

man, efter omftåndigheterne, likfom bärtflcymmer

nya fammanfåttningens råtta art men fådant of-

verfkott kan dock antingen affkiljas, eller ge-

nom vederbörlig tilfats af hvad fom briftcr, brin-

fas til famma befkaflfenhet, fom den nåmda nya

roppen. Sa tilgar, då fyror blandas med Al?

kalifka Saker, en hop Jordarter och Metaller*

meil Qyickfilfver med Salt-fyra (kiljer fig hår-

utinnan tydeligare, ån något annat mig bekant

åmne. Det tager efter omftåndigheterne til lig

Olika raångd ar denna fyra, och kan, då en vifs

före-



1770* Apr, Maj. Jun, 81

förening år ingången, icke utan fvårighet brin-

gas i en annan. Vi kånne tre fådane fårflald-

te likfom grader, hvilkä hvar for fig fortjått*

at fleårikädas»

Frätande Sublimat.

3. Fråtandc Sublimat (Sublimatum corrofi-

vum , Mercurius fublimatus corrofivus) kallas

den förening, fom Qyickfilfver ingår med et

maximum at Salt-fyra , det år, med ftorfta mångd,
fom den kan antaga. Defs frätande kraft har

gifvit anledning til de anförda namnen, åfven

tom defs genomträngande åverkan pä Metaller

gjort, at fomlige kallat det Metallemes Dödsbatn-

mare > mänga andre dylike namn at fortiga.

4. Forlta upfinnaren af detta Metallilka Salt

år aldeles obekant: det har likvål ifrän 'äldre ti*

der varit kåndt. Avicenna, en Antbifk Lå-
kare, fom lefde i Ispahan och fom flcal hafva

dodt år iO^, talar därom i fina Arbeten, ja,

Abubecher al Rhasi, eller fom han gemen-
Kgen kallas Rhasis, nämner det hela 100 år for*

tit (^). Chineferne tilverka ock frätande Sub-
limat, fom kan inhämtas af en handfkrift om
deras Låkare-konft, hvilken Doft. C. A. van
Der Monde i China ofverfatt och fedan kom-
mit uti Herr Jussieus Bibliothek (b). Kan
hånda, at upfinningen efterhand kommit til dem
ifrån (amma uphofsman, forri til ofs i Europa;
men lika ttfbligt kan vara, at flere, utan at veta

F 1 af

(a) Mém. pour fervfr ä THiftoire de Tufage fnterne

du Mercure fublimé corrofif, par Mn le Bfqu£
be Presle. (4) Chemic medic. de Mt\ Ma-
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af hvarandra
i råkat dåruppl Det år bekant*

at Qyickfilfver på mångfaldiga* fått blifvit han-
teradt, får at i Alchemicn kunna géra tjånft,

och under flike entrågne arbeten har troligen

frätande Sublimat, fa vål fom mycket annat f

blifvit forft uptåckt , ehuru det fedaii länge tor-

de blifvit dels aideles fortegadt, dels uti obegripe-
liga gator invickladt. Junker anmärker, at det

hos de gamla kallas Mercurius, hvilket fåledes

ej bor förblandas med Qyickfilfvcr, fom hos dem
heter Argentum vivam (/).

f . Om Salt-fyra flås på Qyickfilfver, fa an-

gripes det intet , om an kokning tillika användes.

Alt frätande Sublimat har dårrore hittils blifvit

på en annan väg tilredt, nämligen genom fon-

dringar och nya hopfåttningar, med tuhjälp af

eld. Om J. C. Barchusen vetat mgot me-
del ^ at utan flike omvägar åftadkornatä- den i

fråga varande förening, kan ej med vifshet ur*

{tiljas. Någon anledning hårfil tvekas följande

hans ord gifva; Tandem pri föteft idem (Mercu-
rius) corrofivus , Jt fpiritu [alts dijfélutus % iterumque

coagulatM) cucurbiu inditus fublimatur ( d)^ men
han förklarar fig icke vidare hårofver* Herr
MarggRäf har v i fat $ at åtfkillige Metalliflce

nederflag kunna lofas i fådana fyror, fom iftgerc

ting forma på famma Metaller i fitt famman*
hang (V): ja* Stähl anmärker redan, att da

Qyickfilfver fåiles utur fkedvatten med lutfalt*

kan det äter lofas i faltfyra; mert han tillägger,

tfnligt Junkers beråttelfe, at denna tiplosning

icke vidare låter fålla fig med kftfalt* hvilket

dock

(c) Confpeftus Chemte. (d) Élémcntä Chemias. (e)

Mem. de TAcad, de Berlin^ 1746.
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dock ftraxt händer med uplosning af frätande

Sublimat, Hvad fora kunnat vålla den nåmda
verkan uti Stahls forfok, år mig obekant,

men det år vifst, at jag flere gånger gjort fam^

da fyran mycket ofverflodat, ehuru fällningen

denna våg tilreda frätande Sublimat, har fåledes

varit ganuca trolig j men ånnu felades et vcrkellgp

forfBk och dårmed fullkomlig vifshet. De lika-

fte anledningar åro ej fållan bedrågelige. Herr
MpNNET har dårfore, åfven i detta mål gjort

fig af vetenffcapen fortjånt, emedan han genom
fitt arbete fatt faken utom alt tvifvelsmål.

6. De tjlrednings*-fått 3 fom hittils varit mer
eller mindre i bruk , åro mångfaldige och myc*
ket fkiljaktigej men kunna dock i allmänhet
foras under fyra följande flockar:

I . Qenorn fådane ämnens blanning * fom hålla

QyUkfilfver ofb $altfyra. Lem^ry, Fadren, har

forft freftat denna enkla utvåg, och 1709 up-
gifvit den for KongL Franflca Vetcnfkaps Aca-
demien (/). Han ref 4 uns Qyickfilfver med
lika mycket utfprakadt falt, flög blanningen i

Kolf och vann, genom 4 timars eld, 4 uns frä-

tande Sublimat , fom höll alla vanliga prof. In-

gen annan fidlnad kunde märkas, ån något mat-
tare tårg, mindre cryftallinilt: famm^nfåttning
och litet mildare art, hvilka omftåndigheter fa-

kert uteblifvit, genom ftorre tilfats af kokfalt.

Härvid märkes I:o. at Qyickfilfvers fam*
manrifning med kok falt til dodning, år ganfta
befvårlig och långfaro. 2:0, At mindre Sublimat

F 5 år-

(/) Mem. de TAcad. 1709.
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århålles ån på vanligt fått. j:o. At hår fordras

gement Salt, fomaltid år bemängt med hvit Ma-
gnefia och ofta åfven med Kalk, bagge förenade
med Saltfyra. Når det ifrån deflc jordiflce Sal-

ter aldeles år befriadt, tås därmed på befkrifna

fåttet icke det ringafte Sublimat , fom Herr
B AUMé enkom har förfokt och åfven kan
(lutas af Lemerys arbete ; ty då han uplofte,

filade och cryftalliferade lämningen , årholts et

rent kokfalt,(om med Qyickfilfver hoprifvit och
efter vanligheten utftåldt for hetta, gaf aldeles in-

tet Sublimat. Orfaken år, at rent Kokfalt på
detta fått icke (låpper fin fyra, hvilket dock
de jordifke gora. Det lyckas ej eller, at nyttja

fri Saltfyra i ftållet for Saker, ty om Qyick-
filfver flcal kunna angripas, måftc det antingen

genom fällning på det finafte vara deiadt , eller

och bringadt i ångor 5 men innan kårlen til det

fenare vunnit tilråckelig hetta, har redan den
mångfaldigt flyktigare fyran gått fina tärde.

Denna made dårfore til )ådan grad vara fållad,

it afilciljningen fker juft då Qyickfiifret up-
drifves i rok.

Med Salmiak och Qyickfilfver (kal åfven

något frätande Sublimat århållas* ty denna Me-
tall har med de flåfte andre den formogenhet

gemenfam , at afflnlja det flyktiga Alkali, och

hårpå bero åtfkilliga Grefve De La Garayes
tilredningar (b).

Stahl befkiifver et annat hithörande for-

fok, at nämligen genom blanning af få kalladt

Hornfilfvcr med Cinober, århålla frätande Sub-
limat.

Otf Dia. de Chymie de Mr. Macquer.
Q>) Hr. Macquer, Mem. de 1'Acad. iyyi.
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limat. Med eldens tilhjålp flciljes hlr Salt-fy-

ran ifrån Silfrct , förenas med Qyickfilfret i Ci-
Tiobern och fublimcras, hvaremot Svaflet uplo-

fer Silfret och lämnar en glaferts på botteni

Detta märkvärdiga förhållande fordrar ytterliga*

re granflening, emedan Herr Profeflbr Pott
berättar^ at då frätande Sublimat blandas med
*Silfver-Kalk eller fpän och deftilleras, lå 6f-

vergär et löpande Qyickfilfver och på botten
qvarblifver Horn-filfver, hvilket tyckes -utvifit

*cn helt annan fråndfkap. Sammanhaget torde

dock vara detta: då Cinnober blandas med Horn-
filfver^ utofvas en dubbel dragkraft, och Svaf-

lets verkan på Glfret, tillika med Qyickfilfrets

på Salt-fyran, biifver tilråckelig at åftadkomma
ämnenas förväxling.

7. II. Med tilhjålp af Sakpeter -fyra. Eme-
dan Qyickfilfver icke utan mycket befvår dödas

af Kokfalt allena, och ändock ledan til en del

af vårman for häftigt updrifves, få har man fun-

nit på den utvåg , at nyttja Saltpetcr-fyra, hvar-

igenom Qyickfilfret Kan göras eldhårdigare och
innerligen fordelas, famt faledes blifva bade mera
blandeligt och uplosligt. Detta har annars hvar-

ken varit mycket i bruk eller på enahanda fått

verkftåldt*.

Somlige tilblanda något Skedvatten under
fammanrifningen med Kokfaltet

, hvarigenom
Metallen angripes och dodningen mycket lat-

tas» En del nyttjar Qyickfilfver-folution, fom

J. H« Cardilucius. Han käftar dåruti, for

hvart (kålpund, några nåfvar Salt, låter alt fly-

tande afroka och updrifver qvarlefvorne (*)*-

F 4 Vid
CO R- Mindereri Kricgs Artxney.
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Vid denna förrättning alftras forft et fa kallad*

hvitt nciderflag (Mercurius pr^cipitatus älbus),

fom nedsinfore närmare (kal förklaras, och ge-
popr tjänlig eldgrad upftiger det faforn et lin-

drigt Sublimat. En del Öar Salt-fyra på Ni-
trum Mercurii, men det år fagert ibland de
minft lönande tilrednings-fått. Andre åter lät*

med Barghuspn Solutionen utdunftas til torr*

het 5 och rifva den fedan ihop med lika mypket
utfprakadt Salt» Detta år åfven i Edinburgfta
Pharmacopéen vidtaget. Do&or G. Roth rif-

ver Nitrum Mercurii med en fjerdedel Kokr
falt 5 flär, dårpå i en Kolfält det qvarbjifna af

Qyickfilfver-folution 5 låter alt flytande gä 6f-

ver och updrifver lämningen. Men fom Subli-

matet (kal blifva lindrigare, ån vanligt * få for-

fåttes bjanningen med lika mycket Salt-fyra,

fom det ofvergångna Skedvatnet, om nämligen
fådan fkarphet fordras (k). Samma ändamål vinr

nes dock lika fåkert och med mindre koftnad^

om ftraxt ftorre mångd Kokfalt användes*

8. III. Med tilhjdlf af Vitrids-fyra, Den kan
nyttjas bunden, om Vitriol* Kokfalt och Qyick^
filfver rifvas tilfammans. At underhjålpa dod-

*ving;en, fom på detta lått trögt g^år tor (ig,

tilfåttes ibland någon torr lera. Sådan tilred-

ning har långe varit vidtagen och forefkrifves

*f N. t,E Fevre, fom påbjuder 4 Sublimatio-

fier (7) 5 S. Bi,ancari> (w)> Dispenfafcorium

B0rufT0-Brandeburgicum5J.ptCartheuser
fl. F. Te*s#meyj£r (J)y R- A- Vqoei, Q?j,

Herr

(i) Ant; %m Chymic. (/) Cours de Chymic (m)
Chimi*. (#) Pbarmacologia. (*) Inft. Qenv*.
(f) Inft. Chen^iar-
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Herr Profeflbr Wallerius med fiere.

Enligt O f Tachenii beråttelfe, flcer ock i

ftorf tilverkningen på detta fått uti Venedig

;

280 Skalp. Qyiekfilfver rifvas med zo Skalp,

frätande Sublimat 9 fornt blandas fedaq genom en*

kom gjorde inrättningar med 400 Skalp. Kok*
falt , 600 Skalp. Vitriol och fo Skalp, Colco*
thar. Sublimation anftålles i jf flora glas och
gifver vanligen 360 Skalp, efter 5 dygns eld-

ning O). Juncker berättar, at han i Amfter*
dam fedt en på (amma fått inrättad tilverkniqg

hos en Portugifiik Jude. Sammanhanget vid des*

fa förrättningar år följande : vårman och Vitri*

ols-fyrans attraftion til Alkali Mineral? bidraga

til Salt-fyrans affkiljande från Kokfaltet, och
denna åter råkar Qyickfilfret få fordeladt, atdår*

med förening kan ingås. TiHåttningen af fr|*

tände Sublimat låttar dodningen. I China bru-
kas ftundom Alun i ftållct for Vitriol (*).

Fri V itriols-fyra nyttjas olika.
. Om Turpe-

tum minerale användes, hvilket år en Qyick*
filfver Kalk, fom med tilråckeligt vatten, en«

ligt Herr BAUjvié.s enkom jyorde forfok, fiåp*

Eer från fig all fyra f*), fa år icke nog at til-

landa Kokfalt, Vitriol -fyra mafte åfven vara
med 5 for Salt-fyrans affkiljande. Kun&el von
Lowenstern har brukaten mycket tjänlig til-

redning (u). Stark Vitriols-fyra abftraheras of-

ver lika mycket Qyiekfilfver, lå ofvergår én
ganfka flyktig och flickande Spiritus $ men i

Retorten qvarblifver en hvit faltartig mafla

,

F f fom

{q) Ghemia Phyf. Vol. III. (r) Hippocrates Chymi-
"cu§. (s) Malouin, Cbiroie med. (?) piöiopäfrs

4? Chyniif. (*) Labor. Chyip.
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fota plågar få namn af Turpetum album och i

Ijelfva verket ej annat år än en Qyickfilfver-
Vitriol. Detta Salt fammanrifvit med lika myc*
ket tort Kokfalt och utftåldt for tjänlig eld, gif-

ver et frätande Sublimat. Kunkel foreffcrifver

val, at fedan z gånger i Salt-fyra lofa och fub*
limera det; men fadant år onödigt , om Förrått*

ningen blifvit vederbörligen anftåld. Bou^puc*
Sonen, upgaf, 1750, for Kongl. Franfta Veten-
ffcaps Academien famma tilrednings-fått, fåkert

utan at hafva fig bekant, det Kunkel långt

förut nyttjat och befkrifvit det.

p. IV. Med tilbjälp af både Saltpeter och Vi-

triöh-fyra. Sätten äro flerehanda. Då alla fy-

rorne åro bundne, eller Qyickfilfver, Vitriol,

Kokfalt och Saltpeter rifvas tilhopa och fedan

Sublimation anftäHes. Meningen år, at då Salt-

peter-fyran af den Vitrioliflca utdrifves, fkal hon
fråta Qyickfiifret , famt bagge gemenfamt loflfk

Salt-fyran. Sådan år Tachenii forefkrift (x),

Junckers (y), med fleres. J. Zwelfer (z) %

Jac. le Mort (a) y Londinenfes (b) med flere,
* tilfåtta omkring ^ frätande Sublimat, for dod-

ningens underhjålpande*

Saltpeter-fyran kan ock brtikas fri. J. H.
Jungken fuktar därmed, under Qyickfilfvers,

Vitriols och Salts fammanrifning. Han beflcrif-

ver åfvén et annat lått, nämligen; at tilhopa

calcinera lika mycket Salt och vitriol, ftrodår-

af på botten i en Kolf, pråfla genom fkinn där-

på Qyickfilfver, fedan dårofver et hvarf af dc
calci-

00 HIppocrates Chym. (y) Confp. Chemi®. (z)

Pharm. Ree. (*) Chcmia medico-phyfica. (b) Phar-

ixiac. Lona.
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calcinerade Saker, o # C v. Denna blanning be->

ftånkes rned Skedvatten , det fuktiga afdrifves

och reften fublimeras (V).

Om Qyickfilfver-folution fålles med Tar-
. tarus Vitriolatus och nederflaget blandadt med
Kokfalt, utfåttes for tjänlig eldgrad, kan med be-

qvåmiighet fråtande Sublimat århållas, Formq-
deligen bar Stahl påfyftat detta tilrednings-

iått, men i ganfka mörka ordalag nåmnt dårom

(4). Herr Pott har federmera tydeligen bc-
fkrifvit det (t) 9 och ledan Herr BAUMe up-
täckt, at Saltpeter-fyra kan affkilja den Vitrio-

Jifka ifrån Lutfalt, åfven fom denna affkiljer han-

ne tilbaka* (f,*år fammanhanget vid närvarande

förrättning ej fvärt at utreda j ty utom Saltpe-

ter -fyrans formogenhet tiikommer hår Qyick-
filfret, hvadan genom dubbel fråndfkap förväx-

lingen påfkyndas. Qyickfilfret förenas med Vi-
triöls-fyran til en i vatten fvarloft 'Vitriol, hvil-

ken i brift på tiiråckligt lofe-medei, faller til bot*
ten, i form af fmå cryftallinifke gryn 5 men Salt-

peter-fyran forbinder fig med Lutfaltet och ut-

gör et vanligt Saltpeter , Når den århållna Qyick-
filfver-Vitriolen hoprifves med Kokfalt och ve-

derbörlig eldgrad tiikommer, fker en ny förväx-

ling; ty et fråtande Sublimat upftigeroch Glau-
jbers il kallade Under-falt blifver i låmningeri.

Det lyckas åfven med blanning af Nitrupi
Mercurii, Kokfolt och Vitriol, hvnken har va-
rit och ånnu år trycket i bruk , famt forefkrif-

ves af J, Beguin (/), Senac H. Boer-
HAAVE

(*) Lcxicon Pharm. Chym. (4) Vom Saltsen. (e)

Mifcéll. Bcrol. Tom. V. (/)'Tyroc. Ghvm. (g)
Gours de Chymie fuivant les principes de Newton
«c <te Stahl, Tom. IL
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Haave (b), A ¥ C. Ernstjngius Ci)> J> H-
SCHU^TZE f*/, MALOUIN H, LUDOLF
YWJ> A. Rudiger (n), Hr. Macqueb. (>j f

J. R f Spielman C/?), Baumc Y^* L, J. D#

Sucjcoyr (V), med flere* Sammanhanget %x af
det föregående lått af förklara.

10. Pefle åro de fornåmfte utvägar, fom
til förfärdigande af frätande Sublimat blifvjt an-

vande, och iom med mer eller mindre fordel

kunna nyttjas 5 ty at med Mjolk-rfyra gora den-

na tilredning, fom en Apothekare i Paris for

någon tid fedan lofvat, torde långe nog blifva

utan verkftållighet* I Sverige tilverkas detta

jSalt foga eller intet, hvilkct icke allenaft af

den grund år beklagejigt , at penningar gå utur

Riket for arbetslon, ofverforfel, m, m. utan for-

nåmligaft emedan de* fom med denna Vara drif-

va Handel , ftundom forfalfka den med Arfenik,

£t grufvejigt och bekant gift, hvilket {å myc-
ket mera ar at befara, fom frätande Sublimat

brukas invårtes, dels uploft i Spiritus vini, dels

pildrad med mera Qyickfilfver. Hrt Dossie
vil ej nämna denna fkadeliga tilfats, i fruktan at

Utlära et lä fordömmeligt bedrägeri: hans for-

figtighet år dock aldeles ofverflodig^ ty redan

pa 1600-taiet omtalas den i tryckta Skrifter i

men båropi mera nedanforc : nu gor tilfylleft, at

anmärka nödvändigheten af frätande $wblimats

tijrpdping i våra Apothek* Det år fant , w de

bru-

(b) El. Chemte Tom. IL (/) Lexieon Chymienm,
(k) Chym. Verfuche. (/) A. St. (w) Etnleit, in

die Chymie. (») Syft. Anl. zur Algem. Chymie.
(o) EL de Chymias pr. Tom. I. (/>) Ei. Chemi»
(jr) Manuel de Chymfe. (r) Phyf< Schcidekunft.
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brukcligafté tilrednlftgs-fåttcn årö nog befvårli-

ge, koftfame öch farlige. Blanning af $ ellcf

a åmnen år trottfam r tager mycket rum och
tordrar ftora oviga klrl v fom e} iållan under

förrättningen fpricka fonder. Defsutom åro Salt-

peter-fyrans ångor ej alleriaft hågft olåglige, 11*

tan férorfakä åfvefi blodfpottning m, m. hos dem,
forft ymnigare ilodgas infuga dem i lungornCé

Tilredningen år dock icke oumgångeligen bun-
den vid flike omftåftdigheter, Utan lyckligt vis

Ivo de enkläfte (åtten de fullkomligafte. Öm
Qyick filmer uplofes i Skedvatteti, kan det twd
tilllag af alla medelfalter, fom hälla Vitriols*

fyra, nederflås til Turpetum album. Man kart

faledes genom Vitriol eller Arcanum duplicatum *

fom til ringa pris fås hos dem
5
fom deftillera

Skedvatten, århalla Qyicfkfltfver- Vitfiol. Vil
man aldeles befrias ifrån rok af Saltpeter- fy ra $

hvilken dock i närvarande håndelfe år foga ellet*

intet betydande $ iå abftraheras Vitriols-fyrä iffärt

Qyickfilfver, fom fofuf år omtalt {§. 0). Tur*
j>etum album, fifVit med tort Kökfalt, gifver val

en grå flickande rokj men (om ämnena intaga

rnitffta mojcliga rymd och blanningeft fnart gaf
fof lig, fä år denna olågenhet icke ät ftåmna

citiot Saltpdter-fyrarts ångor, islänningen, efter

konfténs feglor utftåld for tjänlig eldgrad * gifver'

et fullkomligt fråtande Sublimat , dch i låmriin*

gen GtAtJÖERs Undergalt, font dock genom cal*

cination dier fällning med Mineralifkt alkali, bot
ifrån ält Qyickfilfver artigt renas. Kokfaltet

behofver ingalunda rerias ifrån de jördiffca med*
följande Saltérfie* for då fkåi fom tilforene åfd

nåmde ($* 6) % och af famma grund finnes , at

éet
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det fore blanningen icke ftarkare bor torkas,
ån at fuktigheten allena afdrifves, ty all fyran
bor bibehållas.

1 1 . Frätande Sublimat finnes antingen i lan**

ga fpånftiga nålar, eller uti cryftallinifka klum-
par iammanvuxit» Om det uplofes och bringas
til anfkjutning, blifvra cryftallerne efter omftan-
digheterne något fkiljaktiga. Brukas hett vat-

ten och det lamma måttas, famt ftraxt dårpa
Hålles i köld, fatta (ig fnart cryftaller, men li-

ke fina nälar , hvaremot de, efter Herr Mac-
.<£U£rs upgift, blifva cubifke eller fnedtårnige*

när anlkjutningen (ker efter långfam utdunft-
ning (/). Herr Monnet beftrifver deras fkap-

nad på annat fått. Alla Saker hafva en vjfs

fiufvud-figur, fom de efterftråfra; men fom of-

ta af fmå tilfalligheter hindras från fullkomlig-

het, hvarom jag en annan gång for Kongl. A-
cademien torde få upgifva omftåndeligare be-

råttelfe^ nu gor tilfylieft at nåmna, det frätan-

de Sublimat , fom med någorlunda frihet får

antaga cryftallinifkt lynne, gemenligen anlägger

fig vågrätt i fyrfidiga prifmer, af hvilka två mot-
fvarande fidor åro fmalare och flutas med två, i

(kapn^d af vigge eller tak hopgående plana,

fom fig. i. Tab. III. vifar, Fig. 2. foreftåller

en af de breda fidorne, och fig. 3. utfeendet,

då ogat år rnidt ofver fpitfen*

12. Frätande Sublimat deliquefcerar intet i

luften. Til uplosning fordrar det, fom de fl :1 (le

andre Saker, olika mångd vatten efter vårmah*

fkiljaktighet. Enligt Spielmans upgift, lofas

30 gran af 1 uns, fom har yo gr. varma efter

Fah-
(i) Mem. |é rAcad. des Sclcnc. 1757.
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Fakrenheits Thcrmomctcr (t), hvaraf följer,

at et lod, hvars vårma efter Svenfka fcalan ir

af fin- tyngd. Detta (kiljer något ifrån Hr.
Macquers Ron, i anledning hvaraf i lod vat-

ten vid + x6 gr. på Svenfka Thermometern,
lofer allena ft 14 afs eller omtrent 5*5 af (in tyngd,

men vid kokning, ofver hälften eller if i afs. Hdr-
vid bor dock märkas, at kokhettan rriedelft Sal-

ters inblanning,6fverftiger+ 100 gr. Under (jelf-

va uplosningen mårkes annars ingen förändring af

värnets förra Vårma. Genom tilfats af Salmiak

underhjälpes uplosningen ganfka mycket , ehuru

Dossie tyckes neka det (u). Etter de f6rfok,

fom Macquer anftåldt, loia 3 uns vatten, redan

mårtadc med Salmiak, f uns fr. Sublimat, hvar-

under 6 i 7 gr. vårma upvåckes. Under afkyl-

ningen anfkjuter fedan något $ men det kan und-
vikas, om Sublimatet litet i fonder ilågges och
ej fortare, ån det hinner fmålta undan, ty da
upkommer ingen invårtes hetta. Deffe medel-
falter, en gång förenade, kunna icke genom nä»

got hittils bekant medel (kiljas åt. De urgora

en befynnerlig fammanfåttning , bekant under
namn af Sal alcmbroth, fom af Kunkel, Dip-
pel> med flere, angifves fåfom et mågtigt me-
del, at lofa Guld och andra Metaller.

15. De åldre Chemifter, fom R« Lulle,
Basilius, Valentinus och Salomon Tri-
$MOstNUs,hafva redan handreratfr. Sublimat ock
$piritus vini tilfammans. Herr Pott anmårker
eck, at Saltet helt och hållit uplofes (V); men

(/) Inft. Chemte. («) Hie Laboratory laid opeti.

(x) DifT de Spiritu fal?* vindb.

plofer inemot 18 Troyfka afs eller

i hvad
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i htfad mön det (ker* lårer férft af Hi\ Mkc*
QufcR Vara Utrönt* Et löd vid 4* tö gr. tager
til fig omtrent iöö afs$ eller inemot f af fin

tyngd 5 men vid kokhetta ipf afs, fom dock
Vid afkylfiingeii til ftof del åter anfkjuter.

Om SpiritUs förut blifvit mattad med Sal-

tniäk, lofer han, dubbelt fä mycket Sublimat ,

dier ömkririg £ af egen tyngd vid + 2 o gr.

SpiritUs, laftad med uploft Sublimat, brinner* når

deri antändes 5 i början med vanlig låga i blir

fedan gulare itied blå ftjernor och på flutet fpra-

kände (jr)*

14. Mitieral^fyroir lofä åfveiii fr. Sublimat.

1 Salt-fyra går det fort och då den 5fverfl6dar

Ikef irigen eryftallifation> örfi icke åfverfkottet år

tinga i då fiiia nålar kunna dåruti iåtta fig.

Når tilråckligt af Saltpetef-fyra åh dårpS j

tipftiga ångor, fåfom af KungsVaften $ enligt

Hr* Potts Ron (z)* éch tyckes utmärka $ ät

den tilkömna fyran fåtter fig i befittning af nä*

got Qyickfilfver. Alt Saltet Uplofes åfven med
tilhjålp af någon varma i men efter Vederbörlig

Utdunftning cryftallicerar det fig å nyo i fam*

fna mångd oeh oforåndradt, fbm Hr, MAdqtyÉR
befattar.

Likaledes Öcer i Vitriols-fyrä, med vårmans

biträde, uplosning , fort dock vid alkylriing åter

fåtter fig* Hr. Pott anmärker, at rtår Vitri-

öls-fyra dragés i en Solutiört af fr* Sublimat,

fcånder et nederflag, forri likvål medelft varma
foriVinnef igen. Detta år aldeles riktigt j men
Mraf får ej ÖUtas til någon decompofititfn, eller

at

(y) Mem. de 1'Acad. de Tärin ty6$
$ Macquer

(i) De Sak.
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at Vitriols- fyran åger ftarkare fråndfkap med
QyickGlfver, ån Sak-fyran, fom DoftorP. A.
Marrher gor (a)i ty da jag flagit varmt vat-
ten pä (likt nederflag, har det i haft helt och
hållit uploft fig, utan at låmna något Turpe-
thura minerale. Det år (åledes intet Qyicklilf-
ver- Vitriol fom nedfaller, utan fr. Sublimat,
fom genom flcarp Vitriols-lyra fkiljes til en del
från vatnet. At Kokfalt faller Qyickfilfver loft
i Vitriols-fyra, har åfven Profetior Pott an-
märkt, och det fker efter all liknelfe därigenom

,
at Salt-fyran iåtter lig i befittning af Metallen.

Det pä vanligt fått med Vitriol och Salt-
peter tilredda fr. Sublimat, gifver under dige-
Urion ät deftillerad ättika gul färg, och eftefe-
vaporation århälles- et rodt pulver. En del haf-
va anfedt detta fom Sulphur Mercuriii men
Juncker hårleder det från Jårnjord, fom bli F-

vit volatilifei-ad, emedan dä fr. Sublimat flere gån-
ger fublimeras med fitt caput mortuum, eller
ny Vitriol och Saltpeter, det röda pulvret ty-
deligen vifar % (b).

Efter Bechers beråttelfe, (kal fr. Subli-
mat , fedan det blifvjt i vatten uploft , med
Lutfalt fåldt, därefter digcreradt i deftillerad Ät-
tika, utdunftadt, digereradt i Spiritus vinj, och
fluteli^en deftilleradt, gifva en mjolkig vätfka,
fom fatter något Sediment och ändteligen for-
bytes til en vålluktande olja. Man bor veta
om utflaget af denna förrättning verkelio-en blif-
ver lädant, innan någon förklaring af famman-
hanget behofver påtänkas, Profetior Pott be-G

råt-
(a) DilT. de affinitate corporum. Wien 176a U\

Confp. Chemise. ' K '
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rattar dock, at fr. Sublimat blandadt med
5 gån-

ger lå mycket Sal ammoniacum fixum, famt
låmnadt at deliquefcera och wfupas i grätt pap-
per, flcal fedan genom deftillation gifva et vat-

ten, fom rettificeradt blifver välluktande och
dugeligt til uplosningar (c).

if. Eldfaft Alkali nedflår fr. Subhmats up-
lösning rodaktig. Ju mera fyran råder , defs

blekare blifver fällningen, och, om den myc-
ket ofverflodar, helt hvit, Ehufu fyran kan har-

va ftor ofvervigt, iå vifar fig dock itraxt fäll-

ning genom minfta tilflag af Alkali, men den
lofes å nyo inom tå ognableck* Rédheten atlfes

af Do£tor A. Peter man, fäfom härrtammande
från Jårn - Vitriolen (d)^ men TeichmeItisr
tror den komma af Svafvelartade delar i fam-

ma Salt (e). Häremot behofves icke mera på-

minnas, ån at tilredningen kan (ke aldeles utan

Vitriol {§. $. 6. 7.),

Flyktigt Alkali faller fr. Sublimat hvitt

j

men grätt, om det år fmittadt af ofverflodig fet-

ma, fom Spiritus falis ammoniaci vinofus> h vil-

ket af Zimmerman anmårkes (/ti, och jag åf-

ven funnit vara riktigt. Ibland händer, at fäll-

ningen blifver helt mork eller fvart, formodc-

ligen af dylik orfak.

I Uns god t Kalk-vatten faller, enligt A po-

thecaren J. F. Meyérs forfok, i det nårmafte

2 gran fr. Sublimat, ljusgult (g)< Detta pul-

ver torkadt mörknar med tiden, ätminftone u-

tanpä. Aqua phagedamica med z gr. tilfats på
un-

(c) De fulphure Metallorum. (d) Chimia. (r) Inft,

Chemias. (/) Neumans forelåsningar. (£] Abh.

von ungel. Kalk.
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tinfet$ år helt lindrig; ty den håller knappad
något Sublimat, och det lilla, fom qvar år, la*

ter ej affondra fig medlLutfalt* men med flyk-

tigt Alkali fås et ringa och hvitt pulver. Uti
Pari fi fke öcfö Stfasburgifke Difpenlatoriernö fo-

fefkrifveä Arjua ptiag* ömtrent af fådan ltyrka-

men da rnan Vet huru mycket Sublimat vatten

lofef (§. famt huru mycket falles af Kaik^
kan den låtteligen århållas af ölika frätande be-
ftafFcnhetj alt lam omftåndigheterne det kråfva.

Fri Sublimat plågar nyttjas fom en profvo-
fteti , at utfofffcä öm något Älkali&t år tilftå-

des, faint af livad natur; Härvid far jag eri-

dafl gora dcrt lilla anmärkning, at famma anda-

mal lika låkert och med ftorre vighet århålles
*

om allenaft en liten bit af detta Metaltifka Salt

kaflas up uti det$ fom fikal Underf6kas> ty dert

rodnar irraxt, gulnar, öfverdfages med hvitt pul-
ver eller ligger oförändrad* efter ömftåndighe-
terne,

Gallåple - infufion har jag funnit nederltå

fr. Sublimat bruna k t igt . Sedän det torkat * år

det umbeffårgadt.

i6. De flåftc iMetaller kdnria åfveti forftora

fammanfåttningen af Qyickfilfver-Sält. Stahl,
anmärker, at det deliquefcefar, då det får lig*

ga pä Tenn öch Jårn, famt at Metallerne af
Salt-fyran angripas (h)* Juncker berättar^ at

Solution kokad i jårn-kåril, fräter det famma ock
lem nar revifieradt Qyickfllfver, Hålles Koppar
eller MåfTingi defs uplosning$ la blir detr ftraxt

likfom forfllffad af en Q^yicklrlfvef^hmna., fom
därpå lågger lig. Zink fkiljcr åfvenr Qyick-filf-

G z ver
(b) Specnxien Eecber.
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ver från Salt-fyran, men amalgamerar (Ig där-
med 1 flållet, enligt Potts forfok

Då fr. Sublimat deftilleras med Metaller,
f|s ofta få Jcallade Butyra eller tjocka våtflcor,

beftående af Salt-fy ra, fom forenar fig och of-

verforer ftårre eller mindre andel. §1 händer
det med Bly -Malm (k). Tenn (l)^ Vismut
(m) r

Zink (n) och Spitglas Kung} men Silf-

ver, Bly (o) och Koppar (p) lemna revifieradt

Q\7ickfilfver. Cardilucius bjuder, at koka
fr# Sublimat med lika mycket jårn , utdunfta

och fluteligen fublimera, iä (kal et rodt Subli-

mat århållas, hvilket åfven Pott funnit träffa

in, men det Sfriga af forefkriftcn, nämligen:

at utfåtta lemningen i luften, fedan dåraf up-
drifva et Sublimat likt Talk, och utur den nya
lemningen genom extraétion med deftillerad Ät-

tika draga et fnohvitt Salt, har icke lyckats

(q). At upnikna alla med Metaller gjorde for-

fok, blcfve vidlyftigare ån rummet nu tillåter.

17. De åldre Chemifter anlägo fr. Subli-

mat med befynnerlig upmårkfamhet, ibland an-

nat af den grund, at det formentes innehålla

alla ? MineralUke fyrorne. Barchusen fokte

dock redan i fin tid at vifa, det Salt-fyran al-

lena dåruti ingick, hans (kål far jag ock län-

gre fram tilfalle at nämna. Ibland de nyare,

yttrar Bergs-Rådet Gelt^ert den tankan, at

Kungs-vatten finnes dåruti (r). Efter tilred-

nin-

(*) De Zinco. (k) Pott de Sale eommuni. (0
Pott ibid. (ni) Pott de Sale eommuni. (n)

Pott de Sale com. de Zmco. (o) Brandt Vet.

Acad. Handl. 17SI- (?) Pott de Sale. (?)
Pott de Sale* (r) Metallurg. Chymie.
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nmgarnes olikhet år det val otvifvelaktigt, at

både Vitriols-och Saltpeters -fyrorne ibland in*

många fig, men gora endaft en ytterlig fmitta,

ty at de i fammanfättningen åro nodvåndige kan
icke med £kål påftås, emedan fullkomligt fr«

Sublimat kan utom någondera tilredas (§.$. f . 6\
Det år fåledes en förening imellan Qvickfilfver

och Salt-fyra, men at den fenare utgör et ma-
ximum eller år i den mångd , at Metallen ej

kan taga mer til fig, fkonjes af åtfkillige en-

kom gjorde forfok. Herr Rouelle har ge-
nom itorre ån de vanlige . tilfatfer af Kok falt f

dels vid tilredningen, dels vid förnyade Subli-

mationer, ja, genom uplosning i Salt-fyra och
dårpå följande updrifning, freftat det> men alt

forgäfves, ty Sublimatet har icke lemnat rin-

gafte fpor , ar fyrans förökning (s). Homberg
talar väl om, at fr. Sublimat ofverlaftadt med
Salt-fyra, blifver flytande och likt Butyrum an-
timonii} men det lårer ej annorlunda kunna an-

fes v ån fom en" uplosning af Ijelfva Qyickfilf-

ver-faltet i fyran.

Syran i fr. Sublimat år få mattad, at den
nåpligen rojes pä tungan. Herr Rouelle for*

fåkrar ockfa, at uplösningcn gronfkar Viot-fy-

rup , famt at Lacmus ej förändras > men alt tiv

Sublimat, fom jag hittils underfokt, både köpt
och af mig fjelf tilverkadt , åfven det fom blif-

vit i vatten uploft, cryfhlliferadt och afdrupit,

här gjort Lacmus- faft markeligen rod* men icke
gifvit tydeligt mårke af fyra med andre blå våxt-
fafter, hvilket dock Hr. BAUM-é förfåkrar" (O-

G 5 Råt-

0) Mera, de TÄcad. 1754. (/) Man. de Chymie,
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Råtta forhallandet imellan fyran och Qyiclo
filfret kan icke ånpu med noghet • utfättas. Ef-
ter Tachenii wpgift , fäs i flört 360 Skalp,
fr. Sublimat af 180 Skalp. Qvickfilfver, hvai>
af följer et förhållande fom 1 til 3^ Lemery
äter berättar (ig af 16 uns Qyiclcfilfver hafva
arhållit jpuns Sublimat, hvaraf förhållandet bJif*

ver fom 1 til men Hr. Macquer anmar*
kcr med fkål r at naturligt vis mera Qyickfilfver

förloras i froå, ån itora arbeten. Le Mor t ir-

rar fig utan tvifvel, da han paftår fyrans mångd
vara

3 gånger (torre ån Qyickfilfrets (u), S'4-
tets egenceliga tyngd Jemn^r ej eller hårutinnan

tilråcklig uplysning, Den angifves olika. I Co*
tes föreläsningar gptages frt Sublimat emot rågn^

väften under famma rymd, fom tf,}if til i,goo,

men Musschenbroer låtter den til 8*000, Hår-
$f följer, a t ämnenas förra rymder under forenit^

gen anfenligen okas, i fynnerhet Qyickfilfrets.

j8. Jag har förut nåmnt, at fr. Sublimat
plågar forfaHkas med hvjt Arfenik, Möjligheten,

at ^enom Sublimafion förena dem , har dock
blifvit beftridd af C f N^uman i fynnerhet (x).

Det ar ock vifst, at Glasers (y) och Sper*
i. i nos (z) forfok tyckas gifva vid handen, at

då flik blannjng utfåttfes for vederbörlig eld,

fyran forbinder fig med Arfeniken til et Buty-
rum, oeh Qyickfilfret blifver äter löpande, Hår*
emot påftä Pott (a), Gmelin (b) och Spi*

ELMAN

(*) Facies Chemise purif. tå) PraeleQiones. (y)
Cours de Chymie. (<) Diff. de Arfenico. (a)

De Sale comm. (I>) Diff. de fpecifica canorum
fanaadi mcihodis, Tab. 17.J7 Refpond. G«nncr.
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elman. [c) af egen årfarenhet, at det verkeli*

gen lyckas. At fjelf fe huru härmed forevet-

ter, blefvo ? delar fr* Sublimat fammanrifne med
t delar Arfenik, famt blanningen i Kolf ut-

ftåld for tjänlig eldgrad. Intet Butyrum arfe-

nici märktes , utan til fl ut fans altfammans i

halfen updrifvit, Da glafet fonderflogs, igenkän-

des na^on del Arfenik och fr. Sublimat, fom
futto larfkildte och af fine cryftaller röjdes. Det
ofriga var måft pulveraktigt och kunde ej af

utfeendet urfkiljas. Således är val ingen tvifvel,

at de ju i nåmda proportion lemna torrt Sub-
limat* ehuru icke alt -förenas til likartig mafla.

At Lutfalt faller en med Arfenik forfalfkad

Mercurius SubL corrofivus fvart, har både i äl-

dre tider och i fenare af Du Monstier (d)>

Dossie, med ftere foregifvits $ men Barchu-
sen har i fin Pyrofophia, fom utkom 1698, redan

anmärkt, at detta prof år falfkt. Boulduc, Fa-

dren, gjorde i anledning dåraf enkom forfok och
upgaf for KongL Franfka Academien 1699, at

Barchusen hårutinnan hade rått. Profeflbr Gme-
Lin berättar, at flyktigt Alkali fäller Arfenik blai>-

dadt Sublimat fvart. Jag har eftergjort forfoket,

men cj fulikomligen haft famma utflag. De delar

fomtydeligen kännas för Arfenik och fr. Sublimat,

andra icke färg uti Salmiak fpiritus , fom med
Kalk blifvit äfdrifvcn. Den andra mattan mörk-
nar val, lagd i dylik Spiritus, eller rättare biif-

ver grå, men fvartnar aldeles intet. Jag uplo-

fte åfven något forfalfkadt Sublimat i dettilleradt

vatten, med tilhjålp af kokning. Af caufticerad

G 4 Sal-

(O Inft; Chemiae. (d) Ut! Notertie til le Fevrcs
" och Glafers Chymie.
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fvSiSi"-
8Pml

?
d« Solationeti ftraxt och

C5Ä f
en ««« ftund fläcktals gråju. Med

^,ks tllbIa™"g rojes långt både

iten n
°,
Ch VKe Senora h™#* lukt", då en

liten portion kallas på glSdande kol.

Fortfdttning framdeles.

T. BERGMAN.

Frätande Sublimats t;kednwg
y utan eld,

af

Herr MONNET.'

t? J^hemifterne hafva långeledan blifvit var*

. V-^ fe, at når det få kallade hvita prasci-
pitatet tilreddes

, antingen med Kokfait eller
defs fyra allena^ blef altid något qvar uploit i

yatfkan. Det händer ock ofta, at om man vi-
ker ifrån det brukliga fåttet, århålles antingen
en ringa, ingen, eller ock vanligt fråtande fäll-

ning. £fter m]n f5rorfakaS dcfle flciljak-

tigheter ff fyrans mängd, fom med Qyickillfret
ingått i förening, ty ju ftorre den år, defs up-
Josligare blifverQyickiulfver-faltet, och tvärtom.

2. Ju mera Qvickfilfver-folutionen med vat-
ten utfpådes , åfven fä val fora Kokfälts up-
losning eller defs fyra, defto ymnigare blifver
fällningen} cjch tvärtom , ju flarkare våtlkorne
»ro, defs mindre fällning århålles. I förra hån-

del-
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<lelfen -får Qyickfilfret ej tilråckligt af Salt-

fyra , eller • atminftone mindre ån i den fenare,

fom tyckes komma dåraf , at dubbla decompofi-

tionen fkcr i mindre män, hvadan Qyickfilfret ej

bekommer mer Salt-fyra, ån fom fordras til hvit

fällning, hvaremot då våtfkorne aga llörre ftyrka,

dubbla decompofition fker häftigare och jämnare.

Saltpeter-fyran, fom ofvergifver Qyickfilfret, for

at inga förening med Alkali minerale i Kokfal-

tet, aifldljer efter fin mängd mera: Kokfak-fy-

ra, hvilken forbinder fig med Qyickfilfret och
utgör et Metallifkt Salt, fom haller fig uploft,

eller om det faller ned, få befinnes det. likväl

låttloftare , ån det vanliga hvita prxeipitatet

,

och foljakteligen mera cauftiktj ty defle egen-

fkaper följas at.

Om Sak-fyra allena nyttjas, blifver fäll-

ningen defs ringare, ju ymnigare fyra tilfläs,

och tvärtom, ju långfamare och fvagare fyra

tilgjutes, defs ftorre nederflag. Qyickfilfret of-

verlaftadt med Salt-fyra, faller ej ned, eller åt^

minftone i ringa mängd»
3. Härvid bor noga mårkas om Saltpeter-

fyran år mättad af Qyickfilfver, ty i annan
håndelfe fker intet nederflag, då våtfkorne blan-

das, utan de forblifva klare, hvilket troligen

kommer af två orlaker, nämligen forft däri-

genom, at dubbla decompofition forvillas, lä at

bafernes förväxling trögt och fvårligen går fof

fig, famt for det andra dåraf, at ta Inart Qyick-
filfret ingått förening med Salt-fyran, uplofes

den af den ofverflodandé Saltpeter- fyran. I an-
ledning af denna fenare ornftåndighet, hafva en
del päliått Qyickfilfver vara uplösligt i Kungs-

ö S vat>
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Vatten, men det år ej fant i annan mening, äir

ät Qyickfilfrct bor förut med Salt -fyra vara
förbundet. Man vet, at denna Metall icke du
xedee angripes af Kungs- vatten , och Hr, Chan-
délier har nyligen fatt den fanningen i klar

dag, uti en til Vetenfkaps Academien i Rouen
ingifven alhandling, Detta bor dock icke an-
norlunda forftäs, ån om Kungs-vatten, fädant

fom det vanligen brukas; ty en ringa tiifats af

Salt-fyra hindrar ej uplosningen, fom tiogfamt

kan forfokas med Skedvatten, fom allmänt for-

fåljes. Defta, iafom utdrifvit af olutrad Salt-

peter, fom altid haller Kokfalt, biifVer nöd-

vändigt af defs lyra mer eller mindre fmittadt,

men lofer icke defs mindre Qyickfilfver. Här-
emot kan- frätande Sublimat uplofas helt och
hållet i Kungs- vatten, oaktadt det icke utan

fvårighet läter fig gora.

4. Af alt detta har jag tykt det icke vara

omojeligt, at pä väta vägen tilreda den få kal-

lade Mercuriqs fubli.ra.atus corrofivus^ hvilket

åfven i fjelfva verket for mig lyckats, fom föl-

jande forfok intyga,

f. Et Skälpund Qyickfilfver uploftes i

tilråckclig Saltpcter-fyra, och flögs ännu varmt

I en
f
ften(käl t Innan all värman bårtgått, til^

flögs på en gäng uplosning af i| Skalp. Kok-
falt, Blanningen kom ftraxt uti en innerlig ro-

relfe, roda ångor upftego och et ymnigt neder-

flag (kedde, men uploftes åter ftraxt. Efter nå-

gon tids hviia, fatte fig en ftor mångd fmä cry-

ftaller, i form af dolkår med 3 fidor, böjlige

och aldcles like dem, fom uplosning af frätan-

de Sublimat gifver. De ftannade qvar pä fil-

trut»
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trum, da altfammans flögs däruti, och kunde ej

pä annat fått Från fk i Ija*.

6. Sedan de blifvit väl torre, fublimerades

hälften i en Kolf , fom fattes i {andbad, Det
gick rått fort och med ringa hetta.

Andra hälften refs i glas- mortel med Qyick-

filfver, dii 5 unces af cryilallerne dödade 2 un-

ces Qyick filfver 9
hvilket år juli farnma propor-

tion , fom i Parififka Difpenfatorivim lorefkrifves

et dulcifiera frätande Sublimat. Denna blanning

fublimerades,

Häraf var nu tydeligt, at Qyjckfilfvcr på
vata vågen kan taga til lig fä mycket Salt*fy*

ra, fom fordras at förvandla den til frätande Sttb*

limat, At belafta den med ån mera lyra, frefla*

des pä följande fält.

Förfök,
7, Tvä fkälp. Qyick filfver uploftes } få

mycket Saltpeter-fyra, at nägot felades i m|tt*

ningen. Härtil fkgs uplosmngcn af 3
fkalp.

Kok (ak. En häftig invärtes rörelfe upkom och
röda ångor upftego , {äfom förut, men våtflcan

jivitnade knapt et ögnabieck , utan blef åter helt

klar, och det fom än underligare var,- hade fatt

fcn vacker ljusblå färg, Som Kökfaltet blifvit

loft i få litet vatten , fom var mojelmt , fa

-drogdc ej långe innan en flor hop cryllaUer an-

fkuto, aldeles like de förut nämnde, Sedan de
voro affkilde, fattes vätfkan i fandbad och en
god fjerdedel afroktes , hvarefter under afkyl*

ningen åter fatte fig en mängd af famma Salt.

Detta torkadt tog åt fig lika mycket-Qyickfilf»
ver, fom det förra, for at blifva Mercurius
dulcis. DefTe cryftaller fkilja ifrån det vanliga

V
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frätande, i anfeende til fitt cryftallifations-vatten,

dårfore bor ock vid början af Sublimation nytt-

jas en ganflca låhgfam och varlig vårma, ty an-

nars bringas cryltallifations- vatnct med haft i

ånga, fom bärttorcf ftorre delen af Sublimatet
eller flår fonder kårilet. Skal detta Qyickfilfver-

falt fublimer^s enfamt^ få bejhofves ånnu ftorre

varfamhet.

8. Hvad fyrkantiga Saltpetret vidkommer,
fom vid ofvanbefkrefne decompofitioner alftras

(£. f. 7.), fä cryftalliferas det med fvårighet,

ja, drager fuktighet til (ig utur luften, följak-

teligen är ingen fara, at det inblandar fig med
Qyickfiifver-faltet vid anfkjutningen. Det ar

vifst* at defs uplosning omgifver cryftallerne,

men den upfupes af papperet, fom torkningen

jfker uppä.

Den efter bågge forfoken qvarblifna våt-

fkan utdunftades varfamt i fandbad til torrhet.

Alt fom Salt^raaflan torkades, fublimertes något
Qyickfilfver-falt på bråddarne, oaktadt vårman
var helt lindrig. Således förlorades hårunder

mycket, men imedlertid bringades Saltet til full*

komlig torrhet.

6. At härifrån affldlja Qyickfiifver-faltet^

pulveriferades maflan ocb 6 fmå Kolfvar fylldes

til hälften, famt fattes i fandbad. Innan kart

blefvo 6fre Kvalfven af Sublimat dunkla och 6f-

verdragne, men ftraxt dårpä började utfara en

tjock hvit rok utur den fom ftod midt uti. Jag
fag närmare efter, och fann det på botten qvar-

varande fyrkantiga Saltpetret flytande och med
häftighet kokande, famt då och då antändas*

|Cnapt fick jag anmärka detta > innan de ofrigc

vila-
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yifade famma omftåndigheter. I fruktan at alt

Sublimatet fkullc förloras , emedan den miilerfta

redan klarnat, vågade jag taga någre Kolfvar

utur fanden, men fick betala min ofovfigtighet.

Laboratorium blef upfylt med rok af Sublima-

tet, och jag måfte haltqvåfd med ftorfta fkynd-

famhet fpringa ut. Jag andades ftraxt Alkali

volatile och fvålgde åfven ned dåraf, hvilket i

dylika händelferår det fåkrafte medlet, ty Al-
kali volatile, fom genom ändandet infupes i lun-

gorne, forenar fig med frätande Sublimatet och
hindrar det at verka. Dä luften utblåfes, följer

ock den (kadeliga ångan. Härigenom blef jag
efter en liten ftund i Hand at åter beföka mitt

grbets-rum» De i fandbadet qvarftående Kolf-
var voro helt k lare och hyfte icke det. ringade

Sublimat. Som elden (äktat fig* få fans det fyr-

kantiga Saltpetret i fafta raaflbr hopvuxit på
båtnarne. I de Kolfvar, fom blefvo uttagne,
var vackert frätande Sublimat, men något loft»

Alla deffa tilfålligheter härrörde af den fmålt-

ning> hvaruti fyrkantiga "Saltpetret blifvit för-

fatt, hvarunder defs ymniga cryftallifations- vat-

ten bringades i ångor och med (ig bårtiorde

Sublimatet $ men det mårkvårdigafte år , at det^

ta Salt af fig Ijelf kan antändas och detonera.

10. At utan fara och olågenhet fldlja Qyick-
filfver-faltet ifrån maffan, blandades den med lika

mycket fand, fom hindrade få fnar fmåltning,

famt drefs med lindrig hetta i början, på det
fuktigheten fakta kun4e bårtröka. Härigenom
Srholts utan fvårighet Sublimatet * men fom
njaflan, innan fanden tilblandades, hyfte en ftor

mångd fyrkantigt Saltpeter, få kunde ej i hvar
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kolf fas mer ån en tunn hinna. Det åf fåle*

des båttre, at i ftållec for flere nyttja ert til-

råckelig, då Sublimatet kän blifva tnct Cryftal-

lini&t och fäft.

F6ff6L
ii. Uti ert Solutiou af g urices Qyickfilf-

ver (logs lika mycket Spiritus falis. En ftor

mängd hvit fällning neder£lögs, oaktadt Solu*
tionen blifvit ftarkt vårmd. Detta föreföll mig
ganfkä Underligt % ty jag Väntade rtU aldeleä in*

gert fällning. Den filtrerades imedlertid ifrån

och edulcoferades' vål med Vafmt vatten i då

ingen fkilnad kunde mårkas ifrån vanligt hvitt

pn^cipitat. Jäg flöt håraf, at då Qyickfilfver

icke på ert gang århåtler tilråcklig fyra at blif*

Va frätande Sublimat ^ få tåget det den fedan

antingen icke utan (tot fvårighet, eller ock al-

deles intet emot. I de föregående forfoken låref

fåledes ert tilråcklig fyra emottagas, juft da dub-
bla decompofitiön går for fig, Det år bekant,

ät kfoppar hafva benägenhet til förenings i mån
efter föm de befinna Ug i feciprökt tilttånd 5

men i närvarande håndelfe, få faart de forfta de-

lar af Qyickfilfver öch Salt -fyra blifvit före-

nade, raka de i helt arttlart belägenhet ån förut,

de Utgöra en iif kröpp * förtl icke forenar fig

med ny fyra, Detta åf troligen vållande* at

MerctifiUs dulds få fvafligeri kan tilbaka goräi

fråtartde^ ja, at icke frätande Sublimat med me-
ra fyra låter förbinda fig,

iz. Våt&ari* ifräri hvilketl hvita fällningen

blifvit (tiid, afroktes anfenligen i fandbad och

fatte fedan urtder äfkylnirtgert Vackra cryftaller,

alddes like de förr befkrifhej meu ftorre;. våt*-

r flcan
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flran afdunftades å nyo och fattes til cryftallifa-

tion. Sluteligen upfteg en myckenhet ångor af

Saltpeter-fyra.

Forfoket oragjordes med famma framgång,

at de cryftaller$ tom århollos, hade alla egen-

fkaper af frätande Sublimat-

IJ> Ehuru Qvickfilfver icke dire&e af Sakr

tigt Alkali blifvit (kild ifrån Saltpeter -fyra,

emedan 1 enligt den vidtberomde Mårögrafs
årfarenhet* växt-fyror då kunna uplofa den fam-

ma, Jag flög dårfore pä et unce praecipitat i enl

fked*köl£>' 4 uns fvag Spiritus falis^ och fatte den
i fandbad. Knapt nck vårman verka* innan alt*

flimmaiisS var uploft. Det utfpäddes med riagöt

rnera vatten och Utdunftadcs^ men inga cryftal-

ler vifade fig, utan til ilut blefen fallart ig mas-4

fa qvaf. Detta kom af en ofverflodande fyra,

jag utfpådde dåffofe med vatten
3

tillade mera
fäldt Qvickfilfver

5 fatte i vårman i filtrerade^ dä
fyran tycktes vara mättad^ och hade det nöjet

ftraxt efårefter
5 at fe Cryftaller anfkjuta alueles lika

de förut omtalte. Når intet mera fatte (ig, ut-*

dunftades våtfkan *å nyo ©ch gaf dylikt Salt-

14. Man kan fåledes i anledning håraf t il—

reda Mercurius fublimatus corrofivus på väta vå-
gen, hvilket mycket uplyfer detta Saltets hi*

itoria. Det år nu klart , at de irra (ig, fom
{>äftå, at fyran måtte ofverfloda uti frätande Suh-
imatet* ty ehuru i Salt-fyran lemnas fä mycket
fåldt Qvickfilfver , fom den kan uplofä^ blifver
icke defsmindre dåraf intet annat Salt , ån et verk-

Föffok.

ligt
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ligt frätande Sublimat, hvaraf följer, at ingen-
dera af defs delar ofverflodar, utan både Sak-
fyran och Qyiekfilfret åro inbördes mättade:
at den frätande egenficapen icke kan tilflcrifvas

Salt-fyran allena, utan hela fammånfåttningen:
at Qyickliljfvers forbindel fe- med frätande Sub-
limat ej är någon uplosning medclft ofverflo-

dande fyra, utan en förening med det hela. Män-
.ga kroppar forvårfva fädana egenlkaper genom
inbördes uplosning, fom ingendera förut ägde.

Det vore ock foga fvårt at vifa, det frätande

förmögenheten i Sublimatet, har ingen likhet

med den Salt-fyran utofvarj men det finlle va-

ra en ofverflodig vidiöftighet , fedan den vidt-

beromde Auctoren til Dittionaire de Chymie til-

råckligen ädaga lagt, huru litet denna mening
år grundad.

Upl. i K. Vet. Acad, d. 1 6 Aug. 1769.

Anmärkning vid föregående Rån
>

'

af ^ " ',•
] ,V* >

AND. JAH. RRTZIUS,

Da jag, den 16 hujus, hade den hed ren at bi-

vifta Kongl. Vetenfkaf s Academiens fam-

mankomft, upläftes en Memoire, infand af Hr.

Monnet, om Qyickfilfrets forenande nied Kok-
falt-fyran til et frätande Sublimat. Härvid på-

minner jag mig en cafus , fom jag uti fämma
ämne, for nägon tid fedan haft tilfålle at anmär-

ka, hvilkeja både beftyrker Herr Monne
Theorie och tillika däraf förklaras.

PS
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På rcnadt Qyickfilfver flögs få mycket Sked-

ratten, fom ungefår kunde bchofvas, at uplöfa
det famma. Skedvatnet var fådant, fom vanli-

gen i handel och vandel brukas y det år, med
en god del Kokfalt-fyra orenadt. Som det hvar-
ken häftades med Solutionen, ej eller den bc-
hofdes faturerad, {å brukades ingen vårma. 7 a
8 minuter efter bhnningen befågs kårilct, och
fans dåruti några fmå Salt-klumpar, hviika om-
gäfvo Qyickfilfver-kulorna. Defla Salt-klumpar
växte til alt mer och iper,lå långe några blå-
for marktes ftiga ät ytan af Skedvatnet y når
defla uphorde , (å uphorde åfven Saltet at okas.

Jag afhällde då fakta all våtfkan och torkade Sal-

tet på grått papper. Det var hvitt
, fträligt

och bojeligt, fåfom Herr Monnet beftrifver

fitt, och, ågde därjämte alla egenfkaper af Sub-
Jimat, undantagande, at det var i vatten mera
låttfmålt.

m^
En annan gång anftåldes famma forfok, med

famma flags Skedvatten: utflaget bléf lika, un-
dantagande, at Salt -klumparne icke blefvo få
ftora fom förra gången, hvilket dock årfattes
genom flera til antalet, fom fingos då kårilet var-
lamt hålides åt nägon fida, hvarigenom Qyick-
filfver- kulorne blefvo qvitte fin Salt-beklåd-
naig, (å at Skedvatnet obehindradt fick verka
på dem.

Då detta Saltet federmera uploftcs i vatten
och vid lindrig varma afdunftades, vegeterade
det uti orediga figurer kring kårilets inve fidor j
men en åel anlkot på botnenuti en Ärålig cäm-
pa& och itor matfsu

H Det»

/

1
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Detta har icke håndt, utan med fammaSked-
hatten, utan tvifvel dårfore, at jag hvarken forr

eller fedan träffat något Skedvatten, fom hy fk

en och famma proportion af Kokfah>lyra. Dar*
emot har jag altid, då Qyickfilfver uploft uti

orent eller oikedadt Sked vatten , tätt en del hvitt

jprsecipitat, hvilket en gång, dä mera Qyick-
filfver var taget ån Skcdvatnet kunde uplofa,

upvåxte midt Uti kårilet uti corall-lika figurer,

med Qyickfilfver-kulor i åndarne.

Då man hit applicerar Herr Monn£X*
Theorie, blir förklaringen lått*

ANMÄRKNINGAR
vid et> d. 30 Maji 1769, hår i Sta-

den ttmädt Afkeflag,

af

JOH. CARL WTLCKE,
Phitof. Experim. ProfelTor.

Sedan vknu fof tiden åro ofvertygade, at A*
Ikedunder och Ljungeld härröra af Ele&rifk

kraft, och i anledning af den kunfkap vi där-

Jbm Ige^ börjat gifva forflager, at genom
o
tjän-

lige inrättningar atboja och förekomma Afkans

(kadeliga verkningar, år ingen ting angelägnare,

In at vid alla timade Aflceflag gifva noga akt

på de omftåndigheter, fom leda til förbättring

och fullkomnande af defla for Månnifko-flågtet

få hégt efterlängtade, och af okunnigheten cn-

dafl:
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daft for omgjelige anfedde medel, at fria hus
och lif for Åfkans väldfamheter. I (ådan affigt
förtjänar den verkan, fom Afteflaget den 30
Maji vifat på et vid Öfterlånggatan beläget hus,
Stjernan kalladt, kårteligen belkrifvas.

if^f7 * • & ni-

Den 30 Maji 1769, fedan luften dagen
ofver varit mycket dof-varm, til 24 gr. med nå-
got drifvande ftromoln och Sydlig vind, börja-
de, efter kL 8 om aftonen, upftiga ifrån Syd-
Veftj fom år den kanten, hvarifrån de mafta
Aflce - moln drifva ofver Stockholm , en ftark
moln- vägg, framfor hvilken ofver Södra bergen
framtågade et långt fmalt lågt moln, fom en
ull-fåck, hvaraf vid annalkandet vinden ändra-
des til SW. Molnet dref bläften likafom fram-
for fig, hvarefter det fallande rågnet fnart for-
tog all utfigt, och blixtandet gaf Åfkans når-
varelfe tilkånna. Tiden imellan blixten och då-
nets början, räknades forft if^ fecunder> dårpå
~tfi il fy och fift voro fkenet och den (tral-
lande fmållen hvarandra omedelbarligen foljakti-

fe,
h varefter åter räknades 10 fecunder, och

immelen åter började klarna. Tillika anmärk-
tes,, at hvar och en blixt likafom förut förkunna-
des af det pä en gång med ftörre häftighet ned-
fkjutande rågnet, fom kart efter fkenet åter nå-
got faktades, och år et ofta förut af mig an-
märkt tekn, at Afke- molnen flå emot Jorden
formedelft det fallande rågnet, fom <lå likafom
ofes ned med ftorm.

o Jag, fom af det anförda
var ofvertygad, at Afkeflaget uti granfkapet fh-
git ned, hörde forft efter vid Kyrko- tornen;
men blef underrättad , at det varit mig ån når-

H 1 marc
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Inare och träffat ofvannåmde hus, vid pa& 10&
fteg ifrän mig.

Nagrc hade längre ifrän fedt Ljungelden
låfom en cldbåll åt den kanten nedfara: andra,

fom varit på gatan utanför hufet, hade fedt ga»

tan fyllas med eld, och liljafom eldftralar lopa

utåt gatu-ftenarne til hufet, famt den bredevid

hufet til Skeppsbron nedgående gränden full

med eld, fom ock fynts lopa ned til de nedan*

fore liggande Skeppen. Atflcilligc, fom ftodo

uti hus- portarne i graiiflcapet, hade känt en ha-

4lig ryckning igenom axlar och ben * men ftar-

kaite känningen hade flera
4 perfoner uti Ijelfva

hufet i Gåft-rummet , uti nedcrlU väningen vid

fatan. En Man, fom flere gånger hos mig
åndt och forfokt den Elc<?trifka ftoten, famt

tixx fatt med ryggen vånd emot Fönfter-nm>en f

berättade, at med det famma han låfom et Ca-
Ööh-fkätt hörde Aflceflaget, och fäg rummet fullt

med eldfken, kändes en genomträngande Hot
Uti hela ryggen, liknandes fullkomligen den E*
le&riflca ryckningen $ men ftarkare, än han det

förut forfokt. Flere med honom, fom kände
ftoteti, ha(k omcdelbärligen därefter inpen vi-

dare känning däraf, och mådde, fedan förfta al-

tcrationen var förbi, likafä väl fom fornt. Ej

eller 'farits uti hela rummet tecken til rninfta

ffcada fltedd. Uti rummet på andra fidan* var

litet Kalk utur muren, och en liten fpän utur

goifvet Utbruten*

Uti kallare -trappan fades en Gäfte hafva

haft käntling af ftoten, och et Fruntimmer lag

källaren häftigt fylld med eldfken. Ut ikring 1

hufet fttffiios hår och dar, hälft omkring Fonfter-

kar-
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kafmarne, några Kalk-ftyeken utbrutne, hvil-

ka, jårotc en vid Fonfter-karmen utbruten fpån,

voro alla de märken, fom et få våldfamt flag pä
detta hus formådt åftadkomma och i häftighet

kunnat mårkas. Orfaken, at ffcadan ej blifvit

ftorre, åro, efter alt förmodande, de på hufet

6fveralt befintelige jårnledare, hvilka ock, få-

fom nåftan efter konftens reglor anlagde
,
gåfvo

niig, vid närmare underfokning, anledning, at

ej allenaft fjelf utan anvisning fnart finna de
redan förfpoi de marken, utan ock at uptåcka>

ånnu flcre, dem ingen förut vetat af eller tor*

de hafva fokt, hvaruti kåni^re af Ele&rifka for-

foken fnart lära finna fig.

Hufets fråmfta något faconnerade gafvel

år,Tab. III. fig. 4. ofvantil täckt med ftarka for*

äldeles med hvarandra fammanhånga. Dåraf,
och af ftralens direktion til hogfta fpetfen, un*
der hvilken en ftafk j$rnftång fom utliggare går

ut ifrån muren, tyckes härröra et fvart tyde*

ligt ftreck vid A på hvita gafvcl-muren , förbi

in bugt til en litet ftadigare takfot. A t tak->

fidan åro jårn- plåtarne med vanliga jåfn-band

fpikade vid muren, och fammanhånga darmedt

tncdelft en annan fmalaré plåt-rad, nårmaft mu*
ren och takteglen, hvilken väl ofvantil famman*
hänger med tak-ryggens bcklådning, men ej ned*
at går anda til takfoten, utan flutas två Tegel"
rader högre med en fpets, ifrån hvilken ock et

ltarkt fvart ftreck, fäfom AflvC-mårke, ftråckec

fig ned midt på tvånne tak-ftenar til fjclfva
"

tfik-fofén B. Denne tak- fot beftår på båda fido-

längdcrne af hiifet^ af en dubbel rad ftarka för*

hvilka dock på några ftållen ej

tenta
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tenta jårn-plåtar, af hvilka ock cn del åra up-t
vilcne til vattu-rånna, och åro nåra famman-
bundne, med tvånne midt pä hufet nedgående
ftarka vattu-rånnor C/V Med dylika plåtar år

fjelfva tak-ryggen forfedd, fom leda fig ikring
ffcorftenen £, och åro forbundne med de när-

maft gaflarne nedgående fmalare plåt- raderne*
fom vid bak-gafvelen leda fig ned ända til tak-

foten* På bada fidor af taket år en liten ofver-

alt med jårn-plåtar ofverklådd glugg fom ej

fammanhånger med det ofriga. Marken til A(ke-
verkningar äro hår åtfkilliga på tak - teglen

,

få vål ifrån fkorftenen £, föm gluggen F , ned*
löpande fvarta fotade ftreck, famt ikring (kor*

ftencn E en fotad rand nårmaft den litet upveknc
Kletallcn , fådana fom Tenn vid Eie&rifka fmåit-

ningar fotar af fig på underliggande papper,

Tydeligare fpår kunde ock hår, vid få tiiråcke-

ligen fammanbunden ledare , ej förväntas; hvilka

ej eller vifa fig hela hufet igenom, fä långt de

tvånne forenåmde vattu - rånnorna kunnat leda

flagct utfore de ofverfta tvånne våningarne. Men
dar defla fluta fig, taga ock ftarkare Alke-mår-
ken vid.

Ikring fifta ankaret, hvarmed rånnorne åro

vid D häftade vid muren, och Ljung-elden bor*

jat följa muren, år en grop af kalk utbruten,

flårmaft utanför £t Köks-fonfter <?, innanföre hvil-

ket en Piga flod vid bordet, fom utan vidare

känning fag en Mortel i fonftret framfor fig

hoppa up vid fmållen, fa at Mortel- ftoten (6\\

dårutur. Formodeligen hade Afke-amnet hår, foni

ofta plfgar hånda, upletat den ofriga Koks-red-

flcapen, om ej , nårowA under rännan utan före ,
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fimnits en beqvåmare ledare, jag menar en li-

ten tak-fot H I K afjårn-plätar, fom går ikring

hela hufet på tvånne fidor, och tjänar nederft*

vaningen til rågn-fkjul, famt nu kunde gifva

Åflce-åmnet tiltålle at fordela (ig, och uti flera

mindre fpridde lirålar lopa ned ofver den ncder-

fta vaningen ; hväråft det ock måfterligen uplen

tat de vigafte och minft fkilde ledare.

Vid L ftråcker et tydeligt fvart ftrek Hg
ned 6fver den underliggande hvita Gips-liften r

fåfom mårke efter en ftråle> fom gått til fon-

ftret M> innanför hvilket de ofvannåmde pcrfo-

ner hade känning dåraf. En annan ftråle har

folgt fonfter- fidan, JV, och dårftådes, vid ofra

hornet o och det nedra />, brutit ut Kalk-ban*
det nårmaft fonfter- karmarne, och fåfom den,

formodeligen til denna våg haft anledning af
de hela raden utfore befintclige Jårn - bcflagea

och gång- järnen på fonfter och luckor , har den
pä fonfter - karmen vid // imellan gång - järnen,

afrrfvit en troligen redan upfprucken fpän, med
fådan force, at därmed tvånne rutor uti gran-

nens fonfter midt ofver granden blifvit fonder-

flagne, hvaråft annars ingen flcada fkedt> och,

tyckes denna fträlen ftureligen haft fitt måfta
affeende på den ftraxt nedan om fonftcr-hornet

f emot muren och gatan faftftående ftarka jårw-

ftången q . Den hårftådes ofveralt litet afhrutnc

ledaren har likväl ej enfam kunnat bärtfora he-

la! tak-liftens Ele&ricitet, hvilken ånnu vid hor-

net K> utfore fonftcr-fidan åftadkommit en an-

nan ftråle, fom ock dårftådes, vid ofra och nedr^

fonfter-h6rnet,uprifvit Kalkbandet, och utan tvif-

vel vågledtfig pc<i til jorden, och tor håndä til d
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ftarka^årn-ftängen r vid hornet I, vid hvil^
kens ofra anda något Kalk jåmvål utbrutits.

JJtom defle z eller $ utvårtes ftrålarne,

nar ån en ganflca märkvärdig gått ned nåftan
midt igenom andra våningen* Ifrån och ige-
nom fkorftenen £, år en egen liten luft-gang
inrättad, for at utur det höger om porten be-
lägna rummet O P afleda. rok och d.unfter. Ne-
dra opningen dåraf ä, fig. f4 flatas vid taket i (am-
ma rum, nårmaft Kakelugnen, med en jårn-

lucka, fom ftyres med en ftadig jårn-ten b x
hvilken med fin ring hvilar på en fpik uti mu-
ren c. Litet nedanför denna fpiken lutade en
ftor fyrkantig los jårn-ftor d emot våggen , fom
med nedra andan ftod på ften-raden r , litet Ikild

ifrån bråd - golfvet /, Strålen, fom denna våg
kunde nårmaft komma til Källaren, utbröt hår

Kalken rundt ikring fpiken c uti muren, folg-

de fa jårn-ftången til golfvet, och dår den trångt

lig imellan ften- raden och bråderne vid^, up-
brot en fingersbred fpån af några tums långd.

Hvad våg denna ftråien egenteligen kommit el-

ler farit vidare, år fvärt at finna. Tor banda

,

at den upifrån folgt fkorftenen åt j men troligaft

år, at få vida den pä andra fidan om hufet e-

mot C D fvarande vattu - rånnan (lutar fig vid

pafs i famma hogd med forfta trofsbotnen, och
vid fitt flut lemnat fpår til Explofion på mu-
ren , hvaråft inga fonfter och vidare ledning vo-

ro for handen, har flaget därifrån gått inåt hu-

fet til denna midt imellan bagge rånnorna be-

Nteliga invärtes jlrn-ledaren, och fedan folgt

^rc-murarne åt ned uti jorden* Vidare bor

malt lemnas, at förbi hufvudfidan af hu-
fet,
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fet, långs efter granden, går en djup rånnften y

fom tvårs ofver Skeppsbro-torget, tager fitc nog
lutande och låga utlopp under ijelfva bron ned

uti hamnen, och vid det ftarka rågnet kqnnat

formera en
o
tilråckelig ledning, ifrån hufet til

Ijon, for Afkans framfart. Hvilket alt lå nåra

©fverenskommer med Eleftrifka principicr, at

cj den minfta omftåndighet vid detta (lag före-

kommer, fom ej dåraf dels begripes, dels leder

til nyttiga reflexioner.

1:0. Stadtåfter den af mångfaldiga Ron af»

gjorda lagen , at Afke-flagen häldre följa och
Hpleta Metaller , ån ften och trä.

2 :o. At marken efter Afkans framfart i fyn-

nerhct träffas på de Hållen, där pniftah hoppar
imellan Metallifka ledare , och ar nådfakad at

genomtrånga andra kroppar, fom dåraf lättare

itändas eller uplofas til ångor, fes hår af de of*

veralt endaft på dylika ftållen utflagne Kalk-
banden^ hvarått någon mera fuktighet uti muren
kunnat förmodas, iom okt Explofionen.

3:0. Mctalli{ka
o
ledare kunna fordenfkul ver-

keligen förekomma Alke-flagens {kadeligheter,om

de åro rått anlagde och nog farnmanhångande.

Ledningarne på detta hus åro i det närma (te in-

rättade efter de af Hr. Profeflbr Bergman,
uti dels Tal, om möjclighcten at förekomma Afkans

fkadellga verkningar y foreflagne inrättningar, och
hade fåkert gjort fullkomlig god tjånft, om de
varit fylleft farnmanhångande och med flit där-

til lämpade* de gifva imedlertid all onftad vifs-

het, om jårn-plåtars goda nytta til fådant än-

damål, och utftaka närmare låttet at med fram*»

gång, nytta och prydnad anlåggi fådan inrätt*

H j ning
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ning mera fullkomlig. Ty fom vid Åflce-flagc»
icke nägon enfam ftrom ned eller upifrån for*
orfakar Explofionen, utan altid, fåfom vid E-
le&rifka forfoken , tvånne contraira ftromar ,
den ena upifran molnet , dön andra nedifrån jor-
den, utfara emot och itånda hvarandra, bSr fam-
ma förfigtighet brukas ned vid jorden, (om of-
vanpå taket, at forfkaffa elden en fri framfart
förbi hufet. Til den andan kan taket inrättat

pä aldeles famma fått, fom detta hus, med jårn-
plåtar, om endafi: ledningarne blifva mera fam-
manhångandc. Därifrån ledas tvånne eller flera

ftarka vattu-rånnor ned, få långt de behofvas,
och dar de fluta, vidtager en lodrått plåt-led-

ning utfore muren ned til jorden, fom flutar (ig

med ftark jårn-ftång. öfver ncderfta vånings*

fonftren ledes ikring hela hufet, fäfom et litet

dropp - tak , en fammanhångande plåt - ledning,

fom år på fina ftällen val fammanbunden med
de upifräp kommande rånnorna, och hvarifrän

utom defs vid alla horn eller andra tjänliga ftål*

len, nedfores flera breda plåt-beflag, fom fluta

fig vid jorden eller tjånlige horn- pelare af jårn,

Canoner, ra. m* ju längre ifrån hufet, dels båttre*

Utom denna utvårtes garneringen, vore val,

om ifrån hogfta fkorftenen, i fammanhang med
takledningen, en lodrått jårn-ftång eller plat-led*

ning fördes ned igenom hela hufet, och fluta*

des under det lågfta Kållare-golfvet> famt efter

omftåndigheterne med den utvårtes nedra led*

ningen blefve förenad. Ty fåfom Elektricite-

ten garna foker kårtafte vågen, fkulle ock få-

dan lodrått ledning ofta gora båfta gagn, hälft

når inom hufet finnas fler* afbrutnc ledningar

for ftarka Å&e-flag. 4:o *
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4:0 • Hvad nytta de af måft alla Au&orer

föreflagne fpetfiga och h$ga jårn-ftångcrne kun-
na h&fva med fig, dårom år jag ej ännu fuli-

komligen ofvertygad. Man tror fig därigenom
frnäningom och utan flag kunna afleda Afkc-

åmnctj men få vida man hålft fågc at aldeleS

flippa denna fårliga galt, få år man å andra fi~

dan 1 fora, at dymedelft mera^ locka flaget på et

vifst ftålle, emedan fpitfar framlocka Elearrifka

fniftor til myci^ft längre afftånd, ån trubbiga

roppar, faft närvarande håndelfe lemnar fakea
i. ovifshet, emedan inga upftående fpetfar finnas

på detta hus. Det befynnerligafte vid detta

och ilera andra hår i Stockholm timade Åfte*
flag år,

f:o. A t hyfet, hvarken år det hogfta, el-

ler den med måfta Metaller forfedde byggnad
i gran<!c^pet, utan ligger vid foten af en bac-

ke, imellan högre och med jårn-platar ofveralt

forfedde tak. Det höga Tyfka Kyrkotornet lig-

ger ock få nåra, at em en hog, ledande fpets

kunnat fria de lågre hufen uti negden, hade
flaget fåkert ej tagit den vågen. Det enda
fom fkiijtjr hufet ifrån de ofriga, tyckes bcltå

dåruti, at det år nyare ån alla andra på den
tra&en, och endaft for f å 6 är ifrån grunden
upbyggdt > fåledes åger våtare murar ån de of-

riga, och tor hånda varit , når den befkrefnä
MctalMedningen kommit dårtil ^ fkickeligare at

framföra och aflemna Afke-åmnet , ån de ofriga.

Detta ater,fä val fom mycket annat, gifver an*
ledning at tro, at fådane Jcdande hus , åro mer
ån andra exponerade for Afke-flag, och forma
Aike-elden at taga cn våg, fom den annars icke

tor-
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torde hafva upfokt, hvilket gifver nyanledning
at med ftorfta forfigtighet anlägga dylika led-
ningar, om de flkola medföra den äftundade nyt-
tan, utan ät blifva mer .farlige. Ärfarenheten
intygar, at icke endaft de hogfte, utan jåm-
val läg;re och i fynnerbet nå ra vid Sjo-ftrånder-
ne bclägne hufen, fom oftaft träffan af Ljung-
elden. De Afkc-flag, fom de fenare aren timat
hår i Stockholm , hafva ei vidrört Kyrkotornen,
utan oftaft något ej långt ifrån vatten beläget
hus, ja, flagit ned uti fjelfva Målaren vid Kongs-
holmen. Den höga trakten omkring St. Cathari-
na på Södermalm , år val oftaft exponerad, och
hafva flera ilag dar fkedt* men Kyrkan fåfom
hogft, har ej blifvit träffad, utan lågre hus:

ja, nedanför bårgen uti Hamnen liggande Skepp
blefvo af ftralen (kadade. Orfaken til defla, e&
ter utfeende olika, men med Elc&riika grun-
der mycket erilige verkningar, år efter min taft*

ka den : at Afke- molnet^ fåfom en flor tafla,

ftråcker fig ofver en god del både af land och
vatten , och genom ämnets fordelning dåruti fam-

lar och fororfakar en contrair Ele&ricitet , hvil-

ken dragés af molnet och därmed foker at for-

ena fig genom Afte-flag» Vatnet uti fjoarne

år, fåfom den båfla ledare, fårdigaft at aflemna

ftorfta myckenheten dåraf, hvilken tager fin våg
upat högre ftållen, hus, Skepp, m. m., at dar*

igenom , fa fnart ledaren år tilråckelig och kom-
mit ofra molnet nåra nog, förena fig och itån*

das med det upifrån kommande contraira åmnet,

Fallande rågn-fkurar kunna vid famma tiUålle

tjåna til ledarens förlängande, hvar*f ock, vid

börjad dragning, det häftigare tilfkjutande rågnet

for*
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iormpdeligen hårrSrer. Hqfen och Tornen åro

fordcnficul vid fådane tilfållcn ej annat an mel-

lan-ledare, fom tjäna båda åmnen til lednings-

och forenings-canaler, hvaraf äter följer, at be-

lägenheten til hogd eller dåld ej fä väl friar

hufet får flaget, fom antingen hufets belägen-

het på mindre ledande mark, eller defs genom
tjänlige Metall-ledare århållne fkickclighet , at

utan vidare fara lata {laget lopa ofver och ikring

Ggy hvilken fifta utvåg, om den med alfvarc

vidtages, lårer vara den fåkrafte. Höga fpit-

far ofvanpå hufet, och langa afledate til vat-

ten, fjöar m. m., åro val, efter min tanka,

tjänlige at forfkaffa Afke-åmnet friare våg -

y men
det ankommer pä flera Ron at afgöra, om de

cj tillika, fom fagt är, mera locka flaget at

gä den vågen , och at blifva ftarkare ån annars

hade fkedt. Säkrad år, at få garnera hufet,

at ftralen, fom träffar detfam ma, må finna rilråc-

kelig ledning ifrån taket til jorden, utan at vi-

dare bry fig om hvad våg han tager, hålfl år-

farenheten vifar% at flagets verkningar meren-
dels forfvinna oHrtiiråckeligen fpridas, når de
komma ned til jorden, fom gemcnligen har fuk-

tighet nog at uptaga flaget, och i vidrigt fall

år mindre tjänlig at gifva ymnigt åmne upforc

och forarfaka ftarkt flag.

Tyfka Kvrko-tornet
o
år med ledande Me-

taller lä väl rorfedt, at Aflce-flagen näppeligen

tyckas därpå kunna gora mårkelig (kåda* Jag
har fjelf h6rdt denna fpets hvåfa fom en Orm f

dä et ftarkt moln gått dårofver, hvilket ock
kärt därefter gaf flag emot Södra Bergen. Men
fora ledningarnc ej åro lika ftarfee ned emot

jor-
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gorden Tom upvid, har ock håndt> at en ftrl-

"le fom fågs flå til fjelfva fpetfen • uti mänga
-af de nåra belågne hufcn fororfakade fmä ikring

löpande eldar och en ftark Svafvel-lukt. Hade
defla hus, fom ligga högt pä Sandbacken, va*

•rit fjon närmare , fä torde de ock af itarkare

tilledning då kunnat taga flcada. Höga, illa le-

dande Tom tyckas förden (kul gifva de nåra be-

lågne hufen mera fara ån befkydd, och bor man
ej lita pä den fatfen* at fådane höga fpetfar tjä-

na den ofriga Staden til fåkerhet. Ty fom
•vattu-ångorna uti molnen icke med hvarandra

iammanhånga, utan (Imma uti luften, fom ej

ileder ftarkt, få kan val én ledande fpets ikring

fig fjelf fortaga en del af Ele&riciteten, uti

hvilken håndelfe fjelfva molnet fåfom en ftroni

borde draga (ig til Tornet och dar afborda

fitt vatten (om man gjfvcr akt dårpå, torde

raan ock finna, at vid Afke-dunder måfta råg-

set faller ikring Tornen) ; men ej långt däri-

•från kan luften likafullt behålla fin Eleclrici-

-fet 5
och intet hus vara fåkert vidare, ån det

råger-fin egen ledning och Afiecurancc.

For enfkiide perfoner tyckes båfta fåker^

iheten vid förbigående Aflce- dunder vara den,

mt uti et ftort med brådgolf forfedt rum ftå el-

ler fitta pä en bråd-pall med höga glas-fotter,

-eller uti en gunga af Silkes-rep fkilja fig ifrån

ledande murar, golf och tak, få långt mojeligt

-^r. Våta kläder eller en på en hog jårn-ftäng

Jittande rågn-fkårm , åro, efter min tanka, åfven

få litet fåkra forfigtighets mått, fom ftygden

mfiét ftort tråd.

Upl. å. s Jul. 1769.
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tälUggning i fåregående ämne
f

af

TORBERN BERGMAN.

Herr Wilckes omftåndcliga be&rifning of-

ver Åflce-flaget i Stockholm, d. 30 Maji
filtledne, intygar ljusligcn om nyttan af fådane

anftaiter, fom jag infor Kongi. Academien ha-

de den åran är 1764^ at forellå. Vid detta til-

fålle utbeder jag mig, at fä gora en och an-

nan anmärkning, til närmare förklaring af mina
då upgifne tankar.

Hvad nyttan af fpitfige MetäU-ftdngcrs ttprefan*

de vidkommer, få torde val den anfes fom tve-

tydig, emedan fådane kunna draga Afkan på en

våg,, fom den annars til åfventyrs icke toge:

flere (kål hindra mig dock, at ännu hålla dera

for flcadelige, då alt annat år i behörigt fkick.

Vid Ele&riflca afloisningar år en anfenlig fk il—

nad , om gnillan uttages med en trubbig knapp
eller en fin fpets, i fynncrhet då denne helt

fakta framfores. Både tt5t och explofion bl^f-

va i fenare håndelfen mårkeligen mindre, dels

emedan laddningen förut fmäningom minflcas %

dels emedan gniftan altid år mindre emot fper-

fig, ån trubbig kropp. Hr. Mazeas har li-

ven funnit, at en til Luft-Eleftricitetens fån-

gande gjord
o
anftalt, vifar fpor af fådan kraft *

få fnart et A(k-moln kommer ofver fyn-kretfen,

och at den, i mån efter annalkandet, tiltager.

Om detta år fant, (och jag bår tro en få up-
riktig Rön-famlare, til defs andre och tydeli*

ge forfok ådagalägga någon irriag), få år det

klart,
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klart, at fpetfiga ftånger, med tilråcklig ftfled*

ning forbundne, matte anfenligen formijilka Åflc-

elden innan den kommer i belägenhet at kunna
gora fkada. Min mening år dock icke, at de
til byggnaders förvarande behofva vara mycket
långe. Efter mitt forflag år nog, at åndarne
åro de hogfta delar af hufen, fa at, når Åfk-
moln komma i nejden, en del af kraften fria

genom dem ty it vandra fina fårde, och, om
reften år tilråckelig at åftadkomma flag, må ock
det håldre gå genom dem, ån med mera våld-

famhet bryta ut emot
o
andra ftållen. Kunna

Hänger draga til fig Afk-moln, få måfte de
ock verka pa fiorre afttänd, och denna verkan
kan ingen annan vara , ån at minfka molnens
Elektricitet , hvaraf nyttan lårer vara oveder-

fågelig.

Om flere järn-Jlénger kunna fkfdda en hel tratt

$mkring fig) år en annan fråga, fom efter min
tanka kan bejakas under följande vilkor, näm-
ligen: at de göras anfenligt höge, forfes med
tilråckelig afledning och ftåilas i vederbörlig ord-

ning. At höga Kyrko-torn fållan /åftadkomma

få god verkan, hårrorer, eftei- all trolighet, af

briit pa afledning > ty i annan håndelfe år det

ganfka naturligt, at Ljung-elden följer den når*

mafta och bana ledningen åt-
o

Stängernas af-

ftånd bor få vara paffadt, at Afk-Eledriciteteh

f
enom dem åger fitt friaite lopp , molnen må
orama i hvad kofa, fom hålft behagas. Det

år väl fant, £t Metall> framfor alla andra krop-

par, flåpper detta åmne lått igenom men det

ar ock vifst, at fåmre ledningar genom fin be-

lägenhet kunna valjas framfor mcw aflågfhe.,

ehuru
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ehuru i fig fjeif båttre. ^Ibland hafva molnen

fådan fart, at de af en ftång icke kunna qvar-

hållas, utan de ftryka dårofver fin kos, och

cburu deras kraft minltas, kan den dock vata

tiiräckehg at gifvå flag på annat IM Näf
ångor blifvit til moln famlade-, kunna de, i af-

feende pä Elet&rifkä verkningar* i det nårmafte

anfcs fäfom lammanhångande.

Af mig bekante Ron och forfok kan fåle*

des ingalunda flutas^ at ftånger årö onyttige»

mindre fkadelige, om de Vederbörligen inråttas*

men härmed vil jag icke palta deras oumgån-
gelighet at förvara byggnader, utan tror jag

et hus vara tåmmcligen
,

tryggt > då tilräckelig

och fammanhångande p lat- ledning gar dårofver.

Det är likväl den fkilnad, at dä alt annars år

lika, blifver explofionen mindre* nä* A flc-elden

utbryter emot Ipitfar, och detta torde hafva

fin fordel , fom ftraxt Hcai nämnas.

Åt fortfarta <afiedmngen längre än til f&iräen^ kan

icke altid vara nödigt^ om nämligen hufet år

beläget pil någorlunda
o
afledande grund % men i an*

nan händelfe bringas A(k>åmnet in ät hufet % hvil-

ket efter on^ Itänd i^heternc har mer eller mindre
åfventyrliga folgder. Det torde Val hända,

afbruten ledning underftundom afhällerAflc-ilag,

men i allmänhet är det ingalunda at lita Uppä*
och faran blifver altid ftonre, om Ljungelden
träffar.

I anledning afanförde omftåndigheter, ty|»

kes ang" vara radbgaft, om en byggnad fkål

emot A(kan forvaras, at förffc den med Metall-

fpitfar och at inråtta fammanhångande tilräcke-

lig plåt-ledning anda til vatten eller fuktig grund.
I En
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En god afledning år åfven god tilledning. Mig
forefaller det farligare, at en enda gäng väga
(ig ofver en häftig ftrom,ån at flere refor fara

ofver en liten back.

Hvad Åfkans väg beträffar, få utvifar den
fåkert båfta ledningen; men det år dårfore icke
få lått, ja, ofta omojeligt, at i forefallande hån-
delfer kunna gifva orfak , hvarföre flaget träffat

på det Hållet, framfor andra i granfkapet? Och
hvarföre det juft valt en våg ned til jordan fram*
for andra? Hårtil fordras ej allenaft fullkomlig

kännedom af alla hufets delar, deras åmne och
belägenhet, utan ockfå kunftap om Luft-krct-
fens befkaffenhet, i anfeende til täthet, vårma f

rorelfe, m. m. omkring det träffade ftållet.

Af Ele&rifka forfok år bekant, at luft-tomt

him lemnar ganfka god ledning, det kan ock-
få bevifas, at en genom varma förtunnad luft

åger dylik formogenhet. Nu finnas ofta olika

upvårmde ftreck
o
i luft-kretfen: monne icke få-

danc kunna^leda Afk-elden? Monne icke af den-

na grund Afkan ibland flår ned i fkorllenar un*
der eldning?

Ifrån fjoar och andre vattu -famlingar up-
ftiger ouphorligen en myckenhet ångor, deffc

flocka fig ofta i luft-kretfen dårofver, eller tårta

fig vid åmnen i negden. Monne icke Afkan
härigenom kan ledas ned i fjoar, eller därvid

belågne byggnader?
Ärfarenheten vitnar åfven , at drag och luft-

ftrommar ftundom lemna Afk - årnnet frihet at

utbryta. Man vet, at fådane ftryka i alla ko-

for genom luft-kretfen, och kunna faledes bi-

bringa många underliga Afke-flag , fom icke u-

tan
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tan kunftap om dragen låta utreda fig- Inom
de byggnader, fom af Ljungelden rakas, torde

ofta genom fjelfva explofion upvåckas åtfkilligc

luft- ftrommar, hvilka efter omftåndigheterne
f

och da annan ledning felas, kunna lemna våg
ät Eleftrifka åmnet. Monne icke, i den

o
be-

fkrifna håndelfen , af denna grund, en del af Åft>
åmnet farit ned genom trumman til fuktighets

afforande? kanfke ock dåruti famlad fuktighet

nägot bidragit.

Sådane och flcre dylike omftåndigheter åro,

efter min ofvertygelfe , ofta vållande til fållfyn-

te Afke-flag; men hvilka i hvar håndelfe åro

verkande, ftar fållan annorlunda ån gifsningsvis

at upgifva, emedan man icke förut vet, når och
hvaråft Afkan fkal flå ned, och följakteligen år

utur (tänd, at om negdens befkaffenhet foka un-
derråttelfe.

Sluteligen får jag nåmna några ord 0m av-

ledande rågn- tak. Jag har foreflagit ^fådane i

mitt Tal, fid. ioo, for dem, fom i Åfk-våder
viftas under bar himmel, utan annat fkydd. Jag
har ej genom denna anftalt lofvat full fåkerhetj
men dårom år jag forviflad, at den år båttre*

ån et tråd* Då (lag träffa tråd , (ker det ge-
menligen icke utan väldfamheter pä (lammen*
hvilket nog vifar ledningens ofullkomlighet. Det
år ock mindre underligt. Det vattenaktiga i

ftammen år enfamt ledande, och det mångfal*
digt fvagare ån Metall, fom jag genom tydeli*

ga forfok.kan bevifä. Således , ehuru et tråd
kan vara ofåkert fkydd, fa följer icke dåraf,
at en tjånligen inråttad jårn-ftång åfveft år det*
då man icke håller dåruti.
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FORTSÄTTNING
Af Kongh Tabell - Commifflonens Öeco*

nomijka Anmårkntngar
y och färJeles

om Landthuket\

fornt

Om den dårvid arbetande Folkhopen
,

M
EDUARD PR. RUNEBERG.

Ordningen fynes nu vilja leda öfs til be*
traktande af Landsbygden, defs Invånares

antal och de dåraf flytande Hushälls -omftån*

digheter*

Den angelågnafte delen af Landsbygden*
Invånare, år den Folkhopen, fom på Sädes-

bygden använder fin »5da> arbete och omvård-

nad vid jördétis och den dårmed förknippade

Ladugårdens ans och (kotfel. På Landsbygden
bo mange Medborgare, hvilka med Landtbru-

ket fig icke befatta ^ hvatvid , utom Stäöds*pcr*

fonei* med och utan tjånft, Husbönder, Betjån-

te och arbetare vid Bergslagefnc, Pråfterftapetj

med mera, följande Perfoner i fynnerhet kom-
ma i confideration : bråklige eller fåttgliggait*

de af Bonde-Ståndet, af inhyfes hjön, Gatuhus

folk, Strand Tittare och fjofafet folk^ Tom icke

åro Hemmans-brukare * Molnare, Fifkare, Så-

gare, med flere*

Da man i Oeconomife affigt vil betrakta

landsbygdens Man* ftyrka, få fordrar fakens

na»
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natur, at fkilnad må göras imelian dem, fom fjelf-

ve lågga handen vid arbetet, och dem, fora fys-

feHåtta fig allenaft med ftyreHen dåraf,

Landtbrukare , fom fjelfve lägga handen
. vid arbetet, jämte deras Huftrur, Bara oeh
Tiånftefolk, famt indelte Soldater, Gärnings-

män, Sokne-handtverkare och Torpare, bette-

go fig, Sr 1760, til et antal af 1,8^497 per-

lonerj hvaraf 897*00 hora til Man-och 938*97
til Qyin-konet.

Hårvid åro oberäknade Ridderfkapet och
Adelen , Pråfterfkapet , Stånds-perfoner, Äm-
betsmän och alla deffas betjänte, få vida de icke

drifva Gärdsbruk eller åro Seminanter, Handt>
verkare vid Berg-verken, Bruks * folk och alla

de hår ofvanfore undantagne bräcklige perfoner.

Det vore högeligen til onftandes, at hela

denna Folk-fumman finge räknas for de arbe-

tare, fom på Landtbruket nedlägga fin moda^
Det torde tillika kunna anfes for oafgjordt huru
vida indelte Soldater må räknas håribland. Men
öm man åndteligen icke vil anfe dem egen-
teligen fåfom Landtbrukare, i anfeende til fintf

innehafvande Torp, efter deras hufvudfkyldighet

i Staten, icke angår jordens ans och bruk, få

kunna de dock icke vid Landtbruks-arbetet um-
bäras, utan den bekymmerfamafte förluft i in*

låndfka Spanmåls-tilgängcnj fordenfkul, fom det-

ta manflcap år ibland de ftarkafte och arbetfa-

mafte arbetarne vid Jord -bruket, famt använ-
der ftorfta tiden af året på Landsbygdens angé-
lågnafte arbete oeh tyngila fyfslor* få lårerdet

åfven fä litet kunna undantagas ifrån våra Landt-
arbetares antal, fojp Rom hade kunnat ftilja

I 5 Ro-
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Romerfka Borgarnc på Landsbygden ifrån Landt-
arbetarnes antal , for det de i krigstid voro alle-

fammans Soldater.

X deh anförde furaman i,8?f497> åro alla

Allmogens Barn uptagne, få väl fmå fom ftore

och arbetsföre-, tillika med alla Seminanter af
Bonde - Ilandet, Pråfte - och Civil - Staten , af
hvilka de, fom åro i det tilftåndet , at de fjelf*

ve icke lågga handen vid arbetet, fynas utgöra
et nog betydande antal > férdenfkul måfte denna
fumman undergå ånnu tvånne afdrag, forrån man
finner det råtta Landt-arbetarnes antal.

Emedan vid Landtbruket, Barnen varda få

tidigt til arbete nyttjade, fom deras fpåda kraf-

ter vilja tillåta, få vil man hår, ibland arbetar-

nes antal uptaga Barnen imellan io och if års

ålder* deffe voro tilfammans tagne af alla ftånd,

nifzj' Goflar och 1195*14 Flickor, fom til-

fammanstagnc utgöra 241039. At hår åtflcil-

ja Allmogens ifrån de andra Ståndens Barn, dåra

har man val i Tabellerne ingen titel \ men fom
i denna confideration, fådan flcilnad år ange-

lägen, få har man tagit proportionen af totala

Sumtnan på alla Barnen i Riket under if år,

til antalet på Barnen i Riket > fom åro imellan

10 och if år, och i den proportion gjort

afdrag af totala Summan på Allmogens Barn,
fom åro under if år, hvarigenom man lårer haf-

va kommit nårmaft til det råtta antalet af All-

mogens Barn allena, imellan fagde åratal* defla

blifvadä iipfÄf, hvaraf 10942,1 åro Gåfle-barn,

och 1 ioioo åro Flickor, Når af hela den fundna

Summan på Landt-arbetare 1,8? 5-497, alla All-

mogens Barn under if år afdragas, och i det
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ftållet tilläggas de fundne Barnen imellan 10 och

if ars ålder, npfii, fä blir den rattade Landt*
arbetarnes Summa

Det andra afdraget, forp ftal utefluta Stånds^

perfoner , få val af Pråftcrikapet fom Civil-Sta-

ten, hviika åro Seminanter, år något fvårare

at träffa med behörig noggranhet* man lårer icke

kunna komma det antalet närmare, ån igenom
afdrag allena af Kronans och Kyrkans Betjante,

med deras huftrur och barn. De förre utgöra

3 pop perfbner, och de fenare, af hviika man
torde fåkraft kunna antaga en Pråftman for hvarje

Kyrka ofver hufvud, utgöra 2f8i, fom tillika

med huftrurne, hviika icke eller lågga handen
vid jordens eultur, utgöra Summan f 164. Defla

båda Summor ;pop och f 164 afdragne af den

på jordens ans arbetande Folkhopen, lemna for

deffa arbetare et antal af allenaft 1,2.84173 per-

foner af bagge könen.

Håraf borde val ånnu vidare afdragas Stånds-

pcrfoner och deras vederlikar af Seminanterne,
jåmte Boftålls-innehafvare af Krigs-Staten > men
fom man af Tabellerne icke kan hafva någon
grund til beräknande af defle Claffer färfkildt

>

emedan de dar uptagne Stånds - perfone.r med
deras vederlikar, beftå af få val Stadernas fom
Landsbygdens Invånare Boftälls- innehafvarnes

antal därjämte af Militairen* hafva icke i Ta-
bellerne fin enflkilde Clafs, fom i den confide-

ration hvarfore den hår (kulle frånfkiljas, icke

år af ftort betydande -

9 emedan det år mycket
litet och ringa emot arbetarnes hela Summa.
Ty måfte man antaga den fundna Summan af

I 4 arbe-
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arbetare for riktig, och åtnoja fig med at veta,
det hon år något litet for dryg tiltagen.

Men ehuru denna pa jordens bruk arbetan-
de Folkhopens Summa. 1,2.84173, år fåiedes
blefven igenom de gjorda afdrag nog ringa, ($
tillåter dock icke fa k ens natur, a t hon utan yt*
terligare afdrag må for riktig antagas.. Ty når
man hår har affeende pa Landtbruks- arbetet i

fin egenteliga bemårkelfe, få måfte därifrån yt-
terligare (tiljas alla de perfoner , fom ehuru de
nedlägga fin moda öch arbete pa Landet och
hushållningen därvid, dock icke lågga det egen*
teligen pa Landtbruket: eller jordens ans och
eultur.

Hit hofer Barmnflcotfeln, et af de ange-
lägnare verk i vår folk* fattiga Stat. Om til

denna vigtiga omvårdnaden, man beräknar en
perfon på 4 Barn, fom iro under i f är,, få up«
kommer dårar en Summa af 84777 perfoner,
fom med Barnens ans, flcotfel och riUVfl årofys-
felfttte } då tillika for hvart Hushåll afdrages

aUcnaft en perfon for de få kallade infjfslor,

fåfom matredning, tvättning, m. m,, fa afgår

af den anförde arbetande Folkhopens Summa et

antal af 116797 perfoner, få at den upgifne

arbetarnes Summa formin&as igenom deffa tvån*

«e afdrag til allenaft $11699,
Vidare måfte ifrån denna Summa fkiljat

bräcklige, lytte, eländige och urfinnige perio-

der af bagge könen, få återftår den råtta, pa
jordens bruk arbetande Folkhopen, hvilken ej

utgör ftorre Summa än 833006 perfoner.

Man fJculle foga kunna foreftälla fig, at

den på Landtbruket hos ofs arbetande Folkho-
pen,
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pen, ehuru den hår år beräknad inclufive ifrån den

10-äriga ungdomen af bågge könen % fkulle kun-*

na vafa la ringa til antalet och i proportion

fä val af Landtbrukets aikaftning* fom 'af den
ofriga hela Folk- flocken, fä litet anfenlig* Men
en etter de tåkrafte grunder, fom hos ofs kunna
uptes, noga gjord beräkning, vifar dock at den*

na fa högt angelägna Folkhopen icke år (torre,,

men väl litet mindre , enligt hvad ofvan aofördc

år,och bor ofvertyga ofs därom , at.våra I,andt*

manna effe&ers otilråckelighet for våra egne be*
hof, grundar fig icke på en otrefven, (om el-

jeft en fådan confideration år tillåtelig) utan på
N
en ofVer alla måtton ringa och otilråckelig ar-

betande Landtmanna Folkhop.

Det torde icke vara aldeles onyttigt, at

närmare å daga lägga beftaffenheten af denna fan*

ning, fom väl af alla Medborgare medgifves i

allmänhet, men fynes icke vara grundad på en
lådan ofvertygelfe hos hvar och en , fom kan
verka, alfvarliga botemedels antagande, vid de
ofverlåggningar, hvilka hafva den arbetande el-

ler få kallade tjänande folkhopens förökning tit

toremal.

I mellan månnifkors myckenhet och deras

formogenhet at arbeta, det år, at producera
varor, år altid en vifs proportion y da arbetet
i lika omftåndigbeter forråttas: hännes, få våt

fom hela Naturens kraft och formogenhet år in*

fkrånkt och defs verkan afpaflad efter defs or*
fak. På lika fått, fom en machine eller et konft-
verk y byggdt efter en vifs uträkning på for-

mogenhet med en gifven kraft, icke kan éfver*

fknda den grad af verkan , hvarefter hon år in*

l f råt*
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rattad, hvilkcn formogenhet at kunna verka plå-
gar expnmeras med verkans qvantitet* på lika
^iatt lårer man kunna anfe månnUkiiga formo-
genheterna i Oeconomiftt affeende, och i lika
omftåndigheter mata olikheten af defs verknin-
gar igenom olikheten i dyrkans ftorlek.

En månnifko-hop, uti hvilken en del altid

mafte vara mer, en del mindre munter til ar-

bete, fom årligen förrattar et och famma goro-
mål , beftående i varors tilverkning eller föräd-

ling, måfte med famma forfattningar och i lika

omftåndigheter altid hinna til famma ftorlek af
verkan > det år: til producering eller förädling

af lika ftor myckenhet varor; emedan ingen or-

fak kan vid de fupponerade omftåndigheter vara

forhanden , hvarfore denna qvantitet må ån-

dras. Som nu en Machins verkan kan expri-

tneras genom ftorleken af defs kraft $ i jämförel*

fe med andre dylike konftverk, iå lårer man
ock i Naturens mycket fammanfattc konft-bygg-
nad kunna uttrycka verkans ftorlek med kraf-

tens qvantitet.

Således kan 833006 expriméra den natur-

liga kraften i Rikets Hushålls- machine, fom
producerar alla i Staten ur Naturens hand fram-

bragte varor, hvilka tjäna til föda och underhåll.

Vid en få generel confideration afden på Landt-
bruket arbetande kraften i vår Stat, äga icke

några en&ildta omftåndigheter rum , hvilka flyta

antingen af Politifka eller Phyfi(ka orfakers för-

ändringar, och leda til förändring i denna age-

rande kraftens verkan > man lårer altid bora i

Theorien anfe et fammanfatt verk, med dårtil-

horande omftåndigheter, uti dels ordentcliga t il—

iland
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ftand och (åfom fullkomligt, innan man kan få

reda på de irregulierc omftändigheter, fom åltad-

komma oordcntelighetcr i dcis gäng och ikil-

jaktigheter i defs verkan.

Då iracllan defla 8 $3006 Landtbruks-arbc-

tare och Rikets Folk-mängd, jåm forelfe gores,

få befinnas de förre i det .nårmaftc forhälla fig

til den fenare* fom <5,2f til 17,88 , få at Lancit-*

bruks-arbetarne utgöra litet mer ån en tredjedel

af hela Folkhopen. Hvaraf följer, at 6 perfö-

ner fkola {kaffa födan af egen jord åt 17, eller

at en perfon {kal i det nårmafte foda 5 , och
at af dem , fom icke hora til arbetarne vid Landt-
bruket, måfte 93 näras af fo Landt-arbetare,

eller nårmnre, en Landtbruks-arbetare framdra-

ga for (ig och dels andre perfoner • fom icke

arbeta på Landtbruket*

Nar t:il denna på Landtbrukarnes fida fva-

fa
proportion emot den dfriga Rikets Folk-

op, tillag ges den brift, fom af defle arbetares

fpridde Bonings - ftållen eller britten i Rikets

naturliga fl;yrka upkommer , i det icke flere ån

34f perfoner, ofver hela Riket taget, kunna
anfes at bo inom hvarjc Svenfk qvadrat mil,

(men då bebyggelighetcn tagcs fåfom et me-
dium af Rakets måft bebodde delar, Svea och
Gotha Riken, Norrland och Finland, få åro af

Invånarne f8f perfoner viftande inom hvar Svenflc

qvadrat mil, af hvilka allenaft 2.04^ fkola med
fitt Landt-arbete foda 380- perfoner inom famma
qvadrat-mil, hvilka icke arbeta på Landtbru-
ket)* få lårer man ej allenaft icke hafva ©rfak

at klaga ofver et ogent Climat eller en otref-

ven folkhop på Landsbygden , då man fcefimiar,

at
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at medium af vår Spanmäls import icke råjcna*

högre ån til }00000 tunnor $ utan fnarare undra
dirofver, at cn få liten arbetande hop pä Lands-
cultijren, kan forma, at på cn få liten Span-
mUs-fumma når , (kaffa foda åt hela fikets folk*
mångd. & Denna fak torde förtjäna at något når*

niare förklaras.

Man lårer kunna antaga, at hela Sverige
och Finland innehålla 80000 hela Hemman 5 med
mycken fapnolikhet lårer man ock kunna anta-

ga, at pa hvart Hemman beioper
o
fig ofver huf-

vud ié Geometrifka Tunnlands Åkerjord 5 om
af denna vidd hälften varder årligen befädd,
och det med en tunna pä Geometrifta tunnlan-

det, få utgör hela Rikets årliga utfåde 640000
tunnor.

Om mnn af detta årliga utfådetj, afdrager

for Korn > Hvete, Ärter och alla andra flags

Sådes-arter, 3 tunnor, få blir for årliga Råg-
Utfådet på hvart helt Hemman ofver hufvud
taget f tunnor, gor 400000 tunnor.

Uti medelmåttig års-växt, lårer man utan

Xardeles mifstag kunna antaga allmänna bördig-

heten, efter nu varande Cuitur, at ofver huf-

vud beftiga (ig til 6:te kornet, fä blir hela

Råg- förrådet £,400000 tunnor.

Når härifrån dragés följande årets Råg-ut-
fåde, få atcrftar til brod - fortåring 1,760000
tunnor* Då härjämte ärliga inforfkrifningen af

utländfk Råg antages, at per medium beftiga

f\g til 2,00000 tunnor, få blifva i,p<SoooQ tun-

nor hela Rikets årliga Råg-eonfumtion.
Om Korn-växten i Riket antages at fvara

emot hälften af Råg-våxtcn, få beftiger den
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fig til 880000 tuitnöf > få at Rikets årliga Rag-
och Korn-växt (kulle, efter denna uträkning , be-

ftiga fig til allenaft *.,<54öoqö tunnor, hvartil

dä årliga inforfkrifningén af Råg och Rörn
|ooöoö tunnor tillägges, få blir Rikets ärliga

Spanmåls åtgång 2,940000 tunnor, eller rotun*

de tagen, % millioner,

Med fä ta och tillika mindre fak ra tipgif*

ter, rörände Rikets ärliga Spanmåls - proventie

och utfådet, lårer man icke kunna komma myc*
ket närmare; men at utfiaget af denna utråk*

ning mäfte vara nog långt ifrån fanningen , vi*

far fig ftraxt , då af detta Spanmäis-forräd al*

lenaft tunna i det nårmafte belöper fig år*

ligen pä hvar månnifka i Samhället. For at

komma fanningen nägot närmare, vil man göra.

Uträkningen harofver af et annat fundament.
Öm folkhopen tages til grund , ofch på hvar

månnifka i Riket, fom år ofver tf ät, hvilkas

antal béftiger fig til t,f4föö7 ^erfoner, räknas
allenaft z% tunna Råg i årlig bröd-foda, fom lå-

rer Vara det minfta, fom häräf kan på livar per*
fon beräknas * få gor det i tunnetal 3,86 zf 17.

Öm hårjimte på hvar och en af ungdomen
Under If år räknas en tunna Råg, få fynes det
vara något fot mycket tiltagit, i anfeende til

Barnen under 5 ar, fom Vid den åldren nyfs
begynt at åta brod $ fordenfkul fynes af Barnens
Råg-confumtion, efter en tunna på hvart Bara
under if år beråknadt, något afdrag böra göras
i nårmafte proportion af defla vngfte Barnens
myckenhet, emot deras antal, iom åro imcllah

I och If års ålder* Då belöper fig pä hvart
Barn ofver hufvud i det nårmafte* zp kappar

t

fom



140 1770. Apr. Maj. Jutn

fom gor, for 838106 Barn, 714857 tunn6rRäg f

fom til det förra tunne-talet fammanlagde, ut-
göra 4^77372. tunnor.

Denna uträkning , fom torde aga något
lannolikare grund ån den förre, fynes, fa vida
dåri år något betydande fel, bora vara fnarare

for liten, ån for ftor, efter i\ tunnas beräknan-

de pä hvar fullvuxen perfon, fynes fnarare vara

for litet > än för ftort tilraget > dock, fom den
fattigare Allmogens brod-foda på Landsbygden
år dels nog otilräckelig, dels ock, fårdeles i

vifla orter , utblandad med agnar , bark och
raera fådant, utom det, at de Norre Provincer-

nas invånare lefva til ftorre delen af Korn-brod
och hafva litet eller intet Råg-fäde$ få torde

den minfkningen i Råg-åtgången , jämte de fat-

tige Landt-hushåilens tvungna fparfamhet, kun-

na fvara emot fkilnaden 77ifo4, imellan ofvan-

anförde fumma 4,777572, och f,394876> fom år

tunne-talet, hvilket upkommer af 5 tunnors be*

räknande pä hvar perfon ofver if år, tillika

med Barnens Råg-qvantum* Dä härtil lågges

Korn-ätgängen, til hälften af Råg - confumtio-

nen, 2,188686, få blir årliga Spanmåls-fortårin-

gen af hemvåxt groda ö,8ööof8 tunnor. Hvar»
til då årliga inforflcrifningen af Spanmål varder

tillagd, fa beftiger fig Rikets hela Spanmäls-

confumtion for hvart ar til 7,1660^8 tunnor.

Låggas härtil de ofriga Sådes - {lagen , fl-

fom Hvete, Hafra m. m., dem man fynes kun-

na antaga åtminftone til zooooo tunnor for hvart

ar-, få lårer man, utan at taga for mycket til,

kunna räkna Rikets hela Spanmåls- åtgång til

7> 5660^8 tunnor, hvarifrän däutlåndlke Sparimä-
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len 500000 tunnor afdragas, få åtcrftå 7,o6<Jof8

tunnor Spänmål, fom igenom Statens eget ar-

bete, af egen jord årligen updragas måiie.

Denna uträkning af Spanmåls Confumtionen
1 Riket, fom den fynes bora träffa fanningen

mycket nåra, åtminftone lårer den verkeliga åt*

gängen icke vara mindre, om den icke är nå-

got ftorre, få torde den förra eller på äker-jor^

dens vidd grundade uträkningen , kunna råttas,

därefter.

Om mm ofver hufvud och efter den pa
allmänt fått (kotte åkerjorden, icke tår antaga

bördigheten högre ån til 6:te kornet, få blir

hela Rikets årliga utfåde 1,177676 tunnor* och
då et Geometrifkt tunneland räknas for hvarje

tunna i utfåde, (ehuru väl fedan åkerbruket i

fenare tider blifvit något bättre uparbetadt , ån.

tilforenej få upgår icke en hel tunna i utfåde

pa et (likt tunneland) få innehåller hela Rikets
åkermark, åtminftone 101,791 eller rotunde lot
Svenfka qvadrat*miK

Denna vidd år den, fom af 8j?oo<J arbe-

tare på jordbruket fkal fåfom åker fkot^s, bc-
fäs och bårgas. Om hela detlnä åker -vidden
vore fammanhångande, och Landtbruks-arbetar-

nc fordelas dårpa, få belöpa (Ig 8 184 arbetare

på hvar qvadrat-mil och 2,, 81, eller inemot
}

tunnelands åkerjord på hvar arbetare, ifrån och
med io*årige GofTar och Flickor, til och med
de åldfte Landtbruks-arbetare. Men fom åker*
bruket, eller i allmänhet jordens vändande och
ans, år ibland de tyngfta arbeten T Staten , och
fordrar dårfore manbart folk, men i detta ar-

fcetarnes antal år tolkhopen ifrån 10 års ålder

inta*
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intagen j fa fynes* at ftian bor äfdräga alla dem

,

fom åro Under if år, zipfzi, da återftå de
fatta och manbara arbetarne pa Landsbygden af
bagge könen 613485*, på hviika, då åkerjorden
förde las , belöper (ig på hvar och en af dem
3,8 3, eller i det nämiafte 4 tunneland at Orota,

och kommer på hvar Svenflc qvadrat-mil åker-*

jord , '.Itenåft 6oij perfoner at fåfom arbetare

oeråknas.

t denna Uträkning år Rikets hela åkervidd

inbégrcpeni men ehuru bägge årens utfåde och
ån mera det fä kallade tredings-fådet Fordrar,

at hela åkervidden nåftan årligen behofver arbete

och fkotfel^ få finner man dock, at öm albrutt

årliga utfådes-åkren, 1,177676 tunneiand , jäm*
Föres med arbétarne, fä belöper fig årligen pä
hvaf arbetare af Man*och Qvin-kon i,jpip, cl*

ler i det nårmafte 2. tunneland åker at ärligen

fkota, p>å hvilkén vidd han ärlige» frambringar

Spanmal for 388, eller i det nårmafte for 4 per-

foner, emedan denna ringa arbetande folkhopen^

Förhåller % til Rikets hela, folk - ftodc , fom
100 til 508 s men når ifrån hela folkhopen

Landtbruks-arbetarne afdragas, få förhåller den
fig til rellen, fom 100 til 288.

Om i anledning af hvad ofvan anfördt år*

man vil anfe $13485* for den kraften, fom flcal

producera effeften 7,36605*8, men hinner icke til

ftorre Verkan ån 7>o66of8 5 få blir icke fvårt

at finna, huru mycket kraften bor okas, for at

åftadkomma den åftundade verkan. Då alt fup*

poneras lika, -och man antager, at verkan okes

i mon af kraftens tilokning, hvilkct hår utan

betydande fel kan fte, få kan denna verkan

eiler
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eller 7,^660f$ tunnor Spanmål, i närvarande om*
ftändigherer icke frambringas af Rikets jord*

cbvad politifke medel ma vidtagas, forr ån kraf-

ten eller den på Landtbruket arbetande man-
bara folkhopen" 61 348^2 våxer til et antal af

6$9f$i perloncr, och fåledes okes med 160^6
manbnra Jordbruks-arbetare.

Håraf lärer kunna inhämtas, huru nar eller

ijerran ifrän Landtbrukets fanflcylliga hjålp, alla

de medel kunna vara, fom i var tid varda fä

ymnigt foreflagnc at vidtagas til okande af egne
ljfsmedel, fornt huru litet alla de medel , hvilka

Icke bidraga til okande af den arbetande folk-

hopen pä Landsbygden, kunna verka til Rikets
fonfkylliga gagn och Landtbruks - cffe&ernas
ökning.

Mänga hafva fallit på den tankan, at ige-
,

nom Prarmifcr vid Landtbruket upmuntra arbe-
|AFQ.es Husbönder til mera flit och idoghet, och
ar igenom detta medel, fåfom det tjånligaftc,

ehuru det icke cgenteligen verkar pä arbetaren
eller okar den hopens gemeniama ftyrka, bringa
vart Landtbruk , färdeles hvad Ängs • fkoHelen
och nya uptagor af obrukad mark beträffar, i

fullkomligt flack : hvilkcn utvåg, ehuru dea
ikqlle fordra ftorre koftnad,ån Riket til åfvefl*

tyr? kunde uthärda med, fä vida eljeft all k%4

duftrie härvid {kulle njuta lika rått 1 fä :fkulle

ock den igenom Pnemierne tilokte arbet&mfoe*
ten uphora få fnart den til ovanlig flit upmuti*
trande belöningen uphörde , och da år ingen
orfak forhanden , hvarfSre våra Landtbruks*
produftcr bora blifva Öera ån tilforene» Andra
hafva häremot trod t, at Premier for ny upta-

K gea
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fen mark vore mera flcadelig ån gagnande, til

vilken tanka man tått anledning , då den vid-

lyftiga marken, hvarpå vara få och vanmågtige
Landtbruks- arbetare flcola nedlägga fin möda,
om den eljeft fkal bara någon frukt, blifvit medr
iblkbopen jämförd. Andra hafva åter, i anled-

ning af denna jåmforelfe, velat bevifa, at Landt-
bruks*pra:mier åro i vara närvarande omftåndig-

heter de aldrafordelaktigaftc , dä de med behö-
rige hushålls-forfattningar varda beledfagade och
Pnemicrne användas direéte pä den arbetande

folkhopens ökning allena, fom efter fak ens na-

turliga beffcaffenhet år et indireft och kraftigt

verkande medel til JLandtbrukets uphjålpande,

få vida den okar Rikets Jordbrukande ftyrka.

Denna mening, fom den kommer nårmaft ofver-

i ens med de hår ofvanfore uppå uträkningar och
funda förnuftet grundade principer, och fåledes

träffa nårmaft in med den råtta och fanfkyldiga

grunden for medlen til vårt Landtbruks uphjål-

Eande, hvilka i fynnerhet beftä i den agerande

raftens tilokfiing, fynes förtjäna all upmårk-
famhet, hvartil en af General - Majoren och
Landshofdingen i Gefleborgs Hofdingedome Hr.
Baron Fredric, Sparre, år 1762 til Tryc-
ket befordrad märkvärdig Afhandling, om Landt-
brukets uphjålpande igenom Premier, gifver

grundelig anledning.

Efter, fafom ofvan fagt ar, nödvändighet
ten af den på Landtbruket arbetande folkhopeiis

tilokning, icke fynes hafva hos vårt allmänna fat-

tat få djupa rötter i ofvertygelfcn, fom ämnets
vigt och Rikets hogfta angelägenhet fordrar, få

torde icke vara onyttigt, at til livad hårom re-

dan
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dfan anfordt ar, lägga cn annan få vigtig fora

fimpel confideration, hvarvid man vil tåfta up-
rr\i r vfan heten vid den enda, faltån hos ofs måft

betydande Lands-produften, Spanmål,

7,oö6of8 tunnor Spanmål af alla Sades* flag

tilfammanlagde, ar den efFe<5i, fom llyrkan af

61 ^8f manbara Landtbruks-arbetare af bagge
könen ärligen producerar. Om värdet af Span»
plåtens fumma ofver hufvud ta^en^ utfåttes til

;o Daler tunnan , få (Varar detta ärliga Spanmåls»
forrad emot en penninge-fumma af 2,11,981740
Daler Kopparmynt, h vilken då den pä Landt»
bruks-aibetarnc fordelas, vifar, at på hvarje få»

dan perfon, har Staten i årlig inkomft, allenaft

uti Spanmål, l^f Daler och 16 ére i det når»

mafte, fordenftul bor hvar fädan arbetare anfes

fåfom Statens lefvande Capital, hvilket årligen

rantar til Samhållets och Gtt eget underhäll f$jf
Dalex 16 ore, fom til <5 for hundrade beråk*
nadt, Jåtter, blott i anfeende til Spnnmål$»pro-
du&en, politifka varder på hvarje fådan arbetare

af bagge könen, til 575*8 Daler icf ore Kop*
parmynt*

Håraf följer 1:0. at dä en fådan arbetare

går ur Staten, eller då han forftores, få mn>
ftas Statens verkande eller rörande Capital» (tor

at fkiija det ifrån Roreifc-Capitalet) til fjfB
Daler rä§ ore Kopparmynt.

z;o. Då en fådan arbetare går til annat
goromäl, fom gifver mindre årlig afkaftning, fl

minftas Statens egendom med differaneea, hvar*

med f7f8 Daler io|-6re ofverfkjuter det Capi»
tal y hvaraf bans nya goromåls produÄ år 'ranta.
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5:ö.^Når^han gar til fafångelig eller alde-

lcs onyttig tjånft, jåmvål ock dä han blir fatt

ur ftänd, at gora Staten något arbete, fa minfkas
ej allenait af Statens egendocn, fjft Daler lof
ore fäfom et lucrum ceflans, utan Staten lider

ock ärlig fkada pä honom , fom , om man anfer

allenaft hans Spanmåls-comfumtion, betliger fig

til 7f Daler Kopparmynt, beräknad allenaft til

Z% tunna om året.

Alla de Hushälls-lagar, fom i anfeende til

arbetande folkhopens användande, betaga Hus*
bondren den naturliga friheten , at vid lut

tjånftefolks antagande , *å förnöja eller aflona

dem efter frivillig ofverenskommelfe med fam-

ma arbets-hjon, ehvad defie dä betinga fig, at

bo hos Husbondfolket, eller päNybyggcn> Torp,
Back- flugor eller Gatuhus, emot Stat och är*

lig 16n, eller vifs betingad dagspenning och få

vidare : alla fadana Lagar hindra tilvåxten af Sta-

tens verkande eller politiflca Capital, och fatta

Landtbryket i et med hvar entkildt Invånares

hushälls-omftåndigheter , lika, fvärt och långva-

rigt ödesmåls nien når den arbetande hopen mä*

fte, jämte ofvanberorde tvang i fine tjånrter, fo-

ka pcrfonligt befkydd hos och af fina Medbor-
gare, emot ofåkerhet for fina perfoner af Sta-

ten, dä minfkas Rikets politifka Capital, igenorn

tiltagandc ccelibat och utflyttningar, och i fam-

ma mon minfkas Statens varu-tilverkning, vär-

det pä Statens Rorclie- Capital, (fä vida defs

ftorlek år oförändrad) och all Invänarnes indu-

ftrie, hvilket alt (kulle kunna komma til den

ytterlighet, at det, igenom mångfaldiga politi-

(kc ordningar i oordning bragte Hushälls - och
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Finance-verket , icke mera ftar »t ördenteligen

råttas.

Defla alla ölägenheter i Hushålls-S^ltemen,

fom legat den arbetande folkhopens ökning i

vägen och hindrat tilvåxten af Statens politt-

flva Capital, år den råtta grund-orfaken, hvar-

fore mm t oakudt alla Hushälls-forfattningar och
därvid gjorda koftnader, icke hunnit, alt til när-

varande tid , at igenom forkofran af inlåndfka

SpanmaU+växtcn, minfka utlåndfka Spanmäls in-

forfkrifningen, Om fafom et medeltal
,
30000a

tunnor Såd ärligen inforfkrifvas i frän utlännin-

gen, fom Allena It til $0 Dalcr tunnan beräkna-

de 9 utgör en ärlig forluit af 9 millioner Dalcr
Kopparmynt, och denna forluft, fä vida den
icke kan med andra Export -varor ärligen år-

fåttas, fkulle kunna med tiden ruinera Riket

j

fä lårer ingen fä kallfinnig Medborgare i värt

Samhållc gifvas, fom icke önfkade och vid for-

fta tilfålle, med et Patriotifc nit vcrkftåldc alt

hvad til botande håraf kunde hora. Af bote-

medlen i allmänhet låra , efter fhkens natur

,

ej flere än tvånne ördenteligen gifvas: antin-v

gen at oka Rikets naturliga ftyrka med 2.6045

Landtbruks-arbetare, eller at minflca denfamma
med noooo perfoner af de Clafler, fom icke

arbeta pä Export - varors producering och pa
Landtbruket, eller ock at tortaga bruket af alla

utlåndfka varor fa. längt, at hvad til deras be-

talning (kulle til utlänningen ärligen utgå, fva-

rar emot utlåndfka Spanmälcns afbetainin^

Det fifta alternativet år det vi, utan til-

rådcelige- medels vidtagande för arbetande folk-

hopens ökning , envill velat foka medel 11 upmun-
K 4 trin-
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tringar for egna tilverkningar och hämmande
af alt hvad vi kalle luxe, om hvars gråntfor, i

änfcende til anftändigheten , falt under en Ri-
ket tryckande förlägenhet, man ånnu icke fy*
lies hafva kommit ofveréns.

Det andra år, hvad vi hafve fokt, under
en illa betänkt egen fordel, och af hvilken for-

dom man alt til vara tider, märkt någon fmitta

vidhänga v2ra enfaldigare Medborgare, h vilka
doma hårom af famma grund, fom »for et hälft

Secu tu ni tilbaka var allmänt radande , i ty man
ville hafva vara produéier och ätande varor 6-

kade eller gjorde tilråckclige, igenom Invånar-

nes eller egenteligcn åtarnas minikning.

Den motftridighet denne grundfats hyfer

inom lig fjelf, har nu i fenare tider blifvit yp-
pad, och Fäderneslandets fanfkylliga intereflc

bättre forftädt* man har funnit, at ju flere In-

vånare Staten kan hyft, defs flere blifva ock dc

fom fkola arbeta. I äldre tider fant Höga Re-
geringen nödigt, at hälla Rikets folkhop til et

fädant antal, fom man trodde (kulle gorligen

kunna i vart alfvarfama Climat hafva fin bärg-

ning och utkomft. I närvarande tid hoppas
man, med Den Hogftas tilhjälp, at igenom lyck*

liga och til arbetande folkhopens ökning bidra*

gande forfattningar, kunna mildra fjelfva Gli-

imtet, och at gora egna Spanmåls-förrådet tilråe-

keligt for en mångfaldigt ftörre folkhop. Och
fom rätta fro- flocken til fldan tilokning år at

igenfinna pa Landsbygden, uti hvilken folkhops

trefnad och tilvåxt Riket finner bade foda och

forlVar-, få har icke allenalt det forfta alterna-

tivet fk Rikets hjälp, blifvit af Höga Rege-
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ringen bekråftadt*, utan har ock , denna mening
om Rikets Hushållning blifvit en allmänt an-

tagen grundfats, hvarorn redan for 50 är tiiba-

ka, Hans Excellence Herr Riks ^ Rådet von
Hopken, i allmänhet fig fäledes yttrat ( * )

:

Hon (Kongl. Vetenfkaps Academien) fäfter fin&

tankar få menige allmogen
^ på den delen nämligen

af ftne Medborgare , fom dr den taftrikafle och nytri~

ga/le i landet i bvars [vett och arbete fåder^ hvars

arm och blod for[varar Riket , hvilken flrdenfkul mäfi

beböfver fkotas och minft fårtjänar at glömmas.

Sanningen håraf i änfeende til Landt- hus-

hållningen, vifar fig tydcligaft,då man jåmforcr

den i bruk varande jordens vidd med den ar-

betande folkhopen: man har ofvanfore efter tro-

värdige grunder, antagit Rikets hela åkervidd,

aldramintt til 102. Svenlka qvadrat mit) om man
likaledes antager fåfom i det minfta, Ängens
area, at med åkermarken vara lika vid, få be-
ftiger fig all denna brukbara jorden til 2,04 Sven-
ika qvadrat -mil, och då belöper fig på hvar
och en af Landtbruks-arbetame, i det nårmarte

8 tunnelands jord.

Om Bctes-hagarne låggas hårtil, hvilka vid

Landtbrukct, om det eljeft (kal komma i be-
hörigt (kick , åro aldeles oumgångelige, oeh
f( m lika med Ängs-marken fordra fin periodi-

fta fkotfel, och defla antagas allenatt til fomm%
vidd fom åkern, fä utgör den fkotfel-fordrandc

jorden i Riket en rymd af 306 Svenfka qva-
drat-mil, af hvilka hvardera (kal (kotas af 1004
perfoner, och di belöper fig_lif4 tunneland på
100 perfoner, eller: hvar manbar arbetare af

K 4 båg-

(*) Kongl. Vet Acad. Handl. 174a. 2 Qvart.
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bagge könen, har at anfa 1 1 och litet mer ån

£ tunland jord, fom utan åtgärd af månnifko-
arbete, dels aldeles intet, dels i en ganflca rin-

ga mon, gor Riket och det allmänna gagn.
Denna proportion af brukbara jordens vidd

och arbetarnes antal, fynes få befynneriig och
emot all naturlig ordning, at man, i . aiifccn-

de til vår vanliga Landtbruks atkaftning, (kulle

leunna taga den for et tryck-fel, hälft fom fakéns

natur fordrar, at denna relationen vore omvänd*
Vifst år det, at värt Landtbruk i allmänhet, far-

deles hvad Än^s-ftotfeln angår > år i ilätt belä-

genhet, dock ofvergår det all väntan, at deft

atkaftning kan
,
pa 300000 tunnor Spanmäl nar,

HcafFa brod for alla Rikets Invånare, hälft når

man hårtil lägger Rikets af folkbriftcn fororfa-

kade allmänna hushålls- fått , fom medelfl under-

låtit arbete på Ängs-marken och däraf flytande

foderbrift, använder, i fynnerhet om vårtiderna,

en betydande del af månnifkans föda, Spanmål,

på Ladugårdarna.

Håraf kan man varda föranlåten, at fatta

något båttre begrep om vårt luft- ftrek och vår

jords naturliga boraighet, ån man af våra mid-
vintrars alfvarfamhet fkulle kunna bafva anled-

ning til. Når man befinna? åker jordens frukt-

barhet i Skåne, Upland, Södermanland, Öfter-

gotland, famt ftorrc delen af Våftmanland , ut-

om de hårliga Finfta Provincerne, hvaråft jorden

måfte flera år å rad fakna hjälp af godfel m. m.*
fom til bördighetens befordran tjänar 5 få fynes

man naturligt vis bora ftanna i den tankan, at

med et dubbelt eller trefaldigt ftorre antal jord-

bruks-arbetare, ån det defia JEfrovincer nu åga^
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ffculle de allena kunna utgöra hela Rikets til-

råckeliga Spanmäls-bod.

Men ehuru Landtbrukcts Spanmåls-afkaft-

ning ofverftiger, i anfeende til (in ymnighet, all

förmodan, fä finnes däremot briften i Viftua-

lie- varors producering , vara de(to (torre och

gå fa långt, ut utom Sill-fifket, allena ft en
ringa del dåraf, hinner til den ymnighet , at

den kan biifva hos ofs en Handels-vara. Större

delen af defle varor mäfte hämtas frän utlännin-

gen, och en ftor del af de Viftuaiic-perfcdlaf,

tom af var egen afvel hinner til den mycken-
het, at den kan lopa i Stadernas Handel, år

famlad, icke af Landtmånnens åfverffcort , utan

af defs nodtrångande fparfamhet. Af lika grund
kan man ock leda en del af den fparfamhet, fom
exifterar vid Spanmåls comfumtionen i Riket;
Bark, Agnar, Malt, med mera dylikt, intager

en betydande del af brod-lären, och gor, at én
helt noga uträkning pä Rikets Spanmåls- con-
fumtion icke låtteligen kan träffas.

Af alt detta lårer fynas, at var allmänna
hushållnings brifcfålliga befkaffenhet , tarfvar en
fä fnar fom grundelig hjålp, hvilken mera mätte
hafva afleende pä arbetande folkhopens ökningn
ån pä det nu varande ringa antalets användan-
de, hvarom fä val fom om det mera , til Lant-
hushållningen i allmänhet horaade y Fonfåct*
ning följer hårnåJL

mm
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Nägra Ufiåndfea Orters Geographtjk*

be lågenhet,
råttad af

PEHR WARGENTIN.

Uti Åttonde Tornen af Novi Commcntarii Ae*-

demU Scientiarum Irnpertalis Petrofolitam^ fom
utkom år 1,76,5 ^ har jag funnit några Aiirono-

mifta Obfervationer, gjorda i Ståderne Riga
och Revel uti Lifland, famt pä öarna öfcl och
Dago uti Liflåndfka Viken, fom tjåna at de-

termincra defla Orters Geographifka belägenhet-

Den beromlige nu mera afledne Aftronomei*

Grischow har ock, i anledning dåraf, uti

famma Tom, uträknat både deras Polhogder
och Meridian-fkilnader ifrån Parififka Obferva-
torium, famt gjort det få val, hvad Polhog-
derna angår, at därvid ej ar något at påminna.
Men de af honom uträknade Meridian-fkilnader

behofva någon rättelfe -

y emedan de åro grundade

på Jupiters forfta och andra Månes obferveradc

Formorkelfcr, fom ej åro jämförde med mot-
fvarande Obfervationer på andra beftåmda Or-
ter, utan i brift dåraf, endaft med uträkningar

til Parififka Meridianen, efter förra uplagan af mi-

na Tabeller på famma Manar, hvilka uträknin-

gar ofta fela pä en half, och ftundom på mer
an en hel minut i tid. Detta gor Hr. Gri-
schows utflag något felaktiga eller åtminftone

©viffa. Och fom jag dels har goda correfpon-

denta Obfervationer til fomliga af de Liflånd-

fka, dels andra vid famma tid gjorda, efter hvil-
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ka titråkningarne kunna råttas, fa lårcr vara

nyttigt, at närmare granflca de af Hr Grischow
angifna Longituder, hälft fom berörde Orter

ligga vid och uti Öfterfjon, famt af vara Sjö-

farande ofta betokas och förbi feglas, få at nö-

digt år, at de tå fitt rätta låge bäde på Land-

och Sjo*Korten»

Staden Riga.
Dår har Ryfke Aftronomen Krasilnucow,

Om höften ar I7fO, gjort några Obfervationrr,

jf hvilka Herr Grischow funnit Stadens Pol-

Jiogd vara f6 gr. och föjr min. vid pais, fom
år f å 10 minuter ftorre, ån den, under bvii-

ken famma btad finnes utfått på de flirta Land-
Charter.

For Longituden gjordes dår följande Ob-
fcrvationer, med en god 16 fots Tub.

T. m. fec.

!7fo. Nov. d. 11, kl. ij. 4. 26. Em. I. San
Dec. d* ip, kl, P- 44. 14. Em. I. Sau

tjfi. Jan* d. 2, kl# 6, o. 45. Em. Il.Sat.

Til den medlerfta af dem har en god mot-
fvarande blifvit gjord i Paris. De tvånne an-

dra åro, efter forbåttrade Tabeller, uträknade

til Parifer - Meridianen ^ dår Emerfionerna til*

dragit fig>
T. m#

Den 11 Nov. kl. 1 ?. $8. 11.

29 Dec. - §. 17. verkel. obferverad.
ijan.

^

- 4. ?4- 4-

Altfå blir Meridian - Ikiinaden imellan Pa-

Xis och Riga,

Efter
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• i Tim ram. icc#

Efter forlta Obfervationen, i. 2.0. 14.
Efter den andra - * - 1* z6. 45*,

Efter den tredje - - - 1. 16. 39.

Genom medtum af alla tre, - 1. z6. 33.

Grischows uträkning har gifvit medium
1 T. zf m. if fec, (om år i| minut i tid,

eller 19 minuter af en grad for litet.

Om ifrän 1 T. z6 m. 33 fcc. afdrazes Me*
ridian-fkilnaden imeHan Paris och Upfala, 1 T*
1 m* 11 fec. få återitår Meridian* ikilnaden i*

mellan Upfala och Riga, o T. Zf m* zz fec.

i tid, hvilka utgöra 6 gr. zc% min. på Mqvz-
tor, fom år 10 å if minuter mer, ån de båfta

Chartor hårtils utvifat. Emedan alla 3 utflagen

nog nåra med hvarannan inftåmma, och Kra-*
silnikow brukat en jämngod Tub med dem,
fom den tiden vanligaft nyttjades til de$a (lags

Obfervationcr j han ock angifver alla 3 for go-
da; fä haller jag det fundna Medium for tåm-
meligen fåkcrt, åtminftone inom en half mi-

nut i tid.

Staden Revel.

Hår har Pol-hogden blifvit befunnen fp
gr, z6 min. zz fec. men det lyckades ej for

Herr Kr a silnikow, at få mer ån en Obfer-

vation for Longituden, nämligen Em. II. Sat.

den 9 J^n. 17^1, klé 8- 38 min. ?j fec, af

hvilken Grischow uträknat, Meridian-fkilnaden

imellan Paris och Revel, 1 Tim. zj min. fö
fec. Men jag obfervqrade famma Emcrfion hår

i Stockholm, klx 8. 11 min. 57 fec, hvaraf

foljsr^ Meridian^fkilnaden imellan Stockholm
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och Revel år 27 min. o fec. i tid, foljakteli-

gen imcllan Paris och Revel, i T. 29 rn. ft
iec. Samma Emerfion , oBferverad i Lund af

Herr Profeflbr Schenmark, gifver näftan al-

delcs lika utflag, eller allenaft f fecunder min-

dre. Om dårfore den i Revel gjorda Obfcrva-
tionen Sr få god, fom den angifves at vara,

fa är
: Longituds^fkilnadcn imellan Uplala och

Revel 28 min. $f å 40 fec, i tid, eller 7 gr.

och vid pafs p min. på j&qvator* Men man
torde ej fullkorn ligen kunna lita på en enda
Obfervation : och behofver detta utflag få myc-
ket mer verificeras, fom det lägger Revel ni-

ftan en half grad längre til Öfter, ån det fin*

nes på de bafta Chartor.

*Dägerort, pä Våjfra Väder*

af Ön Ikigi.

Detta ftåilc år en angelägen Land-känning
med Fyrbåk., vid inloppet til Finfta Viken.
Defs PoMiogd år, efter Herr Krasilni&ows
pbfervationei*, fö gr. f<5 min. Med famma
Tub, fom brukades i Riga, obferverades hår,

Tim. min, fec,

I7f<** d. 1 1 Aug. kl. ii. 4f. 7, ImmLSat.
d. 27 Aug. - lo, 4. 23, Imm. L
d. 17 Sepn kl. if. ft. 52, Imm. L

Den fifta har jåmvål blifvit obferverad i

Paris: de andra tvä åro uträknade til Parififka

Meridianen, där de infallit,

Tim. min» fec.

d* 1 1 Aug, kl. 10. 2f, 16.

d. 27 Aug. kl. 8. 45*. 16.

17 Sept. kl. 14. 54, 1 1, verkel. obferverad.

McrK
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Meridian-flrilnaden .imellan Paris och Da?
gerort blir fåledes,

Enligt forih Obfervationcn i T. ip m. 41 "(ec.

af den andra - - - - 1 - ip - j<

af den tredje - - - - 1 - mp -14.

Genom medium af alla 2 ,
- 1/- 19 ~ 2,1.

Foijakteligcn imellan Upfala och Dagerort,
1 8 min. 10 fec. i tid.

Immerfionen d. 17 Aug. blef ock obfer-

verad i Lund, famt den 17 Sept. bade i Up-
fala* Lund och Wien. Når defla Obfervatio--

ner jämföras med de i Dagerort, blifver Lon*
gituds-llcilnaden imellan UpGila och Dagcrort,
igenom medium af dem alh, juft lika med det

redan fundna, nämligen 18 min. sö fec. hvil-

ket fåledes tyckes vara i det nårmafte fakert,

fa at Dagerort ligger 4 grader, jlj: minuter
Öftcr om Upfala Meridian. Efter Gkischows
uträkning, {kulle orten vara belägen en fjärde*

dels grad närmare hit, eller til Våftcr#

Arensburg få Ön öfelf

Herr Grischow var fjclf 3 gånger pa
denna Ö, åren I7fi, ij$f och 17^7, viftades

där flera manade r i fånder , var forfedd med
goda Xnftrumenter, och gjorde uti Staden A-
rensburg , en myckenhet Obfervationer. Af dem
finnes berörde Stads Pol-hogd varaj-8 grad.

If minuter*

De Obfervationer Han dar gjorde for Lon*
gituden, åro följande:
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Tim. mm. fec.

1752, i3. 11 Scpt. kl. 15. 57. 28. Imm. IL Sat*

d. 2 Nov. kl. if. 5-2. 30. Imm. I.

d. 25 Nov. kl. 15. f 8. 4f. Imm. L
De tvånne fénare blefvo obferrerade i Up*

.fala af Herr Cancellie - Rådet F e r n e r ; men
den forfta år uträknad til Upfala Meridian , dår

defiTa Immerfioner tirnat:
Tim. min. fcc.

d. 1 1 Sept. kl. 1 5. 3p. 3.

d. 2 Nov, kl. if. 34. 6. verkel. obferverad.

d. 2f Nov. kl. if. 39.43- verkel. obferverad..

Meridian -fkilnaden imellan Upfala och A*
rensburg, finnes

Efter den fortfa Obf. - o. T. 18 vh, 1$ fec.

Efter den andra - - 0.-18-24
j

Efter den tredje - « o. - 19 - 2

Jag obferverade hår i Stockholm, Immer?
fionen d 2 Nov. kl if. 3$- min. 28 fec. hvar-

af Tids-fkilnaden imellan Stockholm och Arens-
burg blir 17 ra. t C. famt imellm Upfala och
Arensburg 18 min. 42 fec. Enligt medium af
defla 4 Refultater, (kulle Longituds- fkilnadcn

imellan Upfala och Arensburg vara vid pafs 18
min; 38 fec.

Men Herr Grischow nämner ej, huru-

dan Tub han brukat til fina Observationer: och
iSg har någon anledning at tvifla, om den va-

rit af båfta {laget* dårfore år troligt, at defs

Obfervarioner ej voro aldeles fä goda, forfr dc

i Upfala och Stockholm. En af fina Obferva-

tioner, nämligen den forfta, angifver han ock
fjelf for ofåker, i anfeende til mindre klar him-
mel. Om nu hans Obfervationer åro fåmre».

... å»
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in de correfpondcnta i Upfala och Stockholm,
fa har han fedt Immerfionerna något for tidigt,

hvarigcnom Meridian -fkilnaden blifvit mindre,

ån den vcrkeligen år och hade bordt finnas.

Hvad fom ftyrkcr mig uti den tankan, är, at

några Obfervationer pä Manens Formorkelfe r
den vy Mart. 17J* f , fom Herr Grischow gjort

i Arensburg, jämförda med motfvarandc i Paris,

gifva Meridian-fkilnaden nog mycket ftorre,åtr

fbreg 'ende Obfervationer pä Jupiters Satellites.

Jag tror mig dårforc med mycken fannolikhet

'kunna fluta, at den imellan Upfaiä och Arens*

burgir ätminrtonc fulla xp, om icke mot \$\
^minuter i tid, eller vid pafs 4 gr* fo min.

Af alla defla Obfervationer märkes nogiamt,

ut öftcrfjons bredd imellan Svenfka och Lif-

Kndfta Vallen, verkeligen år 'något fl*6rre,.ån

man hårrils halfit fore.

BERÄTTELSE
Om Sill- Fifkerlet (*) uti Norrlan-

den i Norrige,
insifven af

Herr NIC LAS CHRISTIAN FRIJS*
Biikop i Norfta Lappmarken»

Öfverfatt ifrån Danfkan

af

And. Git st. Rarch^us,
Vic Not. \ K, Hof-Ratten , och K. Vet. Acad. ÅmncfvSn.

Nitt Torfk-Fifkeriet, fåfom det attmännafte

Pa
(*) Herr Bijlopett har behagat meddela K. AcäJemtem

dylika BerÅtteifer om flera flags Fijhar, fom'fångas i

$$9rrige % b v ilk* efterhand Jkvla inforas*
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på de Nordlåndfka ftrommar, blifver Sill-Fi-

(keriet det vigtigafte och fördelaktigafte for Lan-
det , hälft fordom, då Sillen holi fint pris, och
man i Bergen kunde få 3 å 4 Riksdaler for

en tunna opackad och ovråkt* men i fenarö

tider, och i fynnerhet på 10 å iz an, har detta

Fifkeri icke lemnat Landet ftora fördelar, dl
det Sven (t a Sill-Fifket gått få fortråffeligc for

fig
5,
ty de Svenfke ligga ofs i vågen med ut~

(keppningen til öfterfj£n,dit dc kunna tä Sil-

len ofverförd , famma holi den år fifkad, 1 eller

få tidigt om våren , i anfeende til Stadernas

nåra belägenhet, at Nordlåndfka Sillen? fom
om höften biifvit fifkad, Innu knapt hunnit til

Bergen. Utom defs infaka de Svenfk® lin Sill

uti fik-ocfe Bök^kåri-l, hvilkpt i den ooiftan-

digbeten fåtter hanne i^ti en (lags jämlikhet med
den Holiåndfka, och gor hanne ftr&Kt begårli-

gare an den Nordlåndfka, hviiken dock i Gg
fjelf är långt fetare och finare i kottet, hvaruti

den åfvera ofvergär den Holland (ka, når man tår

af den rättaftc Hafs-Siilen, åfven fom ock <dir~

i andra kåril infattad, In dem Norfke Bonden
kan anlkaffa i Landet v af Gran och Fura, tivil-

ket utomlands fåtter hanne i vanpris. 1 fyn-

nerhet har <ien Nordlåndfka Sillen varit ringa

aktad ifrån den tid, da Bergens Invånare for nå-

gra år fedan, då redan Svenlka Fifket var kom-
mit i ful! drift, och Sillen gick ymnigt til pa
de Bergenfka Kufter , både Nordan edb Sun-
nan om Staden , läto i Staden tiptaga Sill-ladd-

ningar, hvilka voro förde to i 1 1, ja, flera niii

från de liållen dar Sillen var fiikad* och varit

Uti, at den håller {ig lån

L 111
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til cn del 8 dagar, ja längre tid, under vägen
for mot-vind: man kan lått tanka, i hvad til*

ftänd fådan Sill befants* men fom den årholts

for godt pris, blef hon ock faltad til Kopmanna-
vara* Men hvad hånde? Varan blef fa flåt > at

den på alla utlåndffca Orter vräktes, Ifrån den
tiden har yår Nordfka Sill aldrig kommit til fitt

förra pris utomlands. Invånarne i Bergen för-

lorade ej allenaft hela Capitalet, med ränta och
alla ömkoftningar> utan gjorde ock det allmän-

na ftor {feada, i det denna Norrigesproduft fot*

tes i mifs-credit. Vårc Naboer, for några är

fedan, fpunilo ej heller filke vid famma telfteg

i deras SilKhandtering och handel, hvilket fatte

deras Sill- handel i förfall, h varifrån den ånnu
icke aldcles har reft fig,hvarf6re ock dår, fam*

ma tid, utkom et Kongi* Forbud emot flika

felftcg i SilU handteringen , och faftftäldes, på
huru långt åfftånd frän Stådtr och Byar det var

tillåtit at fora los, fårffc och ofaltad Sill > for at

af de köpande faltas och beredas til cn Köpman*
na-vara, fom kunde fåras til främmande orten

Hvad angår det Nordlandfca SiU*Fitket>
fa år det vål olika ymnigt på olika ftållen och
ar> få ät Sillen kan ga et ar mera til et "Fog*

deri och en Socken \ men aret dårpå äter til en
annan. Men, nåft Numedahlen, fom år långft

i Norr af Trundhems Lån, nåft intii Nordland*

(hvaråft fordom Sill-Fi&et nåftan årligen varit

i gång, men har nti några år, tillika med Törfic*

Fi&et, flagit felt, få at inbyggarne hafva maj
foka efter Fi&en långre Norr ut), åro Helge*
lands och Saltens Fögderier (på det förra ftål*

let i alla Socknar > mer och mindre, pä fina

or-
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orter och år, dock i deffa fi (la tider mafi; in

vid fjärdarna, och det på ådkiliiga Italien, hvar-

5ft inan aldrig forr har vetat af Sili, utan ide
urgamla tider j och pä det fenare ftäliet, nu
for tiden mäft i den Södra delen af Fogderiet*

uti Giileffcäls, Bodans och Foldcndens Socknar)
de orter, hvaråft ordenteiigen nåftan alla ar in*

faller Sill-fångft, ätminltone på nägra ftållem

Det händer val , at Sill-fångften träffar in långft

Norr ut i Saken, i lynnerhet i Ofodens och
Tysfjordens Fjärdar, ja ock långre Norr, i Sen*
jen och Tromfen, men detta (ket ej årligen} dock
har den i de fenare tider begynt vifa fig få

långt i Norr, ja, åfven i Finmarken, mer ån
tiiforene. Men dä folket pä defla ftållen icke

har i förråd mer hvarken kiril eller Salt, ån
de behöfva at falta til husbefeof , få kan iFifteriet

ej belöpa iig högt, icke af brift pa Sill, fom
kan fta dar hela höften och vintern under ifen,

uran på Salt. E. g* I Refens Fjärd uti Trom
fen har nu några är ftåndigt varit mycket Sill

,

fom har (tätt höften och vintern igeoöm, och
varit til godt uppehälle for de kringboende *
da de huggit hal pä ifen, och med t:nc sam
tagit få mycken Sill dem behagat 3 men pä de
omnåmde Södra orter har Fifket varit mera-fta-
digt och betydande. Nu pa några Ir, har Sill-

fångften mycket aftagit, icke af brift pa Siii f
utan på Salt. B. g. I Södra trakten af Sakens
och aen Norra af Helgelands Fögderier, var
denna hoft 1768 få ftor mängd Sill, at når väder-
leken tillåt at fifka, kunde de med några fl

Nåt taga mera, ån de mägtade berga, och det
af den aidrabåfta och finafte Sill, fom var kom-

L z men

j
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men dire&e ifrån Hafvet. Jag år dock ofver*
tygad, at ganfka ringa del af fångilen tilvcr-

kades til dugelig Köpmanna-vara, då Allmogen
led brift på Salt til husbehof. Hade dår få vifst

varit et Sällfkap af Handlande eller en Handels-
plats i granfkapet, fom haft förråd på Salt och
kårii, famt cmottagit Sillen dä den blifvit dem
tilfords fa hade icke felat få ftort forrad af den
feta (te och båfta Sill-fort, for helt ringa pris,

fom de velat begära, cchaen GUDs våliignelfe^

fom tilböds , hade blifvit til ftorrc nytta for

Publieum, ån nu feedde, då Inbyggarena måfte

fe dårpå och hade intet Salt at gora den nyt*

tig med* ty dä Korn- växten 2,:ne år efter hvar-

andra där mifslyckats, ijöf af köld, och \j66
%£ torka, Fifkcriet åfven det fifta året flog felt,

och hade ej råd at fcopa Salt, eller at få det

upfordt , då alla Jagter gingo fullt laftade

med Korn.
Tiden på hvilken Sill-fifket går an , år ej

alla år den famma, i fynnerhet hvad Hafs-Sil»

len vidkommer. Det händer fomliga är , at den

famma aldeles uteblifver, få at man får allenaft

af den få kallade landftåendc Sillen, det år den,

fom året förut har inkommit, hvilken, når den
ftått fin råtta tid vid landet, til de fifkandes

tjånft, begifver lig ut pä djupet, når fkarpafte

vinter-kölden infaller, och det antingen på Fjär-

dar, fom åro mycket djupa, hvaräft den kan

ftä i ro både for Piffcare och Fifkar, i fynner-

het for Hvalfifkar och Springare, eller ock til

Hafs, och fånker fig ned, et ftycke ut frän

lan*
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landet , hvaråfb djupa hål och dalar finnas, at

hon dår kan villas ofver vintern, och ftå i dju-

pet, at åter blifva fet, hvareftcr den mot näfta

höft, pä fin beftåmda tid foker landet och de

vanliga grunden igen. Händer det nu, at den
rätta Hafs- Sillen pä famma tid inkommer och
famlar lig med den landftående, få blir dår gar-

na er ftort och långvarigt fiflceri) men blifver

landftående Sillen famma år enfam, då år fifket

fvagt och oftadigt, ty hon uppehåller fig nå-

gra dagar uti en bukt eller vik in vid lands-

lidorna, och några dagar efter måfte hon Tokas

uti en annan, hålft fa fnart det börjar blifva

kallt om hellen, til defs hon, dä kold och fn§

vifar (ig for alfvare, begifver fig ut på djupet

igen: foljakteligen kan fängften dåraf ej blifva

fä anfenlig. Denna flags Sill kan ock vara fet

nog och full af flommej men aldrig få fin och
vällma kände i kottet, fom den råtta Hafs- Sillen,

fom år odkånd både genom fin fkapnad, efter

den år kartare och bredare, famt med långt min-
dre hufvud än den andra, få ock i finhet och
godhet. Det fäkrafte flulje-mårke år, när man
kokar bagge flagen, antingen fårfka eller in-

faltade, då flornmen fkiijer dem åt. Ty af den
landftående Sillen uplofes flommen, och fetman
dåraf rinner, bart uti kok-vatnet, få at man i

den finner intet igen, utom mag -tarmen och
de magrafte delar af flommen, fom med det fe-

ta iftret varit omringad, dock kan den i kot-

tet, for fig fjelf, vara ganfka fet och god. Där-
emot finner man i den kokta Hafs-Sillen af råt-

tafte forten, flommen lika hel och halten qvai>

liggand? i Sillen, fom den' kom i vatnet»

L 3 De
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De Safta år kommer dock gerna, armin*
ftone på några af de upråknade ftållen, upriktig
Hafs-Sill in, och det ibland filt i Juho eller

forft i Augufto, dä den år Fa ofvermätran fet,

ät den tal icke det minfta. at ligga fot rån den
bjifver faltad, och år dårforc helt vanfkelig at

vånda til nytta, hvarfore gemene man icke ger-
na få tidigt vil fifka, efter Sillen då behofvef
mera Salt, och år fvårare at bringa til en god
Köpmans- vara, få ock dårforc, at deras Landt*

bruk gifvcr dem dä icke tid at pafla på fiftet.

Men det fornåmfta Fifkeriet går for lig filt t

Augufti, och continuerar i September och O-
ftooer, ja> fomliga år anda til Julen, då fifket,

for infallande ftark kold, uphorer* Sillen, fom
fångas i ftark kold, fryfer fnart ftyf, år olåm-
pelig at umgås med, och blifver ej eller nå-

gon fin god til Köpmans-gods, fedan den legat

långe frufen i tunnan, innan den kan genomträn-
gas af Saltet, hviiket ock gor hanne rod* i kot-

tet. Det borde dårfore förbjudas, och en på-

litelig upfigt dårofver hållas, at ej frufen Sill

blifver faltad til Köpmans - vara, men val til

husbehof och at fortåras i landet : om något å%
It ofrigt, kan det foras til Trundhem och for*

brukas vid verken famt forfåljas på den flora

Levangers Marknad, på denna fidan om Trund-
hem » dit årligen några hundrade , ja under ti-

den imellan i å 1000 Jämtar komma, at til-

byta fig Sill och andra Varor , ^mot Jårn-kran*

och annat, fom vi af dem tage. Hvad fom
föres til Bergen, fåfom Köpmans -gods, borde

vara utvaldt \ ty några få tunnor illa handterad

Sill, fom komma utomlands ibland den goda,
gora
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gora ftraxt alt godfet mifstånkt, och fåtta det

i vanpris. Det vore båttre > at et mindre qvan-
tum af godt gods blefve tilredt fåfom Köp-
mans-vara, dä det beholle fitt pris, och vore

til ftorrc fordel både for de fifkande och Hand-
lande \ men få långe ingen annan ordning är,

in at Bonden allena (kal beftyra om Sill - falt-

ningen, åV fådant mer at onfka anat hoppas.

RedOcapen, hvarmed Sillen fifkas, och fat*

tet at fånga den, år hår icke, fom på de Sö-

dra orter, at med en lang Sill -not eller Vad,
af 100 til ito famnar, ofverftånga en vik eller

bukt* dar Sillen inkommit, fä at den blifvcr

ttående innan for Noten, och dragés til lands,

om annars en måttelig mångd af Sill år inne-

fluten. Da tar man fmå och ftor Sill tilfam-

man, fom icke blifyer någon begärlig Kopmans-
vara. Men då dar år et ftort få kalladt Sill-

berg innanföre, brukar man mindre Vadar, af

10 a ri famftar, inom den flora Noten, at dra-

ga något dåraf i fånder til lands 3 men dåraf blir

ock flått Gods, i anfeende dårtil, at en alt for

ftor mångd fammantrånges och på en gäng fångas,

fom ej kan få häftigt anfas och faitas, at ju
mycket forfares, och blitver illa anfadt, utom
det, at Sillen i (ig fjelf icke år utvald. En få-

dan ftor Not kan ftå i fjon 1 a ] veckor, ja

längre, då man imedlertid fifkar med lilla Noten
och faltar fa fort man hinner. Ofta år ock få

ftor mångd Sill dåruti, at de fluteligen nodgas
uptaga Noten qch flåppa ut Sillen. Af detta

Fifke-fått flyta ftora ölägenheter, hvarfore det

på mSnga orter blifvit aflagdt. Det dröjer ge-
fnenligen mänga år, innan Sillen ä nyo infinner

L 4 fxg
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fig pä fadana ftållen$ ty mycket af den Sill,

fom kommit til lands , blir liggande i bogar pa
landet ocli rutnar, efter myckenheten av ii orre,

ån man kan handtera. Af billen, nar åcn itär

få långe inneftängd, forqvåfvcs en otrolig hop,
fom blir liggande pä botnen, för hvilfcce den
Sill fkyr, fom en annan tid ville inftiga»

I N^rdlanden fångas Sillen atlenalt med
Nåt, fom utgalra jåmnftor Sill 5

dar före är man
garna forfedd med Nåt af Itorre efier mindre
roaflcor, alt efter fom den måfta inftigande Sil-

len faller fig i fina vifla tider, ftorre eller min-

dre. Dcfla Nåt brukas antingen på fdttnlngy

fom man det kallar, då Nåten, 6 til antalet,

och hvart Nåt af il famnars längd, bindas med
några famnars tåg ut ifrån landet och fånk-as på
djupet ^ når man märker at Sillen rtår når vid

landet; fådant kallas at taga Sillen på landfått*

ning, och af fadana Nåt -fattningar har gärna

hvar båt zrne, at Utfåtta pä fårfkildta ftällen*

Eller ock brukar man dem få drifning^ det år,

man lägger fig med en båt om aftonen ut på
en fjård, hvaräft man, af Mäfars flygt och rop,

famt andra kännetecken om dagen, marker at

Sillen ftår, och har en kådja med Nåt, af iz

til to ftycken , {lapande efter båten, hvilken

drifyer ut åt fjon alt efter fom vinden blåfer,

eller i lugnt vader ^ efter fom firommen går*

då en fådan kådja af Nåt fångar hvad Sill, fom
kommer den i vågen.

Ju mörkare och tjockare luft for bagge
flags Fiflce-fåtten, defto båttre iångft: når luf-

ten år klar och ftarkt månftin, fånker Sillen

fig ned, dårfore måfte man då låta Nåten {junka

dju-
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djupare ned i vatnet, få djupt fom Sillen flår.

|>etta märkes dels på Strand -fogelns flygt högt
eller lågt om dagen, dels har man upfunnit et

få kalladt Slag- Nät, det år et fmalt Nät, af

40 til 60 famnars längd, fom man, med fånke
uti ena ändan, låter falk lod * rått ned i fjon.

Kär man tager det tip , fer man ftraxt af den
Sill, fom därpå faftnat, huru djupt Fiften jftår*

hvaraf man dä tager famne-mårke, och därefter

pafiar, huru djupt man (kal fån k a fin Fifke-

redikap få val Vid fattning fom drifriing. De
fom betjäna lig af detta konftgrep , kunna på
lina Nåt fä Sill nog f och de ofrige pä famma
tid (lått intet , forrån Månikenet uphorer och
lufien blifver tjockare, dä Sillen gifver fig up
närmare vattu- bryner igen. Sväraft år at up-
foka och fånga Sillen* når luften och vädret för-

ändrar (Ig ifrän mulen til klar, från ftilla va-

der til ftorm, och tvärtom 5 ty då ändrar ock
Sillen (in gång, i fynnerhet den land flående.

På fådana Sill- fjärdar pläga Spring - hvalar

med andra flora Rof-.fifkar gärna infinna fig > fom
jaga Sillen pä Näten. Fitkare, fom ligga pä
Fjärdarna med drif-nåt, räkna det for en flags

lycka, at de om natten hora den flora Hval-
fifken nåra intil deras fammanbundna Nåt, huru
han fkjutcr fig fram och til bal; a, ja, fpringer

et ftycke up utur fj'6n, och fäller fig äter ned
i Sill-bergets ty de vänta fig därefter en god
långft. Dock afloper detta ibland olyckelrgen^
i det H valen kommit Näten for nära, och nåi;

de fkola intagas, befinnes, at halfva eller hela Nä-
tet år dem berofvadt. Det händer ock, at H va-

len, dä han fkjuter fig up ofver vatnet at taga

Lf luft,

c
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luft r drifver up for fig ofvervatnet en hop Sill,

fom följer med den fjo han fprutar for lig, få
at den uppe i luften ftår likafoni et fegelj och
har vid lådant tilfålle Sillen ofta fallit ned ide
kringliggande båtar, fafom komme den ned från

luften. Med fådan red fl;au af Nåt på fåttning

dier drifning, kan, då filket gar väl, århållai

en half eller hel tunna Sill for hvart Nåt, i-

bland ockfå mer* men ibland åter allenaft na-

gra Sillar, nar fifket år flått. Båft råknar man
detta fifke vara., da medelvägen följes , och man
kan fa \ tunna ungefärligen pa hvart Nåt} ty

den portionen kan man hinna med at infalta, forr-

ån den genom Kggning fordårfvas: därvid fka-

das ock Näten minft, hvilkas confervation år

for Allmogen nog angelägen.

RÖN,
Om G^aJJia-trådets verkan emot Gtkty

infåndt af

EDVARD SANDIFORT,
Med. Doä. Stads - Phyficus i Haag.

# # #
Öfverjatt från Latlnjka Språket.

% ^

Sedan Herr Archiatern von LiNNe, uti en

Academift Difpuution (*) gjort Quaffia;-

trå-

{*) Difp, de Ligm Q*affi* % hällen af Herr Ca*l
BtOM It 1763, och federmera inryckt» Ammnitat*
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trådet får den lårda verldcn mera bekant, haf-

va mänge gifvit fig til at forfoka det (amma
uti hvarjehanda fjukdomar; men då utfluget

»og fållan velat (Vara emot den fattade goda
förhoppningen, fä hafva de flefte redan förlo-

rat hugen, at vidare forefkrifva detta bote- me-
del. Likväl uptager Herr Tissot (

#
) denna

Quaflia fafom kraftig at ffcårka en forlvagad ma-
ge, at förbättra mat - fmåltningen , at fortaga

vädcrilinnbet, och befordra loft lif efter den flags

forftoppning, fom hårrorer af Brflappadt under*

lif. Herr Frofeflbr Schwencks tillägger den
famma en egenffcap, at motftä rota i kroppen,
och at, jåmte magens ftårkande, befordra ra**

marncs behöriga fpånltighet (**). ProfcfforcA

i GreifFswald, Herr Rolpin, forfåkrar, uti

et fitt Bref til mig af den i 3 December
1768 , at han ront god verkan dåraf hos tvån-

nc Gikt - patienter och et Fruntimmer, fom
hade Moder- paffion, berättandes 'därjämte, at

Herr Profeflbr Rhades i Stettin ockfä fun-

nit dtn famma vara kraftig uti Nerv-fjukdomar
och oordenteliga febrar. Ja, nyligen har ock
Herr Monro meddclt Engelfta Socicteten et

Bref, foip ock blifvit infordt i defs Handlin-
gar (***), frän Herr Farley, hvilken dåruti

förmäler, huru han pa ön Antigoa med en De-
coft af Quaffia botaten Feber-patient, fom ic-

ke tålde China-barken, utan g^f den famma mc-
delft kråkningar ifrån fig , hvarforutan han fager

%
(*) De la fante des gens de lettres

y p. zzr e

(**) Befchryving der in-en uitlandjche gevaffen r p,
132,.

(**) Pbilofepbical Transaäkns
, f?él. f% t p<?g* Si.
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fig rönt god verkan af* famma botemedel vid
tre andra tilfålien , dä om ftåndigheterne fordrat

China - barkens forelkrifvande, efter anledning
varit at befrukta röta, men magen varit ofor-

mogen til denna barks emottagande* och fkal

han jämväl annars förmått afhjälpa en med ma-
ge-värk beledfagad kråkning, medelft en Decoéfc

af i~ drachma Lign. Quaflias och 1 dr. rad.

Serpentarix virginianss.

Jag har märk t detta trå, i form af Tin-
ftur

5
med fynnerlig forman kunna nyttjas for

fvag mage, da matluften varit forlorad och mat--

fmåltningen ej velat fort, hvarfore jag ock re-

dan börjat anfe Tinftura ligni Quaffia; fåfom
et det bäfta mage-ftårkande medel, fårdeles fe-

dan jag åfven förnummit andra Medici hafva i

enahanda fall ront lika god verkan dåraf Jag
har ock låtit tilreda en Deco<5fc af detta trå,

och forefkrifvit den emot Mafkar; hvaraf jag

likväl ingen forman mark t. Men däremot har

jag funnit det fynncrligen godt emot Gikt,

hvarom jag nu torde få anföra i:ne exempel.

Jag förbigår med flit fådana Cafus, dar detta

medel icke enfamt, utan i fammanhang med an?

dra botemedel, blifvit forefkrifvet.

En Fru af mycket fvag kropps-byggnad,

47 år gammal 3 fom ifrån flera år tilbaka hade

varit plågad af ftark Gikt-vårk, och imedlertid

forfokt hvarjehanda botemedel, men aitid utan

formin, vardt i i/(5p års början få härdt anfatt

af denna plågfama fjukdom, at hon ej utan

hjälp kunde ftiga up ur fången, eller gå på
golfvet utån alt for mycken vanda. Hon bru-

kade åter allahanda medel , utaf dem fom man
van»
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vanligen eraot Gikt plågar foreflcrifvaj men alt

forgåfves. Jag tilftyrkte då Tinöura ligni Quas-
fiar, fedan hon förut vederbörligen renfat mage
och tarmar. Hon intog dåraf, uti hvitt Franfkt

Vin, forlt ; o, fedan 60 droppar, i forftone en,

men iedermera två ^ängor om dagen, kunnan-

des icke fördraga (torre do (is dåraf, for den 6f-

vermattan ftarka båtfk heten (kul. Icke defs min-
dre rönte hon, efter någon tids forlopp, mår-
kelig lindring i varken, hvarfore hon fcdan tog
2:ne unz om dagen, och vardt dåraf fä befri-

ad frän Gikten, at hon i denna dag icke kän-
ner til den minda värk*

I lika måtto har jag med detta medel hul~

I)it
en fattig huftru , fom i läng tid hade måfi

igga til fångs af en häftig Gikt-värk, hvilken

i fynnerhet holt fig i högra Knåt. Jag låt åf-

ven denna taga Tinftura ligni Quaftue
, fo

droppar i fånder uti ovannämnde flags Vin. Hon
Mndc federrnera håraf lifa i fin plåga, fick igen
iin nog långe förlorade nratluft, och återhämta-
de tncr och mer fina krafter, hvarefter^ fedan jag

låtit Tiånne tå i-| unz om dagen af famma fin-

éhirc-, hon flapp fa fm varit , at han kunde
lemna fången* Men då hon dårpå i några måna-
ders tid uphoft med detta Medicaments bruk,
och därigenom fått igen värken, ehtim iifcvM

mindre fvår, foranlåts jag, at til ilyrka det fam-
ma å 'nyöi> hvarpå jag ännu icke 'hunnit 'fä fe

utgången > men förmodar, at den *ej blir mindre
god , ån den jag i förra Gafu anförde.

Uti bågge déffa Cafes har jag ej -låtit Pa-
tienterna invärtes nyttja något annat medel, m
Quaffia, for at dello båttre kunna utröna, hu~
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ni Ungt defs kraft ville forflå. Utvårtcs har

ias endatt brukat frottering.

lag har fur vigheten tkul håldre halht mig

vid Tinäura ligni Quaffise » a» något annat pne-

paratum <kraf. Denna Tinöurc tilredcs baft

pä det fått, at et unz Quaflix-trå ionaerikarcs

etter rafpas helt fint, och digereras 1 en nog

etas-phiol med 6 unz Franftt Brånvm, uti \*?

oora värma, tils kraften af Quaffia blifv.t nog

utdragen, hvarefter Tinauren affilas och förvaras.

* & #
Herr Archiatern och Riddaren v. Linn«

har härvid gjort följande anmärkning. Jag har

åtfkiWga R(5» om quaffia , och hoppas få flera. Den

lom vU fårfåka q«afft* verkan i MeJumen , bår al*

tid taga af Roten, fom år brunakttg; men ej af

Stammen, (om dr bviu Af Roten tagas mfft aUd

LZna Ofuinalia, e. g. Lignum Sajfafras ,
Guajaci ,

Jms, Rhodium m. m. Jag har fedt flor Jhdmd 1

verkan imeUan mitt Lignum quaffi* , fom Jr af Ro-

ten, »ch vara Apothekares , fom dr af Stammen.

Anmärkningar om Oculus Mundi ;

af

BENGT QVIST Andersson.

Oculus Mundi, Lapis Mutahilis &c år af

Au&orer räknad til Sten-Riket 5 men fo-

ra undcrfåkt til andra egenikaper, ån den , (om

£ck år den mårkvårdigaite, at uti viffa totat*

de åmnen, fSfotn Vatten, Spintut Vini, Tm-

ftura Gocchionelte &c. blifva gcnomlkinlig, och
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Iter igen lemnad i fria luften , återhämta defs förra na-
turliga dunkelhet. Denne Stenens fallfynthet och därmed
förknippade höga varde, lågga nog hinder i vågen, at
den jcke får underfékas p'å fått vis Imedlertid torde
det icke af Kongl. Academien obenäget uptagas, atjag
meddelat de få förfök jag dårå haft tilfalle, at anfiålia.

Man känner tvånne förändringar af Oculus Mundi:
den ena år til fårgen grön, med några hvita flackar, tilhö*
rer Herr Dionysius van »er Wynpersen i Groe-
ningen , och år af honom fjelf beflcrefven uti Ephemerides
Naturs Curioforum: den andra, fom jag hår kommer at
befkrifva* finnes uti Brittiika Mufeum, hvaråft tre ftycken
åro forvarade och inköpte af Do&. Sloane, en för 300
Pund Sterling, och de tvånne mindre för 200 Pund hvar-
dera: de fågas vara feomne frän Toicana. Denne fenare
variation af Oculus Mundi år a) til fårgen gråaktig på gult
ftötande. k) Fullkomligen opac, utom tunna kanter, då
den år half penomlkinlig. c) Gråvitas fpecificaår til vatten
Tom 2,00 til 1,00. /jRifvesaf fil eller ftäl, oanfedt den
Itiårkeligen rifver glas. e) Antingen den ikåres med knif
eller fil, eller ock glas däremot rifves, upflyger med en
flags häftighet från den delen af Stenen, fom under gnid-
ningen röres, ct ganflta fint pulver, likt damm eller rök*
därunder tyckes någon lukt, HkrMufcus, förmårkas; men
1 atlfeende til få liten yta detta profvet kan underkaftas
t>ch den varfomhet, fom mäfte i akt tagas % at ftenen ingen
ttiårkbar Ikada lider, år icke möjeligt,at utröna denna om*
ftåndigheten med fullkomlig vifthet f) Synes varaaftåm*
mehgen härd fammanfåttning, men tillika ganfca fkét^
hyaraf förmodeligen

, i anfeende til en alt för ringa fpån*
Itfghet, nyfsnåmdeomftåndighet, hvad damlika pulvret an^
går, hSrrörer, g) Syror åftadkomma ingen uplösniiig uppi
Oculm Mundi; men fårgen förändra til mera grä-gui
fauån den omfiderv inom nägm timars förlopp åter Varder
Irkfom förut. Flåckr, fom dåraf upkomma, hindra icfce
eller förändra de vanliga ikiften uti flytande å^nen. h\
Den ftörfta af delFeitensrbehöfver 2 titmrat %ga i vatten
tnnaft den klarnat, och blifver icke å*idä få klar, 'fem <ée
tvåtine fmå. En vifs pun& bredevid Centrum varder aJ$4
förft klar, h vilken punafmäningomtftbreder %tfmötfo&i-
ternavfom fift fc&rna. *) Den mindre^ töm icke år lnfå^



174 i77o. Apr. Maj. Jua.

tad, lagd i vatten, begynner fnart nog at klarna, men ifrån

kanterne til Centrum , och varder inom * tima fuUk< ;rnli-

gen klar. k) Sedan de åro uptagne uuir vatten, återhämta
de opacltéten nåftan pä famma tid och i famrna ordning,
fom den förloras ; men om de icke på en lång tid 'varit uti

vatten, ätervinnes opaciteten häftigare , ån den formar. /)

•Den ftorft? ibland dem, fedan den legat i vatten w min.
fick ^ rilökning i tyngden, m) Den mindre vann .på lika tid

innan den Innu blifvit mera klar ån til ytterfta kamerne,
litet fiorre tilokning i tyngden Sedanden legat ån to min.

5 vatten, otres tyngden til \ emot defs naturliga vigt .me-

dan den år opac. Åter igen lagd i vatten ro min biefafct

•iirenom klar , hal f geiiom&kiiig, aldeles affammafkg iom
iböi kgul Bernlieti och fick dä en tilökning i vigten til Us-
*dergick federtnera ingenföråndring uti västen * och vasn io
%e eller någon vidare <tii v åxt -uti vigtca.

FÖRTEKM1.NQ j>å de 'Ron 9 fam £r» itffifc
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Kokgl. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
FÖR MåNADERNE

Julius t
Augustus, Septemöer,

År 177O.
PR^SÉS,

Herr STEN R ABBE,
Cancellie^Råd.

Obfervaitoner på 1769 än Comet 9

gjoraa i Stockholm,

Sfdan år 1741» hafva åtminftone io iårfidld#

Cometer blifvit obferverådei men de flåfte

hafva tit utfeende varit frnå. Nåft den Hora
M och
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och fårdeles vackra , fom vifade fig i början af

år 17445 och den namnkunnige Halleys Co-
met, fom återkom år 175*9 * kan den vi fågo
forledet ar 1769, räknas for den anfenligalle.

Ja ! om Svanfens fken fvarat i kiarhet emot defs

långd 9 hade han tåflat om företrädet med de
flåfta hårtils beflcrefna.

Den beromlige och flitige Franfke Aftrono-

men Messier uptåckte honom forft med Tub,
d. 8 Aug. 1769. Mot flutet af famma må-
nad började han fynas väl med blotta ögonen.

Jag råkade då i några dagar at viftas pä Lan-
det, dar jag ej få noga gaf akt pä himmelen.
Efter min hemkomft, d. 30 Aug. var himme-
len i 1 nätter mulen. Ändteligen d. t Sept.

efter midnatten, eller, fom år det famma, d.

3 om morgonen, fick jag det nöjet at fe honom.
Han ftod då uti Orions vånftra arm, litet

under ftjernan i Orionis, famt ftråckte en rak,

fmal och blek Svans , förbi v Tauri, inemot

Hvalfi(kens hufvud , til vid pafs 30 graders

långd. Med Tuber kunde jag, dar fjelfva

kroppen Ikulle vara > ej märka någon folid kår*

na , utan han fåg ut fom en liten blek - hvit

molnfläck, midt uti nägot ljufare. Med ftora

Dollondfka Tuben fyntes Svanfen utgå i frän Co-
metens kropp uti tvånne grenar: fe Tab. IV*

fig. 1 men med mindre Tuber och blotta 6-

gon kunde fädant ej märkas. Samma utfeende

hade fvanfen , i famma Tub, de följande nät-

terna.

For Coraetcns matta fken, var det, nu och

altid fedan, ganfka fvärt at få någon dugelig

©bfervation, hvarigenom defs ratta ftålle kunde
de-
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determineras : ty den knappafte illumination For

Micrometern förtog få hans fken > at han med
moda fyntes uti Micrometer-Tuben. Efter män-
ga fåfänga forfok, fick jag et par gånger hans

Afcenfions och Declinations-fldlnad ifrån en li-

ten ifcjerna, hvars ftålle jag, några dagar där-

efter^ determinerade, igenom dels jåmforelfe med
y Orionis, hvars granne hon var.

Den 4 Sept. om morgonen, flod han fjelf

helt nåra nyfsnåmda y Orionis, med hvilkefi jag

ock 4 gånger fick jämföra honom, Som hirn*

melen nu var klarare ån förra natten, få fyn*

tes Svanfen både ljufare och längre, fornt vaf

mårkelig åtminftone til 40 grader , nåftan alde*

les rak, eller, om dårpå var någon kfoknhlg^

litet convex på ofra fidan. Vid p grader ifrån

hufvudet^ var Svanfens bredd något ofver if>

grad, eller nåftan lika med diftancen imellan de

2 ftjernorna, fom Flamsteed kallar 6:a et 7:2.

in Exuviis OrionU^ imellan hvilka han ftrok fram,

Sjelfva Cometens Diameter kunde icke måtas^

emedan dårpå ej fans någon vifs kant eller grans.

Med blotta ögon tycktes han vara flor, meii

i Micrometer-Tuben var hans Diameter knapt

3 minuter, och i (torre Tuber ån mindre, hvil*

ket gifver tilkänna, at han fyntes flor, endaft

af den honom omgifvande dunit - kretfen , fom
Uti ftorre Tuber var mindre mårkelig, Samma
dunit-krets var genomfkinlig vid kanterM y Vf
fmå ftjernor, förbi hvilka Gometen gick, fyn-

tes val, faft de ofta Voro nog djupt inom hans

Atmofphere. Vi gafvo akt alla nätter, om nå-

gon ftjerna {kulle råka pä fjelfva kärnan, och
for någon ftund aldeles bårtfkymas , famt hade 5M ä i an*
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i an Teende til de mänga fmä , fom gemenligeft

med ftora Tuben fyntes omkring honom > for-

modeligen fått gora någon få märkvärdig ob-
fervatipn> hvarigenorn vi haft kunnat blifva fört-

vinade om kärnans fbliditet och ftorlek , få framt

icke den mängd af fråtnmande åfkådare, fom
alla nätter infunne fig på Obfervatorium , varit

ofs få mycket til hinders-

Natten emot den f Sept. var himmelen
mulen.

Den 6 om morgonen fans Cometen uti O
rions högra fida, under armen, och jag fick 5

faftån ej få noga fom jag onftade, en gang ma-
ta hans Afcenlions-och Declinations-fkilnad ifrån

66: a Orionis , uti Catalogo Fixarum Britannico*

Svanfen hade nu tiltagit både i klarhet, bredd

och långd , famt var tydelig til 40, men fedart

ak dunklare til ätminftone fo graders långd ^

utan mårkelig krokning.

Den 7 f. m. lyckades det mig at tvånne

gånger vål beftåmma hans ftålle, medelft ftjer-

nan ^ Orionis. Svanfen var litet längre ån förra

natten, och defs undra fida ljufare och jåmnarc

ån den ofra.

Den 8 om morgönen tog jag honom åter

med ty
Orionis. Svanfen var nu något fvagare

och mindre ån förra natten > formodeligen for

mindre klar luft; däremot fans han nu något

krökt*, famt mer ojåmn på ofra fidan. Och fom

vi denna natt voro mindre öroade af fräniman*

de, behagade Herr Profeflbr Wilcke, fom

alla nätter gjorde mig troget biftånd, aftefcna

Cometens utfeende och ftållning ibland ftjer*

norna. Se Tab. IV.
Den
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Den 9 f. m. determinerades hans Locus
medelft 2i:a och iz:<\ uti Enhörningen. Huf-
vudet var klarare ån förra nätterna. Svanfeiy

ftrok ofver Orions båke, ofver fo grader lång.

Den 10 f. m. Itod han nåra zi:a Mono-»

cerotis, med hvilken jag j gånger fick tåmme-
ligen val jårnfora honom. Svanfen räckte til

och något ofver r Eridani.

Natten emot d. 11 Sept. fick jag för moln
intet obfervera.

Den it om morgonen fick jag hans Lo-
cm medelft zp:a Monocerotis. Han började nu

gå fent up, inemot dagningen : icke defs mindre
fyntes kroppen med blotta ögon klar, fom en
ftjerna af tredje ftorleken. Svanfen fyntes hår,

for dagsljufet flcul, ej tydeligen, til mer ån 30
å 3 j graders långd. Men i Bologna uti Ita-

lien, dar ffcymningen ej var fä läng och Co-
meten högre, har Herr Zanotti denna mor-
gonftund funnit fvanfen ofver 70 grader läng,

dock mager och dunkel fåfom tilförne.

Nätterna emot d. 13, 14 och tf Sept.

voro hår mulna 5 men d. 16 om morgonen hade
vi mycket klar himmel. Det oaktadt , kunde
jag hvarken då eller följande lika klara mor-
gon , fe eller ens med Tuber igenfinna^ Come-
ten, emedan han ej gick up forrån i dagnin-

gen, då dagsljufet betog honom alt defs fken.

Emedan vi af uträkningar vifste, at fedan

han gått Solen förbi , (kulle han , mot flutet af

Oftober, åter börja fynas,och det om qvållar-

na i Weften få forfummade jag ej då, at alla

klara aftnar foka honom , men jag fann honom
kko forråu-xh 2,8 Oftob. i mörkningen, då jag

M 3
"

råka-
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råkade pä honom med 1 fots Hand-Tuben. In-
nan det blef val mörkt, var han nära til hon»
tönten, fyntes dock val med blotta ögonen,
och hade en fmal ftråle til fvans, 8 å 9 gra-
der lång

5 fom ftod nåftan perpendiculairt emot
horisonten. Omkring honom fäg jag med Tu-
ben nägra vackra ftjernor, h vilka jag dä ej kan-
de^ men ingen af dem var honom få når, at hans
ratta ftålle därigenom kunde beftåmmas. Dår*
fore och fom ingen tid var at forfumma, eme-
dan han fnart {kulle gä ned, ftålde jag honom,
få val fom hans fvaga (ken ville tillåta, på det
orörlige parallel- håret i Micrometer-Tuben, an-
teknade tiden af defs päflage igenom det verti-r

cala håret, och låt Tuben fedan ligga ftilla i

^ a
5 timar, famt gaf akt på alla ftjernor, fom

irnedlertid inkommo i Tuben, under forhopp-
ning at at deras Afcenfions- och Declinations-

ftilnader igenkänna några af dem. Det lycka-
des, få at jag ibland de *z, fom paflerat ige-

nom Tubens campus ,
igenkände uraoch 6i:a

Serpéntis 3 och därigenom något når fick veU
Cometens ftålle på himmelcn.

Sedan kunde jag, dels for moln, dels ock
for Månften om aftnarna, ej fe honom forrån

d. 10 Nov. då jag åter råkade på honom med
Hand -Tuben > ty utan Tub var han nu mera
ej fynlig. Han ftod nåra vid 4i:a Serpentarii,

med hvilken jag tog honom fkåligen väl nå-"

gra gånger.

Den 17 och 18 Nov, var han få forfva-

gad , at jag icke ens bod til at bruka Micro-
meter 3 utan fom han ftod få nåra ftjernorna y
och k Serpentarii, at han tillika med dem fyn-

tes
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tes i Hand-Tuben, nogde jag mig med, at en-

daft ungefärligen efter ogon-måttet hofta til hans

belägenhet emot dem. Men emedan det fat-

tet at obfervera år mycket ofåkert, beredde
jag mig til de följande dagarna på et nödhjälps

grep , at nyttja min Micrometer utan Illumi-

nation , hvilket rummet ej tillåter at hår be-

(krifva.

Af det grepet betjånte jag mig, d. 2q,
22 och 28 Nov. famt d. z och 3 Dec. hvil-

ka dagar Cometen jämfördes, få godt fom {ke

kunde, med ftjernan d Serpentis. Han var nu
få afmattad, at han uti f fots Micrometei>Tu-
ben, utan all Illumination, endaft fyntes fkof-

tals, fåfom en fvag fkymt. Om jag ej af förra

dagarnas obfervationer vetat, hvaråft han borde
finnas, hade jag knapt blifvit honom yarfe, I

fådana omftåndigheter får man ej vånta goda
obfervationer, och jag undrar fjelf, at de ej

blefvo fåmre, an Herr Prosperin igenom ut-

räkning efter Elementerna funnit dem. Den
22 Nov. och 3 Dec. fick jag endaft Declina^

tionen > ty når han pafferade Vertical - håret,

fyntes han aldeles intet. Efter d, 3 Dec. fäg

jag honom ej mer.

Då. ftjernornas Afcenfiones R. och Dcclina-

tiones uti Catalogo Britannico, antagas for rik-

tiga, (41 :a Serpentarii undantagen, hvars Afc.

Ä. dar år 30 minuter for ftor) och endaft redu-

ceras til närvarande tid, finnes Cometens A feen-*

fio Re£ta och Declinatio, vid hvar oblervations

tid, hafva varit fådan fom följer. Tideo år

Tempus medium, til Stockholms Meridian, räk-

nad ifrån föregående middag. Når jag gjordt

M 4 flera
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flera obfervationer pä en natt , anfores allenaft

en, at undvika vidloftighet.

Tiden. Cemet. Afc Comet Deelin.
Dag. T. m 6 £ Gr. m. f. Gr. m. C

Sept. 2 14 26 27 - 7? 30 o • 7' o 19 NordU
3 14 27 f8 - 77 il So » 6 13 5-0.

f 14 4 29 - 8f 27 28 - 4 2f 53»
6 14 17 u - 90 7 41 - 3 2i 3*.

7 14 38 16 - 95* 3 48 - 2 12 45-.

8 14 40 26 - 100 & 48 - 1 o 27.

9 if 1 28 • io? 2 f 5"! - o 14 37 Sydl.

^ Ä
llI f40f7 " xi6 613 - 24437.

Oö. 2$ 6 1 SS m 239 17 19 - Q 5*4 26.

Kov.io 6 16 fö - 25*6 39 - o 30 u.
*7 5 4f o - 264 o o - o 20 o.

18 S 4^ o - 264 o - Q iS o.

2Q f 43 16 - 266 46 13 * 015- 28.

22 S 2g 4f - O 12 4?.
28 6 21 40 - 27; 21 33 - o o SS NordU

Dcc 2 6 io 40 • 2 0 7 4J - o 13 49.

3 S 38 if o iy 23,

Håraf år Cometens Löngitud och Latitud
for hvar obfervations tid uträknad.

Lontft. Latit._

Dag. Gr.
v

ni f. Gr. m. f,

Sept. 2 - i iz f9 27 - 1 f 19 36 Sydl..

3 - 2 j6 44 30 - 16 58 fö.

f - 2 ij n 49 - 18 f7 32,

6-3 0 8 19 - 20 6 37.

7 -
3 y zf 34 - 21 p 40.

8 - 3 10 f7 24 - 22 4 14.

p - 3 16 46 40 - 22 49 3.

11 • 3 28 40 16 - 23 38 f7*
Oft. 28 - 7 *7 16 fi - 19 8 14.

Nov. 10 - 8 if 47 4f - 22 21 54.

17 - 8 23 28 47 - 22 f9 f9.
18-8 24 28 zf - 23 4 17-

J
Nov.
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Longit. Låtit,

Dag# Gr. m, £ Gr. sn. £

Nov. io • 8 z6 u - 23 10 18, SydL
22 25 14 49.
28 - p 3 39 42 - 2,] zfi ik

Dcc. 2 - P 6 41 20 - 23 35 zf.

*3 35 2p.

Efter detta obfcrvationer och fina egna, har

Hr. Prosperjn med berömvärd flcickelighct och
noghet uträknat Cometens Paraholifka Elenien-

ter, eller defs Bahns råtta belägenhet uti Sol-

fyliemet och defs verkeliga rorelfes fornåmfta

omftåndighetcr, fådana fom Han fjelf uti föl-

jande AfhandUng meddelar. Däraf befinnes.

1:0. At 176P års Comet icke år någon af

de ff til deras Elementer förut determinera-

de Cometer: at man fåledes ej med vifshet kan
veta hans omlopps-tid, når han filt var framme
eller hårnåft kommer tilbaka.

2:0. At ibland de nu determinerade f6 får-

fkilde Cometer, allenaft 4 hafva fin gäng når*

mare ned til Solen , ån denne fifte. Hans di-

ftance ifrån Solen, då han d. 8 Octob. gick i-

genom Perihelium, var vid pafs 11$ fådanb dc-

lar, hvaraf 1000 utgöra Jordens medelmåttiga
afftånd ifrån Solen. 1680 Ars Comets minita

afftånd ifrån Solen var allenaft 6 dylika delar.

3:0. At då han d. p Sept. var vår Jord
nårmaft, var deras diftance ifrån hvarandra z6®
af forenåmnde delar, fom hvardera innehålla vid
pafs 14000 Svenfka mil.

4:0. At faftån Cometens Orbit-a, utan all

tvifvel, år en Ellipfis, har dock den anfenliga

del dåraf , fom han genomlopp på 3 månaders
M f tid,
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tid? varit fa lik en Parabola, at obfervationer-

na ej vifa någon mårkelig fkilnad.

f:o. At fom Svanfen , oaktadt få ftort af-

ftand
* fyntcs under en vinkel af mer ån fo gr.

fä var defs verkeliga långd ofver f Millioner
Svenfka Mil.

PEHR WARGENTIN.

Obfervaiioner pä famma Comet
^

gjor-

da t Upfalciy

Med uträkningar pä defs Elementer,

af

ERIC PROSPERIN,
Mathem. Adjunft vid Kongl. Acad, i Upfala.

en 2.8 Augufti 1769, kl. imcllan 11 och
iz om aftonen, blef jag honom forit var-

le. Han ftod da irnellan A och Tauri , litet

yl höger om den rata linien, fom fammanbin-
der defla ftjernor, och kaftade fiivfvans under
e til £ och 0. Defs ITcen var ganfka blekt, och
Nucleus kunde ej {k il jas ifrån Atmofpheren,
utan genom någon ftorre intenfitet i fkenet.

Han var dårföre ganfta fvår at fe i Tub, med
få mycken IHumination, at håren pä Microme-
tern kunde fkonjas: hvarfore jag ej eller, oak-

tadt mycket bemödande, denna gängen fick gö-

ra någon enda dugélig obfervation.

For mulen himmel fick jag fedan ej fc

Cometen forrån d. 4 Sept, om morgonen, dä

han
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han ftod helt nåra vid 7 i Orion, med hvilkea

ftjerna jag ock comparcrade honom. Han ha-

de nu anienligen tiltagit, och dels Svans gick

igenom v i Oxen, til inemot hufvudet af Hval-
filken.

Den 5 Sept. ftod Cometen litet til van?-

fler om en liten odcterminerad ftjerna i Orion,
med hvilken jag comparerade honom. Stjernan

har jag fedan determinerat , och funnit den (k\ 1-

ja frän 7 Orionis z gr. 24 min. zj fec. uti

Aiccnfio lltäz til Öfter, och 39 min. 3 fec.

uti Declination til Seder, Svanfen gick under
* i Oxen , til Hvalfifkens hufvud.

Den 65 7, 8 och 9 Sept. nödgades jag fo-

ka Cometens ftålle igenom odeterminerade Itj er-

no r 5
fom jag aitfedt mindre nödigt at utfåtta,

emedan Cometen defla nätter til fullt noje blif-

vit obferverad i Stockholm,
Den 10, jämförde jag honom med tvånne

ftjernor i Enhörningen., fom i Flamsteeds
Catalog åro den zi och zi. Svanfen gick i-

genom Orions balte , til ^ v och £ i Eridanus.

Den 11 fick jag en enda gäng comparera
Cometen med den ftjernan i Enhörningens rygg,
fom i Catalogus Britannicus år den 2,9.

Den iz Sept. obferverade jag honom med
den 27 ftjernan i Enhörningen. Sedan var him-
xnelen mulen om nätterna, til d. \6 Sept. om
morgonen, då jag långe forgåfves letade efter

Cometen, Månfkenet och dagsljufet bidrogo
bågge, at gora honom ofynlig.

I Oftob. och Nov, månader fokte jag vår
Comet hvar klar afton, men var aldrig i ftand
at få honom i figte,

De
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De obfervationer jag fåledes fatt gora,åro
följande. Tiden år Tempns medium, til Up-
fah\ meridian,

Cdtnetem ' C&metens
Tiden. Afc t Refta. DeclinatTon.

Dag, Té rn. f. Gr. m> f, , Gr. m. f.

§Cpt. 3 14 22 27 - 77 13 48 - 6 14 4Ö N.\
if 13 32. « 77 20 f7 - 6 14 sta.

f 15 f 23 - 8 1 zi 2 «* f ip 44,
If f? I? - 8l 2p 40 ^ f l8 4.

9 14 29 47 <• iof ip 8 - o 13 15, S:«

if f4 40 - iof zp 9 - o if fg-
if 31 fo - iof 32 40 - o 16 f8.
1 6 8 48 - tof 40 42 - o 18 4P.

10 if 7 1 - no 4f p - 1 30 43,
11 16 16 44 -116 if 13 * 2 46 ^4.

Defla Afcenfiones Reftae och Declinatio^

nes, gifva följande Longitudines och Latitudi*

nes , för hvar och en obfervations tid.

Comet, Long. Comet. Låtit

S. Gr. m. f; Gr. m. C

Sept. 3 - 2 iö 44 34 - 16 38 11. Sydl
2 iö fi f4 - 16 39 4.

4 - 2 20 f7 i<5 - 17 f2 9,

221 6 10 - 17 f4 18,

9 - 3 iö 3p 16 - 22 48 28.

3 iö fo 23 - 22 49 fp.

3 16 f4 xj> - 22 jo 3f,

3 17 3 If - zz $1 2,9,

10 - 3 22 41 44 - 23 21 31 •

11 - 3 28 fO 22 - 23 2p 27.

Af defla anförda obfervationer och dem,
fom Hr. Secreteraren och Ridd. Wargentin
gjordt i Stockholm och mig nieddelt, har jag

genom den method, fom Herr De la Caii^e
be-
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belirifVer uti Mem. de VAcad. R. des Sciences Kvm.

17465 p. 403, Uträknat följande Elemcnter for

Cometens gäng,
S. Gi\ m. C

Longitudo Nodi Åfcendentis f ij ^35-
Longitudo Perihelii - - 4 14 11 fl

Cometens minfta afftand ifrån Solen var

»r o. iztjzzf y når Jordens medel-afftänd fup-

poneras s in

Cometen var nårfnaft Solen den 8 Ö#:ob.
kl. 2. 4P min. 10 fec> for middagen, IVmpuS
'medium, til Stockholms Meridian.

Conäetens Banes Lutning til Eclipticån var

cr 40 gr. 48 min. 49 fec>

Hans rorelfe var Direétus, eller fccunduoi

Seriem Signorum.
Med dcffa Elementer har jag uträknat Co*

metens Longitud och Latitud, for hvar och en
bbfervations tid > hvilka hår liedanfore finnas,

jåmte fkilfiaderne imellån Cometens obferVerade

och eker Elementernä calculerade ftållen, at

huruvida de fMmma ofVerens»

For Öbfcrvationerna i Stockholm*
Dag. Calciil. Longit. fkHnack fcalcill. Latitud, fkilnad»

S, Gr. m. £ in» £ G\\ m. lw in. f.

Sept. i -2 ii S9 3? * 0 'ö— • Jf 29 37 - ö 1-*

3 * 2 16 44 g - o äi i - 16 38 4i - o 14 t

y-2 2y 14 f3 - 2 13-— - 18 57 fi • o
Ö-3 o 8 iy - q ty— * 20 f 5*0 - o 3S t

7*3 5 24 31 • 1 3 i - 21 9 26 - o 14 f
I -f io fö 3^ - o 47 + - 22 4 - o 9 f

9 . 3 16 4f 27 - 1 13 t - 22 49 3-0 o
n - 3 28 40 14 - o 2 i * 23 38 f7 - ö o

Och 28 - 7 27 12 35- - 4 16 t * 19 12 31 - 4
Nov* 10- 7 1 j 47 33 - o 12 + - 22 22 28 - o 34-*

17 - S l| 31 49 - i • 23 a 4.f - 3 46-*
Not*

t
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Dag. Calcul. Longit« fcUnaå. Cakul Låtit fldlnad.

S. Gf. ra. C ra, f. Gr, ra, f. m, f

Nov. 18 - 8 ^4 32 5-7 - 4 32- - 23 75*0-3 33^
20 - 8 16 27 5-4 - 1 18 i - 23 13 16 - 2 52—
22 ------- - 23 19. 49 - f o-

ii 28 -9 3 3f 3 * 4 39 t - *3 3° « - 411—
Dec. 2 - 9 6 43 3f • 2 if— - 23 33 44 - o 19-

3 23 34 16 - o 47—

For mina Obfervationér.
Sept, 3 • 2 16 43 30 - 1 4+ * 16 38 34 - o 23-*

2 16 $r 48 - o 6 t - 16 40 59 * i fj-—
4 - 2 20 J7 36 - o 20-- - 17 jo 57 - i 12 +

22 1 6 6-0 4 1 - 175-317*1 ii
9 r 3 16 38 43 - o 33 + * 22 48 8 - o 20 I

3 16 49 32 - o 5*1 t - 22 49 22 - o 37 f

3 16 53 44 - o 3f '+ - 22 5-0 6 - o 29 f

3 17 2 36 - o 39 f - 22 5*0 48 - o 41 i

10 - 3 22 41 37 * o 7 + - 23 20 24 * 1 7 i

1 1 - 3 28 40 57 - o is t * 23 39 12 - o 15- f

Til flut bor jag ock nämna , *i jag med de
fimdna Elementer uträknat Cornetens Hällen for

en (tor del af de Obfervationér , fom Hr. Za-
Notti gjordt i Bologna, i Aug. och Sept, må-
nader, och hvilka åro tryckte vid flutet af det

Tal han hållit om famma Comet* Jag har fun-

nit de flåfta inftåmma inom en minut med ut-

räkningen , famt ej mer ån en enda (kil ja fig z

minuter, hvilkcn dock af Obfervationernas pro-

greffion finnes vara nägot felaktig. De Loca
Comctae, fom Herr Zanotti fjclf uträknat,

efter egna af honom fundna Elementer, ga til

ftorre delen 7, 8 , jag ända til ii minuter i*

frän Obfervationerna.

Flera utlåndflca Obfervatlotier pa denna Co*
met har jag ej ännu fedt.

RÖN
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RÖN och FÖRSÖK
Med

Murbruk och Ciment - ärter >

af

PEHR ADRIAN GADD,
Chemias Profeffor i Abo.

SI hégffc nödigt det altid blifvit anfedt , at

til Skogarnes befparing och förekommande
af (kadeliga eldsvådor, kunna upfora hus af Jord*

och Sten-arter ^ fä angeläget ar åfven, at kan*

na fafta Murbruk och Ciment - arter. I oitra

lånderne, hvaråft ofta år brift på Skog och
Sten , upforas hus af obråndt Ler» De urål-

drige byggnads-ruinerne vid Babylon och i &-
gypten, utmärka, at de beftått af Sol-tärkadt

Tegel: i Rom var fordom ock et {likt bygg-
nads-ämne nog allmänt. Flintus förmäler ock,

i 35- Boken, 14 Cap. af defs Natural-Hiftoria*

at i Afnca och Spanien var en bekant fak, at

af Jord-arter Upfora murar til Hus, fom kalla-

des Parietes fornacei. Som defle orters Jord-
%

arter åro af annan befkaffenhet ån våra > i var-

ma och heta Climarer de åfven mera hårdas ån

hos ofs, få kunne vi ej gora ofs hopp om, at i

detta byggnads- fått efterfölja dem. Vår ym*
niga tilgång på de faftafte graniter til bygg*
nings-åttihen förtjäna hos ofs ftorre upmårkfam*
het: det kommer dock fornåmligaft dårpå an,

at de med tjänliga Murbruk och Ciment -artet*

tåftas och upmuras. Huru de til ftorfta ftyrka
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och godhet bora tilredas, det torde genom föl-

jande forfok och Rön närmare upiyfas.

Ron.
!. Kalk och Lera med blandning af faftd och

tindra åmnen, utgöra våra allmånnafte Murbrak
och Ciment-arter. Huru Naturen i fitt okonft-
lade tilftånd, ften-hårdar defle jord -ärter, det
bor forft gran&äs, forrån mån genom konftkan
eftergöra det , och förtjänar altfå anmärkning,
ar Krita och Kaltoarter hVarken af hetta eller

våta hårdna af fi^ fjelfve: men tilblandas land

och vatten, få hårdna de något*

l. Kalk* jord med Mylla och Mo * jord
hårdna icke eller 3 med Lera fker det dock na*

got, fåfom detta rones af mårgelhaitige Tophi
och Stala£fcitei\ Portlands -Ilen, fom ock den
Kr i t- Ilen, hvaraf hufenuiti Champagne i Frank*
rike åro upbyggde, hyfa ct Ler-åmne til gluten.

3. At Kritan kan hårdna til derba flint*flot*

Fer, det vifar defs låge vid Portland i Eng-
land och vid Perigord i Frankrike * men hvad
ämnen Naturen brukar til denne ften-hårdning,

det kånne vi icke ånnu>

3. Om Jårnhaltige leror träffa i Vatten el*

ler jord ,
Mineraliflv, Animalifk eller Vegetabilifk

fetma, få ftenhårdäs de.

4. Obrånd Kalkftens -doft, fåfom otk 0*

flåckt Kalk utan Vatten, hopbinder icke några

jord-arter 5 men defs båttre * om vid Murbrukets

tiiredning Kalken då juft llåckes med vatten,

och fynes det flyktiga Kalk -faltet då forft u på-

komma. Slakt Kalk mifter dårfore med tiden

ock något af lugten och tyngden.

f. Kalk
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Kalk med Vi&rils - fyra och litet Lcra f

fom utgör fammanfåttningen af GipSj hårdnar

val båttre ån Kalk-bruk i torka under tak \ men
i fria opna luften och i våta, faller den vårré

i% ån Kalken*

6. Kalk upblandäd éndaft med ofverflodig

Vi&rils-fyra, häftar icke fynnerligen ihop, utan
röjer (ig gemenligeil fuktig. At Kalken icke

enfam attraherar våta från luften , utan åfven

Viftril-fyran* orh den til öfverflod varit dårmed
faturerad, dårpå har mah bevis i den ÉngeKka
Gaulds forfök , hvilkéns Ron vifär, ät 3 qvin-

tin Vi&ril-olja på de forftä dagarne attraherat

ifrån luften våta til 1 helt qvintiri och 8 gran.

7. Hvita Jårn-malmer eller Stahlftein, font

beftår af Kalk och jårn, deras vitring eller Kalk
gyttrar icke ihop med vatten.

8* Örften , fom innehåller, et Phlogifton

jåmte Kalk-åmnet 5* gifver icke eller faft mur-
bruk.

9. Åt Kälk-jord med litet Phlogifton och
Viftril-fyra icke eller formar åftadkomma båt-
tre verkan och faftarc bruk r det vifar allmänt

Ltfverften) eller lapis hepaticus;

io t Ciment-jorden , fom gråfves vid Nea-
pel och Puzzoli, år én vittrad Jårh-jord^ fom
har något phlogifton åhnti qvar och binder myc-
ket vål ihop med Kalk i mur-bruk. Herr As-
feflbr Angersteins artiga anmärknings at den-
ne jord-art, blandad med Pimp-ftén* åfven fihnes

i ordenteliga varf i Grufvör^ gifver tilkånnaj

at den ej aitid bor anfes for en folgd af éld-

fprutande Berg. At Jårn få vål kan förftoras

N al
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af Mineraliflce fyror, fom eld, dårpå har man
ock nog bevis i Chemien.

11. Holländarens Tarras eller mjöl af Tau-
ftein, fom brytes vid Bonn i , Siebenburgen och
hämtas Renftr&men utfore> den binder ock val

ihop med Kalk och år en -Jårnhaltig jord.

ii. Märgel- fl; i fr rar, fom beftå af Lera och
Kalk, hafva icke nägon betydande fafthetjlera

och fand håfta båttre ihop, fåfom det fes vid

Tegelflagerier > men upfylla icke nog affigtcn.

All Mo-och Sanditen-lkiffer, fom år Skimmer-
blandad, tyckes haft Ler-åmnet til håfte eller

gluten* Huru Naturen med Spat och Qtiarts

hophåftar och ften-hårdar jord-arter, det år ofs

Innu obekant.

13. Herr Öfverften och Riddaren Strus-
Senfelts och Herr Direflreuren Rikmäns Ron
om et Skepps-ankare, fom fånts under vatten-

horizonten, och rundt omkring hvilket på en
tåmelig vidd, Lera, Sand, Flintor och Mufsle-

flc^l hopgyttrat til en hård ften-art, år af myc-
ket varde, och vifar i fynnerhet Herr Öfver-

ftens foriok, at Järnet hålft i Metalliflct lynne

röjer denne bindande egen&apen; men icke f#

Jårn- flagg, Jårn- ockra och Jårnhaltige jord-

arter.

14. Hvad Leran angår, fä hårdnar all Le*
ra af vårma, och ftenhårdas aldeles, om Leran
år ren och eldgraden ftark. Bevis hårpä har

man i de Pollka och Ungerflca Ler-kojorne>
hvilka endaft beftä af Lera. Upkomften af Speck-
ften, Steatites, utmärker det famma.

ij. Upblotes Lera ofta i vatten och den

defsimellan far torka och hårdna i fria luften

b'ii£
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j

blifver den omfider få hård fom ftcn: hvarom
ct artigt Ron kan låfas i Parififka Vetenfkaps

Äcademiens Handlingar for är 1756 p. 1.

16. Är Leran Mo- blandad eller myllig f

häftar den icke ihop 9 likaledes förhåller det lig

med var allmänna Blå-kra hvilken ej år fri for

Viftril-fyra och Jånvhalt.

17. I Alun- (kiffrar år Leran impregnerad

af Vi£tril-fyra, och i Stenkol med Berg-fetma;
men uti ingendera Sen-arten har Naturen kun-
nat verka någon fynnerlig fafihfet och ftadga*

18.. järn - haltigc Leror hopgyttra icke af
fig fjelfva, i fall ej af vatten eller af formultna-

de växter och djur någon fetma tilkommer^
detta fker da defs mera och failare* ju mera
Jånibaitig Leran år. Hvarefb fmå rötter eller fi-

brer af Enbufkar eller af Starr och annat groft

grås i Ler -jorden formultnat«, där binda de al-

tid ihop Leran och, med vatnets tilhjelp, tilda-

na uti jorden fmå Tophi > fom fedan roreftäUa

petrificerade trådrötter. En dylik verkan har*

jag ock ront efter Infefterne Spbex arenaria och
Apis ro ft rata 5

hvilka ligga fina Erucer eller ma-
{kar i Sand och Ler-blandad Sand *jord , hvar-

efter jorden på alla de Hållen de gjordt fina

longångar och qvarlcmnat några larfver, aldeles

ften-hardnan Sjo- och Myr-malmers årliga til-

våxt år åfven bevis af en fådan ften-hårdning.

Al Imänna Forfå k,

I. I forn - åldren voro flere (lags mur-bruk
och Ciment*arter bekanta. Kalken var redan i

bruk hos de Romare och Greker. Både Plt-

mus och ViTRuvius befkrifva flere flags. in-

N x cru-
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cruftationer och encaufta^ fom beftodo af Mar-
mor och Kalk , fom ock de få kallade Opera
Signina, hvarmed bitar af allahanda Snåcke*
£kal med Kalk fåftades til prydnader pä våggarne*

All Frefco-målning b forn fker med vatten-fårgor

på Kalk - bruk, fom 0ck Grekernas präktiga

fynd, den Mofaifke vattu-målningen , hvarmed
allehanda färgade ften-ocK glas-bitar i vifla tek-

ningaroch afbilder, tåftades ^å murar med Kalk*
utmärka, at Kaik biifvit nog tidigt nyttjad til

iien-hårdning»

z> De gamlas Kitt > fom kallades Malta,
tilreddes antingen af oflåckt Kalk och Svin-ifter,

eller ock af oflåckt Kalk och Beck.

3. Hos Egyptierna var det redan til nå-

gon del bekant, at igenom flera flags fårgor på
Murbruk

3
gifva det anfcende af mångtårgad

Marmor» Grekerne började forft med artifici*

ella inläggningar och incruftationer , hvilken

konft i Rom upbrakres til ån ftorre fullkom-

lighet. Deras Litocolla eller Sten -lim > hvar-

med de tilhopa häftade ftenar af ätfkiilig flor-

lek* och hvilka efter polcringen fägo ut fom
et ften-ftyclce, bcfkrifver Dioscorides , Lib,

V. pfgi l$4*'-då han berättar > at den beftod

af Parifkt Marmor-mjol och Lim> forrt var ko-

kadt af Öxe-fkinn. Hvad Cha&din, uti defs

Voyages en Pttfe, berättar», om de ofanteligen

ftora Marmor- floderna han fedt vid ruinerna af
'

Perfepolis, oth det andra Refe-be&rifningar for-*

måla om Öfterlånningarnas Sten- och Marimor-

byggnader i
nämligen $ at ofta en hel Coiofs^

et Tak > eii hel vägg af et Tempel, foregifves

vara af en erida ften 5 torde vid närmare granfk*
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niitg icke få förhålla (ig, utan lårsi defla for*

menta forntidens underverk fnarare vara prof af

de gamlas kunfkap, at igenom ften-lim få fam-

manfåfta flera ftenar, at de til ftyrka oeh ut-

feende likna en enda, och blifvit fåfom til en

itenhårdning.

4. Kunfkapen om Mofaifh Mur-målning kom
til Italien i i3:de Seculo, fajht tilreddes Mur-
bruket dårtil af Kalk, Marmoi>mj6l och Lin-

olja.

« I hela Italien nyttjas til Murbruk en-

daft Kalk med Pozolan-jord,

6. Vid Aqucduqucn i Frejus, Åmphitheatrer-
ile i Nimes, Bordeaux och Perigeaux famt an-

dra urminnes lemningar, finnes, at i brift af

Pozolan-jord , man med ftor fordel betjänt fig

af bråndt Ler och Tegel, for upblandning med
Kalk til Murbruk.

7. I Spanien och Italien muras mycket fål-

lan med flåckt Kalk, utan flåckes den lorft vid

Murbrukets tilredning, och anftåiles Kalk-flack-

ningen i jord-gropar eller fårfkildt byggde Ci-
fterner, hvilkjt fedan rått noga ofvertåckas. I

Africa inblandas ftraxt fanden vid Kalkens flåck-

ning och förvaran fådant Murbruk i jordgropar-
i flera år,

g. Huru Oleum calcis af OleoTartari per
deliquium eller Vinftens-olja i haft kan coagu-
leras til et ftenhårdt åmnc, det har Mat ne
vifat genom mänga forfok,

9. Får jag fatta tro til Do&or JtTN&fiUts

beråttelfe, få (kal Sal mirabile Glauberi, om ^

det litet cafciaeras och fedan upblandas mfcd-

N 3 Kaik-
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Kalk-vatten, åfven i haft coaguleras til et ftcflh

hlnjt åmne,
lo^Kalk, blandad med Tjåra och Tegel-

ftens-rnjol, har vid Slufs-byggnader i Riket i-

bland åfven blifvit nyttjad.

1 1 » Är Kalken god, få tagas gemenligen
z delar Kalk och 3 dehär Pozolan- jord til Ci-
ment bruket.

11. Kalk. efter brånda Hafs- Snäckor år gul-
aktig til fårgen och gemenligen upblandad med
Kokfalt-fyra , famt har icke fullkomligen Alca-
lift natur. Den gråa Kalken blifver af Ler-
blandade Kalk-fkiffrar, och år ej mycket bindan-
de.

,
I fall Skjorl, Skimmer eller hrunaktig Falt-

fpat år inblandad i Kalk-ften, blifver ock Kal-
ken gra; men den år dock båttre ån den förra,

i fynnerhet om Skjorl eller Blåndet år Jårnhal-

tigt i och om i forhällande til denne främmande
inblandningen, man i mindre proportion tager

fand til Murbruket.

13, Kalk, fom beftår af ren hvit Kalkfpat
utan främmande inblandningar, gifver den ftar-

kafte Kalken. Kalk, brand i Kol-milor, decom-
poneras något. Ju hårdare Kalk-ften, defs me-
ra fordrar den vatten til flåckning: ju mera den
ar flackt , defs mindre vatten vid Murbruket*

Ju mindre inflammabilc iKalk-ftenen förbrännin-

gen, defs båttre bruk j
ty af inflammabile vo-

latiliferas Kalken och mifter fin alcaliflca natur-

Åt fyra Kalken, gor den vål något gipsaktigs

men den binder dock mindre ihop, ån om Kal^

ken vid brukets tilredning forft flåckes,

14. Hvad artificrde ftenhårdningar af Lera

angår, få åro Urner i Ätte-backar de åldfta hår

. i Nor-
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i Norden. Såfom mycket fållfynte i Finland,

af en fädan Urnc eller ften-kruka, hvilken är

malt af lika gry med värt allmänna Tegels
tyckes dock hyfa i faromanfåttningen mer Le^
ra och mindre Sand ån vi nu bruke. Inre ti-

dan af Urnen har ock varit mindre brand ån
den yttre.

15. Efter Herr Reftelii beråttelfe, fä

mura Inhyggarnc i Alger fine - Terrafler eller

platta och jämna hus-tak med en compefition

af 3 delar Lera, z delar Afka, och en del fin

Sand ^ hvilka fållas, hopblandas, röras och bul-

tas uti 3:ne dygn utan uppehåll med tråham-

rar, och beftånkas vifla ftundcr med Olja och
vatten, til defs bruket Hr fin ftadga4 Detta
Murbruk år fedan tjänligt til Arcader, Refer-

voirer och Terrafler , emedan det ej upiofes

af våta.

16. Det båfta Tegel blifver af ren Sand
och ren Lera* år Leran Kalkhaltig fäfom i mår-
gelén, få år hon fåmre til Murbruk ån Blå-

lera. Mo- blandad Lera duger ej. Ju mera
Leran år ren , defs båttre hårdnar bon under
torkningen.

17. Har Ler- jorden ofverhand emot Kal-
ken i mårgelen, fa forflaggas den lått i eld,

afven fom Leran det gor genom tilblandning af

fåltaktig Kalkften, hvilken Tankar vid Hafs-
kufterne : men i ftort har hårtils ånnu icke kon-
ften eftergjort et fädant Slagg-Tegel.

18. Utrikes gores finare Tegel, for trapp-

fteg, golf och tak-pannor, på det fåttet, at Te-
glet forft torkas i Solen, rattas eller (tampas til

har

N 4 mjöl 3»
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mjöl, ficktas och åndteligen uti et ftort trag

med vatten upblandas och knådas til en tåm-s

meligen hård deg, forrån något dåraf tilredes*

Håraf tilverkas åfven i Italien de få kallade
Copi eller ftora krukor, ifrån et til 11 ankars
innehåll,, hvaruti Vin och Olja forvaras.

19. Skårflar och Muflar tilredas til Doci-
maftiflca behof af Lera och bråndt Tegel- mjöl.
De faftafte Chemifke Luta eller beflag göras ån
affioius, Tegel-mjol och FårnifFa, ån af oflåckt

Kalk , Colcothar Vitrioli val edulcorerad och
Lin-olja, ån ock af H^romar-flaeg, Lera och
Blod,

-

Sårfkildt a Fårfå k.

1. At närmare uplyfa be&affenheten affa-
|fo Murbruk och Ciment-arter , har jag anftåidt

ofver loo Forfok, af hvilka 82, hårhos upgifvas.

Alla profven gjordes i form af aflånga froa

cuber, 1 tum tjocka och 4 tum långa: måfta
delen af defle compofitioner tilreddes i början
af Martii månad 1760, Hindrad af andra gå-?

romål, låt jag dem fedan ftä i en kammare at

torka, til den 10 Julii 1767, då de forfoktes

til deras hårdhet och forhållande i vatten. Tijo
minuters tid lågo alla profven i vatten > h var-
efter anmärktes , om de upblottes eller aldeles

uploftes dåri^ti, fom ock huru mycket vatten
pa forenåmde tid hvar och en Cirnent-art at-

traherade.

Vid hvarr och et prof anfores forft def$

blanning och farnmanfåttning famt defs vigt*

fedan defs hårdhet ochfafthet, innan det lades i

yatnetj och fift defs fojhållaade i vatnet,

U Kalk-
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i. Kalkaktiga Ciment arter.

i. 4 delar Kalk, ^ Jårn-Vi&ril och ^
Olja. Vågde | lod. Var tåmmeligen hårdt och
falt. Blotnade icke i vatten.

i. Koppar-filfpån mot Kalken. Vågde
t lod. Var rått hårdt, men drog til fig | lod

vatten.

3. ^ Rofolja emot Kalken, x lod. Myc-
ket hårdt. Attraherade foga vatten.

4, i grof Sand emot Kalken, t lod : var hår-»

darc ån Kalk och vatten. Drog til fig \ 1. vatten.

$. Kalk med Koppar-Vidrils vatten. 1 lod;

var loft* Attraherade ofver J lod vatten.

6. ^ Tegelftens-mjoi, med Kalk och Vi*
étril-vatten, iflod. Löft Murbruk. Drog åfven

til fig ^ lod vatten.

7. i del Kalk och^ Jårnfilfpån , med helt

litet olja i vatnet. lod. Var hårdt och fall,

lamt uptogs oforåndradt ur vatnet.

8. 1 bråndt Tegelftens-mjoi emot 1 del Kalk,
i£ lod. Nog hårdt , men upblottes i vatnet.

p. f-
Jårn-viftril emot 1 del Kalk. 1^ lod.

Nlgot hårdt, men blef loft och infop \ 1. vatten,

10. -j% Viftril emot Kalken, i lod: mera
fa{t och hårdt 5 men förhöll fig i vatnet lika

fom det foregående.

11. \ Jårn-filfpån emot Kalken, 1 I. Tåm-
mcligen hårdt, och uptogs faftare ur vatnet.

ii. ^ Tegelftens- mjöl, mot 1 del Kalk.

\\ lod. Ej få hårdt fom det förra, Attraherade

^ lod vatten.

1$. 1 del Kalk, ^ Jårn-filfpån, &'Xr$fy*
plj^. \\ lod. Nog hårdt* Uploftes icke.

Nf 14,
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l& -jö Jåm-filfpån emot i del Kalk. 1^
lod. Loft bruk. Blotnade något.

if, Hälften Lera och hälften Kalk. i* I.

Loft bruk. Uploftes i vatten.

16. 1 del Kalk, £ Jårn-Vi&rill, med litet

Olja. if lod. Godt bruk. Uploftes foga.

17. 1 del Kalk, ^ Tranolja. 1 lod: hår-

dare bruk. Ändrades foga af vatnet.

18. 1 del Kalk, ^ Jarn-filfpån i Vi&rii-

:vatten. i| lod. Lofare. Upblottes.

19. 1 del Kalk, § Salpeter med kokhett
vatten. 1 lod. Hårdt bruk , hvitt til tärgen*

Uploftes foga.

2a Kalk med hett Zink-Vi&ril vatten, i

lod. Blekgult och tåmmeligen hårdt* men at-

traherade J lod vatten.

xi. Kalk med kokhett Alun-vatten. t lod:

tåmmeligen härdtj men drog \ lod vatten.

22. Fin Kalk och grofgrynig Kalk, med
kokhett vatten. 1 lod. Den lenare gaf ftarkare

Murbruk ån den förra 5 men bagge attraherade

$ lod vatten.

25. 1 del Kalk > Tegelftens-mjol i olj-

äktig lut. if lod. Blef et taft och til fårgen

brunt bruk, och uploftes ej af vatten.

24. 2 delar Kalk mot 1 del JLera. 1 lod.

Loft bruk. Tog til fig J lod vatten.

2f. 1 del Kalk, 1 del grof Sand och idel
JLera 5 2 lod. Loft bruk, fom uploftes i vatten.

26. 1 del Kalk, £ Lera, J Jårnfilfpån, %

lod. Loft bruk. Uploites.

zj. i del Kalk , £ Sand , med kokhett A-
lun-vatten. iflod. Något faftare^ men bl6tna«;

de efterhand,

3$

;
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18. Kalk med kokhet* Viétril-och Alun-

vatten. i lod. Likaledes.

zp. Kalk med kok-het Salpeter-och Kok-
fahs-folution. i 1. faft bruk. Attrah, foga vatten.

30. Kalk med Kokfalt-och Vi&ril-vatten

,

fora hopkokades, ij lod. Blekrodt hård t bruk,

men blotnade och attraherade J lod vatten.

2i. Kalk med fint Kolftybbe och vatten.

1 lod: hårdt: men blotnade likaledes.

$z. Kalk med Kokfalt-och Alun-vatten. 1

lod: hårdt, men blotnade åfven.

33. Kalk med Kok fälts - folution allena, t

lod. Förhöll fig lika fom de z förra.

34. Kalk med Alun-och Saltpeter-folution.

I lod. Hårdt bruk} attraherade dock £ 1. vatten.

5f. Kalk blandad med fur Kårn- mjölk, t

lod : hvitt och hårdt bruk , attrah, intet vatten.

3<S. Kalk med fur mjölk och hälften vatten,

t lod. Såg lika ut ; men drog litet vatten och
blotnade*

$7* Kalk, fur mjölk och Alun-vatten» 1

lod: förhöll fig i alt, fom det föregående.

38. z delar Kalk med 1 del Kall-raft. ij
lod. Tåmmeligcn hårdt; men uploftes i vatten.

39. Kalk, Tjåru-våja och Afka. 1 1. Hårdt:
jnen uploftes,

40. z delar Kalk, 1 del Kåll-råft, med
Tjåru-våja. 1$ lod. Faftare bruk» men blotnade

dock efterhand.

41. 1 del Kalk, f Kåll-raft med Kåramjolk.

1^ lod. Godt Murbruk: blotnade foga.

4a, Kalk, Tjåru-våja och Viftril. % lod.

Vanligt Murbruk j men blotnade,

4*<



zoi 177** Jul Aug. Sept*

43. Forenåmde eompofition med \ utblan-

dad Sand. \\ lod, Loft bruk, uploftes aldeles i

vatten, *

44. 1 del Kalk, § calcinerad Vi$rrii med
Linolja. i§ 1. Blekgult hårdt bruk, uploftes ej.

4f. 1 del Kalk, \ jårnraftig Sand, med
affiladt godfel - vatten. \\ lod. Blekgult härdt

Murbruk, upmjuknade ej i vatten,

Leraktiga Ciment - arter.

1. 1 del Lera, £ Jårn-filfj?ån, med Tjåru-

vaja. 1 1. Loft Murbruk , uploftes af vatten.

2. 1 del Lera, £ Afka, -fe Rofolja. j lod,

Härdt fegt bruk , uploftes ej af vatten.

3. 1 del Lera, i Jårn-Vidril, § Rofolja.

Ii L Härdt och faft bruk r uploftes foga.

4. 1 del Lera, f Jårnfilfpån med f Tran-
olja # 1 lod. Rått härdt bruk , fom ej uploftes.

5. Lera med Tjåra och Afl:e-lut. 1 1. Nå-
got hårdt, mjuknar efterhand i vatten.

6. Lera med Tjåra och vatten, 1 lod. Nå-
got hardtj lofes i vatten.

7. Lera med oljaktig lut, fom beftod af

4 delar Tranolja, med 1 del Afta. if lod. Rått
härdt och faft bruk. Står faft emot våta.

8. Lera med Vi&ril-vatten. ij lod. Loft

brak : lofes lått up.

9. i del Lera, f del Kokfalt , ^ Tjåra.

jj 1. Faftare ån4et förra y men mjuknar i vatten.

10. 1 del Lera, J Kalk med Tjår-våja.

1 lod något hårdt * men uplöfes lått.

11. 1 del Lera,
f-

Jårn-Vi&ril, med Tjar-

vaja, 1 lod. Förhöll (ig fom det foregående.
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ti. 1 del Lera, | Afka, med Vi&ril-vat-

ten. 1 lod. Loft bruk, lofes af vatten.

i 3. Lera i del med J fint Kolftybbe. i

lod* Något hårdt, mjuknar lått i vatten*

14, Lera, Tjår-våja och Kolftybbe. i L
Loft bruk , drog til fig vatten och uploftes*

ifi Likaledes Lera t del och | Tegelften*

16. Lera, Tegelften och Tjår-våja* i ldcL

Loft bruk, mjuknar efterhand.

17. Sammaledes Lera, Tegelften oeh Vi*
ftrils-folutioil.

18. Lera, Tegelftens -doft, A(ta och Tjåra
med vatten, lod. Häftar ej mycket ihop
och uplofes af vatten.

19. Lera, brånd Tegelften och Olja. i L
Binder tåmmeligen: vatnet lofer det ej ftort*

i20 # Lera med Kåll-räft. i 1. Duger ej til

Murbruk: uplofes lått af vatten.

ti. Lera, Kåll-råft. och Tjar -lut- i 1. Loft
Murbruk. Uplofes lått.

11. Lera* Kåll-iråft och Oljc-Iut^ij lod*

Mycket faftare bruk \ men uplofes dock.
i]. Lera | Jårn-filfpån och vatten* i§ lod*

Liknar vanligt Murbruk y men år ej bindande i

vattetl, faftån det ock med Lut af Tjåra tilredes.

£4. Lera* Alun-vatten och Sand;
1
J lod.

Tycktes tfafa bindande 3 men uf löftes lått.

2f. Lera, Alun-vatten, Aftaoch Sand. if
löd ä någpt hårdt i torka i mert uploftes efterhand

i vatten.

zö. 1 del Lera, | Afka, tilredt i fur mjölk*

i lod. Gaf et rått hårdt bruk* fom dock blöt*

nade i vatten*
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vy. Lera, Sand och fur mjölk. \\ lod. Na-*

gorlunda falt. Men uploftes.

18. 1 del Lera och \ Kalk. 1 lod: förhöll

fig lika med det foregående,

2.9. 1 del Lera och ^ Kalk.
-J,

lod. Loft
Murbruk. Mjuknar lått i vatten.

30. 1 del Lera 5 J Sjöland y ^ Kalk, i£
lod : odugligt och uploftes lått.

31. 1 del Lera
5 % jårnråftig Sand. ji lod.

Hade val hårdnat 5 men löftes dock något af vat-

ten. Det kan brukas til Ärilar i ugnar och
til befkg i eldftjåder*

.5 z. 1 del Lera, Jårnraftig Sand, med
filad t godfel-vatten. i| 1. Gifver ftarkare Mur-
bruk y och lofes mindre af vatten^ ån det fore-

gående.

33. 1 del Lera, ^ Pozolana, ^ Kalk. i|

lod. Gifver et nog hardt Ciment, fom dock i

vatten fmäningom blotnar.

3„ Gipsaktiga Ciment -arter.

I. Brand af kyld Gips til Murbruk uti et

förfok, famt het Gips uti et annat, h varde ra af 1

lods vigt. Den fenare gaf faftare bruk ån den för-

ra 5 men bagge uploftes och blotnade i vatten.

2,. Het Gips med hälften vatten och hälf-

ten Kårnmjolké. I lod. Gaf ån faftare bruk, fom
ej få lått uploftes.

3, Hälften Gips och hälften Kalk. 1 1. Gaf
lojare bruk, fom med mindre Kalk var faftare:

uploftes dock efterhand af yattetv

4. Hälften Lera och hälften brand Gips. f|

Lod : tåmmeligen godt Murbruk} men mjukna-
de och upblottes i vatten.

Slut*
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Slutfatfer.
i. Efter de anförde Ron, få val fom all-

manna och fårfldldte Förfok, blifva de faftafte Ci-

ment-arter och Murbruk af Kalk, Jårn eller jårn-

haltig jord med tilblandad fetma, hvilken dock i

en vifs afpaflad proportion och ej til öfvei flod bor

tiifåttas > om den (kal roja cnfliclig verkan*

1. Inblandning af Tjåra , fäpaktige amnera^

Vegetabilifk och Mineralifk fyra, hindrar Ci-
ment-arters ftyrka.

3. Om Kalken icke flåckes forrån juli: vid

Murbrukets tilredning , gifver den et faftare

bruk , ån da den förut blifvit flackt*

4. Af Lera, litet A (ka och Olja blifver

ct godt Ciment. Lemnas Afkan bart och Jårn-
jord med ymnigare tilfatt Olja blandas i bru-

ket , få hårdnar det åfven i vatten.

f . Ju järnhaltigare fand i Kalkbruket? defö

faftare bruk \ ju fetare vatten, defs båttre. Vat-
ten impregneradt af falier, duger icke, i fyn-

nerhet om Viétrillen år med.

<S. Salpeter-fyra med Kalk gor et loft, falt-

aktivt ämne; men fåfom medel-falt binder det

alt for väl ihop Kalken i Murbruk.
7. Varmt och hett vatten i Murbruk gif-

ver faftare Ciment, ån med kallt vatten.

8. Märgel ~ leran duger ej til ^Murbruk.
Båttre år at bruka Sand och Lera ihop, eller

ock endaft Sand och Kalk fammanblandade.

9. Om de åmnen,hvilka nyttjas til Murbruk,
vål blandas och ihopåltas, bidrager det mycket til

Cimentets ftyrka: om ock Lerbruket torkar mm
got imellan, och det fedan på nytt med vatten,/

uparbetas, få blifver Murbruket defto faftare/
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10. järn-jord forflaggad eller i Kalk-föfffl»

binder icke få Val ihop Murbruket > fom då Jär-
net år i Metallifct lynne * fkal den förra bru-
kas, få måfte något inflammabile tilfåttas* fora

metallifcrar Järnet i Cimentet,

11. Sonderftott brand Tegelften kan bru-
kas, i brift af Pofcolan-jord, med Kalk, allenaft

tilråckelig Phlogifton tilfåttes,

iz. At blanda Jårn-vi&ril til Kalk i Mur*
bruk ,

gor mera fkada ån gagn , i fall icke nå*

gon fetma tiikommen

13. Jårn-Ochror 5 Jårnflagger och jårnhal-

tige jord-arter binda icke ihop Kalkbriiket > u-

tan tilblandadt Phlogifton.

14. Ju renare Lera, defs båttre häftar den

ihop i torka. Inblandning af mylla och mo-jord
hindrar det, åfven fom for mycken fetma, e-

medan Leran dåraf til flut förvandlas til mylla.

if. I fall jårnhaltigt .Stenkols - doft , fom
ej år Lerblandadt, med vatten och något oljak-

tigt åmne fuktas och därefter et par veckor ihop

blandas med Kalk til Murbruk.* få gifver det

et få fall Ciment fom Pozolan-jord.

16. Som våra Konftnårer allmänt bruka Bly

Uti fina Kitt-arter* med tilfats af Oljor j Ché-
mifk Theorie och forfarenhet åfven beftyrkerf

at Bly i Kalk- form * med tilfatt Phlogifton*

altid ftenhårdnar $ få tyckes det vara mödan
vårdt af forfoka> om icke af fattiga Bly-malmer*
fQtti annars icke lona fig* én god Pöfcolana kan
tMredas. Inråttningeh fordrar icke mer* ån en-

daft defla fattiga jårnhaltiga Blymalmers råft*

FÖEU
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FÖRSÖK
Med Finjim och deft Syra,

af

ANDERS JA HAN RETZIUS,
Philof. Magifter.

§. r. T Tmften har omföra blifvit änfedd fa-

V forn et Salt, uti hvilket et Alkali
ingredierade och omfom fåfom en fyra,

förenad med' någon jord och olja, af hyilkagc*
nom calcination et Alkali upkommer. Den för-

ra meningen har icke allenaft blifvit bertridd,
utan åfVen en tid bårtåt, fåfom orimlig, förgå-*

ten, och dåremöt den fenare allmånp arrt^gea%
man har icke nogdt lig med at påf|a Lut?fal-

ter bertä af nyfsnåmde beftånds delary utan man
har med en imponerande forfåkran rielc^t exi-
ftencen af et nativt Lut-folt i Våx-Riket*

§. i» Nyare Ron och uj>tåckter, tyckas
med ikål vånda up qclr ned pa denna vifshetea
(b)

5
och förfåkra ofs dårom , at alla eldfafta

Lut-faltcr ur våxt- riket åro edu&a och icke
produfta»

0
§. h

(a) Såfom af Hj^rne, Hermåknus &c. (b) Jåm*
för Marggrafs ChymiTche Schriften 2 Theil p é

49 &c. BAUMés Elemens de Pharmacie p. ioo[
Di&ionaire de Chymie, Art, Alkali. Hr. Hagens
Betracht. iiber die Herkuöft und Abftammung des
feuei beftandig : Laugenfalzes. Herr Montets
förfök* forn anföres i defs Afhandling om Berg*
kork, te Mitteralö?.. BelUftig. 3:tef Theil p. 340,
har gifvit fullt ljus fen ganika benig fråga om Sv*
éms generation.
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§. 3. Herr Marggraf har forft af de nya-

re (c) vifat, ac Lut-faltet finnes förut beredt i

Vinften, Sal Acetofella: och åfven i fjclfva

Bokträdet* Han betjånte fig, hvad Vinttenen
angår, af en procefs den Herrar Duhamel och
Grosse långt for honom anftålt, falt de dra-

git dåraf olika fanningar* ty da de fenare trodr

de af fina forfok följa , at Krit-jorden uploftcs

och med fyran utgjorde det lätt uplofeliga Salt,

fom qvarblef, kunde den förra icke en gång
falla på den tankan , fåfom ftridande emot all

årfarenhet. Imedlertid hafva dock fenare tiders

Chemici (J) varit af famma tankar fom Duha-
mel och Grosse (i).

§. 4. Herr Marggraf, hvars ändamål,

<iå han kokade Vinften med Krita, endaft var

at utforfka, om Lut-falt gåfvés i Vinften, utan

foregången calcination
, uppeholt fig icke med

at underfoka den blandningen, fom af Vinftens-

fyran och Kritan upkom, och fom jag icke hel-

ler har mig bekant, at forr eller fedan någon
gjordt det, få har jag af följande anledning fo-

retagit mig det iamma.

§. f. Nagre vilja påftå, at Tamarind-fyran
flculle praecipitera Vinften ur fina folutiefher.

Detta ville jag vid mina Forelåsningar i Phar-

maceutiken utröna , och blandade dårfore til en

folutio Cryftallorum Tarrari , fä vål infufuni

Tamarindorum , fom Ättika och Citron -faft,

men ingen fällning ville följa j fåledes fant jag

det

(0 Loc. cit. (d) t. e. Di&ion. de Chymie Artv

Terre Calcaire och Tartre folublc. Manuel de Chy-
mie par BAUMé Ed. 2. p. 388. (e) Mem. de

PAcad* de Scienc. dt Paris A:o 1732 & 1733.
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det raifonnement utan (kål, at deffa fyror ickp

i et och famma Medicament dårfore borde hop-
blandas, at den ena fäller den andra, Helt annor-

lunda förhöll det fig, få fnart Vinftenen var med
något Salt förenad, t. e. uti Tartaro folubili

och Tartarifato , Sale Seignette o. f. v. , dar

foll Cremor Tartari promt til bottn af de fö-

renämnde fyror* Det rann mig därvid i hugen
at Tournefort (/) påftådt Tam^rind - fyran

vara af enahanda egenfka^er med Vinftenen, men
få vida Tamarind-fyran atcr prxeipiterade Vin-
ftenen ur de nåmde Salt-folutioner, få tycktes

det icke kunna åga fullkomlig grund. At få

reda harpa, famlade jag en del af de fjåliika

Cryftaller fom deponeras > då en facarerad Ta-
marind-decoå:, far ftå nägon tid, defTa aftvåt-

tades, uploftcs i vatten och faturerades med Li-
Xivio faiis Tartari, til et fullkomligt medel-falu

Til denna medelfalts-luten blandades en klar in-

fufion af Tamarinder, hvaraf et furt pulver, til

alla delar, utom fårgen fom var brunaktig, likt

Cremor Tartari tåldes > åfven få fkedde, då Ci-
tronfaft, Vin- ättika eller någon Mineral -fyra

tilflogs, ehuru därvid någon åtflcilnad märktes >

hvarom mera en annan gång.

5- 6. Deffa forfok omtalte jag for Hr. CARt
Wilhelm Scheele (en fnabb och lårgirug

Pharmacias Studiofus) och tillika, at jag hade i

finnetunderfokadefTa fyror nogare. Han berättade
mig då, at når han tullfolgdt Hr. Marggrafs
forfok med Vinften och Krita, famt digererat

den dervid undfångne med Vinftens-fyra matta-
de Krit-jorden, med Vitriol-fyra, fa hade han

O 1 fått

if) Id* lib, Ato 1699.
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fått en fullkomligen ren och liquid Vinftens-fyra*

hvilken vore (kild från alla andra fyror , til fina

cgenfkaper. De forfok han därmed anftålt, med-
delade han mig benågit. Glad,at icke allena ft fin*

na mina gifsningar grundade, utan ock en banad
våg, omgjorde jag icke allenaft de forfok, hvar-

af Hr. Scheele behagat lemna mig del, utan

fullfolgde dem ock vidare, medelft flera forfoks

än ft Illande,

7. Som jag hårvid tror mig funnit åtfldl-

lige förut obekante fanningar, hvilka dels i Che-
mieru dels i Pharmacien kunna med nytta använ-

das, få tror jag min fkyldighet vara til KongL
VetenOeaps Äcademien upgifva hvad jag hårvid

märkvärdigt funnit.

i. Experim.
§.8. 1 Sk:d pulveriferade VinftenS - Cry-

ftaller lades uti en Tenn- kettil 5 dårpå flögs 5

ftop vatten, detta kokades fa långe, til defs Vin-
fiens-cryftallerne, eller fom det allmänt kallas,

Cremor Tårtan, var uploft. Då tilbiandades ef-

terhand fint fkafven och fahdfri Kritas imellan

hvarje tilblandning fick folutionen koka litet och
omrördes 3 på detta fått fortfors til defs den til-

komne Kritan icke fororfakade någon fråsning>

och den ofverftående klara våtfkan förlorat all

fur fmak ; då tögs kårlet af elden , våtflbn 1 rån-

filades genom grått papper odh den i filtrö qvar-

blefne mafla^ utlakades val med kallt Vatten.

x. Experim,
§. 9. Den frånfilade våtfkan afdunftades lin-

drigt ad ficcitatem, då man hade en fullkom-

ligen god Tartairus Tartarifatus»

Vmi
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Under denna Operation (i exp. ) föregår en

verkelig folution af Kritan medelft den del af

Vinftens-fyra , fom år ofverflodig til det i Vin-

llcnen varande Lut-faltets faturation. Det Salt-

åmne fom af Vinftens-fyran och Krit-jorden up-

kommcr 5
faller formedclft fin indisfolubilitet

(g) Itraxt til bottnen, dock icke alt, ty en li-

ten del blir uti den flytande Tartaro Tartari-

fato ån uploft, hvilken under varande afdunft-

ning vid andra experimentet deponeras.

§. io. Herrar Duhåmel och Grosse få-

ga> at den Tartarus folubilis de af Krita och
Cremore Tartari årballit

9 varit något Alkaliflc:

jag förmodar, at härvid någon flags irring fo-

relupit* hvilket framdeles af fammanhanget kan
inhämtas. Ville man underfoka den ånnu var-

ma luten med Violfyrup , få fkulle man lått

bli bedragen, emedan den innehåller någon del

af Selenite Tartareo, hvilken fåiom et Sal imr

perfeftutn cum bafi calcarea v fårgar Violfyru-

pen gron.

$•11. Det forfta Experimentet fåtter ofs

i ftånd at doma om det af den vittre Hr. Hux-
ham foreflagne Sulphur Auratum Antimonii.

Han tror båfta pneparations-fåttet vara, at koka
pulveriferadt Antimonium med Kalk-vatten i ti-

ma, filtrera Decoélen och pnscipitera den med
folution af Vinften eller Vinftens-cryftaller (h).

På detta fått fåger han lig få en mångd Saffrans-

O ? får-

(g) JaS nyttjar det ordet indisfolubilitet icke hår i

mening, fom fkulle detta Salt aldeles icke uplöfas,

man ät därmed betekna,at det ganfca fvårt uplofes

i vatten, (&) V. cjus Bemerck. vom SpSesigUfe
p. m. 47.
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fårgadt Svafvel; men denna mängden hårrore*

af den under fjelfva pnscipitationen genererade
Selenites tartareus , hvilken därjämte upfpådcr
tårgen af det fallande Svaflet.

3, Experim.
§. it. Af det i filtro qvarlåmnade (fomjag

kallar felenites Tartareus) torkades en del i (kug-

gan ; det öfrigä lades i et ftort fockef-glas och
tilflogs ungetar 10 uns god Spiritus Vitrioli*

kärlet fattes uti lindrig varma. Blandningen
fvålde up, och fedan all effervefcence uphört,
ftadnade det klara ofvanpå. Sedan det ftått et

dygn, från filades våtfican. På det qvarblefne

flögs ny Vitriol-Spiritus, tra&erades fom förut,

och fåledes fortfors , få långe man markte nå-

fon Vinftens-fyra vara qvar hos Kritan , hvil-

et Utröntes pa det fått, at innan Vitriol-Spi*

ritus å nyo pågöts, torkades litet af Krit-mas-
fan, och fedan den vardt torr, kallades på eld-

kol , då den rökte och röken luktade lik brand
Vinften.

§. 13. Ehuru både Saltpeter och Kokfalt-

fyrorne kunna fråntaga Vinftens-fytan fin Kalk-
jord, få åro de dock vid denna Operation o-

tjånlige, emedan den dåraf upkomne blandnin-

gen forblifver flytande och fålunda blandas med
den franflulgde VinAens - fyran* Vitriol - fyran

dåremot , fom allmänt år bekant, utgör med
Krit-jorden en Kalkfelenit eller Gips, hvilken

lika få trögt i vatten uplöfes fom Vihftens fele-*

nitcn. Men fom den icke deftomindre til nå-

gon liten del kan uplöfas af vatten, få bör man
bruka det ganlka fparfamt, och hålft kallt, for

at
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at {kolja ur Selenit-maflan den loflade Vinftens-

fyran, dåråft man ej vil gifva den delen til

jpillo, fom faftnar i filtro.

4. Experim,
§. 14. Den Vinttens-fyra jag fått efter de

$ forlla pagjutningarne af Vitriol-fpiritus, blan-

dades och förfoktes , om den vore fri från Vi-
triol-fyra,, fom fkedde på följande fått: Vinftens-

fyran blandades med foiution af Bly-focker, hvar-

af det fenare coagulerades$ på detta Coagulo
flögs ren Spiritus Nitri, hvaraf åter altfammans
uploftes, til et tecken 5 at ingen Vitriol-fyra

var med i fpelet.

4. if. Man kan vid detta forfok åfven få

val nyttja Spiritus Salis, AquaRegis och Ace-
tum deftillatum ; men det år hogft angelågit at

tilfe, det man hårtil brukar en fyra
5
fom icke

hyfer ringafte Vitriol-fyra hos fig, hvilket dock
den måfta Saltpeter och Kokfalts - fyra gor, ty

dåraf förvillas hela forfoket.

§. 16. Detta år genafte fåttet at utröna en
Vitriol- fyras nårvarelfe uti liquida iaker, och
liar icke flagit felt, då h varken X31eum Calcis

eller folutio Mercurii fublimati kunnat uptåcka
den famma-j hvårföre det ock torde vara det få-

krafte profvet vid Mineral-vattens underfokan-

de. Har man en val concentrerad Vin-ättika*

fä år den fakrad at därmed uplofa coagulum,

5. Experim.
§* 17. Samma forfok anftåldes med den fy-

ra, fom vid de z fifta pagjutningarne af Vitriol-

fpiritus århållits. En del af coagulo ville icke

af fpiritu Nitri uplofas, hvaraf man fåg at den-

O 4 na
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na fyra var med någon Vitriol - fyra blandad

,

hvarfore ock til denna orena Vinftcns-fyra blan-
dades något torr Vinftens-felenit. Blandningen
fattes iz timar i digeftion v forfoktes åter med
folutio facchari faturni och Spiritus Nitri , då
den fants vara fri från Vitriol-fyra. Den b lan-*

dades då til den förra rena fyran och altfam-

inans afdunftades ganfka lindrigt, til defs unge-
fär 10 uns voro qvare. Detta år det jag hä-

danefter kallar Ren Vinftens-fyra.

§. 1 8. Afdunftningen tjänar icke allenaft at

concentrera fyran, utan åfven at befria den ifrån

någon liten del Vinftens-felenit, fom vid af-

fkolgnin^en af v.atnet uplofes och medföljer,

hvilket äfven kan hånda med Kalk-feleniten, i

fynncrhet om Vinftens-feleniten digereras med
Vitrioi-fyran , vid något ftark varma, och filas

varmt. Dcfla cryftallifcras då under varanfele e-

vaporation.

19. Den Vinftens-fyra fom vid de x:ne

fifta pågjutningar af Spiritu Vitrioli a ffoådra-

des, blef fårfkildt afdunfiad, innan den med
Blyfocker- folutionen forfoktes, dårfore at jag

varit nod fakad at vid affkolgningen bruka mera
vatten ån de förra gångorne, emedan vid h varje

pågjutning mängden af Spiritu Vitrioli minfka-

des, och fåledes de fifta gångerne icke ofverfteg

l uns* Under denna afdunftningen anfkoto nå-

gra cryftaller* hvilka frånfkildes och torkades.

Pe fmakade ganfka furt och en del ibland dem
vittrade. De calcinerades på en jårnfpada^ un-

der varande calcination marktes at de, fom be-

gynt at vittra, fprakade fom en Spat och bårt-

åogo til en del. Hela maflan fkummade, fvålde

och ii



ech rökte ftarkt , och röken luktade fom af Vin-

ften. Det qvarblefne kolet gåfte ftarkt med
Spiritu Nitri och. gaf därvid cn hepatifk lukt>

fedan få mycket håraf fom ville, var uti Spiri-

tu Nitn uploft ,
upfpåddcs folutionen med vat-

ten och filades. När til denna filade liqueuren

flögs Oleum Tartari per deliquium , föll en an*

fenlig del Kalk - jord. Detta Salt var fåledes

dels Gips, dels ren Vinftens-fyra cryftalliferad,
'

dels Vinftens-felenit.

6, Exfierim.
§. 20. 30 gran Vinftens-felenit koktes f mi-

nuter med § uns deftilleradt vatten uti Kolb,
det filades fedan nåftan under påftående kokning,

at icke något under afkylningen mitte fållas

utaf det uplofte. Solutionen evaporerades ad fic~

citatem, och Refiduum vågde knappaft \\ gran.

§ # 2i. I anfeende til denna trögheten at i

vatten uplofas, hvaruti den liknar Kalk -feleni-

ten, har man gifvit detta Salt-åmne namn af Vin-
ftens-felenit. Den år til Tttfeende fom en fin

Sand. Med Microfcop kan man tydeligen fe

den vara genom fldnjäg och Cryftallinifk , men
jag har icke kunnat urfkilja cryftallemes figur,

for deras finhet fkul. Den lemnar aldcles in-

gen fmak på tungan.

7, Rxperim.
§. zz. En del Vinftens-felenit calcinerades

i Digel uti öppen eld. Den fvålde och intog

4 å f gånger fin förra rymd , och under dimma
tid gaf mycken rok ifrån fig, hvilken luktade
fom Spiritus Tartari. Galcinationen fortfattes

til defs maflan blef aldeles hvit. Sedan den kall-

O S »at,
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ilat , fants det qvarblcfne vara en pöreufe och
lått oflåckt Kalk , utan minfta fpar til något
Lut- falt.

§. 2.3. For at icke vid detta forfok bli for-

villad, år angeläget at Experimentet N:o 1 med
all granlagenhet anftålles, annars, om någon o-

foråndrad Cremor Tartari fkullc finnas ibland

Vinftens-feleniten, få år klart, at man efter cal-

cinationen tår et cauftifkt Lut-falt i Kalken.

§. 24. Detta forfok anftåldes for at utröna,

om Vindens -fyran, friad frän alt nativt Lut-
falt , fkulle under varande calcination med Krit-

jorden kunna producera något Lut -falt, men
forfoket (log få ut fom jag förmodade, nåmli*

gen; intet fpår fants dårtil, oaktadt hår var fy-

Ta, phlogifton, jord och eld. Man torde in-

vånda, at det bor vara en vitrificabel jord (*'),

hvaraf hår ock en liten portion var forhanden

,

fom man finner af 8:de Experimentet. Men Hr.
BAUMC fif)

, fager fig ju af Kalk och Oxblod
produceradt et Lut- falt, hvilket forfok dock
altid naifslyckats for både Herr Scheele och
mig, ehuru noga vi obferverat Hr. Baumcs
procefs.

§. ftf. Den efter Vinftens-feleniten qvar-

blefne Kalken var val ovanligen poreufe, men
det kan icke tilfkrifvas någon annan orfak ån

particlarnes finhet , hvilka efter calcinationen

béhollo famma iåge emot hvarannan fom de fått,

då maflan under calcination fvålde* kan ock hån»

da, at den lilla delen af den inblandade glas-

aktiga jorden något hårtil bidragit.

8. Ex-

(0 Conf. Hagens Mb4 cit. par. tö. (k) Se defs Ma-
nuel de Chymie Ed. 2. p. 411 & 413.
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8. Experirn.
§. 16. Ren Vinftens-fyra definierades ur en

Glas-retort i öppen eld, och drefs pä flutet få

ftarkt r at Retort-bottnen blef glödande. I Re-
cipienten ficks en Spiritus och Oleum Tartari

:

i Retorten var qvar et lått och fvart kol, fom
icke hyfte det ringafte fpår af Salt.

§. 27. Som denna fyra uti få mänga andra

mål har fårfldldte och egne egenfkaper, få år

hon ock dartiti befynnerlig, at hon få lått de
iirueras. Man inlägger i Retorten en fyra fom
år få flcarp , at man knapt kan fördraga den på
tungan, och uti val luterade kåril ofver-deftille-

rar et vatten, fom knappad fmakar furt, jämte
en empyreumatifk Olja, i Refiduo finner man
icke fpår til fyra. Är det denna Oljan fom i

förening med de 1 den få kallade Spiritu Tar-
tari ofrige befintelige delar utgör lyran? Det
tyckes ej få kunna vara, når man flutar per a-

nalogiam, ty ju närmare man forbinder en an-

nan fyra med et phlogifton, defto mera dulci-

fieras den, och nar denna föreningen uphåfves, få

revivifieras den. Eller tilgär det här fom med
Acidum Nitri, dä Saltpetret detonerar, at fy-

ran deftrueras per contaftum phlogifti igniti,

genom en raomentanea fulphurificatio, fom en del

Auftorer påftå vid famma tilfålle exiftera?

§. 2,8. Det kol fom i Retorten qvarblifver,

år en verkelig viyificabei jord, men detta oaio

tadt, och falt fyra tillika med phlogifton varit

dermed combinerade och fått agera dårpå, vi-

far den dock icke fpår til Lut-falt. Månne man
håraj: får iluta, at våra begrep om Lut-faltets

gene-
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generation i eld aro falfke? Jag befarar, at den far

femma öde fom de flåfte Synthefes fpeculativx.

§. 19. En del ren Vinftcns-fyra afdunftades

vid en ganflca lindrig vårnia. Vid flutet af af-

dunftningen anfkoto cryftallcr , fom voro bär-

hvilkas figur icke nogare kunde urfluljas, for

cryftallernes finhet (kul. De voro til fmaken
ganfka fure och i vatten lått uplofelige.

§. 30. Som jag denna gängen hade nog knapt
om fyra, få fick jag icke ofver f dagar forvara

detta Acidum Tartari cryftallinum for at utro*

rsa om det, kan banda, efter långre tid deli-

quefcerat : imedlertid holt det fig denna tidea

tort. Det år troligt, at då quäntitcten år ftor*-

re, blifva cryftallerne ftorre och redigare,

§. 31. Denna fyrans cryfiallifation rubbar
ingalunda den antagne fatfen, at ren fyra icke

flår at bringa i folid form , ty ehuru den år at

råkna ibland de renare, få vilar dock den Olja
och kol fom fäs vid deftillationen, at den icke

år bland de renafte. Me,n den 'hypothefen går

ofverånda, at det år oljan fom gör Vinftenen

i vatten få fvarfmåltelig, ty f uns af detta A-
cidum Tartari cryftallinum har mångfaldigt mera
Olja i fin fammanfåttning, ån famma mångd
Cremor Tartari ; det år i defs ftålle fjelfva det

deliquefcerande Alkali, fom i »vifs proportion till-

blandat, gor denna effeft.

§. 31. Vil man fångre tid bartåt forvara en

ren Vinftens-fyra
;

få bor den antingen cryftal-

iiferas eller ock ad ficcitatem infpiiTeras, annars

9, Experim.

for-
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fordårfvas den latt af mögel, men afdunftningeu

mäfte med all granlagenhet anftållas..

10. Experim.
§. 33, Ren Vinll:cns-fyra> blandad med fo*

lutib Mercurii fublinmi, vifade ingen förändring*

11. Exfierim. )

Icke heller med Oleo Calcis*

i%. Exjp.erim.
§. 34. Lika delar, af ren Vinftens*fyra öch

Solutiq Fcrri Uti Vitriol-fpiritus- blandades. In*

gen förändring vifade fig. Blandningen afdurt*

Ilades til hälften, då cry Haller anftoto 5 fom vorö

fjål-like och floto i våtfkan. De affändrades och
fkolgdes harfligt med kallt vatten famt torkades*

De hade ingen fmak, utom någon jårnakrig,

voro i vatten ganlka fVårfmålte och viftc med
öxblods-luten ingen blå fårg, forrån litet Spi-

ritus Nitri tilkom , da et omnigt ljusblått prazs

cipitat föll. Kallade pä eldkol, gåfvo de någon
lukt af Vinften.

§. 35. Ehuruväl denna bland ning fick ia tfä

kalit ftålle z:ne dagar, få fcårktes dock ingeii

foräridring, men dä genom afdtmftning fä val

Jårn-fokitionén fom Vinilens* fyran Concentrcrä-

des
5
tog den fenare en deljårn til fig och utgjorde

därmed detta befynnerliga Salt. Befyntierligc

kallar jäg det dårfore> ät det vaf hvitr, fvarli-

gen f vatten tiploflcs
5
ågde icke fur fmak och

rogde icke med Oxblodsduten fkt jårn, förratt

en Mineral-fyra tilkom. At det icke deftömin**

dre hade eil Vinrtens-fyra hos fig, marktes nog-
famt af röken > dä det lades pä eldkol i eller

monne hår icke var någon Vuvftens-fyra, uj:aft

at
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at det beftod af Vitriol-fyra, Jårn och phlo-
gifton Tartari? Den rin^a quantiteten forbod

mig gora tilråckeliga forfok.

Af detta och i6:de Experimenterne fer man
Vinftens-fyrans egenfkap at förena fig med Me?»

talliffca jorden och dårmed utgöra et .mer och
mindre indiflblubelt Salt-åmne, Troligen var

det hår Olja och Jårn, fom få doljde fyran, at

den icke kunde fmakas. Detta forfok gifver

mig anledning, at en annan gang underfoka tvån-

ne allmänt bekanta Medicamenter ,
nämligen,

Boults de Mars och Ludoviä Jårn-Tinttur*

13. Exfierim.
§. 36. En drachma rent och tort Alkali

Tartari lades i en glasburk , harpa gjöts ren Vin-
ftensfyra efterhand. Så långe fråsningen vara-

de, holt våt (kan fig klar, men då Alkali hun-
nit at bli faturerad, grumlades blandningen. Jag
tilflog fä långe fyra, til defs fm aken gaf til-

kånna, at fyran var i blandningen rådande, hvar-

under det alt mer , grumlades och en, verkelig

Cremor Tartari regeneratus foll til bottnen, h vil-

ken frånfbild och torkad vågde ungetårligen 5

drachmer.

§. $7. Detta, jåmte de tvånne följande Ex-
perinaenter, vifa tydeligen Vinftenens compofi-
tion af en fyra och Lut- falt. Härvid är. i fyn-

nerhet märkvärdigt, at en fyra fom i vatten år

lått uplofeiig och et Lut-falt -fom drager vatten

ur luften och dårmed deliquefcerar, uti en vifs

proportion tilfaunmans utgöra et Salt, hvilket

i vatten få trögt uplåfes,

§3^
!
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*§. :}8* Den efter denna blandning tilkomne

Cremor eller Cryftalli Tartari differerar , få myc-
ket jag ån kunnat märka, uti intet mål ifrån

den genom depuration af Vinften århållne och
vanlige, om icke dåruti, at få vål den rä Vin-
denen, fom de ifrån Frankrike kommande Cry-*

italli Tartari, hafva någon liten del Kalk- jord,
dock til en ringa och knapt mårkelig mångd,
bvilket Herr Scheele forft anmärkt. Det tor-

de dock vara accidcntelt.

§. ^p. Är Hales forfarenhet fullt grundad,

at nämligen Vinften beftar af en tredjedel luft,

få bora ock Cryftalli hafva den i famma pro-

portion, emedan de vid reningen icke förlora

något eftentielt. Vil man nu påftå eller med-
girva, at den vicl" detta tilfålle eller forfok re*

genererade Vinftenen, få vida den i alla 6frige

mål dårmed ofverensftåmmer, åfven innehåller luft

i famma proporticm, fä beftår Vinften, då acci-

dentella heterogenea undantagas, af t tredjedel

luft, i dito Lut-falt och i dito fyra, olja och
vatterf. Detta år hvad man per lynthefin kan
döma* per analyfin har man fvårt at med nog-
het underfoka rätta proportionen håraf, emedan
en del Salt faftnar vid Digelen, en annJn vid

de kåril hvaruti inläkningen och infpi-fTeringen

fker, och något uti filtro. Detta år dock den
ungefärliga proportionen af Alkali emot de an-
dra beftånds-delarne* huru det med luften for-

håller fig,lemnar jag åt andra at underfoka om
Hales utfago häller profvet, eller om icke til

ångor uploft vatten utgjordt en del af den af
honom upgifne luftens mångd,
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§.40. Man finner ock af detta forfok, hu-
tu orått Herr BAUxMé har dä han vil gota det -

til en lag utan Undantag
?

at intet medeifalt, fom
har et eidfaft Lut- falt til grund, hvarkcn med
6fverflodig fyra e}ler Lut.rfalt.kan vara forenadt

efter cryliallifationen, ånfkont denne fleedt i én
fur eller Alkalifk våtflca, och at fyran eller Lut-
faltet hvaraf ét medeifalt kan vara rådande, då
de i lådane våtfkor blifvit cryftalliferade, endaft

Utter imellan Saltets jpatticlaf och kan altid nog-
farnt blott genom ^ratt papper eller fand frän-

fkiljas &c. (/). Sa framt jag icke (kulle tro

Herr Baum6 (krifva tvetydigt, få made hans

mening vara, at då uti en blandning af fyra och
Lut-falt, fyran är rådande , och blandningen di-

fponeras til cryftallifation , icke mera, kan inga

uti cryftallerne ån nödvändigt* behofs til Lut-
faltets faturation , och at den fyran, fom tyc-

kes hos de imdfängne cryftaller vara ofverflo*

dig , icke utgör någon verkelig beftåndsdel af

Sait-cryftallerne, utan hänger loft i deras mter-

ftitia och vid deras ytor r och kan fälcdes ge-

nom blott aflkolgning med vattert, eller afrin-

nande från (kiljas* Likaledes tvärtom med Al*

kali. Åt Alkali hos et cryftalliferadt medeifalt

kan vara rådande, utan at på annat lått ån ge-

nom faturation med fyra kunna fränfkil ja den
radande delen, vifar ots tydeligen Borax, foni

ftåilan altid har et rådande Alkali, fom ej af

Sale Sedatiyo år fatureradt> At det åfvenfå hän-

der med ViiTa vax t- fyror, vilar ofs Vinften och
<älla de EfTentielle våxt - fa>iter > fom likna den
famma,

§. 4*.

(/) Se Di&ion, de Chymie Art. Sels Neutm,
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§.41. Detta få vål fom forfta öch andra

Expcrimcnternc vifa ofs, at Sal Seignette och
Tartanis Solubilis bcftär af tvånne Lut-falter.

Det förra beredes af Cremor Tartari och Salc

Sod^, det fenare af Cremor Tartari och Al-
kali volatili [m). Vid deras beredning blir den
i Cremor Tartari ofverflodige fyran endaft mat-

tad med Alkali, fom vid förra tilfållet år fixum
minerale och vid det fenare Volatile, och eme-
dan uti Cremor Tartari finnes förut et Alkali

fixum vegetabile , hvilket ff ingendera af de
förre Alkalinis kan fkedas, få blifva de dåraf

upkommande medelfalter dubbla, fom dock vid

Seignette Saltets tilredning genom en mindre
allmänt bekant procefs kan förekommas, hvar-

om vid et annat tiUålle tår handlas.

§, 42,. Når en Tartarus Tartarifatus uti

vatten uploft, blandas med någon fyra, fåfom af
Vitriol, Saltpeter, Kok (alt , med Ättika^ Ci-
tronsaft 8tc. få faller Cremor Tartari fåfom et

pulver til bottnen. Detta år et allmänt bekant
phcnoméne, men råtta otfaken bårtil har varic

öbekant. Man har nyttjat det for at därige-

nom vifa, det Vin ilens-fyran hade af alla fyror

den fvagaiie attraéfcioft til Lut-falt, men at det
annorlunda förhåller fig^ fkal if :de Experimen-
tet vifa. Härvid föregår icke annat, ån at den
ti! komne fyran förenar fig' med den mängd af
Lut-falt fom år ofve^flodig, for at conftituera

•eii Vinften.

14, Expertm*
§.45. Spiritus Salis Ammoniaci Acris och

ren Vinftens-fyra blandades åfven uti den, pro-
P por*

(#0 Se Chanheuf Fharmacol. p. 4U.
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Eortion, at fyran behöll ofverfaand, blanningcn

lef grumlig af fmå orediga cryftaller, hvilka

frånftildes och torkades. Detta Salt, fom jag
kallar Cremor Tartari Volatilis, hade anfenligen

furare fmäk ån vanlig Cremor Tartari, deli-

quefcerade ej i luften och var foga mer i vat-

ten uplofeligt ån den vanligä.

§ é 44. Det år onekeligen et ibland de cu-

rieufe phenomener i Halurgien , at en liquid

fyra forenar fig med et liquid och flygtigt cau-

ftifkt Lut-falt til en Vinften.

§. 4f * Antingen jag med Herr BAUMé vil

tro, at Alkali Volatile caufticum förlorat en del

af fitt phlogiftoii, eller med Herr Mejer, at

et Acidura p ing ve faturerat det, eller med
Herr Hales, at det förlorat fin Aer fixus

,

el!er ock med Herr Schlosser, at det förlo-

rat både phiogifton och Acidum* få kan hvar-

dera af defla Theorier genom detta forfok be-

ffcyrkas, och Experimentet därigenom förklaras,

men man blir lika ovifs om, hvilken af dem har

rått, eller om alk fara ville.

§. 46. Detta forfok torde gifva anledning

at någon at utröna, om et flygtigt Lut-falt ver-

keligen gifves i våxt-riket nativt och med ert

fyra mafqueradt ibland de få kallade Salia Es-

fentialia Tartarea.

15- . É xperim.
§. 47. En faturerad Saltpeter-folution blan-

dades med ren Vinftens-fyra. Ingen fällning

eller grumlande marktes, hvarfore kårilet med
blandningen fattes uti" en lindrig varma. Så fort

vatnet hant afdunfta, vifade fig på ytan och bot-

ten
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ten af våtlkan rena och vackra cryftaller, hvil-

ka frånfldlde forholio fig aldelcs fom en Cre-

mor Tartari* och yttrade icke minfta teckea

til Saltpetter.

$.48. Sedan Herr Marrherr opnat ofs

ögonen, få blifve vi varfe oåndeligen många at-

tra&iones reciprocae* hvilka rubba forr antagne

grundfatfer.

Hår hafve vi en vaxt-fyra* fom fråntager

Saltpetter-fyran fitt ,Lut~falt, men det Ocer ock
tvärtom, når man uplofer Cremor Tartari uti

Spiritu Nitri* digererar folutiönen några dagar,

upfpåder den fedän med vatten* frånfilar den
därvid nedfallande Cfernor Tartari^och difj^one-

i-ar det ofriga til cryftallifation* da man fartyg

deliga Saltpetter-cryftallen

16. Éxperim.
49. Éri faturerad folution af Blyfocket?

blandades med ren Vitiftens-fyra, blandningen

coagulerades. Detta coagulum upfpåddes med
deltilleradt vatten och flögs på filtro; Den ge-

\
nomlopandé våtflcan fmakadé och luktade af

Vinättika. ^Det i filtr© qvarblefne, torkadt och
ftrodt på/eldkol* luktade likt Spiritus Tartarii

En del dåraf kokades med deftilléradt vatten f
a 6 minuter och filades fedan. Detta kokade
vatnét forfoktes med öleo Tartari per del, hvar-

äf det icke förändrades. Den kokade Bly-kal-

ken torkades ä nyo och forfoktes på eldkol, da

han gaf lika ftark Viriftens-lukt fom fére kok*
ningen.

s

§. ro. Atcr et ovåntadt phenomene, at Vin«
ftens- fyran loiTar en concentrerad Ättika öch

P i fo?*
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fårenar fig i defs ftålle med Bly-kalken, famt
utgör därmed en i vatten få oupléfelig blandning.

BESKRIFNING
på en rar Ört,

ALETRIS CAPENSIS,
infånd af

D. JOHAN ANDERS MURRAY,
Med. och Bot. Prof. i Göttingen,

Ledamot af KongL Sven/ka Vet. Aoademien*

Så
oblid Sommaren i Ty fik land var, Ir iy6$

9

i anfecndc til defs fuktiga, mulna och kalla

väderlek 5 for de Örtekunnige: få hafva defle

likväl härute blifvit fagnade med flera fällfynte

Örters blomma, hvarpä de i flera år forgäfvts

väntat* Den fållfyntafte ibland dem var oftridigt

Clusii Draketråd i Berlin, fom jåmte Agave
Americana dårftådes blommade. I Hannover
flcedde det famma med Pifang. Gottingfka A-
cademie-Trågården tycktes ©ck gifva mig, vjd
tiltrådet af mitt nya ämbete, genom jåmnlika
handel fer , det angenåmfta forebud. Jag nämner
nu blott håribland en Nitraria, en Aletris ca-

pen fis.

Den fenare fortjenar få mycket mera up-
tnårkfamhet , fom den, ehuru redan uptagen af
några tå Botanifter* dock hårtils ej blifvit til-

råckeligen befkrifven, och ån mindre af någon
afritad* Denna brift år i fynnerhet vid flågtets

utftakande kånbar. Örte-kunfkapen Sr for vid-
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lyftig, at af en enda defs idkare, genom egen
åtgård, kunna utforfkas til hela defs vidd. Det
åligger derfore hvar och en at nyttja tilfållet

til vetenfkapens riktande. Jag efterkommer nu
denna fkyldighet til en ganfka ringa del, hvar-

til defsutom den årefulla forbindelfe> hvarutijag

har den hugnad at ftä med Kongl. Vetenfkaps
Academien, förpliktar mig.

Naturen har ej mindre varit angelägen 001,

at med de tåckafte Örter af Lilje-flocken (Li-

liacea;) låtta de obeqvåmligheter , fom Caps tor-

ra mark, mattande hetta och ftormrika väder-

lek tilfkynda landets Inbyggare , ån med mång-
faldiga andra Örte - flockars] (Ordinum natura-

lium) undransvårda alfter. Flera växter, af Ixia-

flagtet, Gladiolus, Haemanthus, Aloe, Anihe-
ricum, Hyacinthus, Ornithogalum, Cyanella,

Amaryllis och andra flågten , lämna derom vit-

nesbord. Men foga år någon ibland defie,fom
i prunkande fkonhet ofveraifFar den Ört, jag
nu årnar befkrifva.

Archiatern och Riddaren Hr. von Linn6
har aldraforft anteknat den i andra uplagan (1761)
af Species flantätum , hvareft den utmärkes med

Aletris (capenfis) acaulis , foliis lanceolatis

undulatis, fpica ovata, floribus nutantibus* loc.

dt, p.o 4$ f i men utan bifogadt Synonymon,
Ar 1760 blommade et ftånd , fom Hr. Hei-

ster redan anfkaffat iHelmftådts Academie-Trå-
gärd, af hvars fron et annat uplopp, fom lika-

ledes hann til fin fullkomlighet. Hr. Fabrtcws
{Enumeratio method. plant. Hort. med. Helmfiad. Ed.

a - l 7^3-) fom derefter upfatte en omftåndelig

beflkrifning, lårer dock vål icke igenfunnit Örten

P 3 . i Sfie-
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i Species Flantarum , fom han emot fin Vana éj
anförer i denna Bok, utan deremot anfer den
for et eget {lågte , fammanfatt af Aloes och Hya-
cinthi-lTågtens kännemärken,

Senaft (1768) har Hr. Nic, Laurent.
Burman (Flor. Cap. prodr.p* to.) beCkrifvit den
under Hr. v. Linnes namn, och det til det

yåTenteJiga få utforligen, at jag nu ej vidare

mifskånde den i Species ; hvaruti jag federme-'
ra hade den åran , i följe af en öfverfånd Be-
ikrifning och Ritning, fprviflas af Herr Archia^
tern fjelf. p

Jag har haft tilfålle at vid en och famma
tid underfoka tvånne ftånd, {kotte på färfkildt

vis, hvaraf jag få mycket båttre lårt åtfkilja
,

Örtens våfenteliga beiKaffenhet ifrån de förän-

dringar, fom (kotfeln åftadkommit. Bågge ftån-

den åro uplupne af fron, fom for ungefår 10 år

fed^n blifvit fådde i Academie-Trågården. Det
ena var långt högre och til alla defs delar fro-

digare ån det andra, emedan det ftrax i början

blifvit drifvet i drifbånk \ det andra deremot
mindre och klenare, och på långt når ej tå blom-
rikt, emedan det, utan godfels tilhjelp, blott

blifvit forvaradt i det varma Orangerie - hufet,

Det förra blommade i början af December må-
nad år 1769, och håde ånnu ofver en månad
derefter flera lefvande blommor, fom åndteligen

i April månad 1770 efterlämnade cjiogna fron,

hvilka nu fkjuta up fom båft. T ftod af defla

bagge upfåtter jag följande Befkrifning.

Folium feminale nnkum wfra in canalem tonvo-

lutum
, fuperius piano ~ expanfum , ovaturny media

^romnulum* AdneUttur hulbilk, furfuin ad Igtus

ex
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ex afjixa cotykdone (qua inträ terram remanet

)

gibbofo*

Radix bulbofa, bulbo globojo, tunicatoy fubfufca 9 é»

mittens deorfum fibras numerofas ^ crajfores , ian~

gas
5

albas , ex quibus fibrilU copiofijfim<e 5 flexuoft>

hirfut£j ad latera horizontaliter prodeunt.

Folia radiealia 6 ,
duplicis qrdinis^ quorum intimum

dngujlijjimum , reliqua duo latiora > extima tria la*

tijftma j
expanfione inter fefe alternantia

5 fcflpo dimi-

dio breviora > ovatQ-lanceolata , ad bajin angu/iiora f

ibidemque violaceo-maculata . canaliculata & jucco-

Jiora^ fenfm'adpalmam usque Uthra & plantor

a

5
ca*

naliculo tamen fuccofo ad apicem fere fefe exferente y

duplicato-undulata
, firiata 5 qbtufa, fcapum ample*

Bentia
,
profunde yiridiaf ,

Scapus inträ folia oblique furgit , initia- incurvus,

dein ereffior > bipedalis , ad bafin poUictm dimidium

craffus , fenfim fefe anstiftans , teres , parte florifera

angulatus^ maculis denfis violaceis notatus > glaucus.

Spica ex numerofis floribus confians > qu& nondum

expanfa y primum ovata, dein pyramidalis
9

bra*

Bets imbricatis flores recondentibus infiruitur ; ver*

fus florendi tempus infertus laxior evadensy & fio*

refcens fesquipalmam fere longa tresque poUices

lata: flpribus initia ereBis
^
pojtea pendulis*

Brafteas fingulis ad exortum pedunculorum du*> qua-

rum inferior in flore nondum expanfo appreffa , in

perfeBo autem flor? dijians , carolla dimidio bre~

vbry cordatoacuminata y pallide ex rubro viridi*

que colorata-y fuperior brevior , fubulata, dilute

viridis y femper patuläy utraque marcejcens. Bra*

£le<e fupra in fpica comam quaji formant y quoniém

inträ fupremas mulii flores ejfoeti latent.

Pedun-
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Pcdunculi conferti , hreviffmiy fesquiline$ hngitu~

dinis
5

teretes
5

cernui. Inferior fpica pars primos

föres expandit y fuccedentibus dein fuperioribusy qui

omnes^ gratifimo {peBaculo y pront perfeffioni pro-*

fioresy dependere incipiunt.

Calyx nullus.

Corolla monopetala^ infera ^ tubulofa y fubangulata^ tres

fere pollices hnga> duas vero Urnas lata y inodoray

ad maturitatem fere fruBusy quo disrumpitur , per*

Jiftens. Tubo parum incurvoy verfus extremum
oblique ampliori , albido 9

maculis carnei coloris

diftinBo. Limbo ereUoy linea paullum longiori
,

flerumque fexfidoy quando marcefere incipit
y fefe

claudente , laciniis ovatis medio prominulis & viri.de

ficlisy apice obtnfo caUofo ? margine pallide rubro*

Stamina plerumque fex, Filamentis tubo corolh

per duas tertias ad fundum usque infertisy ad in*

ferius lotus corolla reflexis^ prope marginem lirnbi

fefe terminantibus
, fubulatis , ad bafm liber£ par*

tis carneo colore tinttis. Antheris totidem oblon*

gisj didymis
5

incumbentibus . Polline flavo.

Piftillum unum
y ftaminibus parum hrevius ^ ad idemf

quo ftamina^ latus declinatum* Germine fundo

coroU<£ infixo 5
oblanga

,
trigonoy trifuko. Styio

fubuiato
,
friato. Stigmate ebtufo.

Capfula ovato-oblonga
5
ad bafin obtufa, apice acutar

bipollicaris , trialaris , vemfa ^ fexvalvis , fubinfläta>

columetiä dimidia furfum dijfdiente^ trilocularu
r

apice liquidum tenax dulce ante maturitatem fe~

eemens. •

Semen in quovis locuk plerumque unnm , interdum

duo y qu<e fi adfunt y alteruter reliquorum vacuus

efiy obovatum, teres > ad latus feffle , bafi colu-

mett<$ affixum^ ariUo mgro nitentt obduUum , bi/0

alhp
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jalbo > monocotyledon y coriaceum > includem corcu*

iurn cylindricum aftce erumpens*

Jag har 5 at ej afbryta Befkrifningen, ute-

låmnat några afvikningar vid blommans och fruk-

tens (kapnad, fom med (kål tyckas kunna fkrif-

vas på eulturens rakning, hvilka dock nji får-

fkildt bora omordas. Blom-axet (Spica) pa det

Hora ftåndet beftod af mera ån öo .blommor,
men på det lilla blott af zo. Vid det förra var

blom-kronans bräm (limbus) på de nedre blom-
morne delt fnart i 8, fnart, och det oftare, i

7 flikar, på alla de ofre, fom . ock nåftan pa

alla det mindre (landets blommor, blott i 6
flikar. Äfvenfå räknades på det ftorre ftåndets

blommor nedanfore fnart 8, fnart, och- det på
de flåfta, 7, ganfka fållan 6 ftåndare (ftamina)j

hvilka likväl bemärktes pä alla högre up fålla-

de axets blommor. Alla det mindre exempla-

rets blommor innehollo allenaft 6 ftåndare > med
undantag af en enda, fom hade 7. Några få

blommors Fröhus hade emot vanligheten 6 kan-

ter. Jag förbigår hår några andra mindre vig-

tiga vanfkapeligheter vid enfkildta blommor.
Pluraliteten utvifar likväl ogonfkeniigt , at den-

na Ört år Hexandrift*

I ahfeende til bladens likhet, kunde man
i haft mifstaga denna for Hasmanthus puniceus,

hvarifrån den likväl låtteligen fkiljes, få fnart

blom-ftammen upfkjuter. Ty detta 11:er pä min
Ört ej vid fidan, utan midt imellan bladen. Der-
emot kommer blom-ftammen med fina blommor
ganflka nåra Aloe Uvaria (Commel. Hart. Arnftel.

T. i-f. %f f Tab. t j)* emedan bägge aga et blom-
P $ as
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ax af många nedåt hängande blommor af ena-

handa fkapnad.

Örtens Frorednings-delar (partes fruftifica-

tionis) aga mycket gemenfamt med Aloé, Hya-
cinth, Åietris och Polyanthes- flågten. Dock
åro den förres i flerahanda hånfeende ifrån de
fenares (kilda, Måft betydande åro blommans
krökte pip (tubus), iHndarenas iåfte vid blom-
kronans infe (Ida 5 och deras, jämte fpirans (Pi-

ftilli) lutande ^ fom ock Frohufets flcapnad och
•rTamftående vinglika kanter. Hvarje af defla

omftåndigheter anfes , fom många exempel ut-

vifa , af tilråckelig vigt , at ftadga färfkildta

flagten, I få måtto kommer vid L*ycopfis och
Phlox blom-pipens böjning i ofvervågande. På
Pancratium häftas ftåndarne vid honqngs-bufet*

pä Polyanthes vid blom-kronans fvalg , och på
Åloe vid tåftet (receptaculum). I anfeende til

deras .Hållning finne vi, at de pä Crinum och
Åtropa fkingras ifrån hvarandra > men pä Phy-
falis nalkas hvarandra, at de åro på Hernero-

callis och Alftroemeria lutande, o. f. v. 3 at for-

tiga de Frohufens mångfaldiga fkiljaktigheter,

fom gifva anledning til fårfldldte Ört-flågtens

ftadgande. Ju flera af fådana enfldldte känne-

märken nu vifa fig vid en och famma Örts Fro-

rednings-delar, defs ftorre fkål hafve vi
5 at an-

fe den for et eget Genus.
I följe dåraf tycks min ört ej fogeligen kun-

na förenas med något af de ofvannåmnde flågten.

I början trodde jag den kunna räknas til

Aloe-flågtet, i anfeende til både blommans och

fruktens likhet. Och fom min ört kom når-

maft til Aloe Uv^ria, frågades ? om denna ej

kun*
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kunde fondras och deremot förenas med den om-
tviftade Örten til eget flågte hålft fom Uva-
ria fldljer fig, redan efter Hr. Trews påmin-
nelfe (Comm. Nor. tl44 p* 322, Tak 2.

Fig, i,) til flera omflåndighetcr ifrån andra Aloé-
ilag, och det

? få framt hela en Örts byggnad
(habitus externus) bor komma i fkårfkådande,

tyckes vara något ftridande., at förena en Ört,
fom har pergament - lika blad, med fä många
andra, förledde med faftfulle. Men på alla Aloé-
arter, Uvaria ej utefluten, Iro ftåndarena ej håf^

tade vid Blom-kronan, utan vid fältet.

Hyacinthus har ofverft vid Fro- knoppen
tre fotmaforande porer, en tilbaka bogd blom-
bråm och et nåftan rundt Fröhus, Men min
Ört lämnar ej fpår til Honungs-hus, har en up-
råttftående bråm, et aflångt trevingadt Fröhus»

Aletris våfenteliga kännemärken tager Hr.
v. Linn6 (Gen. plant. Ed. f.p. 170. Syfi. nät. Ed.
i2. p. 24%.) utaf blom-kronans {krynkliga och
nåftan fom med mjöl beftrodde yta, då deremot
defs yta på min Ört aldeles år glatt. Hade
derfore min uplyfte och faaning - ålfkande Lä-
rare fedt Aletris capenfis lefvande: få hade han
fåkert andråt generifka charaftern , eller ock
utan all påminnelfe affkildt min Ört ifrån Ale-
tris - (lagtet s ettdera håraf ar jag oftfprtygad

om lårer fom fnaraft hånda. De ofriga i nya-
fte Syftemet af Herr Archiatern anförde Aletris-

arter har jag val hitintils ej fedt i blomma:
dock finner jag dem, vid jämförande af Com-
elins ritningar, mårkeligen afga ifrån min

Ört. Ty på defla år blommans pip råt och
brämen djupt infturen med tilbaka £égde fl i-
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kar , och ftändarena åro fåftade vid flikarnes ba-

fis, ej vid pipens medlerfta del.

Ej ringa likhet yppar fig vid jåmförelfen

med Polyanthes eller Tuberofens blomma. Bag-
ge aga vid fjelfva kronan fåftade ftåndare, en,,

xaftån til olika grad, krökt pip, et ej mycket
olikt Fröhus 3 at fortiga annat* Men Tubero-
fens blomma liknar en tratt, brämen år ftorre

och vidöpen, och ftändarenas knapp (anthera) år

i forhållandet til deras ftrångar (nlamenta) gan-

£ka ftor.

Forklarir/g ofyer Figurerne, Tah. V,

Fig. i. vifar örtens germinerande $ Lokens
början med defs fibrer.

,
b y en lämning af Co-

tyledon. det förda blad - {köttet. d> li-

nien utmärker jordens yta.

Fig. 2. Samma delar i annan ftållning efter et

något åldre Frö- (kött a> den fpåda Lokens
uphögning efter Cotyledons fåfte.

Fig. 3. Örten til alla defs delar, mindre ån i

Naturen.
Tig. 4. Öfverfta delen af ftammen med blom-

axet i naturlig ftorlek*

Fig. j. Et af de ftorre bladen i defs råtta ftorlek-.

Fig. i. En ånnu ej utfprucken blomma med
defs braéieas.

Bg. 7. En open blomma med defs ftjelk.

Fig. j. En upfkuren blomma med ftändarena och
fpiran.

Fig. ). Et Fröhus til defs yttre fkapnad.

Fig. ia. Et genomfkuret Fröhus, i hvars ena

kammare et Frö.

Jtg* it. Frö-kornet* a, defs öfre dels årret*

Rit-
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Ritningen år förfärdigad efter det ftorre

och fullkomligare Ört-ftåndet.

Phyfwlogtjk under/åkning om tre arter

Blod-vatten [Serum humanum)^
af

PEHR ZETZELL,
Med. Do&. KongU Fålt - Medlcus*

A tfkiUigc -
Anmärkningar ofver de foråndrin*

gar ^ fom blod-vatnet (Serum) undergår

af allehanda tilblandade Saker, finnas hår oeh
dar hos Medici gjorde y hvilka åro tilhopa fam-

lade af var tids ftore Phyfiolog, Hr. v. Hål-
ler, uti defs Elem. Phyf T. 1 i. L. v. Seéh
in. men fom jag ingenftåds funnit jåmforelfe

imellan Vattenfots -vatten y Blod -vatten och Mjölk*

faft) då den kommit in uti ådrorne , få har jag

velat genomgå defla forfok, at genom jåmforelfe

fe fldlnaden imellan defla tre flag af Serum.
Hos en huftru, fom, efter en (ig lemnad

långfam och elak Catarrhal - feber med mycken
k rakning , fått buk-vattenfot, afdrefs vatnet en
gång med Tvål-Medicamenter och Squilla-rot$

hvarefter bittra faker, til kroppens ftårkande,

långe nyttjades detta oaktadt , hånde likväl

fenom en tilftotande forg, at Vatten- foten åter

om tilbaka, och dar infant lig åndteligen vårk

under högra refbenen > oformogenhet at for*

tara något famt feberaktighet, under hvilka

omftåndigheter intet vatten afgick * hvarforc man
til
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til lindring var nodfakad at aftappa det famla-

de vatnet, hvilket år det famma, fom jag före-

tog at underfoka til defs beflcaffenhet 3 detta

Serum hydropcum kallas uti defla forfoken N:o L
Det andra blod-vatnet, fom hår blifvit til

forfok nyttjadt* åf taget efter åderlåtning, fe-

dan den rode bloden fatt fig, hos et Fruntimmer
fom hade på fin blod en hvit inflammations-fåll

(crufta inflammatoria)* och blef förvarad t i et

rum om 14 gr. varma pä Sv* Thermometer, tils

det, ^otimar efter åderlåtningen, blef underfokt.

Detta vanliga Serutii Sangvlms kallar jag N:o IL

Det tredje blod- vatnet, hvarom hår hand-

las, år taget vid åderlåtnings fedän den rode

bloden (Cruor) fatt fig* hos et ögift FrUntim-
mer af s° års ålder* föm år at en tholeriflc

kropps- ftållning Och i fin tingdotil haft i hän-

der och arm - hälör en ovanligt ftark titduttft*

mng med ftirik.ande från lukt? hvilken nu i fi-

nare åren tårnmeligen förlorat fig^ och forer det-

fä Fruntimmer nu en ftillafittande lefnadj famt
har blek hy t, Hon blef åderlåten > iz timar ef*

ter afton - måltiden * andra dagen om förmidda-

gen kl. 10, dä defs blod vid fl yrandet ur åderrt

fäg högröd ut, men ftrax dårpå fägs vid väg-

garna Uti alla våderblåfor likafom en hvit mjölk $

och federmerä hår och där hvita flackar, famt

åndteligért$ når den rode bloden fatt fig ned til

botten, fag nit blod-vatnet hvi.tt ut fåfom en
mjölk. Herr Affefibren och Profeflbrert Do-
étor Martin låt bringa den til mig och var*

vid defs underiokhitig åfven närvarande. Dennå
hvita blod-vdtfkä uptages hår i tmdeifokningert

Under N:o ML
i. Får-
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I. Fårgen var uti N:o I gul} uti //

men uti iV.o ZZ7 var det til mig bragta

och ofver cruor itändande .Serum rédmorigt eller

ljusgrdtt, ftétande något i rådt (cinereo rubrum)

och nedfatte forft efter tre dygns ftiilaftående

i et fvalt rum> defs af rorelfen, då det 6fvei>

bragtes, inblandade roda bloddelar , da ofvanpå

tillika fatte (ig en mycket tunn, men hvit hin-

na: den medlerftå delen af detta Serum, fedan

den roda delen var affldld, fåg aldeles grå och
tjock utj fåfom en afkegrå välling , hvilken fe-

dermera blef alt tjockare och mera grå, i for-

hållning, fom det vattenaktiga bärtdunftade dår-

under defs förvarande i rummet* Den 6f-

verfta hvita hinnan affldldes, och en del dåraf

torkades i en thé-fked på lindrig leld, då den
blef til en gulaktig hård och faft gummi -lik

hinna. Sedermera togs af den mcdlerila aftegrå

våtfkati en del och utblandades med åtta delar

vatten* då af denna blandning blef en hvit mjölk*

hvilken, når åtta delar vatten ån ytterligare flogä

dårtil i blånade och fick utfeende af en vanlig

vattenblaridad mjölk* Af den mjolklika bland-

ningen^ fom var gjord med åtta delar vatten*

upkokades något i en SilFverfked $ då dårtil flögs

acetum deftillatum* men yftadcs ej dåraf, Det-
ta utdiinftades derpå helt öch hållet $ for at fé

hvad verkan Ättikan hårpä gjort * då det lem-
nade en hvit, torr, fyrlig och ej fammanhån-
gande hinna. Til en annan del af denna med
atta delar vatten gjorda mjolklika blanning flögs

kokfalt-fyra, fom verkade deruti ingen ändring.

Til en ånnu annan del håraf flögs en Kop-
par -folution med Saltpetter - fyra, fom grum-

lade



2$ 8 ,l77o* Jul. Aug. Sept.

lade det och efterhand nedfatte et loft oftak-

tigt moln.

t. Smaken på N:o t var mycket fält; pa N:0
H mindre falt? och på N:o III Hndrigaft /a/t.

3 . Nedfats : N:o I fatte ftrax til botnen (lem-

tniga, hvita tjocka 'moln, 2V4 //fatte inga moln
eller annat til botten, och N:o III fatte alle-

na ft fina genom rorelfen , dä det ofverbragtes

,

inblandade roda blod-kulor til botten, men in*

gen ting mera.

4. Specifique tyngden af JV. I var , z timaf

efter aftappningen, emot et nyligen taget och
genom to fmålt fno-vatten, fåfom 1018 til 1000:

hvarvid anmärkes , at kold-graden var (torre i

fno-vatnet ån i det underfokta Vattenfots-vatnet.

y . lorhäUmngen vid eld-vårma t af den vatten*

fjukas vatten N. I togs uf lod och fattes på
elden i et Silfver-kåril. Så fnart det började blif-

va varmt, hvitnade det, och vid vårmans tilta*

gande gick defpå. helt och hållet ihöp tilenkropp^

fom var aldeles lik en genom kokning hårdnad

agglWita, och fmakade nu åfveniå , utom det

åt den var tåmmeligen falt. Ur denna famman-

lupna maffa utdunftades Vid lindrig Varma alt

det vattenaktiga > då til flut blef ofrig en glånt*

fande, brun > hård, fetaktig, fkor och ojämn

{Infva, fom var til yttra utfeendet lik et gum-
tn\ och vog tre qvintin medicinäl vigt. Något
tlf detta efter titdunlbiingen ofverblefna våfendet

lades på glöd* då det gaf en ftark lukt, fåfom

åf bråndt ben eller horn, och pofte, fåfom da

horn brånnes. H varken pä botnen eller fidorna

af utdunftnings-kårilet, icke heller på den ut*

dunftade maflan> fyntes något fand-eller grusak-

tigt,
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tigt , icke eller Salt -cryftaller> men vål voro

ofver alt omkring fidorna af kårilet fina under

fokningen på elden voro ar famma art 'Tom' det

ofriga. N:o II forfoktes ej på eld 5 men af Nea
III afvågdes 1 lod och fattes på eh varm afk-

roorja uti et glas-kåril til utdunftning. Detta
lopnade och blef gulaktigt, famt åndteligen ,

efter det vattenaktigas bårtdunftande, var en del

af det ofverblefna likt* en brun gummi, men
bråckelig och fkor : ert annan del dåraf var tåt

och hård, famt fäg ut fom et torkadt lim af

mork fårg. Alt det efrer utdunftningen ofrigt

blifvande fafta , vog $9 gran, hvaraf den mör-
ka och fega maffan affkild, utgjorde ungetår 18
gran. Något af denna mörka delen lades i

ljumt vatten, dar den ljusnade och åndteligen

hvitnade, famt låt i mellan fingren låtteligen kra-

ma lig fonder i karta fmå bitar, famt fvålde ef-

terhand til en god del ut i vatnet. Både den
mörka och den bruna ofverblefna gummi -lika

ma(Tan , lagde på glöd, brunno med en ljus lå-

ga, dock det förra ej få långe, fom det fenare,

eller Itekt fifk. Något af den efter utdunft-
ningen ofverblefna bruna gummi-lika delen N. t
refs med vatten länge i en mortel, fom tyck-
tes under rifningen något dåraf hvitna^ men fä
fnart det fick ftä, fatte fig altfammaiis til bott-
nen och vatnet ftod ofvanpä klart: likaledes refs

både den bruna och mörka delen N. III uti en
Marmor-mortel med vatten, fom under malnin-
§en tycktes af bagge något hvitnas men når
et fått flå någon ftund, få märktes det vatnec

och bå åfvo en lukt, fåfom af bråndt kott

bltf-
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blifva klart , fom var rifvit med den bruna gum-
mi-lika delen, hvilken aldeles fatte fig til bott-

nen 5 men det däremot behålla någon (vag mjolk-

farg, Tom var rifvit med den efter utdunftnin-

gen qvarblifvande mörka delen A7
:*? 727, hvilken

ock uti vatnet blef hvit, fom Ikinnlappar.

En del af Serum Chylofum N. III ut-

dunftades på flata glaskåril uti fri luft, då där-

efter blef ofrig en mycket fkor och mork, men
tåt kropp, fom liknade i yttra utfeendet lim,

men var utanpå fetaktig, få at fjelfva pappe-

ret, hvaruti den fedan förvarades, blef likfom ol-

jadt. Af denna fenare, utan eldvarma utdun-
ftade -(kora maflan, ladef något i vatten, fom
ftraxt mjuknade och inom J tima aldeles uplo-

ftes , dä hela blanningen fick utfeende af en

ljus mjölk, hvilken blef beftående, och hade

denne blanning nu ofvanpå fmå Olje-kulor.

6. Spiritus Vltrioli acidus blandad til Serum
N. 7, gjorde dåruti likfom et långt och fegt flem-

moln, men ingen oftaktig yftning ftraxt, och
ingen gåsning. Samma Vitriol-fyra blandad til

blod - vatnet N. 77, gjorde allenaft några hvita

moln i början > men fedan blanningen /tått i

lik en ftelnad hvit ågghvita, fom var fa faft,

at glafet kunde våndas up och ned därmed.

7 r Spiritus Nitri acidus^ droppad uti i\T I, för-

ändrade det til en hvit oftaktig, men ej fam-

manhångande mafla. Samma Saltpetter-fyra blan-

dad til N II, y ilade det helt och hållet, och
var detta efter iz timar en mycket faftare och
hårdare löpning, ån den, fom var gjord med Vi-

triol-fyran* lik en oft af ljusgul tårg. Samma

altfammans ihop til en kropp,

Salt-
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Saltpetter - fyra blandad til Serum N:o III, gaf
en hvit faft löpning eller oft> fom behöll fig

fall, ehuru glafet vandes up och ned.

,8. Sfiritus Salis eciius blandad uti vatnet
N. I, gaf ftraxt allenaft et ljuft och ej famman*
hängande moln* Samma fyra blandad uti N. II,

yftade detta Serum helt och hållet, hvilken yft-

ning blef efter iz timar lik en hvit gelatina*

men mycket lofare ån den Tom var gjord med
Vitriols-och Saltpetter-fyrörna. Samma kokfalt-

fyra (lagen til N. III, yftade den ftraxt och
blef dåraf en hel los löpning.

ti 9. Acetum dejtiUatum blandad med N. h gjöf-
de ingen ändrings icke eller med N. II, faft

den ftod i Z4 timar 5 icke eller med N. III.

En del af detta Serum Chylofum upkokades val

på glod uti et glas-kåril och fedan (logs dårtil

deftillerad Ättika > men ingen yftning eller annan
ändring marktes dåraf.

10. Alun lagd Uti tf. I, gjorde en löpnings
fom var klimpig o<ch aldeles liknade Talg

5 åf-

ven uti fmaken, men brann ej på eldkol, fom
lett 5 utan hade fig då aldeles fom ägg-hvita* Up-
16ft Alun blandad til N. III, gjorde allenaft etl

hvit och fäft oftaktig löpning.

i 1 . Hvit Vitrfol blandad med N. i, förändra*

de det til en ljusgul, jämntjock grädda eller 15$

jopnjfig, fom ej var fammanhångande.

iz. Cyprifi Vitriol lagd Uti N. I, gjorde ert

ljusgrön jämn löpning ^ lik en ljusgrön los grådda.

Samma Vitriol lagd uti N. II, gjorde en loS

och ljusblå löpning* lik en grädda, ofver hvil*

ken efter xi timar fatte fig et vatten.
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13. Lajpis tnfernalis lagd uti N. /, gjorde cn

hvit ojämn löpning, fom vårlik oftklimpar.

14* Mercurius fublimatus gjorde med N. I

lika förändring, Tom lapis infernalis.

if . Solittio mercufii vivi cum åcido nitri^ blan-

dad til N. J, gaf en hvit löpning eller lika ut-

flag, fom Saltpetter-fyran allena. Samma So-

lution blandad med Jtf. II, verkade en oftaktig

löpning af altfammans, fom blef til fårgen mörk-
röd eller lik den tårg vår hud tår af denna Qyick-
filfrets uplosning.

16. Sfiritus kini reffificaMs blandad til N. /,

verkade en hvit, jåmn och los löpning, til ut-

feende fom en los grädda. Likafå var defs ver-

kan pä Serum N. IL

17. Sfiritus Salis mnmoniaci aquofus och Spi-

rims Comu cervij blandade til fårÖdida delar af

Serum Jbi. I, gjorde dåruti ingen ändring} icke

éller på N. II och N. III.

1 8. Mercurius vivus rifven med den vatten-

sjukas vatten Ar
. J, uti en Marmor-mortel, dö-

dades aldeles inom § tirna. Denna blanning ut-

fpåddes med vatten, at fe om detta Serum och
Qyickfilfret fkulle fkiijas åt, då et grått pulver

fatte fig til bottnen , men inga Qyicklilfver-

kulor fyntes. Af denna blanning utdunftades

därpå vid lindrig varma all den vattenaktiga de-

len, dä Qyickfilfver- kulorne åter framkömmo.
Med Serum N. II blef Mercurius pä lika fått

i en mortel rifven, och förenade fig därmed in-

om \ tima, lemnandes pä bottnen et grått pul-

ver, fom vid Microfcopen gaf bottnen af mor-
teln et utfeende af en liggande jämn forfilfring ;

men inga kulor fyntes igenom Microfcopen.



1770* Jul Aug. Sept 243

Når det vattenaktiga af denna blanning var ut*

dunftadt på fakta eld, fyntes åter Qvickfilfveri*

Jculor. Serum N:o III, rifvet med Qyickfilfver,

fSrholt fig lika fom nu anfört blifvit om blod-

vatnet N. I och IIj altfå var defias blanning

med Qyickfilfver ej få fullkomlig , fom uti en
»thiops mineralis j men var likvål en (lags aethi-

ops, fom mörka tårgen vid handen gifver, och
den omftåndigheten, at inga Qyickfilfver-kulor

fyntes , då den blef utfpådd med vatten.

Anmärkning. Af defla forfok ftadiåftes, at

den våt{ka, kyilken famlas på vifla ftållen i vår

kropp til fä ftor myckenhet uti Vatten-fot, år

ingen ting mindre ån vanligt vatten, utan år

därifrån vida {kil jäktig , 1:0 i anfeende til fin

egonfkap at lopna och gå ihop vid eld-varma,
til en art af fart dgghvka y fom på glod lagd, ofar

aldeles fafom då horn brånnes, (fe f :te Rönet).
2:do dåruti, at detta Vatten-fots Serum lopnar

och går ihop til en afiahig majja^ genom tilblan-

ning af Saltpetters- fyra (fe Ron. 7) och af La-
pis infernalis (R* 15), famt af Mercurius Sub-
limatus (R. 14) och af Solutio Mercurii cuiri

Spiritu nitri (R. if). 5:0 dåruti, at det form
får en gråddlik lös löpning genom tilblanning af
hvit Vitriol (R. 11) och at re&ificerad Spiritus

vini (R. 16). 4:0, at det förta blandadt med A-
lun, får tntalglik löpning {K. 10) , och åndteligen

5:0 fkiljer den uti Vatten-fot famlade våtfka fig

ifrån vanligt vatten dåruti, at den förra och Qyick-
filfver kunna genom rifning ofullkomlige^, for-

enas, hvilka alla omftåndigheter åro egenfkapcr,
fom icke tilhöra vanligt vatten.

Cl l Men
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Men häremot kommer det uti Vatten -fot
famlade vatnet ofverens med det blod-vatnet,
fom föres j ådrorne och vid åderlåtningar, dä
blodet något fått ftå på Talriken, fkiljer fig

därifrån och vi kalle Serum Sangvinis. Defia tvån-

ne våtftor åro ofvefensftåmmande 1:0 til fårgen,

fom hos bagge gemenligen år gulaktig (irfta R).
*:o til fmakeri, fom år en egen falt-fmak (R. z).

3:0 uti den egenltapen, at ej gåfa med fyrliga

faker (Ron. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11) famt at ej

andras af Lut-falter (R. 17). 4:0 uti en egen-
fkap at lopna och gå ihop til en oftlik malfa af

Saltpetter-fyra (R. 7) och af fublimerad Mer-
furius (R. if), famt til en lås och grdddlik mas-
fa af Vitriol (R. 1 z) och af Spiritus vini (R.

16) famt til en faft låpiwg af Alun (R. 10).

y:o dåruti, at de åro rika på et gelatinoft eller

hornaktigt våfende, fom lopnar vid kok-vaVma
och gifver hela blanningen fitt hufvudfakeliga

kännetecken, famt år grunden til de forcnåmde

phsenomener. Den gelatinofa eller hornaktiga

delen var uti detta underfokta Vattenfots- Serum
emot det utdunftade vattenaktiga, fäfom 1 til if
(R. f), få at detta Vattenfots-Serum var mera
rikt på den gelatinofa eller hornaktiga delen,

ån vanligt år. Denna hornaktiga delen ? hvilkcn

hos bagge efter utdunftningen blirofrig, liknar

låter fig ej uplofa hvarken uti rent vatten , eller

mi Salmiaks-* eller Saltpetters-vatten, icke eller

genom rifning med vattens me# då den lågges

få
glod, ofar den lika foni horn, ben och här.

anledning af defTa forfok fe vi, at det famla-*

de vatnet uti vattensjuka y år et och det famma

til utfeendet men år bråckelig och

med



*770é Jul. Aug. Sept. 245

med blod-vatnet eller fjelfva Serum fängvinis,

men delfa tvånne våtfkor (kilja likyål dåruti , at

Vatten-fots Serum år faltare (fe R. z), famt at

det af Mineral-fyror ej få ftarkt lopnar (R. <5,

7 och 8) och åndteligen fkiljcr fig Vattenfots-

Serum ifrån blodets Serum dåruti, at i det fårra

år vatnet til den hornaktiga delen fäfom if til ij

men uti blod-vatnet, fålom 10 til i, eller 11

til 1: altfå år det fenare mycket rikare på den
gelatinofa eller hornaktiga delen, ån Vattenfots-

Vatnet.

Imedlertid fe %vi af defla forfok på en (Ida or-

faken til den ftarka afmagringen, fvagheten och
mattheten , fom oaktadt båfta och låttafte foda,

åtföljer Vatten-foten , emedan Serum iangvinis

innehåller och forer den mucilaginofa födande

delen, få förlorar kroppen fin foda i famma
mon , fom blod-vatnet gar ur ådrorne och fam-

las i vifla ftållen. Emedan vi ej kunne, få lån-

ge orfaken til fjukdomen varar, bibehålla blod-

Vatnet qvar i ådrorne , få år vårt bemödande at

fårdvildt bota afmagringen och mattheten ockfa

forgåfves. Vatteivfotens verkan och forhållning

på blodet blir altfå lika med den af en lång falla.

Hvad det IU:dje eller Serum cbylofum angår,

få år vål det intet nytt, at fe en hvit våtflca

på bloden vid åderlåtning, utan finne vi fådant

vara anmårkt af åtflcilliga Medicij men man har,

i anledning af hvita fårgen, tagit denna våtfka

for en ren mjolk-faft : fa mycket mera, fom man
blifvit/denfamma varfe ifrån den 3:dje eller 4:dc

til den I2:te timan efter maten, uti de fore-

kommande håndelfer. Men at denna våtflca ic-

ke fa/ en vanlig mjölk , det vifar defs forhåll-

0.4 nitlS
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ning vid tiiblanning af Ättikans fyra, då ingen
oft blef (R. 9): utan at den til fin rådande del

år et verkeligt Serum, det vifar defs löpning
och forhållning vid eldvarma, famt defs refi-

duum efter utdunftningen, fom år til ftorre de-
len én i vatten ouploslig hornmaifa, af famma
art , fom det af vanligt Serum fangvinis (R. <J).

Detta ftadfåftes ån ytterligare af- defs egenfkap
ät lopa ihop til en oftaktig mafla af tilblandad

Saltpetter-fyra (R. 7) och af Alun (R. 10), famt
til en lås löpning af tilblandad Kokfait-iyra (R.
8). Än ytterligare ådagalågges Seri egenflcap hos
denna hvita våtfka, af defs forhållning vid rifning

med Qyickfiifver, at döda det famma, fom år

cn egenfkap, hvilken tilhorer Serum, i kraft af

defs gélaktiga del, och ej mjölk (R. 18). Gif-

ver man akt pä alt det fom händer nårings-faften,

ifrån munnen anda til Subclavia, huru altid och
fmåningom något af animaliflc våtika blandas til

denfamma, nämligen forft Salive, mucus, galla,

pancreatifke faliv -artige faften famt mag-och tarm-
våtfkor, och fcdermera når den hunnit in i mjölk

-

ådrorna, huru då genom de lymphatifka rören

ifrån Lefver, Mage, Mjälte, Bukhinna, Njurar,

Sådes-blåfor, Vatten-bläfan , Buk-mufclar, famt

lår och ben, lympha i omnoghet föres och blan-

das til denfamma uti cifterna chyli, famt huru
art vidare under defs våg til fubclavia, de ofre

lymphatifke rören ifrån Diaphragma, Mediafti-

nura , Lungorne ,
Hjårt-fåcken > Hjärtat , Mag-

itrupen i hufvudet och armarne., fora til den-

famma och inblanda en omnoghet af lympha uti

duftu thoracico och defs granfkap> når man,
fager jag, fer på alt detta, få kan det efter all

theo-
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theoric icke eller annat vara, anat nårings-faf-

ten, då den kommer til blodet, har, til ftorre

delen, egenfkap af et Serum * ty den verkelige

chylus utgör då den minfta delen, utan ^r den

då inveklad och fammanblandad med en långt

itorre och omnigare del af våra våtfkor.
r

Den grundlårde och namnkunnige Herr v.

Haller fager val, at i Chylus år ,mjölks na-

tur 5 men lägger dårtil, at den år åhhu med få

Experimentet underfokt. Hvad det nu foreva-

rande Serum chylofum N:o III angår, få flciljer det

fig ifrån vanligt Serum, i anfeende til fin färg,

hvilken hår, få fnart detta Serum fk ildt fig i-

från den roda bloden, var hvit, i ftållet for dm
i vanligt Serum år ljusgul. Men at denna hvit-

heten var af en ägande ftorre mångd öljaktiga

delar ån hos et vanligt Serum finnes, det vifar

det forfta fcrffiket, dar man fer, huru detta Se*

rum chylofum under tvånne dagars ftillaftående

fatte en hvitare hinna ofvanpå, fom val icke ha-

de aldeles gräddas, utan mera Seri egenfkaperj

inen gaf likvåL tilkånna igenom fin låtthet en
cmulfiv ol jäktig, del. Vidare fer man af det

famma forfoket, huru det ofriga af detta Serum
chylofum, i fynnerbetjrår det några dagar i rum-
mets fria luft utdunftat, fedan befants til utfe-

ende fom en a{kgrå välling , det år: den mucofa
och öljaktiga nårings-faften var inveklad i lyra-

phen eller det gelatinofa vafendet, hvilken för-

kunnad med vatten, äter fick tilbaka fitt hvita

mjölkfärgade utfeende, af den inblandade emul-
fiva fetman, hvarigenom detta Serum chylofum
ockfå (kiljer ifrån annat Serum. Men det år

ån vidare Ikiljaktigt dåruti, at det år mindre

Q.5 falt
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fak for fmaken, ån vanligt Serum, fom fes af
2:dra Rönet. I fynnerbet vifar detta Serum chy-
lofum fin fkiljaktighet dåruti ifrån vanligt Serum
fangvinis, at forhällningen af den fafta delen til

den vattenaktiga, fom afdunftades, hår var fom
1 til d, då likväl uti 3et underfokta Vattenfots-

ferum, forhällningen var fom 1 til 1$, och uti

vanligt Serum fangvinis* fom 1 til 10 eller 1

til M. Men det fkiljer ån ytterligare ifrån van-

ligt Serum * i anfeende til den efter utdunftnin-

gen o fr ig bligande fafta delen, h vilken beftod

af nägot mera ån den vanliga bråckeliga horn-

rnafian, och uti detta forfok röjer fig med fin

enfkilda mörka fårg, famt egenfkap at ljusna

och hvitna, blotna och fvålla i vatten, fom ej

händer med den bruna horn-delen y utan åro e-

genfkaper, fom hora til en mucilaginos kropp,

och vi tydeligaft finne igen uti Sådes-fron och

de dåraf tilredde "faker. Men det år at märka,

at ju mer en fådan mucilaginos kropp år genom
rorelfen arbetad och fin gjord , deftomindre fvåll-

ning har den, och fä. tvärtom, Imedlertid år

det igenom denna mucilaginofa kroppen och rå-

relfe 9
fom det oljäktiga blandar ug med den

vattenaktiga delen och gifver hela blanningen

en matt mjolk-farg. I anledning af hvad fä-

ledes i foregående Ron anförd t blilvit, följer, at

detta nu underfokta Serum chylofum N. III år en

våtfka, fom beftär af vatten eller phlegme til f
delar, af en verkelig gelatinos eller hornaktig del

til ^5 delar,- och af en blandad hornaktig > mu-

cilaginos och oljaktig kräpp fcorpus gelätinofo-mu-

cilaginofo-oleofumj til £fe delar, med et ord:

fådant fom det nu befkrefna hvita Serum blifvit

bc-
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befunnit, år formodeligen all var närings -faft,

når den kommit til blod-maffan i ådrorne, och
dar ånnu icke hunnit, at genom rörelfen fkilja

lig i fina beftånds delar.

TiUdggning: i anledning af Seri egenOcap at

döda Qyickfiifver , torde vara all anledning at

fluta> at dä Qyickfilfver genorp friktioner blif-

ver inbragt i ådrorne, det på lika fatt igenom
rorelfen eller blodets omlopp förenas med Serum
til en art af .^Ethiops, och på detta fått gor
lin verkning i kroppen. Som denna förening ej

år faftare, ån at Qyickfilfret, få fnart den vat-

tenaktiga phlegmen år aldeles bårtdunftad, åter-

får, enligt foregående Ron, fin runda flytande

form, få kan härigenom förklaras, huru det r il—

går, at Qyickfilfver kan -efter döden, hos dem
fom brukat detta Medicament, fedan det vat*-

tenaktiga år aldeles uttorkadt, åter finnas i rund
form och fom en forfilfring uti benen, fåfom man
fer uti den hufvudfkålen , fom forvaras ibland de
Strasburgfka Anatomiflka preparaterne.

Om Is ~ gängen och Vär - floden uti

Torne Ålf, är 1769,
af

FRED. MALLET,
Kongl. Qbfervator Aftr.

IVafterbotn åro Äifvarnes Floder ganflca

mårkvårdige Phenomener : landet betåckes

om vintern med djup fno
3 och har ganfka kart

vår
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var eller fno-och Is-fmåltnings tid. Innevaran*
de år hade nog fno, men foga blid -vader uti

Febr. och Martii månader: April började med
to, men kölden återkom och blef nog beftån-

dig til den z6, då en ftark blida inföll, fom
dock icke varade längre ån til d. z Maji, hvar-
efter ftarka natt-frofter förnyades,

Dags-medjans verkande märkes hår i landet

forft på vågarne, fom af Solen varda uptinadc

pä Norra eller Nordoftra fidan, och blifva fä

fneda eller ftupande uti den djupa fnon* at man
fvärligen kan komma fort, faft kölden icke up*
horer: dårpå begynna backar at rinna vid fnons

fmåltande och gifva fitt vatten til Floderne.

Samma vatten ftåller fig ofvanpä Ifen, til defs

det vid afrinnandet fkar fig igenom ^ och plågar

uplyfta Ifen. Då år våren forhanden, och det

kommer an pä väderleken, huru fnart Is-lofs-

ningen fkal gä for fig. På Torne Älf famlades

vatten til den z Maji, fedan afrann vatnet lika

fort fom det tilEot, och foga eller ingen up-
lyftning af Ifen kunde mårkas. En fadan hån-

delfe badar altid ftor flod efter Is -gångens ty

ju mindre fno hunnit fmålta innan Ifen afgått*

defto mer vatten mäfte fedan tilflyta, af fnons

fmåltande vid tiltagande varma.

Den 17 Maji mårktes vid Pello den forfta

rorelfe uti Älfvens is, fom ftraxt uphorde och
gaf vid handen, at ofvanliggande delen åtmin-

ilone då kommit i rorelfe 5 men blifvit nodfakad

at ftanna, for ifens fammanhångande nedanfore-

Den 18 gick Thermometern til 1 ?j ÅCke^moln
fyntes Söder ut, och litet dan af Afkan hördes

kl. 9% e. m. Den 19 begynte ifen at flyta uti
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hela Älfvcns bredd. En fådan isgång år noj~

fam at åfkåda: den härda ifen fynes likafom rin-

nande , det jåmna bullret af fammanftotande is--

ftycken upvåcker förundran ofver Naturens ftyr-

ka, och et gladt hopp upvåxer om fommarens
annalkande.

Med is -lofsriingen följa våldfama eflfe&er$

fåfom utfkårningar af jord* land, tråd och bufltar,

åfven ftora ftenars vältande uti Ström- fallen eller

forffarne, ja ock deras kaftande upåt ftrånderne.

Ibland trånges ifen tilfamman af den efterfoljan-

des fart oefv dämmer vatnets aflopp, fom up-
ftiger til flera alnars hogd och ofverflodar ftran-

den, tit defs vatnets våld fonderbrutit eller kull-

kaftat Is-dammen eller få kallade h-Patan. AI-
drapraktigaft år at fe is - ftyckens upftaplande

på ftrånderne til många hvarf uppä hvarandra*

fåfom ock de Isberg, hvilka formeras uti (jelfva

Stromen* uppå en kulla eller et grund, och fom
våxa til 8 eller 10 alnars hogd och dårutofver:

defle varda fedan underfkurne af det flytande

vatnet och tumla med fortårligt brakande.

Torne Alfs isgang (kedde i år med lågt vat-

ten; is-ftycken ftannade til flviftes uti bugten,
fom år vid Södra andan af Pello Ry> men af-

floto efterhand, fä at Älfven d. zz Maji rann

med öppen ftrom midt uti Älfven. Man kunde
ånnu näppeligen vara fåker at ro ofver Älfven

,

for motande is-ftycken, och man hade at frukta

öfverfta ålfvens upbrott, då man kunnat kring-

vårfvas af is. D. 2,7 Maji floto ånnu ifar, men
Älfven begynte ftiga och fjelfva Vår - floden

börjades: denne åtfkiljes ifrån is-gången eller is*

floden, faft de ibland hånga tilhopa*

Vår-
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Var-floden i Torne Älf har i detta år varit la

ftor> at ingen af de nu lefvande minnes defs like :

vatnet fteg ifrån d. 27 Maj i alt mer och mer: det
okade fin hogd olika häftigt: hogdens tiltagande

var forft vid Pello d* 6 och 7 Junii , nämligen en
aln på et dygn. Det år hifkeligt at befkada en
fvår flods verkningar: ftromén får då häftigare

fart, den breder ut fitt ftrom-drag ofver åkrar och
vånings-platfer, den bårtrycker alt hvad förekom-
mer med en otåmjelig ftyrka. Uti Pello upgrafde
ftrom-draget åkren pä flera ftållen. Säden, fom år

få dyrbar i Vafterbotn, bärtfkoijdes i fin forfta

groda j mullen bårtfordes och lämnade ftenarne

helt afrvåttade vid vatnéts utfallande: vatnet up-
fteg anda uti hufen och flot in igenom portglug-

garne: ångar och åkrar ofverflcoljdes med fin fand

och gifva foga hopp om grås pä flera är. På en
holme midt utiÅlfven borade Itromtnup grås-val-

len, medan vatnet ftöd dår6fver,och grafde fig

flera rännilar, men i fynnerhet en af 10 alnars bredd
och 4 å 8 alnars djuplek , til 40 alnars långd in på
ftranden: ftromen fynes hafva velat klyfva Hol~
men til fin framfart, och det år fannolik , at Älf*

ven hade formerat fig en ny rännil tvärt ofver

Holmen, om Floden päftått flera dagar.

Lika verkningar hafva fkedtofvan och tiedan-

Fore Pello , uti hela Öfver-Torne Socken 5 genom
denna ftora Vår-Flod. Många tnfende famnar Går*
dés-gärd rofvades bart afvatnet for ByarnevidÄif*

ftranden t Ho-bodar, fom åro talrike, lorÄngarneS

fpridda lägen, lyftades bart uti otroligt antal i Pello

By enfam miftade ofvef ethundrade* Defsutan fa-

des vid pafs ifo hafva flutit utfore Wuojenne
ftrom4alL Den ftora Holmen vid Öfver-Torne

Kyr~
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Kyrka blef ofverfvåmmad och hela Byen måfte

bårga Gg med all Boflcap undan vatnet. Vid Ken-
gis Bruk, fom fjelfva Naturen tyckes med flit

förvarat, har Floden rufat in uti den mindre ådran,

hvarvid Bruket år beläget : den har ofverflodat en

del af Verken, utgrafvit farvågen och uttryckt

en flor Stenkifta* Svanftens Bruk neder om Pel-

lo, har haft fin känning af denna fvåra Flod, hvars

hogd dår varit nåftan 8 alnar öfver vatncts* medel-

mattiga hogd om fommaren. En fä ftor .vatten-

mängd har likväl medelft Floden Biedalaka blif-

vit upfvulgen \iti Öfver-Torne, och Staden där-

igenom frålfad från nåftan hel undergång*

D. 9 Junii kl. ii f. m. begynte Älfs-vatnet

at falla vid Pello ftrand. Defs aftagande fkedde

med lika häftighet fom defs upftigande, och fort-

for til d. 22, dä vatnet okades ä nyo, antingen af

rågnets myckenhet eller af den tred je Floden, fom
kallas Fjåli-floden och fom plågar infalla vid Mid-
fommar. Denna Flod hålles for mindre betydande,
och plågar hoja vatnet uti Älfven vid pafsen aln*

Orfaken til denna fvåra Flod kan icke vara

någon annan, ån fno-fmåltningens häftighet, fedaii

kölden denfamma långe uppehållit. Et ganfka

varmt våder begynte d. 2,9 Maji. Thermömetern
fteg til 23 följande dagen > famttil 24 d. zjun. D.
30 Maji gick Afkan med nog rågn, fom

o
varade $

dagar a rad. D. 4 och f Junii var åter Åfka med
rågn , fom icke felades följande dagar, anda tild. 8*

Man kunde fedan icke finna någon (ho på Bergen
och uti Skogarne: rågnets myckenhet okade vat*

ncts tillopp och päfkyndade fno - fmåltningen.

Muonio Älf forenar fig med Torne Älf nedan for

Kengis : den forras Var-flod plågar komma några

da-
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dagar före Torne Älf: nu flödade bågge på en gång,

och gjorde flödandet hiflceligt. För 13 år fedan hår

en itark Flod infallit; men vatnet har innevarande år flått

iS tum högre vid Pello ån då, och vid Turtola jo tum
högre ån vid förra Floden.

En Befkrimiog på de flora Älfvar i Våfterbottn jåmte

goda Rön på deras årliga is-gång och flödande , fculte

gifva en mårkvårdig kunfkap om detta landet , hvilket un-

der en blid regering ftåndigt ökar fin Folkmängd, oaktade

Climatets hårdhet. Hela Svenfka vidgrånfande Lappmark

har fitt beflånd af detta Land, och den ovärderliga Re»-

mngum förökande kan endaft befrämjas genom dels In-

vånare. Is-Climateme och den kalla Zonen äga fina for-

moner , fom förtjäna all upmårkfamhet.

FÖRTEKNING
På de Ron, fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar.

2. I \bfervåtioner p£ 1769 ars Comet ,
gjorda i

\J Stockholm , *f Pehr Wargentih, pag. 17$

2, Obfervatloner fa farama Comet ,
gjorda i Upfala,

med turåkningar på dejs Element er , af ÉRIC
Prosperin - - - i 84

Ron och Farfok med Murbruk och Ciment*arter,

af Pehr Adriah Gadd - - 189

4, Forfok med Vinflen och defs Syra, af ÄNDERS
Jahan Retzios - f. : .

%°7
k. Befkrifning pä en rar Ort, Aletrts Capen/is, t*-

fdnd af JOHAN ANDERS MuRRAY - 22Ö

6. Phyfiölogijk underfokning om tre arter Blod-vat«

ten {Serum humanum) , af PfiHR ZET2ELL, 23?

7, Om Is~gihgen och Vår-floden uti Torne Alf, dr

1769, Fred. Mallet - - 249
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Kongl. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,1

FÖR MåNADERNE
October, November, December,

År 1770.
PRiESES,

Herr NILS MARELIUS,
Premier-Ingenieur vid Kongl* Landtmåterie-Contoiret*

Ttterligare tynderrättelfe , om en accurat

Trofvare for väta varor (*).

Ibland åtfldlliga flags Profvare, for de Dryc-
ker och Vatfkor, fom tjåna til månnifkors

behof, hvilka Hydroftatikcn uptåkt, och
R utom-

(*) Kongl, Vet. Äc. Handl, i;fta Quart. for år 1763*
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^utomlands åro i bruk, lårer den, fora nu (kal

Befkrifvas, blifva hos ofs den båfta: i ty man
har hittat på et fak rare fått til hans Juftering,

ån forr varit bekant. Defsutan åro hår vilfa

Tabeller inrättade, hvarmed Profvarens utflag

kunna jämföras, och hvarigenom man får veta

Dryckernes mer eller mindre vattenaktighet,

tillika med deras tyngda efter Svenfkt mätt och
vigt. Denna Profvare år ock brukbarare ån

någon annan, och tjänar til haltens utrönande,

cj allenaft af falta Solutioner, fota Viner, Mjod ,

öl, fot Mjölk &c. fom åro tyngre ån vatten:

utan ock af fyrliga Viner, Safter, B rånviner

och Spiritus, tflu m. fom åro lättare ån vatten.

Hvilket alt, til goda Hushållares och Vettgi-

rigas gagn , fkal i följande Afbandling tydc-

ligen utredas.

1. Profvaren til våta varor, kan göras få

ftor
?
fom Figuren Tab. VI. eller något ftorre,

och beftår af et ihåligt och vattutått Inftru-

ment, af tunn Måfling, med en kula, och et

ror ofvanpä, famt et ftift inunder, fom haren
flcrufning i yttra andan, hvarpå Itorre och min-

dre helgutna Måffings - k n appar kunna, efter be-

hof, påflcrufvas. Röret år delt uti viffa mar-

ken eller grader, på h vilka man fer, huru djupt

Profvaren fjunker, i den våtfkan man vil fér-

foka, och hvaraf man dom mer, om defs tyngd
eller ftyrka.

2. På det man altid må hafva något vifst

fundament til Ju (teringen , har man med flit

utfokt det muftigafte och tillika klarafte Öl,
fom finnas kan, hvilket uti i:fta Tabellen kal-

la* Bjorn-61 , och hvaraf i Cubik - tum vog

f7°



1770* Oft. Nov. Dec. 257

rjo Afs. Nu ehuruvål fa godt Dricka ar fall-

lynt y få gifves det likväl hos beromliga Hus-
modrar å landet, hvilka forftä råtta konften, at

brygga flikt vålfmakande Öl, fom måtteligeri

kan nyttjas, bäde for helfan och fmaken : dar-

fore har man bordt taga defs vigt* fafom Ter-
minus aquo, til grund, for tyngdens beråknan*
de af de drycker, fom åro tyngre ån vatten,

hvaraf i Cubik-tum våger allenaft f4f Afs.

Och emedan den (torre tyngden måfte, fom
fades, blifva et ftåndigt råttefnore for Prof-

vårens juftering* få låter man falt uplofas i vat-

ten, tils 1 Cubik-tum dåraf, netto får fjo
Aflers vigt, få at denna Sallakan framgent kan
nyttjas vid Jufteringen, i Hållet for Bjorn-ol.

Berörde Sallaka forvaras til (itt bruk , i en val

korkad flafka; men fom dåraf, under nyttjan-

det, något bårtdunftar , få bor, efter en Lika-
re, fom enligt Herr Profeflor Wilckes me-
thod, enkom dårtil inråttas, då och då tilfåt-

tas, antingen litet falt eller vatten, på det Sal-

lakan må altid hållas vid lika vigt.

3. TilProfvarcn förfärdigas allenaft 2 Mås-
fings-knappar, en ftorre och en mindre, at på
följande fått jufteras, och omfom (krufvas på
ftiftet. Den ftorre knappen (E) bor få den
tyngd, at det ned ra åndemårkct (A), fom för-

ut år ritadt på röret, fånkes af knappen, juft
til Sallakans bryne i glafet.

4. Sedan uptages Profvaren ur Sallakan,
flvoljes val i rent vatten, och torkas med rent
linne , famt nedflåppes at fjunka i et glas fri (k c

vatten, dar han ger (ig ned til (B), hvareft

Ii £ rörets
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rörets ofrä åndemårke (kal ritas, få at det kom-
iner jåmnt i vattu-brynet*

5% LSngdcn i mellan åndemårkerta ( A och
B), delas i 10 lika delar eller grader, fä val i

Tabellerne, fom på Röret, hvilkec bor vara

jåmn-tjokt ofverait, och val polerade,

6. Uti dé Våtfkor, fom åro lättare ån vat-

ten, fjunker profvaren , med den ftorrc knap-
pen, djupare ned, ån rörets grader hinna til-

Men fom röret ej far vara längre, ån at det

båres uprått i våtfkorna; få juftcras den min-

dre knappen (F) i fa måtto: at nar han kom-
mer pä ftiftets anda, i flållct* for den ftorrc

knappen j få ftar rörets nedra åndemårke, fom
heter (C) i 2 :dra Tabellen, juft i vattu-brynet,

i et glas fri (k t vatten: däremot Profvaren och
den mindre knappen, fjunker i ftarkt Brånvin

tå (D).

7. Ändteligen tillagas några Måflings-bric-

kor, fådana, fom vifas uti (G), hvilka til me-
delpunkten åro genomfkurne, få at de kunna
foras på. ftiftet, och fitta qvrfr i våtlkan, på
den ftorre knappen, når fä behofves. DeiFa

brickor jufteras til den tyngd, at Profvaren

,

med en pä knappen fåftad bricka, fjunker juft

cn grad djupare i Sallakan, ån han (Hr förut*

med knäppen allena.

8. Det fom nu formåltår., angår i fynner-

het dem, fom {kola inråtta och ju (lera Prof-

varne: fåfom ock dårjåmte bor i akt tagas 9 at

få val Sallakan > fom vatnet , år til den grad

af varma, fom de kunna fä, uti lagom varma

husrum, då juftcringeti fkal forråttas, fom icke

får fke , då de ftundom åro vintcivkaila och
ftufjf
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ftundom fommar- varma* Af fådan forfigtighet

kan altfå {kon jas , at defla Profvarc varda til

juftcring noggranna, och til halten , alla med
hvarandra lika. Men den fom vil nyttja en

fådan Profvare til våtftors underfokning, har

nödigt at noga råtta fig efter det fom följer.

Man far då, efter Hydroftatikens Lagar, i all-

månhet fe, at ju lättare våtfkan år, den man
vil förfoka, ju djupare fjunker Profvaren neder,

och fä tvärtom. Och, fom vatfkor åro antingen

tyngre eller lättare ån vatten > få yppar åter

fmaken, a t de af det forlta ilaget åro efter i:fl:a

Tabellen, ju tyngre, ju båttre: hvarernot våt-

lkorne af det andra, åro efter irdra Tabellen

,

ju tyngre, ju fåmre: val forftåendes hvar efter

fi tt namn oqh fin art.

9. Emedan Tabellerne innehålla Afs och
Cubifka rum, fåfom en Svenlk författning med
Mätt och Vigt> få torde någon behofva uplys-

ning om Aflets tyngd, och Cubifka tummens
itorlek , hvarigenom denna A i-handling båttre

forftås kan. Altfä åro 72 Afs nårmaft 1 Du-
cats vigt , och f 5 3 Als våga jåmt s:ne Lod fvår

vigt, fom på § Afs når, går ihop med vigten

for 1 Cubilc-tum båttre Svagol, i irlla Tabel-
len, hvilket våger ffl^ Afs. 1 Cubik-tum
år åter et Mätt, af 1 Decimal-tum i långd

,

bredd och djuplek, hvaraf 100 gå på en Svenfk
kanna.

10. Hvad Tabellernas uträkning m, m,
vidkommer ; fä åro åndemårkenas Alle- tal 570
och f4f 9 i i:fta Tabellen , fundne genom Hy-
droftatifk vågning af de våtfkor, fom dårftå-

des nämnas ; och fom di francen imellan defla

R 5 ånde«
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åndemårken , år dclt i 10 delar > få har man
fubtraherat Aflen f4f ifrån fjo, och dividerat

reften med 10, då quoten gifvit z\ Als , til

fkilnad uti mellan-mårkenas A (le- tal, efter hvil-

ken fkilnad, de bora nedifrån, i tyngden upåt^
aftaga , fäfom berörde Tabell ut vi far. Uti z:dra

Tabellen år allenaft Affe-talet gifvit for det

nedra åndemårket \ men fom AlTen > for märke-
na upät , bora , åfven hår, til 2§ Afs aftaga %

få har vigten for hvart tnårke biifvit fådan

,

fom denna Tabellen innehåller. Hvad åter Ta-
bellernes bruk beträffar: fä måfte det märket

på röret , fom vid proberingen ftannar i våtfkans

bryne, eller nära dårintil, jämföras med ena-

handa mårke uti Tabellen, där vätftans vigt,

jämte defs innehåll, få af den råtta v åt (k an Tom
vattenaktigheten , ftår utfått: icke at därmed

cgenteligen forrtås någon fjclfvillig vattu-blan-

ning , utan en fådan , fom vid tilverkningen

och af Naturen finnes i alla våt (kor, de ftar-

kafte Spiritus ej undantagne : dårfore vifar när-

varande profnings-fått allenaft, hvareft vattera-

aktigheten, jåmforelfe-vis, år ftorft eller minft

i hvar fort» Man kan ock i fjelfva verket år-

fara, at Profvaren, jämförd med Tabellen, rik-

tigt utmärker berörde vattenaktighet, om Sal-

lakan verkeligen utblandas med rent vatten, i

den olika mon, fom Tabellen utvifar* ty då

fjunker Profvaren, i hvarje blanning, juft til

det märket, fom uti Tabellen vifar blanningen

och tyngden tillika.

Altfä fkonjes i Tabellerne, fom fagt år,

huru vattenaktighetem, alt efter ftyrkan, for-

håller fig uti de dårftådes nåmde våtfkorna, fä-

Tom
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fom beftaende, hvar for fig, af ct flag och äm-
ne. Men ej kunna differente dryckers vatten-

aluighet, i en och famma Tabell utfåttas, If
orfak, at det båfta flagets tyngd , fom blir Ter-
minus a quo, år olika i hvar fort, och träffar

icke in med Profvarens åndemårken. Icke defs

mindre kan berörde vattenaktighet
, antingen

den hårrorer af Naturen eller konften, genom
bagge Tabellernes tilhjalp, finnas for allehan-

da drycker, når man af Profvaren blir varfe,

at nägon våtfka år olika tung, emot hvad den
båfta af famma namn våger, eller for h vilken

grad Profvaren dåruti ftannar : hvarefter man då

räknar graderne från det tyngdas mårke til ro*

rets ofvérfta, antingen i hela grader, når Profva-

ren ftannar midt for eivfådn-n, eller i halfva gra-

der , om han flår imellan tvänne : i hvilket an-

tal grader, röret då hålles vara delt, och ut-

märker fumman af hela mafians quantitet. Men
delarne fås, då grad-talet räknas i:ofrån prof-

vets mårke, ned til det tyngftas mårke, och
2:0 från fiftnåmde punét, up til rörets ofverfla

mårke: då den förra räkningen uttrycker våt-

fkans, och den fenare vifar det ädlare flagets

del. E. g. Man har funnit godt Canarie-vin

vaga fö5 Afsj men når et prof gjordes på Vin
af famma namn, få vog det ej mer ån f6i% Afs,

efter i:fta Tabellen. Når nu Profvarens ror fin-

nes vara delt i 8 delar, från forftnåmde vigt-

p.unft, upfore räknad t ; få bor ock vattenak-

tighetens hlanning med Vinet, räknas i åtton-

delar : och fom imellan det forfokte och det

båttre Vinets vigt-pun&er år 1 grads fkilnad,

fom nu betyder f> få innehåller profvet fat
R 4 def
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det ena och £ af det andra flaget: det år, 1

del vatten och 7 delar vin, 1 1em, man har of-

verkommit et annat vin, af farorna namn fom
det förra, hvaruti Profvaren ftannade midt imel-
lan berörde vigt-punfter : dä röret, råknadt frän

i:fta Vigt-pun&cn vid f6$ Afs, finnes vara
delt i 8 hela eller 16 halfva delar * altfå blir

detta profvcts halt, 1 del vatten och if delar

vin. Vidare om det båfta Renfka vin väger

540 Afs, efter 2:dra Tabellen > men et fåmrc
dito våger f42j Afs: hvarifran, fåfom det tyng»
Ha, man finner röret vara delt i 9 delar, och
hvaraf J fvarar mot et flag och | mot et

o
an-

•nat: det år 1 del vatten, mot 8 delar vin. Ater
om det fåmre af det nåmdc flags vin vore al-

lenaft \ grad tyngre ån f4o Affers vin , och dar-

fore delte röret i 17 delar, få inneholle prof-

vcts mafla ^ af våtflca och gardet ådla: det

ar, l del vatten och 16 delar af båda Renfkt
•vin. Men om någon fkulie tycka, at flik un-

derfokning vore något modofam; få kan han
ock vara belåten, at af Tabellerne fe våtfkornes

vigt allena.

Nu åro likväl viner, i fynnerhet de fyr-

liga, många elaka ändringar underkaftade, hvil-

kaman, på fått och vis > fofcer at fkyia, utan at

kunna grundeligen bota* Fordenflvul åro Prof-

vare, lukt , fmak och fårg ej altid tilråcke-

liga at finna, huruvida et matt Vin år med et

Te&ificeradt Brånvin ( Sprit.)*forftårkt : genom
hvad medel et grumligt vin år klarnadt: hvil-

ka viner åro blandade med andra, och huru

de eljeft kunna vara handterade : dårfore får ock

helfan ofta umgälla, hvad en Ifverflodig och
illa
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illa grundad vin-lyftnad vål kan hafva för-

tjänt.

11. Profvaren med den mindre knappen,

år vål for tung, at profva Reétificcrade Spiri-

tus, fä at dårtil horer en ånnu mindre knapp.

Men fom Spiritus iEthereus och Alcohol yini

ej behofvas i hushåll ^ få har det varit onödigt,

at gora någon anftalt til flik probering. - Det
år nog, at Profvaren, med knappen (F), tål fä

ilarkt Brånvin, fom torde behöfva utfpådning,

innan det kan fupa$ och blifva lagom for fma-
ken. _ . *- &'

il. Däremot far man ftundom fot t vin,

fom år få tungt , at kulan med den ftorre knap-
pen , efter forberordc juftering i Sallakan , ej

fylleft vill fjunka: då betjänar man {ig af de
uti N:o 7 beflcrefne brickorne, hvaraf en eller

flere fattas på ftiftet, ofver den ftorre knap-
pen, få at rörets nederfta mårke kan fånkas

ned til vinets bryne* Och emedan hvar bric-

ka, enligt jufteringen > dä betyder i grad, åf-

ven fom {kiinaden i mellan hvarje grads vigt,

år z\ Afs* få lägger man få många grader til

nederfta märket, eller få många gånger z§ Afs
til f70, fom man fatt brickor på knappen:
hvarigenom både graden och vigten finnes af

berörde tunga vin. Det famma galler ock for

annan ftark lut, och af Salier mattade Solu-
tioner, fom åro tyngre ån Bjorn-ol, eller våga
mer ån J70 Afs/

13* De fyrliga viner åro åter lättare ån

vatten, och b6ra forfokas med Profvarens min-
dre knapp , tillika med Brånvinen* Nu år det

vål vifstj at do fenare, åfven fom viner af et

R / . namn,
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mmn
?
variera i tvnden, alt fom Deftillationer-

jic blifvit fkotte," och väderleken varit mer el-

ler mindre gynnande for vin-växten: likväl vill

man
5 af egna och andras Ron, efter uträkning,

bår anföra följande våtfkors tyngder:
Re&ificeradt Brånvin

ä r Cuhik-tum, väger, Afs - - '471

Vanligt Brånvin fiy
Pontak - - - -

Renftt Vin - - - - - - - 5*43

Godt rent Vatten - - f45*

Spandet Vm - - ' - - - - - f6z
Canarie Vin - - - - - 5-64

14. Uti fårfk Ko-mjolk , efter godt Som-
mar bete, ftär Profvaren, med den (torre knap-
pen, vid marker for Stark-61, enligt i:fta Ta-
bellen 5 fä at 1 Cubik-tum, fådan mjölk, vä-

ger f6f Afs. Men i mjölk efter dränk eller

magert foder och bete, fjunker Profvaren dju-

pare , alt fom mjölken är fämre och vatten-

aktigare. Och emedan Profvarens .ror, i frän

punclen for Stark-ol, år del t i 8 grader* fa

bor mjölken och defs vatten, blannings-vis

,

räknas i ätten- delar : enligt hvad i N:o 10 an-

förd t år. E. g. Om Profvaren ftannar for mjölk,

fom å r Cubik-tum väger fff& Afs* fä inne-

håller hon 5 delar vatten och f delar båfta

mjölk, Item , om Kreaturet tvingas af Som-
mar-hetta, inom hus, och där ftåndigt njuter

mager féda ; få händer ofta, at Profvaren, i

defs mjölk, ftannar vid märket for f.ff Afs: då

hon innehåller 4 delar vatten och 4 delar båfta

mjölk, det år, lika mycket af hvardera flaget,

Utan upfåtelig bianning. Slika prof bora Ibe,

fä
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fa fnart mjölken förlorat fin fpén-varma, och

innan hon fått lopna.

15. Nu vil man veta, huru mycket Salt

finnes uti 1 kanna vatten, fom år taget ur Salt-

fjon, eller någon falt -kalla, hvars vatten, ef-

ter Profvaren och Tabellen, våger e. g. ffo
Afs å 1 Cubik-tum. Ifrån deffa fubtraheras

vattu-tyngden , fom år f4f Afs, då rellcn vi-

far, at f Afs, år Salt i hvar Cubik-tum af

detta vatten: fom nu 1 kanna inrymmer 100

Cubik-tum^ få blir kannans hela Salt-vigt foo
Afs, hvilket gor knapt if lod Salt Item, man
har låtit Salt, ad faturitatem, uplofas i rent vat-

ten, utan at veta någonderas quantitet ; men
folutionen finnes våga, e. g. 580 Afs o 1 Cu-
bik-tum; af »defla dragés vattu-tyngden 5*45

Afs, dä refiduum år 35" Afs Salt for hvar Cu-
bik-tum, och når fiftnåmde A (Te-tal multipli-

ceras med 100*, få finnas ?foo Afs Salt pä 1

kanna vatten, hvilket gor litet mer ån ix lod

Vi&ualie-vigt. Alt detta kan, af hvad uti N:o
9 och 12. anfordt år, låtteligen begripas : det

kommer ock val til måtta, då man gerna vil

veta et förekommande vattens fålta, innan man
vågar anftålla någon kokning dårafj ty vid Salt-.,

fjuderier i allmänhet, år det helt nödigt, at

kanna et Koknings-åmne, eller Lut af Vi6tril,

Alun, Salpeter och dylikt, huru nåra det år til

faturation , eller huru långt det år därifrån , ef-

ter fom dåraf kan dommas, om en Sjuden- in-

rättning må lona mödan eller icke: åfven fom
denna forfigtighet år vid all Lut-gorning ange-

lägen ; men blir vid dylika Verk hos ofs myc-
ket förfummad, Uti Kongl. Vet, Acad. Handl.

och
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och t:dra quart. for ar iTfft år ock lårdt, hu-
ru Kruts Salpeter-halt (kal utrönas, med den
Hydroltatiflca Våg-balken. Med lika fåkerhet,
kan åfven det famma (ke> genom denna Prof-
varen, når den ftorre knappen ar påfatt. Hit
horer ock följande beråttelfe.

"For någon tid fedan fäldes uti en Bod
„Sackcr for lindrigare kop, ån i de andra, da
,,en uti Vetenflkaperne kunnig Man hade til

5,hands en af de forr utkomne Profvarne, med
„h vilken Han underfokte, få val det dyrare,

,/ora det andra Sackrets ftyrka eller létma*

nHan låt altfa uti lika quantiteter vatten, up-
„lofa lika mycket Sacker, af bagge fiagen,

„hvart for Hg, och fann, at Profvaren ftod ho-

,,grc i det dyrare Sackrets folutian : dårfore fat-

, 5te han fmaningom , och efter vigten, få myc-
„ket af det nya Sackret til den lättare folu-

9,tionen , forn behofdes at hoja Profvaren til

,,fari)ma mårke, forn flod i den dyrare folutio-

, 5
ncns bryne: dä fants det, at juft fä mycket

„fämre Sacker måfte tilfåttas, forn tillika, med
„det förra, netto fvarade mot det dyrare Säck-

arets pris. Dåraf blef fåledes oftridigt, at af-

,,nåmarne hade alsingen formon af båttre kop
,,påenvara, hvilken var få mycket fåmre, fom
„prifet var mindre.u Detta artiga forfok blef,

for fäkerhetens fkul, j;ne gangor omgjordt,
med aldeles lika utflag. Det kommer ock i

grunden ofverens med det, fom hår ofvanfore

år anfordt: famt vifar, at man genom flera utvä-

gar , kan i dylika mål få veta, hvad faken och
fanningén likmåtigt år. På detta fått kunna
ock Kok-falter, fom utifrån inkomma från åt-

fkilii-
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fkilliga orter, til fin egande fålta, låtteligen

underfokas, m. in. Sedan måfte det låras af år-

farenheten, hvilka Salt-fortcr åro tjånligaft til

den ena eller andra varans infaltning : åfven forn

Inan genom Chemien båft kan utröna, hvilka

Kok-falter åro blandade med for mycket Alca-

li, fom vid infakningar gor idel otjånft.

1 6. Hvad fom har gåfit, kan ej noga prcf-

vas, innan det blifver helt klart 5 ty det terfe-

ftra, fom år fpecifiee tyngre ån våtfkan, men
genom attra&ion, någon tid ^ dåruti uppehäl-

les ,
graviterar tillika med hanne : dåraf fker,

at FårCk-61 och uprordt Dricka, lyfta Profvaren

f å 1 grad högre, ån fedan de klarnat. Dock
kan Vörts och Fårfk-ois tyngd, jämföras med
fitt klarnade Drickas vigt, och dånif hämtas re-

gel til Bryggningars ftyrelfe, for at århålla Dric-
ka til åftundad ftyrka* Men illa kokade och
handteradt, eller med ratt vatten utfpådt Dricka,
fom aldrig kan blifva rått klart, är ej allenafl

något tyngre ån det bor, utan finnes ock vara
ofundt tor den, fom ej har ftark rorelfe. Där-
emot år et vål-bryggt, utgåfit och klart Öl,
den fundafte dryck, fom mätteligen kan njutas,

Likvål får Ols kraft ej fkattas efter defs ver-
kan på hufvudet allena ty den famma år ftor

eller liten, når alt annat år lika, alt fom ölet
år mer eller mindre het-gåfit: ja, man har år-

farit, at £ ftöp het-gåfit Medel-61, har gjordt
hufvudet vimmelkantigt , då 1 ftop ljum-gåfit
Stark -61 , ej gjordt fådart olågenhet i minda
måtto. Mejn igenom Thermometrifka forfok^

jämförda med effeften, kan fullkomligen utro-
«as f hvad grad af varma öi-åmnet bor haf*

va,
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va, når gåftcn (kal ingifvas, fa at det (kcr i

lagom tid.

Eljeft , och form det ofta å Landsbygden
år mycken brift på god och dugelig gått 5 få
at en bryggning

,
bakning eller bränning, blir

därigenom ofta hindrad och ftundom mifslyc-

kad * få torde det vara nyttigt , at hår infora

et beprofvadt fått>4iuru man kan med ganfka

litet gåft, oka honom få mycket man behagar,
och fåledes altid vara forfedd med et få nödigt

åmnc, både t*l myckenhet och godhet. Tag
4 kannor bland - vort ur tilmåfknings - karet

for en bränning , koka den famma i en gryta

med något humla, ror litet Korn-mjol dåruti,

nar det år kokadt : flå fedan altfammans uti en
bytta at fvalas, tils det blifver ljumt : gif då

en Thée-kopp god och får (k gåft dåruti , och
hölj val ofver kårilet , få blir dåraf fnart hela

kårilet fullt med en ganfka god gåft, fom kan
brukas vid en tilårnad bränning, och reften val

forvaras. Men flcal gåften nyttjas til bryggd
eller bakning, få tag brygg-vort i den fårras

ftålle, och ror dåruti litet Hvere-mjol , famt

forfar i ofrigt , pä fått fom fagt år. Detta har

hos få varit en hemlighet 5 men bor nu for al-

lom vara kunnigt.

i/. Alla våtfkor bora forfokas , innan nå-

got fött kommit dåruti emedan de , både af

läcker och honing, blifva tyngre, ån de åro

af Naturen.
18. Hvad fom (kal profvas$ ja ock fjelf-

va vatnet , bor hvarken vara kallare eller var-

mare, ån det kan blifva, når det fått ftå i en

lagom varm Kammare; hvilket ock förut, an-

gåen-
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gående Jufteringen , påmint år. Derfore ock
et glas vort eller fårfk-61, bor forft i vatten af-

fvalas, innan dåra gores ungefärligt prof.

ip. Vid Öl-profver i fynnerhet, måfte man
med en (ked taga bart fradan ur glafet , och
med omrorning befordra luftens upftigande

ur Drickat* famt ibland lyfta up Profvaren u-

tur våtfkan, och med en fjäder forftora de luft-

blåfor, fom kunnat fåfta fig därvid, hvilkael-

jeft höja honom mer ån vara bor.

20. Prof-glafet bor vara nago|. djupare ån
Profvarens hela långd $ famt få rymligt inuti

,

at Profvaren har godt fpel-rum. Under forfo-

ken, måfte man laga , at Profvaren ej får gni-

da mot glafets fidor , dit han eljeft ftåndigt

attraheras.

ti. Imellan hvart prof , bor altfammans

val (koljas och torkas. Så tjänar ock glafet

til Profvarens förvaring uti blar eller bomull
,

at han ej (kalkar: hvarefter glafet infåttes i et

foder, fom forfes med läck*

Zl. Efter fom faken nog talar for fig fjelf-

f å flipper man vara vidlyftig med be(krifning

om denna Profvarens gagn och nytta. Det
år ock tydligt nog , om man antingen tilver-

kar någon våt Vara åt fig fjejf och andra r
elkr drifver någon handel därmed 5 få kan man,

på detta fått, vara fåker om de dryckers halt

och vårde, hvilka dageligen nyttjas til månnifk-
liga lifvets uppehälle och forfrifkning : och at

kunfkapen dårom, fom genom detta Initrument
århållas , år nödig få for allmän fom enfkild

hushållning : hålft hår gifves den fåkrafte ut-

väga både får Köpare och Säljare, at i Hållet for

©iiytti-
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onyttiga Taxor , komma ofverens om varors

pris , efter deras invårtes halt och varde.

2.3. Det år ock bekant > at man, for gagnet
fletrt , fåtter nog varde på våta varors Profva-

re utomlands, och at de hos uplyft folk dåru*

te åro gångfe, ånfkont de, på få ftållen , åro

få fullkomliga, fom de bora vara. Men fom de
nu befkrefne Profvare inråttas hår i Stockholm,
med den accurateffe fom vederbör , och kunna
med prof-gias och alt tilbehor , jämte denna
Befkrifning, vid påfordran århällas, for ganfka

billigt pris ; dårfore tror man med fkll> at de
hos ofsj komma fhart i bruk r »hvartil man med
iioje har velat bidraga, på fått, fom nu for o-

gon år.

JACOB FAGGOT*

'ANMÄRKNINGAR,
Om ^

Vattti r Profvare , och en ny In-

rättning dårafi

Af
JOHAN CARL WlLCKE*

Sedan Herr Öfvcr- Dire&euren FAGöOT
*

uti den for Kongl. Academien nyligen uplå-

fte Afhärtdling, om nyttan och bruket afen forbåt*

trad Prpfvare for våta varor , behagat nåmna
en af mig vid dylika Inftrumenter verkftåld

inrättnings fäfom tjenlig ät brukas til juftering

af
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1

tf de for andra Profvare nödiga Likare- vatnem
har jag trodc min Ikyldighet vara, at for KongU
Academien upvifa dettä Inftruracnt , och til

närmare förklaring dåraf anföra några allmänna
grunder, hvarefter kan dömas, om defla fmå*
men ganfka nyttiga Vågars egenfkaper och be-
(kafFcnhet. ' *

Vattu - Profvarens ( Hygrobarofcopium. Hy-
drometrum* Baryllion. Areometrum. Gallie. Pefe-

ixiqueurs ) bruk til underfokning af flytande
ämnens tyngd, beror, fom bekant år

\ därpå :

al en kropp, fom flyter eller fimmer på vatten^ undan*
tränger för fig fa mycket vatten y fom väger lika

med hela den flytande, kroppens tyngd. Såibm na
en och famma Profvare altid är lika tung, fä
niåfte han ock uti et lättare åmne for fig un-
dantränga mera, eller dåruti gora en ftorre hå-
la , det är, fjunka djupare, ån uti et åmne af
tyngre art > ty ftorre Volum fordras afdet för-
ra, än af det fena re , at väga lika med h varan-
dra och med Profvaren. Denna fkillnad uti Vo-
kim af olika tunga ämnen, fom beror pä och
tillika utftakar deras Relativa eller Specifika
tyngd , afmätes aldralåttaft på fjelfva den in*
fånkta kroppen, hvilkens fkapnad åter blir hår-

• til lämpeligaft , då den forfes med en final up-
flående hals af Cylmdrift figur, då dennas mer
eller mindre fjurikande utmåfkes genom vifla
marken eller grader, pä fjelfva den uoftående
halfen, eller en bredevid den famma hållen
Scala,

BefkafFenheten och nyttan af de på denna
grund inrättade vanliga Driks - Profvare

, har
Herr Faggot for detta utforligen befkrifvit

*

* och
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och vifat, huru dc genom et påliteligt jufterings-

(att kunna göras och blifva harmonqrande , u-
tati hvilket delTe Inftrumenter varit af foga var-

de. Imedlertid kan jag af deffe Profvare, dem
jag få långe vil kalla Enkla^ taga båfta anled-

ning at vifa, hvarpå få vål defla, fom alla an-

dra Profvares Conitruction och Mechanifka full-

komlighet beror, hvaraf federmera blir lått at

dåma, om den ena fortens formoner framfor den
andra.

De hufvudfakeligafte egenfkaper, fom fordras

af en god Hygrometer , och hvarefter dels full-

komlighet bor dömas , beftå i fynnerhet dåruti,

at Profvaren år 1 . Stadig, l. Qyick. Vidftrdkt

nyttig. 4. Harmonerande.
Med Stadighet forftås, at Profvaren uti det

flytande ämnet, fom fkal vågas, häller fig up-
rått, utan vacklande. Quickhet åger Profvaren,

når han for ringa fkillnader uti ämnens tyngd ,

gifver tydeliga utflag. Vidftrdkt kallar jag Prof-

varen, då han t j enar 'til mänga uti Specifik

tyngd mycket olika ämnens probering. Har~
monerande åter , då den år få inrättad , at alla

Profvare af det flaget gifva enahanda utflag :

hvartil kan f:o låggas, at de blifva Determine*

rade, det år, under bruket utmärka något vifst,

eller en verkelig proportron af det ämnets
tyngd fom våges , til något annat, fom år be-

kant. Den Profvare, fom har alla defla egen-

fkaper uti hog grad, år onckeligen den full-

komligafte. Imedlertid förekomma vid fjeifva

utofningen vifla omftåndigheter , fom ej gerna

tillåta mel- ån några dåraf, at vara i hog grad

tilfammans, fom båft inhämtas, då j ig kärteli-

gen
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gen vifar grunden , hvarpå deffe cgenfkaper be-

ro och kunna avhållas.

Profvarens Stadighet vinnes, efter Hydroftati-

fka Reglor ,
därigenom : at hela Profvarens egeh

tyngd-punft kommer at falla under tyngd-punden af
vattu hålan y fom Profvarens nedfänkta del utgår uti

vattnet ; eller, fom år det famma , under Cen*
trum Gravitatis af en Homogen vattu - maffa ,

fom annars fkulle upfylla vattu-hålan och i ftor-

lek famt Figur aldeles liknar Profvarens ned-

fänkta del. Denna vattu -hålans tyngd- pund-

kan anfes fåfom en faft\pun6t eller fpik
, på

hvilken fjelfva den främmande Profvarens tyngd-

punkt likafom en Pendel hänger på en tråd.

Hvårföre ock kroppen dr fiadlg eller [åker famma
(lällning, få länge defs Centrum Gravitatis dr under

denna fuspenfions punften ; men blir o Ilad ig
, ju

kärtare Pendeln år, och faller omkull, når det

kommer öfver bemålte punft. Afitåndet och
belägenheten af deffe punkter %eror på Profva-

rens (kapnad, tyngd och delarnas proportion.

Den enkla Profvaren, Fig. i. Tab. VII. be-

ftar^ efter den fkapnad, Tom enligt årfarenhe->

ten år den båfta, af tre delar, i) Sjelfva kulan

A, fom utgör vattu-hälan. 2) Undervigten B,
fom fkal hälla Profvaren ftadig. 3) Vpjlåndaren

C, hvarpå graderna och fånkningen obferveras.

Deffe tre delar böra fitta faft ihop- med hvar-

andra (
#
) 5

och kunna Upftåndaren och Under-
S 2, vig-

(*) Når Profvaren för fig fjelf håller fig ftadig, kun-
na hvarjehanda löfa tyngder, £å(bmjkälar tit Mynt*
proberlng etc, hångas därunder , men aldrig får fjelf-
va Undervigten vara los ifrån kulan, fom da ej hål-

ler Upftåndaren up^eft*
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vigten an fes fåforn tvånnc Pondera, hängande

på en ftyf Vectis , hvilkens hvilo-punft , om
Profvaren {kal ftåuprelt, faller under Centrum
Grav» af vattu-hälnn, fom kulan utgör. Om nu
hårtil fordras, at vattu-halans tyngd-punft fal-

ler få högt, och fj.elfva Profvarens tyngd-punft
|a lågt fom mojeiigt år , finnas ock för Propor-

tionen af Profvarens delar följande Reglor, i)

At fjelfva kulan A bor vara (tor, och äga den
fkapnad , fom aldramåft upflyttar Centrum Gi#-
vit, af vattu-håian, hvartiläter, efter Mechaniken,
ingen "figur år tjänligare, ån en omvänd Pyramid
eller Con, hvilkens tyngd-puncfc faller til J afhog-

den ifrån Bafis. 2:0. Undervigten bor väl altid vara

få dryg , at den drager kulan under vatnet

;

men fom den altid, genom den rymd han uti

vatnet intager, drager vattu-hålans punft längre

ned,, bor den vara få liten fom görligt år, och
håldre fånkas längre ned, for at hälla jåmvigt

med Upftåndaren, ån for den orfaken göras flor-

re* 3:0. S jelfva Upftåndaren drager Profvarens

punft up, genom dels tyngd, dels långd, hvar-

fore nyttigt år, at den famma blir lätt oz\\

kärt*

Om nu hårat å ena fidan inhämtas kan, hvar*

fore det ej altid lyckas , at hålft af glas och utur

et ftycke århålla ftadiga Profvare , emedan god
ofning fordras at träffa berörde proportioner4

rått 3 få vifar fig jåmvål å andra fidan en for-

mån af de fammanfatte eller förbättrade Profva-

res Structur, Fig. 2. h vi I ka ock Kr. Faggot
federmera antagit uti de enklas ftåHie; ' Dcfie

Profvare, Fig* z. fkilja fig val ifrån de enkla,

Fig, i. enda It däm ti ^ at Undervigten b (kruf-

vas
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f

vas på et fmalt ifrån kulan nedgående (lift

;

men därigenom vinnes dock i pra&ifcen den
fcrmon, at med lätthet flytta Undervigten få

långt ned,* och göra den få liten fom behofs

M uphålla Upftåndaren. Ej eliei* kan denna
Profvaren , fedan han med den minfta vigteu

uti det låttafte ämne blifvit ftadig, genom (tor-

re UnBervigters påflcrUfvande för tyngre åm-
nen , blifva olladig : få vida detfe vigter åro

maft Spherifke, och om hela vattu-hålau$ tyngd-

punft dåraf dragés lämgre ned , kommer dock
tillika fjelfva Profvarcns punét/at jåmval falla

längre ned, forblifvandes under den förra , och
Profvaren fålcdes fiadig. Hvaremot vid Un-
dervigtens ifyllande uti de Enkla Profvare ,

tyngd-puncten merendels flyttas alt högre up 5

och ju mer den behofver laftas
5 ju mera blir

den vacklande.

Goda Prcfvares andra egenfkap ar Qyick»

heten
3

at de gifva tydeliga mflug for fni^ fljH.?

madcr uti de afvågde ämnens tyngd. Defla

fldlnadcr fkola utmärkas igenom Profvarens mer
eller mindre nedfjunkanie dåruti, hvilket åter

beror pä förhållandet imelian Profvarens nedfinkta

del, och Vpfiåndaren, hvärpa G raderne ijtroårkas
3

och fåledes altid tillåter at gora Profvaren fä

qvick man vil. Qm t. c, tvånne vatten fko-

la profvas, af hvilka det ena år 7

o

T
o q^ VIn

*

gre i famma Volum emot det andra , få kom-
mer Profvaren uti det lenare at gora en yattu-

håla^fom år del (torre än uti det förra.

Denna yoöö del ftorre Volumen flcal fi^onjas

på Upftåndaren 5
hvilkens olika fjunkande få-

led?s bor utgöra Yö%"ä del a ^ defs nedfåftk-
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te del. Om nu denna fkilnad på röret , eller

gradernas ftorlek , {kulle blifva af en Linias
Jångd 5 få bor en Linias långd på röret i Vo-
lum

, utgöra y^-^ del at hela den infånkta de-
lens Volum, Håraf fes, at om kulans ftarlelc

vore gifven, blir Profvaren alt qvickare, efter

fom röret eller Upftåndaren blir fmaiare. Åter
kan vid en gifven vidd af fjelfva halfen, Profva-
rens qvickhet århållas igenom en ftorre kula och
vattu-håla. Med et ord : ju ftorre proportion
vattu-hälan åger emot Up.ftåndarens vidd, defto

qvickarc blir Profvaren. På denna grund har

Desaguliers gjort en Vattu-Profvare, hvil-

kens Scala gaf en linias utflag for ^l^o ^els

ftilnad i Specifik tyngd. Likaforn de af Depar-
cieux brukade Profvare, vid underfokningen af

vatnen ikring Paris, gäfvo qvickare utflag, ån
den finafte Våg. Bådas inrättning beror på en
ftor kula och ganfka fmal Upftändare. Men e-

huru formonlig denna qvickheten år til vifta

behof, medforer den famma dock på denna
grund allena, åtflcilliga fvarigheter, når af fam-
ma Profvare fordras

Goda Profvares tredje egenfkap, fom år,

at vara vidfiråkt
5

eller nyttig at därmed profva

panga olika tunga åmnen» Man finner ftraxt,

at hårtil vid enkla Profvare fordras en långre

Upftändare, i famma mon, fom denne blir fmal,

eller Profvaren qvick. Nu år det ej allenaft

fvårt at århålla nog långa, men tillika fina

,

ftyfva och jåmntjocka Upftåndare, utan blifva

deffe ock befvårlige, dels for det ej någon Sca-

la dårpå kan utmärkas, utan Profvarens fjunkan-

m bor pä en egen bredevid honom fdjtad Grad-fcala
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T

i tfmdtas; dels for det en ehuru fmal Upftåndare*

Penom fin långd, får et ftort Moment, at gor^.

rofvaren vacklande j men i fynnerhet for den

olågenhet af a/tfår hSga karil> och myckenheten af
det ämne, fom Jkal vågas , hvilka til hvart och et

prot, i fynnerhet af lättare åmnen , arfordras*

Når det kommer an pä at profva Strom-vatten,

få kan det, likafom i Paris, ga an, at bruka 5

fot höga kåril , for at aga 9 tums utflag

pä olika vatten. Men vid Spiritus Vini, m. na.

blefve det befvårligt, om den med vatren fkul-

le jämföras, då fiere famnars hogd årfordrades.

Detta har nu gifvit anledning til den an~

dra hufvudfakeliga förbättringen af de fammanfatte

Profvarne^ Fig # t+ I det man genom olika un-
dervigters pålkrufvande, kan gora en och famma
Profvare få vidftråkt fom man vil, utan .at be-
hofva längre Scala eller Upftåndare, ån de enkla

måtteligen kunna få, ja, åfven få kort och qvick,

fora man vil. Såfom nu defle af Desaguliers,
Muschenbroek och Herr Faggot utforligen

beflkrefne Profvare, aga eller kunna få all nö-

dig ftadighet, qvickhet och allfnånhetj fä bor
man ej eller därvid låta fortryta fig den ringa

moda, fom de olika undervigternas omfande med-
förer, hälft man därigenom vid olika ämnens
profvande undviker, at behofva flere enkla Prof-

vare, hvilka i det fallet -blefve oumbärlige 3 e-

huru deCe annars vid viffa ämnens utrönande
blifva jåmvål nyttige.

Alla defla Profvare, ehuru ifrån långliga ti-

der bekante , hafva li kval aldrig vunnit något
fårdeles fortroende uti Allmänheten, utom hos
dem 9 hvilka val kant deras natur och efter vis--

S 4 ($.
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fa behof kunnat inråtta och gradera deras Sca-
lor. Det år, man har val kunnat bruka Hy-
grometern och genom forutgående prof kunnat
utröna, huru långt den famrrta fjunker uti det
eller det åmnet , och därefter fedan profva an-
dra åmnen. Hvaraf ock de bekanta Dricks-8alu

och Bränvins-Profvare härröra. Men få litet man
varit i ftånd at utan defla forfok kunna förfär-

diga Profvare, hvilka uti gifne åmnen fkolat

fjunka til vifla utfatte punéler 3 få litet har

-man ock kunnat gifva defla Inftrumenter deras

4:de fullkomlighet, fom år, at vara åfverem*

flåmmande^ och därjämte utvifa någon determi-
nerad eller fpecifice bakant tyngd af de åmnen
därmed vågas. Min vanliga Bränvins-Profvare

Utvifar t. e.> atdet, hvaruti han fånkes, år få-

dantBrånvin, fom dcfs-mårke blifvit utfått fore*

men ej, om Brånvinet fordenfkul årgodt, el-

ler huru mycket vatten däruti finnes. Om det-

ta nu å ena fidan kommer däraf, at Gravitates

.
fpecificse af de uti allmänt lefvernc måit bru-

keliga åmnen ej varit nogfamt determinerade >

få har dock å andra fidan ingen, mig vitterli-

gen / betjänt fig af det, fom därom kunnat vä-

va bekant , at efter en grundad Method jufte-

ra och inråtta defle Profvare, och därigenom

göra defle for Allmänheten nyttiga Hydroftati-

fka Balancer harmoncrade och determinerade.

Herr Faggot år den forfte, fom gifvit Prof-

varen denne fullkomlighet , i dét han ej alle-*

mft noga underfokt och hydroftatice determi-

nerat verkeliga tyngden at alla defla uti all-

månt lefverne forekommande åmnen, efter. de-

ras olika gradationer och godhet) utan ock dy*
' medellt
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medel ft vilat vågen, huru deffa Profvarc kunna

få jufteras, at de biifva harmonerande och de-

terminerade, hvarom Defs ingifne Afhandlingar

utförligare beråtta. Methoden beftär Karteli*

gen däruti, at förmedeift Hydroftatifka Balancen

forfkafta (ig Sak- vatten af lamnia tyngd
5
fom

det åftundade ämnet efter Tabellen äga bor,

och dåruti ju (lera Profvarne, "hvilka fåledes ej

annat kunna ån biifva harmonerande och utvi-

fa den viffa tyngd, fom efter Tabellen deter-

mineras, Om härvid kan påminnas , at utan

Hydroftatifk Vågbal k och fjelfva Tabellerne,

kan ingen på annan ort göra Profvare, fom med
deffa harmonera, eller profva delfas riktighet*

fä länder ock til fvar, at den, fom därmed år

forfedd , kan altid åftadkemma båda delarna,

Alla åter kunna efter famma Method förfärdiga

Profvare, fom fins imeilan biifva harmonerande,

ehuru de ej med de hår vedertagne vagningår

til pricka flogo in. Såfom imedlertid vid det^

ta jufterings- fått, altid någon operation med
Hydroftatifk Våg forutfåttes, få vore onekeli-

gen ändamålet ån mera vunnit, om Hydrome-
tras juftcring och harmonie kunde byggas på
deras egen Conftrufåion , eller Hydrometern
fjelf t jana til Hydroftatifk Väg, at därmed fin-

na ämnenas fpecifica tyngder i determinerade

tal, utan annan vattu- vågning. Och år detta

hufvudfakeligafte aftigten med den lilla nya I ii*

rättningen jag nu årnar befkrifva.

Jag vil for It befkrifva min lilla Profvare,

fädan fom jag den til forfok låtit förfärdiga,

och fedan vid handen gifva , på hvad f|tt den
famma ån ytterligare kan förbättras.

Sjclf.
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Sjelfva Profvarens Kula A och Undervigt
B (Fig. 3.) af glas, med ifyllde Bly-hagel, aga
den vanliga fkapnaden af enkla Profvare men
år endaft forfedd med en ganfka kort hals C,
uti hvilken år fåftad en Måffings-hylfa med
fkrufning for en liten, kart och fmal Upftånda-
re D, fom låfes til med en nyckel E och midt*

på vid F, har et enda vattu-mdrke , fom vid
vågningen bor ftä i vattu-brynet. Ofvanpa den
lilla Upftåndaren eller halfcn, år pafkrufvad epi

liten rund fkälig Måflings-bricka G, pä hvii-

ken kan fattas en annan half-rund fkål H, tjåo*

lig at dåruti lågga fina vigter, och 'dem med en
ting på- eller af-lyfta ifrån Profvaren. Genom
infyllde Bly-bitar jufteras denne Profvaren få,

at defs Vattu-mårke F, ftär i brynet af det

låttafte vatten man vil våga, och år båft dår-

til taga rent Sno- eller Regn-vatten. Når det-

ta år gjort, våges hela Profvaren med fin fkäl

på en qvick Vågbalk, och defs vigt noteras få-

fom et beftåndigt Likare-tal. Om Profvaren

dårpå fånkes uti tyngre åmnen, fjunker den ej

,

fom förut, til fitt vattu-mårke, utan måfte ge-

nom pålagde vigter nedtryckas til famma mär-

ke 3 dä man af de- pålagde vigternas jämförande

med hela Profvarens tyngd, finner determine-

rade tal for fkilnaden af deffe ämnens fpecifika

tyngd emot likare-vatnet, fom utgör en ver-

kelig Hydroftatifk vågning# Formonerne vid

denna Inrättning åro:

x:o. At Profvarcns juftering år gan&a lått

och kan af hvar och en göras om. Ty fedan

man genom forfta inkaftningen gifvit lä myc-
ket undervigt, at Profvarens märke börjar nal-

kas,
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Jcas, behofver man endaft lågga det fifta fom
felar uti ofra (kålen, och fedan på en gäng kä-

fta det ned uti Profvaren , utan fruktan, at den

blifver för tung, hvarmed arbetet på en gång
år gjordt.

2:0. Som Profvaren ej behofver mycket
ftiga eller falla ikring defs enda vattu-mårke $

fä behofves ej eller til profning högre glas och
ftorre myckenhet af få val tyngre, fom lättare

åmnen, ån nödigt år, at med ringa fp el * rum
inrymma fjelfva Profvaren , efter hvilkens Fi-

gur fjelfva prof-glafet til ftorre befparing in-

råttas kan»

3:0. Den karta Upftåndaren kan hJifva

mycket fmal , och Profvaren fåledes ganfka
qvick , efter ej ftorre ftyfhet behofves , ån at

uphålla den pälagde vigtcn,.hvilken likafullt kan
blifva ftor nog, at gora Profvaren fkåligen vid-

ftrackt och då detta ej bchofs ,
går qvickhe-

ten få långt man vil.

4:0. Som Upftåndaren allenaft har en en-
da puhft , fom nyttjas til vågning, behofver
han ej vara Cylindriflc, hvarfore ock blir lättare,

at gora den af glas, til (karpa luters och fyrors

vågande, hvartil Metall år otjenlig.

f:o 4 Gor i fynnerhet denna inrättning af
Profvare, famma tjenft , fom en Hydroftatific

Vågbalk, i det man därmed omedelbarligen finner

ämnenas Specifika tyngd utideterminerade tal, alt

med famma vifshet , fom med vågen , hvarvid
Profvaren ånnu åger den formon, at kofta långt
mindre, at kunna lättare foras, och uti bruket
tjena til tre och flera prof, under det man gor
et enda med vågen At närmare vifa det for-

" ra ;
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ra: låt Pr© fvåren vara jufterad uti rent regn-

dier fno- vatten; men uti tyngre vatten behof-

va några vigter påläggas, innan den fjunker til

mårketj fl år klart, a t i båda håndelferna un-
dantränger Profvaren lika mycket, eller gor li-

ka flor håla uti båda värnen \ men det un-
Öarifogde vatnet väger i bada håndelferna få

mycket, fem fjelfva Profvaren. Hvårföre ock
Profvarens olika tyngd gitver determinerade

proportionelie tal, for defTa ämnens olika tyngd
uti famraa Volum , fom år det famma vi kalle

deras Specifike tyngd. Min Profvare våger

t. e. med fin lilla fkal, når den uti fno -vatten

af 1*7 graders varma, varit jufterad, 1 3711 få-

dane Enheter, hvaraf 16000 gä på et lod Vi&ua-
lie vigt , och hvaraf en gifver tydeligt Ut-

11ag. Uti et tyngre vatten behofver jag lågga

260 til på (kålen, innan märket ftår uti vattu-

bryn, då hela Profvarens tyngd blir 1^72»
DefTa vatnens tyngder i famma Volum åro for-

denflcul til hvarandra, fom 1 3712 til .1397;.

eller, om det forfta tages for 1,00000, fåfom

1 ,00000 til 1,01 896 : idet fenare talet utvifar vär-

nets Specifike tyngd, med famma noghet fom
en våg. Härvid år ock det beqvånu, at egna
vigter for Profvaren ej behofva inråttas, utan mail

kan bruka hvad for vigter man har at tilgå t

varandes endaft nödigt, at Profvaren vågesmed
famma vigter, lom brukas vid pålåggningen. For
at ' flippa räkning, kunde val egne Decimal-

vigter for Profvaren inråttas 3 men deffe blefve

dock odugelige, om Profvaren lider någon å-

komma, hvaremot annars ej behofves mer, ån

at ånyo våga Profvaren, fedan den blifvit jufte*

rad
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rad) och af et annat tal gora famma bruk, Tom
af det forfta. At vid denna vigning behofves

en god Våg, kan ej gerna gifva något ipkaft

emot Profvaren, efter den behoft ej oftare ån

en gäng, och det ej kan vara fvärt at til den-

na enda Operation få låna en Våg, om man ej

fjelf åger fädån. Imedlertid följer af det an-

förda, at man med denna Profvaren ej allenaft

kan, efter Hr. Faggots och .andras Hydrofta-

tifka Tabeller > examinera godheten af de äm-
nen, fom dåruti åro determinerade, utan ock go-s

tå nya Ron, lamt tilreda åmnen af fadan tyngd,

fom Tabellerne forefkrifva. ra. m>
6:0. Blifva alla på denne grund inrättade

Profvare i det nogafte harmonerande, om de åa

pä olika orter af olika Måftare förfärdigas, få-

vida man med famma grund, fom vid Hydrofta-

tifka Vågen, kan forytfåtta, at rent regn-eller

fno- vatten åger alleftådes enahanda tyngd, och
cj mera behofves til Profvrarcns ju (tering , då
alt det ofriga ankommer på Proportioner, Prof-

varen må vara liten eller Hov, lått eller tung.
Ehuru fåledes denna inrättning åger ätfkil-

liga goda formoner, kunde likväl 'med (kål

därvid fåfom ofullkomligt anmärkas , at Prof*

våren genom de ofvantil pålagde vigternc blif*

ver vacklande och oftadig i lamma mon , fom
tyngre åmnen därmed ficola vågas. Detta år

ock vid den hittils anförde Conftructionen o-
tmdvikeligt , efter hvilken en fådan Profvare
val kan blifva lika, om ej mera vidftråkt , ån
någon af de enkla formonligen tillåter •> men
likafullt blifver infkrånkt, och til viffa ämnens
profvande endafl nyttig, Fordenftul blifver
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In ytterligare nödigt, at tanka på defs förbät-

tring i det målet , fom ock verkeligen utaa
fvårighet kan århållas. Forft genom ny om-
juftering, efter behofven , uti et lättare eller

tyngre åmne ån vatten ; på hvilket fått jag
ock med min Profvare kunnat våga ifrån ftarkt

Brånvin, til det tyngda Öl # Men fom denna
omjuftering blir nog befvårlig, vore båttre dår-

til hafva flera for fårfeildta åmnen inrättade

Profvare til hands. Aldrafåkraft blir likvål, at

gifva denna Profvaren den årforderliga exten-

fionen genom tillämpning af den vid de forr-

betkrefne fammanfatte Profvarne, Fig. z, antag-

ne Methoden, med olika undervigtcrs påfkruf-

vande. Och fom detta ingen mera fvårighet

vid denna, ån de andra Profvarne, medföra kan,

år tydeligt, at Inftrumcntet därigenom vinner

fin Perfektion, o^h då ej allenaft ågcr andra

Profvares goda egenfkaper, at vara ftadig, qvick

och vidftråkt, utan ock genom egen invårtes

principe blifver Harmonifkt och determineradt,

lamt behåller alla ofriga anförda formoner. På
hvad fått åter denna Profvaren fkal af glas, til

fkarpa luters och fyrors proberande, verkftål*

las, kan jag nu ej befkrifva, innan jag forfokt,

huru det vil lyckas med det forllag jag til den
andan påtänkt, och med forfta årnar fåtta i ver-

ket. Imedlertid fer jag nogfamt förut, at få

litet det år hvars mans fak, at umgås med Hy»
droliatiflka Våg-balken, fä litet Iåra ock deffo

finare Profvare puffa fig for Allmänhetens nyt-

ta, fåfom hvartil de enkla -och af Hr. Fag-
got antagne fammanfatte Profvare åro de al-

dravtgafte och båita , emedan deffe ej bchofva

an-
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runan åtgård , ån at fänkas ned uti det åmne
fom fkal pröfvas, och cmedelbarligen på Sca-

lan utvifa defs tyngd, Hvaremot de förra båft

tjena til andras verification och flera finare

forfok , fom därmed kunna ånftållas.

Til flut, fedan jag anfordt de måft bekan-

te och dugelige inråttningarnc af Vattu-Prof-

vare, bor jag ej obemålt lemna en invention,

hvaraf Pere Feuill6, på fina Americanfica

Refor, betjent lig til Hafs-vatnens afvågande,

och åger någon likhet, famt gifvic mig anled-

ning til den förut befkrefne förbättringen. Den-
na Profvaren (Fig. 4.) år gjord af glas , til

(kapnad aldeles enlig med de enkla, Fig. 1. Men
däruti (kild y at defs hals år ganfka kärt , och
Profvaren f$ afvågd uti fått vatten , at ej mer
ån defs ofverfta fpets (c) häller lig uti vattubry-

net. Hvarefter uti tyngre vatten flera fmå
afvågda ringat (d) kaftas öfver defs hals , at åter

nedtrycka derj famma under vattu-brynet. > da
fkilnaderne dåtigenom yppas och ' afvågas* Man
finner fnart , it denna inrättning år compen-
dieux och accurat nog -

y men fäfom Feuillc
ej påtänkt, at juftera fina vigter efter Profva-

våren, (*) defle vigter ej eller under olika vat-

ten behålla famma tyngd , ej kunna blifva fin^

nog, och med befvår bade på och aflailas, Pro t*

våren därvid ej kan blifva fårdeles vidfiråkt och
ftadigj få åger den famma nåftan inga af min for-

båttrade Profvares egenikaper , utom den ge-

men-

(*) Sedan jag fkrifvit detta, har jag hos Stvrmius'
redan funnit denna Profvare afritad

, jåmte giundad
principe til defs jtdkrande, efter hela defs vigt, foiji

han äter hämtat utur MoBConyfii Itinerarium.
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menfama principe , at bruka en' enda punft til

vattu-mårke* Bada blifva likväl på Hafvet ej

fä behändige, fom vanliga enkla Profvare* Hvår-

före båft år, at hvar och en betjenar fig af den ,

fom närmad paflar til hans ändamål.

CALCEOLAR lA pmnata,
En rar Växt, befkrifven

Af
CARL v. LINNE.

Ehuru .Botanifterne med ett befynncrlig flit

^

hälft i detta Seculo, upfpanat få många
främmande och utom Europa boende växter,,

hafv.a de dock måft låmna de måfta, fom uppe*

hälla fig innerft i Africa och på vältra lid an af

America. Peru är friart det endafte land pä va*

fira fi dan af America, fom vi ft ofs en hop af

11ne ftatter, for h vilka vi befynnerligen borc

tacka Jefuitcn Pater Ludvig Feuillce , hvil-

ken, fåforn Aflronom fornåmligaft , viftades i

Peru ifrån 1702, til 1712, och därjämte gjor-

de fig mödan at famla vid pafs 160 a 170 väx-

ter, dem han efter fin återkomft til Paris, med
den ftora Botaniftens Vaillants tillhjelp, ut-

gå f 1714, \Jtf.

Af Peruvianifka växter voro for Feuillces

tid mycket få bekante i Europa:

Helianthus annuus - ftora Sol-blomman*
„ . *. - - tuberofm - Jord-Ärtfkockem

Tropseolum majus - ftoralndianifka Kraften.

* - - - minus - lilla Xndianifka Kraften.

Solanum tuberofitm - Potatos*

Seder*
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Sedermera, eller for 1730, inkommo tilBo-

tanifke Trågårdarne nägra få:

Cellrum dlurnum^ fom luktar om dagen*
- - - - notturnuM) fom luktar om natten*

Melampodium auftrale,

Browallia detnijja*

elata.

Tagetes minuta*

Vid år 173/5 då Fränfke Aftronomerne rc-

fte til Peru at måta jordens figur* gjorde Mr,
Jussieu den yogfte Brödren dem fållfkap

5

men blef dar qvar och år dar ännu. Han har
fåndt många flags Peruvianfka frön til fin Bro*
der Bernh. Jussieu, den lårda Demonftrato-
ren uti Parififka Trägården, fom af dem tildelt

mig och andra, få at flere häraf nu finnas uti

Academifka Trägårdar j e. gr.

Mirabilis dichotorna. Tropaeolöttl peregrinuto.

longiflora* Schinus Areira,

Solanum macroearpon. Nolana profträta.

feruvianum. Nicotiana paniculata.

fmpinellifol. > glutinofa.

quercifo\ium> Zinnia paucifiora*

radieans. Alftroémeria pdegrimk

Phyfalis peruvlan^ Salfilla.

Atropa - pbyfalodes* Loofa urens.

}rlt\\aixö$i\imperuviatium k Calceolaria pinnata.

Malva peruviana*

limenfts>

Defle alla åro måftedels tilrackeligen ht*
ffcrifne och anteknade af Botanifterne. Vi ha£>
va at tacka Herr Jacquin, fom utredde Loo-
fa urens, innan hon förgicks i Europa, ty nu
lårer hon näppeligen mera finnas > jag har fökt

T for*
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forgåfves defs Fron hos de flåfte Botanifter.

Men ånnu återftär Calceolaria pinnata , fom
fordrar en annan Beftrifning och Figur ån den
FEU.iLL.eE lämnat, och det få mycket mer, fom
Blomman år en af de befynnerligafte , olik al-

la andra, om icke hon far aga något tycke af

våt Utricularia.

Genus år helt åtfluldt från alla bekanta växter*

CALCEOLARIA
Cal. Perianthium monophyllum , quadriparti-

tum, planum, sequale: laciniis ovatis
,
per-

fiftentibus.

Cor. monopetala, bilabiata: labio inferiore re-

fupinato.

Lab. fuperius minimum, coarftato globofum,
antice bifidum.

Lab/ inferius maximum, calceiforme , infia-

turn , antice hians.

Stam. Ulamenta duo, breviftima

,

x inträ labium

fuperius.

Anther* incumbentes, clavatas manubrio emi-

nente.

Pist* Germen fiiperum, fubrotundum, Stylus

breviflimus.

Stigma obtufiufculum.

Per. Capfula fubconica, acuminata, bifulca,bi-

locularis, quadrivalvis*

Sem. numerofa, ovata.

Species åro allenast tvånne af detta genere tip-

tåckte genom FEuiLLéE, bagge ifrän Peru.

I. Calceolaria pinnata foliis pinnatis.

Calceolaria foliis fcabiofx vulgaris. Fetjill.

peruv. 3. p. 1 2, t. 7+ z.
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2, Calceolaria integrifolia foliis indivifis.

Calceolaria Salvix folio. Feuill. peruv*

3. p. 13. t. 7.

CALCEOLARIA fmnata.

Bcfkrifningen af denna, for Botanifternc, ac
lågga til deras a£ter, på det hon af hvar cn må
igenkännas, år fom följer:

Radix fibrofa, falciculata, brevis, annua.
Caulis hcrbaceus, ereärus, bipedalis, firoplex,

brachiatus, teres, 16-20 articulatus
, pu-

befccns , fragilis , bafi muricatus tuberculis
radicantibus.

Rami axillares, oppofiti, fimiliter brachiati^
caule breviores.

Folta oppofita, pinnata , patentia> internodiis

longiora, fragilia, mollia , pubefccntia*: Pu-
be fetacea, psllucida , rorida. Subtus nu*
da atom is lubvifcidis.

Folhla 7- 11, fub al terna au t oppofita, ova-
to-oblonga, pinnatifida (fupremafaspe bi pin-
nata) , ferrata, obtufiufcula, feftiiia, lépa-
rata finu obtuGore , latiore, purpurafcente.

Petioli teretes, fupra plani, bafi utrinque coe*
vintes > magisque pubeffcentes.

StipuU nuliae.-

Flor*es ex (ingulis apicibus ramorum & cau-
lis, gemini.

PeduncuU proprii, filiformes, reéti, longttudi-
ne florum: floribus fubnutantibus.

GorolU fl av se: Lahium fuperius minimum, fub-
glöbofum, cavum , antice emarginatum ri-

ma pro antheris prominulis.

Lahium inferius fubglobofum
, maximum,

inituurn, margine, antice verfus bann
T t coar*
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coatåatum, ipfo apice fubemarginafcö

,

dein totaliter inflexum fupra labium
fuperius.

Fm&us Capfitla fubrotunda, bilocularis, apice
acuminato comprcflb.

Växten år befynnerlig med den fina, flem-

fniga öch nåftan ofynliga dagg, hvarmed hon
ftådfe år beftånkt, vid hvilken Tipulse pulica-

res och bipun&atse gemenligen fitta vidkliftra-

de och doae.

Blommorne åro få befynnerlige til fin Blom-
krona (corolla), at jag vet ingen, fom i form
och fkapnad dar åt gråntfar. Det tyckes, fom
Naturens HERre åmnat den upblåfta nedra lap-

pen, at låta han-ftoftet få fritt flyga, utan at

portflyga.

I)e fom icke fattat, at Naturelle Genera gif-

vas, utan at de endaft ftodja fig på Botaniftens

behag, kunna jämföra bagge fpecies af detta ge-

nere med andra.

De fom ej kunna tro , ät det ena fpecies

blifvit modificeradt och beftåldt af det andra, bora

noga betrakta deffe tvånne lpccies , fom våxa

uti ett och famma Land (kap..

Cdcecdaria blef denna våxt kallad af fin up-
finnare Feuilixe, emedan blomman, då hon blif-

ver utdragen, at bagge blåforne ligga parallelt,

liknar alt for artigt en Turkifk toffcl.

Climatet i anfeende til våxterne år i Peru
mera fårfkildt, ån låtteligen på mänga andra Mi-
len. Jag ler, at i Peru framalftras en hop väx-

ter, fom åro allmänna med Virginien eller ock
Cap. b. fpei, fåfom Iva frutefcens , Baccharis

ivifolia) Erinus feruviams } ÉJinus hcimfttus. Som
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Mandet ligger når under Linien, måfte det i dål~

derne vara brännande hett , och fom det har

de hogfte fjällar, måfte det på de höga bergea
vara kallt ; håraf lårer härröra den åtfkilda cul~

tur, fom åtfkilde (lag ifrän Peru fordra. Heli»

anthus tuberofus (Jord-årtifkåck) tål ganfka vål

våra rtarkafta vintrar. Sammetsblommor > Solblom-

mor , Indianifk Krajfe , Nicotiana glutinofa och
paniculata , Mirabilis longiflora, forftöras af den
forfta froftnatt. Browalli* ,

'

Zinnia och andre tåla

ej at fäs under open luft hos ofs ; altfå mera
granlagne och mera heta ån de foregående.

Bonings-ftållet for vår Calceolaria , i éeCs

fädernesland, år fuktiga ftdllen , jåmte vatten 9
dar regn famlar fig ftrax det nedfallit -

y med ett

ord, juft pä fådane ftållen, dar Brunfldår (Bi-

dens tripartita) våxer. Hvaraf följer, at vax-
- ten bor rundeligen vatnas, om hon fkall fullkorn-

ligen trifvas. Defsutom fordrar hon lös jord ,

ty jag fer , at då hon blifvit fadd i jord, fom
vid forfta torkning tilhårdnar, torkas och vifs-

na de nederfte bladen på ftjelken* Ändteligen
tål hon ej mycken och ftark bldft-, ty hon är gan^
fka bråckelig. Altfå våxer hon båft hos ofs ,

om hon fås uti en kruka med los jord, ftålles i

ett fonfter emot dagen , och flitigt vatnas j dä
up^åxer hon i Majo , blommar i September,
bår mogna fron i O&ober och don Jag fådde
forleden vårtid oåndeligen många fron ofver Trä-
gården på åtfldlliga ftållen; men aldrig ett en-
da upvåxte , mer ån det jag fådt i kruka* Bo-
tanici böra vara forgfållige, at conlervera denna
våxt i Europa , at det ej må fke med henne *

fom fades med Loofa hennes landsman.

T 5 x«-
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Ingen fynnerlig fm ak eller lukt har denna
våxt s altfå lofvar hon ofs ej heller nägon fyn-
nerlig nytta uti Medicinen.

Fårfåk med Mercurlus Gummofus,
af

JOH. L. ODHELIUS, M. D.
Kongl. *Hof-Medicus.

VenerHka fjukdomarne voro, efter den Lär-
da Meads utfago, årinu i dag en ftoté-

Hen for Läkare , om ej det fåkra botemedel
deremot, Argentum vivum , blifvit uphinnet.

Qyackfalvare upfylla val ofta de allmänna

Tidningarne med förfåk ringar , at kunna bota
dem utan Mercure, och bedraga mången låttro-

gen, ty antingen gora de ingen nytta, utan ver*

kelig (kåda, derigenom , at den fjuke uppehäl-
les med fåfängt hopp, fjukdomen tager ofver-

hand, och blir fluteligen mer och mindre obo-
telig , eller ock , i fall de gora nägon nytta ,

hafva de altid dolgt Mercuren få, at den en-

daft genom Chernifka forfok blifvit uti deras

hemliga medel igenfunnen.

De årfarnafte, och fåkra Läkare hafva der-

fore aldrig vågat anförtro fina fjuka til annat

medel ån Mercuren, på hvarjehanda fått beredd
och nyttjad, utaf hvilka defs utvårtes använ-

dande genom ungventer ibland alla fått vun-
nit hogfta fortroendet, och jag nämner allenafi

i förbigåendet? at framledne H:r Petits me-
thod af mig blifvit på Kongl. Lazarettet med
ftorfta nytta brukad.

Men
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Men fruktan for Salivationeits ölägenheter

har bragt många Läkare at foka nyttja Mer-
curen, utan at upvåcka fpottning, dem åtmin-

ftone,fom af årfarcnhctcn ej kunnat doma, hu-
ru de kunna mildras och undvikas. Ifrån den-
na anledning hafve vi de mångfaldiga forfoken

i Frankrike, at blanda til Mercuren allahanda,

fom (kulle hindra honom at angripa fpottkort-

larne, hvilka dock alla mifslyckats. Baron van
Swietens Spiritus Mercurialis, fom på mån-
ga år varit mycket allmänt antagen, har, o-

aktadt han ofta gjort mycken nytta, åfvenfom
han ibland upretat en lindrig fpottning , dock
aldrig kunnat komma i jåmforelfe med fmorj-

curen , ån mindre vinna fortroende i fvära och
inrotade håndclfer. Mycket tyckes ock med
(kål kunna invandas emot honom af den grund,
at den fjukc omojeligen kan få få tilråckelig

myckenhet Mercur, fom hinner döda giftet, når

hela blodmaflan år fmittad*

Nyligaft hafve vi från Wien blifvit under-
rättade om et helt annat fått at nyttja honom,
uploffc med Gummi Arabicum , i få årforderlig

myckenhet fom fjukdomen kråfver , utan fara

tor magen och broftet, fäfom af Spiritus Mer-
curialis, och for fpottningen, fäfom af fmorj-

curen. Forflaget tycktes vara fmickrande, hvar-

fore jag ofver fommaren anftålt några fårlok på
Kongl. Lazarettet, dem jag hårmedeHt har åran

korteligen berätta.

i :o Pigan Stina Fredrichs dotter intogs d.

6 Junii. For z år fedan blifvit fmittad med go-

norrhée, och likafullt fodt et frifkt golTebarn,

fom ånuu Iefverj men efter fdrlofsningen fteg

T 4
^

gif-
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giftet in i bloden
, angrep tungfpenen och

kortlarne i fvalget, famt värkte i lederna. Sedan
hon laxerat och badat, började hon ftrax med
Mercurius Gummofus* efter 9 dygn marktes
en lindrig fpottning öm 4 unz dageligen, D 4

I Julii blef hon ftarkare , hon uphorde med
Mixturen några dagar. D. ir fick hon for Go-
norrhéen piller af Rheum och Balfamus copai-
vas, hvarigenom den mot flutet af månaden for-

gick. Munnens ölägenheter låktes genom pep-
parrots-dricka til gurgling, och d. 18 Augufti
Utgick hon helt friflr.

2:0. Pigan Catharina Ruden intogs d« zo
Junii ; blifvit fmittad i Mardi månad med Go-
norrhée, hvilken ånnu fortfor * hade nu får i

halfen, under axlarne och på låret. Sedan hon
laxerat och badat, börjades ftrax med Mercu-
rius Gummofusv éfter 4 dygn börjades en lin-

drig fpottning 3 d. 27 började fåren lakas: d. 4
Julii litet mera fpottning, men utan hetta i

munnen, D. if alla fåren låkte. D. 28 Julii

frifk utgången*

3:0. Änkan Stina Ramflrém intogs den 6
Julii : Lues var allmän med ophthalmie och
flackar pä broftet. £fter laxering och bad bör-

jades famma medels d* 16 ögonen rinna och
tandkottet ömmar, d. 20 fpottar mera, d. 25
Utflaget bårta och nattvårken forfvunnen, fpott-

ningen går jämnt ; d. 1 Aug. klagar endaft of-

ver munnens ölägenheter, hvilka medelft gurg-
ling och penflande med Ungv. asgyptiacura

låktes. D. 10 Augufti utgick hon frifk.

4:0. Pigan Anna Stina Widman intogs d.

%% Julii nied en Lues* fora vifade lig i Or
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ofver hela kroppen och ad partes genitales r
jåmte nattvårk och ftyfhet i fotlederne. Se-

dan hon på vanligt fått blifvit beredd, började

hon med Mercurius Gummofus. Mot flutet

af månaden börjades en lindring fpottning, fom
efter 8 dagar åter minfkades och uphorde til

flutet af Augufti, då hon af förkylning vådrog

fig en Quotidian Feber > hvilken efter 8 dagar

förgick 5 efteråt fick hon fkabb ofver hela k rop-

pen, fom åndteligen torkades, och. 'condylomata

an i bårttogos med Caufticum Plenkit. En ny
Catarrhal Feber holl henne qvar på Lasarettet

ofver Oétober månad , men d. 6 utgick hon
frifk.

f;o. Pigan Catharina Moreli intogs d. 4
Aug. For lues hade hon for J år fedan varit

intagen > men i anfeende til mycken envishet >

åter utlåten * nu fedan tophi vid carpus upbru-
tit uti orena får, lofvade hon lyda, och pre-
parerades på vanligt fått, famt tog Mercurius
Gummofus. D. ij började hon fpotta, fymp-
tomerne lindrades fmåningom , ulcera tvättades

med Goulards Extrakt. Saturni, hvarigenom
de läktes til September månads flut* fpottnin-

gen var omfom lindrigare och ymnogare. Vid
flutet af Oftober var hon frifk, utom at et li-

tet ben i gommen började lofsna; men fom det for-

drade lång tid til exfoliation ,* utgick hon fclls

vidare, d. f Novembr, *

6*0. Huftru Helena Köping intogs d. 11
Oftober , fmittad for et år fedan med Go*
norrhée , hvarefter fmåningom Lues upkommit
med får ofver hela kroppen och condylomata
mu Efter bad och laxering började bruka åm-

T $ %m
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ma medel, hvarigenom hon fmäningom forbåt-

trades, jåmte en helt lindrig fpottning , få at

hon d. 12 November utgick helt frifk.

Af defie forfok fynes, at Mercuren
, up-

loffc med Gummi Arabicum
,

verkeligen gor
nytta i Veneriffca fjukdomar> magen gripes ic-

ke an 5 men til fpottning retar han merendels,

ehuru den aldrig varit häftig. Jag har åfven

i delfe forfok icke kunnat vara fullt fåker på ,

at de fjuka förut ingen Mercur brukat , h vil-

ket H:r Plenk menar gifva anledning dårtil.

I mediertid blir detta et tjcnligt medel vid män-
ga tilfållen, i fynnerhet om fommaren, då man
mindre behofver frukta en lindrig fpottning,

hvilken i min tanka år en åfven fä naturlig

crifis fom fvettning, durchlopp eller urinen. Vi
fe ju uti Angina lerofa, at fpottning upkom-
mer af fig f jelf och botar fjukdomen. Och
han kan altid lindras och minfkas genom gur-

gcl vatten
5

fifföringår, m. m.
Upl f d. 23 Nov. 176$.

BERÄTTELSE
Om

Torfk-Ftfkeriet i Norrtge ,

Infånd af

NICLAS 'CHRISTIAN FRIJS,
Bifkop och Confiftorial-Afleflbr.

Öfverfatt ifrån Danjka fpraket

_ af A. G* Barch^eus.
r
| \>r(k-(*) Fifket har tiiforne varit mera all-

JL månt i anfeende til fjelrva Ftfke-ftållena;

a
(*) Gadus Callarias Linn»
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få at hela Land-ftrackmngen igenom har, ute

vid Sjo-kanten, ibland Skar och Holmar, va-

rit en sllmån låglighet til Torft-Fifte* dock
mer eller mindre, alt fom ftåilet varit beläget

i anfeende til Hafs-opningarna, hvarifrån Filmen

gått in. Folket fick den tiden Fifk in~vid de-

ras ftugu-dor, at fä tala, eller, de undgingo
at re fa lång våg derefter. Nyttan var då i

och koftnaden mindre y ty man kunde riktigt 'I-

tcrkomma til fitt hemvift hvar afton , eller at-

minftone hvar Lordags-afton* Den våffigi

man årholl, kunde ock dä båttre användas, både
for Folket och Kreaturen vid gärden.

Men i de fenare zo åren, tedin man be-
gynt måftra Fifke redfkapen och reformera fät-

tet at fifka, har detta Fifleri blifvit låmnädt

på de flåfta ftållen , och år nu irifk ranke til nå-

gra få, dit den filtande Allmogen, för närin-

gens flvuli , måfte med (tor koftnad re i a i den
härdade och morkafte årstiden , och det ofver
ftora och opna Hafs-fjårdar, famt på fmä båtar,

hvarfore måft alla år, genom infallande hårdt
väder, (ke bedrofveliga olyckor. For 3 år fe-

dan t. ex. omkommo på en dag 33 Man ifrån

en Socken, nemligen Gillefchäl i Sakens Fög-
deri , dä de (kulle refa til Fifkeriet ofver en 6-

pen och 8 mil läng Hafs-fjård.

Defla Fifke-Mllen åro åtfldlliga. Trånen
år ett gammalt Fifke-låge i Rodons Socken och
Helgelands Fögderi

, f mil från land, ofver Haf-
vet. Hår ftår en liten Annex-Kyrka, til hvil-
ken Inbyggarena ifrån de fmä omläggande öar
famla fig, når Qudstjenft hålles. De åro nå-
ftan allefammans Fifkare, och hafva litet eller

intet
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intet at beftålla med Åkerbruk, men val med
någon Bofkaps betande.

Detta har i förra tider varit ett af de åldfta

och anfenligaite Fifke-lågen, hvareft några hun-
drade Båtar legat tilfifkeri, och famlat en ftor

Guds vålfignelfe, få långe Fifken kom få når

under landet, at man någorlunda i alt flags va-

der kunde foka honom. Man kom då hit från

alla Nordlåndfka diftri£ter, och kunde en fådan

Bät> fom hår kallas Ottring, med 4 par årar

och 4 Man pä Båten, famla 4, f å 6000 Fi-

ftar. Nu i fenare tiden, då Fifken ej kommer
få nåra under land, då vintrarne åro blefne o-

vanligen ftarka, och den härda väderleken imed-

lertid alt mer och mer tiltagit , (hvilket år ett

Problem, fom icke få lått uplofes), har detta

få val fom andra Milens Fifkeri råkat i ftort

aftagande^ få at hår icke år någon fynnerlig

farnling af främmande, utan allenaft af Rodo
Sockens egna Inbyggare, och deras Fifk-f ångit

for en Båt kan i defla tider ofver hufvud ej hö-

gre raknäs , ån til 6 å 700 Fifkar.
*

Förutan detta Trånens Fi(ke-låge, år Lofo-

dens diftrid , midt uti Nordlanden, det råtta

Fifkeri-fåte for alla Inbyggare både från Sun-

nan och Nordan i hela landet. Strax efter Ny-
året laga de fig til at refa dit, och gifva fig

tilhopa 20 å 30 Båtar for hvar Jakt. Tre Man
blifva garna på hvarje Båt> at fora den til ftål-

let , dä de derpå ej kunna fora annat med fig

ån deras Fifke-redfkap, och något kläder och kofl:

at i början lita til , til defs vinden framhjelper

de (torre Fartygen, til hvilkas ^förande plågar

fattas hvar 4:de man af hvarje Båt, Defla Far-

tyg
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tfg fora det ofriga af deras koft med fig, hvar-

med de bora vara forfedde for ett fjerdedels år

och dcrutofver. De fom hafva långfta vågen

hit, nämligen några och 30 mil, må defto ti-

digare begynna refan , hvartil gärna förlöpa t å

3 veckor, ja val något längre, alt fom väder-

leken blifver. De, fom bo nårmaft, begifva fig

dock icke dit forr ån 14 dagar for Kyndels-

måflaiii men de, fom refa til de ftållen, hvar-

eft Långrefs-fifket brukas, hvilket ej få tidigt

går for fig, (hvarom längre fram), refa icke hem-
ifrån, forr ån 14 dagar efter Kyndels-måiTan

,

men alt med ftora Fartyg och Jakter, ehuru
kort vågen kan vara* På defla föres, förutan

kollen, deras Bråniwed och få kallad rå ved,
det år, långa ftånger at hänga Fifk på at tor-

kas, ty de ftållen, hvareft de komma at fifka,

åro aldeles ode på Skog, få at de åfven måfte

fora med fig de fmä vidjor at.fpårra och hän-

ga Fifken med, åfven ock några knippor ftora

vidjor* at famla Fifk-hufvuden på, dem de fora

hem och bruka, något til fin egen foda, fedan

de åro torkade, och det ofriga åt Boflcapent

ty de koka Sjö-tång och Fifk-hufvud , och up-
pehålla dermed fina Kreatur under Foder-briften

om våren, hvilket år en god fpis for dem, fom
åro vande dervid, hvarefter de ock mjölka me-
ra ån efter Ho och Halm. Den må fra Bofkap
vid Sjö-kanten i Nordland blifver måft med
denna födan underhållen ^ men de Kreatur, fom
icke blifvit vane dervid, vilja fvårligen fortära

denna koft, forr ån noden går hårdt på*

Pa famma Fartyg foras ock kåril och tun-

nor
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nor at falta Tifke-rammen uti (*), famt kåril til

at famla Fiike-lefren , hvilkcn vid fifkeriets flut

hem föres och beredes eller fmåltes til Tran, at

med Jakterna, i re fan om vären , foras til Ber-
gens Marknad. Härvid år at roårka , at de,
fom refa til Langrefs-fifket , fora ej Salt och
kåril med fig til Klämmens infaltningj ty efter

detta Fifkenet går fä fent til, fä år Ram men
fa blot och forderfvad, at den icke kan faltas.

Til Lefren fora de icke heller hålften f å myc-
ket käril med fig, fom de, hvilka fifka med
Hand-fnore, det år ett enkelt Snöre med jårn-

fånke och krok ^ ty Lång refs-Fifken år på lcf-

ver och kott långt magrare , och igenkånnes
deraf ftrax ifrån den andra. Deremot de , fom
refa til Nåt-fifieriet , hvarom framdeles , fora

3 å 4 gångor få många k år il med lig til lef-

, och 2 a 5 gångor få mycket Salt och
kårilf til Rim, fom de,-- hvilka fifka med krok
och fnore y ty Nåt-fifk faller långt fetare pä
bagge delarna, åfven fom ock på fjelfva kot-

tet 5 få &t, når af Läng-refs-Fiik 30 å 32, Fi-

fkar kunna gå på vogen (
##

) , och af Torfk, fl-

ikad med enkelt fnore, z$ å 26 på Vogen, fä

gå på en Vog af Nåt-Fifk allenall 20 eller zi y

ty dels faller den ftorre , dels fetare och tyn-

gre

(*) Ben infaltade Rammen nyttja de allenaft fåfom
en Handels-vara , men den blifver aldrig förd til

Sverige, emedan dår icke lårer finnas fadant flags

FHke, fom i Frankrike, hvarefiden brukas, at, få-

fom en (kon låekemat, utftrös i vatnet framför de

Nåt, hvarmed de fånga ett flags Sill , fom kallas

Sardiner.

(*) En Norfk Vog håller 32 Skålpund*
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grc ; och når man til en Båt i Lång-refs-Fiffcet

behofver allenaft 4 lefver-kåril, och til en Bar

med Hand-fnore , g a 12 kåril, få behofver

man til en Bät pä Nåt-fifket, når det vil myc-
ket val flå an, 40 a fo kåril. Af falt och kå-

ril til Råm-faltning behofves ock efter denna

famma proportion, få at når en Båt med hand-

ref fkaffar 6 tunnor Ram, få kan en Bät med
nåt fkaffa 1 1 å 1 f tunnor, dels emedan Nåt-
firken har ftorrc förråd af Ram och Lefver, ef-

ter Fifken den tiden ånnu icke flåpt fin Ram,
dels emedan man med nåt garna far ett (torre

quantum Fifk , fä at når en Båt med fnore kan

på en dag fä z å 300, få kan en Nåt-båt på
en natt famla 6 å 800 Filkar, alt efter nåtens

myckenhet.
De ftållen uti Lofoden, dar det indrågti-

gafte Fifket Cker, år Mofchenås, Stamfund och
Vågen : alla 5 åro anfenliga Fifke- ftållen , i

fynnerhet Vågen, fom bår prifen for de andra

,

och år medcl-punften for alla Landets Inbyg-
gare vid deras närings fokande.

Mofchenås ligger lång il ute vid Hafvet

,

ungefår en mil ifrån den bekante Malftrora

;

dar ftär en Annex-Kyrka, fom horer til Flag-

ftads Socken, hvareft Inbyggarena och de främ-

mande hafva fin Gudstjenft hvar Sondag , få

långe Fifkeriet varar , hvilket garna fom balt

går an ifrån den 12 Martii til den 24 April.

Stamfund horer til Buxnås Socken
, 4 mil

derifrän. Tiden til fifkandet år dar ungefår den
famma * fom på Mofchenås, I mellan bagge
deffa ftållen åro på den hela ftråckningen ätr

fMliiga fmå platfer , hvareft Fifkeriet
: på fam

;

-

ma
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ma tid nyttjas, få val af inbyggarne Tom fråm*
roande; men det blifver alt råknadt under def-

fa 2: ne hufvud- Italien , dit de främmande fig

roåft begifva, och kunna, på defia ftållen til-

hopa
, 3 å 400 Båtar fomliga år ligga pä

Fifke»

Deras Fi(ke-redikap år nu
.
Lång-ref allena,

til en (hickning af 2000 famnar for hvarje

Båt* Vid detta långa fnore åro, på hvarje

famns af(tand > knutne krokar, fom hånga pä
ett fmalare fnore , 3

qvarter långt. På delfa

krokar fåtter man agn eller låckemat, antingen

af Fifke-rämmen, eller en liten fm al rim fa af

Fifike-buken, få at Längrefs-Fifken kännes gar-

na igen derpå , at af buken år fkuren en få-

dan rimfa til agn eller bete. Hvar Båt har

gemenligen 2 refvar, få at når den; ena upta-

ges, fåttes den andra ut > och kunna de ofta

med fådan fattning taga 2tne Båts-laddningar,

nåml. 4 a 600 Torflvar, fä at når Fifkarena åro

rått lyckelige, kunna de i 6 å 8 dagar och nät-

ter fa fin fulla laddning ; men det händer of-

ta > at når de fatt ut refven , kunna de i ni*

gra dagar, for upkommande hårdt vader, icke

vittja den , och lopa imedlertid fara at mifta

redfkapen.

Fordom hafva de ock dar fifkat med Snö-

re och Krok, men nu aldrig utan med Lång-
ref. Detta Fifke-redfkap härden art, at hvar*

eft man begynt bruka det , dar må man fe-

dan aldrig tänka at fä en Fifk med Handfnore.

Samma befkkffenhet år ock med Nåt-fifkeriet,

at hvareft Nåt år brukadt ett år, dår må man
aldrig tanka 1 at J il en Fift med Snöre aret

derpå. Det
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Det ftorfta och anfenligafte Fifke-ftållet år

Vägen, hvareft den gamla Nordlåndfka Han-
dels- (laden var belägen 9

fom hade det Privile-

gium, at alle ifrån Nordland och Finn*marketi

Ikulle dar handla, ock icke pä Bergen* Det
beflår af åtfldlliga Fifte-ftållen , fom alla til-

hora Vågens Socken, nåml. Henningvårr, fom
grånfar til de ftållen, hvareft Lång-ref brukas,

hvarfore man ock dar i några ar fiflcat med
Ref* men då det befunnits helt Ikadeligt for

det allmänna fiflceriet med Snöre , få år denna
redftapen därftådes affkaffad, få at en liten

Holme, fom kallas Valbergs Flåflen , bor va-

ra grånfen imellan Lång - refs - och Handfnore-
bruket. Skulle Lång-refvarna komma dar Öfter

fram om , få gor det en alt for ftor fkada for

Vågens ftora Snore-Filkeri, fåfom det allmän*

nafte, famt minft koftbara och farliga for ge-
mene man, hvars fattiga omftåndigheter man
i fädant fall måft bor råtta fig efter*

Det andra märkvärdiga Fifke- flålle under
Vågen, på Norra fidan, är Raffundet, hvareft

man for några år fedan hade det båfta Fiflce

med Handfnore* men fedan man begynte några
få år at bruka Nåt, har det icke ftått at få

en Fifk på Hand^fnoretj och nu , flfht året ^

var lika fä flått med Torfke-nåten , få at de *

fom gjort ftor bekoftning derpå, måfte refa

tomhåndte hem* Ty man har nog beklagelig
årfarenhet derpå, at hvareft Nåt i några år va*

rit brukte, har Fiflcen ej vankat, hvarpå kun-
de upråknas alt for många exempel långs ige-

nom Norriges hela Sjo-kuft. Det år derfore

til onflcande , at detta fått at fifta må blifva
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infkrånkt och iekc taga vidare ofverhanden uti

det ovärderliga Vågens . Fifte-låge , fom uppe-
håller hela Nordland, och käftar af fig några tun-

nor gull om året.

Uphorde fifkeriet i Vågen , få blefve Nord-
land fnart ode, famt Ståderne Bergen och Trond-
hjem mycket lidande, emedan deras fornåmfta

Handels- rorelfe grundar fig på.Fifkerierna. Det
fynes derfore hogftnodigt, at genom en Kongh
Forordning gråntfor blefve fatte, fom utmärk-
te, huru långt Lånprefs-bruket' pä den Södra

7

och Nåt-fifkeriet pa den Norra fidan af Vå-
gens ftora Fifke-läge, (kulle ftråcka fig.

Med Nåt-fifket går få til. Man brukar på
en Båt 16 å 20 Nåt, hvart och et*4o famnar

långt. Et fådant Redfkap tillika med Båten

kan kofta inemot 100 R.Dal. h vilket en fattig

man icke år i ftånd at utgifva eller våga, dä

en olyckelig håndeife, forfta natten man dem
utfåtter, låtteligen kunde berofva honom alt-

fammans, emedan antingen något ftort Hafs-djur

kan refa af med Nåten , eller hård t vader kan
drifva dem bort, eller ock en altfor ilor mångd
af Fifk kan gå derpå, då de ej kunna tåla den
ftora tyngden

5
utan, då man vil draga dem up,

gå til botten med Fifk och altfammans, hvar-

på gifvits mänga exempel. I det ftållet koftar

et Hand-fnore ej mera ån en Riksdal, i det hog-

fta, fom hvar fattig kan både päkofta och vå-

ga. Således, om det ej vore tillätet at bruka
annat redfkap ån Nät ofveralt i Vågen, hvar-

{>å man nog mycket arbetat, (kulle ftorfta de-

en af Allmogen, fom icke formar ftaffa fig

Nåt, blifva itångd ifrån alt Torfk-fifke , och
fkuU
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(kulle ej heller fedan få något med Hand-fnore.

Utomdefs vankade dar, fom annorftådes , alle-

naft i några få år Fifk, och fedan intet på nå-

got fått. Ty det år bevifligt , at det drågti-

ga Nåt-fiflceriet varar allenalt några år, hvar-

efter hvarken med Nåt eller Krok någon bety-

dande fångft kan göras, åtminftone en rund tid,

til defs Fiften äter vänjer (ig dit. Derfore kan
och bor ej någon upriktig Patriot forfvara bru-
kandet af Nåt.

Jag vil til bevis nåmna tre af dc fornåmfta

Hållen, Uti de 3 o
Socknarna i Storfofens Fög-

deri, Örelandet, Afjorden och Bjornor, har i

fordna tider årligen fångats en ftor Guds vål*

fignelfe af Torfk , men fedan man dår började
bruka Nåt, har Fifket få aftagit, at man, i

fynnerhct de två fifta åren, knapt fått en fem-
tionde- eller en hundrade- del, emot förra van-
ligheten. Pä defla ftållen år derfore nu det jäm-
merliga fte tilftånd. Så aldeles har TorOcen 6f-

vergifvit defTa orter, och Gud vet når den åtec
vill vifa fig y derfore har Folk i myckenhet
flyttat derifrån til andra orter.

Likaledes uti Numedalens diftriét, fom år
det Nordligafte af Trondhiems Lån, men icke
Stift, har man ock for några år fedan begynt
infora Nåt-bruket ofver alt, åfven ock til det
dår liggande aldraåldfta Fifke-låge, fom ifrån

urgamla tider kunnigt år, Gieflingen benåmndt,
hvareft i förra tider mänga 100 Båtar legat til

fifke. Den bekante Probften på Foesnås, Herr
Peder Hersleb, har lång tid ftätt deremot,
men har icke kunnat hindra, at ju Öfverhcten
beviljat Nätens brukande; hvarfore Fifliet, fom

U z ril-
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tilforene var ofveralt på defla ftållen ymnigt,
har nu få aldeles afftadnat, at pä de öfriga ftål-

len af detta cliftriét år intet at få, undantagan-
des i Gieflingen, hvareft Nåt-brukandet fenare

blef infordts foljakteligen åro dar ånnu lämnin-

gar tilbaka af det fordna rika Fifket , fom dock
inart låra blifva uttömda, genom Nåtens bruk.

Med mångfaldiga flera fådana exempel kan
bevifas, at Nåtens bruk har forderfvat Torfk-

fifket på alla ftållen, nåftan anda ifrån Bergen
up til Saken i Nordlanden. Och om man vil-

le efterforfka det i de Södra diftriétcr frän Sund-
mor och til Lindesnås, få (kulle man finna fam-

ma klagomål ofver Torfk-nåtens bruk.

Det ytterfta ftålle af Nordlanden, hvar-

cft Torfk-nåt hafva gjort (kåda, år et ftålle af

Vågens diftriét, Raffundet kalladt > hvareft man
forft ruinerat Handfnore-fifket , fom dar tilfo-

rene var uti full och fördelaktig gång, och fe-

dan , efter några års rikt Nåt-fifke, forftort detta

flags Fiflce på en gång, få at de flefte Nåt-fifkare,

i fiftledne år, fingo ej 10 Fifkar på den hela ti-

den , och mäfte refa hem med oforråttadc åren-

der, fedan de hade forfokt at trånga fig in uti

de andra diftri&er af Vågen med fina Nåt, men
blifvit af de andra, fom fifkade med Snöre, uti

en ordentelig fiagtning, beftående af några hun-
drade man på bagge fidor, tilbaka drefne. Des-
fe formogne Nåt-fiflcare, fom hafva lagt fig til

få dyrbara redfkap, åro de famme, fom drifva

pa Nåt-brukets jnforande i de andra Vågens
diftrifter. Om detta vinner framgång, måfte

gemene man, fom icke har Nåt, ifrån Fifket

ute-
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uteflutas, och Fifket, inom några få år, åf-

ven dar blifva forftordt.

Hvad fom egenteligen kan fororfaka Fiflcc-

ricts afgång på de orterna, hvareft Nåt i nå*

gra år varit i bruk, år icke få lått at finna.

Formodeligen bidrager dertil , at Torfk-nåten

utfåttas fä tidigt, medan Fifken ånnu år uti fin

ingång, eller på fin refa , och at man då gor
honom intrång uti defs fart och hindrar defs

kola y emedan han ofveralt inveklas af fådant

Nåt-långder, och uteftånges ifrån de ftållen dit

h#n årnat fig til at leka och gjuta fin Råm.
Dernaft , når Fifken åndteligen år inkommen
til fina vanliga ftållen 5 at dar ftå vid bottnen

och börja fin lek, vil han under lek-tiden haf-

va oftord ro och ftillhet. Ty det år en be-

kant fak på defia ftållen , at Fifken , få långe

den har fin lek for fig , låter fig af intet dis-

trahera. Man kan i den tiden , då man låter

Fifke-fnoret lopa ned til bottnen, kanna, huru
Snörets jårn-fånke ftoter an på en mångd Filkar,

men om man har det begårligafte bete eller

agn på kroken, (kall man dock på en hel da^
knapt flita fig til i a 3 Torfkar, fom bita pa
kroken, men i det Snöret löper up och ned ge-
nom få ftort Fifke-berg , hånder det oftare ,

at kroken faftnar uti Fifkens buk, bvarigenom
den dä blifver hängande faft vid Snöret, och
pä det fåttet fångas. Detta ftiliaftäende kan
racka z å 3 veckor , fedan Fifken ifrån Haf-
vet inkommit. Då år han aldrafetaft : och fa

långe hans lek-tid päftår, tårer han på hullet,

utan at bekymra fig om hvad flags låckemat
eller agn honom pä .Fifke-kroken förekommer,

U 3 förr-
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forrån han , efter fulländad lek , gifver fig up
i fjon, dä han fedan dageligen blitver fnålarc
at föka efter betet, fom honom på Fiflce-kro-
ken tilbjudes. Men i ftållet for at njuta den
årforderliga ftillheten på bottnen, blifver Fi-
fken oroad genom omfpåfmingar af Nåt pä al-

la fidor, fä at han icke kan fno eller vånda
fi£*, utan at inveklas uti Nåten , hvarfore han
måfte &y for bottnen, och gifva fig up i fjon#

hvareft han icke kan fullfölja fin lek: foljak-

teligen måfte aflingen mifslyckas, och Fiflcen

,

fom fkråmes ifrån fina beftåmda ftållen, bcglf-
va fig ut igen til Hafs, fore den råtta tiden*

Når han fåledes blifvit ofredad några är , år

det naturligt, at han fkyr defla ftållen och fo-

ker fig andra , dar han finner mera ro. Dernåft
kan man ock antaga fäfom et godt Ml til Fi-

ltens bortgång, at ibland den ftora mängd af
Nåt , hvilka dageligen utläggas, fom oftaft nå-

got blifver forloradt och qvarliggande på bott-
nen, med all den Fifk fom derpå faftnat. Når
då den döde Fifken blifver til en rutten och ftin-

kande materia, år ej underligt, at den lefvan-

de fkyr det ftållet, åtminftone for en tid. Defs-
utom ditlåckas dermed en flor myckenhet o-

byra och ftora Rof-fifkar, beftaenäe af Brygd
(*), Springare (**), Haj (***)

, Håbfand(fj,
Håkåring (ft), Håmarr (tit), &c. for hvil-

ka alla en flik åtel år den ftorfta läckerhet.

Hvareft nu en mångd af fådana Fi(kar fig up-
pehal-

(*) Squalus maximus Linn. (**) Delphinus Orca
L. (***) Squalus Acanthias L. (t) Squalus glau-

cus L. (H) Squalus Carcharias L. (tit) Squalus

maximus femina Gunn#
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pehåller, dar trifvas cj de andra mindre Fiflce-

arter, utan mäfte vika bort.

Men at återkomma til Vägens diftrift , få

åro flera därunder lydande Fifke-ftållen, hvilka,

tillika med s:ne redan nämnde, utgöra en ltor

Kyrke- Socken* Defla äro Brettesnås , Helle
,

Öftnåsfjorden, Svollvarr , Schroven , örsnås
,

Kallen, Kabelvog , och Storvågen. På alla

defla ftållen ligga , utom Inbyggarne , arven

främmande Fifkare* hvilka tilhopa kunna under
Fifke-tiden utgöra et antal af 4 eller fooo mån»
nifkor. Man brukar här intet annat Fifke-red-

fkap , ån Hand-fnore , hvarmed likväl på en
Båt, med 4 Man, då val tilgår, kan famlas 2,

i 5000 Filkar, fårdeles om vädret år fogeligtj

ty annars kunna de ofta blifva liggande på land

1 a i veckor. Når fådant hinder i början af

Fifkeriet, nämligen i Februarii månad, kan fka»

dan vara drägelig, efter fifket dä ånnu ej år af

betydelighet , men händer det i Mars månad,
då Fifken redan begynner, at, fom man fager,

gifva Beite, hvilket ej längre plågar vara ån

til den 14 April, då gor en veckas land-ligg-

ning alt for ftor fkada, och ån mer flera. Gär-
na infaller ock juft den tiden det hårdafte och
oroligafce vådret där i landet, hvarigenom Man-
fkapet måfte utftå obefkrifvelig moda och åf-

ven lifsfara, famt fåledes dyrt nog betala den
lilla vinft de kunna få af fitt fifkande, under
det Landtmannen har alt fitt pä det torra, och
kan makligare fortjena fig födan, utan lifs el-

ler helfas åfventyrande. De förra kunna ock
ofta förlora hela fitt forvårfvade Fifk-forråd

,

om Fartyget forolyckas, antingen på hemvågen
U 4 nån
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från Fifkeriet, eller federmera under refan til

Bergen, i hvilka fall de få komma pä knån,
at de aldrig mera forma refa fig.

Til Fifke-agn bruka de intet annat ån of-

vanberorde Bete af Fifke-buken, ty det blifver

itrafFadt fåfom et ftort brott, om någon (kul-

le -brukå annan agn, t. ex. Sill (
#

) eiler Bleck-
forut fom Filten år få fnål efter, eme-
dan de fa, fom fådan agn kunde ofverkomma,
fiulle bortfkåmma Fifkeriet for den allmänna
hopen, fom hade allenaft den vanliga och til-

låteliga agn.

En af de ftorfta orfakcr til Fifkeriets mifs-

lyekande , fom ofta inträffar, år, då det kom-
mer antingen Sill, -Bleck-fprut , eller en liten

Fift, fom på Norfka heter Lödde (***), på
Svenfka Nors eller Slom, ibland Torfk-berget,
ty Torfken forvillas derigenom ifrån fina råtta

Itånd-ftållen, formedelft defs glupfka begärelfe

til defla flag, fåfom defs låckrafte foda, hålffc
'

de z:ne fifta, efter hvilka Torfken år få fnål>

at han aldrig undgår Met-kroken, om man har
en fmula af dem at fåtta derpå; hvarfore ock
defla a:ne flag aldrig fes inne vid land-fidan,

utan at hafva et ftort Fi(ke-berg med fig af

Torfk, jåmvål ock undertiden af Sill.

Lodden eller Norfen har måft fitt tilhåll i

Finn-marken , hvareft den i ftor mångd kom-
mer in ifrån Hafvet, och bringar med fig en
ftor famling af Torfk , fom igenkånnes ifrån an-

nan få kallad Vår-Torfk (f), genom defs 6f-

verflo-

(*) Clupea Harengus L. (**) Sepia officinalis h.
(***) Salmo Eperlanus L* (tj Gadus Morhua L.



1770. Od. Nov. Dec. 311

verflodiga fetma både på Lefvern och Fifkens

kott. Denna Lödde flår ej garna ftilla på ett

flålle längre ån i 8 å iz dagar, då Inbyggare-

na och en flor del af Nordlanden, fom den ti-

den befoka Finn-markens fifkeri, kunna, tätt in-

vid landet, når vädret och Hafs-vågen ej hin-

dra Båtarne at komma ifrån land, bekomma z

gångor om dagen fulla Båt-lafter, och fä då

knapt annat gora ån draga up och fedan aflalta,

fä at de altfå på helt kort tid gora fitt fulla

fifkeri. Sedan ftryker denna Lödde fram långs

efter Finnmarks-kuften, och uppehåller fig kort
tid på fina vifla ftållen , intil defs den kommer
förbi Vardehus. Dar fticker den åter til Hals
tillika med fitt åtföljande Filte-berg, i ni el lan

de Norfka och Ryfka grånforna. Dock har han
ej alla år enahanda tour, ånfkont han kommer
under landet. Han kan ock undertiden låta

fig fe i Nordlanden $ men det fker ganfka fållan.

Bleck -fpruten deremot har fitt tilhåll i

Nordlander Många år gä förbi , innan den
vifar fig i någon mångd , men når fådant bän-
der, fker det i fådan myckenhet, fäfom t. ex.

i fiftledne år 1768, at alla fjärdar, vikar och
bugter åro upfylde dermed : ja, man kan fin-

na dem i flora högar drefna up på land. Dä
dräper den med fig ett ftort Filke-berg af Sill,

Gra- Sik (*) eller Torfk, och ibland af alla 3
forter, alt af fetafte flaget.

Til detta Vågens fifkeri komma ock män-
ga af Landets Finnar, hvilka åro mera utlärde

och behändige i fifkandet, ån de flefta af Bon-

(*) Gadvi$ virais L.
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de-foiket, och altfå åfven mera lycklige. Stör-

re delen af dem bringar likväl icke ftort hem
med fig af fortjenften, utan fuper den up i Brän-
vin, hvarpå dar ingen brift den tiden finnes,

och håruti plåga jåmvål mänga Brånvins-fupare

af folket i bygden med dem inftåmma, fårdeles

ifrån Helgelands fögderi, af hvilka några refa

fattigare i frän-, an til, fifkeriet, fedan de druc-

kit up ej allenaft deras Fifk-fångft, utan ock
Båt och Fifke-redfkap, famt ftundom kläderna

af kroppen 3 ja, man vet dem, ibm platt fupit

fig ihjäl. Jag gitter ej tanka på den mångfal-

diga fynd och férargelfe , fom en flik grufve-

lig liderlighet ofelbart måfte medföra.

Nar de nu fullgjort fitt Fifkeri, hvilket

garna af defla Fifkare flutes vid Mars månads
fl ut, faft ån fomlige kunna ligga qvar til den

14 April, om fifkeriet gått fent for fig, och
fåledes til den tiden kan continuera, fä fora

Jakterna hem den Ram, Lefver och Fifk-huf-

vud, fom de famlat > hvart och ett Fartyg for

fina Båtar.

Den famlade Fifken, fom i den tiden alt-

fammans blifver Rundfifk (
#
), varder qvarhån-

fande til fift i Maj eller forft i Junio, for at

lifva torr, då de famma Jakter måfte refa 6f-

ver til at afhåmta den. Rotfldr eller Flackt

fifk (**) eores icke på den tiden > men någon
Klip-

(*) Rundfijk kallas i Norrige Torfeen , når han cj

blifver upfkuren eller flackt i ryggen, utan torkas

rund fom han år, fedan Hkvål buken til anus blif-

vit upfkuren, och inålfvorne uttagne, famt hufvu-

det frånfkildt.

(**) Rotjkdr eller Flakfifk kallas Tor&en, når han,
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Klipfifk (*) kan ibland tilverkas, åfven ock

nägon Salt-fifr (**) i Krigs-tider, annars ej til

något fårdeles belopp. Når nu den torkade Fi-

fken kommer hem, blifver den ibland famteli-

ge ågarne delad, då Skepparen får fin frakt >

iorn är iftåe delen af all Fifk-fångften , hvil-

ken utaf få många Båtar kan belöpa fig til en

vacker fumma, når fifket varit ymnigt och Fi-

fken år i pris. Mera år nu icke om den års-

tidens Torft-fifke at fåga.

Om Sommaren och Höften fifkas ock Srna-

Torfk fom de flefte fånga hemma, hvar
hos fig. De, fom bo vid Sjö-kanten och in-

ne uti Fjärdarna, och ej hafva Fifkeri hos fig

fjelfva , refa ut til Fi&e-lågena och idka Som-
mar-

fedan hufvudet blifvit frånflcildt och inålfvorne ut-

tagne, blifver fiåckt och upfkuren i ryggen, och
ryggberiet uttaget och afbrutet 3 leder nedanför
anus, famt Fifken federmera vid fporen uphånges

pä ftånger at torkas, i den vanliga vid Stranden Så-
ende fyrkantiga Fifke-jållen.

(*) Klipfifk kaljas Torlken, når han, på famma fått

handterad fom den vanliga Salt-Torfken
,

legat i falt

i 3 veckor, och fedatr bredés flat ut til torkning

på blotta Bergs-kiipporne , mod kott-fidan up då
väderleken år torr, och Ikinn-fidan up då det råg-

nar, famt derefter lågges i högar och prålfas jämn.
(**) Salt-TorJk beredes fårnåmligaft af Vär-Tor&en
(Gadus Morhua), fom, fedan hufvud och inålfvor

blifvit borttagne , icke flåckes i ryggen, utan lågges

ftrax i (karpt Salt, dår han blir liggande tils han
ftyfnat och Saltet bitit fig in, hvarpå han uptages,

affkoljes och inlägges å nyo med Spahfkt falt uti

Furu-kåril, fom med flit göras otåte, på det laken

må frånrinna.

(***) Gadus barbatus L.
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mar-fiflce, under frihets-tiden från deras Landt-
bruk få val fom deras Bergens-refor. Man
bor veta , at det gifvas åtfldlliga Fjärdar, hvar-

eft man om Sommaren och Höften har lika

godt fifkeri, fom vid Hafs-fidaiv, hvaruti får-

deles utmärka fig de z:ne Fjärdar Sorfolden och
Nordfolden , farnt Ofodens, Tysfjordens och
Bejerens Fjärdar, alla i Saltens Fögderi beläg-

na, hvaTeft. alla Norfka Fifk-flag åro
9

då at få.

I förra tider har man åfven på defla Hållen id-

kat Vinter-fifte, men fådant har nu på ett hälft

Seculum merendels ftåndigt fkett i Vågen och
de andra ftåilen i Lofoden, och aldrig i Fjär-

darna mer ån några få gångor på alla de 30
åren, fom jag bod t dar i landet. Den Små-
Torde , fom de i annan års-tid ån Sommaren
updraga* gorä.de Rotflcår af, i det de flacka

den alt up til fporen, och fedan hån^a den of-

ver långa fmala ftånger at torkas; frau hvilket

bruk de fktlja fig, fom från Nordlanden om
Vår-tiden refa til fifke. i Finn-marken, hvilke

lågga fin flåckta fä kallade feta Lodde-fifk ut

på Bergs-klipporne at torkas j ty de kunna icke

til detta fkog-lofa Landet med deras Jakter
framföra mera fmala flänger, ån fom behofvas

til at torka de feta Håljc-flundror (*), af hvil-

ka man dar garna får en flor mängd , fom häl-

la fig ibland det Torfk-berget, fom följer ef-

ter Lodden. Defla Hålje-flundror (kåra de up
i rimfor, til den få kallade fina Raf, och Skår-

flog, fom år ett flags Rekling (
##

) af den tjoc-

_ ka

(*) Pleurone&es HippoglofTus L.

(**) Rekling är ett flags läckrare tilrcejning äf denna
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ka Fifken, men bredare {kuren ån den ratta

Rekling, hvilken afvenledes beftär af flata rim-

for, 2 å 3 finger tjocka, men denna Skärflog

år gårna i| I 2 händer bred, och på ett eget

fått (kuren tvårs-ofver, til i å z fingers tjock-

lek, eftergifvandes icke i fmaken den båfta Rek-
ling, når den blifvit val torkad.

Denna feta Fidc (kulle i Junii och Juli i

månader, då den fångas, fnart forderfvas, om
den blcfve nederlagd at torkas, derfére må lie den
ftåndigt hållas uphångd uti fria luften. Seder-

mera nyttjas denna vara måft: hemma i landet,

dels af Fifkarena fjelfve, dels ock af andra, fom
den fåljes til. Dock når Fifkeriet har varic

6fverfl6digt, och en god torke infallit, fandes

ock en del deraf til Bergen, hvare fl: de fä mer
eller mindre betalning for vogen, alt efter va-

rans godhet.

Hvad eljeft beträffar den Sommar-fångften
af Torfk, fom användes til Rotfkjårs beredan-

de, få år den famma ej af fårdeles belopp uti

Nordlanden , utom Lofodens och Vefterålens

diftrifter, hvilkas Inbyggare hafva ingen fyn*

nerlig Såd-våxt om Sommaren at (kota, eller

annat hemma ät beftålla* ån at forja for några

fä Bofkaps-kreatur , dem de dock måft föda

med Fifk, fåfom redan nåmndt årj och hafva

de

Fiflc, beftäende af rimfor
h
fom fkåras mur det feta

kottet på fi&en. Raf år det feta, fom fitter otn*

kring beticn af de äfrkimi? fetloriia. I Sverige har

män intet namn pä någotdera, ty hvarken tilrédés

fådant dar, ej. heller föres det dit frän Nordland,
emedån det, efter defs varde och godhet > icke blif*

vet rått aktadt eller nog betaldt.
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de ej heller något Sill-fifkeri om Höften ät up-
pehålla fig med , emedan på defla Italien år rart

at någon fynnerlig Sill-fängft fter* Defle få
merendels lof at foka andra ftållen til at fiflca,

eller måfte de kopa Sill til husbehof, fårdcles

når Håljeflundre-fifkeriet icke defto båttre lyc-

kas for dem, hvilka de dels falta, dels torka,

for at bruka fåfom Spicke-mat i hufetj derfo-

re bruka de ock, den må ila tiden af året, at,

fåfomL Sjo-foglar , ftåndigt ligga på vattnet*

Samma befkaffenhet år det ock i defla delar

med Inbyggarne i det Nordligafte och til Finn-
marken angrånfande Diftriét, Tromfen kailadt*

hvareft de hela Sommaren och Höften igenom
pä intet fått hindras från flikandet* och derfo-

re fvåfva de ftåndigt omkring på Fifkerierna,

både hemma och i Finn-marken. Ifrån defla

upråknade orter kunna bringas några Jakt-ladd-

ningar af Rotfkår til Bergen, förutan en anfen-

lig del, fom Trondhiems Borgare hvarje Hoft
fora hem med fig til deras Stad.

Rön om verkan af

Af
NILS DALBERG,

M. D. och Kongl. LiTMedicus.

De få kallade Kräkmedlens bruk infkran-

kes inom alt for tränga gråntfor , når de

endaft



1770. 0€t. Nov. Dec* 317

tndaft nyttjas for at rena mage och tarmar.

Herrar Huxham, Arnaud och Young .haf-

va redan vift , at de Antimonialifka kräkmed-

len hafva vidftråcktare nytta, och ofta gagna,

då de gifvas i få fmå dofes , at de ej kunna upvåc-

ka kråkning. Jag har några gånger haft tilfålle

at fe en del af deras upgifter vara fanna , och
deraf tagit mig anledning at forfoka , om Jpe-

cacuanha- Roten, på famma fått nyttjad, ha-

de dylik verkan. Det år en del af delTa för-

fok , fom jag nu har den åran at upgifva for

K. Vetenikaps Academien , i tanka, at deri-

genom upmuntra andra Läkare , at genom yt-

terligare forfok utröna, vid hvilka tilfållighe-

ter man kunde hafva at vänta någon fåker nyt-

ta af denna Roten.
En Borgare-huftru, af 2,8 års ålder, och

moder for 3 barn, blef, efter någon fätigue ,

i flutet af November 1768 , varfe , at blod
kom pä ovanlig tid ut genom födflen. Hon
låt underféka (Ig af en Barnmorflca , fom fade
fig finna modermunnen få mycket open , at

hon kunde kånna lefrad blod ligga derofver.
Hvar dag kom något blod ut, i fynnerhet da
den fjuka ftigit up ur fången , och en tilta-

gande matthet inftålde' fig åfven. Når detta
få varat i 11 å 12 dygn , opnades ädren pä
armen den 6. Dec. Både mattheten och blod-
floden continuerade ånnu den8:de, hvarforejag
låt den fjuka taga hvar 4:de timma ett pulver
af

f>
gran Ipeeacuanha och en fcrupel Såcker.

Efter ett par fådana pulvers intagning, tyckte
hon fig redan vara båttre, och at ej fä myc-
ket blod kom ut fom forr. Hon fortfor med

pulvren
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pulvren, och var den 10. December fri från hse-

morrhagien, Tamt hade lifmoder-munnen alde-

Ics tilfluten dagen dereftei4

, då hon ock uphor-
de at taga Ipecacuanha-pulverne.

En Fru, 19 ar gammal, fick, 6 veckor
efter defs forfta bamlang , hsemorrhagia uteri,

fom ej flod at hota med ätfkilliga hus-remeder.
Sedan den varat vid pafs 14 dagar , och den
fjuka begynte kanna fig mattad deraf , gafs

henne hvar jrdjetimma ett pulver af § gran I-

pecacuanha och litet Säcken Hsemorrhagien
uphorde genaft andra dygnet * Frun tyckte fig

derfore ej behofva at intaga något mera, utan
uphorde dermed. Blodfloden kom ftrax igen*
men ftadnade få fnart Frun begynte åter taga

Ipecacuanha-pulrren , hvarmed hon continue-

rade fedan i några dagar, och blef frift.

Jungfru C. ö. något ofver 30 år gammal
och van at hafva fin månads-rakning i ymnig-
het,, fick, en vecka efter fedan hon haft den,
en hremorrhagia uteri, fom, då den råckt ofver

8 dagar ,
nödgade den fjuka at begära hjelp

derfore , emedan hon mattades deraf mycket.
Hon fick då 2 gran Ipecacuanha, rifna til fint

pulver med z quintin Såcker och delade i 8
lika delar , hvaraf ett pulver togs hvarannati

timma. Den fjuka tyckte fig ftrax efter forfta

pulvren blifva muntrare, och markte at min-
dre blod kom ut. Innan 16 Xpecaeuanha-

pulver voro intagne ,
uphorde hasmorrhagieii

aideles*

Ett par andra Fruntimmer, hvilkas ålder

jag ej mins, hafva, for famma omftåndigheter

tom den nyfsnåmnda Jungfrun , brukat fåda-

na
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na fmå dofes af Ipecacuanha, och det med lika

fördel.

Det år knapt troligt, at en blott flump

gjort , at defle blodfloder ftadnat af fig fjelf-

va, juli då når Ipecacuanhan togs> utan at hon
dertil varit vällande. Snarare tycks häraf vara

fannolikt, at denna roten år mot haemotfphagia

uterina* lika kraftig , fom det få mycket be-

römda Vitrum Antimonii ceratum * .h vilket , i

anfeende til den noggranheten fom fordras vid

defs pneparation , och til beflcafFenheten af de
våtftor det råkar i magen, har ovifs , och i-

bland åfventyriig , verkan.

Om Ipecacuanha åfven år kraftig nog at

ftåmma andra hasrnorrhagier , kan jag ej med
vifshet fåga. En och annan gång har jag gif-

vit den famma med nytta , på ofvan anförda

fått, uti biodhoftning $ men fom andra medel
tillika nyttjades , kan ingen ting flutas deraf.

Det vägar jag likväl påilå, at den ej år dar

farlig: få mycket mindre, fom jag några gin-
ger fedt kråkning komma händelfevis hos dem,
lom vant befvårade* af biodhoftning, utan nå-

gon medföljande påokning i haemorrhagien y

och Ipecacuanha, i få fmå dofes tagen , ej gor
någon kråkning , om icke hos mycket fmå
barn.

Af Ipecacuanha , på fadant fått brukad >

har jag mänga gånger fedt ganflca god verkan
uti flufshofta, ja åfven ibland uti den fom föl-

jer med lungfot. Uphoftningen blir meren-
dels deraf lättare-, ibland följer lindring, utan at

någon evacuation blifvit befordrad. Bäde barn
f

och de fom hafva Mrighet at taga medicamen-
X ter*
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ter, kunna fålttnda med lätthet hjelpas , och
man behofver ej frukta , at magen härigenom
blir lidande, fåfom det gemenligen (ker af fe-

ta och fota fakers bruk* Sådana frnå dofes af
Ipecacuanha^torde ock gora god nytta uti pe-
ripneumonie och pleurelie, dar hoitan'ofta år

det ferårafte fymptomet , och hvareft Senega-
roten (fom i okt dofi åfven gor kråkning) blif-

vit af åtfkilliga få mycket ber6mdé

TILLÄGGNING
til föregående Ron

5
' Af

PETER JONAS BERGIUS s

M. D. Hift. Nat. & Pharm. ProfeiT och AfTeflbr.

/pecMHanBå+xöttn har vål > alt ifrån det Piso
vid medlet af förra Seculo forft kom fram

med* henne, och ifrån det Adr. Hecvetius
federmera mot bemåltc Seculi flut bragte hen-

ne å nyo i rop, haft namn for at vara kraf-

tig til Rod-fots flammande $ men Medici haf-

va ändock icke få, fom vederbordt, forfokt at

bruka detta medel emot andra blodftörtningar

,

oaktadt anledning nog dertil varit af det berör-

de Piso yttrat fig om defs vis adftri&iva (*)« C.
Barbeirac år den forfte jag vet, fom berömt
defe verkan 1 ftarka blodftörtningar , ooiåttelig

(*) India Hift. Nat. 1. 2. c. 9 p. fj. I fin Hift.

nat. Brafil. p. 101. fåger han, at denna Rot ad-

månads-

ftringend* vifcerum tonum rejlituit.
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månads-rening och Gyllenåder, famt åfven i blod*

fpottning (*) , hvaruti defs Syfterfon Sido-
b re genaft med honom inftåmdé låran-

des ofelbart nägon ofvertygelfé om denna Rots
aditringerande egen&ap hafva bragt dem pä
tankan , at forfoka den fammä i berörde falL

Geoffroy, fom egenteligen lårer brukat gif-

va henne uti Dyfenterie eller Rodfot -

9 tyckes
haft nägot affeende pä famma adftringerande e*

genfkap, då han ^ tor at bota Rod-foten defto

fåkrarc och utan all fara for recidive
, företog

fig, at, efter en forutgifven (lör dofis af Ipc*
cacuanha* fom afforde vål bäde pä ofra och ne*
dra vågen, foreikrifva deraf fmå dofes af några
grans vigt, fom ej (kulle kunna laxera^ til nyt*
-tjande dag efter annan i flera reprifer. Hån
fann

5
at defla få gran

i
i ftållet for ät reta til

»fforning , verkeligen adftringeräde ^ och defs*
titom beklädde inålfvorna med en inucilago, uti*

der det de helade och torkade den dar Varande
hudloshet och färnad (***). De la Méttrie*
fom likaledes uti Rod-fot gaf Ipecacuanha i fmå
dofes, fann fig derefter befogad at intyga om
defs kraft at (toppa och adftringera (+) > åfven-»

fom Kémo någön tid förut med upmårk-
famhet anfåg defs vittus roboram # adftrin*

X % geni

(*) Medtcatoenfr. Conftitut. /. Formnlé C, Barbei*
RAC, p. 95\

(**) Tptcaeuatiha^ flgér han^ miras obtsnet dofes ad
fangvtnis profluvtum coércendum. Se defs TrÄ&at
de Variolis (ff Nlothtllts

, p. m» -5-7.

(***) Se defs trahe de la Mattet* Medie, ST, 2.
**• 162.

{V Si defs Oeavrcs de Miiiam
f 107.
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gens Jag vet icke, om W. Sherard
juft håruppå fyftade, da han berättade for Bag-
liv, at Ipecacuanha-roten vore ett fpecificnm , ac

ferme infallibile remedium in fluxlbus dyfentericis ,

aliisque h&morrhQgiis [angvinis
, colliquationibus hu~

morum &c.
(
##

) , eller om den Montpellierfka

Medicus , fom med tillåggningar utgifvit of~

vannåmnde Barbeiracs Formula Medicämento-

rum , haft egenteligen denna omftåndighet til

ognamårke, då han betjent (ig af denna drogue
ti! at flamma häftiga Hxmorrhagise uteri * men
man fer, at denne fiftnåmnde haft famma tanka

fom Geoffroy, at den borde gifvas i fmå do-

fes, och det flera gånger, fedan man i förtio-

ne börjat med en ftor (***)• Annars hvad de

fma dofes vidkommer, finner man dem af åt--

(killiga Läkare v d flera tilfållen blifvit veder-

tagne, fornåmiii aft af Sam. Pye i Engeland

Cf)$ och kan m n ej neka, at ju fådana for-

lok medfört ga^nelig uplysning om detta hål-

fo-medlets betyianic kraft och verkan. Men
hårutinnan fattades ånnu mycket, fä långe man
med de få kallade fmå dofes måft forftod dofes

af f til 8 grans vigt , och fållan eller aldrig

gjorde dem mindre ån til 2 eller 3 gran , om
icke

(*) Regn* vegetab. p. m. 882.
(**) G. Baglivi Opera ömnia

, p. nt. 61. hvareft

man fer, at J. J. Mangetus uti bref til Bag liv

yttrat enahanda mening om Ipecacuanhas ypper-

lighet.

(***; Se Medtc. Confiit. f. Formule C, Barbeirac,
editcs auä<e a Doét. Med. Monfp.p. 100.

(t) Se Medical Obfervations and Inquiries , VqU U
247 - - %Cy.
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icke några få gånger til fpåda barn ; ty man
kunde då icke veta detta Medicaments kraft

och förhållande 5 enar någon dofts gäfves af

långt mindre innehåll. Jag har mig icke be-

kant 5 at Praftici nagonfin fallit pä tankan at

utröna detta , forrån Herr LikMedicus 'Doéfc*

Dalberg företog fig ofta -nämnde Ipecacu-

anh& foreflcrifvande , til allena fl: ett tredjedels y

ja ock fjerdedels ,
gran pro do {15 hvilket gor

Honom heder, då forfoken flagit få väl ut, at

de tillika iåmna hopp om vidftråcktare nytta

framdeles uti dylika och flerahanda omftåndig-

heter. Utan tvifvel lärer ock detta utllag le-

da ofs på fpär til lättare igenBnnande af Me-
dicamentets adftringerande egenfkap 3 hvilken

af Herr Lewis
(
#
) och flera vil göras ftvidig.

Imediertid anler jag denna omftåndighet for tåm-
meligen tydelig, uppå de forlok jag tagit mig före

at anftålla, i det jag blott pulveriferad Xpeca-

cuanha med vatten , och dertil flagit Solutio

Vitrioli Martis , då blandningen blifvit helt

mork, nåftan på famma fått fom af andra ftyp-

tica. Och i fädant affeende år jag fnart färdig

at underfkrifva Herr Degners pofitiva utlä-

telfe om denna drogue, at den, efter förrättad

afforning antingen upåt eller neråt , medelft

adftringerande ftårker inålfvorna, och återftål-

ler de forflappade fibrerne deras förra ftyr-

ka (**).

j£ 3 Når.

(&) Experimental hiftory of Materia medica^ p* 3x7*

C*) P°ft vomtttonem aut furgattonem adflringend*

robnr inteftinis coneiliat
,
eorttmque tonum rslaWac

tum reftituit , åro Degners ord, Hift* med,
Dyfenteria biliojo-contagiofa Edit.

f
il* p. %1
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Når jag icke långefedan hade den fagna-
1

den, at af ofvannåmnde Herr Dalberg tjelf
fä del af Defs med Ipecacuanha i nyfsberorde
måtto anftålde foriok, beflot jag for egen del,
at någon gång iterera defamriia, och fick jäm-
väl tilfålle dertil ftrax, dä en Fru ifrån landet,
några och trettio år gammal, kom hit til Stock-
holm

, at foka bot for en ihångfen Haemorrha-
gia uteri , fom dä redan befvårat henne i $ må-
nader, Jag foreflcref nu pulver , beftående af

§ gran Ipecacuanha-rot och 12 gran Såcker
hvartdera, af h vilka ett {kulle tagas hvarannan
eller tredje timma dagen ofver. Efter det i8:de

pulvret afftadnade blodfloden , utan at vidare

komma igen , få långe hon fig hår uppehöll ;

men jag tilftyrkte dock detta Fruntimmer, at,

for defto mera fåkerhet , fortfara någon liten

tid med ett par pulvers intagande hvarje dag,
hvarefter jag ej hort henne hafva någon vidare

anftot. Hos denna Patient marktes pulverne

förhålla fig fl om rnornarna , under det hon
var fallande, at de garna ville något äckla; men
om hon då åt* äcklade de på intet fått, hvarfo-

re hon ock fedan icke fårfummade ,
' at altid

lägga grund med någon frukoft, innan hon bor"

jade med pulvernas intagande.

bland Infe&ernas forträffeligen flora antal, äro

GTRINUS Natator
,

af

ADOLPH MODEER,
Ingenieur.

de
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de ånnu fnart räknade, hvilkas märkvärdiga lef-

nad blifvit uptåckt. Kunfkapen om Infe&erne

ligger fåledes ånnu infvept uti ett ganfka ftort

okunnighets mörker, mérkret förorfakar forakt

for deffe okande, men forunderlige, Djur, förak-

tet hindrar den upmuntran Idkare af denna ve-

tenfkap fortjena, och en faknad upmuntran gor

at vetenfkapen ernår få få och ringa framfteg.

Hvad kan mera intyga hårom, ån at de alldra-

allmånnafte och til utfeendet måft bekanta In-

fe&er åro få litet kånde til deras cgen&aper?
Intet Inleéfc kan vara allmännare och mer

fynbart ån det, hvilkets Lefnads-Hiftoria jag nu
årnar for Kongl. Academien upgifva, ty man
träffar det bittida om Våren och intil fena Hö-
ften på alla frifka vatten > famt uti alla Aar och
Rackar dår« lugn på något ftålle vid Stränderna

finnes, ganfka fållan ett allena, men vål flére,

ånda til och ofver hundrade -talet.

Det har ej heller hvarken varit obekant
eller förgätet af forntidens, mindre af fenare och
närvarande tiders, Natur-Lårare. Aldrovan-
dus (*) , Jonston Merret, Petiver
och Rajus, famt Poda, Sultzer, Scopo-
li och ScHiEFFER, hafva, åtminftone til namn
och ftållet dar Infe&et viftas, icke förbigått

at nåmna något derom -

y af Herr Archiarera
och Riddaren v. LiNNé år det forft kalladt Dy-
tifcus och fedan Gyrinus Natator , och af Herr

X 4 Ge-

(*) de animal. Infeéh Lih* 7. C. 1.

(**) Hift. nat. de Inf. L. 4. C. 1. art. 2. De6frige
ftållen hos de öfrige Auöorer åro anförde *f >.

. LiNNé Fn. Sv. cdt 2. p. 317. Syfh nat. edit. 12.

J67.

f
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Geopprcsi år det jemvål forft upfordt under
et fårOrildt Slågte af fift anförde namn , fom
pä 5venfka lårer kunna giftas med Vattenlöpa-
re , i anfeende dertil at detta Infeft nåftan be-
Händigt villas ofvanpä fjelfva vattnets yta och
gor dar de fnållafte fprång, cirklar och irrgån-
gar, utan at lyfta fig eller hoppa ifrån vattnet,
fafom de fa kallade Braxen-mygg (Cirnex lacu*
ftrts & Stagnorum) gora då de fkola rora fig.

Men ingen af alla deffe Au&orer har kommit
at gifva ofs Infe&ets Hiftoria.

Roesel har likväl hunnit halfva vågen :

han beflcref och afritade fjelfva Infe&et f*J ,

fa ti t defs agg och larv > han i akt tog defs par-

ning , ågglaggning och Larvernas framkomft

;

men det hånde honom den obehagliga omftån-
digher, at larvernc dogo % å 3 dygn efter fram-
komften , i brift af foda , fom var obekant.
Dår malle Roesel fåledes fluta. Mig har det

for n°gra är fedan håndt, at åter dår kunna med
fortfåttningcn vidtaga

9
och jemvål at utröna

och antekna nagre flere märkvärdigheter uti

detta Infeéfcets lefnad , fom nu fkal följa.

Vatten - löparen år med den allmänt kända
Torbaggen eller Tordyfveln uti ett och fam-

ma hufvudflågtc-, emedan defs kropp omgif-

ves med en fkalaktig hud. Til färgen år den

vål

(*) Det famma har ock Petiver giort
, nemligen

afrftadt fjelfva Infe&er, uti defs Gazophyl, Nat.

t i}, f. 9, men figuren år mindre god. Geoffroi

Hfft. abr des Inf T. 1- t. V f- 3- har åfven af-

tae Jt det uti ftor Figur , h varigenom fkapnaden och

Utfeen^et vål blifver tydeligare, men tillika forftåldt

eller nägot vanfcapadt.
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val fvart och tillika något ftotande på blått el-

ler grönt 5
famt kopparfarg , men då Sollträ-

larne brytas mot honom och vatnets yta tillika,

fär han en filfverfårg eller i det nårmafte likt

det finafte polerade Stål. Til Jhapnaden år hela

kroppen oval
5

ofvanpå kullrig och inunder

midt pä längscfter något uphojd och mot lidor-

ne .något nedtryckt , få a t buken kan liknas

ungefärligen vid en Båt. Storleken är i anfcen-

de til längden z J och i anfeende til bredden

I J linea af en mathematifk tum. Uufvudet år

ganflca litet, forfedt med fyra Ögon, hvaraf tvån-

ne (i t ta ofvanpå och tvånne inunder
5
få at In-

fe&et kan fe både ofver och under (ig på en

gång, utan at andra fitt rum 3 en omftånaighet

mårkelig å ena fidan , emedan Skaparen deri-

genom velat gifva en få häftig fynr fom til al-

la delar (kulle fvara emot en få oförliknelig

fnåll och häftig rorelfe , fom annars ätminfro-

ne betagit Infeftet at kunna fe under fig i vat>

net , hvarigenom det icke kunnat förekomma
de under det (amma händande farligheter, for

hvilka detta Infeél få mycket mer år blott-

flåldt, fom det fållan flyttar ftålle under fin ro-

relfe 3 och å den andra fidan, ehuru andre In-

feéter gifvas fom hafva flerc ån fyra ögon, få
åro de dock alla ftålde ofvanpå hufvudet , då
de tvånne af detta Infeftets ögon fitta under
defs hufvudj ja fjelfva Braxen-mygget , fom i

anfeende til fitt viftande ofvanpå vatnet narmaft
éfverenskommer med Vatten-löparen, måfte be-
tjena fig endalt af tvånne ögon 9 hvnremot det
likväl mera år från faran befriadt, derigenom,
at det* efter fin inftinél

, mycket fållan hvilar
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på ett ftålle, utan hoppar nåftan ftåndigt ifrån

det ena och til ett annat.

Vätten -löparens Antenner åro kortare ån huf-
vudet, ftyfva , klubb-lika och mot åndan nå-
got fpitfade. Buken år något långrc ån Vinge*

jkalet , hvilkets underfta kant at yttre fidorne

år inbojd (inflexo-marginata) och på hvarde-
ra vingfkalet aro 10 fåror eller ränder af helf fmå
punftar (e pun&is obfolete ftriata). Benen eller

fotterne åro gulaktiga eller gulroda, platta el*

ler fammantryckta, och få korta at de icke fy-

nas på fidorna utom kroppen ; de fyra forfta

med klor forfedde, de tvånne efterfte bredaft i

hvarmed den fnålla rodden eller löpandet pa
värnet verk Hålles ; den ytterfta leden af dem år

beväpnad med en, och den medlerfta med tvån-

ne fpetfar eller taggar, och yttra randen eller

kanten bevåxt med fmä fina hår (ciliata), hvil-

ket alt RoESEt omftåndeligen befkrifvit och i

ftort afritat (*).

likheten imellan bägge könen har val Roe«
sel upgifvit vara få itor, at ingen (killnaddem

imellan (kulle kunna göras $ men, ehuru jag ej

obferverat dem förenade, få år dock (killnaden

nog märkelig : Honan har den allmänna egenfka*

pen ibland Infeéterna at vara något ftorre ån
Hanen, Hanen år likfårgad 6fvera|t famt fvart-

blåaktig med blekgula lår , ben och fötter,

hvaremot Honans fårg ftoter mera på grönt,

i"emte det at defs broft ,
vinge-ftalens inbojda

;ant och undra delen af bukens fifta led åro

gui-

(*) Infe&en-beluftigung 3 Th. p. 197. Tab. fuppt,

31. Fig. 5-



i7/o. Od. Nov. Dec. 329

gulaktige eller gulrode, åfven fom z;ne inom
famma led liggande och något utom ftående fpet-

far, hvilka likna andre lnfe&ers moderflidor *

på andan af defle åro åfven åtftiiliga långre och
kortare här, fom tilfamman fluta lig i den fina-

fte udd.

Då Vatten-loparne paras , fitta de ofta he-

la dagen tilhopa , och då honan år färdig at lem-

na aggen, går hon under vatnet til botten, foker

up något af de vanjige ftorre Infjo-gråfen och
begynner dervid nederft at lågga agg for agg
tått vid hvarandra, under det hon i råt linea

kryper på grås-eller vaff-bladet upfore , och
begynner åter nedre-vid en ny rad til 12 eller

flere agg i raden famt 4 ä f rader å omfe fidor

om gråfet, alt fom det årbredt til; underftun-

dom fattas par eller flere rader tått tilfamman (
#
).

Jag har vål icke haft tilfålle at fe huru detta

tilgår, men med nog fåkerhet kan man likväl

taga for gifvet, at ofvanftrifnc bagge fpetfar åro

det famma fom Moder-flidan ytterft férdelt uti

2:nc grenar > derigenom åger Vatten-ioparen den
förmågan at kunna lågga z;ne Ägg på en gång,
eller ock alternera eller nyttja en af deffe fpet-

far i fånder, och fåledes fullborda s:ne rader,

når det få paflar fig, och hvilket den forfta

Ägg-raden uti Roesels figur ryckes utmårka,
fom altfå blifver forfta fkålet til den antagna
meningen-, det andra år grundadt deruti, at Vat-
ten-löparen icke långe, och mindre ån defs når-

raafte flågtingar Dytifci, kan viftas under vatt-

net utan at åter ofvan vattnet håmta ny luft,

hvar-

(*) Roesel 1. c. p. 197, T. 31. f. 4,



33° 177o. Nov. Dec.

hvarfore Skaparen erfatt detta derigenom, at

Vatten-loparen antingen få mycket häftigare med
bagge Spetfarne måtte kunna lågga 2:ne Ägg-
rader och åter upkomma, eller ock igenom den
ena Spetfen underhålla refpirationen, under det

Ägg-läggningen med den andra verkftålles, eme-
dan y fom redan bekant år, de måfle Vatten-
Infecler håmta luften genom ytterfta delen af

kroppens åndteligen beftår det fifta fkålet deri,

at ehuru oftanåmnde Spetfar ej åro uthångande

på Dytifcus, få mäfte de dock finnas, emedan
de åro tydeligen fynlige på en del Specierum
Puppor (*) af detta flågte , med hvilket Vat-
ten-loparen få ganfka nära ofrerens - kommer.

•Åggen åro glänfande, halm-fårgade och run-

da, men tre gånger långre ån de åro tjocka >

inom trenne veckor blifva de utkläckte.

Majken eller Larven fom då framkommer år

i början genomflcinande och hvitgul, hufvudet
brunaktigt åfvenfom nårmafte leden intil , eller

broftet* vid defs fullkomliga våxt blifver den
éfveralt mörk eller fotfärgad, med en ljus linea

ofvanpå, fom går långs åt hela kroppen, men
undertil år den, åfven fom Broft-flcolden , Fot-
terne, Hufvud

, Antenner, . Setse ariiochPalpi,

hvitaktig eller rättare fagdt ljufare. Bro (tet

och Broft-fkolden, fom år convex hornaktig glatt

och har en in rafflad kant (marginatus), år långt

fmalare ån nåda leden af kroppen. Hufvudet
år ganfka fmalt (anguilatum) och hvåfladt, fram-

draget (exfertum) , och fluter fig i en fpets, få

at

(*) Roesel L c. T, 2. Waffer-Inf. i. Claff. p, ^
Jfr. Lyonnet hos Lesser T«z p. 46* not.



1770* Od. Nov. Dec, 331

at maxillerna eller kåkarne och ögonen flå nå*

got på fidorna utom hufvudet. Käkarne åro

brunaktige, af halfva hufvudets långd, och fit-

tatått under ögonen. Palpi åro 4, hälften kor-

tare ån antennerne. ögonen åro (vårta och run-

da v fitta midt i hufvudet, dock pä fidorne. Föt-

terne' åro <5, af hvilka forfta paret fitter under

broftet och de ofriga par-vis på lederna nåft in-

til, alla lika til fkapnaden, men de 2:ne efter-

fte åro något längre ån de andre 5 alla beftå de
af 4 leder och hafva på andan 2:11c ganfta fina

klor* De ofriga 9 leder af kröppen hafva på
fidorne hvar fin härlik fpets, hvilken af Larven
kan bojas til kroppen $ af defle fpetfar åro de
fråmfte långft och fä i ordning de filta korta ft,

famt tjena gemenfamt til Larvens forthjelpande

i vattnet. Den ytterfta leden af kroppen år

forfedd med 4 fina fpetfar eller ofvannåmndc
fetre, hvilka til hälften mot kroppen åro tjoc-

kare, men yttra delen af dem år alt froakre och
hårlik 5 de 2:ne medlerfta åro kortalt. Hela Lar-
vens l§ngd år vid palT Zj*$ linea utom fpetfarne

vid ftjerten, och med dem hela längden
] f Ii-

nierj tjockleken midt-ofver f dito
5 metl åt båg-

gé andar år Larven fmalare (
#

).

Mafkens forvandlings-tid infaller ungefärli-

gen i början af Augufti, ty fomlige åro något
forr och fomlige något fenare färdige. Malten
kryper då högt up ofver vattnet på det breda

•

_
Sjo-

(*) Roesel 1. c. f. f. 6. har aftagit Ma&en uti den
ftorlek fom den haft ftrax efter utklåcknlngen

>

hvilken Figur jemvål med Micröfcopets tilbjclp år

vilad i ftort, men ej fårdeles val ^emedan icderne
fynas for mycket klot-runda.
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Sjo-gråfet eller bladen af Sjo-vafs
5 och lemnar

en gli lande våg efter fig dar han afat fram, på
famma fått fom efter Sniglarne fynes, våfver

omkring fig en tunn fäck (folliculus) lik hvit-

grått ftyft papper, h vilken fårg likvål ibland

år något hvitare och ibland gråare lik grätt

papper, och tyckes facken liknelfe-vis vara af

en flik tilredning, eller af famma flag med Ve-
fpornas byggnader , ehuru defle famla åmnet
dertil af träflock, da tvärtom defTe Mafkar åga
inom fig åmnet til fin förvandlings -boning*
til utfeendet år denna fack agg-lik, men fpet-

fad mot åndarne , ofvan kullrig, men inunder

helt plätt for bladets (kull fom den fitter paj
ibland fåftes den åfven på vatten-lkaf-gråfet,

då den får inunder -til derefter fin fkapnad,

nemligen något uthalad efter ftrået, och defs-

utom famma ränder eller fåror fom bladet el-

lér ftrået har. Defs långd år måft f5 och defs

bredd ify linier. Mafken virkar denna fin

boning merendels på bladen af Sjo* vafs och
finnes allena en. enda med fin innevånare på
hvarje växt, men pä vatten-fkaf-gråfet år detta

mera fållfyn t > dock kan man hår finna i och

% bebyggare tilfamman på en enda våxt> och
dl nyttja de bvars annars fido-vågg * orfaken

til denna myckenhet låter vara, at på det run*

da ftrået hafva de båttre tilfålle få inrymmet
i fåcken mera rundadt och beqvåmligt for dem
at viftas uti, ån om de (kulle bygga tilfamman

på et flått blad,

Når Mafken flutat oftaomrorde fack öm
fig, kryper han ihop famt böjer hufvudet och

broftet inunder buken 5 den efterfta delen af

krop*
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kroppen år åfvcn underftundom inbojd under

kroppen, då fåcken år ganfka liten och ej mer
ån hälften få ftor fom den vanligen år. Efter

någon tids forlopp begynner Larven fvålla ut*

lemmarne tilfkapas efterhand, famt utgöra en

JPuppa^ fom i det nårmafte ofverens-ftåmmer med
de ofrige Infefters i nåfta (kyldfkapen; Puppan

blifver vidare gulaktig* brunaktig , får fin rät-

ta fårg, vingarne fin råtta ftållning, blifver al-

deles färdig vid pafs medio Aug. eller något

fenare, åter ut fig genom fåcken och hoppar
i vattnet ; och dar tager man Vatten-fpringaren

igen. Befynnerligt år, at om man tager Ma-
tten utur fåcken ftrax han år med den famma
omfpunnenj och lägger honom i vatten, bjuder

han ej til at rora fig det ringade, ehuru qvick
han annars år når man rorer vid honom , utan

ligger då ftilla och krampen aldeles fom den
befinnes ligga i fåcken. I ofrigt bor märkas,

at Vatten-loparen, få vål med fin byggnad eller

fåck , fom dermed at han bygger ofver vattnet

och i fria luften, åfvcn ganfka mycket fluljer

fig ifrån Dytifcus, hvilkens Larv gråfver ner

fig i den fuktiga jorden vid ftranderne , då
den &all fkrida til fin förvandling.

Vatten-loparens larver gå vål alla en våg, men
hinna mycket olika mål: få långe de villas un-
der vattnet, hafva de fina vidriga och jemvål na-

turliga oden, de åro fjclfve och viftas jemvål
ibland idel Rof-djur$ få fnart de infpunnit fig,

do åfven en del bort i beftåmd tid j en del åro

ej heller frie inom fin välbyggda borg , och de
hafva knapt hunnit at (luta den om fig, forrån

dc angripas af andre fiender ^ mördas och forfto-
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ras. Denna fiftnåmnde tidiga bortgång utur
verlden timar derigenom, at formodeligen en li-

ten Ichneumon med fitt Spjut eller ågglågga-
re genomilinger biide Boning och Larver lamt
pålägger dem livar titt agg, fom frurt utklåc-

kes til larv och dem upåter , for hvilken hån-

delfe Vatten -löparens larver ockfä aga en i na-

turen inplantad farhoga , fom märkes få fnart

facken biifver opnad och man aldrig få litet rå-

kar at rora dem , ty då vrida de fig och fla

med efterfta delen af kroppen vårre ån en kräf-

ta med fin ftjert då den fångas* Af de Larver
fom lemnat det våta riket , omkomma fåledes

måtta delen genom ofvannåmnde Flugors våld-

famhet, emedan de fom på fådant fått gå förlo-

rade förhålla fig til dem fom framkomma , fom
i; 2, men de (om annars naturligen do fom i:

4, och altfå framkomma J del vid pafs af dem
fom hunnit vandra igenom det väta riket*

Det år forut-omtalt, huru och når den om-
formålte Flugan lägger fitt agg pä Vatten-lo-

parens Larv y opnar man dcrefter lacken , finner

man Larven uti en hel annan ftållning: då lig-

ger den dod , utftråckt och vägig böjd , fom
hårrort af den plåga .han igenom berörde or*

fak måft utftå. Det fåledes på Larven lagda

agget klåckes ofordrojeligen ut , och då fram-

kommer en liten hvit Larv, fom midtpå år nog
tjock och mot bagge andar mycket lpetfad, i

fynnerhet da den (träcker ut fig, men den ån-

dan år måft fpetfad, fom utgör hufvudet. He-
la kroppen beftår af 14 leder, fom tilfamman

utgöra en längd af i^— linea, och midt på, dar

den år tjockaft, år den tvårtofver ^ linea} får-

gen
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gen år hvitaktig, men innandömet mörkt el-

ler {Vartaktigt > famt iynes igenom yttra delen

eller huden> hvilken år genomfkinlig, men imel-

lan bagge defle delar får men fe en hop o-

jamnt ttrodda hvita flåckar eller punfter, hvil-

ka vid mafkens ihop-och utdragning undergå

flyttning. Emot den tid denna larv fpinner

in fig> blifver yttra delen alt mer och mer
hoggui, famt det mörka til fin måfta del for-

minfkadt} detta händer vid pafs medio Aug, och
då har den upåtit hela Vatten-löparens larv 9

hvaraf al Iena ft hufvudet och fottren ligga qvare

inuti defs fack.

Flugmafkens ombyggnad ( Follicultts ) år

^anfka mjuk ftraxt den är färdig, men blifver

iedermera faft och hård > fkapnaden år ägg-lik ^

men med lika andar, utan at någon år ipitfad^

midt pä nedtryckt eller något uthålad runde
omkring. Til fårgen år den mörk, men de pä
omfe fidor vid nedtryckningen upftäende kan-

ter åro ljufa, fä at denna Folliculus fer utföra

den hade 2:ne ljufa band omkring fig j utatvpå

befinnes litet fnugg (tomentum) , inuti år den
gande a glatt och glånfande fornt gulbrunaktig \

men nedtryckningen år dar helt filfverhvit , ]i

ftållet for at den utanpå år hel mork. Långr
den år i och tjockleken f linea på de uphojdc
kanterne, Håruti ligger mafken aldeles hop-
krampen, dock icke bojd. Men, hår händer
mig det ode, at jag mafte iladna , emedan ibland

flera af defla Puppor, icke någon enda formo-
.deligen blifvan.de Ichnevmon framkom.

Jag måfte fordenftull. äter foka up min
Vatten-löpare igen. Det år redan nåmdt, at Ho-

Y nan
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nan gar åt botnen for ågglåggningen fkull , och

på hvad fått hon refpirerar 5 bagge hafva lika

cgenfkap at gå under vattnet, och kan forden-

fkull hånda, at de dar taga fin föda åfven få vål

fom ofvan vatnet , men i fynnerhet år det de-

ras fåkrafte tilflyckt, då någon fvår fara år for

handen, at dyka under vattnet. Hanen måfte då

åfven aga något medel at underhälla rcfpiratio-

nen, och det år gemenfamt med dem alla, be-

ilående deri, at de blåfa up den yttcrfta' delen

af buken , famt for andan formera en våder-eller

vattcn-blåfa. Ofvanpä vatnet ligga de merén-
dels i hvila, och då de fjelfvilligt röras, gora
de fina irrlopp jåmnt och ordenteligen 3 men o-

roar man dem, komma de alla i en häftig rörel-

fe, och vid det de fpringa om hvarannan, på~

ftota de i forflcråckelfen hvarandra, fom foror-

fakar et dylikt ljud, likfom man ville hålla not-

ter eller pärlor utur den ena handen i den andra,

h vilket fmattrande eller Tmållande- kan horas på
en f aln ifrån dem. Deras fnälla rorelfe måfte

vara otroligen ftor och> i proportion af deras

ftorlek, den fnållafte fom något lefvande eller

fkapadt åger, emedan ogat omojeligen kan fat-

ta den , fom åfven irras af deras pluralitet och
de häftigt förändrade ftrål - brytningar. Deras

rorefe år likväl defsutom,i anfeende til fåttet,

befynnerlig, och få vål til häftigheten fom fåt-

tet, måfte å ena fidan deras fkapnad, och å an-

dra fidan den våg eller ban de lopa uti, vara

bidragande,

Hvad det forfta beträffar, gör ving-fkalens

och bröft-ftyckets inböjda kant, at dar kan va-

ra luft-tomt imellan kroppen och den delen af

vattnet
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vattnet, fom kroppen täcker, hvilket ftyrkes

derafat, då Infe&et hvilar, en cavitet eller ned-

tryckning i vattnet fynes omkring honom, dar

han ligger, hvilken ungefärligen håller i vid-

den Infe&ets tre diarnetrer, och fom måfte for-

orfakas af det luft-torna under, famt foljakteli-

gen -luftens ftarkare tryckning öfvanpå Infe&fet*

emedan det fjelf , i anfeende til defs ringa ftor-

lek ,
omojeligen kan hafva någon märkbar tyngd.

Igenom denna tryckning mot vattnet far In-

feftet tillika ftorre ftyrka eller fåfte, at med fi-

na fmå och karta fötter, fom röras inom den
luft - torna- rymden

,
påfkjuta eller gifva fig

fart, hvartil egenteligen defs efterfta fötter bi-

draga det hufvudfakeligafte.

Hvad åter det fenare eller fåttet i deras ro-

relfe angår, få vore det omojeligt at de med
den lätthet {kulle kunna rora (Ig, om det fked-

de efter rät linea ; ty låt a. c. Tab. VIII. Fig*

2. forefiålla 2: ne Vatten-lopare fom fkulle kom-
ma i rorelfe och rördes efter lineerne a b. och
cd, få fkulle de gora en fä tilfägande hel vänd-
ning vid b. och d. då de (kulle tilbakas til a

och c, hvilket måfle fororfaka längre uppehåll

at komma uti den råt-liniga dire£tionen igen.

Lättare fkulle rorelfen blifva, om den fkedde i

?iczac, emedan våndningarne vid e. £ g. och
h. i, k. åro de minfla, men då fkulle rorelfen

blifva oordentelig, i anfeende til defle dire&ioners

olika längd , och for ofrigt (kulle Vattcn-lopar-

ne ändra deras rum, hvilket icke fker, emedan
de ftändigt röras på ett och famma ftålle, fä vi-

da nian icke fkrämer eller oroar dem for myc-
ket. Således mäfle rorelfen verkftålias efter ert

Y % annan
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annan dire&ion, hvilken icke kan beftå i annat

ån en Ellips eller annan dylik figur af det fla-

get, fe Tab. VIII. Fig- 3. Denna rorelfe fker

på 2:ne fått, antingen genom hela Ellipfens våg,

eller allenaft genom defs hålft 3 det förra ffcer, då

Vatten-loparne, foreftalde genom a, k, g, rö-

ras omkring hvar fin hela Ellips a. b. c. <L e.

f. a. 6cc. utan at vånda 3 det fenare verkftålies

allenaft efter halfva Ellipfens våg ifrån a. til d.

ifrån d. til a. och få vidare i de ofrige Vatten-
löpares baner* Bågge rorelferne åro ovilkorliga,

dock tyckes den fiftnämnde vara allmånnaft. Oroas
Vatten-loparne ej for mycket, år roreifen jåmn,
tvårtom, blifver den oordentelig, och då måfte

de ftota emot hvarandra uti en eller flere af El-

lipfernas {tärningar b. c. e. f. i , och af denna
fammanftotning fororfakas ofvanfkrifne ljud el-

ler fmattrande. Imellan hvarje våndpunct a. d,

etc. följa Vatn-loparne vatnet tått åt och, fom
det tyckes, med den fart de gifvit fig vid vånd-

nings-punften, utan at under vågen vidare be-

hofva rora fötterna.

Affigten med ofvanbeflmfne fnålla och
befynnci liga rorelfe , kan icke vara annan ån

den, at, emedan Skaparen forordnat dem at lef-

va i fållfkap , de dermed (kulle förvilla och
undfly deras forfoljares forfåt , genom hvil-

ket annars mänga Familier, fom nu på ett ftål-

le viftas tilhopa, pä en gång fkulle forftoras
,

til undvikande hvaraf de äfven kunna rådda fig

med dykande, hvartil kommer det tredje, at,

då de häftigt och våldfamt bliFva oroade de

fkilja fig åt och fara i råt linea hvar på fitt

håli, hvilket dock ej (ker på det vanliga fät-

tet,
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tet, i anfeende derrilat de följa vatnet åt, u-*

tan de gora fmå hopp på vatnet ända fram

,

hvilket fåledes ej kan (ke med den häftighet,

fom i deras fart annars år vanlig.

Sedan Vatten-loparne hafva utftätt fin dags-

möda, fä hafva ock de det nöjet at foka, fin-

na och fmaka fin hvila. De foka då et lugn,

fom icke af upkommande oväder ofver natten

kan ftoras, och detta finna de under Broar,
Tråd, fom ftå vid ftrandcrne och luta ofver

vattnet med fina grenar, eller ftorre -ftenar fom

på någon fida gifva lugn } dar famlas de vid

dagens annalkande bartgång, åfven flere fam-

hållen tilhopa, dar lopa de helt fakta, likfom

glade, om hvarannan , låfta fina hufvuden och
munnar tilhopa, nu en, nu en annan, likfom de
ville kyflas, hvarefter den ene efter den andre,

kryper up pä någon å ftållct liggande ften el-

ler (lock, hvarvid de fig famlat, och hvi-

la dår ofver natten
;

fomlige fitta tått ut-

vid vattu-brynen , andre krypa högre iip, alt

fom de hafva rum til , men alle fitta vande
med hufvudet nedfore, oacktadt dt t ftållet de

fitta på (kulle vara lodrätt mot vatnet : blifva

de i denna ftållning oroade, hafva de foljak-

teiigen lättare vid at rådda fig , och om få

händer, hoppå de til famt fara genaft i vatnet.

Det år val ej mycket, hvad Geoffroi om
"Vatten-löparen fagt, men han har tyckts oka
defs märkvärdigheter med beråttelfen om några

fmå delar eller trådar, med knappar eller huf~

rand, hvilka delar follo bart, få fnart Vatteo-

Y 3 daa



340 i77o. Ode, Nov. Dec.

dan han lefde f*). Då jag på åtfkiliige tider

f;ranflcat kan hånda flere ån hundrade af deffe

nfefter , men aldrig funnit fådane delar , fä

har jag fallit i mycken foruadran ofver denna
beråttelfe, til defs jag åndteligen påminte mig,
at Roesel

(
#*) funnit det famma eller dylikt

|>å Dytifcus och flere Vatten-Infeéler, hvilket

afven den arbetfame Schäfer flere gån-
ger uptåckt men icke varit något fora

egenteligen tilhordc' dem, utan for fig fjelfve

verkeligen lefvande djur, af det flag fom kom-
mer under namn af Polyper. Annars berättar

Roesel at då Vatten-loparne åro i någon
myckenhet tilfamman, gifva de en fä ftark och
vidrig luckt ifrån fig> fom kan kannas på 8

til 10 fteg^ nog gifver den våtfkan en obeha-
gelig luckt, fom deras nårmafte ilåcktin^ Dy-
tifcus, per pofteriora fprutar ifrån lig, da man
tager den.

Denna Vatten-loparen år den enda i fitt

ilåckte , fom i Europa ånnu blifvit bekant 3

dock har hans Danfka Maj:ts verkeliga Can-
celli-Råd Herr Muller berättat mig, at han

funnit et annat och nytt Species af Gyrinus ,

fom han lofvat til mig ofverfånda. I America
har Herr Spergler åfven funnit et farfkildt

Spe-

(*) Sur la partie pofterieure des bords de fes etuis

,

on voit des petites eminences portées fur des pedi-

cules, qui f'enlevcnt aifement quand 1'Animal.eft
mört; il faut les voir fur Tlnfeöe vivant. • - - I. c.

(**) Inf. beluft, T. 3, p. 611. t. 99. f. r, 2,

(***) t c. p. 196.
(i) Die Armpolypen T. 2. Fig« *. 9. Die granen
Armpolypen Tab. 1.
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Species; det år at Herr Archiatern och Rid-

daren von Linnc upfordt uti iz Editionen af

defs Syft. Nat. p. f68, under namn af JUvis ,

emedan vingfkalen åro utan fåror, hvilket fkil-

jer denne ifrån vår Vatten-löpare, fom defsutom

flcal vara dubbelt ftorre ån. denne, hvilka båg-

ge omftåndigheter låra utgöra den eflentiellafte

difFerentia fpecifica, emedan den tredje anförde

fkillnaden, eller labium oris ciliatum , icke fak-

nas.på vår Natator, utan igenfinnes få val på
Hanen fom på Honan.

RÖN,
Om låttafle och fnarafte fdttet at läka tuf-

ve-fdr pä Ångar \

'<
c * u

•

' af
^

'

,
' / ^\

GUSTAF FREDR. HJORTBERG,
Probft oeh Kyrkoherde»

En Landtbushållares moda och koftnad okes
ej litet, ibland annat, då han träffar pä

lina Ängar de få kallade Tufvor , fom gifva

ringa gräs, och fororfaka en befvårlig flotter.

Tiltagfne och formogne veta vål, at fnart

med Plogen gora fådana Tufvor , inom några
år , både ofynlige och fruktbärande > men
det torde ock finnas de , hvilkas måfta Ängs-
mark år dermed beftrodd , få at det blefve for

fvårt , at på fädant fått ofveffara alla fina Parker.

Ja|> har nog hordt , huru en del förhålla

fig, da de låtit bortfkåra Tufvor på en Äng
,

och fedan i deras ftållen, på de bara fläckarna,

velat befordra gråsvåxt, hvilket år det jag kal-

Y.4 lar
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lar, at Idka Tufve-fdr$ men jag har ock tillika, fa

val af andras fom egen erfarenhet, inhämtat,
at det gått nog långfamt och mödofamt til

,

innan ändamålet kunnat vinnas.

Det lårcr ofelbart blifva det fordelaktiga-

fte fåttet at laka Tufve-fåren, eller frambrin-
ga ymnig gräsväxt, dar Tufvor blifvit afftur-

iia$ når man det ena året om Höften kan afta-

ga Tufvorna af Ängen, och fommaren derpå ,

fé alla Tuf-flåckarna ftå , fom en bärfte , i en
tåt och jåmn prakt beklådde med grönt grås ,

fårdigt , at i Slott-anden afhuggas med lian
,

famt hundradefalt betala Husbonden fin ringa

koftnad och moda.

Jag forfokte i forftonedet allmånnafte fåttet,

och låt, fedan Tufvornc voro bprttagne, få Haf-
ra och H6-fr6 uti- deras ftållen , hvilket både
koftade något och gick långfamt. Defsutom
befann jag detta fåttet at laka Tufve - fåren

i

naftan ej båttre, ån en Palliativ-Cur 3 ty dar

Växte vål fSrfta aret något litet ojåmt grönt 5

men det andra året fhodo fläckarna och ärren

efter Tufvorna lika fkallote, fom förut, mor-
ke til utfeendet, lika fom grinande, fpruckne

och -fockande efter ny och fåkrare läkedom,

lag "tån.ktc då pa följande utvåg. I min Trä-
gård hade de, fom luckat eller renfat fångarna och
Ikyfflat gångarna , kaftat bårtrenfadt ogrås til

ett horn uti en hog, fom om våren begynte
blifva gron, fom en bufte* -Håraf tänkte jag

då genaft gora båttre nytta på mina Tufve-får}

men fom det ej kunde forflå til alla s ty låt

jag famla tilfammans med en tåt-pinnad harf,

at alla de Åkrar , fom plogdes om våren , all
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den Quick-rot (Triticum repens) fom kunde
erhållas och fom ar et befvärligt ogräs på Åk-
rar och i Trägårdar, ofta ymnigt nog i Sand-

Åkrar. Detta låt jag famla i en hög, fom fe-

dan af en goffe fonderhackades ungefärligen i

fingers långa (tycken , hvilka jag fedan famman-
blandade med ofvannåmda utur Trägården farrs-

lade ämnen. Derpå fylldes godfel-kårran med
detta plåftret och kördes omkring til Tuf-fären

på Ängen: drängen, fom körde, lade en fkof-

vel deraf på hvarje får, hvarefter en liten goffe

gick och endaft med foten , eller ock med en

liten rifva, utjämnade det famma. Når nu al-

la fåren voro få plåftrade, lat jag (amma dräng

fpånna häften for välten och tumlade några

gånger fram och tilbakars ofver Ängen, at han
blef flat och Quick roten tryk tes taft til jor-

den. Arbetet flutades af en dräng och en liten

goffe, om aftonen, fedan de fålunda på en dag
plåftrat nåftan $ Geometrifka tunnelands area-

le , fom var nog tått beklådt med Tufvor.
Vid Slotter-tiden ville nåftan ingen med li-

an röra vid deffa många Iroga och frodiga gro-

tta fläckarna v ty en del mente, at jag dar fadt

någon fårdeles flags fåd. Aret derpå, och nu
tre är derefter, har jag förnummit med få-

kerhet, at anförda fått til Tufve-fårs läkande

ej allenaft var det låttaftc öch fnarafte, utan

ock det minft koftfamma och beftåndigafte.

Sålunda kan detta fimpla , men nyttiga Ron
,

på följande fått verkftallas.

i:me. Om Höften, når annat arbete år

flutadt, kunna Tufvorna, antingen med den v arv

liga Tuf-plogen affkåras , eller ock med fpada

Y f afta-
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aftagas. Detta bor fke om Höften, då Tufre
faren ofver vintren fonderfpricka, få at Quic-
roten och annat grås-fro kan vid befäningen
om våren båttre gömas til groning i fprickorna*

2:do. Dår Trägård linnes, kan om Höften
alt bårtrenfadt ogrås , fom til ftor del beftår

af Quick-rot, och hvad fom af gångarna fkyff-

las, låggas i en bog, hvaruti blandas, fonder-

hackad, all den Quick-rot man efter Hoftplog-
ningen kunnat famla, och lågges i en vrå un-
dan nordanvädret* famt med någon fandjord of-,

verholjes. Endaft Quick-rot , fonderhackad ,

med Ho- fro och någon fandjord blandad , år åfr

ven tilråckelig, allena ft man paffar på utfånin-

gen, på fått, fom omrordt år, då det rågnar

något,, famt fedan ofverfar fältet med en tung
valt eller tum mel , då Quick-roten fnart nog
utfkjuter fpiror, binder jorden och hufvudfa-
fccligen famt låttaft och fnaraft låkcr de få kal'*

lade Tufve-faren.

UTDRAG
af

Kongl. Vetenfkafis Academiens T)ag - Bok.

Herr Préiidentcn , m. m. Grefvc Cronstedt och
Herr Bergs Rädet Ad^erheim hafva underrättat

K. Academien om utgången af de förföfc. til förekom-
mande af Mafk på Frukt-tråden, fom de anftålt uti fina

Trägårdar , och hvarom utförliga beråttelfer åro införde

uti förda ftycket af detta års Handlingar. Hos den förre

hafva i år inga Mafkar varit til finnande , faftån uti andra

Trägårdar i Granfkapet derpå var öfverflöd, utan hafva

Tråden fått behålla fina löf, och de, fom de förra åren

ej blifvit alt för mycket fkadade af Maik, burit ymnfg
frukt. Nu i höft , då Herr Grefven och Préfidenteu låt ,

P*
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j

på famma fått, fom året förut, fårbinda finaTråd, hafva

ej heller nå^ra Frolt-fjårilar blifvit fångade, hvilket nog-

famt bevifar, at denna ohyra uti Fullerö Trägård var ai-

deles mådd. Mos Herr Bfrgs-Rådet Adlerheim var väl

Mafken förlednevår ejaldeles bärta, hvilket han ock fjelf,

I anfeende til de pag. 29 anförda omftåiidigheter, f2g för-

ut, dock var mängden deraf mångfaldigt mindre , ån de
föregående åren* Nu i höft har ock en hop Froft-fjårilar,

både af det ftörre och mindre (laget , blifvit hos honom
fångad, dock ej på långt når få ymnigt, fom höften förur.

FORTEKNING
Pa de Ron 5 fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar.
*• ytterligare underrättelje om en accurat Prof-
* vare for väta varor , af Jacob Fagg ox. 25$

2* Om Vattu-Profvare , med bejkrtfning vä ep ny
Inrättning deraf af Johan Carl Wilcke* 270

3* Calceolaria pinnata , en rar Växt, bejkrifven

af Carl v. Linnc - 2g6
4. Förfok med Mercurius Gummofus , af Joh. L.

Odhelius - - - - 292
Bejkrtfning om Tor/k-FiJkeriet i Norrige

3 af
Niclas Chrjstian Frijs - - 296

6. Ron om verkan af Ipecacuanha, gifven i ganjla
liten doji; af NlLS DALBERG , - - 316

7. Tiltäggning ttl foregående Ron
, af Peter Jo-

nas Beugius - - - - 32Q
8. Hiftorien om Infeäet Gyrinus Natator

, af A-
DOLPH MoDEER - - - 324

9. Ron^ om lättajie och fnarafte fättet at läka Tufve-
fär pä Ängar

; af Gustaf Fred. Hjqrt-
be;rg - - - - 34t

jo. Utdrag af K. Vet. Acad, Dagbok
9

- - 344

Rdttelfer uti Tredje Qvårtalet,
Pag. 2p, $. S- ftär förjl: lås flårft. famma fida,

rad. 15-, flår portgluggarna; lås Portgluggarna. Pa fJ
*

3?3i 11^ Ml Biedalaka; lås Liedakala*



REGISTER
åc fornämfta Ämnen , (om förekomma

uri detta Årers Handlingar.

\mericanjka Örter upråknas , 286.
Apothekare konft X huru frätande Sublimat tilrc-

des, 80-110.. Kånnetekea på råtta lignum Qvalix
,

172* Se Medicine,
AJi*m, Obferv. på 1769 års Sol-formårkelfe, 35-49. På

Venus i Solen
, 39-41. Pä Jupitcrs Månar

, 15*3.

Pä 1769 års Comet, med uträkning på defs Elemen-
ter , 1 7j"-i 88'.

Blod-vatten
,
underfåkning om 3 flag deraf

, 2<3j'-249.

Bo/kap födes i Norrige med torr Fifc, 315-.

Botanik. Befkrifning med Fig. pä Aletris capenfis, 226-
235-. Pä Calceolaria pinnatä, 286-292.

Brånvins m'Ahruk, åfven i Norrige
, 312.

Cement ; forfök med det af Trafs til verkade, 61-66.
Med åtililliga andra Cement- arter

,
189-206.

Chymijla fårfök med Trafs
, 49-66. Hiftotien om med-

len at' förena Qvicklilfver med Kokfalts fyra , och
farten at tilreda fråtande Sublimat, med mänga nya
Ron och Anmärkningar, 79-112. Forfök med Mur-
br ! k och Cement arter, 189-206. Med Vinften och
defi fyra, 207*225*. Med tre flags Serum humanum,
235- 249

D;u^ Befkrifning pä Viverra putorius, lamt om orfa-

ken til defs vedervärdiga ftank, 6^-77.
Drycker; fått at pröfva deras ftyrka, 2f5--2§6.
Elektricitet

; Anmärkningar derom , i anledning afet Alke-
flag , 1 1

5--
1 ig,

Fi/k. Anatomi (k befkrifning med Fig. på Svård fliken,

$-\6 Beråttelfe om Sill-fifkeriet i Norrige, iyS-168.

Om Tor{k-fi(keriet derftådes, 296-316.
Folkhopen, fom i Sverige fyfel fåtter fig med Landtbru-

ket, med Oeconomifka Anmärkningar, 1 30-1 5*1.

Geographie \ W'Åtåhm och Nord Caps råtta låge, 39. Nå-
gra Liflåndfka Orters Geogr. belägenhet,

Se Norrige.

Getingar
,
göra {kada i Trägårdar, 22.

Cd/I ; huru man af litet kan fkaffa lig en myckenhet

deraf, 2f8.
Gift

;



Regifter.

Hus-byggnad; huru det torde kunna förekomrms , at

Åikan ej (kal (kåda hus, 119 129. Se Cement
%

Murbruk.
Hushallntngs • lagar fom hindra Folkhopens förmering

,

böra råttas, 146.

Hydrofiatijka grunder til fåttet at pröfva Våtfkors gra-

vJtates fpecific^, famt beikrifning på en ny art af Hy-
- droftaeilk Våfcbalk, 25*5-286.

Jnfeäer ; Om Froft-Fjårilen , och huru den kan utö-

das i Trägårdar, 17 29, 344. Hiftorien om Gyrinus
Narator

, 324-344-
Isgangen i Torne ålf, år 1769, 249~25'4.

Jämtlänningarna Sill-handel i Norrige, 164.

Järn; huru vida det gör Murbruk faft, 192.
Kali; defs nytta i Murbruk,. 190.

Kitt; hvaraf de gamlas tilreddes
, 194 , 206.

Z*andtbruket i Sverige; Anmärkningar derom, i fynner-

het om den dervid arbetande Folkhopen, 1 30-1 5*1

.

Landsbyggdcn år Folkhopens råtta frö- (lock
,

148.

En Svenfk Landtmans politifka vårde
,

145-, Huru
mycken jord han har at (köra, 149.

Leror, uti Murbnck , Rön derom, 19 r 206'.

Loka håtfo-vatten, huru det kan conferveras, 77.
Medicine. Rön om Blod koppor, 29-35'. Om Qvaffias

Trädets verkan emot Gickt , 168. Om Serum liii-

manum, i fynnerhetom Vattu fots vattnet, 235^249.
. Om Mercurius Gummofus och defs bruk emot Ve-

neriik fjuka, 292, Om Ipecacuanhse-verkan, pä den gif-

ves i ganfka liten ,do(is, 31Ö 324.
Meteorohgica: fe AJka

,
Isgang.

Mixtrakgifka förfök på Trafs, 49-6.6 •På Oculus mun-
di, 172.

Mjolk-vatten, fe Phyfiofogie. Sått at pröfva Mjölk, 364.
Murbruk, Förfök med arfkilliga flag deraf, 189-206.
Matt; Svenfka Kanne-mättets cubifka rymd , 259.
Nord~Cap, defs Gengraphifka belägenhet, 39.
-Norrige; Geographifka och Oecononiiika anmärknin-

gar derom, i fynnerhet om defs Fiike.ier, 158 168,
> 296-316,
Oculus m undi; fe Miner alogte,

Phyjiologi/k underfökniog om tre flags blod - vatten ,



Regifter.

Pozolan-jord; Anmärkningar derom, 191, 196.

Profvare för våta varor, 2 $7-286.

Pnemier ; huru vida Landtbruket dermed kan upmun-
tras

, 143.

Qyickfilfver , Ron om defs förening med Kok-falts fy-

ra, 79-1 12:

Salt vatten; fått at profva defs halt, 265. Om Kok*
fal t-fyra, 79*112.

*5/7/-fi{keriet i Norrige befkrifves, ij^-iög.
Skepp , fe väderväxling.

Socker , fatt at profva defs godhet, 266.

Soldater, åro omiftelige vid vårt Landtbruk, i$r.
,Spanmäl, huru mycken årligen confumeras i Sverige,

131. Medel at (kaffa tilråckeiig Inhemfk Spanmål, 147.
Sten-lim och ftenhårdning

, 194-197.
Sublimat, frätande; på huru många fått det kan tilrc-

das, 79-110.
Svenjka oUmatet år godt, jorden ej ofruktfam och
Landtmannen treflig, 140-15-1.

Tabellverket
;

Anmårkningar derofvet , hvad den vid
Landtbruket arbetande Folkhopen angår,. 130 ijl.

Tegel, hvaraf det båffo göres
, 197.

Tome-hlfs vär-flod och is-gän^
, 249.

7ir/^-Fifkeriet i Norrige, 296-316.
Trafs, Ron om denna Jord-art, 49*66.
Trägards-fkotfel , huru det allmånnafte flaget af L66-
matkar på Frukt-tråden kan f6rekommas och utrotas,

17-29. 344.
Tufv or , fe Angs-JkotfeL

Viäualie-ptx&atei , brift derpå i Sverige år fvår at] bo«
ta, iyi.'

Vigt"er ; det Sven (ka Aflets råtta tyngd, 279.
Viner , fått at profva dem,
Vinflen, Chymifka förfök dermed, 207-226.
Väderväxlings inrättning på Skepp, en ny, 1-5*.

Aker-jord\ huru mycken i Sverige och huru ftort årli«

ga utfådet ,138.
Jfke-jlag, timadt i Stockholm, med anmärkningar, hu-

ru vådeliga håndelfer deraf torde kunna f6rekommas>
112-129.

Ängs*



Fortekntng,

Angs-Jkotfel , huru får efter affkurna tufvor båft kunna
lakas, 341.

Öfvcrflbd, Anmärkning dcrom, 148.

Ö/, huru dels godhet pröfvas , 267.

öfterfjons bredd imellan Lifland och Sverige, 15%*

FÖRTEKNING
På Au&orerne til de uti Handlingarna for är

1770 befintéliga Ron.
Qvart. fida

Adlerheim, Pehr; Forfök at hindra Froft-

fjårilar at lågga fina agg på Frukt-tråden i. 24
Alströmer , Clas ;

Befkrifning på Djuret Vi-
verra Putorius ; - - - 1 . 67

Bergman, Torb. Hiftorien om Qvickiilfvers

föreningar med Kok-falts fyra - 2* 79
- j Anmärkningar om medlen at förekomma

Afkans (kadeliga verkningar ~ - 2. 125-

BefCgius, Pet. Jon. Anmärkningar om Ipeca-

cuanhae bruk, uti fmå dofes - - 4. g 2o
Cronstedt, Carl Joh. Berättelfe, huru Froft-

fjärilar blifvit fångade , i affigt at förekom-
ma deras Afvel, Maik pä Frukt-tråden, r. 17

Dalberg, Nils; om verkan af Ipecacuanha,
gifven uti ganfka liren dofis - - 4, 31Ö

Faggot, Jacob; ytterligare underråttelfe om
en accurat Profvare för våta varor - 4. 25$

Frijs, Niclas Chr, Berättelfe om Sill-fifke-

riet uti Norrlanden i Norrige - - 2. 15*8
- - Berättelfe om To rik- flikeriet i Norrige, 4, 296
Gadd, Pehr Adr. Rön och förfök med/Mur-
bruk och Ciment arter - -

q> x gp
Heikensköld, Detlof; huru Loka hålfo-

vatren kan oförändrade förvaras i flera är, r. 77Hjortberg , Gust. Fredr.' Sått at läka
Tufve-får på Ängar - -

4. 341
Kolpin, Alexand. Anmärkningar vid Svärd-

fifkens Anatomie och NaturaJ-Hiftoria , 1. ^
LiNNé, Carl v, BeÉkrifning på Örten Calceo-

laria pinnata - - * 4. -286
Lund ,



Får te kn Ing.

Lttnd, Gabr. Anmärkningar om Blod-koppor, i. 29
MXllet, Fredr. Solens Förmorkelfe, d« 4

Jun. 1769; O bi er verad i Pello, - i. 42
- - Beråttelfe om Is-gängen och Vår-floden i

i orne-åif, är 1769. -
3. 249

Modeer , Adolph ; Hiflorien om Infeäet
' Gyrinus Natator - - 4. 324.
Monnet ; om frätande Sublimats tilredning, u«

tan eld - 2. 102,

iVl urray , Joh'. And. Befkrifning på örten
Aktris capenlis - - - - 3, 226

Odhelius, Joh. Förfök med Mercurius Gum-
mofus

; 4. 292
Prosperin, Erik; Obfervationer pä Sol-för-

mork el fen , d. 4 Jan. 1769 « 1. 41
- • Obfervationer pä 1769 års Comet, med

uträkning på defs Elementer - 3. 1 84
Qvist Bengt ; Förfök , anftålde på Trafs , 1. 49

- Anmärkningar om Stenen Oculus mundi, 2. 172
Retzius, And. Jah. Anmärkningar vid frä-

tande Sublimats tilredning - 2. 110
i - Förfök med Vinden och defs fyra

, 3. 207
Runeberg, Edv Fredr. Fortfåttning af K.

Tabe 1 1-Comm i fl i on e 1 1 s Occonomifka Anmärk-
ningar, fårdeles om Landtbruket och den der-

vid arbetande Folkhopen - 2* 130
Sandifort, Edv. Rön om Qvaffiae - trädets

verkan emot Gickt 2. 168
Wa&gentin , Pehr ; Obfervationer på Solför-

mörkeifen d. 4 Jun. 1769 - - i* 35"

» - Några Liflåndfka Orters Geographifka be-

lägenhet ,
rättad - - 2. If2

. _ Obfervationer på 1769 års Comet, 3. 1 7

^

"YVhcke, Jöh. Carl; Ny inrättning, at ikaffa

V åder- växling pä Skepp - - II.
- - Anmärkningar vid et hår i Stockholm

timadt Åfceflag - ~

- - Anmärkningar om Vattu profvare , med
befcrifning pä en ny inrättning deraf - 4. 270

Zetzell , Pehr ;
Phyfiologiik underfökning

om tre fiags Blod vatten eller Serum humanum 3. 23f
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