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Acad. i Paris.

Herr CHRIST. HEÉ, Math. Prof. i Köpenhamn.
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Herr FRED. C. BÄER, Prof. iStrasburg, K. Svenlk
Legations Predikant i Paris.
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Herr PETITi Anatoinicus^ Led. af K. Vet. Acad.
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Herr DU HAMEL DU MONCEAU , Botanicus

,

Led. af K. Vet. Acad. i Paris.
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Herr A. L> SCHLÖZER, Profeffor i Göttingen.

Herr EDV. SANDIFORT, Anat. Prof. i Leiden. r.

Herr P. LARCHEVEQUE, Diredeur vid K. Må-
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Herr TOSEPH PRIESTLEY, Phyficus i London.
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Gapit. Aide Major vid Ecole

Milit. i Paris, och Riddare.

Stiernan * med bifog:ade tal vid Namnen, betek-
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början af år 1770.
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AGADEMIENS
HANDLINGAR,

För MäN ader ne
Januarius, Februarius, Martius ,

Är 1775.
P R S E S,

Herr GUST. AD. LEJ0^5MARKj
AiTeflbr i Kongl. Bergs • GoUegio.

BESKRIFNING,
huru Hamnar och Cänaler biirä plik»

tas vch fonderas,

Til i4amnars upgrundning, åro i allmän-

het tvä flags orfaker: 1:0^ väldfam ät-

gård, raedelft hvarjehanda orenlighets in-

A ka-
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kaft^^nde, dels med flit, dels eljefi: genom ofor-

fiktigt anlagde byggnader uti vatrnct» zro. Si-

tuationens naturliga beffcafFcnhct , dä hafs- vågorna

ciler någon ttrom (kåra ut jordniaflan pä grun-

da flållen, eller uti ftranderne af fielfva ham-
nen, bankar och åar fom flilla uti hamnen , {'amt

dä gräs växer, ruttnar och famlas pä fjobott-

nen , eller når kringliggande landet be ilar af

flygiand, fom införes i hamnen. En och annaa

fituation kan vå! gifvas af fädan befkaff^nhet^

at hvad fom utftåres, det bärtfores äter af ftrom-

mcn och vägen til fädant djup, at deraf ingen

flcadelig upgrundning fi:er: dock händer gemen-
ligen,at hvad pä et llä!le utflväres, det lägger

fig pä et annat uti fjelfva hamnen, fom etter»

hand, til faft obotelig (lada, blir upgrundad*

Vid alla de forfattningar, fom kunna göras ^

fä väl til at förekomma hamnars upgrundning^
fom at uprenfa dem fom tagit fkadai år nödige

at i mojeligafte mätto kanna fituationen och up-
grundningens råtta egenfkap. Det gor ej til-

fylleft at veta, det en hamn grundas up, man
bor tillika känna orfakerne dertil , och uti hvad
mån det flcer pä hvarje llålle i hamnen ^ hvilket

ej låter fig göra, med någon pälitelighet , utan
noga underfokning, och hvartil accurata Himt

for längre tid tilbaka författade Pliktnings-Car-

tor och Profiier åro oundgångelige.

Det händer mcråndels, at man ej anfer up-
grundningen , for fårdeles betydande, och (kri-

der ej til botemedlen, forrån den fä tagit ofver-

hand, at den rones genom defs fl:adeliga verkan^

och ofta genom hamnens obrukbarhet. Af de
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pliktniagar och fonderingar^ fom dä forfl: an-

Hällas^ tas foga i^ier uplysning, ån den man re-

dan har^ nämligen^ at hamnen är upgrundad^

Men huru det tilkömmit, och om det flccdc pä
iångre eller kartare tid , det kan då fvärligen

finnas, efter man inga fåkra underråttelfer om
defs förra fpeciela befkaffenhet hårat ti!gä,utan

mäfte til ftori^ delen bygga de anftalrer, fom til

defs confervation for vidare fordårf åro nödiga,

pä blotta gifsningar.

Det ar fordenfi^ul ångelaget , at fadane Plikt-

hings - Cartor och Profiler bliFva ju forr defs

häldre författade ofver alla Rikets hamnar, pä
det man 5 efter fo, loo och fllere ars förlopp , mä
deraf tydeligen kunna finna den minfta betydan^

de förändring, fom fig dervid tildragit, och
hvad dertil varit orfakenj hvilket pä följande

fått kan verkftållas.

i:o. Antäges efter behag en vifs Vatten-

horizont^ ex. gr, den lågfta, fom vanligen in-

tråffi^r. Den famma utmärkes ätminftone pä et,

men hålfl: pä flere flällen uti hamnen, dar man
år fåker, at ingen rubbning fker^ fäfom pä fa-

fta bergs - klippor^ eller maffivä och varaktige

uti vattnet llaende muran Om fädarie tiltållen

faknäs^ kunna pelare af ftora ftenar dertil up-
refas§ meh eljeit betjenar man fig af pälar^föm
antingen til den andan nedOäs, eller redar^ fin-

nas vid Bryggor och andre uti Hamnen lläende

byggningar. Har rhan minfta anlednings at defTa

kunna rubbas ^ bor det utfatta märket genoni
äccurate afvägningar iftän Hamnen tillika ut-

fattas på hägori nära belågea faft Bergs - hall ^

A z • Kyrko-



4 1775* I^^- ^^^^^ Mart.

Kyrko-mur, eller annan varaktig mur, och dår

tydeligen inhuggas med 'åratal ^ i 'i at man altid

kan verificera den i Hamnen uifatie Varten-
horizonten.

Ifrån et af de Uti fjelfva Hamnen utfatte

marken af lågfta vattnet , updrages verticalt ea
fcala eller mättftock af fot och tiimm-talj til

den ftorfta hogd man förmodar at hafvet kan
lliga. Likaledes updrages ifrän lågfta Vattcm-
horizonten, lodrätt nedåt, en Scala af et par

fot med tumm-tal. På denna måttiioek eller

obfervations - tafla beteknas lägfta vatien- hori-

sonten med noll > forfta foten fä upfore fom
nedåt med I5 och fä vidare.

zro, FcrCkafFar man fig en Chartä, ju ac-

curataie deftö bättre, ofver Hamnen fora fkal

pliktasj derjåmte flcal vara til hands et Vatten- paf^

och en Våg-fkifva, några, 3 å 4 alnar langa,

uti ena andan med järnfpetfar forfedde utftak-

nings-piqueter, en riktig måt-ked^ och en f
ä 6 alnars fot-ftäng, at mata horizontalt, famt

z å 3
pliktnings-ftånger af 10, 1$ och 10 al-

nars långd, til at mata djupet. På defTe fenare

utfåttes åfven fot-mårken och tumtal, och vid

nedra andan fåftes en fmal men ftadig jämntjock

jårnfpets^ fom har ytterft en knapp af ungetår

en tums diameter, litet mindre eller ftorre, ef-

ter fom bottnens beftafFenhct fordrars fä at Itån-

gen, om bottnen år los, må ftadna pä defs fu-

perficies, och ej af egen tyngd nedtryckas, men
juedelft liten handkraft gä lätt ned til fafta bott-

nen. Om pä bottnen (kulle ligga fä los mud-
der, at man med en fädan ftäng ej tydeligen
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kan kånni! och mäta flvillnaden mellan den lofa

och faita bottnens fuperficier
,
betjenar man fig

af denna ftängcn at mata djupet til den fafl:^;

men at finna djupleken tii lofa bottnen eller

muddret, brukar man en annan ilang, fom har

vid nedra anåm en rund tunn bricka ^ hvilken

ftannar ofvanpå muddret,

3:05 Om vintren pa ifen^ indelas och utfla-

kas hamnen uti cp/adrater af f, lo, 15, zo,

25 eller flere alnars fidor, efter fom man finner

nödigt at gora pliktningen mer eller mindre fpe-

cieL Sedan huggas lagom hal for pliktnings*

llängerne i hvarje qvadrats horn, hvarpä djupet

mätes, forft til lofa bottnen eller muddret, om
ladant finnes, och fedan til fafta bottnen, hvar-

vid noga aktas 5 at (långerne hallas lodrätt. Det
vid hvarje ladan pliktning erhållne mätt upfkrif-

ves uti en iä redigt inrättad Tabell , at det med
lätthet kan uilattas på fina råtta Hållen af Car-
tan och de dcrpa efter fmårrc mätt updragne
raorfvarande qvadrater.

Man upteknar åfven uti Tabellen^ for hvar

pliktning, bottnens beflxafl^enhet : cm den år be-

vuxen med gräs, om den beftär af fand , lera,

ften, bergshällar, med mera: famt dår vrak af

Fartyg finnas, om de ligga blotta eller med nå-

got ofverholgde, hvilket likaledes på Ijelfva

Cartan utmårkes.

Under det pliktningen forråttas, bor efter-

fes på obfervations-taflan, huru hog Vatten-ho-
rizonten år, och derefter bora alla matningar af
djupet genom afdragning eller tilokniog redu-

ceras til en och famma Vatten-horizont : hvar-

A 5 til
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til den 5 Tom år den vanligafte
,
fynes vara tjen-

4:0, I ftållet for hamnens indelning i qva-

drater, kan man utilaka pliktnings - linicr tvårt

ofver hamnen til lo, if ,
zo, och flere al-

nars diftance, antingen parallelt, eller ock efter

fituationens beflvafFenhet 5 dels ofver de tranga-

fte och dels ofver de bredafte (tallen, famt äf-

ven längs efter hamnen, alt forn man kan fin-

na, at pliktningarne kuitna tjena til den i en

framtid erfo'*derlige uplysning. Efter deffe li-

jiier, huggas häl på <; , 10 och flere ahiars dir

liance, hvareftcr pliktningen forrår tas pä (ått,

fom uti nåil föregående punft omförmäles , och
åfven mättens reducerande til en och finima

X^atten-horizont i akt tagcs^ Dcfle pliktningar

inforas pä Cartan, och tillika formeras dcrefter

lärfkilde Ritningar, fom vifa arean af hamnen
uti profil pä de ftällen , fom måfl dificrcra uti

djup och bredd*

fto. Är hogfl: angeläget, at jåmte årtalet,

dä pliktningen flcedt, tydeiigen anmärka pä Car-

tan och Profil-Ritningarne, efter hvilken Vat-
ten-horizont måtten af djupet åro utfatte. Jäm-
väl bora pliktnings - linierne och Ijelfva plikt-

nings-puntlerne derpä accurat vifas, och lä no-

ga befkrifvas, at de pa fielfva Situationen kun-
iia igenfinnas: derfore bora ock de famma der-

pä med all forgtållighet utmärkas, fomkandce,
dä hvarje pliktnings-linie börjar at matas ifrån

någon vid Itranden belägen bergs-hall eller mur,
fom ligger vid vattubrynet : elier ock , där (ä-

dane tiitållen ej gifvas , betjenar man fig af

ftora ftenar, fom til den andan nedgråfvas, eller
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ock af brända Ekepälai% eller iif icc Furu, hviK

kd nedllHs, ill at 6fi'a andan kommer et par fot

under Vatten- horizonten.

Där pHktningen flcedt efrer Linicr, fom af-

flcåra hvarandra uti rätta vinklar, eller om alla

Pliktnings - Linierne äro parallela, gor dec til-

fylleft, ät de ytterfta paralleler, lorn innefatta

hamnen, lamt en och annan deriOK^Uan, blifva

pä detta fåttet utmärkte. Men dar man plik-

tat efter Linier, fom ej haft något fa reguliert

låge mot hvarannan, at den ena kan tjcna til

den andras utilakning, år nödigt, at hvar och
en Linie p^ forrberorde fatt blir utmärkt pä fi-

tuationen, fäatm/an^ efter hvad tids forlopp det

vara må, ar i (land at ^ora en aldeles lika ut-

ftakning och plikta famma ftällen til puncl och
pricka fom förut* Harpa beror fornamfta nyt-

tan af Piiktnings-Cartor och Profiler.

6:0, Dar ej n^gon accurat Carta ofver Ham-
nen finnes, kan plnctningen lik väUke ^ och Car-
tan antingen tillika upratcas, med lillnelp af de

utftakade pliktnings - linicrne^ fäfom det fåkra-

fle låttet at fä en knlkomligen accurat Carta ,

eller ock kan afmatningen fke erterat, allcnafl:,

enligt foregäciuk punft^ tydeiiga märken blifva.

utfatte for alla pliknuni^s -iin^er , hvareil de in-

träffa uti flranden och hamnens omkrets.

ALEX. MICH. v. STRUS^ENFELT.
General-Major, Commendeur af Svårds-Ofden.

Pä Kongl. Maj-.ts Nadka befallning, har K. Acade-
mien, ^enom Dels Ledamot, Herr ProRff.)ren Wilc-
KE, lätHt utarbeta en fallflåndigare Afhandiiiig om
detta åmne, fom fårOcildt kommer at tryckas^ I-

medlertid kan denne föregående vara tilråckelig for

liem, fom förut hafva nägot begrep om ^ö:uinälet.

A 4 AF-
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AFHANDLING
Om Bitter Selzer Spa^ och P<)fmon^

ter- Vatten ^ famt deras tilredande

gmom konfl i

TORBER.N BERGMAN.

I* A t profva vatten, famt bade til mångd
Jl% och beflcafFenhet uptåcka de fiåm-

inande åranen, hvilka deruti likfom 1 londom
kringföras 5 år et af Cheniiens vigtigare famt;;

tillika fvårare problemer» Vi forbruke dageli-

gen i enlkildte hushåll en anfenlig myckenhet,
dels utan bianning, dels til matredning, hvareft

det ej fällan , äfven fom i alla drycker, utgör

jftorfta rymden: i viffa handtverk och tjenller

beror tilverkningarnes fuilkomlighet til ftor del

af det vattnets art, fom användes, ja underftun-

dom ligga uti detta flytande åmne de ypperfta

läkemedel emot många fjukdomar, i fynnerhet

Chronifke, hvilke, utan mineral- vatten, fållan

kunna lindras eller håfvas» Det blefve for vid-f

lyftigt, at denna gång vifa omftåndeligen , hvad
åverkan i alla håndelfer deras olika beflvaffenhet

Hiedforer, hålft mitt föremål nu egenteligen år^

at handla om dem, fom utifrån inforfkrifvas^

Blifva defle til fin fammanfättning rått kånde,
fattas vi i ftånd , at ej allenaft genom deras til-

redning hemma i landet befpara en anfenlig fum-
nia , fom ärligen for dem mäfte gå utur Hiket (*),

utan
" —'

——— ——

—

(^) Genom et utdrag af Stora SjotuU-Kamrarnes Ge-
fiefal P^rfedle Extraéler, gjprdt pä Herr Stutä-Se-
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utan vinne ock ct båttre vatten, i ftållet for

det, fom efter lång våg ej lållan kommer {Iväaidt

til ofs, och altid raer eller mindre mattadt..

Defsutom flmlle den fynneriiga nytta vinnas for

Xiåkare-konften, at med mera vifshet kunna dö-

ma om Mineral-vattens kraft i tillmånhet. Det
|r forfarenheten^ fom forft lårer, hvad åndring

allahanda åmnen gora på vår kropp, men innan

Chemien utredt åtminftone deras närmade be-

lländs-delar, vet man icke, hvilka delar egen-

teligen åro verkande^ Således, om det vore ge-

nom många års bruk val utrönt, i hvilka hän-

delfer et vifst Mineral- vatten år gagneligt, och
uti hvilka det år otjenligt, blir denna kunfkap

mångfaldigt nyttigare , når man tillika får veta

råtta haken, ty dä yppas ej allenaft anledning,

at genom forfok utreda, hvilka af ingående ma-
terier åro våfentelige ,

ofverflodige , och kanfke

i viffa omftåndigheter hinderlige ellej* ftadelige,

Vitan ock ofta likfom anticiperar man långa ked-

jor af Ron och Anmårkningar. Låt ofs antaga,

at et annat vatten uptåckes , famt vid under-

fokning finnes ega aldeles famma åmnen och i

lika mångd, fom det foregående, lå blir man
ju i ftånd , at med tilhjelp af de Dagböcker,
fom vid det forras nyttjande åro hällne, genaft

A f finna.

creteraren Lii^jencrants befallning , finnas för

177^1 vara förtullade 29168 Krus eller Bouteiller

Mineral - vatten ,
upgifne til I4f9 Specie R:dai. 19

Sch. varde, fannt får 1773, 2.3405-, hvilka värde-
ras til 1248 R:dal. 32. Sch. Huru mycket af hvart
flag inkommit, kan ej upgifvas, emedan de ofta ej

blifvit fpecificerade, utaa endaft anförde undernamn
af Mineral-vatten.



I o 1775. J^"* F^t)r. Mart.

finna, hvad deraf bor väntas, hvilket annars forfl:

efter mänga är kunde af erfarenhet inhämtas.

§, 'z. Orfakerne, hvarfore rått kännedom af

vatten hittils varit lä fvär, äro ätftillige* Ibland

dem kan anföras ^^at de främmande åmncn gemen-
ligen åro i ringa mängd , och flere blandade

tilfamman, fom foljakteligen medforer mycket
befvär och fynnerlig omtanka^ om de flvoia rätt

ftiijas, famt til art och myckenhet beftammas.

Et annat hufvudfakeligt hinder har deruti legat,

at man icke egt riktiga begrep, h varken om
alla de ingående materiers befkaffenhet , eller om
iättet , huru de med vatnet varit förenade* Män-
ge beftrida ännu hvit Magnefia fin fjelfftåndig-

het uti Mineral-Riket, ehuru den finnes i at-

(killiga vatten uploft, och til obeflvrifvelig mängd
i ftora verlddiafvet : flei*e jord- och ften- arter

hyfa den älven inblandad
,

ja den åkta jord-

rr^iirgen, fom åkerbrukare med fl;:äUä högt vär-

dera, häller altid Magnefia, utom Kalk, Sand

och Lera, hvarom vid annat tiliålle utförligare

(kal handlas.

At Kalk finnes i vatten, har länge varit

kunnigt, men pä hvad lått den dermed år före-

nad, har, mjg veterligen, icke blifvit nöjaktigt

utredt. Sedan genom forfok hunnit fafidåilas,

at den fä kallade aer fixus år en verkelig och

farflvild fyra (^)> hafva bäde nyfsnåmnde omftån-

dighet och mänga flere, horande ti! vattnens råtta

kännedom, vunnit ny dag och blifvit begripli-

ge: detta ar den råtta Mineral-fpiritus, fom alla

om-

^\*) Se min Af bandi, om Luftfyra, K. Vet. Acad.
Handl. 1775.
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pmtalt, men utan at kanna defs fanfkyldiga be-

(Icaffenher^ Mitt föremal binder val denna gång
tillämpningen cgenteligen til Bitter- Selzer- Spa-

och Pyrmonter- vattnen , men jag hoppas do'^k,

at deraf fkal vinnas tillika ätflvillig uplyfning

om vattnen i allmånhet* At eftergöra en bland-

ning, fordras nödvändigt, at veta defs famman-
låttning, hvilken anaiyfis Chemica bor utreda.

Mycket år jåmvål i denna våg ftrifvit om de
fyra nämnda vattnen, men följande forfok vifa

dock beflafFenheten nog annorlunda, ån den
hittils upgifvits. Et bevis uti Chemien anfes

for oryggeligt, da det grundas bade på anaiyfis

och fynthcfis : at deriore närvarande åmne (å

mycket tydeligare ma afhandlas, fkola forft de

forfok anföras, fom blotta oftanämnda vattens

beftänds-delar , och fedan de utvågar upgifvas,

fom jag i flere år betjenc mig af, at dem miCd

konfl: eftergöra.

B It t er ' Vatten,

§• 3. Det, fom jag fornåmligaft underfikt,

har varit fran Seydfchutz i Bohmen , och något
annat införes icke vanligen i Riket, tå vida jag

vet. Det eger bafk och vidrig fmak, år fårg-

loft, aldcles fom rent vatten, och förhåller (ig

i tyngd, emot det, hvilket af renafte fno vin-

nes, fom i.o\\9 til i,oooo, vid medel-varma^

Jag kallar if grader ofver o på Svenfka Ther-
mometern for medel- vårma: faller Q\McknUret
derunder, blifver andan mer och mer fynlig,

hvilken derofver icke kan (konjas. Hår och i

det följande, dä fråga år om gråvitas fpecifica ,

forilås, at Thermometern i fjelfva vattnet vi(ar

nåmn-
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nämnda grad, ty ifrån kokhetta utfore anda til

omtrent 9 gr,, drager detta flytande åmne fig-

mer oqh mer ihop, men fedan tyckes det ut-

vidga fig, dock ganOca litet, och mårkcligaft in-

vid fjelfva frys-punften. Af flik volumens för-

ändring mäfle nödvändigt egenteliga tyngden blif-

va olika, det flcer likväl icke i jämn propor-
tion, ty vigterne af famma rymd fno- vatten,

vid if, if och p grader, åro til hvarandra un-
gefärligen fom 2^99 > 2302. och 2304. Hvad
grad man annars behagar utvålja, kan det i fig

Ijelft vara lika mycket, allenaft, for jåmforelfers

fkul, en och famma altid antages : jag brukar,

fom fagt år, if, fornåmligafl: emedan et flytan-

de åmne alla årstider kan bringas at antaga den,

utan fynnerligt befvår.

§. 4. At affondra vatnets främmande inbland-

ning, mäfte det genom afdunftning ^oras otil-

råckligt eller ofl:ickeligt, at hälla dem uplofte.

Detra kan fke antingen hdt längfamt> dä vat-

net ftålles i folflcen och varmt rum, at efter

hand fmäningom forflyga, eller häftigt med til-

hjelp af eld^ Jag har forfokt bägge fåtten,

jnen fom härvid ingen hufvudfakelig fkillnad vi-

far fig i refultaterne, (å anfores nu endaft det

fenare, hvilket gar fortare och måft år bruke-

ligt. En Teljftens-gryta af flera kannors rymd
år til ändamålet tjenlig: den betåckes med trä-

lock, til defs vatnet ofver kol-eld fitt fådan vär-

ma, at upftigande imme kan athälla fl:oft och
falafka.

Så fiiart vatnet börjar tå nå^on mårkeligare

varma, aBkiljcs derifräa et gråaktigt pulver,

fom
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fom dels Ijiinker til bottnen ^ dels anlägger lig

pä ytan: detta okas 5 til defs vatnet väl upkci-

kat, b varefter alt noga loflas ifrån kärlet 5 flas

pä ct ftadigt filtrum af papper, torkas och vå-

ges. Det ftmlade pulvret fräfer med fyror,

uplofes fullkomligt af rent Skedvatten, men
Vitriols-fyra gär dermed ihop til Gips: det år

{åledes eri med luftfyra mattad Kalk. At utre-

da, huru detta ämne, fom under nu nämnda
ftepelfe ,

allmånneligen tros vara en jord, hår

kan finnas i vatten uploft, tär åberopas hvad

förut anfordt år, rörande den håndelfcn^ dä fy-

ran ofverflodar (^'). Jag har federmera funnit^

ät rent Kalkfpats- pulver, hvarofver deftUleradt

Vatten ftätt i 24 timar vid medel- varma, jårrt*

väl nägot angripes, ehuru längt mindre^ ån i fö-

regående forfök. Imedlertid blifver häraf tyde-

ligt, at det, fom i Mineralogien plågar kommä
Under namn af Kalk-jord, i Ijtlfva verket året
neutral -falt, beftäende af et lårfkildt alkali fi-

xum, måttadt med Luftfyra* Som nu alla kallä

vntten af denna fyra cga ätminftone lä mycket,
fom kan attraheras utur luftkretfen, år ock min-
dre underligt, at de^ fom under fitt franiriri-

nande genom jorden mängftådes tråfFa Kalk 3 åf-

ven deraf mer eller mindre uplofa, efter omftän-
digheterna* Således blir det begripeligt, hvarfom
de fiefte vatten hälla detta åmne, och hvarfcre

The-kitlar, efter någon tids bruk^ dermed fin-

nas inuti ofverdragne: koknings-hettan fordrifver

den ofverflodande luftfyran ^ och då detta flyg-

tiga menftruum år affkildt, kan ej Kalken häl-

las uploft, utan faller ned i pulver, hvilket for

fin

() K. Vet. Acad, Hamil. 1773. p. lyé.



14 I77y» J^^* Febr. Mart.

fin finhet i prxcipit:itions ognablcken , envifl:

tåfter fig vid det, fom dä rakas.

At utröna, om den ifrån Bitter - vatnet af-

fkilda Kalken år fri friin inblandning af hvic

Magnefia, afvages et lod, derpS flas dcfliller.Kic

vatten i et glas til et tvårfingers hogd ofver pulv-

ret, och fedan drypes deruri V itriols - fyra til

jåmn måttning^ 'När fedan det klara aftilas och
utdunftas, finnes h varken af fmak eller anikjiit-

ning niigot fpår af Bitter-falt, hvilket nödvän-

digt (kulle hända, oro någon märkelig andel af

Magnefia vore tiidädes.

§ f. Det filade vattnet fättes ater ofvef el-

den och hålles vid po til pf grad. hetta^ ,Med
ftarkare eld bärtiLankes gärna nagor» Dä fi:6rré

delen bärtrokt af forfta infatfen (§• 4), finnes

åter hinna pä ytan, hvilken brytes och ftortas

til bottnen, lä »»nge den beftär af Gips, hvil-

ket af fmak och löfiighet lätt urflciljes, men fä

fiiart et iåttloft bä(]vt Sak vifar fig, tages gry-

tan fl:rax af, koket filas hett och filtrum utla-

kas med dertiileradt ljudande vatten, til defs det

genomgående ej fmakar bäfivt Man bor här

päflä litet vatten i fänder: for mycket > lofer hä«

got af gipfen ^ och otilräckligt , lemnar nägot
Bitter-falt i filtrum.

iVt det nu erhållna falt är gips, vittna alla

defs egenflcaper, och kan det göras ogon&enligt
medelil lut af alkali vegetabile^ hvilken forenar

fig med defs fyra til Tartarus vitriolatus, ocll

lemnar Kälken fri. Den andra Gipfen fråfef

litet med fyra, hvilket kommer af hvit Magné-
fia^ fom til tiagon delj under förut befkrifna

kok-
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kokning, affondras och ilai^inar ibhnd Gipfen.

At lä är, vifar (ig tydeligen, dä man facurerar

den med Vitriols lyra. Mera derom i följande

§. 7-

6, Silade vatnet tillika med det, (om bru-

kats at laka utur filtrum (§. f), låttes ofver

lindrig eld och utdunftas^ til defs hinna anläg-

ger Gg pä ytan, dä det fläs i* varmt gläs-käril

och lemnas at anfkjuta. Cfyftallerne åro dels

fmala ,
fyrfidiga och råtivinkliga prifmer, med

fyiTidiga pyramider pä ändarne, dels kärtare dy-

lika prifmer, hvilkas tvä motfatta fidor åro nog
bredare^ ån de två ofriga, famt om bagge än-

darne varit ledige, forfedde med fpetfar, beftä-

énde h vardera aHenaft af tvä plana ^ hopgäendc
i form af tak : dock är deffe planers flcärning

pä ena andan ej parallel, utan vinkelrätt emot
den^j fom gor taket pä den andra. Detta Salt

år fammanfatt af hvit Magnefia
,
uploft i Vitri-

ols-fyra, hvilket genom prascipitation med al-

kali och andra prof låtteligen inhämtas. Det
eger i allmänhet namn af Bitter falt, for fma-

kens fkul , men kallas annars vanligen efter or-

ten, dar det tilredes, fäfom ÉngeHkt- Épfoms-
Seydfchiitzer- eller Seidlizer- falt^ hvilka mer-
åndels icke i annat åro fkiljaktigCj ån i anfeén-

de til mängden af Salt-fyra^ fom mattad med
Magnefia, häftar vid dem. Af denna grund
fuktar fig Engeljkt Salt i luften, men det frän

Seydfchiitz faller fonder til pulver, f. v.

Når ingen ting vidare anfkjuter^ evaporeras

vatnet ä nyo, och iä kan fortfaras anda til flut.

Soluticnen blir alt brunare, ju långré det lider,

inen
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men låter dock cryftallifera fig nåftan til fifta

droppan^

Det vuridnä Bitter-faltet år icke fritt frati

inblanning af Gips
,
ty når deraf et lod uplofes

i helt litet vatten^ blifva fina cryftaller pä bott-

nen qvarliggande , fom vifa feienitiftt forhäilan-

de. Ehuru fvärlottare Saltcr forr anfkjuta, ån
de 5 fom behofva mindre vatten, (ä hinna dock
icke de förre at fullt affondras, innan de fenare

börja cryftallifera fig, och då förblandas de i

vifs proportion med hvarandra, Forfarenheten

intygar at åtddllige Saker åfven undcrhjelpa

Ihvarandras loOighet, fä at vatten, fom år måt-

tadt med Saltpeter, t. e^, formar lofa en andel

kokfalt, famt, fedan deraf icke vidare kan an^

gripas ^ äter finnes vara i ftänd at lofa något

Sakpeter ^ hvilket år rätt märkvärdigt^

Som Bitter-falt i fmak, loflighet, m. m^ nog
liknar Glaubers , lä var jag i början ovifs, om
icke något af det fenare torde finnas ibland det

erhållna» At häruti vinna låkerhet , afvågdes ét

lod, det*på filades godt Kalk-vatten ^ ftrax (kedde

grumling., Vitriöl-fyran ofvergaf Magnefian, får

at ingå förening med Kalken. Pä detta fatt

decomponerades efter hand alt Bitter -faltet, u-
tan at ofverftäende liqvidum , hvarken genom
fmak eller evaporation råjde Glaubers-falt, hvil-

ket, om det varit i någon mårkelig mångd när-

varande, fluteligeri bordt igenfinnas, efter det

af Kalk-vatten ej kan forftoras»

At finna, om Seydfchiitzer-falt år fritt frärt

alt acidum falis, fonderftottes til groft pulver f
lod af ilfta anfkjutxiingarne, lades i en liten fla-
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fkä, oth derpa dröps concentreräd Vitriols-fyra.

Härvid började maffan något fråfa^ och då en

hoprullad^! vatten doppad pappers^lapp hoUs der-

ofver^ vilade lig deromkring hvit rök, til defs

fuktigheten blef likfom måttad med fyra, dä ak
bief klart igen 5 men lä fnart en annan vät pap*

pers*lapp hoUs i famma ftällning, upkom å nyo
dylik rok. Utur flafkan och af lapparne luk-

tade ftarkc falt -fyra: defs angör åro i torr luft

ofynlige^ men vifa fig i hvit rok , dä ringaite

fuktighet tråflfas. Det anförda låttet år fäledes i*

bland de beqvämafte utvägar, at i haft uptåcka

minfta fmitta af denna fyra.^

§. 7* At faltfyran hår ej år fri ^ kan inhäm-

tas deraf, at vattnet reagerar fnarare läfom nä*

got alcalilkt 5 ån furt (§. lo* A): den (kulle ock
då under kokningen redan vara utdrifven, Pra*

gan blir dcrfofe* hvarmcd den år förenad? Der-
pa kan med låkerhet fvaras^ at det år magne*
fia, hvilken defsutom, i luft-fyra uploft, år när-

varande och väller vattnets alcaliflca reaétion»

Om fifta lutcn prsecipiteras med alcali jfixum ^

finnes ej heller nägon annan materia* Kalk kan
cj hår beftä i förening med falt-fyra, emedan
bitter- falt år närvarande, fom medelft dubbel
fråndflcap dermed förväxlar bafis, lä at ftrax Se-

lenit och fä kallad faltadca (acidum falis, mät*
tadt med magnefia) upkomma. Den fria mag-
nefian famlas pä det lått, at gipfen häftigt fkol*

jes i Skedvatten : fjelfva bitter-faltep år ock ex-*

terne fmittadt med den famma bor derfore Ii*

kaledes genom fyra derifrän befrias , men det

made ganCka forhktigt anftållas, om icke nägot

af bitter -faltet (kal följa, raed^ Dä fedan med
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alkali fixum fålles, hvad Skedvattnet loft, fas

ungefärliga tnångden af den fria magneilan. Den,
fom med Salt -fyra år bunden, beftånimes fvä-

rarc: jag har betjånt mig af följande approxi-
mations- method. Et rent Bitter -falt förlorar i

calcination 44 Procent, och okar fedan i fuk-
tigt rum icke fin tyngd j men Seydfchiitzer

,

fom hyfer Salt-afba, återtager inom dygnet nå-

ftan ^ af forluften. Jag har derfore blundat Salt-

afka med vifs mängd rent Bitter- fiJt, ti! defs

blanningen forhoU fig lika med Seydfchiitzer-

fältets ""iVIan kan annars i tilborlig dellillations-

hetta utur et calcineradt Seydfchiitzer- falt af-

drifva Salt - fyran, hvilken i det nårmafte utgör
Salt-afkans halfva vigt.

§. 8* Bittervatten rqjer hvarken genoni fmak
eller porlande, då det iläs i glas, någon bety-

delig mångd af los Luft - fyra. Jag kallar den
los, fom genom kokning kan afdrifVas^ ty få

mycket, fom behofves at måtta närvarande al-

kalier, kalk eller magnefia, kan ej genom lä

ringa hetta affondras. At om den lofas mycken-
het vinna underråttelfe, brukar Jag följande in-

rättning. Uti en med botten forfedd tom Kop-
par-cylinder ABDC (Tab. I. fig* i) pallas en
^nmw EFHGf fom år öppen inunder, ftående

på fmä fötter, uphogd litet ofver den forras bot-

ten, famt af lä mycket mindre diameter, at det

blifver i linias rum rundt omkring imellan bäg-

ge cylindrarna. Den inre är defsutom ofvantil

fluten med et nägot kupigt lock, fom midt på
år forfedt med pipen /, af tums hogd , hvars

ofver fta kant ftår en god ^ tum lägre, ån of-

verfla brädden AB yttre cylindern* A t gora
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bencafFenheten lå mycket tydeligare, har i fi-

guren tiiateHeh biifvic anfedd {åfom genorn-
fkinlig.

När hii nägot vatten flcal proFvas pa fin halt
äF los LuFt-Fyra, Fylles cylindern dermed; en
Flafica if> Fyld med upkokadt och ånnu hett
vatten^ ftålles omftjelpt oFver inre cylinderns pip
lä Forfikcigt, at ingen kiFt-biäfa far intränga^
öch Fedan lättes hela ahllälteh oFver eld. Sä
Fnart vårméh börjar verka pä den inom mindre
cylindern inneflutna del aF Vattnet, flåpper den-
na fin loFa Luft- Fyra, hvilken, i kraFt af fin

lätthet, genom pipen Upftiger och Farrilas ofverft
i Flafkan, hvarunder en lika rymd aF kokta vat-
het UtdriFv^es. Når en flafica blifvit til | tomd^
bärttages den, én dylik Full lättes i lUllet> öch
iå vidare, til deFs vattnet ätminftone J tima Vå-
rit i kokning. Ömfiiirtgen med flalkorne bor
hied ftorfta fkyndFamhet Furråttas, och fler, dä
man år nägot van vid dylika arbeten, utan Fvä-
Hghet, n^ed tilhjelp aF en rund djup å^ed
föm fättes undet opningen, Flaflcorna ftällas om-
ftjelpté i en ftär med hett vatten, och når de
DliFvit til viFs grad aFFvaladé, måtes det rudi^
föm i dem tyckes Vara tömr^ Härvid mäfte
Barometerns

.

hogd> Famt vattnets vårmé i fla-

flcorne vid fjelFva mätningen^ noga .anteknas^
Måtnihgch bor flce, medan vattnet eger ånnU
40 eller 30 graders Värma, annars Fuper dét uti
fig nägon del aF LuFt- Fyran ^ Dä mrm aF andra
forFok vet, hvad verkan olika tryckning och väf-
foa litoFva pa denna Fyrans Volum, kan den åti-

dork for jämForelFers fkul^ bringas til viFst matt
Vid Barometerns medel -hogd och medel^värma,

B i Af
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Af inre cylinderns rymd , jåmfor i med deri ^ fotti

vundna luft-fyran eger, finacs fluteligen halten

pä en kanna eller annat mätt, efter behag. En
aldeles ren luft abförberäs icke af vatten, läfotn

forfok intygat hvad derfore pä förut befkrifna

lått erhälles, år luft-fyra^ hvars cgenikaper och
förbiilande med allehanda Jord-arter och Metal-
ler utforligen åro utllakade i en til KongL Vet*
Societeten i Upfäla inlemnad athandling, h vil-

ken i nåfta Tom af defs AQccv kommer at in^

foras.

§. p* Af det Bitter- vatten > fom til ofs art-

länder^ erhållas de i det föregående angifna äm-
nen. Mängden är dock något föränderliga (om
kan härröra af tiltälligheter pä ftållet, dar de
håmtas^ eller under vågen. Jag har på ätftiili-^

ga fått underfokt lo krus, fom gora if kannor,

ty hvardera häller omtfent ftop^ Medel-
talen at utflagen gifva pä kannan

Luft -fyra, (dä Barom* eger medel- hogd if
tum ^ lin., famt Therm. vifar if ofver ©,

hvilket åfVeii om de följande vattnen for-

ftäs och här en gäng for alla gifves tilkånna)

ungefärligen - - zgeom. cub. tum.
Kalk mättad med luft- fyra - o, op|; lod*

Selenit eller Gips i cryftaller - o, i if
Bitterfalt i cryftaller - - 3, poi
Salt-fyra förenad med Mågnefia o, Off
Magnefia mättad med luftfyra o, 05

4, to

Som nu en cubifk tum vatten, deftilleradt

af renaftc fno i kolf med lindrifi eld, vid me-
del^
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del-vårme, våger i^po lod, få blir tyngden af ea

kanna ipo, men lika mycket Bitter- vatten vå-

ger iptj64, flcilnaden 2,64 utvifar läledes hal-

ten, hvilken tyckes vida (kilja ifrån den ftrax

ofvanfore fundna. Når dock 44 Procent afdra-

gas pä Bitter- faltet 5 läfom Cryftallifations- vat-

ten, zi pä Selpniten, for Kalken if, o^h for

Magnefia 2f Procent, fom i närvarande handel-

fe gora tilhopai,77, blir återftoden 4,2.0— 1,77
2;^z,43. , fom endaft ofverflwjujes med rj^% af den
halt, hvilken gråvitas fpecifica gifver. Denqa
fkillnaden forfvinner åfven, när härvid mår^cs^
^t något Qundvikeligen häftar vid kårl och fil-

tra, under forqt befl;rifna arbeten.

§, 10. Sedan vi på förut bedvrifna fått fun-

nit de åmnen, fom Bitter- vatten forer, bor ock
underfokas, huruvida vanliga rea(3:ions-prof hår-

med ftåmma ofverens.

^) Lacmus-tinftur, gjord med rent vatten

och lä utfpådd, at den år fullt blå, kan icke

bringas at draga i rodt, Bitter- vattnet må til-

blandas lä mycket fom behagas^ Detta ftåm-

mer val ofverens med den ringa mångd luft-fyra,

fom deruti finnes (§, 9)^ Häremot, när et med
Laemus tårgadt papper, fom antingen har blek
färg eller något drager i rodt, doppas i Bitter-

vatten, blir det efter några ognabkk mera blått

ån förut: et med Fembocks -tinftur anftruket

papper blir åfven blått, Dcfia verkningar här-

röra dels af Kalken, dels af Magnefian, hvilka, i

luft-fyra uplofte, ega dylik förmögenhet. At an-
nars vanlige alkalilke Sal ter, cldiufte eller flyg-

t4ge, båruti hafva mgen del, kan der^f inhlm-
B 5 tas.
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tas, at gult papper, tårgadt med Gurkmeja, al-

deles intet andras, icke en gäng, da vattnet ge-
nom evaporation concentreras , hvilket dock af
de qåmnde alkalier ftrax blir briint*

B) Tinftura gallarum, gjord med Spiritu?

vini reftificatus och mattad med adftringens, ån-
drar icke Bitter-vattnets fårg: ej heller blod-lut,

fom med deftillerad Ättika blifvit neutraiiferad^

Således år deruti ingen. mårkelig mängd af någon
metall , hvaraf ock inga fpär i det föregående
Vift fig.

'

C) Cauftik lut af alkali vegetabile, afOviljer

vid forfta droppan et bläfigt, hvitaktigt pr^^^ci-

pitat: det år ba(|s af Bitter- faltet.

D) Då några droppar concentrerad Vitriols-?

fyra fläppas uti et fpits-glas med Bitter-vatten,

flcer ingen fynlig förändring- De med luft-fyrs^

Iiår ofverlaftade ämnen åro ännu for mycket fprid-

de, at vifa nägön fråfning. Men då vattnet

genom evaporation affkilt Kalk, Gips och ftor-

re delen af Bitter- faltet ^ fråfer det tydeligen

,

fom kommer af Magnefia, uploft i luft-fyra^

Jivilken nu blifvit bringad inom liten rymd.

E) Socker-fyra, mattad med alkali vegeta-

bile, gifver et neutral- falt, fom år ganlfca tjen-

ligt, at roja minfta fpår af Kalk. Omen liten

fmula deraf flåppes i et fpits-glas vatten, fom
häller något rundeligare af detta åmne, blir ftrax

vågen fynlig genom hvita ftrimor : lä fker ock
med Bitter-vattnet. Men, om Kalken år fpar-

fammare tilftådes, famlar fig forft pä bottnen,

omkring den nedfallna Crvftall-biten, et gråak-

figt pr^cipiwt, och det Inom i, hogft z mi-

nu«
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miter. Detta Salt decomponerar alla andra för-

eningar med Kalk, anda til och med Gips, i

hvilken händelfe viétriol-fyran gar ihop med al-

kali, och Socker • fyran tager Kalken åt fig,

hvarmed den utger et hogft fvärloft Salt, hvil-

ket orfakar de förut nämnda ftrimor eller pr^eci-

pitater. Jag har genom forfok fynnit, at om i

et fpits-glas vatten finnes g^/^ö Kalk-åmne,
all fyra, hvarmed den kan vara forent, oräknad,

rojes den ganfka tydeligt genom en fmula af

nämnda Salt, ftor fom et knappnäls-hufvud* Den-
na fyra flkiljes ifrän Socker, då Saltpeter- fyra

abftraheras deraf flere ga^^ger, och fkal fnart

blifva mera kånd. Imedlertid år defs förening

med alkali vegetabile ibland de nyttigafte äm-
nen vid rea6tions-profven.

F) Så kallad Kalk -olja eller en concentre-
rad folution af Kalk i Salt-fyra, utgifves låfom
läkert medel, at roja fritt alcaliflct falt, dä det

år i lå ringa mängd, at andra prof flä felt : det år

ock fant, at Kalken i denna håndelfe fälles, ehuru
det ibland fordrar hela dygnet* Men den, fom
fluter til närvarande alkali, endaft af Kalk-oljas

prsecipitation^ bedrager fig rått ofta» Exempel
lemnar Bitter- vatten, och alla fom ega Bittcr-

falt^ ty detta forväxlar fin bafis med den af '

Salt -fyran lofta Kalken, hvarigenom Gips up-
kommer, fom blifver genaft fynlig, om vatnet

ej räcker til, at häila den uppe.
G) Alun prsecipiteras af Bitter-vatten. Det-

ta fkonjes tydeligaft, om en bit, ftor fom en
liten Ärt, lågges uti et Spits-glasj ty efter

en ftund , fynes litet ofver bottnen et horizontelt

hvarf, beftående af Aiun-jord. Detta (ter af den i

B 4 Luft-
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Luft-fyra uploft^ Magnefian, fom man kan of-

vertyga fig om, dä en flik folution, utan an-

nan inblanning, forfokes. Vitriol- fyjan attra-

herar ftarkare Magnefian, ån Alun-jordan ^ hvU-
J^qn derfore ofvergifves,

H) Silfver- folutionen grumlar ftrax Bitter-

va-^.ten. Bäde acidum vitrioli och Salis, fom hår

åro närvarande, ega ftarkare frändfkap med Silf-

ver, ån Saltpeter -fyran 5 hvilken de foljakteli*

gen afdrifva, men de nya foreningärne äro ta

ivärlofte, at de fnart falla til bottnen.

I) Qvickfilfver-folutionen gor olika verkan,

efter fom den hlifvit med eller utan vårma til-

redd : i förra håndelfen bårtgar ISngt mer phlo-?

gifton, fom af luckt och färg åfven är ögon-?

fkenligtt Vid reaélions ^ prof hor derfore altid

anmärkas, huru folutionen år gjord,

Drypes i Bitter- vatten af en uplofning, foin

ar förrättad i Kold, faller en ymnig hvit mate-
ria, fom fedan något gulnar: men år folutionen

underhulpen af eld, blir prascipitatet ftrax gult*

I bägge händelferne vifar fig ofver det gula,

fom år Turpetum minerale, et hvitt lått moln,
Utmärkande Qyick- filfrets förening me4 Salt-

fyran.

K) Mercurius fublimatus corrofivus afftiljer

llngfamt något hvitaktigt flem-likt prascipitat,

fom ftrax lofes i Salt-fyra; både Kalk och Ma-
gnefia hafva ftorre attra£tion til Salt-fyran, an
Qyickfilfver, hvilket prsecipiteras hvitt, når det

tär Luft- fyra i ftållet, ej allenaft af de nämnda
|mn?n, iitan ook af cryftalliferadt alkali vege-
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tabilc, fom pulveriferadt fatt ligga några dagar

i fri luft»

L) Cryftalliferadt Bly-focker prsecipiterar et

hvitt fint pulver, fom icke mårkeligen lofes af

deftillerad Ättika: det tällda år läledes egente-

ligenBiy-vitrioL Hvita tårgen vifar hår och i de

med ofrige vattnen anftåldte prof5at intet fvafvel-

artigt eller bränbart, utom hvad våfenteligen kan

tilhora Saker eller Jårn, ar närvarande, emedan
morkhet deraf annars borde upkomma^

M) Gron eller Jårn-vitriol decomponeras af

Bitter* vatten )
ty om en Cryftall flåppes der-

uti, finnes den under uplofninpen lemna en hop
Jårn, under form af Ochra. Bade Kalk och Ma-
gnefia, löfte af kift-fyra^ aftraher^ acidum vi-

trioli mer, ån Jårnet.

Nu anförde r^aétions-prof ^ekrlfta låledes

famtelige de beftänds-delar, fom förut åro fund-

ne» Efter (om vattnet år nyfs upflaget eller o-

lika evaporeradt, finnes verkan af reagentia nå-

got flviljaktig, men hår oph i det följande for-

ftäs nyfs upflaget, om icke annat qttryckpliggn

påmnes^

Om S el&er"V att en.

II. Detta vatten röjer for fmaken en lin-

drig (ålta och något alkalifkt, fom genom en
fin och flickande fyrlighet blifver mindre q-

behageligt. Gråvitas fpecifica vid medel t var-

ma år emot renafte Sno -vatten, fom 1,0039
til i,pooo»

§. iz, Da en afmått myckenhet håraf brio-
gas til f]4U upkokning, affondras et grått pulver,

B 4 fom
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fom medelft filning kan famlas , famt finnesvid

iinderfokning vara en med Luft- fyra mattad
Kalk, hvilkcn vari^ i vattnet uploft genom of-

verflodande fyra^ Sa fnart; blott upkokning for-

mar affkilja något , år det antingen Kalk eller

Järn^ hvilka bagge vid loo graders hetta af fitt

flygtiga menftruum ofvergifvas. De bora ock
ftrax famlas, annars inblandas under ytterligare

afrokning ofta andre åmnen, fom fedan fororfa-

ka mycket befvår, om hvartdera äftundas lär-

fkildt. Kalken i närvarande håndelfe år vål ej al-

tid fri frän Magnefia, men når upkokningen flcer

lä fort mojeligt år, blir jnblanningen meråndels

omårkelig.

S. 13. Når utdunftningen vidare fprtlåttes

,

affondras ouphorligen et grått pulver, och det

anda til flut. Det år derfore beqvåm|igaft, at

nu fakta evaporera alt til torrhet, hvarefter det

måfl Saltartiga, med de{]:illeradt hett vatten fort

utlakas: m^n bor ej heller deraf bruka for 6f-

verflodigt, emedan en del af grå pulvret uplo-

fes ånyo. Når detta forfiktigt verkftålles, fin-

nes qvarliggande en hvitaktig Jord - lik materia,

hvilken vid underfokning til fl:or(T;a delen full-

komligen och under ftark fråfning uplofes i fy-

ror, lamt med den vitriolilka gitver ricktigt

Bitter-falt: det år låledes Magnefia, hvilken til

fin natur år et verkeligt jordiftt medel-falt, fom
lofes i vatten til omtrent lod på kannan vid

medel- varma, famt under evaporation, i fyn-

nerhet emot (lutet och om Luft -fyran år til-

råcklig, cryftalHferas i artiga figurer, fom jag

i förut åberopade athandling afritat.

§. II.
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§. 14. Det utlakade af torra Refiduum (§.

13)5 gifver efter urdun ilning et alkalifkt Salt,

fom fräfer ftarkt med fyra, faller i torr luft til

nijol och gifver, efter mättning med VitrioJ^-fyra,

fullkomligt Sal Glauberi, utan någon blaiining

af Tartarus vitriolatus: det år foljakteligen al-

Jiali mineralc, fritt från tilblanning af vegetabi»

|ifkt Lut-falt.

Vidare erhålles et cubifkt Salt, hopfatt af

fyrfidiga trattar, fom fprakar i eld, och fma-

l^ar, då det renas från^lkaliOc fmitta, aldeles

fom kok-falt. At utröna, om deribland var nå-

got af Sal digeftivus;^ mattades z cubik-tum de-

ftilleradt vatten med det vundna cubifka Saltet,

hvarefter dröps rent Acidum tartari deruti ^ men
ingen ting prsecipiterades , hvilket dock ftrax

händer, om Sal digeftivus år nårvarande, eme-
dan defs bafis, alkali vegetabile, med Vinrtens-

fyran regenererar ren Tartarus, fom i brift på
uplosnings-medel faller til bottnen.

Magnefia i förening med Salt-fyra, fom an-

nars få garna finnes i fållfkap med kok- falt,

tråtFas ipke i Selzer- vatten, och kunde dar o-

mojcligen beftå for det fria alkali , hvilket ftrax

fkullc förena fig med defs fyra»

§. if. Los luftfyra röjer fig i detta vatten

både genom fmak och andra ogonftenliga prof

(§. 17). At finna defs mångd, bor friflkt och ej

förut opnadt vatten kokas i den tilforne befkrif-

na anftalt (§. 8).

§. lö. Mängden af uplofta åmnen på en kan-

na blifver, dä medel -tal tagas efter 25 krus,

fom



fom tid efter ann^n åro prof underkaftadc, och
ungefärligen fvara emot 14 kannor, följande,
nämligen ;

Los luft-fyra vid pafs - - • 14 cubic tum.
Kalk 5 mattad med luft-fyra - pj 08 lod.

Magnefia, måttad med famma fyra o, 06^
Alkali minerale^ måttadt med fam-
ma fyra i cryft. - - - - o,

Kok-falt - ^- g---^o, fl

Når härifrån dragas 64 Procent vatten for

alkali, 12 for kok-faltct, famt for Kalken och
Magnefian, enligt hvad tilforene nåmndt år, blir

fumman 0,61, hvilken endaft med ofver-

flvjutes af 0,74, fom år halten, härledd af grå-

vitas fpecifica.

§^ 17. Reaftions-prof aflopa på följande T^ttt

J) Fullt blå Lacmus- tinflur 20 delar rod-

na tydeligen af i del Selzer-vatten; deftg ö^er

medelft den lofa luft-fyran.

L^cmus - papper blånar, och åfven det, fom
år fårgadt med Fembock: gult af Gurkmeja,
tyckes blifva litet mörkare, dock ganfka otyde-

ligt, innan vattnet blifvit något inkok t* Af defla

Reaftions-papper år annars det forfta omaft for

fyra, dock råder ej luft-fyra derpå, formodeli-

gen emedan den ej ymnigt nog kan appliceras,

ty Tinå:uren rodnar lått. Det råjer afven alt al-

calinum, dock ej genom gronfkande, fom ^ndre

blå fafter , utan genom högre blähet : det bor dcr-

fore vara blekt, och {kadar ej, om det litet

drager i rodt, efter fåråndringen dä båfr faller

i ögonen. Fernbocks-papper år for alt alcaliflct

' gan-
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gandca omt, vare Salt, ICalk eller Magnefia:

det blånar mårkeligen, faftån ej mer ån en del

fatifceradt Soda- falt vore ilploft i 4?fäoo delaif

vatten^ Gurkmeje- papper år val ej aldeles fa

onit, men nyttigt, emedan det allenaft andras af

alcalifkt Salt och Kalk, fom år berSfvad luft^

fyra^ rnen ej af Magnefia^ I närvarande hån-^

delfe kan man derfore ftrax fluta til fritt alka-

liflct Salt, dä man vet, at Vattnet ej håller cau^

ftic Kalk. Jag brukar meråndels inga andra rea*

gentia for alkalina> ån de 5 nu omtalte papper,

Viol-fyrup finnes iållan pä våra Apothek åckta^

och den , fom fäs , nåftan altid rod af fermen-

tation: den gifver defsutom tvetydiga utflag,

ty den gronfkar åfven af raartialia.

É) Tinftura gallarum och blod-lut rojai icke

minfta fpär pä järn ^ det torde dock fortjena

anmärkning, at emot flutet af hvart krus ge*^

menligen med vatnet följa en hop ftorre och
mindre klimpar, like räft eller Ochrat deffe åro

ofta blandade med harts-fmulor, fvartna for biås-

ror pä kol, och fmålta til fmå kulor ^ fom dra*

gas af magneten.

C) Alkali fixum vegetabile, Uploil i deftil=*

leradt vatten, gor icke ftrax någon, fynlig iålU

ningj men efter en ftund, finnes något hvitt pul-

ver vara affatt, fom Mfer nied fyror och med
den vitriolifka går til Gips: Cauftikt prajcipi*

terar fnarare , ån et vanligt, och det fom fullt

år med luft-fyra måttadt, vifar nåpligen ringa-

fte f6rån.dring. Det år at mårka, det cryftaller

af alkali vegetabile garna hålla ånnu något cau*
ftikt, lä framt de icke legat piilveriferade, et

eller
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eller annat dygn i fria lufreni Pnecipitatct i

närvarande håndelfé komrner af Kalk 5 fom be-

rofvas fin- ofverflodiga fyra,

D) Dä ftärkä fyror drypas uti Selzer- Vatten,

tipväcka de en hop fina }3läfbr, i fynncrhet con-

céntrerad Vitriöls-fyra. Detta häfrorer egeiire-

ligen af alkali minerale, hvars luft- fyra utdrif-

ves, och år foljakteligen detta vatten gan!l:ä

tjenligt at blanda med Vin, fom derigenom of*»

Veriaftas med famnia tlygtiga fyra, hvilken bi-

bringar en genomträngande angenäm fmak ^ lilt

den, fom Champagne- vin eger;

É) Socker-fyra, mattad med alkali vegétabi-

le rojcr firax Kalk;

P) Kalk-uplosning i Salt-fyra gor icke itfax

någon aHåttning, om ické Selzer-vatnet til an-

fenlig del bliFvit evaporeradt, men efter et dygii

eller mera anlägger ug på glafets bräddar et fint

Kalk-pulver, fom medeift alkali minerale blif-

vit fkildt vid Salt-fyran. Tilflas endaft fä drop-
jpar och vattnet iä förvaras^ at luft-fyran éj blir

ikingrad, märkes icke nägot prascipitat^ utr.ii

det hålles af fillnåmnda menfiruum uploft : ert

hy omflåndighet ^ fom made märkas, om dettä

prof, hvilket angifves for fäkert, at roja fritt

alkali 3 icke flkal fora i irring. Se 10. F.

G) Aliid dedömponeras fort af Sélzer- vatten^

åf^ven medeift det fria alkali minerale.

H) Silfvér-fölution gor ftark hvit griimling^

bäde i kraft af acidum falis och det fria alkali.

I) Qyickfilfver-tiplofnihg^ gjord i köld, fof-

Offakar ymnig hvit tållnihgt deh^ föm år tln^

der-
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derbjelpt med varma, gifver en gulaktig , med
bruna flackar.

K) Mercurius fublitliatus corrofivus^ uploft i

deltiiieradt vatten, eller i cryrtalliniflu lynne lagd

uti, vifär icke ftrax någon forändring , men ef-

ter hand äfiTciljes et hvitaktigt pulver* Är vat»

net förut concentreradt genom evaporation af

fter ej heller fynlig ändring, men efter nSgra

dagar finnas brunguia fjåil anftutne, hvilka

ro et befynnerligt Salt , hvars underfokning for-

drar mera rum, ån hår kan nu tillåtas^

L) CryftaUifcradt Bly-focker gor ymnig hvit

priTcipitation , fom hel och hållen lofés i ätti-

ka. Både liift-fyra och kokfalts«fyrä fororfaka

dylikt pra:cipitat.

M) Gron Vitriol, lagd uti Selzef-Vatten, vi-

far fnart Ochra omkring fig.

Öm Sp å-vatten.
§i 18^ Detta vatten röjer genaH: eri tåmme-

ligen (lark martialifk fm^k, blandad méd någon
mindre mårkelig ftickande och flygtig fyrlighet.

Dä det eger 15 gr. varma, år egentéliga tyng-
den emot renade fno- vatten, fom i 560 10 til

I5OO00, och läledes nåftan lika med rågn-vatten,

§. ip. Dä det genom eld blifvit brihgadt til

full kokning, finnes et fint råfttårgadt fediment

vara affondradt, fom noga bor famlas pa filtrum,

torkas och vågas. Sedan lägges altfammans i

dellillerad ättika, hvarvid en tydelig fräfning upp-

kommer: det lemnas i digeftion några timar, och
hvad oloft år, fkoljes, torkas och våges. Den
affiladc ättikan finnes vid Underfokning hålla kalk,

och
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och det olofta år et lindrigt dephlogifticefadt

jårn, hvilket af mineralifka fyror mer eller min^
dre angripes, hvadan ock til Kalkens affondring

hålft brukas åttika. Om Spa- vatten tar llä i

öppen luft, fä flåpper det efter hand åfven fitt

järn^ alt fom defs menXlruum, luft-fyran^ forfly*

ger. Ju mindre hetta hårtil brukas, och ju min-
dre ochran blottftälles for fri luft, defs båttre

uplofes den, men ju mera phlogilton får affon*

dras^ defs trögare angripes den,

g. 20* Dä utdunftningen efter filning fort-

fåtte5> affondras ouphorligen et hvitt pulver,

ånda til f!ut, det är derfore vigaft, at evapore*

ra til torrhet, och fedan^ genom forfiktig ut-

lakning (§ 15), affkilja det egenteliga falinum,

dä omfider et hvitt jordfflct ftoft, blandadt med
cryftallinifka nalar och fjäll, blifver qvar. Det
nu erhållna Rcfiduum beftär af tväggehanda^

åmnen, af hvilka det ena med fråfning uplofes

af fyror oeh år en verkelig Magnefia: det an*

dra äter vifar alia egenfkaper af Gips eller Se*

lenit. Man kan flcilja dem ifrän hvarandra med
tilhjelp af alla mineralifka fyror, men det bor

llce varfamt , ty for mycket racnftruum, och
fom for långe lemnas pä maflan, befynnerligen

i vårman, lofer up mer eller mindre af Ijelfva Gip-
fen, hvarorä et lätt forfok kaii lemna ofverty-

gelfe, ehuru det i allmänhet tros^ at Gipfen ej

angrijpes af fyror^

^.2.1. Vattnet^ fbm lemiilngen blifvit ut^

lakad med , fråfer med fyror och reagerar^ fom
alkali* Silas det och fackta evaporeras, fkiljes

derifrän et flemlikt pulver 5 hvilket fortfar^ faft-

ån
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åti man flere gånger filtrerar genom tryckpap»
pef. Når Utdiinftningen hunnit til vifs grad^ vila

fig pa bråddarne af glafet Saliniflva vegetatio-
ner, ja fluteligen andjuter åfven pä bottnen eii

oredig faltflvorpa. Lägges af det vackrafte Sal-
tet pä tryckpapper at torka i varma, befinnes
det nåftan helt och hället falla fonder til mjöl

5

dock tråflFas hår och dar knylar, föm hälla fig
klare. I anledning håraf, faller man lått pä den
tankan, at här år et alkali minerale^ blandade
ined någon andel vegetabilej ty det Forras cry-
ftaller fatifcera i torka, men ej det fenares. At
ytterligare hårutinnan vinna iåkerhet, bor en af-
vägd portion jämnt mittås med Vitriols - fyra

^

och fedan bringas til cryftallifation. jPä detta
fått tär man omfider et tydeligt och vackert Salt

j
fbnl til (käpnad famt alt ofrigt förhållande år-

et fullkomligt Sal Glauberi, men tillika i fma
kantiga klara gryn et annat Salt, fom fprakar
i eld , fatifcerar ej

, hepatefcerar får bläsror på
köl m^ m^, hvilkec foljakteligen år Tartarus vi-
triojatus: det fenare vinnes i ganfka ringa qvan-
titet^ och år ^ åfven fom det torra, fmittadt med
litet Saltfyra; ty om någotdera af dem lågges
i concentrerad Vitriol-fyra ^ och en vät pappers-^
läpp hällcs dcrofver, fynes tydelig rok, hvilken
luktar fom acidum falis: ja, man tråfFar ock
hägra fä Cry rtaller, hvilka åro aldeles like Kok-
falt> och Borde vara Sal digeftivus, om alkali
vegetabile varit i nog ftar mångd tilftådes, for
iat drifvå Saltfyrah ifrän det mineralifka^

§. iz. Medel-talen for ingrediéntiernes mångd
efter 50 bouteiller, eller if kannor ^ gifva pä
kannan följande utÖag.

G LuftÄ
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Luft-fyran omtrent - - ii cub. tum.

Jårn-ochra - - - o, oi§ lod.

Kalk 5 mattad tned luft-fyra - - o, 04
Magnefia mattad med luft-fyra - o, 03^
Gips i cryftaller - - o, oci
Alkali minerale i cryftaller - o, 05
Alk. vegetabile i cryftaller - ö, 00^
Kakfalt-fyra mattad med alkali o, 00^

Som nu I kanna Spä- vatten vågér O5 ip mer^

ån lika mycket deftilleradt Sno-vatten, fä b!if*

ver, fedaii Cryftallifations- vattnet afdragits, ikil-

naden imellan den nu upgifna halt, och den fonl

följer af egenteliga tyngden
, ^^ lod.

§. 23. Re^gentia bekfåfta hårvarelfen af dc
ofvanfore nåmde åranen. '

A) Lacmus- tinå:ur fo delar fodrar 2, hogft

3, at tydeligen rodna. Lacmus -och Fernbocks-
papper blåna af vattnet 4 men det, fom år får-

gadt med Gurkmeja, rores icke tydeligen , innan
evaporationen tilråckeligen concentierat det fria

alkali.

B) Tinftura gallarum i del, g5r 40 delar Sel-
zer- vatten rodaktigt, något dragande i blått:
flåppas i et fpitsglas af vattnet z droppar tin^

dur, utan omrorning, vifar fig genaft vid ytan
ct mörkt violet hvarf. Några droppar blodlut
gifva efter en ftund blått prsecipitat éller Bcr-
liner- blått. Således rojes Järnets nårvarelfe ty-
deligen > men det kan ock (ke utan tilfats, al-

lenaft vattnet tär ftå i fria luften, ty då anläg-

ger
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ger fig pa ytari en flciftahde hinnan beftaehde af

ct gan{ka lindrigt dephlogifticeradt Jårn: luft-

fyrari, eller järiiets hår varåndfe mehllruuni, af-

fondras forft vid ytan 5 hvai-eft fria luften råkar

det fint delade Järnet, och kan läledes efterhand

mer och riier dephlogifticerä det fariima, medelft

iin ftaj-ka attraäiön til det Brahbara hös metäl-

Ich £t väl, lipkokt Spa- vatten hyler ibke vi-

dare hägot Jårni hvaräf feän fliitasi at det ållé-

haft i deh flygtiga Cyran varit uploft, ty Öm hå-

^on faftare liTiineraliiOk dermed år förenad, mörk-
nar det af öällåple- tinéttir til fiftä droppan.

C) Alkali MAxm caiifticum got icke ftrax nå-
gon fyrilig foråridringi theh etter Z4 timär fin-

hes affats pä glafets fidol% Et vatten, Tom hal-

ler los luft-fyrä, Itäri gehöni cäiiftikt alkali, förii

tager den färiimä ät fig, omfider fä måttas, . at

all deis qvitka och geriomtrångahde frnäk ^or-

IVirineri tneti gehptri tilläts äf fyrä, lord ftarkärc

ättraherar alkali i äterftålles foträ liflighfetéri.

D) CÖncentrerad vitriöi-lyra<S driiperi i Spä*
vatten^ upvåfckér éh ftoi^ iriångd bläföri uridef

toreriingeh med alkali j fom hår med luftfyrä ii
rnåttadc:

. £J» Älkaii végétabile^riiåttadt med Sbckei^-lyl-a^

gor prÉicipitatioh^ meri riägot trögt ^ for Kal-
kens ringa måhgd;

, F) Kalk tiplöÄ i éait-lyra^ vilai: f^rft äfiats

efter £4 timar.

é) Äldri décfornporieras^

irj Silf^er - folutiönen gof fträx gräiiiliiig^

fdrti éftcr hand låtter fig*

Q i i)
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J) Qyickfilfvcr, uploft i koldjgor h vitgul prig-

cipitation. Den fom med tilhjdp af varma til-

redes5gifver brun-gult^ hvilket fedan det pä bott-

nen anlagt (ig, underft vifar lig näftan bviit och
derofver gulaktigt. 1 bagge händelfernc anläg-

ger fig en mork metaliifk flåck pä ytan.

K) Mercurius fublimatus corrofivus gor icke

ftrax någon ändring, men efter 24 timar finnes

ct ljusgrått pulver affkildt. Är vattnet myckeG
concentreradt genom evaporationen ^ fker gul-

brun pr^cipitation.

L) Cryftalliferadt Bly-focker gor en ymnig
hvit fällning, fom uplofes i Ättika^

M) Jårn-vitriol decomponeras.

Om Tyrmonter-vatten,
§^ 14. Detta år af Mineral- vatten ibland de

angenåmafte, eger en qvick och behagelig fyr-^

lighet, en lindrig martialifk fmak och en knapt
mårkelig båfkhet. Defs fpecifica tyngd vid me-
del-vårma år ijOOir^

§. 2f . Genom upkokning affondras fran det-

ta vatten en ocher - fårgad affats, fom famlad

och underfokt finnes fråfa med deftillerad Ätti-

ka, famt ungefärligen til W uplofas* Det up-
lofta år Kalk.

§, 26* Dä evaporationen efter filning fortfåttes,

finnes omfider en näilan fmaklos Salt-fkorpa pä
ytan anlägga fig, hvilket fortfar, faftån den fle-

re gånger affondras eller brytes och ftortas til

bottnen. Mnn kan derfore afroka til torrhet och
fedan med deililleradt vatten utlaka lemningen,

dock med den forfiktighet, fom forut, vid dy-
\v like
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like förrättningar, år omformåld^ Det fom här-

efter blifver qvarj är til någon del lofligt i fy-

ror med fråining , kan fäledes pä denna våg

fkiljas, och finnes vid underfokning det uplo-

fliga vara Magnelia , reften år en fullkomlig

Selenit.

§. 27. Utlaknings-vattnet, filadt och veder-

börligen eyaporeradt, anfkjuter rediga cryftaller,

fom aldeles likna Bicter-falt, efter forfta utdunft-

ningen, men efter de följande blir anfeendet mer
och mer derifran fkildt. De forftnåmnde fma-

ka och hafva alla egenHaper, fom verkeligt Bit-

terfalt, men de fenare ega tillika fmak af Kok-
falt. At Kok-falt äfven i fjelfva verket år m-
blandadt, finnes ogonltenligen, om en uplofning

pra:cipiteras med alkali vegetabile, til defs jåmnt
och endaft all Magnefia blifvit affkild, famt fe-

dan evaporei^as til cryftallifation ty dä anfkju-

ter det efter Tartarus vitriolatus. Det år annars

Riårkvårdigt, at om 2 delar Bitter-falt blandas

med I del Kok -falt och i vatten uplofas, kun-
na de fedan ej (tiljas fullkomligen genom cry-
ftallifation. Är fatfen af Bitter • falt ftorre, an-

ikjuter ofverfkottet lårfkildt och i vanlig form,
juft fom ofvanfore formålt år om Pyrmonter-
vattnet. Blanningen af de två nåmnda Saltcr

anlkjuter icke redigt under häftig evaporation>

utan i en mafla, fom vifar fig bruten, nåftan til

utfecnde fom ftjernor med grofva och karta ud-
dar, men lemnas den at ganfka längfamt utdun-
fta, vifa fig cryttaller, dels like Bitter-falt,

dels Kok-falt, dock om de fenare famlas, iä be-
finnas de hålla Magnefia : ytterfta moderluten åt
fyrlig. En flik förening har jag raårkt fke i-

C 5 mel-
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piellan åtflkilliga neutral-och niedel-faltcr. Herr
MoNNET har redan upgifyit dylikt om Vitrio-

len. Deftilleras otVannämnda förening imellari

Bitter -falt och Kok -falt med någorlunda eld,

pfvergår Acidum falis, urdrifven af Vitriolfy-

ran, Tom med yårmans tilhjelp fkiljer fig vid

Magnefian, til at förenas med alkali minerale.

2^. Medeltalen efter 15 bouteille:r, eller

pmtrent 14^ kanpa^ gifva följande halt på kannan.

JLuftfyra, Iqm år los, vid pafs - jicubic tum.
Kalk mattad med luftfyra - - o, i?.|lod^

Jårn-qchra V z - Oj 01^
Gips i cryftaller r - 9,18

^

Magnefia mattad med luftfyra - Q, 04
Bitter-falt i cryftaller t - 14
JCpk-falt r r t o, 03^

Når nu ifrån denna fumma dragés o, 14, Corn

ungétårligen ingår i de anförda ämnen , låforri

cryftallifations - vatten, blir äterftoden o, 3P|;.

Foljakteligen, emedan i kanna Pyrmonter- vat-

ten våger ipo, 58 lod, borde halten vara

(torre, an den pfvanfore angifyes, enligt forfo-

iceii* Luft -fyrans tyngd år icke, hvarken hår

eller vid de föregående^ räknad, ehuru den bi-

jdrager at minfka feilnaderne imellan de refulta-

iter, fqm forfpken och gråvitas fpecifica lårfkilt

gifva: den utgör vid paifs for Efitter- vatten

p, ©of, f®r Selzer o, oi|, for Spa o, oji och
|6r Pyrmonter ofver 0,05!;.
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29. I anfeende til reagentia, förhåller fig

Pyrmonter-vatten pä följande fått.

A Lactnus-tinftur rodnar af detta vatten fnara-

rCy ån af Spag eller (om kominer pa et ut, deraf far-

dras mindre, at ättadkomma lika verkan. Lac-
Cius-oeh Fernbocks-papper blåna, men Gurk-
meje-papper andras icke en gäng af fifta luten.

JS) Tincinra gallarum , z droppar i et fpits-

glss, gora violet, och blod -lut Berliner- blätt

^

fom dock ej ftrax blir fullt blä , utan efter

hand- Pyrmonter- vatten fåtter ock i fri luft

af fig f jelf fkiftande hiima , men mindre fam-

nianhångande 5 ån Spa-vatten. Efter upkokning
finnas inga fpår af järn.

C) Alkali fixum cauRicum faller med forflta

droppan nägot af Bitter- faltets bafis.

D) Alla fyror upvåcka blåfor, når de dry-

pas uti, ju ftarkare defs mera: fäledes blir fras-

ningen långt fvagare med ättika, an med con-
centrerad Vitriols-fyra : det år den lofa luft-fy-

ran, fom forft affondras, och fedan hvad fom
mattar de alkaliflca åmnen,

E) Alkali vegetabile med Socker-fyra måt-
tadt, prsecipiterar ftrax och ymnigt Kalk.

F) Kalk uploft i falt -fyra gor val ej ftrax

tållning, men efter 24 timmar finnes ct pulver

pä fidorne af glafet-

G) Alun decomponeras åfven, fedan all Kal-
ken affondrat fig : uet fker foljakteligen af den
i luft-fyra uplofta magnefian.

H) Silfver-folutix>nen gor ftrax hvit grumling.
I) Qyickfilfver-upiofning, gjord i kold, äftad-

kommcr hvitgul fåUning, famt den, fom år til-

redd med vårma, ån ymnigare och mera gul.

C 4 I båg-
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I bagge håndelferne vifar fig pfverft et hvitt

lått och tunt hvarf^ lamt på ytan en metalliflc

flack, fom år ftarkare, dä kokad folution brukas.

K) Mercurius fublimatqs corrofivus gor icke

mgon fynlig förändring, men efter 24 timmar
linnes en fin affats, lik Ochra, fora lofes i Vi-?

triols-fyra. Aldrafifta luten praecipiterar hvit^

aktig molja.

L) Cryftalliferadt Bly- focker går hyit fal]-?

ning, fom icke fullt lofes i åttika.

M) Jårn-vitriol decomponeras.

50* Sådane åro de utlandfke Mineral-vatt-^

nen, fom årligen inforfkrifvas. De åro otvifr

velaktigt mer eller mindre förändrade under hit-

forflen, men det år icke nu b^flkafFenheten pa
de ftållen, dar deffe vatten i dagen utbryta,
fom egenteligen rorer ofs, utan faft mer deras

art, födan de framkommit , och den har jag i

det föregående budit til at utreda. Det år icke

utan, at ju åfven någon flcillnad finnes på dem, fom
hit anlåndt, men ehuru jag med flit ej allenaft

underfokt fädana, fom på olikd ar, utan åfvea

dem , fom pä fårfkilda årstider inkommit, fä

har dock utgången hårtils icke vifat mig annan
Ikiljaktighet , ån uti ingredientiernes proportion.

At jämföra de refultatcr, fom mina forfok gif-

vit, med dem andre Auélorer funnit, flvulle hår

intaga alt for mycket rum: det vore ock til

ftorre delen et onyttigt arbete, emedan deras

fatt at verkftålla ahalyiis, varit mer eller min-
dre ofullkomlige. Imedlertid torde icke vara

utan nytta, at fammanlikna halterne pä kannan
af dcfla 4 vattnen, hvilkas verkan Herrar Medici

i långliga tider hos ofs haft tilfålle at utröna.

Luft.
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Af foregående Tafl^ kan icke allenafl: med
;
ct ognekaft inhämtas , hvilka åmnen egente-

ligen utmärka hvardera flagets lynne och huf-

vudfakeliga verkan , utan åfyen hvilka kunna
trifvas tilfamman: denna fenare omftåndigheten
gifves tiUållej at i det följande nägot närmare
granffca.

51. De forefkrifna methoder at analyti-

cera vattnen , åro juft icke de famma, fom jag

altid forft brukat: man hittar lållan pä gcnafte

vågen, innan någorlunda fammanlåttningen blir

kand. Minfta de^illerne härvid har jag, til vid-

lyftighets, undvikande, gått forbil eniedan den,
fom år något van vid dylika forfok, icke be-

hofver derom underråttas. Den fom vil gora

detta arbete efter, bor dertil pä en gång taga

3 , 4 til ö kannor. Man kan val med mindre
qvantiteter åfven tråifa tåmmeligpn riktiga ut-

flag, hålfl: når det förut år kunnigt, hvad fom
bor erhållas, men det fordrar långt mera nog-
granhet, ty det fom annars gemenligen i kårl

och pä filtra förloras, |r i bagge händelferne

nåftan lika, men (killna^den blir nog mårkelig,

når famma mångd (kal utdelas imellan i eller

iz ftop*

Öfver alt i denna afhandling, dä något flco-

lat til vigt beftåmmas, har jag nyttjat lod och
hundrade-delar deraf. Detta torde gora i forfta

påfeendet någon fvärighet, emedan våra bruke-

liga vigter icke åro lå fordelte, men faken år

låt hulpen. Jag brukar til alla fina vigningar

en accurat Prober - centner af bergfint Silfver,

dels läfom egande mindre delar > ån andra bru-

keli.
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J^cHga vigter, dels fåfom TJiindre underk^flad

förändring genom ergning, dels ock fåfpm gan-

ffca lätt ar bringa til decimaler af lod. Deci-
mal-rJikning år af alla den vigafte och for ut-

ISnniagar ; fom vilja reducera vara vigtcr til

fädane^ fom hos dem åro brukelige, den be-

qvhmilc. Hos ofs år i Prober-konften i mark

~4:o^ lod 5 om derfore et foreftåldc mark-tal di-

videras med 4, erhålles lod eller hundrade-delkr

deraf , och tvårt om bringas lod med fina hun-
drade-delar låxt til marker, allcnaft genom mul-
tiplication med fao^nia tal 4.

Det ofriga, om fåttet at tilreda förut be{krefne vat-

ten genom konft
,
följer håinåft.

Sdu at utjkära Bldfe-^flen pd
infdndt uti et Breftil Stats-Rddet, Archia-
tern och Ridd. Herr Rönnow, ifrån en t

flera dr utrikes viftande Sven/k Medi-

cina Do^or, Herr Joh. Noreen,
Hans Stor-Britanni{ke Majtts Hof-Räd i Hannover och
Landt-Phyficus , famt nu fojr tiden Praäicus i Hamburg;

få KongL Vetenjhaps Åcademiens anmodan ifrån Let"

tinen åfverfan

af

ROLAND MARTIN.

Det år nu ofver femton år, fedan jag forcfattc

mig at af Trycket utgifva et fått at (kå-

fa ftcn ur blåfan pä Qyinnor : den ftorc Werl-
HOFF,
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H0FF5 ät hvilken jag ftrax vifade den på detta

latt utfkurna ftenen 9 påyrkade högeligen min
forefats, men en fvar fjukdom har hindrat mig
alt federmera, at kunna foretaga det minfta af

hvad jag årnat, eller efterl^mma en fä hedrad
Läkares rid.

Nu åndteligen, når jag kunnat börja af of-

verfc de anmärkningar jag, til et icke ringa for-

rad , tätt tilfålle at gora, lä val i de under
Kriget inrättade talrike Sjukhufen i Hameln,
ofver hvilka Hannoverfka Regeringen hade up-
dragit mig infeendet , fem i negdcn omkring
denne Staden, hvareft jag nu bekläder Land-
Phyfici Ämbetet, finner jag deribland en berät-

telfe ofver et fått, fom jag forfokt, at {kära

Ilen pä en Bonde-huftru, hvilket jag ej anfer

aldeles ovärdigt at underkaftas Eder granfkning,

Min Herre.

Samma huftru var af vid pafs ^6 ars ålder,

oeh hade i 4 år varit plågad af flera fmårtf^m-
ma krämpor i underlifvet , famt derunder frukt-

16(1 nyttjat åtfkillige medel. Plågornas häftig-

het oktes dageligen, intil defs jag blef til hen-

ne kallad. När jag ankommit, kunde hon, for

den fvära fmärtan, intet befted gifva om fig,

utan var ganfka än^flig oph nåftan färdig at

aflida. Jag gjorde mitt bäfta, at utröna orfaken

til fä fvår plåga, hvar förutan jag ej fann mig
något kunna uträtta: emedan' hon, hvar gång
värken och plågorna anfatte, fkickade fig fora

en Barna-foderflca, h vilken är ftadd under Ijelf-

va arbetet at foda , fann jag nödigt at befe

underlifvet, och markte då genaft en fvullnad

i fod-
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i fodflo-lemmarne, hvilken kunde bäde val kan-

nas och tydeligen fes* Vid h varje exacerbation

af vårk> blef moder-flidan, i form af ct åple,

hogd ofver fodflens lappar (labia vulvae), och
fans tillika få hård, at jag ej kunde draga min-

Ila tvifvel om , at ju cn Ilen lag fordold i urin*

bläfan.

Når (åledes örfaketl Var uptåckt, gjorde jag

mig angelägen 5 at til defs vederbörliga utbrin-

gande efterYoka Inftrumenter ibland Land- Falt-

Itårns famling, men fann ej dar något dertil

tjenligt, hvarfore jag beflot med blott en Scal-

pel upfkåra lifmodrens -flida, jämte bläfan vid

defs hals 5 dar den var fom måft utdånt^ och pä
det i ättet fkaffa ftenen utgång*

Under det jag tänkte härpå, och med fin-

gret utforfkadc llållet hvareft flcärningeri bö-

qvämligaft kunde fke , befanns, at ftenen redan

börjat gora fig fjelf en våg, och vidare torde

gora mera til fin fullkomliga utgång, om alle-

nait deii fjukas ömftaKidigheter gäfve tid härtil.

Jag kände med fingren den härda och hvafla

ftenen hafva nii redan, hakom urethm orificium , vid

pafs en tum derifrån^ fonderrifvit bläfan och mo-
der- flidan, fä at han blott och bar ftod fram-

me i opningen. På detta fättet anvifte mig
naturen en våg, hvareft jag, rlied fordel for den
fjuka, kunde anftålla flvårningen. Som éj annat
verktyg var förhanden, ån eiidaft en Scalpel,

och ej heller nu något annat fyntés behofvas,
ffcar jag hårmed, på blötta ftenen, up moder-
flidan och urin- blåfan, ifrån det ftället, fom
naturen hade utmärkt^ anda inåt, vid pafs til t

tums



tums långd. Dercfter fatttde jag frencn med
fingrarne och forfokte draga honörn ur , om u Qym
han var faftvuxen med biaGfns inre hinn.i, hin-

drades jagy hvarfore jag pä fått, (cm Barnmor-
itorne bruka, dä de flaja med fingren ios mo-
der-kakan, når hon fucer faft vid lif- modren >

til alia delar fullkomnade operationen.

Vidare var mig nu intet nodigafé^ ån at val

rena bläfan ifrän alt grus, pä det ej flikt fråm-

mande fkulle i längden ftänna där innei fom hii

hitintil fa illa plägat denna Qyinnä.

En lädan renfning med blotta fingrarna iit-^

rattade jag fä god t fee kunde, emedan jag var

utan alla Chirurgiflcä hjelp-redor; men jag an-

inod:.ide tillikä Fåltfkåren ät^ läfom hådanefte^

närvarande, val gifva akt pä det, föm uiflot a£

läret , och mig derom dageligen genom Bref
underråtta.

Förrän jag flvildé mig vid den ijilka Qyiri-^

hän öch begaf mig hemät, fom ej ^ät ofvef ert

mils väg, anmodade jag FåltUvårn at mot afto-

heri låggä in i moderflidan ert peftaridm äf ihopi-

vecklädt linne^ fuktad med aqva viilneraria^ el-

ler nu^ (ä länge läret. var färfkt, med Örånvirt^

öch detta omfa i gängér om dagen; Andrä
dagen efter operationell köm Fåltffcareri til mi^
öch befattade, at nu rnéra éj hägöt

,
grusaktigt

titflot af läret méri at urinen gitk fin råtta våg^

genom iirethraii iitari all värk. I ofrigt föf deri

Ijiikä val och hade matluft.

Säledes har jag mot fofmödfart fått hugna
mig af at, under natureris anvifning, pä éé foirut

Mndiré vänligi Jati^ Utbringa éri fteni ur bläfan af



merä ån et hons-aggs ftorlek. Öm jag for dit-

refan haft någon kunftäp om (jukdömeii, at den

varit bläfe-ften^ hade jag på annat fått gripit

faken an i och med andre verktyg , fom kan{ke

dock mindre val afiupit.

Detta iåttets formän var i fynnerhet deruti

tydclig, at Qvinnaiij efter operationen, ej ällenaft

på en gärig blef fri ift^åri den fmårta, hvaraf hon
förut i 4 år varit plågad , utan ock lä ledig i-

från all olägenhet, fom efteråt hårider^ at hon
en vecka derpå, da läkning fkedt^ kunde glad

och miinter (kota firiä fyflor. Det fortjenar åf-

ven anrbårkas, at hori inom året dcrpå, fram-

födde et vackert bai-n, och fedari 4 gånger^ lä

fnycket jag vet, varit i barniång* Det är dock
långt ifrån mig, at jag fkuUe litgifva dehrie me-
thod for egenteligen mig tilhorande^ ernedan jag
nogfamt veti at fllere berömde Måri i forfliitnc

Seculo den redan brukat. GuiLh^ Fäbi(. HiL-
ÖÄNUS har redan i fin tid^ pä en Adehg Fru,
fom i 2 års tid var plägad af Blåfe-ften, efter

naturens anVifhirig, (äfom mig nu håndt, utdra-

git Stenen, utan påföljande plågor^ fom fes i

Defs Objervi, Chiriirg. Cent. Ii objl ^S.fol. ji^ Ej
heller fkiljer fig hårifi'äii mycket den Sten-lkårning

Reusch gjort pä éri 80 års Gumma ^ förutan

at dervid varit cpmplication nf prolapfu uteri^

fom fes i Defs Öbfirv. Anati, Ghirurgi Cent. obf.

2. Samma handläggning har ock hår i Ham-
burg BusstERÉ gjort, fom fes uti Pbilofophic^

Transacl. tö the énd of the fear ijqö^ äbrig''di dar
det p. 188. läges: "men om Stenen är mycket
"tjockjårdet bättre at fora fingret i modef-flidan
"och bringa fteneri til bläshalfen^ lä nåra man kan,

" och
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"och fkåra hinnorna af vagina och bläfan pä Ijelf-

''va ftenen. Jag (karen Qyinna i Hamburg pa
''det låttet, från hvilken jag tog en ften, fom
"vog f unce och f , hVilken ganfka val koni

fig fore. På en lådan våg kunne vi bäft iö-

"rekomma incontinentia urinas, fom gerna fol-

^'jer en ftor Stens utdragande pä Qyinfolk.''

Springsfelds iått fkiljer fig ej mycket här*

ifrån, hvilken har utdragit en Sten af näftan 4
Unce genom moder- flidan, fom fes i Novis aä.

N. C. 71 7. Alla defie obfervationer be-

ftyrka, at fkärningen genom Moder- flidati och
Bläfans nedre vertex kan, med den fjukas for-

del, anftäJlas, och tyckas bereda våg til et få-

kert lått, fom af de flåfte hådanefcer borde vid-

tagas, och gifva nu mig anledning at profvä

famma lått med anatomifka och chirurgifka grun*
der, få mycket fke kan, fanit jåmfora det med
andra, pä det at famma lått med defto ftörré

iåkerhct må antagas.

Naturen har, fom fagt åf, titmårkt det ftål-

let^ där fkärningen borde anllållas, derfore har

jag ock folgt denne naturens handlednings idet
jag börjat incifionen pä det ftålle^ fom vid pafs

år en tums diftance ifrån urethrx början pä mo-
der --flidans ofre och främre del, och har fort-

fatt den famma ofver den genom modet'- flidart

och blåfan utftigande ftenen, långs efter famma
moder- flida. I en fädan feftion upfkars, 1:0^

moder - flidan bakom den ofré glandula myrti-^

formis, genom bakre delen af de iå kallade colu-

mnx rugarum carneo-papillof:^ , til l tums långd;

1:0, Urin -blåfan iftin defs hals, til näftan defs

medlerfta del , imellan bagge ureternés ingång;
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^10, Mufkel-fibrerna^ 4:0, De arterielle och
veneufe rören 5 fom gå fram i fet -hinnan här-

omkring» f :o, Nerverne, hvilkas (kådor cj hår

åro af lå ftor betydelighet.

Urin- blåfan år belägen i lilla bäckenet (fe

Heuerman, Tom. t, p. 145)9 vid offium pu-
bis fynchondrofis och bäge^ med fråmre fidan,

men med den nedre eller fin bafis ftodjer hon
fig pä vagina utcri och dervid , medelft en flapp

cellulofa, förenas (fom fes i v. Hallers P;&;(y?ö/,

maj: Torn^ 7* 30 2). Bläfans ofre vertex ocfi

defs ofriga del uptages af peritonaso, fom går

ned efter defs bak-fida, anda til ureterum in«

gäng, ifrän hvilken grans den begifvcr fig til

os internura uteri (fe ibidem p. 303). Bak-til

vid defs bafis infereras ureteres^ framtil afgär

urethraj iäledes blifver, af defle opningars fkil-

nåder eller diftancer ifrån hvarandra, nåitan en
triangulair facies^ Urethrä går i råt linea fram
horizontelt ifrän Bläfan, under clitoridis kropp,
ofver moder-flidan, med hvilken hon år genom
en fet -hinna bunden. Hon år kärt och ej lån*

gre ån vid pafs en tum, gär fram under offis

pubis båge, och opnar fig i moder - flidans ofre

del vid yttre fodflo - lemmarnas gråns, imellan

nympherna, vid pafs en linea nederom clitoris

(fe ibid* part. i:da p. 8ö).

Af nämnde 3 opningar, nämligen bägge u-
retercrnas och urethrse^ upkommer det mellan-
rum, fom nåftan utgör et triangulum ^quicru-
rum, hvars bafis är den lineen, fom kan dragas
ifrän den ena ureteren til den andra. Om man
nu betraktar denna, triangel delad midt i tu ge-

D nom
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nom cn linea, fom man antager ga perpendicu-

lairt ifrån defs bafis, fkal man nogfamt finna, at

famma lineas långd blifver tilråckelig for den
opning, fom bor göras efter den nya methoden,
lå val i alt affeende pa ålder, fom Stenens ftor-

lek. Hos unga Flickor, fom ånnu hafva deras

hymen i behäll, år denna operation ogörliga ty

Snorbandet (fphinfterj år få ihop-fnorpt, at man
knapt kan inkomma med en fonde*

I Saltzhemmendorf, cj långt ifrån Hameln,
har jag haft tiUålle at fe en Flicka om ij års

ålder. Jag kom om aftonen dit, uttröttad af

min refa, at jag dä ingen ting kun<ie utråtta,

gaf imcdlertid Flickan några droppar Eflentia

opii, och låt applicera et Cataplafma* Natten
derpå hade Blåfan iått lå mycken ftyrka, at hon
af Gg fjelf utdref Stenen, fom vog likvål tre

qyintin. Vid lådane tilfållen, af fraa Stenar,

Ican man följa den vanliga methoden af fimpla

dilatationen.

Hos Huftrur, kan man med lätthet, i fyn-

nerhet dä varken eller fmårtan påftär, infora en
uthälkad fonde i Blåfan, famt nedtrycka henne
lä vida, at man kan med fingret kanna Sondens
eller Catheterns uthälkning, och nållan fe hen-

ne; det blir då icke fvårt at finna henne med
Biftourien.

Jag har forfokt denna operationen pä döda
kroppar, och altid funnit henne val lyckas.

På detta (åttet, at nemligen itårningen fter
i triangulaira mellan- rummet efter den omtalte
perpendiculaira lineen, löper man ingen fara,

livarken at (kåda urethra eller peritona^um , ifrån

hvil-
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hvilken Bläfan på detta ftållet år ledig (fe Hal-
ler ibid. p. ^04) 5 dä likväl eljeft en och hvar,

fom har fig Chirurgien bekant, nogfamt vet,

hvad ftort forderf och fvär päfolgd af defle de-

lars flcadande, antingen genom konft eller af en
håndelfe, kan medföras,

Reusch har verkftålt fin operation pl an-

förde ftålle, men SPRiNGSFELD framfore, hvaraf

folgt en incontinentia urinse.

Sä val Bläfans fom Lif- modrens mufculairc

fammanfåttning år fä beftaffad, at håraf liten el-

ler ingen olågenhet blifver. Framtil eller närma-
re moder- flidans flut, har den ftore Herr von
Häller fedt circulaire kott- fibrer (fe Defs
Phyfiol. m^ T, VII. p. z), men i efterfla de-

len, hvarefl hår fkårningen år foreflagen, fin-

nas iintingen blott nägra fibrer efter längden gä*
ende, eller ock aldeles inga.

Pä Bläfans triangulaire mellan- rum, fom år

mellan urethra och ureteres, kunna alla longi-

tudinelle fibrer fom finnas, låtteligen fondras

Qch undvika Sten - operateurens väldfamheter.

(SeBoHNii circuU anat. progr. XIV. p. 2.00» et

Morgagn. Epift. p* öp).

Om ock hår nägra fibrer vore, kan dock for-

medelft deras genomflcårande ingen fkada hän-
da, emedan de hår låtteligen läkas ihop. I

den operationen, fom Reusch befkrifvcr, fin-

ne vi, at qvinnan inom
5

dagar var låkt, fäll-

an hon var 80 är gammal (obf I p. 4). 1

den fom Springsfeld be(krifvit och i denna
min cafu, var läret inom 8 dagar fammangrodr.
Hvad fphinfteres vidkommer, lä fkadas de ej,

emedan icke et fpär af dem finnes pä det ftål^

D z lec,
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let, fom flcåres, (Se de Graf. Gap, IVé dc

meatu urinario). Ej heller behofvrer man fruk-

ta for de fmä grenarne af pulsådror, fom hår

finnas, hvilka åro af hypogaftricis härftammande

och räknas följande: uterina, veficalis ima^ has-

morrhoidaea media och vaginalis (vid. Halle-
Ri Iconum anatomicar. fafcic. ilV. vafapelvis)

hålft de famme 1 detta triangulaira fpatio fin-

nas lå fmä, och fom de gå i en los och efter-

gifvande cellulair hinna, kunna de ganfka lått

fammandraga fig och tilflutas.

I den operation jag gjorde, fåg jag ganfka

litet blod, och i den Reusch befkrifvit, hafva

blott någre droppar utflutit. Springsfeld har

deremot omformålt, at mera blod runnit, eme-

dan han fkadat fphinéter veiicas, fom med fle-

ra ådror år forfedd (vid* Hall. Phys* maj. T.

VIL p. 3^0).

Detta torde vara tilråckligt at hafva anfordt,

låfom ifrån anatomifka grunder.^ Jag går derfo-

re at med *Min Herres tilftånd omformåla

,

hvad af flere Auftorer i detta åmne blifvit fo-

retaget*

Hos Araberna och ^Egyptierna har varit

brukligt, at med blåsning^ af luft utvidga ure-

thern, på det utgången for ftencn fkulle blifva

ledigare, fom Douglas efterfolgt ibland En-

gelsmåa, hvilken infort i urethern velar, gjor-

de af radice gentiana och fpongia prxparata

(Se defs Lithotom. p. 6S) och ibland Italiena-

re Bertrand (Se Traité des operations de

Ghirurgie, traduit par M. Romilla, p. 158),

Nog kunna pä detta vis de imarre itcnarne ut-
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ga, men de ftorre eller hvaffe fordra in ftrumen-

ter af järn, hvarfore ock flere lädane af de ny*

are blifvit päfundne, til uretherns utvidgande u-

tan blödning. Urethra kan ock i fanning myc-
ket utvidgas, men om hon utdånes* utom fin

naturliga vidd, blir hon oförmögen til fin or-

denteliga fyfla, kan ock ej fedan med konft

återbringas dertiL

Når nu på detta låttet, utan fonderrifning

och våld, ej någon ften, fom år ftorre ån en

haflel-not, kan utfås (Se Heuermans Chirur-

gie, 2 p. 173) har en blodig dilatation pä
urethra kommit i bruk. Derfore hafva fornli-

ge upfkurit urethra pä fidan, andre upåt, andre

nedfore, andre ät båda fidor, men ändock icke

utan (kåda kunnat utbringa nägon ftorre ften ,

emedan urethern, fom år med en cellulair hin-».

na bunden vid Lif- modren ifrän defs början,

intil det fiut hon får imellan bagge nympher-
ne, hafvcr famma flags våfende, famma vidd

och fafthet med henne ofveralts lä at den utan
fin foljeflagare , Lif-modrens flida, icke kan
allena upfkåras antingen upåt eller ät fidorna ,

utan at tillika fkada fphinftcres : defsutan kom-
mer blåfans nedre vercex med i detta åfventy-

ret, fom då nödvändigt mäfte upfkåras eller vid-

gas, om en ft6rre ften fkal gå dar ut, hvilket

man på vertex finner afrådas, och at den fam-
ma ej på lådant lått må vidröras.

Af defie delars fkårande, äkommer gerna ha^-

morrhagie, feber, inflammation, och i fall ån-

tcligen flike ölägenheter afvåndas, följer dock
deruppä en incontinentia urinas, eller ofta fiftel,

hela Ufstidcn igenom,
D 5
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De ofrige flags operationer, fom eljcft hos
bagge könen plåga cfVas, och hålft Lateral-me-
thoden hos qvinnor, borde aldrig foretagas, c-

medan deraf flere delar åfventyras, fom dä de
fkadas, följer deraf mycken fara for lifvet. Om
ock famme delar efter de bålle anvisningar fkul-

le ftåras, kan dock icke undvikas at (kåda Lif-

modren, inteftinum reétum eller de llorre blod-

rören.

Hvad fara i denne fak foreRiller, kan ej an-

nat ån vara allom bekant, fom i llcn-fkåringen

åro ofvade.

Den flags operation, fom kallas apparatus

altus, berömmer ibland andra Heuerman (fe

ibid. p. 187,), fom tillika undanrodjer defs o-

lägenheter och manligen forfvarar methodens fo-

retråde*

Skal hårom lågas hvad vederbör , lä ofver-

tråffar val detta lått de andra, och bor utom det,

fom jag nu hår befkrifvit, hallas for det båda,
emedan det ej är lä lått underkaftadt de for lif-

vet lä farlige folgder, dock når Stenen år faft-

vuxen vid Bläfans botten, fom ofta nog händer,

lä håller jag fore, at defs lofsping och utdrag-

ning är hos de flåtle omojelig.

Sedan jag nu lä mycket, fom til mitt före-

mal fordras, jämfört defle methotler med den jag

upgilvit, lä tror jag ingen lårer finnas, fom den
famma forkaftar, utan håldre gerna antager. Ty
^r Stenen faftvuxen, kan man ju komma ät, at

iden famma med fingren los Ikala : ingen fara år

for ha^morrhagie, inflammation, feber eller in-

eontinentia urinas ^ ieke heller for fiftel eller an-

nan
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nan (jukdom, fom cljeft plågar befaras,^cj^ hel-

ler behofvc vi vara förledde med ftort forråd af

inftruraenter, hvaraf farhåga och forfkråckelfe

hos den ijuka upkommer, utan med blotta fcal-

pellen och cathetern, och kan operations- tiden

inom några minuter aflopa.

Den forfte Auftor,. lå mycket jag vet, har

varit HiLDANUs , fom genom Bläfans nedre ver-

tex uttagit Stenen, och aldraforft ofvat denna

handläggning, (fe Lithotomia veftc<e^ A:o i6iS.

Cap, XXL 2jS )^

MÅRTEN Lister, fom fyflelfatt fig med
Frere Jaqjljes methqd, har med få ord om-
formålt detta i moder-flidan pradicable iått (fe

iter Parif* p* if4. feqv.) och lager, at pä det-

ta lått Stenar kunna hos alla Qyinnor låttaft

utfkåras, nemligen, at fcalpellen inom moder-
flidan fkår in på Bläfan, Ja, Mery framftåller

denna hjelp , men åter den famma forkaftar, af

fruktan for ftiUicidium urinx och fiftlar, fom
deraf kunna upkomma (fe Sur la maniere de tail-*

kry Cap, IV. p. 30 ).

Ibland de nyare, har Levret til den fam-
ma gifvit bifall (fe Efai fur V ahus dei regles ge^

verales dans les accouchemens } p* t p 3 )^ Men af

defTe alle finner jag ingen, utom Hildanus,
fom med upiät ofvat denna handläggning, utan
hafva de fruktat, at fiftel eller urinens ftåndige

flytande fkulle derpå följa, eller ock intet rått

utfått ftållet, dår operationen borde fke, hvar-

fore jag håller fore, det icke vara utan fin flo-

ra nytta, at nu med tå ord tillägga ijelfva fåt-

tet, fom i längden bor tjena til efterfdlgd.

D 4 Man
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Man bor hafva tilreds en rak Scalpel eller

Biftouri, famt en Stäl-catheter fom år halkad,

(crenatus) hvars böjning bor vara nägoc ftorre

och meratilbaka hvålfd, ån den man vanligt be-

tjenar fig at for könet.

Den Qyinna, fom (kal opereras, bor ligga

vidöppen på ett bolfter eller dyna, med upåt vek-
tic famt opne Lär, Cathetern införes genom u-

rethrag orificium, och defs böjning ftälles ät yt-

tre fodflo-lemmarne med vånftra handen, dä i-

medlertid den Chirurgus, fom år til hands at

biträda, forer et eller bagge fingren i moder-
flidan, at hälla henne ät låtet (anus).

Harpa upfkåres nu moder - flidan pä cathe-

tern efter den omformålte perpendiculaira line-

en, bakom glandula myrtiformis, gensm efter-

fta delen af column^e rugarum fupremas, til en
eller 2 tums långd, alt efter fom Stenen år me-
ra eller mindre ftor, hvilken fedan med fingren

låtteligen utdrages^

Bläfan renfes fcdermera ifrän alt grus, och
återftär dä vidare intet, utan at infora det lin-

net, fom i form af peflarium fammanvecklas
och fuktas med fpiritu vini eller Aqva vulne-

raria, fom z gånger om dagen omfes.

Detta år, hvad jag, i fortroftan på Min Her-
res ynneft, bordt underftålla Defs granlkning,

hvarmed jag tillika bordt innefluta mig i Defs
bevågenhet. Hamburg den 4 Junii 1774.

AN-
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ANMÄRKNINGAR
Vli föregående Afhandltngy

af

. OLOF ACREL.

Herr Auftor har, med mycken inGgt och
noggranhet, upteknat förloppet af den-

na håndelfe: faken fortjenar det, och jag tror,

at om iädana ljuka altid ftannade i lika iipmårk-

fame Måns händer, få (]<ulle vi oftare fä allmän
kunfkap derom, och håndelferne blifva mindre
fållfynte, ån de nu åro.

Herr Auftor har fjelf anfört ätfkilliga af

de åldre obfervatores , fom fcdt och vårdat nå-

gra fjuka i flika fall.

Utom defla, hafva Bonetus (^), Schenc-
Kius (^), Mangetus (^), Benivenius (^),
Martin (^), (vår lårda Anatomin & Chirur-

giae Profellbrs, Herr Doélor Rol. Martins
afledne Fader) flera til fortigandes, anteknat och
befl^rifvit Itflcilliga dylika händelfer, både hos

Månner och Qyinnor. Tre pä Qyinnor hafva

åfvcn förekommit mig, hvilka jag innan kärt

Ikal gora allmänna,

Alla bevifa raojeligheten och en ofverens-

llåmraande liknelfe i forloppen: fådana händel-

D f fer

{a) Med. Septentrionalis. L. 111. Seft. XXVI. Csp.
V. XII. XVII. XVIII. XXXIII. XXXiV.
XXXV. (Ä) Obf. Med. L. III. obf V. & Vli.

C^") Biblioth. med. pra£l:. Tom. I. p. 349 & Sfi.
Obf Gap. LXXVIII. CO In Ad. lit. Sve-

ciae, 1726. pag. 137 5c feqv^
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fer hafva ock formodeligen gifvit Celsus for-

fta anledningen til ften-fkårningen iitur bläfan

efter defs brukade fått 5 men detta fåttets ölä-

genheter blefvo i längden, af fjelfva iipfinna-

ren, fäfom åfventyrliga anfedde, och metho-
den ofvergifven, af fä eller inga folgd, om icke
i enkla handclfer, pa Barn under 10 ä iz års

ålders hälft då ftencn faftnat i bias- mynningen
och dar tilvuxit.

Blåfe-ftenar, fom åro inholfade eller eljeft

fkarpa och taggiga, upvåcka tilfålliga inflam-

mationer, bulningar, fråtningar och utbrott åt

huden, framkomma omfider af fig fjelfva (/),
genom häftiga tryckningar, fom de åftadkom-

ma, fä framt de ej förut blifva med någon
tilhjelp uttagne, fåfom hår fkedt.

Bläfe-ftenar kunna fäledes finnas och anbju-

da fig pä flera ftållen i yttre huden, alt efter

deras faten ibläfm, i ljumfkarne, utan eller med
hernia vcGcx^ i perin^^o, fcroto, vagina mulie-

bri, fundo uteri inverfo o. f. v., pä fam-

ma fått, fom gall-ftenar gora fig opning i hy-

pochondrio dextro,och njur^^ft^nar ofver lånderne.

Medici kalla fädana ftållen loci necejjltans , for ea
ound-

(/) Et mSrkeligt exempel deraf läfes J. G. F,

Jahns Dilfert. de infolita calculi ingentis per fcro»

tum exclulione. Wittenberg. I7fc»

(^) KL Chir. Acad. Mein. Tom. IV. p. i til 100.
af Mr. Werdier; likaledes Tom. VIILpag. 334
til 364. af Mr. Louis; Mem. fur les pienes iiri-

naires formées hots des voies naturelies de 1' urine,

åro fä rika och uplyfande i detta åmnet, at de hele

och hällne böra låfas.
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oundgangelig operation , til den fråmmande kroj?-

pens uthämtande j men lod ekätonU hafva tatt

deras utprickade rä* märken, h vilka en eller an-

nan håndelfe, nu mera 5 icke låtteligcn kan

flytta.

Når någon utbulnad ften träffas på detta

Hållet, fom Herr Auftor utfåtter, inom eller

redan uti opna huden, då år vilTerligen iiltet an-

nat ftålle nödigt at foka honom: konften at ut-

taga ftenen år då fä obetydelig, at den hvarken

fortjenar namn af ften-fkårning eller någon grnn-

laga Chirurgifk operation. Når åter ftenen^ ]äm«

val hos Qyinnor, år los och rullar af och an i

blåfan, efter hela kroppens rorelfer^ dä tvifjiir

jag, om detta fåttet är prafticabek eller rade-

ligt. Ingen fara år for delarnes ömtålighet, fom
i detta bläfans trehorniga rum förekomma, hvil-

ket Herr Auétor ganflca väl ä daga lagtj men
incontinentia urinas blir oundvikelig {h). Hade
icke denna enda, men fvåra och i längden dö-

dande omftåndigheten, i alla tider, legat i vå-

gens fä hade hvarken Mery (/) eller andre

gi-^n-

(Å") De måfte håndelferne hafv^ flutat fig med Bläs-

fiftlar och vattu- fipring. conf. Jahni DifTert. fnpra

cit. pag. f I , i Hr. von Hallers Tom. IV . DiiTert.

Chirurg. feleä.

(/) H. Prof Ernest Plattner, i Defs Hift. liter.

Chirurgfca lithotomias mulierum, pag.XIV.de fedio-
ne vaginali, figer om Mery vid detta tilfållet. - -

- - cum vero multis exemplis didiciffei, exigoa quce-

libet vaginas vulnera, calculofis feminis baud raro ti-

ftulas diuturnas, a veiica ad vaginam manantes,
contrahere, & urinx per has partes ftillicidium move-^
re, ipfe hane methodum rejiciendam putavit: och
pag. XV. - - undrar pä forfåktarena af denna me-
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grandcande ften- (kärare, nu fnart i loorde är,

valdt något annat ftålle ån detta, til Ilen* (kår-

ning pa Qyinnor,

Af en eller annan läkning, fom folgt på främ-

mande kroppars utbulningar utur inålfvorna och
kroppens hälor, få vi ej domma til antageliga

grunder, for anftällande incifioner derpä. Mat-
Itrupen, Tungan, Magen, Gail-bläfan, Tarmarne,
Njurarne och Urin-bjåfan, genomtåras ofta af

inkonine främmande kroppar ^ men lakas alt ef-

ter h^eterogenei framfkridning, anda intil krop-

pens yttre betäckningar och huden: fädana Na-
turens verk kunne vi icke eftergöra.

Om Herr Aufl:or finner haut appareil ega fö-

reträdet for alla methoder, hvilket jag gerna

niedgifver, fä häller jag denna fift forellagne, i

affeende til ftället, for den fåmfta^ emedan man
dymedelft ådrager den opererta, pä läglla (lål-

let af bläfaij , urinens ftlndiga och motvilliga

aflopp, hvilket, genom incifionen i defs ofver-

lla del, undvikes, når alt annat (kickar fig val

och lika.

Denna HerrHof-Rådet Doft. Noreens nyt-

tiga och rara obfervation fortjenar viiflerligenrum,

bäde i Kongl. Vetenfkaps Academiens och flera

lårda Samhallens Handlingar; men den foreflagne

nya methoden til ften-{kårnnig päQvunnor, i an-

ledning af denna händelfes cgenfkap, finner jag,

for

thod, hvarfore de mer frukta för en läckande eller

drypande urether, In för urinens farliga dropprjing,
* längt in i moder- flidan.

1
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for min del, icke antagclig, tils vidare lyckeliga

prof deraf hinna infamlas (k). Efter K. Veren-

ftaps Academicns eget godtfinnande, kunde lik-

väl Auftors upgift, for egen rakning, åtfölja defs

elje{l lårda och val författade athandling.

Ttterligare ttlläggntng.
af

ROLAND MARTIN,

Söm Herr Profenbr Acrel, la iiplyft ifrän

en utvald Praxis , och iä grundadt pä en

lård autorité, fig redan uttryckcligen yttrat j

fordrar föregående Herr Hof - Rådet NoReNs
Ron intet annat, ån en ftadgad forfarenhet til

fin fullkomliga efterfolgd. Ty af Theorien Ikul-

le, efter Herr Audors upgift och beftrifning,

methoden i fanning ega lä gällande medhåll, at

det

(^) De nyafte och mäft gynnande prof, pä Herr An-
öors lida, fom jag läfit, anföras af Engelfka Chirurgen
Benj. GooCh, i Defs Cafes and praftical remarks
on Surgery, Vol. IL pag. 183. & feqv. Norwich,
1768. Han talar om 3 Sten* Mrningar, gjorda pä
Qvinnor, genom moder- flidan, hvilka lyckeligen

atlupit. Om nägot (kåi borde framdragas mot tro-

värdigheten deraf, fkulle man hälla fig vid tidens

utdrågt frän 1740, dä operationen fkedt, til den när-
varande, utan at methoden, fom fäledes börjades
för 35* är tilbakars, ännu allmänt blifvit vedertagen.

W. Bromfield, i Defs Chirurgical obf. and cafes
London 1773. VoL II. gifver icke deiina mothoden
ftadgadt företräde*
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det borde gora mig ondt, om en lå vacker up-
lyfning irran en fund Anatomie icke fktille hår

hafva fin fulla verknn til Praftifka hand-ofnin-
gen, fom den likväl eljcft i alla tider verkeli-

gen haft. Således bor det nu af erfarenheten

noga utrönas, om det i utofninnen val häller

llånd:

irmo, A t man kan fkåra vagina uteri ofver

columna carneo-papillofa anterior, eller pä den
fidan, fom vetter åt Bläfan, lä at

2:do, Man tillika kan, (i en annan händel-

se än Herr Auctors, dår Stenen Ijelf gjorde fig

väg) fä en lä tilråckelig opning, fom utgör en
eller 1 tum, at därigenom uthämta Stenen,

3:tio Om, när man dermedelft undkommer
at (tada Sphinfter veficse, man åfven undviker
den af Regnero de Graf , (de mulierum or-

ganis, generationi infervientibus, Gap. VI, de
mcatu urinatorio) lä vackert befkrefne Subftan-

tia membranofa albicans, hvilken omgifver ure-

thra: canal , och hos Q\Mnnor, i Glandulas pro-

ftratie llålle, beftärat de fn>å Lacunis, fom gif-

va en faft, for at med picquant lålta oka deras

lufta, och in coitu lubricare partes pudendas cum
jucunditace. Herr von Haller, i fin Phyfio-

log magna, Lib. XXVIIL p- 87. vill håldre kal-

la defle finus, pch befkrifver dem i Urethra:

granftap ftråcka fig til vagina m. m*, famt at

derns duftus gä ned ofver columna fuprema,
fnedt efter moder- flidan. Icke til förtigande

den plexus retiformis, af en mängd fmä blod-

ror beiläendc, fom ifrån C'litoris pä båda fidor

bak om Nymphas utbreda fig här fraratil ofver

mo-
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modcr-flidan 5 hvilka alla delar jag nog finner,

at Herr Hof-Rädet menar fig val kunna kom-
ma bakom, och åndä vinna nog ftor opning for

Stenens uthämtande.

4:ro, Om icke dc Sinus pori och lacuna;

mucofe, fom åro imellan reticulata juga valvu-

larum vaginae &C cervicis uteri, och åfven de fol-

liculi, fom ofver os uteri internum finnas, lä

val uti ftammafna fom grenarna af de (ferynckor,

hvilka Herr von Haller kallar Palmx valvu-

lofae, kunna anfes vara lä beftändiga källor til

(lem och fuktighet, at de, efter den foreflagnc

retanda (kårningen, mycket bidraga til den af

Herr PfofefTor AcREL befarade fvära olågenhet

af incontinentia urinas, efter Herr Jahns an-

vifning i Defs diflertation dc infolita calculi ex-

clufione, fom p» f U i Herr von Hallers dis-

fertation. chirurg. Tom. IV, år omformåld, hvar-

all:, ehuru åmnet år om Stenars onaturliga vå-

gar hos Karlar, dock i allmänhet påftäs, at de
båfta flvårningar pä Ijelfva Bläfan icke varit le-

dige ifrän denna olågenheten, fom fall mera tyc^

kes hos Qyinnor befordras pä detta ftållet, i an-

feende til den ftåndigt tilflytande våifkans hin»

der for en god och jämn låkning i et lä af-

lågfct ftällc , och pä et iä längt iar , dar man ej

bor eller kan komma ät, at gofa tryckning af

ComprefTer. En lädan: tryckning vet man eljeft

fkulle mycket bidraga til god och jåmn låkning,

pä ftållen, dår mycken cellulofa är, och flere

lofe delar, fom lemna omnigt tilflode, hvarfore
ock ofver läret, efter en ordinair Sten-fkårning,

,cs bevis i defie Handlingar for är 1766 y dår den
Sten-
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Sten flvårning omtalas, Tom jag i Helfingland med
Herr Stads -Fåknvåren Stutzer förrättat.

Når det åndteligen medgifves, atdetafHerr
Hof-Radet determinerade Hållet år ilog prascift

och äfven ledigt fran både Sphinéler och andre

fibrer, ån de efter längden gående mufkel- trå-

dar af Blåfans kött-hinoa , och at af den grun-
den Herr Auélor haft mycken rättighet ifrän fin

upgifne theorie^ at projeftera d^nnc methoden,
kan man likväl, for andre omftändigheter fkuU,
äfven i flod af Anatomien, gora en och annan
anmärkning, fom torde vifa, hvad jåmforelfe

denne method eger enlöt den lä kallade haue ap^

färeil^ eller apparatus altus, hvilken Herr Au*
äror, iäfom manligen förfäktad af Heuermai^,
åfven Ijelf tilftår 6fvertråf¥ii andra, utom fin e-

gen. Anmårkningarne blifva följande:

i:mo, I den af Herr Hof- Rådet befkrefne

method 5 år det i fynnerhet Blåfans bakre bage
ofven Sphinä:er> fom fkal upftåras. Derftådes

år det hogft förmånligt, at et rum upgifves, fom
ligger lä prcecifi: fritt ifrän Ureterernas ingång

och Urethrx utgång, lä at ock icke allenalt

S^phinfter, utan ock Plexus retiformis tåmmeli-

gen fkal kunna undvikas.

I Apparatu a!to (käres pä Bläfans främre bå-

ge, där alt det famma måite lä mycket fåkrare

kunna undvikas, fom muftiel-fibrerne derftådes

åro mycket mindre til antalet.

z:do, I Herr Auftors method nekas ej^ at

ju muOcel-fibrerne, fom ligga i längden, kun-
na genomOiåras. Defle äro af Herr Parson i

Defs defcripcion de la veflie, p. m. f 2> belkrefne

ut-
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utgöra defs få kallade detrufor urinse, fom ifrån

fin början bakom os pubis ligger mycket fva-

gare pä Blafans främre bage, ån pä bak-fidan.

De omtalas åfven af Herr von Haller, i Defs
Phyfiolog. magna, Tom. VH. p. 318. och ty-

deligen fägas hos Qyinnor tårtas uti Blåfans för-

ening med moder-flidan, (in foeminis in vefic^e

cum vagina compunftionem inferuntur). Således

lemnas hår ingen liten avantage åt Apparatus al-

tus 5 fom andre methoder, och åfven denne Herr
Hof- Rådets 5 for denne orfaken (kul icke kan
hafva.

Jag får härvid icke fortiga, hvad nämnde
Herr Parson om denne detrufor vidare yttrar
iig3 nemligen: " Säfom Mufculus detrufor år
"placerad immediate ofver vagina, i et fpatium af
"vid pafs ^ tum ^ och at defs Fibrer åro i en
"parallel direftion til famma flida, (ä gor den
"dymedeUl en mårkelig verkan derpä, fom år
"at i momento coirus, om i Qyinnans Blåfa fin-
"nes en vifs omnighet af urin, lä händer, at
"penis, fom dä pråfTar Vagina upät, och folj-

""akteligen åfven detrufors neder-del, orfakar
"en iä fvär tryckning at lata vatten, at detta
"ofta gor hinder for en vederbörlig fullbordan
"af coitus, och läledes en obftacle for Gene-
"ration."

Om nu denna detrufor, fom är lå verkan-
de til urinens utflöde, at denfamma icke i Ijelf-

va coitu, hvilken år en fä naturlig retelfe, kan
undgå at päfkynda urinen, hyad (kal den dä gö-
ra efter den hår befkrefne operationen, når den
infloppade pelTairen behofver gora fin fulla ver-
kan for läkningens fullkomliga fullbordan?

^
^

•'.
'

I ap-
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I Apparatu alto behofs icke flikt befaras, eme-
jdan man dår icke emot Vagina eller Bläfans bak*
fida hafver af noden at gora incifionen.

5 :tio, I Herr Hof- Rådets method^ måftc

man med inftrumentet gä in genom prona^arn

cUef Atrium vulVas , anda up förbi columna pa-

pillaris anterior^ och foljaktéligen åfven ofvér

hymenis ftålle up i Vagina^ h vilken ofta år nog
träng, ätminftöne hos olika äldrair af Fruentim-
mer, olika beqvåm at paflera.

I altö apparatu år ftållet aldeles ladant, at

hela denna fruktan undanrodjes> och fedan den

nu fä mycket celebre Frere C o m e i Paris med
ftorfta framgång börjat verkftållä och med egen*

telige Inftrumenter fullborda denna Sten-fkår-

nings methode^ hvilken jag hår på Anatooiie-

Salen blifvit ofvertygad om, vål förrättas af Herr
iHof-Medicus och Regements Fältfkårn Mar-
TiNAu, lä väl fom i Kongh La7.arettet, hvar-

igenom de ölägenheter åro undanröjde, fom Herr
Le Dran, i lin Parallel imellan Sten-fkårnings

methoderne, anfört ^ lä fer jag åfven på denne

jfidan defs företräde, och låledes, når Herr Hof-
Rädet ijelf af Herr Heuerman och andra tå-

ger grund dertil, at haut appareil, lådan fom
den Förut varit prafticerad, har företräde for an-

dra , dä man likväl , med ofta pinlige medel ,

mäfte foka at tä Bläfan utdånd , hvad fkal den

dä icke nu faft mera kunna föredragas andre

methoder, när man på en tom Blåfa, kan fä

färdigt gä til väga, fom Frere Co me gor^
och altid undvika urinens inkomft ofver Peri-

tonaeum?

4:0,
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4:to^ I Herr Hof- Rådets methode måftc
man nödvändigt komma ofver vertcx inferior ve-
ficse, något bak på defs kropp, hvareft det tri-

angulaire mellan- rummets perpendiculaire linea^

dragen ifrån bafis, fom är ofvanfore, til fpetfen,
fom är nedanfore, flcal imagineras.

Om nu ftållningen af Blåfan, for håndelfer-
nas mängfaldighet flcul^ icke altid år iä jämn,
utan kan af Stenen vara dragen ät någondera (i-

dan, och där åfven fallvuxen, hvad olågenhet
flculle man då icke råka, nt komma mera ät en
fida af triangeln, och iåledes åfven ät ureterer-
nas ingång ?

Skulle icke deraf kunna blifva det måft oof-
vervinnerliga Stillicidium ? Jag lärer fluteligea
ej behotVa påminna, at Blåfans naturliga {låll-

ning ofvanfore defs vertex inferior icke följer lä

i famma Piano vagin^e direclion, at den ju der-
emot^blifver något flupa, eller tådan, at Blä-
fans ofre del år något framåt ftäld, men defs
nedre del bakåt, hvarom låfes Herr von Hal-
lers Phy^fiolog. m.. p, 301. Tom. VIL Såle-
des, ju iångre man kommer up i vagina, ju
ftorre vidd imellan Bläfan och bemålte llida.

1 alto apparatu undvikes åter detta , och til-

lika all olägenhet af declivité for urinens til-

lopp, fom Herr Profeflbr Acrel redan lä var-
famt anmärkt, at jag ej dertil behofver något
tillägga.

^ ^ ^Det forfok pä. en dod kropp , fom innan defTe
tilläggningar framgifvas , äro gjorde lä väl här
pä Anatomie Salen, fom i Kongl. Lazarettet
om denna fak, i Herr Profefforen Agrels och

E 2, fle-
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flere Medicorum och Chimrgorum nårvaro, haf-

va ofveftygat, at det pä en lä relacherad vagi-

na^ fora hos en dod, år redan nägot fvärt , at

val kunna komma ät, at med bibehäliande af
collum och fphinéler veficas, gora incilioncn lä

iängt bak pä Bläfan ^ fom Herr Hof-Rädet fo-

refkrifvit, och det ändock pä et fujet^ nog op-^

pet med deffe delar 5 och nog åldrigt. Hvad
ftai det då ej blifva pä lefvande och pä yngre,

af mera tilflutne och mera fammandragne par^

tier? Deremot tjena de yngre aren hålfl: for al-

tus apparatus^ och nu j efter nyare forbåttrin-

gar> åtven for alla flags åldrar.

Jag har altfä, efter min fkyldighet, in for

KongU Academien anfoit opartifica tankar, men
onfkar, icke defs mindre högeligen, at detta fin

Auftor Herr Hof - Rädet Noreen lä mycket
hedrande ron^ mä for framtiden blifva i Defs
handlingar helt och hället infordt, läfom det ut-

märker fin uphofsmans hederliga belåfenhet och
ofning i Anatomien, famt färdiga tillåmpnings-

gäfva for Praftiquenj ty det bor til methodens
fordel vifljsrligen icke nekas, at den vore låt-

taft gjord, och kunde med minfta antal af in-

ftrumenter forråttas, famt pä et ftaUe verkfläl-

las, fom åfven for lifvet vore mindre farligt,»

dä anförde ölägenheter eljeft kunna af erfiren^

heten undanrodjas, hvartil et lä väl forfntadt

ron kunde gifva tilråckelig anledning for fram--

tiden.

BE-
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BESKRIFNING
Pä en ganfka befynnerlig och obekant

Svamps HYDNORA afrkana^
ifrän Goda Hoppets Udde i Africa inland af

CARL PETER THUN3ERG,
Med, Do6^or.

fj friens fodra born har af alle med förundran

/j blifvit anfedt for fina befynnerliga alfter

af djur och växter. Örterm i fynnerhet åro lä

olike alla andra i verlden, fom fjelfva Landet
år flcild;; ifrän gemcnfkap med de andra verlde-

nes delar. Det eger bäde mänga egna och gan-
fta vidlyftiga flågtpr.

Smifdlten^ fom ligga lagt, toga högre ån fjelf-

va Oceanens yta, och ofverfvåmmas i vårtiden

af regn- vatten
5
hyfa pt qåndeligt antal af Lok-

växter, hvilka pä mångfaldigt vis förändra fitc

utfeende til ftorlek, fkapnadoch färg: läfom O-
Kalides, Irides, Ixias, Gladioli, Mora^a^, Cya-
nellas, Antholyzat:, Wachendorfiae> Dilatrides,

Antherica, Ornithogala, Melanthia, H^manthi,
Albucse, Sparmannia, Amaryllides^ Grina, Hya-
cinthij utom andre, dc der ega rötter, läfom
Grielum, Monfoniae, Heliophilce, Cyphias,Ar-
ftotides, Calendulce, Orchides, Ar£topus, Phyli-
cas, Bruniaj, Proteae, Thefia;? Echia, Hyoban-
chc, med flera*

Bergen^ fom icke utgöra nägre ftrodde ryg-
gar eller bergs- hogder, utan i fjelfva verket
fullkomlige tjåll, prydas af Afpalathi, Ericx,

E 5 Pro-
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Protese, Gnidi^e, PafTerinx, Crotalarise, Xer^
anthema, Alleres, ClilForti^e, Stilbcj Chryfi-

trix, Penxx, Chironix oqh andre,

Carro^ det torrafte, och icke allenafl: i Afri^

ca, utan ock kan hånda i hela veriden, det

torltigafte Land, hy Ter fina egna helynnerliga

växter^ låfom de mänge Euphorbi^e, de nåftan

oråknelige CraffiiUe och Mefembryanthema,
loe, Cotyledones, Zygophylla, Meliar*thi, Por-»

tulacpe, Pteronix, Athanafi^, Jutticiac, Ruel^
lix, Stapelix, Cacalias och dylike, rned kotu
fulla blad och ftjelkar,

Under mitt tvånne-ara viftande och gjorde re^^

for pä denna Africanfka uddens fjäll och torra iålt,

har jag egt'et ovärderligt tiltälle, at famla, utom
de mårte redan bekante, en ganfkaftor hop växter,

fom tilforene antingen ofullkomligen eller alde^

les icke varit kändes men ibland alt det, fom
jag hittils haft tiitälle at fe och uptåcka, har

dock ingen ting förekommit mig mera undrans-

vårdt, ån d^n Svamp, hvars befkrifning jag nu
har den åran, at til Kongl. Vetenfkaps Acade-
mien inlemna» Den år til hela fin fammanlått-

ning lä fynnerlig, at mången (kulle fåkerligea

tvifla, det en dylik växt gäfves pä jordklotet.

Under blomftrens famille kan den icke foras, och
Svamparnes fy nes åfven utefluta honom^Blommans
delar, låfom blomblad, hanar och honor, vi-

fa dels likhet med blomllren, men blombladens
fvampaktiga våfnad , brämets taggar och fro-

kropparne ofvertyga pfs om defs nåra flågtftap

med fvamparne.

Den
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' ben vdxer l Carro fältet, bakom Bäckefålts

bergen.

/ Jugufti manad har jag fått denna fvampen,
ånnu tilfluten, famt en annan i Martii må-
nad året dprpå, öppen, med omogne froni

Roten år köttig, tradig, ärlig.

Svampen har ingen ftam , utan utgör en blom-
bägare eller tåft? , fom innehåller blom»
mans delaro

BLOM - BÄGAREN köttig, trind, en hand
lång, i forftone fluten, men fedan i fpetfen

open. Hre opnandet år den mot fpetfen

trekantig, ofvan ro^en något tjockare^ utan-

til gropig med hårige gropar, brun med up-
hogde, plattet morke knölar, ^//^ropnan-

det ofvantil, delt i tre bladj nedtil tratt-lik^

Brämets blad åro lancett-like, trubbige, hälf-

ten kortare än Ijelfva fyampe», frånbogde

med inbogde fpitfarj de yttre kanterne nå-

got utå^ bogde, de inre vidgade , fnedt in-

bogde, nedtil hopflupand^ Uti trenne tän-

der, ojamne af taggar.

Taggarne ^ likfom på Hydnum, hvitrode, de

yttre längre, de inre fmåningom kortare-

BLOMMAIM tre-bladig. Hvart [blomblad \h&^n^
xet inom brämets inbogde kanter, hjertlikt,

aflångt, kottaktigt, fnohyitt, tums långt.

HANN ARNES trådar fre, midt inuti blom-
bägaren fåftade , brede, hopväxte i en kropp,
half nagels länge 5 Utantil näftan hele, täck-
te med han-kngppar> innantil nakne, kupi-
ge, bvite.

E 4 Knaf-
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Kmpparne tre, hjertlike, rafflade, köttiga, glat-'

te, blekrode 3 ncdtil foga hopväxte j up-
til flkilde, trubbige, ihoplutande.

Mjölet: fint, fittande i knapparnes faror, hvitt.

HONANS /v^^ under hannarne kuUrigt, köt-

tigt, glatt, hvitt.

Trdd ganfka tjock
3»
mycket kärt och nåftaq

ingen.

Knapp trehornig, kullrig, fårad med tre ifrån

inedel • punélen til hornen utgående iäror,

tvårs ofver ganfta fint rafflad, hvit.

IFrå-holfan i fvampens botten innefluten, kot?

tig, hvit, trekantig, rafflad.

Jro;^ inge; utan i deras ftålle månge rått up
och ned ftäende kroppar, fom fylla nåftan

hela holfan, fåftade uptil, ftjelkade, pä fi-

dorne och under frie^ inuti kottige, fylde

och rodaktige, utantil ofver alt befatte med
fmä genomftinlige , hvite korn* Stjelkarm,

kårte, flere i en klump.
Sldgtets kännetecken: En afläng, tredelt, tratt?

lik Svamp, med blomblad, hannar och ho-^

nor.

Rummet: i Tjugonde fjerde GlafTen, Svamps
fläcken > imellan Clavaria och Lycoperdon,

pen borde foras til Monadelphia, om den eg?

de rigtige frön.

Blommorne aro hår, fpre Svgmpen^ opningi
gömde, likfom i Fikonet.

Båren eller taggarne pä brämets kanter likna

aldeles et Hydnum y blombladen likna Byf*^^

fus fepticus til fin yåfnadi frårhålfm Ix fyl^

och



och /r(5;? bljfva efterhand mjolige, iåfom i

Lycoperdon,

Jnnan fvampen ånnu blifvit öppen, afdelas den

inuti i fyra rum : det öfverfia for blombladen,

afgårdadt från de sindra medelft brämets

tänder j det andra for hanarne, frändcildt me-
delft de brede hannträdarj det tredje for ho-

nan, afflvildt uraf frohSlfans topp; det un^

derfia for froholfan i fvampens botten, hvil-

ket allena år fullkomligen fldldt frän de an-

dre, fqm fins imellan ega fmä opningar*

^pnade fvampen år lik en enbladig, tredelt och
tratt-lik blombägare, pä hviikens bräm blom^
bladen, i hvars tuli hannarnc, oph uri hvil-

kens botten froholfan blifvit fäftade.

Befruktandet ffcer, fedan fvampen opnat fig,

dä vädret bläfer pä fro- mjölet och drifver

det ned pä honan. Hanknapparne luta vä),

ihop ofver honan
]^
men lemna dock opnia?

gar, fä väl uptil en, fom pä fidorne tren?

ne, hvarigenom fi*o- mjölet kan nedfalla pä
hon -knappen,

'Före blomnings- tiden år froholfan inuti hel och
hällen kottfuU och fyld^ under blomningen
fpricker mer och mer defs kott til ofvän-

befkrefne trinde, lofe och lått rifne kroppar,

Wrokropparne blifva til åfventyrs efter mognin-
gen til et, likforn i andre fyampar, lefvan?

de mjöl, fooj, dä holfan fpruckit, flvjngrar

och lär fig^

At befruktandet har fker medelft fr6- mjölets

nedfallande pä honan, tyckes vara ingen tyif-

vel i ty annars fkuUe deffe delar , fom pä
E f

'

alle
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alle hittils bekante och uptåckte fvampar al-

deles fela, vara ofverflodige, och i fynner-

het fro-mjotet, fom, innan fvampen i toppen
fpricker, felasj men framkommer, lä fnart

blomnings- tiden infaller och fvampen af fig

fjelf opnas. Jro nu defle fron, fom naturligt

vis följer, {äfom i andre fvampar, lefvan-

de kråk , lä blir obegripeligt , hvartil en
ladan Befruktning här, pä orternas lått, år

nvttigi emedan, utom blotta fron, pä andre

fvampar
5

inge fruftifications* delar kunna
uptåckas, och man läledes icke ännu vet,

pm eller huru fecundationen dar (ker.

figurernes Förklaring.

TPabf II. Fig* I* Svampen opnad, utantil vifad •

och tvårs affkuren under honfåftet,

z. Blombåg^rens inre foreftåldt, fedan en del

deraf blifvit bortlkuren.

3. Den ifrän fig. 2. (kurna delen,

4. Et af brämen-

5-. HonaUo

6^ En han? knapp, pa yttra fidan afritad.

/z. Han-knapparneo
b. Hon - knappan.
c. Hon - träden?

4. Fro r kropparnCo

e. tredje rummet for hqfian;

/. andra rummet for hannarne*

g, forfta rummet for blombladen.

b. tjerde rummet for fro- kropparne.

/. taggarne eller håren yl bråpiens inre fidor.

Ii, blombladett

i. tån-
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i. tånderne af bråmeh.
»7. hon - fåftct.

de pä hon - knappen frän medel- punften til

hornen utgående täror.

0. hon -knappens räfflor,

p: han-träden^

CHRISrOPH. CLAVn rheorem, i defi

Geometr. ^raåf. Lihr. V. Cap. III , äbero^

padt i KongL Vetenfkaps Academlens Hand-
lingar år 177^, ^lyart. 4, vid fättet at

^'pträkna Cönifka Modeller til Wigter och

Mäly lättare geometrice beviji

af

ZACH. Z. PLANTFN,
InfpeäGr 6fver Mätt, Mäl och Wigt,

Theor.

Parallelt gfftympade Pyramiden 4BCEDGy Tab,
1. iig. 5. (uti hvilken BD är Jodrått emot Planen
4I^Cy Tamt QB emot Planen AD) ftal bevifas

vara — A^-Pff+ yÄWTÄS x

Skar af AB et ftycke BN::zDEy gor NK pa-
rallel med AC^ och lått , at rata lineer åro

dragne ifrän K til A och £, ifrän til E och
ifrän C til E och D,

(cc) Emedan /\EDGcfi (A^SCca) ANBK
och DEzzBN (per conftrO^ målle ÄEDG===/\,NBK

(^i

(*) Triangel beteknas med (A), och (c^) betyder
likformig.
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:A ^BK: : ( BN: AB : : KB : GB : :} ^ ABK:A ^I^C
(I och 4 VI, u pr.V)j til följe hvar af Geome-
trifta Medel -proportional arean imellan ^EDG
och A^5Cår= (A^5i^=) V^Kum7K4BC.

Vidare, efter ED och 4B åro parallele uti

en och famraa Plan 4D^ och BC^ BD åro lod-
råtte emot hvar. fin af Planerna 4D och 4BC
(per hypoth.)^ lä måfte /\BDE:/\EAB:: \BN
(-ZDE) :AB: KB:CB (i och 4 Vi, famt
II pr. y Bok. Euclid)> och foljakteligen Pyra-

miden CBDE- (A BDE X~= /\EAB x— = ) Pyra-

miden EJBB: (9 pr, XII Bok. Euclid.). Om
Pyramid- C£Z)(7 + Paramid. EJBC låggas til hvar-

dera af Pyramiderne CBDE och EABKy mafte Pa-

rallelc afftympade Pyramiden ^^C£Z/G i::^ (Pyra-
mid. C£DG -4- Pyramid. JS^i^C + Pyramid. CBDE=
Pyramid. C£i)ff + Pyramid. £^JSC 4- Pyramid.

— BD ^EJBK — AEDG ^ AJBC + AABMx—

AEDG + A^f^C -^ V^^f^^ K A4BCc^ X —

•

Hyilket flkulle bevifas*,
^

CaroilariHm : Hvad hår blifvit anfördt om Pa-
rallelt afftympade Pyramiden ^^C£D6^, gäller åf-

ven om alle ofrige Parallelt aftlympade Pyramider
och Coner i allmänhet , faft ån de (kulle ega lu-

tande Hållningar : (f5 6ocb 14X1X5 famti/V).

Anmärknwg: Vid jämförandet af detta Theo-
rems hår anförde Bevis, med det Clavius med-
4elt 5 finnes, huri^ ftorlekar fins imellan jåtnforde,

for-
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fomiedelft tilhjelp af andra lårftilda ftorlekars jäm-

förande^ enar det kan undvikas, fororfakar onö-

dig öoigäng och verkar mindre tydelighet.

BERÄTTELSE
en fort Malm äf futanego

^ fint är

en naturlig Bios Zinci ^ ifrån Chma ^

af

JEAN ABRAH. GRILL j Abrahamson.

Tutanego, kallad pa Hollåndnca Spjauter^ har

i riianga är blifvit ifrån China bragc til Eu-
ropa> men år dock lä litet kand af Mineraloger,

at jag med foni^idran funnit den^ uti Herr Pro-

feffbren ceh Riddaren Walt^erii Mineralogie,

p. 464, kallad Mixtura metäUica nlba^ Stamio

Wismuto compojitay dä jikvål alle i China vifste

berätta, at det var eh lårftild Malm.

Under mitt viftande dårftädes, var jag om*-

fider ,lycklig nog, fiiitän med mycken moda, at

fä några ilycken af denna M;älm^art> hvarpa
AffefToren och Mvnt- Werdien, Herr Gust. v.

Engestrom, gjort de forfok, fom jag här jäm-
te har den äran at til K. Academien ofverlemna.

Denne Malm är nog los och tung, til ftor-

re delen tegel-färgad ljus-rod, men likväl myc-
ket blandad med hvita ådror: läledes til färgen

mycket olik den Tutanego, fom Herr Capitai-

ne Ekeberg* uti K, Vet. Academiens Hand-
lingar for är i7fö, p. beltrifvit. Det vo-

re
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re artigt, om man åfven af denna fcnare forten

kunde fä et ftycke, för at utforfka, huru vida

den i ofrigt år (kiljaktig ifrån den förra.

Den Malm jag medbragt, och hvar af jag

jåmvål har den åran^ at til K. Academiens Malm-
Cabinet aflemna en Stuff, år ifrån Provincen

Yunnan, hvareft de mälla Bergverk i China fin-

nass och lärer den Malm^ fom Herr Ekeberg
befkrifvit, vara ifrån famma Province, faft Han
ftafvat dcfs namn W honan , hvilket kommer af

Mandarin - fpråkets och Provinciernas olika ut-

tal, ehuru orden af alla ftrifvas på lika lått.

Jag bar deruti folgt Pere Du Haldes Belkrif-

ning och Herr D' Anvilles Cartor ofver China.

Den enda underrattelfe jag kunde af Chine,-

ferne fä om denne Malm • art ,^ var, at han ta-

ges utur mycket djupa grufvorj famt om deras

fmålt - procefs, at Malmen blandas med koiftyb-

be, och lågges uti ftora Grytor eller Dcglar,
väl tilcäppte, då Metallen ofver elden uplofes

och federmera gjutes uti lådana tackor^ fom fo-

§. I. TT^e^^^^a Zink-malm år helt hvit och la los,

jL>^ at den merändels imellan fingren kän

k ra-
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kramas fonder til fnjol. Är^ i form af vagiga

tunna ådror, helt jämnt infprångd men en tegel-

tårgad ljus- rod ochray uti h vilken den ibland

formerar fmä drufe ^ hal , med klot-formig knot-

trig yta. Ochrän äter är helt fint mellanGitt af

fmä particlar utaf det hvita, at ej den minfta

del deraf kan med låkerhet lågas fri derfore:

år til hårdheten half-ftenad*

Hela fammanlättningen eger tämmelig tyngd.

§. 24 Sjeifva blanningen ftod fvärligen at

fkilja at^ fä ar icke den ena likväl var fmittad

af den andra: dock famlades af den hvita arten

fä mycket) fom med läkerhet fans vara rent,,

hvilket var ganfka litet, och gjordes dermed
följande forfok.

I ro. For bläs-ror pä kol, blef oforåndradt, och
ofade hvarkcn Svafvel eller Arfenik*

^:0) Med Bonv^ for bläs* röret, lafles ganfka
halligt up, utan ringafte gåfning, och gla-

fet holl fig klart: men lä fnart bläfningen up-
horde^ formerade lig en ftor, ät blätt fto-

tande laga omkring glafet, hvilken nägon li-

ten Uund brann helt jåmn, och fedan up-
horde.

y.o^ Afbrändes med kolftybbe uti en Degel,
dä den brann ganfka långe med blå laga, och
fublimerade riktiga Fiorcs Zinci» Uti De^
gelbottnen fans ej annat refiduum, än litet

afka efter kolrtybbet*

4:0, Slogs uti en kolf med acido vitrioli, hv^^r-

af^ upkom liten hetta, men ej fynnerlig folU-
tion, forr an litet vatten flögs til och fattes

ofver elden : altfartimans folverades til flut i-

ge-
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genom kokning, och folutionen gaf en cry-*

llallicerad Zink-vitriol.

Ingen jårn-halt kunde röjas i denna folution^

Om det Varit mojeligt at fa lä mycket af

denna hvita arten, fom til en deftillation fordras,

hade jag til ofverflod afvcn gjordt det forföket.

Men det år mindre angeläget, fedan foregående

ron nogfamt vifa, at den famma häller Zink, och
intet annat*

^* 5. Deti roda arten Var ån fvärare at fä

helt ren : nagre helt fniä bitar, utfokte af det re-

nafte, röjdes åndä med Microfkopet innehålla

några helt fmä hvita piinfter» Denna art

i:o, Ofade hvarken fvafvel eller arfenik under
roftningen.

z:o, For blås -röret fvartnade, och efter atkyl-

. ningen drogs af Magneten , fomliga bitar

ganlka llarkt, och andra fvagare, formode-
ligen af mer eller mindre inblandning af den
hvita arten.

3:0, Smälte intet af fig fjelf, uti tåmmelig ftark

eld.

4:0, Solverades af Borax och fårgade glafec

jårnntärgadt grönt, dock ej lä ftarkt, fom
efter prof- bitens ftorlek kunnat förmodas,

hvilket torde hårrort af någon in&landad Zink,

fom volatiliferat en del af järnets phlogifton.

For ofrigt marktes ingen betydelig Zink-halt,

ty

f ;o Ingen blå låga formerade fig omkring Bo-
rax- glafet nu, läfom §. 2» 2:do: men iä fnarc

jag til detta giafet fatt litet af den hvita ar-

ten,
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ten, folverades det UraXj och brann med lå-

ga läfom förut.

Af detta tyckes kunna flutas, at den roda

arten år en jårn-ochra, tårameligen jårnftark,

mer eller mindre fint inblandad med Zink- malm

^

lä at bagges partiklar rora hvarandra, utan ac

derfore vara förenade , hvilket fenare gemenligen
flvuUe fupponera någon flags mineralifation.

§. 4. Hela denna blannip^ lårer laledes fa

heta Minera Zinci calciformis pura fi-iabilis, Flos

Zinci naturalls alba^ cum ochra ferri rubra un-
dulatim interpofita^

Och fom naturliga Zink -blommor
5 mig vet-

terligen> hittils varit obekante, lä torde detta

fä anfes fom en ny uptåckt, och Mineralogieii

foljakteligen blifva riktad med en ny art Zink-*

malm, nemligen Vlos Zinci naturalis^

% f. Hela blanningen, nlraligen Zink-Wom-
man och Järn-^ochran tilhopa, nyttjades fedau

uti efterföljande forfok.

Uti acido vitrioli löftes den med mycken
häftighet, h vilken ån mera tiltog, dä litet vat-

ten flögs til. Det uploftes merändels helt och
hållet, och lemnade endaft en helt liten del jord,

fom vifade fig vara af lerans natur. Utur fo-

lutionen bragtes genom inkokning bäde Jårn-
och Zink-vitrioL

(5. Blandad med % delar Svafvel och li-

kt Borax uti en Degel, var ganflva ilrång-fmålt,

til defs ån en del Svafvel blifvit tillagd, dä det

åndteligen bragtes uti nägon fmaltnmg. Efter
atkylningen, flögs Degelcn fonder, dä deruti be-
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fans en riktig Blånde, Zimum ferro fulphurata

mineralifatum^ ftål- tåt uti brottet, aldeles liknan-

de den, fom finnes vid Bovailen och Skiens-hyt-^

tan i Tuna Socken och Dalarne.

Härvid torde följande erinran intet illa paf*

fa. Herr Scopoli , uti defs Annus V:us Hiftorico

naturalis, Tentan>^ mineralog. VI, §. lo* läger:

Zincum Cronftedtii mineralifatum omnino faradoxum
cji

^ demonftravi enim faulo antea in Tentamine §.

25. I Sulphur cum hoc metalla nullatenus uniri^

Om Herr Scopoli läfjt en rad til, och fedan

utfore, hvad Herr Cronstedt ffcrifver i Defs
Mineralogie om Zinken, hade han funnit feefag-?

de Auftor altid nånina Zincum mineralija$um cum^

ferro. Det var Herr Cronstedt ej obekant,
at Zink och Svafvel aldrig blanda fig enfame,
ty det år länge fcdan all månt bekant utaf boc^?

kcr, och kan iäledcs icke nu anfes for en ny
uptåkt.

§. 7, Drifven per fe uti glas - retort , til och
med ftark glödgande hetta, gaf den ifrån fig en
liten delvåtila, helt ofårgad klar, af ingen fmak,

och utan den ringade inblanning af acidum, al-

kali eller något annat.

Som Herr Sage lager fig hafva funnit aci-

dum falis hos en del Zink -kalker, uprepades

foregående deftillation med tilflaget oieum vitri-

oli, men jag vann dock intet annat, ån en ren

våtfka, ånfkont hettan var iä ftark, at retorten

fmålte. Således finnes åtminftone intet acidum
falis uti denna Zink -malm.

§. 8. Roftad med kolftybbe tvånne lårfldlda

gånger, förlorade den ena gången öo, och an-

dra
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dra gången 90 pro-cent, fom var Zinkens halt^

Detta olika forhällande vifar Zink- blommans o-

jåmna inblanning med Jårn^ ochran. Refiduum

"efter hvarje roitning fldldes medelft tvättning

ifrån den efter kolftybbet vidlådande aflcan, och

torkades: det var dä fvartbrunt til fårgen, och
drogs meråndels helt och hållet af Magneten^

Tvånne iårfkildte reduftions-prof gjordes derup-

pä, men vans endaft cn fvart flagga och intet

nictaUifkt korn^

f . p. Af famm^i roftade refiduum lades nå-

got uti en kolf, med litet acidum falis : altfam-

mans löftes up, undantagande en ganflia liten

del, fom befans vara ler- jord, lika fom f.

Til denna folution hålides acidum vitrioli, dä

cn ftark hetta och kokning upkom, och folu-

tionen blef något dqnkelj men ingen pra:^cipi-

tation märktes forr ån en ftund derefter, dä et

hvitt tungt prascipitat låg pä bottnen. Jag fup-

ponerade detta kunna vara någon Selenit, men
dä folutionen afhälldes, och varmt vatten Hogs

pä pra^cipitatet, uploftes det helt och hållet,

och gaf medelft cryftallifering en jårn - vitriol:

var fäledes endaft fmå jårn- vitriols cryftaller,

fom formerade fig af järnet uti folutionen, och
det tilflagne acido vitrioli,

§. 10. Denna Zink - malm ar lått reducerad :

med kolftybbe uti flutna kåril, gifver den Zink,
utan foregången roftning. Jag har ätfkilliga gån-
ger deftiDerat Zink derutur, efter Herr Mar^
GRAFFs lätt, både uti jårn-och ler- retorter,

men altid fått olika halt, hvartil orfaken för-

ut §. 8. år nämnda Jag har åfven forfokt^ at uti

F z De-
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Degel bringa Zinken ut^ ©ch det har åndteli-

gen, efter nägra forfok , lyckats: det kommer
fornåmligaft an derpa, at luteringen, fom fam-
manfogar bagge Deglarne, häller fig val tåtj

ty annars brinner Zinken up vid minfta luft.

Men härvid har jag funnit Zinken vara iä jårn-
haltig, at den ganfka itarkt dragés af Magne-
ten, hvilket ej hände efter ofvannåmnde deftilla-

tioner. Järn- halten gjorde den åfven fkorare

,

ty den braft fnart under hammai^en, i ftållet at

den deflillerade lät utfmida fig tunnare ån tum,
och dervid endaft braft liter fonder i kanten.

II* Den deftillerade folverades uti aqua
regis med mycken häftighet och hetta : folutio-

nen blef helt klar, och lemnade intet hvitt pras-

cipitat, fom af Bly -halt plågar hända; några
droppar gul folution röjde ingen Tennrhalt.
Spiritus falis ammoniaci. Oxe-blod och Gall-

åple-infufion ändrade aldeles intet färgen. Uti
Degel fmåit med Svafvel, atbrinner detta fift-

nämnde helt rent, utan at lemna någon flagg.

§. 12. Af defTa forfok inhämtas, at denna
Zink var uti det rpnafte tilftänd denna metall

någonfin kan vara. Af Ijelfva malmen , kunde
ingen annan metall, ån järn, gä in uti Zinken,

ty den innehåller ej annat ån defTa bagge me-
taller. I China tilverkas Zink i ftort, af defs

malmer, och vid Eriftol uti Engeland var for

någon tid fedan en dylik inrättning. På fift-

nämnde ftälle fkedde det medelft deftillation per

defcenfum , och fades vara inrättadt pä Chinefi-

fka fåttet. Om lä är, mäfte den Zink, fom af

denna malm utbringas, altid vara något jårn-hal*
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tig, i anledning af hvad foin i §. lo* anfordt ar,

dock til åfventyrs ej iä jårn-ftark^ fom den jag

fick uti Degelen ^ emedan delis hettan drefs iVar-

kare, ån den efteråt fans varit af noden , hvari-

genom järnet mera tvingades in uti Zinken, dels

ock ihdnar ej den reducerade Zink - röken lä^

långe övar uti deftillationen per defccnfum i ftort^

ät mycket jårn knn dragas n5ed. En liten jårn-

halt uti Zinken fkadar ocklå mindre, än om den
innehåller Arfcnik och Bly enfaninie eller til*

hopa, hviiket jag ibland funnit: men om den
Zinken varit Chuiefiik: eller Europeiik, vet jag
icke.

Jag kan likväl af Herr Ekebergs til K,
Academien är 1756 inlemnade beråttelfe finna,

.at i China äfven gifvas och nyttjas andra min-
dre rena Zink-malmer ; ty dén, föm han befkrif-

ver, tyckes vara med mycket mera främmande
arter inblandad, än denna här undcrfokte.

F:a per Afcenfum deflillerad Zink torde va-

ra den allrarenaile, men derjåmte dyraite uti

tilredningen. En iSd^^n inrättning var här for

nägra är fedan vid Skils - hyttan , fom gaf gan-
(ka god Zink > men vara malmer åro altid mi-
neraliferade med Svafvel och mycket Järn, be-

hofva (äledes en längiam och koitram rolt-

ningj fom Utlänningen merändeis
kan befpara.



FÖRTEKNING
På dc Ron, fora åro införde i detta Qyartals

Handlingar»

1. I^efkrtfnwg. huru Hamnar och Canaler böra

XJ pliktas och fonderas i «/ Alex* MiCH.

v. Strussenfelt, - - 5

Z. Om Bitter, Selzer , Spa och PyrMonter ^ Vatt'

nen^ famt deras tilredande genam konft i For-

ra Stycket i «/ ToRbern Bergman - 8

2. Satt at utfkdrä Bläfe^fien pd Qyinnon mfdndt

uti Bref til Stats- Rådet , Jrchiat. och Ridd.

Herr Ronnow, ifrån Hof- Rådet Herr JoH.

ISoREENj - - " 43

4. Anmärkningar vid fåregående afhandling i af

Olof Acrel - - f7

5-. Ytterligare tilldggning^ äf
Roland Martin 61

6. Bejirifmng på en ganjha hefynnerlig och obe-

kant Svamp ^
Hydnora africana i

tnjänd af

GarL Peter Thuneerg - -69
7 Geomet. Theorem , om parallelt affiympade Pyra>

w/Wfr, < Zach. Z. Plantin - - 7?

8 Berättelfe om en fort Malm af Tutanegd^ fom

dr en naturlig FlosZinci, ifrån China; ö/JeAN

Abrah. Grill, Abrahamsson - - 77

p. Fériåk på naturlig Flos Zinci, ifrån China i

af GvsT. v. Engestrom, - " 1°



/







1









1



ACADEMIENS
HANDLINGAR,

För MäNAÖERNE
A PRI LIS, MaJUS^ JUNIUS,

Är 1775-
PRESES,

Hans ExceltENCE Herr Riks-Radet, m.m^

Friherre MELKER FALKENBERG.

Uplåfnmg pä et j^firQnomtJkt Problem,

Om fér ,en hmmelj^ åfö^^y [om antäges fåras

Uti en conlfk feBion ^ fS val defs -ntinjiä af"

ftdnd ifrdn feajonens foco S , (Tab. If f,

Fig. l') [om tvånm andre afjtånd MS, NS åro

G be-
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bekante y jämte vinkelen IVISN 5 at finna vinklarne

ASM, ASN, eller kroppens [d kallade [anna anoma-

lier 9 famt contpKa (e3ionens excentricitet eller afjldn--

det itnellan focus S och Je£lionens centrum.

Låt minfta afftändet AS kallad afftaiidet

iTA/, och SNy vinklarne dSM^ ÄSN bfe-

teknas genom P och Q> conifkä fedionens hdlF-

va parameter nämnas b och defs éxceniiicitct

€9 lå år af conifka recliönernes egenlkaper be-

kant ^ at

^ —Uy —-^y^^^^;
^ zzV) famt —^^ä.

Utaf delTa ^qiiationer foljtr nu låtteligen, ät

k k h "^z/^

och l.Ki-Cono)^t
^ bud b v

hvaräf finnes

(i-i)(-cof.«^(i-i)(-cor..),

och åndteligcn ? ——^* Emedan nu

u

i allmänhet t-eoC;^— i Sin.|x% (ä upkomraer

Sin^|£ ^ följakteligen

Sin.
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-£\ + y ( I — flx

eller

Öm nu äntagés Cof. D = och Cof. É =:^, il

ikal vara ^(r- = Sin. i och -/ (i - =

Sin.x£Yi,alt(äy^^f =|jlg#l^ >

fSfflii]^
féljaktciigcn Tang.i(Q+P;==

'lang.i(£--i)j ^

ken sequation ^ lä vida vinklarne B > Ä och

q^
— PtxMSN ixo bekante, åfvcn Q+ P finnes,

och (äledes vården (a val for Q Tom P blifva "faft-

aålte. Vidare emedan i +f Cor.?=:-2=(i+^)''^
« rf

^0+0 Cof. D, finnes. =
Sin, i ^ .

Sm.i (/>-/)) öm.|(i>+D)*
e"^'^^'^^

*=r—T^T^-^n:—; /•n . c n ' ^o"^ ^^vm kunde

G z man
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de man ock*, at finna ey nyttja denna formeL

^^«Cof.i>— x/Cof/Q] ~ t; GoC Q ~ « CöH p'

Dock bor härvid märkas, at bokftafven ^ icke

utmärker afftåndct emellan feftionens focus och

de£s centrum , utaii denne linipns förhällan-

de til feétionens hJfva florre axel, hvilket B-

genteligcn i Aftronomifkt Forftänd pläg^ir be-

teckna det man kallar excentricitet. Ytterme-

ra år klart ^ at^ emedan a och e åro gifne^ åf-

ven feétionens tialfva parameter flcal finnas ge-

nom jequationen ^ — ^(HhOi ^^^'^ ^^^^ halfva

ftorre axel A formedelft xquationen Ä
^

—

och lå Tnairt denne axel år bekant ^ gifveS om-
lops-tidert, til följe af KfePLfeRs bekanta regel.

For at fe tillämpningen äF detta Problem,
vil jag hår biFoga et exempeb Låt vara at man
funnit ös=ij \ v — i^^ och vinkeln

q—P:siMSN— 46^ i- c5, (ä erhälles Forme-

delft lequationerne^ Gof. D r:f$ och Cof.£ —
-J-f

,

D =± 55^4 26 och £ = 480, iL 25. ältlä

5 f£ -i))= 3 ^. 5^. 29I och I (£+i)):r2o^. 26. ^ ^Lj.

Vidare finnes geno n Formehi Tang. |; =

45°. fi. 4^, altfå lipkbmmer ^^rr 122°. 46. 34
och P 76'*. 44. ?4. Ånceligtn emedan
iC/^+i)) =i fr°. ^. 6' och x(p-lz>) =iio^
3/* 34» blifver förmedelft formehi

5in.i(i»+Z)> Sin, A rP -i))

fåle-



1775. -^P*"*
Maj. Jun. pr

laledes 15275^955 qch 4=5T9 348i7^* Som
i denna händelfe e år mindre ån enheten 3 lä år

klcirc, at (4en coniifka feftionen for detta fall

ån en ellip?^ nien ftuUe c 6nnas si, blir den
famma en parafeelj och qi^

f.>. j aldele§ en hy««

perbiel.

Detta Problem fortjenar lä mycket mera up«
mårkfaniliet, fom deraf en ganfka nyttig tillämp-

ning kan göras, icke allenaft vidj underfoknin-

gen 'om elemehterne för Planeternas rorelfer,

tan ock til de kretfar, uti hvilka Gometerne
röras ikring Solen, och i fynnerhct defla linier$

excentricitét. Det år nemligén bekant, at kim-^

fkapen om en Gomets rorelfe ikring Sol^n i

fynnerhet beror af följande ffex elementer, foni

for iTammaGomet med tilb^orlig noggr^nhec bp'^

ra iitfiiinas

;

Den Hniens låge^ eft^r hyill^en Gometens
krets (kår ecliptican,

IL Kretfens lutning tmoi ecliptican,^

I IL Vinkelen, fom nodernas linie gor mqdi

kretfens axel.

IV. Comctens minfta afftänd ifrån Solen^

V. Kretfens excentricitét, ocb ånteligen

VI. Tiden? då pometen var til fit minfta

afiUnd ifrån Solen*

Så fnart defla fex omftapdigheter åro bekan*
te, år %t lått at finna Cometens ftålle uti defs

krets, for hvad gifvqn tid fom åftundas; (å vida

nemligen ej derjjamte gifves ^kt pä de irringar,

fom uti Gometéns rorelfe kunna upkommä ge-

G J nom
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nom de gfrige Planeternas vevkningar på honom,^

hvilka i den håndelfe^ at dc åro af någon bc-

tydelfe, lårflcik hora uträknas. Ibland deffe fex

elementet plågar det ijerde, eller Cometens min-
fta afftänd ifrån Solen, genienligen vara det lå-

krafte, och med den noggranhet kunna faftftällas,

at den ringa ofakcrhec fom ofrig blifver, knapt
mer fkul'e aftadkomma , an et ars ovifshet uti

Cometens omlopps- tid, äfvcn i de hånd^lfer^ då

excentricit^ten foga fkiljer ifrän enheten. Vo-
re det nu åfven görligt, at af de ofiige Eler

xnenterne, det femte undantaget , utfinna någo;^

dcr^ med mycken vifshec \ lä fkulle man allenaft

af tvånne obfcrvationer ofver Cometens Lon-
gituder och Latituder, kunna leda (ig til dc
omllåndigheter ^ fom i föregående Problem an-

tagas vara bekante, och lälcdes, gcnprn det^^ Pto-
blem3 tilhjelp utfinna Cometens excentricitet

famt defs omlopps- tid* Om ock detta e] (tuUe

1^^^ fig g^'*^9 gifvas lik val lådana håndelfer, at

dä vifla obfcrvationer nyttjas, nägotdera af få-

renåmde Elementcr hafver gahfka liten verkan
at förändra excentriciteten j i deffe fall blifver

tillånipingcn af vart Problem ganika nyttig , for

at finna de ofrige Elementerne, ehuru etdera af

dem fkulle lemnas i ovifshet , hvilken federme-
ra, genqm beräknande af andia obfervationer,

Jean håfvas^ Således har jag funnit, at for den
mårkeliga Copiften af är 176^9 icke allenaft

Cometens minlla afftind ifrån Solen, med tåm-
melig (åkerhet år bekant, utan ock at några

obfcrvationer gifvas vid hvilka, dä de beräk-

nas och 'fins imellan j^mpforas , låget af noder-

nes linie ej ålladkojOQiner någon lårdeles ändring

uti
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uti excentriciteten, famt at famma eXGentrici*

tet ganfka noga borde kunna igenfinnas, alle-

naft man om lutningen af Cometens krets til

Ecliptican blefve forviflad inom nägra fceundcr,

hvartil altiä tvånne ladane obXervationer, då til-

lämpning gores af ofvan anförde Problem, bor-

de gora tilfylicft. Icke defto mindre mäfte jag

erkänna 5 ar en onflvclig vifshet om excentricite-

ten foga lårer vara at hoppas, lä väl hvad den-

na Cometcn beträffar, fom de flåfta andra, och
det fornåmligaft for den ftora ovifshct, fom vid-

häftar fjelfva obfervationerne. Ty i fall Co-
mctens minfta afftånd ifrän Sölcn år litet, och
fåledes Cometen nog långe for jordens inbygga-
re kan blifva fynlig, for at vinkelen MSN må
erhålla cn mårkelig ftorlek , blifver defs långrc

afftånd ifrån Solen lå ftort, at han dä mera haf-

ver foga mårkeligt fken, och blir (åledes ganfka
fvar at obfervera, läfom det hände med lyöp avs

Comet, då han i November äter var lynlig. Men
år minfta afftändet ifrän Solen af betydelig ftorlek,

e. g. lä "ftor fom Jordens mcdel-afftänd ifrån So-
len^ blifver vinkelen Ai<S'iyjh vilken fvarar emot den
tid, fom forflutit imellan bägge obfervationerne,

ej nog mårkelig, at deraf med trygghet kunna jOlu-

ta til excéntriciteten for Cometens krets* 0m få-

ledes det ofvan anfordel?rob]emet for defla prfakqr

ej fkuUe gifva nöjaktig vifshet om Gometernes om-
lopps -ti^^, tyckes det dock endaft <lerfpre for-

tjena upmärkfamhet, at det i detta ämne ofel-

bart leder närmare til fanningen, ån hvad an-

nan Method man Utvälja ville.

^. J. LgXgLL.

G 4 AF-
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AFH AND LING
Om Bitter ^ Sdzer - Spa « och P^rmmt^^.

vatten
y famt om deras tikadan^^

d? genom konjf y

:
.

'
'

"

'

af

TORBERN BERGMAN,
Senare. Stycket i^).

Om tilredmngen genom konft af de i f^rrA
Stjcket befkrefne Vatten^

§. jz» fr^g^ ^ oin, tijreclwng af vatten,

X II Tom {karfwUkomlig^n och i a.lt lik-

na nagqtdera af de imderfokte, blir forrta be^
fyåret, at flvaftk j^g alddes rent yehiculum fo^

tjllatlerne* Sådant virines igenom fakta deftilla-^

tion uti kolf med hatt uppä och förelagd reci-

pient, håjft af fno, fom blifyit hämtad längt i*

Frän vänings-platfer, pä höga ftallen, och fedaa
det fnogat ny fs förut en eller flfre dagar. E-
^uru varfamt denna förrättning apftålTes^^ \\\x

dopk altid det ofyergående vattnet vidbr^ndt,
nien denna obehagelighet forfvinner^ om detiär
ftä öppet i fri liift nägon tid, hvarvid likväl til^

fes, at icke dam och orenlighet ega tilfålle, at

falla deruti. I brjft pä fno, kan kalle - vatten

,

det renaftc fom Ir at tilgä, til närvarande anda*
iml deftiileras.

pernäft bor man vara forfedd med val rena-

de falter och ' jordarter af de flag , foni férut

åro

() Se det fåfra Stycket , tiUika med Tafcl. I, Fig, i.

a. 3 och 4, uti nåltföregäende QvartaU
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åro läfom in^redientier nnférde. Dej ^ngeläg-

nafie år docK , at vara forfedd med nagqn ladan

anftalt, hvarigenqrn vatten kan meji luftlyra efr

ter behag förmånga^, ty iitan detta menftruum
kan hvarken järn 5 kalk ellpr niagnefia uplofas

lä, Tom vederbSr.^ Pertil '|cunr,a i allm|nhet tva

utvägar nyttjas ,
nämligen uplofning i någon (larr

kare fyra ai" alkalifba amneil, fqm ofverfloda pa

acidurn aereiim, hvilket dä rred filfning (effert

yefcentia) utdrifyes> eller ock gåfning (ferrnen:

tatio), under hyilken likaledes en ftof rnyckpn-

het luftfyra blifycr los. Fråfning kaq ater pa

tva olika <ått användas; ty den verk ft:a|les an-*

tingen utom^ eller uti Ijdfya vattnpt, fpqi der-

med fkal göras kraftigt* \^i cgp fäledcs tre vå«

gar at kprnma til ändamålet, h vilka hvardcra

lårflvildt bora befkrifyas, de qbeqvämafte qräk-
pade.

55. Den methpd jag red^^n for fex år fe-

^an betjent mig af^ år följande. En halfftops-

flafka 4R (Tab. 1. fig. 2.)^ forfedd med pip

pä fidan, hvars opning med flipad glas- propp

pä det nogafte kan pappas^ fylles til |- af hog-
den med groft fkafven krita, derpä fläs vatten^

kt det ftär yål 6fyer pulyret. I halfen f^iftkittas

glasroret -<^CZ) lä noga, at ingen luft kan trån-

ga ut deromkring , hvartil jag lållan plågar bru-

ka annat an harts* Rörets fria f^nda trades fe-

dan ned uti en läng och fmal pied rent yatten

fyld flaflja GH, (a at Indan D nåftan rorev bott-

nen. Når alt lä ar i ordning, ingjutes genom
fido^pipen pä kritan vid pafs en god thé- iked

concentterad yitriols- fyra, och proppen låttes

llrax val uti;; at dep haller titt. Sä fnart vi-

G f triols-
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triols - fyran råkar kritan, affkiljes den fvagarc

dermed forepta luft -fyran, denna drifver lutten,

fom fyller det efter utfigten torna ofver maflan^

ut genorn opningenP, och nodgas fedan af fin

egen mångd taga fämma väg. Man tär derfore

fe en flor hop bllfor ftiga up genom vattnet i

flafkan GIf. At ej lemna luftfyran for fri ut-

gång, ^ilbindes, når ungefärligen luften år ut-

drifveo, nedre andan af en våt blåfa kring hal-

fen, forn redan förut är fa knuten vid den ofre

i. Under denna luftfyrans fart genom vattnet,

uplofes den deraf, och omfider vinnes fullkomlig

måttning. De trånga och höga flafkorns^ gora

vågen lång, låledes råka^ flere vatten t partiklar,

hvilka hvardera taga fin andel. Bläfani tilbind-

ning omkring half(jn hindrar den flygtiga fy-

rans bårtgång, hvilkcn derforp hoppackas ofver

vattnet, och medelll fin fpånftighet tränger fig

likfcui^ (ned våld tilbaka. !^Jar blåfi^n iä fpån-

gSres med en knappnål K derpä et hål,

fom fedan efter behof kan opnas och tilQutas,

medelll nålens utdragande och infattning. På
detta Sätt bJir vattnet i flaflvan fnart mättadt,

hvilket jag forfoker iålunda. Genom et fint

glasrör, fugas \\r flafkan någr^ droppar, deffe blan-

das med fo gånger lå mycket fullt blå Lac-
nius-tinftur, hvilken, Qm den blir aldel^s rod,

gifyer tilkånna, at vattnet fått omtrent lå myc-
ket del km antaga, I denna håndelfe bärtta-

ges undcrfatta flafkan, Qch en annan dylik (åt-

tes i ftållct^ Når man några gånger gjc^rdt det-

ta prof, och förut pbXfrverat blåfornes antal i

minuten, blir man af detta fenare tåmmeligen i

ftånd at veta, hvad det lider^
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Når fråfningen i kritflafkan facktas, och följ*

akteligen blSfor långfamt utgå genom Z? , in-

gjutes mera vitrioUyra. Härvid bor forfigtigt

förfaras och flaflcan hallas vå] faft bade un-

der proppens uttagande och inlåttning , annars

rubbas lätreligen heta anftaken. Penna tilgjut-

ning kan göras vigare, om, enligt Herr La-
voisiERS inrättning, en liten glastratt f kitta5

faft i opningen, famt dcfs pip täppers med et

glasrör /* (å, at i tratten flagen vitriolfyra jan-
(ka längfamt neddryper.

Efter hand förvandlas kritan til gips, och
|iår det fkcdt til vif^ grAd, kan den ej vida?

e

icmn^ tilräckelig luftfyr^, derfiäre bor da flaikan

tornas^ och ny krita fläs derqri.

§, 24. Dr^ Priestley brukar en nc^got frän

min fkjljaktig quthod , hvilken jag åfven , le-

dan den blef mig beknnt, ofta nyttjar, for om^
IHndigheter^ fom nedanfore namn^^s. Jag har

-derfor? budit til, at gpra den fammi;^ vigare i

utofningen, pä lått, fom foi jer, och i fig. 4 fö-

reftålles. Krit- flafkan bor vara med j] Jo-

pip forfedd^ I ftållet för et fammanhångande
glas- ror, brukas låderflang 4CD^ fom hafver

den forder, at flaflcan kan uian o!S genhet Hva-

kas, hvaraf fråfningen f6rilärkc§. £/) är en med
rent vatten fyld bouteille, fort) ftar om.ftielpt

med mynningen nedom yattubrynet i llälcn //f.

Herr Priestley ftåller fina pä fjelfva bottnen,
mäfte dq-fore bruka ladana, fom ega nog vid

opning , at derpå kunnig fta, hvilket fT)ed|drer

åtlkilliga befvarlighet^r, A t kunna ny t tja van-

liga bout^ilkr, fom bäde lättare erhälUs pch lå-

krare
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Icrare korkas , utfkåres en ^aflande opqing u^i

trådet FG^ forp ligger ofver Kkalen. Slan^

gen år vid fria andan forfedd mpd et (tycke bojt

gias*ror^ Ipm, når luften val blifvit utkörd,
llickes i halfen vid I>, och forer luftfyra up i

hputeillen, hyilfeén dä utdrifver en lika rymd
vatten. Når nu ungefärligen halfya bputeillen^

eller litet mera, fynes tom, föres deq forfigtigt

lUur brädet, at icke opningen komrnpr ofver

vattubrynet, famt ftqdes med mynningen pä eq
tra-bricka fom tryckes ned til bottnen i flvä-

len, hvarefter fjelfva bukeii häftigt fkakat. Ge-
nom fqvalpningen fordelas vattnet ^ för ftorre

yta, och kan iäledes kraftigare taga luftfyran åt

lig- Orn man i det föregående handlat nog var-

jlirrit, at ingen luft kommit med, fylles bou-
teillen inom rä minuter med vatten å nyoj går--

na plågar dock et litet rum blifva tomt, ehu-
ru länge ock fqvalpas. For långfam fqvalpning

jifnciljer atcr någon luftfyra, hvilket kqmmer af

den varma 5 forn hånderne under opqrationen med*
dela. Man bor läledes härvid vara aktfam» Vil

inan hafva vattnet måitadt, bor ä pyo halfva

bouteillcns rynid, eller litet mincjre, fyllas med
lufifyra, och genom (kakning med vattqet förr

enas. J^^^g^^ ofver lika rymd antaj^es, merticr

|;e mer, oni man derfore tredje gängen förfar

på nu befkrefna lått, min{ias foga det torna

rummet.
Nar en boiiteille blifvit mattad^ kprkasden

under vatpiet och förvaras
,
eq annan (åttes i ftål»

let, och la yidare.

Deqna method bibringar ganflca fort vattnet

fm måttning, men defs égenteUga fordel beftår

der-
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deruti, at kunna nitddela noga lä mycket luft-

fyra, fam behagns; Vid min itiethod, rpäfte ge-

no n kokning utrönas hallten (§. 8. hvar§ ö-

Lka verkan på Lacmus-tinftur^ efter flere for-

f ;k, oiiifider leder til famtnä åndamäl, dock itied

längre ömgäng, JVleii når Frågan angär mått*

ning, år min i vifst affeende beqvämare öch
mindre befvårlig, ehuru det ej gar lä fort,, hålft

emedan vattnet, föm andra och tredje gängen

drifves utur El) ((ig. 4.)5 famt redaii eger en

mångd iuftfyra, utblandas med det, fom Ml" i

flwälen, öch låledes vid ny fqvälpning äterkörti-

iiier mycket f6rfvagadt.

§. 3f. Vil man med Herr Lanes fiyttja det

fpånftigä Våfbndej fom vid fermentationcn blif-

ver lolt, la fylles til f:delar en ftor bouteille

(fig. 3.) med någon blanning, fom fnart kom-
mer i gåfning. Man kan hårtil bruka dricks-

amne, hvaruti gåi^d blifvit lagd^ Annars plågar

jag uplofa groft Socker, 40 löd i z kannb,r vat-

ten, och tilblanda i qvarter god gåft. 1 hal-

fen faftkittas et bpjt ^las-ror, och gqreå fiill-

komligen rått omkring, iannaris mifslycka^ ope*
rationen : fria andan ftålles ned i en flafka med
vatten. Då rummet ieger ii ä if graders var-

ma, finnes denna blanning fnart konima i rore!-

fe, och efter hogft z timär^ utgår den forfta

blåfan^ Det år i början vid pafs 1 minut imel-
lan hväfdera, men detta interftitium aftager lä,

at efter 48 timär ungefärligen i utgår i fecan-
den, fedah faktas åter rorelfen frnåningnm, och
efter 71 timar förlöpa 6 fecunder imellan hvar
bläfa, efter 12.0 timar 10 fec, efter 144 timar

4f , o. f. v. Efter dygn, utgår ingen blåfa

vida-
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vidiire, utan vattnet ftiger längfamt i röret och
hinner ej pä nägra veckor til lamma libélla,

fom i kåjilct^ ofVer hvilkeii det ej vil (tiga.

Härutaf flvjonjes, at gärningen kan gä For fig,

man gemen (t ap med yttre lyften, och at här-

under ingen abforbering (ker, om temperaturen
är oforätwcrlig.

Denna tilftälhiing åf ginflca vig» Sedan blari-

nitigen år flagen uti, och röret faftkittadt, be-
hofves ej mera moda, ån at omfa flaficör» E-
ger bouteillen én fido pip, kan den tomas och
fyllas, utan rörets rubbande» Flafkorne bora ftå

qvar, til defs de tned Lacmus - tinctur hälla

prof.

Genom flik anftalt^ kan man båft oivcrtf^

ga fig om luftfyrans fanna beflväfffenhet. Vid
fräfningar mifstånkcis det åfTondrade fluidum e*

lallicum for någon vidlådande fmitta af det art-

vända menftruum» Det år val fant^ at ladan

fmitta ej vore i Iland, at årtadkömma alla de
verkningar, fom Vifa fig^ och at den da bördé
forhälla (ig annorlunda, når acidum falis brii^-

kas at lofa kalk, ån när den vitriolifl^a eller an-

nan fyra dertil nyttjas^ men, orii forfokert rått

anilällas^ erhalles i alla håndelfer eh atdeles li^-

ka elailik och fin fyiå, fom fäller kalk-vatten,

mildrar caullica alkalier, m. m. Men de, fom
alt detta oaktadt, envifas med fmitta af men*
ftrlipm, bora gora' förfok med gåfande- blannin-

gar, i h vilka icke ringafle fpär finnes af fri

mineral - fyra, och jag hoppad de fköla omfidtt

nodgas erkänna en fanning, fom redan opnat öfs

väg til mangf)ldiga^ annars obegripeliga Natu-
rens hemligheter. Atlkillige tro fig tråi^a fpi-
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ken xnidt pa hufvudet^ dä de anfc ktftfyrä lä-

fom en förändrad lufu Når detta giflnings^vis

upgifves, år deremot ingen ting at påminna:-

ättika år foråndradt dricka éllcr vih^ ingen lå*

rer kalla dem for et öch famma. Men dä an-

foi"då mening angifvies fåföm decifiön, betyder

den foga eller intet j ty den kati ej ånhu med
hagot enda fSrfok be ftyrkas, förti jag nyligen

och utforligen vifat jpä annat ftålle* Änteligen

kan ock luftfyran drifvas utur kalk med l^ld,

t)ch åndfar dä Lacmus akiéles på fammä fåtti

fom aniiars, ehuru ftian nyttjar den renalfte kalkj

Tom efter de iibgafte prof icke vifar det aldra*

hiinfta fjiär på mineral-- fyra.

§; 35. HéVir VéneL år aen forfte^ fom yr-

kat, at det éläftifka, fom vid fråfnihgar affkil*

jes, utgör ijeifva lifvet i Mineralvatten^ och
chijrii nan aldelés icke kånde råtta befkaffenhe*

ten af detta ämne, tilhorer honom icke defs

mindre den hedgen, at haFvä gifvit fårfta ätl-

lednihgcn til uplyfhing häfutinnan. Han före-

(lär åfven, at geriöm könll tilreda fina och flyg-

tiga våtten^ hviika nu foi^ tiden plåga fä namn
af Luftigé eller caux gafeufes. Öct flcer ge-
nom fura oéh alkälilta åmnen, fom i vifs pro-
portion tillåttas, fanit for Vätttlets mångd lä

längfamt uplofa hvafandra^ at all affåndrad luft-

fyra kart^ ftrax upfu^ås och qvarhlUas i tnattan.

Detta går gatirtta vigt, kfåfVer ingä fyrinerliga

ailftältef, och ingen annan moda ån afvågning^
men forutlätterj dä fiäga är om Vi fl a vattens i-

mitatiön^ mänga foffok^ for at vålja tjänliga Im-
ncii^ och dem rått pi*oporrionefa^
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§i 37. Naturen brukar iitäh tvifvel flci-e Itt^

vågar at vinria föregående ändamål* Allä ftåeh-

de eller rinnande vatten pä jöt-d-ytari dniga til

£ig en vifs mängd luftfyrå utilr luftkretfen^ fortl

dermed altid är bekajad. Således finnas dc hälla

z å 3 cubic tum på kannan, litet mer eller min*
dre i Jom de varit i rorelfe til ^ ty, dä ytan bly*

tes, blir den ftorre^ och deHgénom fatt i ftånd^

at mtrå taga ät fig , hvilkct vi förut fedt vin*

näs genom fqvalpning (§; 34); Det år dehhä
änz fyrä, fom^ ehuru den for fin ringhet ftuU
ej kan meddela någon mårkelig fyrlighet, dock
gor vatten låflvande^ hvilket erfarenheten nog-
famt ofvertygar ofs örti, ty et upkokt, ehuru
affvaladtj eger icke famma friflca fmak och för-

trogenhet at flåbka törften, fom förut.

föm dcrfore, af fruktan for fina kråk och Infe-

éler, låta upkoka det vatten, forri flcal drickas,

borå, innan det nyttjas , lata det i Vidä Iciga

kåril ftä i fH luft et eller ahriat dygii, lä åter-

vinner det fih frifichet: ju fvalare rummet år,

defs iFortåre gar deh

Luft -vatten^ (äfom dagg och rågn, hvilkaé-

ftora yti af luften pä alla fidor ömgifväsfi byfa
nieia luftfyrai än jord * vattnen. Detta äi' btVif*

velaktigt en prfafc, hvarfore nederBärd är for

växter långt håiröfammaré, ån vatilande. Ve-
getabiliers analyfis har lårcjf mig, at db hyfa,

utom andra åmncn, kalk^ mägrtefia, lera och
kifel, jall (amma materier^ forti finnas i hvair

och en-mycket bördig åker, och af hvilka de
två forfta, med tilhjelp af luftfyrå^ kunna i vat-

ten uplofas o.eh af rotcerne* fedan upfugas.

At
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Ät friå hiineraliftä fyror undérftundom jFo-

i^éfalla uti naturens verfcftad> och fäledes, genörn

deras fråfnihg rtied alkäUnce åriinen , iufcige vat-

ten kunna tilredaV, rörde Val håndä, dock läl-

lan och knapt annor ftädes, ån dar undeljordiflc

eld Förmår decömpbhera falter eller fvafvel; år-

binftone åro flika fria fyror hogit lållfynte
,

och for fin kraft åt tiplofa, Kdnrla de ej heller

långe blifva lädane^ emedan de friart trafFa nå-

got ät foi4iinda fig med. Hårértiot åro alk.ilier

ofta ledige frän annan fyra ^ än den ^ föm finnes

i lufteri, deffe kunna läledes alftra nya foreniri-

gar, dl jördifke och metallirke medel-falcer ra*

käs^ famt tillikå gefiom den luftfyra de narvid

flåppa^ gora Vattnet luftigr. Således är ej olikt,

at Sel^;'er- Vatten béredés gehorii alkali mincnile^

Tom decömporierar kälk eller maghéfia^ aplölt i

faltfyrä, och år det btVifvelåktigt , at öm deft

itiångd kökfalt, fom deruti firiries (§, f^.)? til-

lagas af crydallireradt Soda-falt^ medel ft folir^

tion i faltfyra, vinnes tilräckeligt^ ja långt itie>

i-a acidum aercum , ån detta vatttn hålléi* Vid
kållam Et flikt Vatten^ tntd fit älkali^ kok*
falt och luftfyra i Vederbörlig pröportiöri, katt

fedan uplofa dcri kalk och magnefia^ forii att*

tingen förut Var i förening med faltfyran, eller

fom det kommeir at lopa ofver. Likaledes är

tröligt, ät Pyrmoriter- vatten hårftariirriär frätt

Jårn-vitHol^ föm dels af kalk, dels af riiagne-

fia blifvit til fin fammarilåttning f6rftord> ty da
upkömmä gips, bitterfalt och mer än tilräck-

lig ri:)yekenhet luftfyra^ hvilken angriper jår'^

H riet,

() JordkU Fbyf. Be&r. 7g.
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iiet> kalken och magnefian, fom ej af ftarkare

fyra åro förut bundne* Hårvid kan en liten por-

tion alkali mineralc hafva medverkat, emedan
kokfalt, ehuru i ringa mångd, finnes närvaran-

de, om det rakat kalk eller magnefia uploft^ i

faltfyra.

Spa-vatteh åter, kan icke pa lått^ fom dc
föregående, alftras, ty deruti år fritt alkali bä*

de vegetabile och minei*ale, hväraf^.om nägori

del hade decomponerad jårn-vitl'iol, borde nöd-

vändigt Tartarus vitriolatus, öch om vitriolen

varit ymnig, åfveh Sal Glaubéri fintia§ vid ut-

dutiftriirig. Alkali vegetabile har til alla minera-

lifka fyror ftarkare attraétion, ån minerale, ty

Sal Glaubéri^ Nitrum quadrangulare, ja Ijelf-

va kokfaltet décomponeras af alkali vegetabile:

hår vifar fig val icke någon grumling, hvilket

ock lårer gifvit ahledniiig til den tankan, at

båggé de eldfxfte aikalierne åro lika ftarke, men
fom alkali minerale fjelf år i vatten lodigt, bor

ingen lådan upkömma, faftan det affkiljes, hvil-

ket ock tydeligén (konjés, om det fedan eva-

poreras til cry ftallifation
^ ty dä anfkjuta , i ofvan-

nåmnda håndelfer, Tartarus vitriolatus, Nitrum
vulgäre och Sal digeftivus Sylvii, famt alkali

minerale fåffkildt. Spa- vatten tyckes fåledes

hårftamrtiä fi*än flera ådror af olika hällt; fom-
lige forande fritt alkali och magnefia, andre fom
genom kalk decomponerat någon Järn - vitriol,

hvilka federmerä råkas och med hvarandra blan-

das* Men hår forefaller den frågan, huru gips

kan beftå med et fritt alkali, då vattnen före-

nas? Hårtil fvaras, at alkali, måttadt med luft-

fyra, och utbredt i mycket vatten, år nog for-
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fvagadc^ fof at lemhä fen ringa qvjantitet gips

ofofftord* 1 närvarande håndelfe år ^-^ lod cry-

ftallifetädt alkali Icfingdelt uti en katiiia Vatten,

öeh dä ingående Vatten fatiit luftfyfa äfdfägas,

brirtgas det egetiteligen älkalifta til yoo> f^U^
äkteligeii kbmmcr allenäfl: ^§^^ lod lädänt på
hvar cubik turii^ hvilket val fordrager inom
famma i-yrtld med fig ^oo^ SjP^i det

ijelf år med luftfyfa måtcadt och forfVägadt?

Sé^^dfchiitzer Ritter - vatten tjockes vara til^

redt utan decompofitiön^ blott genom de åra^

nens tiplofning, fom det forer^ dock blandadt

utur ädrof af olika halt^ hvarom kalk i liift-

fyrij . tilhopa miäd bitter-falt tyckes vittilä. Vi
hafVe forUt iedty at kalk - vatten decöfhpönéfar

bitter-fak (§. 6,

)

, det torde derfore fynas låll*»

lamt, at i detta vatten kan tillika finnas både
kalk och bitter -falt i men faken år af följande

beflcafFenheti Kalk, friad frän luftfyra, ar en
art caultift alkali^ fom dl utofvar obehindfadc

firi ofveflågfénhet uti attraftiön til jacidum Vi-

tfiölij men når den redan åf i forbihdelfé med
äCidum aereum, år ofvervigtéh håfveti^ och tna-

gnefia bibehåller fig vid vitriol - fyran. At lå

är;^ kan man lått ofvertyga fig, om eh bit. klar

kalkfpat lägges i folution af bitterfalt, ty ehu*
ru långe dé leiUnas tilfamman, finnes icke fpa-

ten angrip^? ^ mert bfånnes den förut ^ (ker ItraJC

grumling af frånfkild magneöä*

En tiiycket beromlig Gheftiift bar for några
ar fedan yrkat^ at jåfn kUride i blottä vattnet
uplofas. Det åf öck vifstj ät åtfkillige gemene
vatten, fedan de ftätt ofver denna metall några

Hz dygn,
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dygn, roja vid profs anftållande, nårvardfe af

jårft, ibén det kari hårrora af tvä omftåndighe-

tef 5 deU af rodbråckt jårh, fom altid år med
någon fvafvel-Tyrä béfmittadt, de!s af den lillä

Jportion luftfyra, fom vattnet fiipit utur luften*

At fedate håndélfen ofraft eger riim, fkonjes ty-

deligen defaf^ at lädana martialiOce vatten aldtig

kunna BHngas til deii ftyrka^ fom hår ftorre

Irtångd af acidiim aereilm år närvarande; åt de

fålla alt järnet i vårmaj at om de kokas i förs-

lit, beflvrifna profvare (§i S,), gifva de nägot

luftfyra, juft under det jårnet affondras. Fol»

jande forfok vifar ogonficenligen, at fammanhan-
get år fädant. Et gement vatten, fom eger

formäga at lofa något jårn, upkokas vålt me-
dan det ånnu år hett^ fylles dermed en flaffca,

korkas ftrax, famt lemnas fedan at fullt affvalna;

om håruti lågges jårn, finnes vattnet aldeks be-

rofvadc fin egennca|> at det uplofa^ lå framt det

ej år rodbråckt: denna kraft beror (äledes ej pä
vattnet enfamt, utan pä något ^ fbm i kokning
afflviljes, famt kan återvinnas, om vattnet får

Itä med vid yta, eller ofta fqvalpas i fri luft,

S* 380 I anledning af alt, hvad nu anfordt

blifvit, kan icke de fyra utlåndfka mineral-vat-

nens tilredning vidare vara någon fynnerlig fvä-

righet underkaftad. A t följa den våg, fom Na-
turen fynqs taga (f. 371)1 torde blifva for läng-

famt, håUl: man kan vålja genare. Det förda,

fom forråttas, år, at med rent vatten ^z.)

förena få ftör mångd luftfyra > fom i hvar hån-

delfe fordras (§ ^o;), hvilket kari flce pä det

lått;> fom af de förut befkrifna fynes beqvåmli-
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gaft, efter omftåndigheterna (§. §. 33, 54, ).

At liiftfyrans qvantitet U mycket nårmare nja

tråfFas, bor bouteillens ED (Bg. 4J capacitet

ifrat) bottnen förut noga niåtaf. Tamt utanpå
n)cd mårke beteknas ,

' Iwarefter en erfordrad

mångd låtteligen kan fgmlas dit, och ffedan ge-
nom rorelfe inmängas.

Nar vattnet lå blifint uplifvadt, tilläggas i

vederbörlig proportion ^e at^dra åmnen: Gips,
kalk och magnefia' rifvas föriit til finafte pul-

ver^ 5^t defto fortare kunqa uplofas: den foifl:^

kan tilreda? af kalk-uplofqing i faltfyra, pr^e-

cipiterad med vitriol-fyra^i klar kalkfpat brukas

for kalk^ och bafis af Engelflct falt, fåld me4
ali:ali fixvim, famt val tvättad^ for m^gnefia.

Af jårn tages ren, fin och braftad filfpän, om^^

trept -|:dels eller |:lod5 ty hår 16fe§ åridock ic-

ke mer, an fom vederbör: ^t undvika filning,

bindes denna i en ren linne - klut, oph hånges

på en tråd ned i houteillen.

Ämnenas tillåggnmg bor {ke fort, hvarefter

y|l korkas och bout^illerne ftållas upned yaiide

i en l<våilare eljer annat kallt rum^ til defs up^
lofningen gå^t for (jg, hviiken påfkyndas, ont

d^ hyar fjcrde tiipa fakteligen uprättas, och
äter qmftieipas. Ju mpra vå^^ma och fri luft

kommer åt vattnet, dcfto fnarare decompone-
ras det.

I alln^ånhet mirkes, at ingredientierne hel-

dre tagas litet drygare, In for knapt. Den (kill^

nad , fom vid analyfis finnes, gifver vid handen,
hvad man åfven förut kunnat le , at någof litet

nödvändigt mäfte pä filira och i kårileh forlo^

H 5 ras.
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At derfore vid pfof kunna erhälU de tit*»

fatta halter (§, ^ö.)^ mäfte invigningen något
janil?a§ ^fter gråvitas fpecifica*

detta lått får man vatten, fom til fmak
Dch alla prof flamma ofverens med d^ naturli-

ge, ildane, forr) do til ofs anlända^ peV^ hvil-

|cet tilftänd det måfl båtar ofs at kånna dem.
For dem^ fom hp långt från Stapelflåder, år

denna l?on(l en betydelig befparing, hygrtil kom-^

mer^ .at mail ?illa årstider, inom' tå dygn, kan
forf^äffa fig friftt och godt vattpn, af hvilket-

dera flaget;) fom behofves. En perfon, fom e-

ger hårtil nödiga aqftalter och åv van vid detta

arbete, |?an pä eti dag tilreda 40 til fo bou-
teillgf , ynder värma årstiden går det något tro*

are, emedan vat^^et fvärare bibehälks vid no-

ig kyla.

Af det föregående kan ock ljufligen inhäm-
tas j ^t dcnn^ tilredning fordrar mer ån luftfy-

rans inmångning, SelzeV r Spa- och Pyrmonter-
vattneö åro alle luftige^ men hafva dock hv^f-

dera fin låffkild^ art ocn belTvatFenhet , lä a| de
aldrig kunna förblandas. Luftfyran år et oom-
^ångeligt ämne i alla fina kalla mineral- vatten,

men dpn bor likforn fcjevåpnas me<^ ^ndra grof-

vare materier, hyilkas verkan aif deq fubtila fy-*

•ran uplifva? ^ och gores m^ra genomträngande.

§ pQregäend^ method, hvariggnpm full-

J^omlig likhg^t vinnps, har ätftilUga befvårlig-

hetey ^ i anfeendg til vattnets deftiUation och
Bcrc kttiti^m proportionering. Jag nyt-

tjar den ock tållan mera, pm icke tor at i nä-

^on hån4elfe erhålla fullkomlig 6fveren§ftåmmel-



i77y. Apr. Maj* Jun. 1051

fe med dc naturliga. Kalk och gips åro defs*

utom fvär-lofta åmnen, fom jag inbillat mig ya-»

ra fkadeliga, åtminftone icke nyttiga : de utgö-

ra icke defs mindre i vifTa vatten en tåramelig

myckenhet, lå at en fats eller if bouteiller Pyr-
monter- vatten medforer omtrent i|: lod af den
förra, och af den fenare. Herrar Medici
kunna bäft urfkilja, om de ölägenheter, fom
hos fomlige åtfölja detta vatten? bruk, härutaf

bora hårledas, eller icke. Imedlertlci tviflar jag

dock ej, at de ju i var kropp kunna lofas, oqh
kan(ke i vifTa händelfer gora nytta, foni forfa-

renheten framdeles mä utröna. Kalkeps vcrkan#

då han år mattad med luftfyra, foFR i defla mi-

neral- vatten, komfner ofverens med kritas , och
år aldeks olika fran den, fom kalk^yatten eger,

i hvilket han år ren och cauftic.

I anledning af det anförda, plågar jag gora

följande fqråndringo Forft våljc§ et rent och

fpdt kalle- vat|aq^^^^^ måttas mod luftfyra:

etta genomtrångande åmne år af fåkra och
mångfaldiga tSrfoh; kåndt, (afooi det mågtigaftc

medel emot rota, jag har derfore trodt, at det

me(i Fordel kunde okas, famt efter 6 månaders
vinter vara ganflca nyttigt. Vidare har jag ute-

flutit kalk qpb gip,3, Tamt endaft bibehållit dc
ofrigja lått-lq{|:are åmnen. Genom flik ändring

forl^ojes fm^k^n, och blir mycket angenämare,
ån på de naturliga. Fm annan ornftåndighet bor
härvid ej fortigas, at, nämligen luftfyrans for-

ökning åfvcn medforer litef (torre jårn- hällt,

men i fall det icke åflundas, kan antingen min-
dre quantitet jårn-fiirpån tagas, eller kortare

tid lemnas deruti.

H 4 Om
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Om et pä nu bcikrifna låt^ åndradt vatter^

i fig IjelFt är båttre 5* an naturligt, horer icke

inig til at afgora , men hvad jag vifst yet , år,

at min af ftark förkylning i Laboratorium nä4
ilan i grund fordårfvade hälfii^ igenom defs bruk
ofver all formodan blifvit återftald. Jag har i

fyra Somrar deraf druckit én eller tyå fatfer,

dels Sna - och dels Pyrmonter- vatten , Tamt bor-

pt ocn flutat hvardera fned 6 krtis Selier. Det
tiånder med de artificielle juft forq med de na-

turlige rnineral - vattnen, at de i kulet vader,

befynnerligen då ej undei4ifyet hålles vH varmtjj

trögt gå fin vag5 men dä de t>rukas i fria och
fena lufteq, åro de afgangne pä ?5 hogit 4 ti-

mar. Tamt ööi de dricicas på /Ingen oth mor-?

gönen, inom 2*

Det fort jente utan tyifvel^ at fojfåk^ fölu-?

tioner af Sal Qlauberig Saltpétcr, m. m», foixi

blifvit med luftfyra mattade: de torde, efter

olika indicationer, kunna uträtta mer, ån mari

tormodarV Men vare fig med dylika och de
förändrade vattnen huru det vil ^ få hafve vi ät-

inipftone ytvåg, at fuUkomligen imitera de na-

turliga ^ och kuhne Inledes ombåra dem 5 fom år-

ligen inf6rftrif\^as. £huri lått hpla tilredqingen

i fig Ijelf kan vara, torde väl, ätminftone i bör-
jan, méta åtfiillige fvärigheter, befynnerligén

for deni, Tom dels aro ovane vid dylika arbe-

ten, de|s icke ega tilfålle, at någon gång fe dem
yerkitallas.

'

Jag vil derfqre hår lemna utförlig ^nderråt-^

telfe om det vafenteligafte vid fqvalpnings - m'e-

thoden (f . 54. ) , låfoni den lattafte.
' En fläfka

Qpiiient af I qyarter? yymdj kan ej yara Mrt
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jit forfliaffa fig, och finnas åtminftone lädane pa

alla Apothek
;
ju yidare opningen år , defto båt-

tre.
' Hårtirväijes en tät korV (%;S* Tah|«

ill* ) 5 hälft af de ia kallade dammets - korkar

,

äenna genonibäras med glödgad jårn-ten midc
igenom efter längj^en, iå at et glas • ror Ziy^

iivars opnihg ätminftone bor cg^ en linai i dia-

meter 5 deruti noga paffar. Ju vidar^ ror kor^

ken annars tah utan at fornvåmm^Sji defto båt-

tre* Af korken rått god och jåmnr paflandq

kring röret, behofves ingen vidare beTedning

dermcd^ ty par den try^kes ned i flafkans hals^.

tilklämmes han få noga, ap det blifver tätt, raer^

ar korken pipiig och fritt i bor genombarningeu
Jnomkring beitrykäs med Tmält kitt af den be-'

jfkalFenbet:, at det ej låttellgen lolTnar eller bry-

ter fig', da det kallnat* Sådant kan göras af

Karts, Venedilk terpentin och fint bråndt lerr

injol, fom under höpfrnåltnjng blandas i den
proportion, til def§ ^n atkyld ^iroppa finnes e-

ga nödig feghet och* tafthet. JNår härmed år

kringfmprdt, nedtryekes röret | fom val bor va-

ra uphettadt, och opningen mpd blår tilftop-

f)ad,
at uteftånga kitt t dft (irifyes endaft i el-

er i linier utqm nedre ån4^n af korken. • P-I

detta fatt blir tått omkring korken, dock bo?
deii altjd med v^jrfamhet både uttagas och ned-
Jåttas,"ty ftark båndning gor omfider röret loft^

^kuUé det upfvedda hatet blifva för ftort, forri

fnart kan hånda, iå lindas röret ganfica hardt
iped fina b^lär. Rörets ofre anda åi'^ kr6kt;i fom
ZiWjr och omkring den yrierfta h iifva tuiTimen,

én vät laderilang fa!Hindad med ftark trad Slan-

gen loqimas (S^mft, omkring e!> ruiid pinne
H 5 af'
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af gUirorets tjockle|f ^ bråddarne at (tinnets långd

låggas derpä et ftyqke inofycr hyarandra, hvaref-

ter den yttre med vaxadt (like och ganfka fin

nål helt titt pTverkaftas^ dock bora ftyngen ta-

gas lä nätt, at de ej ga mer, ån genom halfva

undr^ kantens tjocklek, annars blifva dubbelt flere

opningar, ån fqm behofvas. A t undyika både fal»

fka och genomgående ftyng, lågges tjockafte kan-

ten under ft. Vid flangens andra ända f-åftas åtven et

bojt g\ \smY PQ^M, Krokningarna åro nodvåndige,ty

om flangcn f?atas vid raka ror £iV och QRy (kulle

den fiä kn| pä fig, och hindra luftfyrans utgång:
men vinklarne LNO qch PQR bora gojf^^ yngefårli-

gen få llora, at når Ä år i omftjelpta bouteille-

halfen inrtuckit (jåmfor fig, 4. Tab* Q hvi^

lar på fkaleng botten, och fla(kan hålles til bc-

qvåmligalle hégd, (langen dä år utÄråckt i fam-
ma rå^a linea , fom armarne NO och Pg. |^ångden
?J QRhor ej yara ftorre, ån at den t|hder fqvalp-

ningen pj åker utur bouteille-halfen : år den län-

gre, möter fv-irighet, när den (kal pidas in. Slang

är angelägen, fqr at kunna (kaka |Ja(kan,men hvarr

ken OP eller hela NQ böra go^as längre, ån be-

qvåmlic^het vic^ operation oumgångeligen i^råfver.

Skälen hor ega rnidt uti otntrent 4. verktums
lodrätt djuplek, räknad från planum^ fom går

genom defs ofverfta brådcl, om man vil nyttja

vanhga Pyrmonter - bouteiller, mep ehvad flag

man brukar, bora de, i brädets iiffkårnjng in-

fatte åtminrtonc med det ytterlil^ halfpn, va-

ra (ä mycket (kilde frän bottnen, at glasroret

P(^R ledigt kan (lä derunder, famt (IR inftickas^

utan at bouteille-opningen kommer ofver vat-

ten-ytan, ty då ingår luft: defTe två omftän-
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digheter determinera {talens nödvändiga djuplek*

Eger rnan icke tilråckeligen djupt fat eller fkäl^

j^ap en ladan hos Krukmakare lätt erhållas,

Retta år nu den fimpla anftalt, med hvilken

dö ypperfta mineral r vatten kunna tilrcdas; det\

Icpftar foga eller intet, och kan alleftådes for-?

fårdigas* En gammal odqgelig Barometer lem-

nar, i brift på annan tilgäng, ror for flere dy-

like anftalter. Ror kunna, ofver god kol^eld, ef-

ter behag bojas, rnen bora varfämt upvärman

och affvalasi om med god fil inftåres nägot d|

2 eller 4 ftällen af omkretfen, med tilhjelp- at^

nägra droppar vatten, kan röret fedan beqvåm^?

ligen efter åftundan, med lindriga flag af fiU

fljaftet delas i (tycken.

At nu nyttja denna tiin:ållning, tylles en Pyr^

fnonter- eller annan boutgille, fom rymmer vid

pafs et ftop, ofverft full \r)cd båfta kåll-vatteq^

en göd kork låttes uti , 1| at ingen luft inneftån^

ges: den omftjelpes och flålles i brädets utflcår-s!

{^ing ( fig. 4. Tab. 1.), famt med halfen i fka?

len, fom bor vara lä full med famma flags vat^

tfn, at det räcker minft l tum ofver opningcn,

Härefter uttages korken under vattnet^ (ä utrin^

ner ingen droppa» Qyarfers-flafkan bor förut til

f eller litet mer vara fylcl n^ed grof flcj^fven kri-

ta, ifrån hvilken finafte d^len är me^pUt fickt

affkild: derpä (läs vatten^ 3t kritan väl hetäc-

kes och ftår nägra linier' tfnder defs yta. I^^år

flangen år val genomblött, hålles i krit-flaHcan

vid pafs lä mycket fom en the-fk^d af lä kal-

lad vitrioUolja^ ptfpådcf med lik^^ rymd vatten,

och korken iatte| val uti (Irax. Röret PQ^R (fig.

f ^ Tab, HL) bor ligga i (tälcn, lå tär man, i iam-
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ma ognablek flafkantåppes, fe en mycl enhet bla^

for iitfara vid R: deffa åro i forftone luft, men ef-

ter några fecunder börjar luftfyra utftromma,
hyarfore ock da QR i halfen inftickesr Under
liritflaHcans varfamina fkakning, afflviljes mer och
mer af den fina fyran, foni famlas ofverft i bou-
teillen, emedan den ej hinner lå fort abforberas.

J^år ej flera bläfor upftiga, tages korken torfig?

tigt ut, och mera fyra hålles pä kritan, i fall

houteillen icke blifvit til § tom, men bm det

itedt, utdrages glasroret ^i?, och bquteillcn

^qualpas, fom förut befkrifvit år i §^ 54. Vatt-
net pä detta fått forenadt med halfv:a fin rymd
af luftfyra, ir dä redan pä detta åmne halltiga-

re? än nägot af de befkrefne Iqftige qtlåndike

yid fjelfya källornc, och det kan läiedes vara

ftarkt nog", i fall man icke vil hafva det full-

måttadt^^dä proceffen mäfte ätniinftone ån en gång
repeteras. Har bouteillen undtätt få mycket
iuttfyra dén ftal hafya^ korkgs deq under vatt

%ti} och qpråttas.

Det år icke utan, at ju pä detta tått eji

jiop luftfyra fpillps, men om ^nftalfen år god^
pch flangcn yål ger4QmblQtt, blir torluften lä o-

betydelig , at den ingalunda fvarar empt den
Tpodan, at bibehålla alt» Et ftop qied luftfyra

piåttadt vatten kan, efter denna gifna fårefkrift,

icke komma pä 8 ftyfver, och pä hålften alle-?

nad, om det halfmåtta?. En bQUteil|e jcan be^-

qvämligen tilredas pä if minuter.

For deras fkqll , fom icke kanna den (å kal-

lade vitriol-oljan, bor jäg nåmna, at den finne?

på alla ApotheK, och |r högeligen frätande,

hva-
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bvadan vid defs nyttjande noga bor luidvikal,

at deraf fpilla på håhder, kläder elleivmeubler.

Jag har åfveh forfokt^ at mcl'a i (loh fot-

mänga luftfyra med vntten 6fvei' cc gäfandc dricks-

kan Det kan verkftålks pä flere iätt, af hvil-

ka de^ fom jag hittils anvåndt, nu fkola nåm-
nas* Om Tmä träbitar inuti karet fafirpikas, et

qvarter eller litet högre ofver den gäf^nde mas-

fan 5 lå at fafta fp jålör derofver kunnå låggas, vin*

nes hårigenöm lägenhet, at derpä Hålla en hop
långa ften- eller trå- burkar. Deflc fyllas med
kalit vatten, hvilket infuper fnart, medelft fin vi^

da ytä^ iä mycken luftfyra^ at det* börjar fma-

ka^ At päfkynda abforberingen^ har jag^ möt
nedre andan pä en käpp, vinkelrätt inilcurit et

korfs af 1 pinnar^ föm dock icke voro i fam-

ma plan^ hvarderas långd år nä^ot mindre^ ån

bunkens, inre diameter» När korfet (ättes i vat*

net, och käppen kringvrides, upkommer rorel^

fe i hela ma(l'an genom detta roder ^ och abforbe-

ring päflcyndas märkeligen. jag har ock nyttjat

torna bouteillet, fom ftällas pä fpjälorne^ hvardera

fyldes genom fin tratt til hälften med kallt vat*

ten, korkades^ omftjelptes i en vattehfl;äl^ ojp*

nades och fqvalpades, fom förut befivrifvit år^ fä

fyldes bouteillen, och blef näftah halfmättadi

Når torna bouteillen ftålks ofver gälande maOan,
ingär dcruti luftfyra^ Iiviiken läforn tyngre, ut*

drifvér luften: det i fih ilräle nedrinnande kalLl

vattnet tager til fig af acidum aereum en del^
och fedan ån mer under fqvaipningen.

Man kan uptånka ätnvillige andre utvägar,
at konima til famma ändamål, men fora jag tycke

vatt*
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vattnet få någon liten bifraak af den frän vai^-

tnä itiaflan tillika upftigahde itnmen, har jag
(ållah brukat dem» Annars år val denna tiiethod

déti tjånligafte i ftort , hålft jag icke fofnllm-

tnit gåfningeri deraf häfva lidit: bifmakeh år åf»

Ven ganflca ringa, farilt hvafkeii obehagelig el*

ler (Kadelig^ läledes kUnna de, forii finna det

förra låttet befvårligare , vid brygd tilreda en
éller flerc fatfcr^ Jii fortare abforbetingen (ktr^

defto bartre, ty om kåHlen ftå långe ofvet rfiäs-

fan^ Upvårmes Vattnet^ och antager då tröga*

re fyraii.

Vågningeri år af ältrarnmahs det befvårligå*

tte, men kan åfven til ftor del lättas, om den
en gäng anftålles med fint jpulvetiferade åmngii

af alla nödiga fläg^ öth Völumen dä i the-Hcfed

ellef annat tjenligt mått änmårkes : nagrä fmU-
lor mct eliet mindre pä ftopet, goraej ftort til

faken^ Män kan ock ^ utan mårkelig faknad^

nyctja de våfenteligafte ingredientierne älléha

,

iäfom for Bitter- vatten^ EngelOct falt 5 får Sel-

Zer, Sal foda: och kökfaltj for Spa, Sal fodie

öchjårnj famt for Pyrmonter, Bitterfalt
, Jåifni

öch om mati behagar^ kokfalt : defTe åmn^ti Ca*

raétcfifera dé håmda vattnen ^ famt meddela déni

den Vanliga frilakéti öch göda verkan.

Skulle någon vid utofnihgen, paktadt deh gif-

na utförliga beOvHfrtiilgen, finna fvårighetér^ och
haii läter mig veta de hihdel:, föm kunilä fåré*-

falla, (kal jag med ttoje lemna ån ytterligare no*
dige uplyfningar.

§. 40, Sedan hu de fyra fornåmfta mirtefäl-

vatten, fom for deras fyniierllga kraft kringföras

lång
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läng vag, ej ailcnaft til Sverige, iitån bfek nå-

jftan til helä ofrigå Europa, bliFvit til fin råtta

hällt blottade genom chemiflv analyfis, dbh den-

na til alla delar aF fynthefis bekräftad j Vore til

haturens utrönande ^ Rikets Phyfilka kåhiledöm

och Läkare- konftens uplyfning, ganfka nyttigt^

ät jåmfora deras befkaffenhet med vara tiiäft

berömda Surbrunnar, läfom Médevi, Såtra, Ram-
iofa, m*fl.> iriÉH jag nodgas med blygd bekän-

na, at ingen enda M defla feriåre år til fin hällt

rått beftåmd: de benvrifningar föm hittits öin

dem blifvit utgifne, äro icke fä bcfkaffade^ at

iaF dem nägon låker flutfats kan göras. Reagen-
tia, fom til déiras utforfkande egenteligen ^ och
det ganfka oFiiilkbiiiligt, bliFyit brukade^ fordra

mycken forfigtighet och kunflcap, öm de fko-

la underrätta bfs om de förnam fta främmande åm-
rifeti^ fom dei'Uti finnas: om mängden lem*
na de aldeles ingeli iakerhet. Imedlertid år jäg
forlåkrad, at Kongl. Vet. Academlen (kulle med
fynnerligt hoje anfe , om de, föm hafva tiliålle

at viftas vid våra for göda verkningar nartiilkun.

nigä Brunnär, ville på dem anftälla prof^ efter

de anledningar 5 förh i det föregående åro gif-

ne. Jag fkal öck framdeles bjuda til, at lätta

defla urtdei-fokningar, genom utgifvilnde af nå-

on ailmåh plan, éfter hvilken dylika arbeten

eqvåmligaft: kUtina förrättas.

De vatten, fom egdé ftickande flygtig fyr-

lighet^ fingö i förra tider namn af Acidulce, och
hos ofs kallas de allrhånneligen Surbrunnar. Nya-
re Chemifter forkafta aldeles denna benämning,
emedan de funnit de anförda vattnen fnararegif-

va, prof på alkali. Härvid bor märkas, at alla

åckta
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åékta och kraftiga mineral- vatten hyfå långt
méra luftffVa, ån til måtthing behofveä dc
in|;äendé alkälifka åmnen, foljakteligeh år dei^äf

ofverfkött^ hvilket bäde genom fmak oth Lac*
niuå-tinétiir kan roja^. Erhedan nii dennä fink

fyrä år Ijelfvä lifvet i mineral * Vattheti ^ ocli

vérkeligen ofverflädar hos de åckta^ båra.dé ju
itied Mtta namn äF SUrbrudnar? Denna fyra åi:

dock af alla Bekanta den r^ragäfté, och éhiiru

derforb et alkali håraf tagit åt fig til full riratt-

hiiig, kunna likväl icke dé alkaliflca feaftionei:^

lib äldeies dåmpas, iltan Vifa fig tillika: foljäk^

teligen år dylikt alkali vérkeligeri biindet, Toni

af defs mildhet nögfartit kah inhämtas, mhi kal*

las dock gemehligen fritt, hvilket bor fofdas

fälutlda^ at det år méd ingen annaii fyra Behåf-

tadt, ån dén^ föm fihnes i luften. Sel5:er-och

Spä*vatteti ega iädant alkaliflcc falt j mén män
har ofta af viol-fyfup Blifvit Förledd^ at tro défs

iiårvarelfe i flerfe, läföhl Pyrmonter, ishurti dåt

icke finnes tiågot älkalirtiitxi liBertirrt annati ån
kalk och magneGa (§. 19. A)i Man kan läle-

des hit omBåra de BefynneHiga förklaringar, forft

upgifvits öfver Pyrmontér- vattens foråndrihg i

fria Itifteri.

égä något falt riied ålcalifk fält-artad eijbr jord-

örtad Bafis, hvilkeils uplofnihg kunnät bibringa

dem luftfyra^ fortjeriar at: efterfpanas. Dé äro

troligen iållfynte, och tyckas, öm fädana fin-

nas, hafva under jord- bryhet haft fin Våg nårå

intil, dår fråfning, gåfning eller ftrång eld los-

fat *en mj^ckénhet af den nåmndä fpåniliga fy*

fan*
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da vara utrédd 5 ty ehuru endaft fyr4 flåg #rt^

Icannéfligeri blifVit Underfökte^^ km dmf Ite-
iigeri göras tillämpning til maögä ättdrät l^i

fege icke i h^U Sverige något varmt bgd^ hvil-

keti i atlfeeiidé til deräs befyrtneHigä verknia^

gar emot ^viflTa rjukdömär^ år en ftöf fårfuC

yore delfa vattens råtta bed?:affenhet utr^nt^

ftulla^ könftéft kUnna eriåtta våf brift^ men ^e^

bliFvit fullkömligeri blottad^ innan Jyntbéfis defi

Tamma til alla delar beftyrker*

Carlsbader- vattiiet år naninkUÄtilgt for iliti

Tödä Verkan möt gickt öi?h aridl^i plågor r men
: rynncrhet Tor fin krafts at löfa Bläf^^ jEleri,

ivilkén det S gångef ftarkaré angriper^ Iri kaik-

vatten. Hert S^tii^Gs^ELö äiiforer öck o-

l^onfkenligt prof af defs formägä; En B4ife-

ftgiil Hf yid pafs 2 lods vigt^ inveckUdes I jm-

|^é'kiati Jade§ i en irstt; Qch en Patiettt l^aftä-

<!c derpä llct väften , nåått det Han öOJ morgnar-

lie drack Garlsbad- Efter 16 dygn, vå? Iteneji

til hälften fortård ^ och d|t ofriga helt låft.

Mart kart litoni kroppen på lt|tilliga lått (oti^

derfratä dylika ftenar ^ men mediétl åro antingen

for (karpe at invårtes brukas, eller ISrfpraV^e

,

under (jrt lärtga våg geriöm kroppen, näftäh he-
la förmågan, darlsbader-Vattnet hårertiot finrics

ånnu haWa den i behåll, fédan det pafTerat blår
fan. ja^g eger godt hopp^ at kunna eftergör^
detta' dråpeliga vatten , om några fl omftån*
4igheter vore med vilshet utrönte^ V^i tunne

I icke
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icke fa dettä^hit, at har iinderfokas, emedan all

kraften forgaf under forflcn, och aflägrenhcten

haller åfveri dem af öfs^ Töm (luille pa lläilet

vara i ftand,\^at uphicka råtta fammanhangct,
långt ifrån de(Ta orter: jag nyttjar derfore detta

ftålle, at upgifva hvad fom årtundas. Torde
hånda, at någoH, fdrii bör i granfkapet af det-

ta bad, elier ock btiokcr det fimma, gor mänflc-

ligheten den tjenft^ at uplyfa frågomäiet. Sa-

ken berör forft .deruppä^ om kalken^ Jbfji i detta

vatten jiilnes ^ dr i form af calx vivä ^ eller icke?

Auftoferne, fom fkrifvit härom^ åro af fkiljak*

tiga tankar , och de omftåndighcter, hvilka fom
bevis anföras , afgora icke hufviidGikério På
följande fått kunde häruti erhållas vifshet. En
flafka eller bouteille, hvaruti en gåfande blan-

ning blifvit fyld, och et krokigt ror i halfen

faftkittadt ( Fig. Tab. i. 3f. S i^lles med
rörets opna anda ned j en flafka, full af nyfs

taget och filtref.idt Carlsbnder^ vatten. Forfo-

ket anftålles ej förf, ån blanningen i bouteil-

len år i lå ftark ferméntation ^ at en bläfa drif-

ves utur röret pä vid pafs i fecunder. Om nu
i vattnet år eh calx viva^ tager den ilrax ät

fig luftfyran 5 blir lik en Vanlig obränd och med
fyra fråPande kalk^ grumlar tydeligen , famt fal-

ler ned: om blälbrne gå for tärt, händer låtte-

ligen, at praecipitatet äter uplofes, men af 6f-

verflod pä famma åmne, hvars brWt förut gjor-

de, at det i vattnet uppehölls* Atfldnige om-
ilåndigheter fynas vål utmärka, at kalken är hår

i cauftifkt tiUländ, men om vattnet fräfer med'

fyror, fom någre berätta, kan det icke vara lä;

ty af alla deruti närvarande ämnen, eger calx
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vi va ftarkafte attraftioh tiV luftfyrarii Saken bar

dérforé genom forfok afgoras, (ä mycket mer,

forh måri ännii år oiuker^ öm icke luftfyra uti

tilflutec rum, och med tilhielp af fträng hetta

,

formar i vatten uplofa eri ftorrö mångd kalk,

ån pä annat fatt kan verkftällas^ famt derige-

nom kanfke blifva d gånger verkfamrtiare, ån
vanligt kalk -vatten, fom dock vore befynner-

ligt 5 enledart deiinä fblution icke år cauftifk,

Öeh andra ömftåndigheten , fom behofver up-
iyfas^ år, hvad i befkrifningar fårftås med alkalijk

jord? Til åfventyrs menas dermed Magnefia al-

ba, och det kan lått afgorasj ty 'denna upiofes

hel och hällen i vitriols - fyra, famt gifver ge-

nom cryftallifitioh Bitter-falt, fom har mycket
befk fmak^ lofés lått i vatten^ fatifcerar i varm
luft, decomponeras af kalk -vatten^ af alkalia

fixa, och til hägön del af alkali völatile. Det
fom i befi;rifningar om Carlsbad kallas älcalifk

jötd^ llsHjcs af cn del auclorer uttryckeligen

frän kalk) ja man nyttjar vitriol-fyr.i, at uplo-

fa den famma^ oth at derigehom beftåmma bade
defs och qvarliggande gipfehs rtiångd. Blifver

en !'id;an foliition cry llailifcrad ^ i ftållet for prx-
cipiterad^ vinncs läncligcn underrattelfe om up-
lolla jordens beftaffcniiet ^ ty kalk gifver med
vitriol-fyra gips, lera gifver aliin , och magne-
fia bittet - la k.

En
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En Brofvayéi til utrånande af fafta

kroppars fpeafikä tyngd
^

af

AXEL BÉRGENStlEllNAi
Öfvcr-Direäeur vid ControU-Wereket.

Herr Profeflot WiLcKÉå, i Köngi. Vetcti-

ftaps Academienil Handlingar, fof filH

qvartalet 1770* upgifne Vattu-Profvare, "haf-

ver gifvit anledning til.den Profvarei fom Mathe-

matifta Inftrument-Makareiii Herr Rosénberc

fortårdigat , och jag nu far den åran ac bc^

ftrifva.

TTäb. ni« F'g« foreftåiler Ptöfvarén i prö-

fii^ til defs halfva ftorlelc.

i éri giäS^^kuläf romårftorre j méivi ofrigt

KkriaV forénåöindé V ättu-Profvare. b, En krok

,

lodd vicl fvieflings- blecket i
forti år kittade Dch

for mera, ftyrH? tåftadt omkring en fals pä glas-

kulan. MelTlngsilkäl ^ ibm hakas pä iiftnåmn-

dc krok; Meflings -beQäg omkring kulans

opnins» SkrUf-häU derigenom Bly-hagel ef-

t« behag flåppas iii uti kulan. ^^Meffings-ftift-

fom med nyckeleri h uti nj^fsberorde Ikruf-hall

ftftlkrufvas^ hvilketi for at, blifva defto tätare,,

med et vid ftiftet tåftadt Mefiings-bleck år f&r

fedt *> Mårke på ftiften, tjenande til råttelfe:

vid Wofnmgen- k i En ftälig meffings - bricka,,

(krufvad ofverft på ftiften. f, En los fkäl, hvar-

uti vigtcrne låggas famt på - och afflyttas.

$,t ftort glas, ibm fylles med vatten. », En
krok,,
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jkfoR , fom hakas pä glafct, for at vifa, huru
mycket vatten til profningen behofves.

• Da förfokén fkala anftailas, fjrllcs glafct med
la mycket vatten, at Profyaren hålles val uppe,

och har tilråckpligt mellan - rum ifrån glaiets

botten. Vattnet boi* yara rent och kokadt, for

at i mojeligafte matfQ qndyika blafor , fem go^

ra utflagen ofåkre^
' pet mä pj nyttjas, innaa

det far lika värme mecl yttre luften, (ä vida det

foTut fnart förändras, men fpflan yid mera jåmii

värme bibehälles^ Af alla y^ttcUj åro Sno- och.

regn ^vatten de tjenligafte^ ty de åro renare,

än andre vatten, och kunng, fäs af ^p^liandabe-
fkaffenhet. Specifik^ tyngderne l?lifva ock der-

uti nägot betydcligareV ån i Ijo^oph Bruns-
yatten. Profyaren och i |ynnerhet meflings-

ftiftcn ^, 'torkas med et renf kläde, at dea
blifver fri fiin fetma, fqm orfakar felaktige ut-^

ilag. pen lyftas fedaq ned i vattnet, hvarvid
den- fattas med fingireq Vvårt ofver Meffings-bric-^

kan il börande ^^d^^ lått handteras, la

ofta dei behofyps^ ' I händelfe . blåfor vifa fig,

omkring Skålpn /^> fläppcs derj pa fqeddea ned
i vattnet, hvarigenom de läkert forekömmas.
Hon kan ock i flik ftaUniiag .farfkM
pas och fedan hakas. pä krqken me4 fjelfya ProPp

våren. Eljeft . forfvinna Wlf^r , Profvaren
lyftas upp utur yattpet, ocli ^ter fakta nedilap^

pes : de kunna ock med en penna bärttagas^

Vigter låggas pä Skalen f> at d

lå långt neder, at märket i ftanriar utt vattu-

brynet, hvarvid år angeläget, ai^ då en eller

flere yigtcr påliggas
3>

Profvarsn hvarje gång
ncdtryckcs , at den af fig. fjelf ftjutcr upåt,

I 3 hvart
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hvarifrån den äter gar ned, och pmfider ftannar

på märket i eller dcromkring, i hvilken fena-

rc håqdelfe vigternas antal, qfter behofvet, an^

tingen okas eller minfkas.

Vid utrönandet af kroppars fpecifik^ tyngd,
gor man fig underrårtad , hvad de foril våga i

luften, och fedan i vattnet. Det forr^i fkcr, dä
kroppen lågges i ofra Ocalen och med la mån:
ga vigter laftas, at märket / {lannar uti V'4ttu-

brynet: och det fenare, nar kroppen lågges pa
MefTings- (kålen ^, och vigter, åfven fom i for^

ra håndelfen, flyttas pä ofra Skålen /, til defs

berörde rnårke bringas i vattu- bryne? , fom Gigt

år. De crhällne vigter, iä i luften, fom i vatt-

net, dragas lårfkildt ifrån Profyarens förut an-

teknade egne vigt, dä äterftoderne utmärka : den
förres kroppens vigt i luften: och den {enaj'e j

kroppens vigt i vattnet. Skillnaden dem imclr

lan år kroppens fpeci|5ka tyngd ^ men defs for-

hållande emot vattnets fpecifika tyngd blifver

bekant, enar med nyfsnåmnde flvillnad imellan

yigterne i luften och i vattnet, kroppens vigt
i luften divideras.

For at närmare uplyfa detta, fa

låt til Profvarens nedbringande, at

märket / ftannar i vattu -bryner, be-

hofvas - - > lOjfSkälprd

Samt til kroppens nedvågning til

famma mårke

:

i luften - P 16 Skålprd lod

Qch i vattnet - 0x06 Skålpund 3

hvil-
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hyilka vigter larfkildt afdragne ifrän berörde loif
SkalpuiKl, gifva tilkanna, at kroppens vigtår:

i luften - - 1008 Skä!p:d 8 lod

och i vattnet - - i) 19 Skälpund.

Skillnaden utgör 89 Skalpund 8 lod , med
hvilka kroppens vigt i luften, 1008 Skalpund

8 lod divideras, da quotus utvifiu^, at kroppens

Ipecifika tyngd år 11^1969 emot vattnets 10000.

Pa detra latt har jag funnit, at ätddllige me-
taller, fom varit rene och utan mblanning af

annan metall, ega följande forhällande emot vatt-

nets 1 50000.

Guld - "

Silfver IO,f f
Koppar -

Tenn -f ^

Bly - - r 1 1,1969.

Jårn - T

Regulus antimonii . • 6,7016.
Zinck , r 0,8618.
Wifsmut 9,6700.
Qvickfilfver - i,},72.00*

Til {litnåmnde halfrmetall har jag, i ftållet

for Mefiini^s - !]• alen /, nyttjat en flcäl af glas,

åtVenfbm jag ock pä lokalen d ftält en dylik
Glas och med deffe Skalar nedvågt Prof-
v;ucn, at dcraf, vid qvickftlfrers profvande,
kunna flionja dcfs ratta vigt badc i luften och
i vattnet»

Hvad nu ar anfordt om kroppar, fom fiilla

tvngrc,_ åa varJcn, gäller åfv^cn tor dem, lom
åru iåtturc , 1 aaicende til abfoluia tyngden > men

~ 1 4 'Tpe-
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fpecifi|t tyngden yatd^^ UH^U^ei v^tront, få
vld.^j .^a^ til nedvågning ^

^att^: Öerc vigt^^ äj[l (jelfv^ profvarcnV ^ch
f^yä|te|i^fri fo i Vgttqpt ?i allena deft

t^jigä^^ litäft ock iå mycJkqt derofver, Com vig-

terne tildefs nedvigning 9^ hvad Br Prof?

tatéh BéSofves. u^vtoré bfpra ^ågge deflt lårt

fltildé vigtet fammanlåggas> och med fumman
krökens vigt 1 luften divideras, til exciPj>cl*

Glas-kuian?j^edvlgni^ !ri! våra 1 014 Skålt

l^iÄd if, iod, kroppens nedvågning*

I kftei^ -? t 978 Skälprd g lo4

I Vätteft ^ * |ö5^ Skälp:d ii lod

Oeiipm. behörigt afdr^g blifyer kroppens

i lufteö * « 46 Skalpund I lod^ hviU
Icä dividc^aci^ tnpd 61 Skalpund H |pd

g;
(om att

ftyfsnamde yigt J luften^ f^^lmaniagd nipd ftill-

mden imélkn 10x4 Skålpund 16 lod 1 oph 10^9
Skalpund >i lod, tjtvilai ^t kroppen år 0^7fzj
i forhållande en?ot v^unet^ l^öb^

Således |r6 vifle' af mig Brfokte Tif-(orter

fundne (åfotö följer :
^

fum af fetaflé^ flagét ^ 0^6f^.
'

fe j§rfc ^ t 843^
Ek af iamre (dl^te^^^ r 057411^^

' Oedertrå^ ^ ^ %47*?8.
Mahögony r 0,7152^,

^
Vid defle. fpr(ok har jag iaftaf Trå^ ft5rcket

^id (katen W"^ och dfrigeiipm vunnit florre l|ker-

fiet| åij pm n^gon tyngd hlifvit; tilfatt^ fI lå.tt,

'
* (om
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fom mcå kroppars vågatide pa Hydrofl^tifke väg-

Jialken merendels år brukpligt^ I handelf? trå-'

(tycket ^ti Ijelfva ikålén mpdMe|fingstrad eller

^ylil^t behoft ^iRi^ Bt af hällas nfdr? i vatt-

net, häf jag (amm^ ;rä4 förut tned Profvaren

licdv^gtf Utom hvilken forfigtighet mifstag vid

Kropparnes yigters; uträknande icke kunna uQd*

Til alla ofyannlmnde ySgningar år en Cent**

fret-yigt nyttjad^ hyaraf iqq (kalpund fvara c-,

tnot ef gvinun Viftualie-yigt : ocli fpm Prof.

våren gifver t^^ et lod af famm^
Cplitncr-^ vigti fpm år lika mpd 'r^:del af et

qvintin ViÄualie- vigtj iä fynes crel vara tilrlG-*

^eligt tirfpecifika tyngciers angifyandf , håUl

fom t^^\ p| behofver mera noggranhet^ for

pVgrånet dcperminera och §ilfVers

/ Enar Profyaren egef lädati qvickhet, llref

falla MUfamt: , om medlen qclj famma kropp
iiiöagpn blflvaj nägipt fkiljaktige/ fivgrt forlok

bor derfore en eller flere gänger ömgåras^ och
af deflc antagas det, fom utmärker ftprfla fpe^

cifika Ti|fQrlätiqtigäft år, at an ftalla ak
la forfok uti famma flags yattep, och uti ena^

hända grad %t yartnei pph jtor ja|^ pä den grun*
den ft^dfe nyttjat kokad.t fnötvptten^ med en
värme örifikririg grader Va CblSii ThermoT
meter. '

.

,

'

"

11 HårvM liaf éj kunri^^ at jåm-r

fora MuscHENBRQpKf , m^^ flcres. Tabeller^
4;mot: ofyappamnde mef^llers fpccifika tyngdef,
hvayyid Jag mårki; pägpii flsillni^
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bcllerne dclTe tyngder nrp (atte bogrc, ån hvar-
til jag dem angifvir^ Orfaken derpl larcr ofel-

bart v:ua, ar de nyttjade Hydroilatifke Väg-
balkar ej gifvit utllag i^' fin.a delar, fom
ProtVaren, hvilket tyckes kunna flutas deraf, at

om en af mig vid forfokcn nyttjad Blykula, i^o"^

vog i luften 1008 ftåipund 8 lod, och i vattnet

P19 {kalp:d, varit updragen pä en Vagbalk , fom
ej rort lig af de nåmndc 8 lod, hade fpecifika

tyngden blifvit ii,32f^ lom for bly i de flede

Tabeller utiåtfes, dä deremot efter min Profva-

re, fom gifver ntllag for en iä liten och än min-

dre vigt, fpecifica tyngden ej kan beräknas hö-

gre, än tji 1 1,2,9690

Af det nu anförda, fynes kunna flutas, at

Profvaren eger all den qvickhet ocli tilforläte-

lighet^ fom til utrönande af fafta kropp. irs fpe-

eilfika tyr.gder fordras: och fom den niiika fal-

ler beqväniligare och mindre koftf^m, än Hy-
drofiatiika V^agbalken, lårer ej nägon finna be-

tänkelipj, at^ i ftållet for nyfsnamnde Vagbalk,

nyttja denpe ^rofvaf^.

D

ANMARKNIINGAR
Om Benzöe - Salt et y \

af

GARL WILH. SCHEELE. ^
et |r bekant, at fublimations-vågen år den
vanligafte, til at ur Benzoe-kädan utdraga

defs
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defs Sak, hyilket i Apotheken ir kån^t under

namn af Flpres Benzoe§. Jag tog mig fore, at

med noggranhet utleta, huru mycket Salt en

gifven portion Benzoe flvuUe gifva, genom eld

utdrifvet» Derfore deflillerade jag er (Icalpund

Gummi Benzo^ uti en retort, pch fpdan jag ge-

nom utlakning val ha^e franfkilt empyrcuniati-

ifka oljan, fick jag imellan p och il drachmer
flores. Man tär pck detta Salt fkildt ifrån G.
Benzo^ , medelH en flmpel utlakning med vat-

ten jm^n på detta (att tar man mindre falt , och
år håryid at mårka, at om utlaknings ^ vattnet

ar for hett, kan Gummi lått famnVaminna, da

}iela operationen år fQrlQrad. Man Hjv.ier lätt

prfakcii til den ringa dpi f^lt Benzoc gtTvcr pä
Utlaknings • vågen)' ty de refiiieufe delarna af

Benzoe flåppa fj yattnet igenom fig, hvarfore

folutionen eqdaft fker pä ytan ^f pulveriia'ade

Benzoens fina delar.

Jag foretqg mig fedan famm^nkoka flott

Icrita med pulverife^ad Beqzoe och vatten, hvwr-

efter jag filtrerade decoCCen j men det gaf efter
*

affvalningen inga cryftaller, nicn dä jag indrop

nägra droppar viftril - fyra fiåruti/ nedföll genall

faltet; ty Benzoe- fältet ^ lafpm furt, hade for-

bundit fig med ktit-jorden* Pä denna ^^äg fick

jag dpck ej m^ra Ben^oe- falt, än genom ut-

läkningen* Jag tänkte dä, om jag kunde på-

hitta, at gifva vattnet den egenflsapen.^ ac an-

gripa (len Relineuic delen i Benzoc, ncuile jag

^ermedelft kunna utdraga alt ialtet ur denna ka-
'

da. Således kokade jag ilott Bén^^oc med en
alkalifk lut, den jag fedan faturerade med aci-

dum, och fick dä Benzoc-fak tii pra^cipitat,

men
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men härvid var dock den olågenbefen, ut Ben**

zoe- pulvret under kokningen klimpade fig til-

ianim^n^ och flot pfyanpä läfqrrj eil feg relina»

En våg var då fqr mig ånnu ofrig, nemligen at
kokii min Benzoé med oflåckt kall?^ Kalkdelarne

fatte fig i mellan Benzoes- delarna 5 förhindrade de-

ras farnmangyttrandp af värmen
:5
och då nu kal»

ken^fven yerkade pa de refineufe delarna , var

detta v.agen, at utdraga faltet ur Gummi Ben*
zoc. i3ei falt man pä detta fått tår af BenzoéV
år aldeles. fritt från den empyreumatifka olja,

hvarmed de vanliga flores Benzoes åro fmittade,

foljakteligen år det ock fritt från den lukt flo-

res hafva. Man bekomrper pä depna våg åfven

fä mycket falt, om ej mer, fom genom deftil-

lation. En Libra Gummi Benzoe gifver, ger
nom den nya metHoden, ifrån iz til 14 Drach-
mer faJt,

'
.

. ..
.

Pä följande lått bor man^roc^deraj man ta-

ger 4 unz oflåckt kalk 5 hvarpa man gjuter 12 tin?^'

vattenv när fråfningen år pfver, öår maq ånnu der-

til glibrer vatten, man tager 4då | libra ^nt ftatt

G* Öcnzöe, fom flås i cn fqrtent ps^iwa 5 hvarpå

m^n (6vl\ gjuter vid paft 6 unz af taik r va^^^^

och blandar alt val, och flår efter han^ det ofriga

af källj - vattnet dertil 5 ty pm man pa en gäng
tilflär kalk- vattnet* kan man ej ^landa det ihop

infd Ben2ioe^yattnet, ptap $3et yil| då gerna rin-

na ihop och k limpa fig, penna blandning bor

4å ofver en lin4Fig e\d l^pka pn half timman un^^'

ikr et: beftåndigt omrprandeV Sedan tages den

af elden, hvarefter man låter den några timar

liå ftilla at ljuftka, då det klara afbllles i en
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Icolf. Pä refiduum i pannan gjuter maii Iterr

igen 8 librer vatten^ och låter det derméd ko*

ka en half timma^ hvarefter ^et täges af elden

och ftålles at fjunka; Det klar^ f Ibm Itår 6F-

ver den på Vattnet liggahdé maflan, fläs til det

förra i kolfVen, och på refiduum gjuter rhan å

hyo vatten i fdrfarähdes med kokningen fom fagt

år, hvilke^ alc tiiari ånhii et pai* gäiiger til kan
réiterera. Sliitélfgen flår mah ält refiduum p|
ct filtrum, och låter några gånger hett vatten

iä gehortilopä det : iiiidef deililä operatiöil for-

binder fig kalk- jordeh med Syran i BenzoÖ,
bch fkiijer den ifrån dénna kådans refincufé de-

lar. Någon liten del äf Beil!^oéns Gummi - refi-

heufeddäf^ HafVeir geriöm kalk • vattnet blif-i

vit uplofti fort) år örfakén til déti gtllä iåfgdli

vattnet fatti
^

Ållä defi^ gula titlakningai^ éch
deco6tioher fämmanblandas der|)ä och inkokas^
trls i librer endaft åtcrftä^ hvilkå fedari bora af-

filas i fen kolf;

Örfakcrt^ hvarforé män lå hårdt inf^iflerar

defia tltlakhirigaf^ år den: ät et ofverflödigarä

vatteil ftulle innéhälla m3rckét falt iiploft^ forti

framdeles boi* prsecipitera figj hvartil kommer,
at en liten del af Refina^ förbunden med kalk,

under denna äfrokning^ fkiijer ög åfvcrl^ dä vat-
ten- portionen åt liten 5 iå vida den uti litet vat-
ten ej^ förmår hållä fig Uplotl^ hväfforé den qvär-
ftadnar i filtrö. Då nii de omtaltfe 1 libfet af in-
kokte utlaknirigarria i fenare kdlfven^ blifvit kal-

S la, indry^r man hårilti, Under beftårtdlgt om-
rorartde, fa mycket acidurh falis comnlunis, tils

ingen vidare prarcipitation ffcer ^ ellef tfls bland-
ningen fmakar något fyrligt. Som vegetabfH-
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fka fyröf gertienligcil hafva mindre affinhé med
abforbcrande jord -arter, ån de rniheralifke , iä

följer, at Saltry'ah rnäile förbinda fig med kalk-

jorden^ och acidiim fienzoéä, Hvilket allénall uti

ringa quantitet åi' lolligt i v^atten^ hor falla til

bottnen t da folurionen förut hade gan(tä ringa

lukt af G. Benzoe^ tär deri nu i geiiom denna
prjtctjDitation 5 en ganltä llark lukt af flores

BenzoeSi

Sedermera bor mah flä detta tjocka coagu-
lum pä et filtrum^ och fedan det val afdrupir,

cdulcorefas det tilråckeligeh 4 medel fl flere re-

for pällaget kalt vatten
I

hVarefter det torkas i

lindrig värma. Men fom édiilcorations- vattnet

häller något Ben:ioe - falt uploil i (igi bof man
evapoixrä det^ och fedaii lata fältet cryftallife-

ra fig. V il man gifva faltet et glähfahde utfe-

ende 5 ll6r man upiola dec i lagom vattén, til

exempel 6 unz , och genom en Imdng kokning
folveia det, hvareftcr det i hafi bor filas Varmt
geilonl en duk.^ uti en förut hetgjord kolf, lä

har man det nöjer 5 at fe flcona cryftaller fram-

ftjura^ {'1 fnart foluiioiKVi hunnit bli kall. Cry-i

ftallerna afiilas fedan ifi än vattnet , öch den reft

af 1a!t5 ^'^^^ ^ detta vanen kan vara tipioft, å-^

terfäs genom en ny anflald evaporation och ciy-

ItalUfition. Men fom flores Ben^oes^ for deras

llofa lätthet flcull, äro fvärä at pulveriferaj fä

tyckes^ fom Benzoe- faltet aldfabäfl: forvarades

i torm af pfneeipitat^ hviiket altid år i deil fi-

nalle pulver-förm^ hvartil kömmery at mycket
falt bärtfrtiorjes under famma omtalta cryftalH-

fation.

At
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At jag juft nåmntV/zltil varma folutionens

af (ilning-, har ll'edt derfore^ at jag funnit den

vara tjtM.bgail j ty om man anftålier fiiiratio-

ncr genom giä - papper , Händer det öfra, at det

mifsfyckasf emedan fältet cry Iblliferar (ig un-

dertiden i fjclfva filtra, och följakteiigen for-

rtoppar det. Denna filtfatibn kunde ock vara

onodiiz, om ej la vore 4 at vid pafs t. gran re-

Tjneiifl: våfende^ fom Vblifvit afrtc ildt under de

ofvanomtalte kokningarna, och genom alla de

ofrigt händteringarhe hängt med, gjofde den o-

umbärhg fot* fältets fnygghct-

BESKRIFNING
Pd et fårdides Strtim- dräg^ Vid en As

midt t ^åjit ci . Hjelwarerié

af

OLOF STRANDREflG.
Paft. i I horshella.

Vår forbindelfe, at uprririrkfamt betfackta Na-
turens heiynncrlui^bttcr 5 okas i den män,

fom de, utom nojct, afv. n medföra nytta. Af
fådan art år det StrorT>drag, hvars befkrifning

nu upgifves, under hopp^ at den af 'KongL Ve-
tenflsaps Ac:icieni2en gunfiigt varder emottagen

,

hålll jag icke har mjg bekant, at nägot dylikt

blifvit apjnnikt i virra infjoar, mindre forklaradt

til fin orfak^ bejlajfenhet och formåmr.

Afen
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J/en eller Éankeh ligger tnidt i våftra^ Hjel-J

rnareoi (fe Tab. W.)^ i medelmåttigt vättu^

hogåy é altiar Under \^attu ^ bfyn^t^ ddi beMr
af groft grus^ med kullerjtfcejl oA^^rll pä tyggm.
Han gar liti biigtig ih-åcknirig i föder Qcll

norr^ ifrån Windon i Lnéimjéå Sockéri/ til jjun-
gers by i Gjotlunda Spcketlf Öc hiitgor ert, lång4
af i mil, famt har vid pafs ålnat'1 VattUr^^

a båda iSdQfi 4år han flutai^ fig^

Ström ^ draget v\å Åtfx fditlål taget

djrcéliöji emat vddret ^ och feefinnes ia ftarfet^ at

om mart uphorer at l'ö gii^Båt^ gaj^ Häll likvål

emot vägen, ehiirii h6g och häftig déti åf, Jag
haf foffokt ^ at et Bly - lod ^ l-^tla^t .vid éi fii>t

fnore, kan icke kömrria rått iiéd til botneri^

tan ftär Inoret i tämffldig fluttfring; Aldng år

ftrom i dé vikar ^ hvarifrän vädret bläfefj Utiji

altid. pä andra fidart. Lät u b ( fe figliréfl titi

na hornet på Chartari ^ ,Tabi IV;) vafit Åfen^
men c åi^ hVaf pä tltl lida^ bugteftia eller

Vikarna föm åfen foralérar^ lä finnes^ at vid o*
ftan-våder^ Strårfidräjget år i é^^ meti Vid våftan^

i ä. Hårjåmté anmärkesi at det fördrar åtmin*
ftone ét dygn§ rhedelmåttig bläft^ forråii nagöti
ftrom fp6r|es j men i^ftark ftormi endgft jl^ri
timar^ famt at jii båftig^äré i^ådcr^ 4e(i.b Itirka*

te Itrorri^ hvilken§ når det långe bläft ^ Icäri pa-r.

ftå i några dagar efteråt öcH faftåti i^attu-bry:'t

öet år hel liignti Vär-tidörl och orii Sömrti^^^^

lipVåckes iilgen ladäti fti-ool^ mkiii^é^t^^

ften, och det jil fenare pä äret j deftö ftairkare*

årpikm tii denjia åvorti tt vdJt^eåj^ h^^^^

blafcr tvårt ofVer^teil^ det ^ara fig iMn Mef
eller
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eller veftéi% Ty fom vattnen deraf efter Hjel-

marens långd framdrifvas tvärt ofver åfen emot
Stränderna^ och derigenom komma at upftiga

högre den ena ån pa den andra lidan af Tam-*

ma ås 5 men enligt hydroilatiflva lagarna under

decfamma efcerfträfva, at återtaga deras naturli*-

ga jårtinvigt och horizont , upkommer af det till-

hakars rinnande vattnet vid bottnen en tvårt emot
vädret löpande ftrom, hvilken, då den (amma rä*

kar den foreliggande åfeh
,

ftyres deraf tnera up**

åt, och uti defs inbogde långflutte vikar genom
trängfel erhåller en ftorre häftighet, famt fäledes

pä förenämnde ftållen utgör det befkrefne ttrom*

draget. A t detta icke flcer om Våren', forme**

ties for en del hårrora deraf, at vattnet då år

tungt, fom de tala^ g^^J^^ myckna grum»
mel, hvilket de ftrida Åarna den tiden pä året

medföra ifrån Kärr öch andra orena ilällen»

Om Sommaren åter år vattnet tjokt och gronc

af defs (ä kallade blomma, hvilkeii gronlka emot
höften lätter fig til bottnen.

XJptåckten af detta ftromdräg {tedde ^ fottt matt

befattar, på följande lått: när Fificare, for mån-
ga är fedan, Voro ute at meta med et flags kro-

kar af tenn, liknande Löjor, fom ännu med för-

män brukas, blefvo de varfc en ftor mängd Fifk-

måfar uti en linie, hvilku med firt ftim och fkrik

yppade, at dar var mycken fiOc. Vid ditkom-
(len markte de af met-refvens ftupning, at kro-

feen icke köm lod -rått ned til bottnen i hvaraf

de floto til någon där varande ftrom. Och forn*

derjemte anfenligen fiflk vankade, gaf det anled-

ning til forfok med not*

K B-
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Tifket derftådcs ofvas fSrnåmligan: med Not
om nätterna. Sattet bor ben>:rifvas, for deras

fkull, fom torde annor (tådes päräka en dylik
bank. Forr ån folket rått kånde denna ftrom-

mens befkafFenhet, betjente de fig af gjorda få-

llen i^äAfen, til at under dragningen håfta bå-
tarna vid; men nu hafva de på berörde ftålle

icke annat, ån utfatte gran-rufkor, til niårke,

hvareft noten fkal oras. Noten år endaft 7 fam-
nar läng på hvar arm, och åfven (a djup, men
med en vid Kihl, fom Ii kval ej år mycket lång»

Hon lågges ut i berörde vikar, vid pafs 80 fam-
nar ifrån äfen, nemligen lä långt de tro ftroin-

Hien råcker, h vilket beror pa mer eikr mindre
häftigt vader. Sedan noten är utlagd, ror fol-

ket emot vågen lå fort de nägonfm hinna, och
komma anda knapt lika ficyndeiamt undan, fom
ftfommen forthjelper noten efter dem. För Tam-
ma orHik måfte noten n<uVa groft band, lädant

fom brukas til Braxen-nåt, pä det ej flrommen,

hvilken verkar mera på finare band, ma kun-
na vånda ut och in pä henne. På detta (åtrct

fysflolåttas flere Not- lag, fom nyttja famma
not - varp : iå fnart den ena noten är i gäng,
ftraxt lägges ut en annan > ty fiflcen ftryker jämnt
dit åt*

Den fom hår His, år väl af allithanda

flag, dock måfl G6i. Ingalunda anfes for iäil-

fynt, at den uptages til 40 ä fo Lisptmd om
natten, når ftrommen år ftark, lä at noten går

val. I brift pä aflättning, uptorkas den forlla

fångften om hoilen. Den äter, fom fängas Hel-
gon-måOb-tidcn och f::dan tii de!s Sjon iägger,

gömma de til Vinterförets men fom han gerna
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blir gammal och forfkåmd , fafl: det icke mär-
kes 5 lä långe han år frufen, år icke rådligt at

kopa den förfta Gofen> fom inkommer til Stock-
holm.

Nyttan af detta fifke-låttet framfor andra ar

ganfka betydlig j ty forft kan det aldrig anftål-

las Vår -tiden under lekarna, fe Handl. 1771. p.

81, hvilka fåmedelftåro fredade. Dernätt, fom
bandet pä nöten måfte vara groft, fångas ingen
annan, ån flor och mogen fi(k* Det år altlå

mödan värdt, at i vara ofriga ftora och djupa
inijoar efterleta lädane bankar, hvilka, när de
påfinnas, bora fkattas for en dyrbar egendom,
nog f(5rdelaktigare, ån det båfta fifke i dröm-
mar och Sari> hvilket endaft duger om Våren i

lek-tiden, når det år fom {kadeligafl:.

Sättet at eftetfåka dewy år detta: Under ftar-

ka väder eller ilriyct de itadnat, fer manat, om
Fjfkmälar uppehålla^ fig i en lång Uräckning pä
nägot vifst fUlle, dä man kan vara läker, at dar
träffa ftrom-drag emot någon äs, hvilket man fe-
dan närmare underfoker med et lod. ^

I Mälaren torde lädana kunna päräkas, om
de blefvo efterfpanade. Jag förmodar det ät-
minftone i Gran-fjärden , i anledning af den be-
kanta landt-rygg, fom på fodra lidan om ho-
nom kallas Tjullla as, och gär ned til ftranden
men på norra fidan , därhän äter tager vid , he-
ter Bakinds' äs, hvilken måtte ftryka tvärt 6f-
ver fjon under vattnet, och i anfeende til defs
bugtiga fträckning pä landet, åfven hafva lika
ftapnad i fj6n. Jag tanker, vil GUD, nåfta
Sommar utröna detta. Hår träffades dä et koft-

bart



138 1775* -^P''^ ^^j- J^"*

bart fynd; ty fom Målaren, til följe af defs

ftorlek och goda belägenhet med vig transport,

afgifver for litet fift: til Stockholms fä kunde
nu ditlemnas tårfk Gos om fena botten, dar han
cljeft den tiden pä äi-et icke ftär at fä.

ANMÄRKNINGAR
Om Sanddfen och Stråmdraget i HjeU

maren ^ rned en Charta åfver

famma fjS.

af

NILS MARELIUS.

På
hosgäende Charta, Tab. IV. finnes den

tvärt ofver Hjelmaren fram ttrykände Sand-
ås aftecknad, efter den af Landtmåtaren Tho-
RING, äriö^i, gjorde affiittning.

Det ftycket af denne Sandmas, fom år imel-

lan Grundholmen och Rogrundet, år det, fom
cgentcligen horer til Herr Kyrkoheixien Strad-
BERGS athandling, och fom fkal vara vid pafs

6 alnar under vattu- bryner. Pä Chartan år icke

djupet utfått: men af en annan Charta, fom är

l6pi blifvit upråttad ofver det pä I fen afmåtte

djupet for hela Segel -leden, finnes, at pä det

ftållet,^ dar Segelleden ofverftryker Sand-äfen,

år vattnets djup 58 fot, och pä fidorne, några

hundrade alnar derifrän, år djupet 40, 41 å 44
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fot, la at Åfen pä det ftållet icke mycket fkil*

jer ifrån den ofriga bottnens djup.

Förenämnde ftycke imellan Grundholmen och
Rogrundet, befkrifyes pä Chartan for en Fifke-

Allmånning, och aftecknas defs ftrykande mäft
rätt fram -, men om de dervid ftrifne orden, E-
kebergs-dret, Ellsbufvud, Grundberg, Alman-
mifke, Nyre, Vino-as och ^Lilla Nyre, fkola

betpkna fmä uphogningar pä Afen, eller fmä ud-
dar eller invikar, derqm nämner icke Chartan,
ehuruvål lädanq fmä fkjljaktigheter icke l|ra gö-
ra ftor förändring, eller kunna äftadkomma ftrom-

dragett forn troligen lårer forqrfäkas deraf, at

dä vattnet blifvit af ftorm och häftigt Veftan-
v|der ypdrifvit til nägon hogd emot Landen
vid Hjelmarfund, det af fin egen tyngd foker

at ftälla fig i jämnvigt, och faft vågorna ånnu
drifvas efter vädret i vattu-ytan, fker dock ä-

terftrpmmandet, alt fom vädret faktar Gg^ tätt där

under. Det famma händer oclc tvärtom, efter

en häftig Öftanftorm,

Et (ädant äterftrommande måfte efter ftor-

mar (ke i alla Sjöar, men ft^rkafl: i dem, fom
ega afläng bdågenhet, da vädret h^r bläft längs

efter Sjon, och märkes måft pä de^ftällen, där Sjon
år grundare, lä at vattnet blir uprordt och grum-
ligt, då fifken flcyndar fig dit, och blir ui)der

vattu- bryner fedd af Fifk-måfar, fom famla fig,

i väntan at tä något til rofs,

At fiCken, åtminftone af fomligaflag, (kyn-

dar fig dit, där vattnet år grumligt, veta en

dleFifkare, fom i viiTa Sjöar endaft draga Not^
for at uprora vattnet, och faft de i Notdrag

K 3 ten
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ten ej fa någon fift, utlåtta de likvål fina nåt,

dafiflcen foker det upgrumladc vactnet^ ochblif-
ver i nåten tångad.

Det torde behofva närmare underfokning,
om defla Strömdrag icke (kola (te om Vären
eller Sommaren, utan endaft om Höften > lä vi-

da orfaken dertil tyckes vara den famma alla ti-

der på aret ; kan hånda , at det icke blifvit an-

märkt, efter häftiga ftormar icke (å ofta tildra^

ga fig om Vären pch Sommaren , fom om Ho^
ftenj eller ock, kanfke filken icke foker grun^
den de tider af aret, (ä at Fifkarena då icke

hafva anledning at lä mycket bry fig om at gif-^

va akt; pä Strömdraget*

BESKRIFNING
Pd det få kallada Sten -^^årdet } Veft-^

manlmd\
inland af

JACOB SERENIUS,
TheoU Do£i:, och Biflcop i Sirångnås*

Vetenfkaps Societeter pläga gerna uti Deras

Handlingar lata inflyta berättelfer, om mårk-
vårdigheter i Naturen, fom åro underliga och
befynnerliga , faft ån ing^n liytta deraf fynes

kunna dragas, Jag tviflar derfore icke, at ju

Kongl. Vetenfkaps Academien med noje emot-
tager en liten beftrifning på det lä kallade Sten-

eller
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eller Jåtte* gardet, hvilket mange med mig med
foröndraii fedt.

Det år beläget i Veftmanland, Kongsors-Lån
och Carls Forfamling, tått in vid Lands-vågen

imellan Hjelmare- fund och Kongsor, (fe Char-

tan, Tab* IV,) pä Kongsors Låns fédra allmän-

ning, tre fjerdedels mil ifrån Kongsors Kongs-
gård, pä yällra fidan omvägen. Dar finnas, pä
Öllra fidan af en hög i Norr och Söder löpan-

de Sand-äs, fom ftråcker fig ifrån Hjelmare-

lund f6r,bi Kongsor, och fä vidare ät Sjon Gal-

tens Veftra fida, til Köping, lo ftycken nåftan

parallelt jåmngäende kullar, hvilka aldeles likna

de i Veftmanland brukeliga ryggade Sådcs-åkrar,

med kullar och dalar imellan dem, ofveralt be-

tåckte med klapperftpn , lä djupt man nägonfin

grafva kan. Midt pä Gardet ligger denna klap-

perfte^n bar i dagen, men pä bagge andarna, dar

ock Akrarne lopa tilhopa, år ftenen ofvervåxt

med fmä fkog och Lingon -ris. Hela Gärdets
långd, nåftan långs vid vågen, år nägot ofver

1 200 alnar > och längden af det ftycket, där fte-

nen ligger bar, vid pafs 580 alnar. Gärdets

bredd midt pä, år vid pafs 2fo alnar, men det

blir fmalare mot bägge ändarna. Hvardera åk-

rens eller tegens bredd imellan de fnvä dalarna,

år. 10 til 30 alnar, där de åro fom bredaft, en-

ligt de af Extraordinarie Cammarfkrifvaren i K.
Cammar-Collegio, Herr Carx Johan Hult-
BERG, pä min begäran gjorde mätningar*

Den åkren, fom ligger längft frän vågen,
i hogfta branten af äfen, beftär af runda nåftan

jåmnftora klapperftenar, af Gås-äggs ftorlek un-

K 4 ge-
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getårligen. Lika lä de 5 nåfta åldrarna; pä den

frte, 6:te, yrde och 8:de åkren åro ftenarne

ftorre, iäfom vanliga rofvor, mpn pä den p:dc

och ie:de, fom ligga långft ned ocl^ närmaft

vågen^ år ftenen ftorft, liicnande dpn, fom plå-

gar finnas vid Sjoftranderna.

Jord - arten omkring detta underliga Stejn-

garde 5 år en rodaktig Sändmo, utan nägon ften,

på hela 200 alnarnas afftänd deriFrän ^ dä mari

börjar hår och dår fe någon ftorre gräften, meti

inget! af den arten , fom ligger pä åkrarna»

Akrarne åro (ä ordentliga, och ftenarne pä
hvar och en lä jåmnftora, fom vore de upfokt^

och med månnifko- händer ditlagde»

Jag hemftåller K. Vetenilaps AGademien?
beprofvande, om det icke fortjente, at läta nä-^-

gon Landtmåtare afmåta dett^ Gårde, famt afr

våga defs hogd ofver Målarens eller Hjelrparens

vattu-bryne. Någon Mineralogus borde ock
underfoka ^ten-och Jord-arterna.

ANMÄRKNINGAR
Om SagQ -trådet y och -^en derytaf tjh

redda fåday
af

CHRIST. HINR. BRAAD,
SijperCargueur vid Oftind. Cptppagn.

En refande, fom med upmårkfamh^t bevan-

drar Verlden, råk^r alleftådcs ymnige an-

. led-
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Jedningar yorda Forfynens befynnerliga om-
vårdnad. Ombyten af Landar och Climat fram'-

vifa olikhet uti' växter, djur och månnifkor; de

fifte val i alt ofrjgt med fit flågte ofverens ftåm*

mande
I

men mårkeligen fkiljaktige i Seder,

Temperament och Lefqads t Jätt, Eii allvis

Skapare har likvål fä delat fina gäfvor, at de

åro i det nog^fte afpaflade til hvart lårfkilt Cli-

mats kreatur^ och om jordens ;|lfter ej juft å-

ro enahanda pä alla ftållen^ finnes ändock altid

nägot, fom pä jåmngodt lätt erfåtter, hvad til

ppdtorft och åfyen til ofyerflod tarfvas. När
Europas mera hårdige invänarig årq forfedde med
de mängp flags bekantp Korn r växter, ny):tjar

Americanen med lika förmån, til fin foda, fitt

Mai? och Manjoph j en del af Araberne och
perfianerne, fina torkadg Dadlar j GuffLir^its och
iBere Indiens invanate, fict Badlhcri och Pjuaii
(Panicum milliacpum, Holcus Saccharatus)^ Mal-
Jabaren med flålle de ofrige Indiens inbyggare,

fitt Ris5 Malleyaren fitt Sagq, oph iä vidare:

lä at| chvarefl: ipan i yerlde?] länder, finnes fta?-

(iigt onibytq, och fållaq någon brift,

Ehuruvål Rifet (Oryza fativg) år i fynner-

het Indiens allmånnafte växt, och i de fläfte,

riärmaft foder oqi ^ropiquen belågne länder, i

myclcpihet producera^ i dock fom det fordrar

qn tjenlig oph beqväm mark^ jämte idqge hän-
der, och de fin beqvämligh|et ålfkande inyänare

på de Molluccifke och flcrp IndianflvC o^r, of-

ta maftc ombära det, for jordmånens otjenlighet,

har Skaparen likafqm enfkilt lemnat dem en
våxt, fom mefi ringa mod^ tilråckeligpn erlåt-

ter denna brift och fyller deras behof. Detta
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ar det bekante Sago- trädet (Palma Cycas) om
hvilket och den deraf tilredde foda, de flålle

refande veta at talaj men ftorre delen (ä ofull-

komligt och ftiljaktigt belkrifvit, at man ånnu
år villrådig, hvars beråttelfe hårom kan anfes for

paliteligail. Under mine flerärige refor i de
öllre länderne, hafva tilfållen ej felats^ at när-

mare underfoka och taga i ognafigte denna fa-

ken, och fom KongU Academiea tilforene ej

anfcdt ovärdige fin upmårkfamhet dylike ron

om deffe aflågfne länders alfter, har jag tagit

mig den friheten at ofverlanda följande korta an-

märkningar härom, jänite et prof af fjelfva trä-

det, hvari?f de lä bekante Sago - grynen tilre-

das, i hopp at, oaktadt deras ofullkomlighet,

de likväl bcvnget anfes.

Sago -trädets ftorfta hogd, dä det år fullmo-

get, gär ungetår til i6 å to alnar, och liknar

mycket CocoSr och andre Palmtråd i fin forlla

upväxtj men vid tiltagande ftorlek och ålder

ftiljes märkeligen derifrän, ehuru de åro alle af

et och famma llägte. Det fednare (Cocos) har

en tämmelig rak, fmal och nåftan flat ftam, med
en liten och ej juli emot defs hogd fvarande

krona, deremot Sago-trådets år oformelig, vid

nedre andan mycket tjock, och emot toppen,
dår kronan börjar, fmalnar af i en conift: figur^

Lofven åro pinnata, med aflänge emot åndarne

fpetfade blad, hvilka af Indianerne nyttjas til

täckning pä deras kojor och hus. Grenarne
fprida fig mycket yfvigt, och deras tjocka ån-

d:ir äro likfom vridne pä fned ofver hvarandra

omkring ftammen. Alt fom trädet fkjuter up^
torka de underfta bart, (dock ej högre ån 7 til
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8 alnar frän roten ^ dar kronan bvorjar), oeh af

deras qvarfittande lemningar, blifver ftamen helt

ftroflig, och tär et ohyggeligt urfeende. Sjelf:-

vaytan af trädet år ej ofvcr cn tum tjock
,
po-

reux, och yttre fidan full af fmä trubbige tag-

gar, alt det ofrige inom denne beftär aF en los

fpongieufe materia, fom blir hvitare, ju åldre

trådet år, och går ånda ned i roten, och tje-

nar at gora Sago af. Et moget träd häller frätt

5 til 5 qvarter i diameter, och fmalnar af up-

åt. At tålla det, behofvas allenaft fä yxe-hugg,

dä defs pgen tyngd drager det omkull : hugger
man det for ungt, gifver det liten och ej god
kårna, derfore Malleyarne låga, at man intet

bor nyttja dep forr ån i 8:de eller ro:de ärct,

då det burit blomma och frukt. Ehuru jag flc-

xc gånger, och p4 olika års -tider, varit pä de

orter, dar detta tråd växer, har jag ej rakat at

fä fe nägpndera, och vet allena 11 af Landsfol-

kets beråttelfe , at frukten år liten, af rund

fkapnad och otjenlig at åta. I ofrigt märkes, at

detta tråd båft trifves i kårraktig och mondig
mark, ehuru man åfvenledes rakar nägra fä pä
rorra ftållcn: och ånlkont defs rötter endail be-

ftä af fmå telningar, fom rundt omkring (lam-

men fkjuta fig ned i jorden
, taga de likväl iå-

dant tåftc, at trådet ej utan ftorfta kraft kan
rubbas eller kaftas ofverånda.

Af detta Tråd beredes S^go pä följande fått.

Man hugger af det, helt nära intil marken, och
fkalar af ytan, fä at kärnan eller märgen, fom pä
nägot afftänd liknar mycket hvit Talg, bhTver
bar, hvilken med et bredt Ägg-järn efier en Säg
{kåres forft i 3 eller 4 tums transverfale fkifvor,

fom
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fom äter klyfvas i mindre bitar. Deffe dopas,
en, tvä eller flere dagar, uti friflct vatten, intil

defsy at nit det rpjolaktiga år iiploft och af-

flcildt i Frän de trådaktige particlarne, hyilka

fimma ofverft pä vattnet, pph låtteligen afta-

gas. Vattnet afhålles cjerpä helt fakta, och den
aterftäende niafla fläs i fiåfade korgar, och ar-

betas genom trampning och Äadigf päflaget vat-

ten lä långe, intil def§ alt mjölet utrunnit me^
vattnet i et underftäende k|ril| ocli allenaft: dpt

odugeliga afftrådet blir qvar. Når dett^ mjö-
let tätt (åtta Gg, affkumas den ånnu qvarblif-

ne prenlighet , och vattnet athålles , dä det äterr

ftäende år tjenligt til bröd, och i allmänhet gö-

ra Malleyarne fig ej mera befvår, dä de vilja

nyttja det til pgct brukj rpep de fom fam-

la det til filu for Europeerng , tvåtta och fi-

la det annu en gäng igenom grofva fäckar^ (ty
ju oftare det filas, defto hvitare biifver dci),

Qch fluteligen formera det fäledes pqrifitsrade

mjölet i Conifke klimpar, om 5 til 6 Gantangs
vigt, hvilke i bäde åndarne betäckas med det

grofva affk rådet, och med blad omyeldns, at

det ej for fnart mä torkas, hvarpä det föres pä
Baxarn tij faku Et fullmoget tråd af (Iqrre for-

ten, kan gifva frän 50 til 70 Gantang ladan

tillagad Sago, hvar Gaqtang räknad til ungetår
hvctMki ikälpund,

Vil man dcraf gora gryn, tages en lädan

klimp, öch om den ej är hvit nog, tvättas den

Ii nyo, och vattnet athålies f^ktaj når det qvar-

blcfHe mjolct tätt torka litet i luften, gnuggas

det helt loli: imellan flata hånderne, at det fkil-

jer fig i fmå delar, hvilka vamias och fkakas
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fakta på et utftråckt Idåde, hvnraf de fä fkap-

nad af fmä korn. At fä dem jämnare i ftor-

lek, jata de dem fluteligen gä genom et läll,

hvarpu de forll torkas i Iblen , och ledan i järn-

pannor oFver en fakta eld , til defs de hårdna

odh blifva lädanei fotii de foras til ofs i Eu-
ropa.

iMalleyarne Ijelfve nyttja lällan grynen, Utan

den tvättade ma{T;in (tares i ficifvor och gräd-

das fom brod* Utom de v4nlige glynen, finnes

ock et annat flag, fom allmänt kallas Hvit Sa-

go, hvilket prtepareras af en fort fint malde

Bönor i men cger ej den limaktige egenfkapcn,

fom råttSagö, utan uplofes helt halligt til mjoi,

dä det kokas i vattert eller mjölk*

Pä ofVanbeilvrefne lått har jag fedt Sago til-

lagas pä fafta landet af Malley-ku{Len och kring

Mallacca> det berättas, ar pä fvloKiccifke oar-

ne trädet klyfves, och klrnan utdrapas^ llotes,

och fedan tvättas (iimt filas^ til defs orenligheten

år affkild, hvilket, fom et kortare färt, år troligt

nog, faft odrygarc. Åt de äta käl-nnn af Sago
rä, påminner j^ig rnig intet hafva fedt , icke hel-

ler, at de tappa nägon liqveur af trädet, fom
tyckes fnarare (kola utmärgla det, och taga mu-
ften ifrän kärnan. Kanfte refande förblanda det

med den bekanta Häften Suri eller Toddy, fom
tappas af Gocos och andre Palmträd , och hvil-

ket i fä mänge Refe-bcfkrifningar, fä högt up-
hojes for fin behaglighet, at det fättes i järn-

forelfe med vare bäftefeuropeifke viner, fafbän, ef-

ter min fmak, utan billighet ; dock hvar och en
fit bcfynnerliga tycke obetaget.

Låro-



i77y- Apr. Maj. Jun,

Läroratferne uti 3 af Afhandlingen,

om de Ccnijka SeBtonerne t gemen
^ fö^

reftålde t en Råt Plan;

i^Se K. F. Acad, HanäL Ar 1773./. 327).-

Annorlunda bevijie^

ar

J. MELDERGilEUTZ.

§. 5. T dröfats. Om, Eä^ och TM^ Fig.

^ j Tab. III*, tangera feäionen AMa^ &:c.

8tc. - - * • 5 lä är Cp :Cä : :Ca : Ct.

Bevis, Forlång C^/ochPA/, til raotc i

Drag: ah Ii i^/h/i r/.

ö^. Emedan, PM: Pl : :ah :hEy

Pr:CP::ah:Chf

ah^':PAP:: [jh h^zz] ChM: [_AP.P;it:i]CP,PT(§.i)^

iliv. Pr: PM::Pl:PT, odh , TMt \\ Ikr y

lamt, l\TCt l\,lCr (l. VI,)*

/3. Emedan, Cr.-C^;/rc/>/CÅ.-.-] C£.-cr (§.l),

C/; Cr::CT:Ct

(a är, a/C/^?;.'[C£;C7/;] C^.- Q», S. fk. b*

Ch
Ldrofats. Sammaledes år, ap,fcc:pM^::Ca^:—ME^.

hE

Bevis. Emedan, [C^+C/^rr] pc^.-Gy.v [/^r.-^/ (Föregå-
ende ).-.*J

pM:aoy

ap:at:: [Cp:Ca (Föregående ) ; / ] pl: aEy

at: ao:: ar:aky
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ar:Ph::Ca:Ch^
Ph:as::hE:aE^

pl:pM::ak:as
^

^ ^ ' hE

Och når (aledcs, t?- = ^ Sr

aE^:Cb^::hE:hC, rS. 4. VIL Conic.)

Flvad har vifes uti Eilipren, jMa^ lampas latt

til de ofriga Conifka Sectioncrne (Se Tab. X.
Fig, 2. i Handl. ) 3 Når ordinaten , PMy och Dia*

metern, Caj fammandragas.

Sattet hår at bevifa den /o/y?^ lårofatfen ^ kan
icke anfes fof lärdelcs ginare, ån det i 1775
ars Handlingar anf; rde 5 men är deflo redigare,

och leder til et lädant, fiimt kaiure bevis af

den Jednare larofatfen.

mmmmmmmmmmmmm
BERÄTTELSE

Om BoJkapS'fjiikan,fo?n väv gångfe tFinland^

driyj^, fem ock fmittade Månnlfkori^

Sammandragen utur Provincial-Mvdicorum , DoSlarerne

Zandts^ Beyerstcns och Biökm.unds
til K. College Medic, injdnde Åmhfts-brefy

af

JOH. LOR. ODHELIUS.

Si/lledne 1774 ars Sommar, fom ofvrr ftorre

delen af Riket var ovanligt varm och torr.
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upretade^ triot Julii Männd, i Finland^ en fvar

Bofkaps^rjuka^^ fom dödade ganflca mänga krca-^

tur, hvar om tå vål Herr Probften PäCkale^
Nii uti Inrikes Tidningarna införde^ Tom Her-
rar Pi'oviiicial - Mddicorum i Tavaftehus, Ny-
lands och Björneborgs Hofdingedomen, til

Goll* Medicum infånde beråtteller intyga* Den^
na fjuka var mycket (kiljaktig ifråii den, (om
de förra aren varit gångfe i Skaiie 5 ty hön fmit-

tade ej Boflcapen vidlyftigt oiUkring fig, utan

ftadnade inom vifla Byar öch Söknar^ tiieii ha-

de deremot den befynnerliga och bedrofvéligä

egenflcapen, at dert angrep flera månnificor, forn

värdsloft onlgingös med de fjuka oéh döda krea-

turen, iå at nägfe deiaf doddé*

Af kreaturen dodde några ganfka häftigt och
oformodeligen , men hos andra, fom mindre häf-

tigt fjuknade, voro följande tecken: hängande

oron och hufvtid, roda och rinnande ögon, torr

och het mule, utfpånda rtåsborar, dråglande^

flämtande andedrågt : hcrfien och hufvudét kan*

des heta, tungan (karp, gomen hvit^ idiflandet

och mjölken afftadnade: fömliga hade Diårrhée,

andre icke i härda kriolar utflogo i halfen
,
Ijum-

ikarne och utan pä buken, fom kunde foras,

och ibland af fig fjelfva bulilade^ med eh (kafp

ftinkande materia, de läktes, men gingö äter up.
Rötan hos de döda kreaturen var la ftark^ at

de faftare delar miftat alt fit fammanhang, och
at hornen brufto^ dä man ville i dem binda rep,

til kreaturens bårtflåpande. Mot Septembel: Må-
nads flut, afftadnade fjukdomen fmanhigom i-

bland Bofkapen.

Huru
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Hliru fmittan atigrep tnånnid^or, öch hvad

dervid förefallit, kan båft inhämtas utUr följan-

de utdrag af Herr Doft* BÉYÉRsxéNS beråt-

telfe 5 dar han (äger :
" Sedan farfoten bårtta-

git ftiångv Häfte -och Boflcaps • kfeatUr, begyn-

te denna fmitta yttra fig pä månnifkor, i det

at de, fom omgingos med de fjiika eller döda

kreaturen, fingo forft éii blemma antingert i an-

fiktet eller pä händer, arrharna eller benen , hvil-

ken blemmå litet kliade, fved, fvullnade, til-

tbg , iä at, efter deras beråttelfe, hufvudet lik*

nade en gkannors gryta. Satte hon fig i arifiktet^

fvulhiade hufvud, hals, axlar och biråft^ fatta

hon fig pä handen, fvullnade arrhen och bro-

Het, ö, f. v. Svullnadeh upfteg i vattu-bläfor^

fom brufto fonder, öch utgoto et rodt eller gul-

aktigt vatten^ fvartnade ömfider öch förvandla-

des til en (korpa. De jag träffat, hafvä, efter

deras befkrifning, éj haft lårdeles feber, undan-
tagande de, fom dodt af denna fjuka, utan tyckt

fig vara fHflca^ dock med någon matthet och kän-

da af yrfeh Medan fvullhaderi var ftorft, kunde et

par dagar ga förbi ^ fom de intet orkade åta/*

Béfynner liga hände tfer.
^' i:o, Bonden Johim Hinderfon Hahfiytt ^.ckj

d. io Jiilii^ en liten qvisfia i tjockafte kottet

pä vänftra armeii, den han lipref med naglarna^

utan at lägga nägot derpä : deraf upkom eil

llärk rod fvullnad , med hvita flora vattu-bläd-
drör, fom, fedan armen (ä tjocknat, at kottet
mäft fpricka, dragit fig ät brollet, dä han, L

forllone med hetta och fedan med k61d> afled

d. 2f, Julii/'
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''z:o^ Torparen Joh^ Matfon Koppio fick cn
liten qvisfla och vårk, åfven pä vånitra armen, d,

zz Julii, och utan at bruka läkemedel, dodde
d. 29 Julii.

"

/'?;0, Nåmdemannen Hakan i Kutfila, bléf
anftuckcn i anfiktet, under högra ogat, fnedt

ät nåfan: qvisflan kliade litet, tiitog ifvullnad,

utan invårtes vårk, fom ånteligen intog hals,

axlar och bro 11:. Detta fokte man förekomma
med opnande pä flere ftållén. Och fdm hela

anfiktet åfven var fvullet, (ä at ögon - locken
täckte ögonen, hackades hela anfiket, utom o-
gon-locken, hvarutur rann mer eller mindre rodt

vatten, fom omfider bléf gulare och klaraie*

Svullnaden förvandlades i blafor ofver hela kin-

den, ogat och nåfan, fvartnade och härdnäde

til en ruga, fom tåckte ti ftinkande (ärj derpä

brukades Bock-talg, ftrukeh pä käl-blad. Oak-
tat denna fvullnad varit vidlyftig och otroligt

ftorv har dock patienten foga haft känning af

invärtes^ fjukdom , utan tyckt fig vara frifk,

dock med nägon matthet, oth yrfel. Medan
fvullnaden var ftorft, orkade han ej åta, fom
vanligen. Nägon fvullnad har nu intagit hal-

fen pä högra fidan i kortlarne, fedan den ofrigc

aldeles lagt fig.

"

"4:0, Bonden Puckals i Irhmola, var i fam-

ma tilftänd, fom förenämnde, men har haft qvis*

flan på vånftra fidan/'
"
f :o, Pigan Maria Johans- dotterj 16 är gam-

mal, fick d. 6 Aug. en qvisfla på nåfan, litet

åt höger, fåfom en finne, hvarpä lades en deg
af bomolja, ågge-gula, alun och furdeg, hvar-

af fvullnaden tycktes lägga fig."

''610,
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6:0 yPigan kalnus Kohofa, l8 äf^ fick qvis-

flan vid négra fidan af nåfan, men fom hon haft

bold dar förut, förmodade hon denna vara af
Vanlig artj pi tredje dagen mårktes hon våxa,
da hon tillika vardt dartande i kroppen. Hon
blef dock fnart friflc/'

"'7:0*^ En huftrU i C^vafnhy och Sjundä So-
kenj bemödade fig at curei^a et fjukt kreatur,

fom priiftade henne i arifiktet, hvilket jämte he-

la kroppen upfvullnadey och tog lifvet af hen-
ne pa f:te dygnet/'

*'8:o, En Torpare, fom drog huden af en
kö, fick bleriima pä högra armen, hvafpä han
lade blä^ lera ^ men armen fvullnade och upflog
i bläforij hvilka opnades och torkade fittanin-

gom^ lä ät han blef frifk.*'

''Hos nägre kom denna blemma hela 14 ä

if dagar, fedan de hamlterat döda eller fjuka
kreatur^ hvadan fomlige trodde, at de fatt hen-
ne bmedelbarligeil. Smittan har utbredt fig ge-
nom llankj bläfande, pruftand^^ ^pott^ (lem,
drägel, etter- vatten, var, blod, m. m."

''De fom brukat Varfamhet, t. eic, flått of-

Van vädret, eller bundit for mun och näfa, el-

ler tagit in tjåra eller fmort händerna dermed,
hafva gått o-fkadde derifrart. De fom dragit til

fig luckteil ellet blifvit pfuftade i anfiktet ellef

pa håhderne, cch ftrax tvättat fig i kalt Vatteil^

tller druckit 1'he af Millefolium , hade val våm*
jelfe , men fluppö dock frilittan dermed."*

"De föm intagit tjära, och fmort hårtdernc
dermed^ eller under forrättningen rokt tobak,
eller iedan bäddat händerna i enris * rok, hafva
undgått fmittan.''

L t - Dc
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.

^' De fom opnat blemman, och beftrukit hen-

ne med tjåra eller tobaks- olja , hafva förekom-

mit fvuUnaden, m. m."
'*Det märktes icke, at månnidcor fmittade

hvarandra.'^
Denna befynnerliga fjukdom anfägs bäde af

ortens invånare och af Medicis^ härröra frlin den

ftarka torkan-, och af brift pa vatten famt godt

bete for kreaturen, hvilka ater, iäfom nii be-

fkritvit år^ tydeligen fmittade månnifkorne.

Men Herr Doå:. BeyerstÖn 5 uti Defs Bref

af d. 17 Sept. I7*74S häller for troligt , at den
af Herr Arch. och Riddaren v. LiNNé forft om-
talte Furia Infernälis ^ torde hårtil vara orfaken.

Når jag jåmfort denna Bofkaps - och raån-

nifko-fjukas beflcrifning> med hvad Herr Doft*
S0LANDER5 i Nova Afta Societ. Reg. Scient.

UpC p. 44* feq. om Furia Infernalis flcrifver,

famt hvad Comminiftern Snellman, (i en liten

athandling om Skott- fjukan, tryckt år ijfp, i

Stockholm, hos Lars Salvius), derom af för-

farenheten anfört, finner jag val mycken likhet,

men ock den, i mitt tycke, hufvudfakeliga fkill-

naden, at Herr Snellman berättar p. 9. huru
Kor af Skott-fjukan blifva ftinna, uppofte, flcålf-

va och likfom falla i brätt, hvilket icke namnes
i ofvananforde beråttelfer fran Finland, ofver fifta

Bofkaps- (jukan j och om månnifivor berätta Her-
rar Solander och Snellman enftåmmigt, at

de, inom några minuter, fä en lä grufvelig värk,

at flere do inom dygnet af raferi, hvilket uti an-

förde Doct.BEYERSxéNs ron icke higes vara fkedt.

Det torde läledes blifva troligail:, at denne
Boflcaps - och männid^o - dod leder fit urfprung

frän
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fran famma kålk, fom rot - febrar i allmänhet,

nemligen ftark hetta, torr blåft, brift pl vatten,

fvagt och med Infefter upfyldt bete for kreatu-

ren, fam t af ovarfamt umgänge hos månniflcor-

naj aldeles fom Doä. Beyersten det i Cm for-

Ila beråttelfe af d. 12 Aug. 1774 fjelf mycket
grundeligen upgifver, hvilket ftyrkes deraf, at

flere blifvit botade med viffe afHcrr Arch. och
Ridd. Bi^cK forordnade medel, hvarpå han 6f-

verlåndt befkrifning til Herr Proften Packa le-
Nius j men ånnu tydeligare bevifes det, om den*

na befkrifning jåmforcs med hvad Herr Prof.

Hartiman, uti K. V. A. HandL Vol, XIX^ p,

47, om en dä gångfe Bofkaps-ljuka anforer, hvii-

ken åfvenledes fmittade de månnifkor, fom ofor-

ftändigt handterade de ijuke eller döde kreaturen,

Gan(ka angeläget vore dock, at ån ytterli-

gare noga underfoka bade exiftcncen af Furia In-

fernalis, (den en och annan lärd nian drager i

tvifvel) , famt defs hemvift, anfall pä männiflcor

och bofkap , och botemedel, i hvilket betydande
åmne förenämnde Herrar Solanders och Snell-
MANS afh^ndlipgar gifva mycket ljus»]

/ anledning af hvad i foregående Berdttelje ndm-^

nes om Skott- ljukan och Furia Infernalis, vil K.

Vetenfkap^ Acad, här med anmoda Läkare % Prdfier el"

ler andre Stdnds-Perfoner i Vefler- och Öfterbotten famt
Finland, där rätta Skott ^fjukan fdges fom oftaft angri"

fa och merändcls häftigt dåda både Männifkor och Bo^

Jkafj det ville de ^ om de räka fjelfve fe, eller af pd^
Hteligt forftändigt folk hora någon händelfe , uti hvilken

en liten Ma/k tyckes hafva kommit utur luften, in-^

L 5 kru^
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kruph i köttet och varit ågmfkenligen vällande til

Jhadan eller dåden y v^ddela Academi^n omftäridelig

berätt^l[^ derom ^ kvarjämte Academien lofyar den

en GhH^ getton af i o Ducatejr til Belåning y föm forji,

infänder fj^lfva F(4ria^ eller Majken y väl förvarad i

Brdnnyin eller älje^
,
pd d^t man en gång ma lärd

kdnm def^ rätta fhafnad och kfhaffenhet.

Här vid märke i > a% pä mänga ftällen i Norrlandf

kallar m^n Skott ^ all haflig ofårmod^Ug d^dy af
hvad orjak den vara mä^ och lärer derm^d e} for-»

Jids a^nnat^ än det Medici kalU Slag, Apoplexia.
I^en enfaldiga allmogeti kallar Troll- (kött , när

kvept^r häftigt Jiårta y menande d^m vara, g^^om trolU

dom .förgjorda , fafiän man e^ märkt någon Furia el-^

ler ndgot kräk y jom varit dertil vällande^ Om fd-x

dana hdndelfer dr Academien ef angelågen^

Utdrag af 11 drs^ Qhfervatwmr pd Ther^
mometern

y
gprde i Lundy

....... .

^
,

.

OLOF NENZELIUS,
f. d. Aftion. Obferv, nu R^ntmåftar^.

vid K, Acad. i Lund»

Den til defle Qbfervationer, lä i H?rf Pro^
fcfiör ScHENHARK^ tid,! {om fe^lermera

af mig brukade Thermometer, år lik^ indelt

/om de nu i Syerig? måft brukeliga^ nemligcn, ac

Frys-punö:er| år determinerad! genom kram-fno,

och i tjiidande vatten ftiger han tU lap grader.

Sum^^
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I. Summa af dagar i hvar Vinter - manad, da
Thermomctern atminftonc några timmar (lått

ofver Frys-punften. Uti Ars-fummorna åro

inbegrepne 184 dagar af de 6 Sommar- ma-
nadernc for hvarc år, på hvilka Thermo-
mctern altid, åtminrtone någon ftund på da-

gen, ftått ofver Frys-punéteivi

Ar. • p r ?
I

I7f4 if 1(5 iz, 30 16 Z7 310
i7jr 7 r 28 3.0 29 308
ijf6 26 2(5 31 30 21 If
I7f7 f 21 zf 30 2p lo 314
1758 10 If 16 27 25 24 31a
1759 ^7 2.7 ip 30 23 7 317
1760 12 If Z4 30 26 27 318
17(5 1 22 22 31 30 27 18 334
1762 26 14 If 30 30 20 31P
17(55 I 25 2(5 30 2f 2p 318
1764 IP 24 2f 30 28 If 32f
ij6f 21 6 30 30 28 17 3i5
1766 16 10 31 30 2P 15^ 5tf
17(57 6 If 31 30 30 19 3if
1768 8 16 20 30 30 25 313
X7<5p 2(5 21 30 30 24 23 358
1770 16 20 15 50 21 2f 30P
1771 10 8 7 ^8 2f 27 28P
1772 16 14 x8 50 30 28 320
177? Vf 17 '2p 50 26 28 3?p
med^ If 16^ 24 2p^ 27 21 317

L 4 2. Sum-
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^. Summa af dagar i byar månad ^ pä hvilk^

Thermometern ätminlione några timmar ftatt

under Frys- punélen. Uti Junii, Julii^ Au-
gufti och Septemb. har haa pä defla ären

i^S^n gäng gätt derunder.

s> z w £2

Ar. *

O'
'

r4

&) 0 3

I7f3 24 ip 4 I 0 0 6 77
?7f4 ;6 22 p Q 4 r 05

^7 2g P 6 81

I7f<5 6 f f 0 0 u 57
?7r7 1

1

0 f I 14 V'
i7r8 la 7 0

5 7 12 8(5

>7TP f 7 r 0 P 1

1

2Ö f6
.1760 17 20 2 0 6 6 7^
17^1 H 8 0 0 2 3

lö 41
1752 10 IP 2Ö I 0 f 2 »2 7r
1763 50 8 14 ? 0 0 9 3 67
17Ö4 13 If 0 0 8 19 Ö2
I76r 2<5 8 0 c Q 2 2q 69
J7po 22 ^4

0
ö 0 0 Q Q 20 74

1767 28 ?4 r 7 I 0 1 13 6p
J76H 28 21 i? 7 0 0 2. IO Pt

io if 1

1

f p 4 1

1

II

1770 18 28 5 0 0 12 8 81

177

1

31 0 0 10 7 110
1772- i3 sr 30 f 0 Q 0 78
1773 II 18 i<5 0 0 Q 4 f f4

19 16 5 0 1 f 7*

3. Ther-
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3. Thermometcrn§ hogfta (land ofver Frys-pun-
ften, i hvar oeh en af de 7 forfta Mäivi^er-

ne af hvart är.

Ai% Jan. Febr. Marr* Apr. Maj. Jun. Jul.

P,o
. 0 _
1 0,0 A» V/

*/ ) 4 i5if I

* / ) ) 1,1 I4»7 2O5O 2CO 2 C <•

6,r P,o 12,3

V) 7
- 0
1 0,0

* /y^ 3,0 i4,r 7 t ^

7 > v 7^f 6,f 1 L 3W

I Idd 4,0 P,i 14,0 2 r c

1 "7/^ T4 / vJ 1 65O ö,o 1
1
,2 /I 7

452 3,2 19,

f

2 T »

r

J )
2 1 r

1762 I3O 6,2 /CO3O 13»5 l8,o '2.250 2652

1764 45Q 7->f 22,0 21*2
- ^5 f

176^ 355 ^7,5 22,0

I 2,Q
Q ^

16,3

1 7*0 2 I •T^ * 5)
2'? n

1768 8,0 1235 24,8

7,8

^770 r,f 4,? iö,7

1771 2,0 Z73P 2Öj(5 ??5f
177^ 5>3 (5,2 ^f53

1775 5>* 14,0 ?75ff

med. 3,8 4jS 7,4 *4,4

5. Ther-
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5. Thermometerns hogfta ftand ofver Frys-pun-

punélen, i hvar och en af de y fifta Måna-
lierna af aret.

0

Ar. Ang. Sept. oa. Nov. Dec. med»

io,o 17,0 10,f 5,0 14,7

I7r4 i7,Q: P,7 6,r 13,4

ijff l8,q i4>f 6,8 »5,9

2.0,8 l6,f p,r 14,7

i7r7 10,

0

11,1 10,1 7,2- ir,8

17S8 *h7 18,0 II-.8 14,5

I7f9. 27jO l6,0 ?,r 15,1

1 7(^0 10,0 17,0 7,0 if,4

1761 i4i7 14,0 n»o 1,7 15,0

176.x z 1,0 P,o. i4,r

17^? 1 8,0 13,1 »jjp

1764 PlO ö,0 14,8

^4,0 2.?l4 8,1 r,7 13,8

. 12,0 20,0 P,P 14,8

/ /
11,0 1 2,0

»7jf 8,4 7,i H,3

^7^9 io,4 i I,

Q

11,0 6,0 i4,f

17"^^ p,8 if,o

177» ip,7 Ui7 IO,Q if,o

»772 z8,8 iO,l lf,0

»775 *7>i n,8 17,2. 6,(5 1 5,0

med. 13 »<5 »P>8 I4,S r,9 14^

4. Ther-
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Thermometerns lågfta ftänd ofver eller (—

)

' under Frys- punöen, und?r de 6 for fta Må-
p^derne af hv^rt är.

Ar» Jan, rebr^ Mart. Apr. Maj. Jun»

un —U,f i>Q 2*0 1 UjO
— 8,Q —10,5 -t 8,0

—iO,0 -s J?,q

•— i,5 Jjf

US7; - 8,7 0.

8

1758 — 14,^ — -—10,0 Tiv l.o TO T

?7fP — 8,5 — 2,5 i*o

17(5q — ifjQ 6,f 2 r

X7<Si —-I2,0 - 8,r 0,0 0,7 -Vi)

I74z — 3,5 —13,2 I o>o

176? — io,f — ii,7 —12,5 /i*

1764 - 8,f — 4,0 — IO,f 1*0 A. C

17'^f - ^,7 — 9,q r? 2,7

i7<l(S 7^ 3»

5

TIA
1767 —»4» I 4,(5-

—
3>7 7i7

17ÖP: — ^ I,* h\ SA 10,0

n7Q — ii,7

177

1

-i8,r: —u,^

?772,— U,7 — ifjl
— 4,7 2,6 8,0

1775. — i4,<J -T 7»8 h9 9if

med. —I I» 5 -7,6
r

Ther-
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4. Thermoraeterns lågfta ftänd^ uti hyar och
ea af de 6 fiila Mänaderné af hvart än

Är. Jul. Aug, Sept, Nqv, Dpc. Med,

17? 1 10,0 T
- f^0 -14,0 -0,3

* / JV IO3O
• 5

;

- 10^0 -4,0 -0,3

/ / /
I 1^7 I l 5O - 2-.0 -I,

i

I7f6 I 2.5O
"* 5

)

I7f7il* T*
- 1^0 -0,1

I7f8 10^7 - f^O -8,0 -i,f

17^9 10^0 7-^0 Oj6

1760
T j

)

- KO -759 -0,8

176

1

I Ulf J 1^ -75O Oj7

I 7.0 - K7 -6,f -o,a

! I-f 0',f 057 -7,0

1754- I ZjO 8,7 Kl
f

- 0,7 •2,2

I Kf 2,4
. 5 r

2,2^ •4^5~i jf .7,0

176Ö r * 3 ;
0.0 -7,8

I .d. -O58

1768 I Z,0 4,8 KO - K^ 'P»7

J 5 r
I 1.4 7nO -o,p

1770 ^0,5 -r?7 -Oj7

1771- hl 23O - 12,0 -??7

1772- to,f i 0,4 1,8 -0}7

1773 I 2., 2. IO5O -ö?4 0,4
ined. IO,f 0,1 "7?! -0,4

f. Thcr-
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f.
Thermometerns medel - hogd i hvar Ma-

nad.

0

Ar. Jan. Febr. Mart. A pr. Maj. Jun.

*• / j j
— 1^8 — »53 3,7 7,6 11,5 14,6

/ ) nr
— 1,0 — 1,4 — 1,2 if,t

* / ; )
- 3,8 — fjj 0,8 75i> 1 2,0 »7,8

* / }
^ 4, i 1 7,6

^ / / / 0)7 1,4 8,2 10^7 18, a

— 2^0 0,7 3,3 i3,P 1(5,7

j r 3,4 6, i JÖ,2, 17,4

1760 — 4«o ~ I50 0,7 6,1 11,8

I76I IZ,!? 18,0

\j6t — O57 -1,8 ö, I ii,f 17,0

176? 4,6 n,i

17Ö4/ r 3^0 1,4 5,6 f i3j!5

i76r — ö,3 i,P lÖ,i 'f^3

1760 —1,8 — ^^7 Z,I 8, « 1 1,9

9^
5 7,>

I7Ö7 7
— Ö5Ö i, t

1768 — z,4 f, t iOi7

'

16,3

I7Ö0 — G,f ^,3 f?7 1 1,3 1 5,5

1770 0,0 — i,P ir,i

1771 -3,8 "3,8 — 3^9 12,4 18,0

1772. — i,<j — Z,I - i,r 4,7 1 0,0

1775 — 0,9
, /•

I 5O 7,3 14,1

med. — 1,7 — 0,8 0,8 r.8- I 1,0

f. Ther-
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5. Therraometerns medel - hogd i hvar Må-
nade

År. Jul. Aug. Sept. béé. med.

16,7 »3)4 5>)9 5) i ^5)0 7-, t
i?f4 t ij9 10^ I 4,7 i,P 7)4

»fi4 12,1 s,4 5^7 2,0 7)4
I7f6 tf,ö t4,i p, i t Q -0,

1

8, t

ifff ii,4 17,5 i?,

6

f)^ OjO i) 3 8)f
_0

J7f8 16,0 tö,8 11,8 4)r 1,0 7) t

i6,i 18,1 13,1 2, r 8)f
1^60 i8,i 15)3 8,5 4,0 8*1

»7.5 t8,5 6, 5 Si • -0,6 8,8

1761 i7>4 i4,i 12,4 4* t °)r
17,8 I §,9 i')r 2,0 3)0 f)^

1754 10,5 11,8 ^)4 0, i ^)P

i7öf i6,p Ii, i) 44 f 7)r
176<S 18,8 13)8 5)8

17Ö7 lf)0 6,4 0,4 7^2
17Ö8 »7i.i 4)P 2, i t)0
17ÖP 17,0 »3)<5 a,S 3,

i

7)7
177Ö 18,1 i8,t i5)4 16, f i)f 1)4 7)7
1771 i7,t 15,1 iti)r 10, t i,Ö ^)r 6,S

177^ J7.^ 17,1 15,6 11,6 7,2 8,0

i7t3 18,1 18,6 n,i r»ö i) 6 8,P
med. ^7^9 tö,7 t3)J 8,4 4) i i,

6

^8

é. Thef-
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6. Thermometerns medel-högd i dc fyra års-

tider.

0

Ar. Vinter. Vår. Sommar. Höft.

I7f3 0, t II, 5 iT> 5 ?V4
I7f4 — I» i 14» » f) f

•7rf — i> 7 f 15» 5 4, 7
10, f lö, 4

iff7 — Oj 5 It, ? 17, 8 4, I

iffS — ij 7 11, 5 14) P 4, I

i» 7 »«» 5 17, I i

iföo — ii 4 II, ö

1701 ^ 3 12, ^

-6, f iz, i i4i 7. h I

— I, 0 if, 4 4' r

1754 ii 4 lÖ, Ui t 3, 4
i lOj 8 Ifi 0 4, f

1766 — 7 12, 4 16, 6 4, 5

1767 — i* f 8, S
fl 4

I7Ö8 <S 10, 7 fl r

IJ69 ö, 8 lÖ, p »55 7 3» 7
17JO — 7 10, 4 4, 8

1771 -5, 8 lo, 9 if, 0

i77t — r> f 10, 5 I ö, Z 7, 0

1775 IZ, f <J, 2

medium —-o, 6 II, 2
4, f



i66 i77jf Api\ Maj. Jun.

j^nmår knlngar^
Pi? defle fex utdrag, kan man forfl finna, at i

Jan/ och Febr* månader, Thermometern ganffca

ofta i hvärje rtiariad ftatt> ofver Frys- pun>Si:en ^

lä at det uträknade medium gifver for.defla mä-
nadel' hvar ahnan dag* var Jan. manad lä

knll^ at Thermometern allenafl: en dag var 6f-

ver Oj m.eri de ofrige aren har hari altid varit

fjére gånger derofver, och ofta til et ftorre an-

tal dagar, ån halfva månaden. December gif-

ver ec medium , at han vid -f-rdelar af månaden
Sr ofver o* Uti Mart. månad begynner kölden

aftaga > laat^ några få år undantagne, har Ther-
mometern de flelle dagar itått något ofver Frys-

punften* I April tiltager värmen lä, at ilar

i7f8 och 177 1 undantages^ har han hvar dag
varit derofveri Uti Oftob. har Thermometern
aitid befunnits ofver, men i Nov. ofta hela da*

gar Under Frys- punden.

Når d* Maji 1767, då Thermometern vi-

frc&:^o,:24 kl. 6^ f. m.. undantages^ har han få

denne, fom dc öfrige följande miänader til och
med September, altid varit ofver ö. Dock har

jag ofra funnit^ at i Mäji manad Thermometern
varit til 5 a 4 gr. ofver då likväl om morg-
narne rim-frofl legat på marken-, och at vid z
gr. ofver, tunn is- hinna varit på vattnet. Äf-
vcn har jag. märkt, at han om vintren varit Vid
en grad ofver o, ibland ock ej hunnit up def-

tii, forrån fnön redan kunnat kännas kram^ I*

bland orfaker här til, torde väl mycket bidra-'

ga, at Thermometern hänger uti et dertil gjordt

Skåp , emedan man ej vågar på annat ^ått haf*^

v*
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va den i fria luften: dock likväl år det genom
Jårn - ankrar tåftadt til |dels aln ifrån våg-

gen, ät luften få mycket friare kan omgifva
Skåpeti

Af hvaf manada ftorfta iwtma eller T^hermo-
ineterns hogfta ftänd, befinnes, at han defTa ä-

ren ej- flefä gånger blifvit öbferverad vara 30
grader^ ån d. to och Ii Jul. l/f?. Jun. JuK
och Augufti niänader hafva omföm de varmas-

lie dagar öm äret^ mert ibland händer^ ät ock
den infaller i Maj^ fom fkedde lyju Della
arens medium foi^ fulii månad intygar likvål, at

de varmaftc dagar i famma månad måft plågat
infalla.

At antagä hagbft vifs tiramä på dagén ^ da
^hermömetern (kullé vifa den varmafte grad,
torde vara rlQg ölåkert, ätminftone ifrån Maji
Jnänads början och til September månads flut.

Jag hat* öfta funnit^ at ifrån kU U e. m, til kU
4 och dérofver^ åro åhdrihgar äf i grader^ och
ibland mera. Den fom nägori tid gifvit akt-
ning håfpå^ kaft låtteligeh af luftens béÖcäfFen-

iiet om dagen ^ i det nårmafte låga> hvilken
tifjamä den dagen man bor fe l^helrmometérns
ftorfta gradi

Den ftarkafté öch jånlnäftc koldéti år hår

tnerändels uti Jan. Febr. och Mart.^ fom ibland

öck Varar til en del af Apn\^ i fynnerhet om i

de t fifta månader af förra året ej Varit någon
jämn vinter. Hår har ftorfta kölden blifvit ob-.

lerverad^ ifff d» i. Fchu då t^hérmömetern
kl.^. f. m. vifte — 2;ö, o, den iz Jan^ tjff
vid famma tid, -^1^,6, famfe d. 7 Febn famnia

M år
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år, — 18, f grader. Tvånne gånger har ock
kölden varit vid i6 grader, men for ofrigt, der

under.

I anfeendc til vindarne, åro Thermometerns
förändringar nog ombytclige> dock nar kölden

varit ofver 6 gr,, har vinden meråndels varit i-

frän Nord -eller Oftlig kant. Ibland är funnei,

at Thermometern om morgonen, med NÖ el^

ler N. vind til i å i gr. ftyika, ftatt 6 ä 7 gr^

éfver Frys-pun£len, men lamma dag vid mid*

dagen, med O eller NO, och fvagare hlaft elr

ler lungt, fallit til i eller 1 gr. under den fam-

ma, til ex. d. 8 Mart. lyfS, och d. 1 Jari.

1766., Om Sommaren i de varm-alle rnanader,

vifar han den hogfta grad af ^ värme, fa fnart

vid en fom annan flags vind j fldll nnden tyckes

mäft vara af ftarkare eller fvagare bLllh

At närmare, ån af Thcrrnometcrds hogfta

och lågfta ftänd , kunna dojnma om manädcfrias

Torhällande, i anfeende til var-mc, Uns imelian,

innehåller femte utdraget uträknade' media for

hvar manad. Af det tjerde utdraget finner man,
at de fyra for (la och tvä IjlLa månader i aret,

hafva medium under Frys - punctcn 5 men i det-

ta femte, faller d^t ej for fiere månader der-

under, ån de tvä förda i aret. • For de ofriga år

medium ofver Frys- punftcn.

Til at båttre finna de 4 Jlrs- tiders foFhallan-

de fins imellan, har jag ur? fjettc urdraget ut-

räknat medium af de tre förda mäp.ader hvart
är, fom hår gora vinter - månader^ famt vidare

for hvar års - tid, tre månader tagne» Här af

kan man nårmall fluta, huru llark och beifån-

dig
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dig kold och varmc varit hvart ar och ars*tid^

och laledes^ i anreende til andra, orter ^ rtarma-

re jåmforelfe fke-, hvar vid Ifven dec forlla och
andra utdraget tjenar til uplj^fning.

Om rådt vatten uti Oceanen.

af

PET. JOHAN BLADH.

Imellan Holmarna Två Broder och Lucipera,
belägna vid Ön Sumatra i Oll- Indien, år

en tåmmclig (tor Sjo^ fom har ganfka ojåma
botten. Djupet är på fä flallen ofver lo, men
ipålt imeilan tö och 12, och grundar under-
ftundom helt hadigt up til 6 å 4 famnar* Defs-
utom år Ön Sumatra ät denna fidan lä lågland,
at vattnet vid Flod (tiger längt in uti fkogenj
men vid Ebb Icmnar en bred bar ftrand eFcer
figi At vattnet hår år grumligt^ och af Him-
ina bläcka utfcende^ fom pä grunda Fjärdar^ är
dcrforc ickc^ underligt; Pä denna Sjo fick jag
for forila gängen fe fådt vatten; Vi Voro här,
den 27 Junii^ Ar ijjt^ under fegeU och fin-'

go kl. \z om middagen fe Trä- on pä lidan i-

frän ofS| dä vattnet började blifva med roda
flackar och ränder ofverdraget* A t tä veta or-
faken til den roda färgen, låt jag med ct årri-

bare ui^taga vatten^ när Skeppet korn at fara
otver något iädnnt ftaHe. När det uptagna vatt-
net Högs i et glus, var ingen färg märkcligj

M 2. men
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men jag fick med vattnet uti åmbaret tillika

upp en hop ljus-grä lätta ^r^nd^ af ungetår en
lineas långd, och en fin träds tjocklek. Defla
trådar liknade fondergnuggadt gräs eller barr,

och voro af grå tärg, lä vål når de lagos uti

åmbaret eller glafet, fem fedan de blifvit på
mpj^éir lagda^ De floto i början pä vattnets

fen hop derat, fom jag famlat pa papper, och
lätit torka i min Hytta, fick én Ikon Goccio-
nell-tårg. Jag fylde et fpcts-glas med Hafs-
vatten, fom var betåckt med deffa grand, och
lemnade det at ftå öfver natten. Följande mor-
on hade de främmande partiklarna fatt fig til

ottnen, och vattnet fatt en (kon ljus-rod pä
violett Hotande tårg. Jag filtrerade litet af detta

vatten genom Chinefiflkt papper^ och flåppte fe*

dan dertiti några droppar Oleum Tart. p; d^

hvaraf det blef gråaktigt och grumligt^ Se-

dan det hvita prd:cipitatet^ fom var Magnefia
alba offic. blifvit derifrän genom Uprepad filtre-

ring frånfkildt, hadfe det klara vattnet allenaft:

en fvag blek - gul fårg* Denna Tinéturen grum^
lade fig ännu federmera, och fatte efter nägra

dagar mera af det hvita fina och flemaktiga prx-
cipitatet. Det ofriga roda vattnet ^ hvaruti den
gra mafian lag pä bottnen, blef efter nägra da-

gars forlopp ån högre til färgen.

Håraf fes tydeligen, at den Voda fårgen uti

detta vattnet härrörde af fyra, fom icke var mät-
tad med Alkali, och af de vegetabilifka ämnen,
fom formodeligen Hafs- vattnet vid Ebb tagit

xncd fig utur Skogarna, dit det vid Flod up-
ftigit. Och var detta phenomene fäledes det

famma i ftort, fom dageligcn fker i fmätt uti

La*

)
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I^abora^Qrier , da Laciriii^-faft el|er Viol -fimp
drypes uti en Salt- folution, dar fyra ar ridande,

på Hfm-ref^i-i farq vi nattetid detta ftålle förbi.;

I^or andra gången fick jag fe (adant vatten,

den iqjulii 1772., ej längt fr^n Chinefifka Val-
len, fem då redan vav i Gkte. Vattnet var hår

mindre rodt ån vid Luciperfi. De vegetabili-.

Jka granden yoro ocfc mera tv^nt lådda, och fi*

nare londerm^ldc.

Sedan fick jag arer fe dylikt pä Hem - re-

fan, den 7 Febr\iarii är 177?. Vi voro dä un-

geiår i meridianen af Madagafcar, och efter ob-
lervation, på graders 48 min* fydlig Lati-

tuden QiTi middagen in^^ellan kl. 12. ogh i, feg*

lade Skeppet ofver en rand pä Hafvet , den
Sjo - folket beråttade varit gron^ Kärt derpå

lågs en annan, den iag noga betraktade. Ran-
den ftråcktc fig i SV.och NQ. - Pä SO. fidan

låg helt tjockt med en blek - råd eller Tegel-
tårgäd maffa, fom liknade fkum, och blef alt

tunnare åt NV. fidan, til defs det omfider blef

ofynligtf Denna rand tycktes .vara ofvpr en
Skepps T långd bred

3; ni^n råkte i låfigden la

långt man kunde fe. Det famma beråttädes oni

den forfta* Jag iag ftrax , hvaraf defs gröna targ

härrörde. Man vet, at gult och blätp tilfam-

mms utgöra gronr^ När nu Hafvet med fin

vanliga mSrk - bla fårg, lyfte genom den tunna
civerflytande gulaktiga niaflan, blef randen pa
NV. fidan grönaktig, ehuru hvarken det äm-
net, fom utgjorde randen, eller det underfly-
vtandc vattnet, var grönt. Når det gula åranet
närmare underfåktes, liknade det gahfka myc-

M 5 ket
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ket de grand, fom jag vid Lueipcra -och Hol-
men Baby , under Cbinefifke Vallen, funnit flyta

|)ä vattnet, och äftr.dkomma rod fårg pä defs

y<^a; men hår hade deffa trådar undergått en lä

ftoi' förvandling, at det varit fvärt at kånna i»

gen dem, om jag icli^e fedt iådana förut. Dc
voro lå rriultnade, at de mellan fingrarna genaft

förlorade deras fbapnad, och kändes foga annor*

lund t ån flcm. De hade formodeligen långe flu*

in på vattnet, hvaraf alla deras lårtare och up-
lofliga delar blifvit utlakade, och de grofre de^

l^rne kommit i nårmafte grad til forruttnelfe.

Detta tyckes vara orfaken, hvarfore det under-

liggande vattnet var lä fvagt tingeradt, och at

inqen rod Karg deraf mera kunde erhJilIas, når

j fatte något deraf i et glas ofver litet Hafs^
vatten, fom efter vanligheten holl Magneua al'

ba uplofl, foljaktcligen var fyrligt.

När detta gulaktiga åmne uptogs utur Sjon,

folgde dermed några fiflcar uti ambaret, hvilka

liknade mafkar, och voro af famma ilemaktiga

o( h lofa fammanlåttning med de lä kallade Sjo-

håiiar, Sjo- lejon och andra dylika, dem man
får i Grås-fjon under Fucus natans. De lefde

i forftone när de upkommitj men dogo inom
några timmar, och uplodes om natten derpä til

et fegt flem. Defsutora voro en hop fmä brun-

aktiga prickar uti vattnet j men om deiTa hörde

til Våxt^ieller Djur* riket, det kunde jag icke

utr6na. Detta nämner jag endaft, i affigt at fö-

rekomma mifstag hos dem, fom framdeles kun-
na få tilfålle, at fe och underfoka lådana färga-

de ftållen på Hafvet» Det §r naturligt, at en

hop Hafs ? kräk och filkar hålla lig, dårfoda är,

fom
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fom man tydeligen fer uti Grås -fjan; men at

de fkuHe trifvas uti forruttnade ofverlefvor af

deras eget flågce , eller at förr omtalta rodakti-

ga mafTa ftulle vara flem efter döda fifkar, det

förefaller mig orimligt, i anfeende til delarnas

enahanda fkapnad och jåmna ftorlek.

Utom förenämnde (tallen 5 fann jag något
rodaktigt flyta pä vattnet ftraxt utan for red*

den af Goda Hopps Udden , i Martii manad
famma är 5 men här var det färgande ämnet
af helt annan beflcnfFenhet. Det var famman-
hängande uti oformeliga Ilycken eller flifor: lik-

nade (åledes fullkomligen et tjockt och fegt flemj

hvaraf jag foU pä den tankan, ut denna flytan-

de mafl^a var af Nord-kapare, fom til ftor ym-
nighet uppehollo fig denna tiden uti Ijelfva Taf-
fel-Bayen.

BERÄTTELSE
Om et Phemmene

^ fom ndrmaft liknat

et Jord^-Jkalfi

af

BERNHARD BERNDTSON,

Sedan forleden Ma]i manad, då håndélfen ti-

made i Sala, och nägon krets häromkring,
har jag väntat fe någon underrättelfe i Poft-

tidningarne, om nägon flcakning formarkts pa^

andre ftällen i Riket, eller om til åfventyrs, på
aflägfnare utrikes orter , någon betydelig ftor

M 4 Jord-
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Jord-båfning fkedt, hvaraf hade kunnat flutas,,

huru vidg den l^ånning, forp hår blifvic i akt

tagen, varit en verkan af en lä vidftråkt och
nåftan allmän Jord-båfning, fom den, hyilken

^, I November i7ff gjorde lä flor forodelfej

nnen fcdan under denne forflutnp ticlen, ingen
ladan händelfe blifvit kungjord, kan med nog
vifshet flatas, at denne rorelfe flcedt endaft i ca
liten traft invid, och til ungefär z mils ^fftänd

rvindt omkring Sala, fom (älcdes kan 41?^nas^ (ot

IPedel* punften deraf.

^
Qmftåndigheterne af d?tt^ Phenoméne vorq

följande:

Pen Z3 i nåftforlcdne Maji män^d, Iclopkai^

Tre fjerdedejar pa ?2. qm middagen, el|er kan-
tke närmare mot li, hördes et huller ^Idele^

il ftarkt, men ej lä fkarpt och knallande, fom

|f äfta, hvilket päftod I4 långe
3^

fon? ctyanligt

åikc- dunder, med vifle mellan-flciften af éka4
och minfkad häftighet. Dett^ gjpi^de lä mycr
ket mer^ upmårkfamhct, fon^ luften var ganlk^
klar, utom nägra fä knapt märkbara och lju-

fa ftro-moln, pch det tillika yar ftilla lungt»

Jag viftades, jämte flere, pä et fädant ftållc i

Staden, hyareft hpri^onteti af Öfter yar fri, och
vi tyckte, ac duqdret hördes ifrän den traden,
men läfom nägot aflägfet; och at defs direftipn

var ift-äp Morf til Söder j fedan detta var förbi,

märktes ej det minfta fufandc eller tomt buller,

fom plägar hända efter äfka, ehuru nr^yeken akt-

ning man gaf derpä. De fläfte, fpm i Staden

och pä fältet deromkring hörde dundret, trod-

^t de Ivrp^-^ftampar fptURgit, fon» i mil

ifrän
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ifrån Sala Nprr ut åro belågne, och fomligc

giiTadp det f^mm? oro Kloftcr^ Krut ? Bruk , foni

doc|c ligger pä 7a 8 rnil? afftänd härifrån 5 men
det dröjde ej länge, förr ån det ryktet i orten

utbredde fig, at Sala Qrufva til qn del igenr

fallit, och for det ofriga blifvit fä flcakad, ap

man hade at befara den ftorfta qfäkerhet. Når
jag tidigt folue undprråttelfe om en håndelfe,

fom (kulle yerkat ct bedrofv^ligt odesr mäl for

Sala Silfver-yerk, fick jag af H^rr Gcfchvor-

nernSTAAFF inhämta, huri; han, fpm vid nåm-
de tid pä dagen , varit uppe vid Drottninge-

Schaluet, hordt et ganfk^ ilarkt daq^ hyilket;

han trodde härröra af nå^ot Bergfall, antingeti

i Maklos -eller Kongs-Rymriing^- Schaluerne,

hvilke i defs ftaUning voro ö(ier opi honom bp*
iågne, at ^an tykt? fig kunna u^^^fj^ buller

af fallande ftpra lofiior och Skutor, men at han
kånde tydeligen, det roarken darrade unde|* lio-

pom^ P4 ftra^^ gjord efterfrågan derpm, faqts

med ftorfta fågn^d, at intet fall fkedt: men m^?i

fruktade dock i början, at arbets - rumrnen kun-
de blifvit ftadade, och man trodde, at en allr

mån Berg^renfning i Grufvan flculle blifva ound-
yikeligi emedaq, vid anftåld närmare underfok-
ning ned i Grufvan, följande qniftåndigheter fyn*

tes underhilla denna farhåga. Uti alla åt rum,
hvareft folket arbetade, har et fortärligt buller

•blifvit hordt, aldeles fom åfkan hore3 i dagcnj
detta buller har päftått vid fanima tid och lika

långe, och med famma okande och minflcande
i häftighet^ fom i början år nämndt, hvilket de
trodt hårrora utaf ftudsningen af dqt fallande Ber*^

get och ftora Skutor.

M 5 Sam-
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Samtelige arbetarne , och jåmvål Grufvc-
Stigarcu, togo fäledcs for afgjordr, at nägoc
0vnnligt tloit fall fkcdt pa något llälle i Gruf-
van: de Torre fokte gora fig derom iinderråtta-

d^ af line Kamerater, och Stigaren^ dä han be-
lokte alla orter, i affigt at träflPa iHHet, hvai-
ä(l olyckan fluUe händt, tilfrägades i hvarje ar-

bets -rum, om rätta ftållct, hvaråll fallet mat-
te hafva fkedt.

A t dundret e
j
antogs vara et verkeligt afte-

dunder, härrörde af den icrfarenhet man eger,

at äfkan väl höres i Grufvan, men ehuru fkarp

den mätte vara, förekommer dock bullret dar ej

llarkarc, än en pä längre häll fakta gäende ädca:

och det troddes vara et lä mycket mera fortår-

ligt Berg -fall, fom de alle känt en mårkelig

rorelfe i Berget, och Grufve- Stigaren, då han
var ftadd pä en ftege, h vilken ej ftod perpen-

diculairt, utan nog lutande mot Berget, ej kun-
de foreftålla fig annat, ån at (tegen {kulle kä-

ft as i Frän Berget, ät andra fidan, hvarfore han

i häpenheten fattade ftegen med bägge armarnaj

de arbetare äter, hvilkas fyfsla år , at vid Drott-

ninge - Schakts BåljeRaden gifva akt på Tun-
norne, och dä varit (jctanöc pä et bråde, haf-

va blifvit likafom ryckte fram och tilbaka.

Huru nog betydande denne fkakning varit,

kan fkönjas deraf, a t Grufvan dervid blef up-
f\'ld med damm, fom en tjock töcken, hvilket

ej annat kunde, ån fororfaka mycken fruktan

for någon befynnerlig olycks - händelfej men,
den Hogfte vare ärad! vid nogafte granfkning,

har ej den minfta rubbning foriiårkts, och in-

gen
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gen enda lofna nedfallitj eller n^gon vidare op-

ning forfpordrs uti viffli fprickor och remnor i

Berget, hvjlka pä fomlige lläilen finnas, och

frän längre tid tilbaka med upmårkfamhet blif-

vit uriderfokte.
•

De underrattelfer jag haft tiltålle erhålla i frän

de nåd häramkringj pa i ;ä z mil ät alla kan-

ter, belägne orter, flåmma dqruti ofv.erens, at

man vnd klart oeh lugnt vader kant rorelfe i

jorden, och det ftarkaft pä backar och hällor,

jämte det, at man alleftädes hort dundret, men
at fomlige tyckt det fte i Wåfter, fomjigc äc

Örter, och andre ät annan led. Flere, fom vi-

llats i rummen, hafva känt lindrige ft6tar, och
fedt fat och rallrikar rubbas af (ine iHlien

,
jäm-

väl, at fotet fallit utur Skor (lenarne. Uti en

här in vid belägen Socken, har en ftor flock

Bodcaps- kreatur gätt i bete pä en fank Myra,
bviika alla vid flvakningen fprung;it up ur kär-

ret, läfom de varit jagade, hvilket icke plägar

hända vid äCke-flag, dä Boficapen häldre lika

fom vill digna ät marken. 1 Sjoarne har varit

en nog märkbar rorelfe, och läfom en gäfning

frän bottnen; hvarvid fifkcn kallat fig up ur
vattnet, hvilket ej heller fker under äike- dun-
der; deruti hafva flere inftämt, men i fynner-

het har en Bergsman i Sala berättat, at under
det han, fom är en väl otVad. Fii1<are, famma
ftund pä dagen, varit ute pä den lä kallf^de Sala
damm , -§-:dds mil i Norr . ifrän Staden belägen,
och vid det han ftätt i fin 6k-ftock, at ofver
det lugna vattnet fe fig omkring efter häfta lä-

genheten, at utlägga fitt Skott-nät, tyckte han,
fom
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fom defs beråttelfe lydde , at alU 4 vader i haft

tryckte tilfammgm, och lag i det famma tyde-
ligen , at fiflcea i et ognableck, pfver alt i dam-
Tn^n\ ^aft^de Hg ofver v^ttu -brynet , hvilket
han aldrig tilforene erfarit : han kånde dä tilli-

ka cn ladan ovj^njig rorelfe, {äfom af en fqvalp-
ning frän bottnen, at han blef likfom irrig,och

vinglande i hufviidetj metl af buHret hörde han
ej rpera, ån fom af en handrqvarn på längre

hal) 5 emedaq han den tiden var befvårad af oron-

tluf^ , qch af den prfaken borde g^nflca illa.

Vattnet,, foni under detta var Ijka fom (kuman-
dc och bvitaktigtj blef äter ftilla och fvartna-

de, men fifken gaf fig ät djupet, pch cjet lyc-

Af alla fammanfiäfnmande beråttelfer, fynes^

detta varit en anllot af Jord- bäfning, och at

qtbrottet ej fl:$:df mycket djupt i jorden; eme-
dan i å.e Stådpr, fom på nägot längre afftänd

omgifva Sala, läforn Veiteras, Enköping, Hed-
mora, och i cle lika längt hårifrän belågne Sok-
nar, hvarken buller eller rorelfe formärkts; men
at ftoten (kedt pä tilrackeligt djup , for at ej flca-

da SglaGvufvag hvilken vål blifvit häftigt hvålfd

och (kakad^ men {äfoni i et a alla fidor bergtaft

folidqm innefluten, dopk i fin byggnad ej bru-

ten eller rubbad, hviiket torde olyckeligen kun-

nat hafv^ håndt, om Stotnings- punden varit

pä mindre djup belägen.

Sala, d, 30 J^n. i77f.
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hvilka Månader hvairSr, ifrän och med
i7f4, til och med 1^74, Afkc-dundct harblif*^

vit öbferveradt.

I Febr. Mm. Öft. ISTov. och Öecertiber

Månader, här jag dét ingen gatig hort^ rhcn i

Jantiarii Mänad, 2 gånger^ nemligen den 20
Jan- i^Sös och d. 20 Jan. 1773, hvilket fenu-^

ré år Aflcan åfven famma dag hördes i Cialmar^

Uddevalla och Öolftad i Dals Land 5 pä hvil-

ket fifta liålle hön ock (lög ned, fafom af In-

rikes TidnihgafHa^ N:o lö och 11 for det afet^

fes. Omkring den to Janiiarii , hat- det flera

år blixttat, rticn alknaft de z nämnde gånger
dundrat.

Af Tabellen feS^ at Åfkali haf^ pa, 1 1 ar ,

låtit hora fig fgf gånger, af hvilka ^6 varit

obferverade med Stinnah vader, 65 med Våftan^

tf med Nordan> och 31 med Oftan,

UTDRAG

Gömminifter i Göthene vid Skaräii

År.
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Det tidigafte jag hår någon Var hort Aftiin,

var den 20 April 1762: därnäll den f Maji
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1775. fomliga äfj ej forr Sn i Junvo-, ja

aren 17^8 och 1771, ej Förr ån den 14 och 8

JuUi. Pen fenafte gängen om hållen, har va^

rit den, 2Z Sept. 1773.

Når Åfke ^ dunder horrs bittidä om Våren
och fcnt pa hollen , hafva de varit blida, dock

cj akid tvärtom. Ty 177! var blid holt,

fällan Afkan ej hördes fedan

d. 7 Julii*

FÖRTEKNING
'

Pa dc Ron^ fom åfo infofde i detta Qyartals
Handlingar.

^* i iP^^f^^^M ft Aflronbfmfkt Problem y nfU A. J. LEXEt.L . •
^

87
2. Afhandling öm Bitter - SelteV ^Spa -och Pfrmon

ter vatten j famt om derns tilrtdandi? genom
. konft i /7/ToRbé:f<n Bergman ~ 9^

3# Én profvare y til utrönande af fafia kroppgrs

fpecifika tyngder^ ^/^ A x E L R e r o ii N st i j: r -

NA - - - - ; \ ? z.

4. Anmdrkningat om Benzoe-' Saltet ^ af Cähl
Wf LH. SCHEELE - - i z8

m^efkrifning pd et fardelef- Ström ^ dra^^j vid
en As y midt i vdftra Hjelmcren ^ af Olov
Strandberg - - - ^3>

6. Anmärkningar om Sandafen och Strömdraget
.1 Hjelmaren y med erf Ckrrta öfuer famma

i af bi ILS Marelius - - 158

7» ^^-^



Fårtekning.

7. BefJirtfmng pä det fd kallade Sten gärdat i

Vejlma»land} wfdnd afJacob Sere^xvs 140

8 . Jrjnidrkningar om Sago ^ trädet ^ och den der^

åf tilr-edda foduj af Ghrut. Hinric
Braad, i- - l\t

^. Två Lårolatfer öm Conijkt Seciiomrne\ bevtfie

^/ J* Méldergreutz - - i4Ö

I o i Berätteife om Éojfhäps -Jjukaa > fm vat gäng^ ,

fe i Finland^ dr i 774^ fofn ock fmittadt

Männifkori farhmåndrageh utur Provincial^

Medicorttnj^ DöUorerne Zandts, Beyer*
sréNS och BioRNLUfcbs /// K. College Mé^
dkum infände Åmbett^href:^ af JoU. LoR.
OdhéLIus - - - 149

1 1 . titdrag af 1 i ä^s Obfei^vmioneir pä Therwé^

metern i gjorde i Lnnd^ af Oi^ot Nen*
2.ELIUS - - . ^ tfS

it. Om rodi vatten hti Oceanen i?/Pe ti Jo-
han BladH - • i60

I j . Écrdttelfe om et Phenomene^ fém närmäfl Uh
nat ei Jorä.-/Jiålfi åf BernH. Berndt-
son - Ä i

j^l
14. Utdrag åf ii äf'^ Meteöröiogijl^ä Öbfervätid^

ner , gjt)rda i Skara , fom vifar , huru of^

tå där vårit äjkedundery af Cl,ÅS BJZK'^
KAHDEft ^ - -

^ i^p

^ ^ ^ ^yf\ TtS yTS^ ^ ^yT^ /tN. 7T\
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Fladmcf SculfKfit

KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
For MaNADERNE

Julius, Augustus, September,
År 1775.
PRiESES,

Herr JOACHIM LILIESTRÅLE,
Juftidae-Cantzler. Ridd. af Nordft- Orden.

Om Cometernes mmfia afjländ tfrån

fjordens Orblta^

C'ometemc hafva ifrån de åldftc tider

blifvit anfedde låfom olycks - pofter.

Sedan en fundare, på obfervationer

bygd Ptiilofophie å daga lagt, at de ej åro obe-^
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ftåndiga kroppar, enkom af GUD (kapade, at

förkunna Defs vrede^ eller förebåda krig, ijuk-

yomar, hunger och andra Lands- plågor, har

m-an dock ej varit all fruktan qvitt for defTe

(Himmels - kropp-ar» Ty, emedan det blifvit be-
yift, at de ej håUa fig pä nägon vifs trackt i

den ftora V crlds- rymden, utan gä ät alla leder,

har man befarar , at nägon af dem kunde kom*
ma fä nära til Jorden, at vi deraf (kulle räka i

de ftorfta ölägenheter. Cometerne blefvo der-

igenom (ä mycket åfventyrligare, fom de, i

ftållet for at forefpä tiltålliga olyckor, (kulle

Ijelfve vercka allmänna forftoringar. Denne tan*

ke hafver ock icke alleaaft tätt iarymme hos de
okunnige och enfaldige, utan man finner åfven

lårde Mån, fom tilftrifva Cometerne de ftora

ändringar pä värt jord -klot, efter hvilka fpär

finnas, iä väl pä defs yta, fom uti defs inre de-

lar. Således nafver Synda- floden blifvit anfedd

iäfom en verckan af nägon Comet, och man har

åfven foregifvit, at Jordens fifta forftoring ge*

nom eld (kal komma af famma orfak. De äter>

fom mindre velat for(kråcka jordens inbyggare,
hafva ätnogt fig, at hota ofs dermed, at nägon
Comet kunde rofva ifrån o(s Manen 5 en for-

luft, fom verckeligen borde oroa ofs, om dc
ej läfvat til var troft^ at Jorden lika lått kunde
vårfva fig nya mänar ibland Cometerne. Dcffc
bafva läledes blifvit förvandlade til kroppar, hvil-

ka fomlige Philofopher nåftan trodt fig kunna
utOdcka och rickta efter eget behag , måft til

vär (kåda. Likfom GUDS endafte affigt med
derv^s (kapande (kulle hafva varit, at med dem
tukta männi(korne , eller ätminftonc Han vid
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deras dannande ej kommit i håg bibehållandet

af iine ofrige verck (a). Abfoluta mojeligheten
af atminftone en del af de anförde håndelfer, kan
man ock icke neka^ men det huf^ud(akeH<:^afte

lif vore det olyckfaiigafte, om vi fkuUe fruiv

ta for alla de vådeliga håndelfer^ fom åro mo-
jeliga.

Det Forfta fkålet^ lom i detta fallet tyckes
kunna ftålla ofs til freds, år det billiga förtro-

ende vi bore hafva til Skaparens vishet och magt.
Det år ingen tvifvel, at ju Han kunnat få ut-
ftaka Himmels -kropparnes vågar, at den ena cj

fkuUe tilfoga den andra nägon (tada, åfven fom,
om Han åter päfyftade någon forftoring, Han
dertil kunnat nnna tufende medel, utan at juft
bruka Cometerne til fine verktyg. Men vi mä-
fte tillika vidgå, at vi are for fvage, at eftei:

Vart tycke doma om Hans affigter i Naturen.
Det enda ofvikeliga medlet ax känna henne, är^ at
taga henne lådan, fom hon genom obfervationer
befinnes, och at genom låkra deruppå byggde
underfokningar

, följa henne pä fparen. Rådfrä*
ge vi nu forfarenhecen, la, hafver vål hon ånna
icke vifat, at någon Comet utofvat mårkelig
verckan på vår boning 5 ty hvad en del Lårde
velat berätta ofs, bevilar endaft, huru märaii-
(kans inbillnings -kraft kan leka> men iå kunde
defle Cometer vid någon deras återkom ft åter-
taga deras rått. At håriiti tå alt mojeiigt ljus,
har jag foretagit mig, at for hvar och en Co-

N z niet,
I" ' '

'

•

^ ' •

i wii i —»mil
I I > IM m,. im , .

.

, ,

(a) Non elTe curs DEIS fecuritatem noftram, t Te
uUioncm. Coro. Tac. Hift, Libr, I.

år, at efterfe, om något deraf år troli
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met, htars Elementer hittib åro bekante, ut*

råkna^ huru nåra han kan komma til Jordens or*

bita, i fall hans egen ban ej undergår rubbning.

Af de flutfatfer jag genom ladane uträkningar

funnit, tyckes inan genom en tåmelig iäker

du&on kunna fluta til de Cometer^ hvilkas vå-

gar ånnu äro föf ofs obekante;

§. 2. Den method jag i mina uträkningar nyt^

tjat, har jag förklarat uti en Academifk Difputa-

tion,fom utgafs i UpfakjUti Martii månad är 1775
(^), och hvilken det vore for vidlyftigt at hår

uprepa. Det torde gora tilfylleft, at utur den-

famma anföra, at om Jordens afftänd ifrån Solcii

fåttes= /?, och uti en Cömets Orbita man an-

tager defs minfta afftänd ifrån Solen =/>^ Orbi-
tans lutning til Eclipticansrw;^ Nodens afftånd

ifrån perihelium — Cometens afftånd ifrån No-

den=z, famtRadien=r, ftal + fin_^

' ' a Cosw+Cosz^
,
finw^ CoszCinz r^ CinnCosz-CosnCosm^Gnz— —— —r— '—

vgLY^zz-o når Comcten år det nårmafte til jordens
orbita , fom han kan komma* Om , fedan z genom
denna Eqvation blifvit determineradt , Jordens
afftånd ifrån Cometens Nod fåttes=j^> (kaltang^

vara lika med —2£^-HIlif, når Jorden år i Cm

nårmafte punft til Cometens örbita, och fjelfva

det

(b) De invenlendis punéis proximis Parabol» & Cir«
culi, circa eundem focum defcriptorum» Upftliat
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det minfta mojeliga afftandet iraellan dclTa Him-
meJs-lcroppar bliTver

^ \p^r^ — ^^P^^^^^^

Sedan jag genom deflc Formler funnit, lä val

fjelfva minfta afftandet imellan hvar och en Co-
mets och jordens baner, fom de pä hvarderas

Orbiter til hv^arandra närmaft belågne punfters

aflägfenhet ifrän Cpmecens Nodus, har jag vi-

dare underfokr, om Cometen verkeligen kom-
mit vär boning lä nåra, fom han, efter fm af

Skaparen utftakade våg, mojeligen kan komma.
Om det fkal hända, bor Cometen och Jorden på
famma gäng inträffa pä de ftällen af iine baner,

fom ligga nårmaft til bvarandra. Det blifver

(äledes nödigt at efterfe tiden, bäde när Come-
ten i fin orbita var min (t aflägfen ifrän jordens

ban, och når jorden var i fin nårmafte punä:
til Cometens Orbita. Men när man utaf Co-
metens Eiementer har fig bekant Perihelii af-

lländ ifrän Noden, och man genom ofvanftäen-

de Formler funnit Cometens affiSnd frän famma
Nod, år lått at finna dcfs afftänd ifrän fitt Pe-
rihelium eller defs Anomalia vera , om nämligen
afftändet ifrän Noden lägges til eller dragés ifrän

Nodens afftänd ifrän Perihelium, alt efter fom
z uti ofvanftäende Eqvation finnes vara pofitivt

eller negativt. När Cometens Anomalia vera
låledes är funnen, fäs vidare Logarithmen for ti-

den, fom Cometen behofver använda, at befkrif-
va famma anomalia vera, om ^ af Logarithmen
for Perihelii diftance ifrän Solen lägges til I^o«

garithmen for den tiden, fom en Comet, hvars

N s di*
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diftantia minima frän Solen år lika med Toi'd^"s

medel- afftånd ifrän Solen, använder at befkrif*

va (amma Anoroalia vera (^) j och hvilkcn

man finner uträknad i de nyare Aftronomifka
Taflon Och åndteligen, om denne låledes fun-

dne tiden lägges tit, eller dragés ifrän tiden, dä

Cometen gick igenom fitt Perihelium, hvilken

genom Elernenterne år determinerad, fäs tids-^

punften, pä hvilken han var nårmaft til jordens

orbita. Äfven fä, nv^r man i ofvanftäende Form-
ler funnit y eller jordens afftänd ifrän Cometens
Nod, och man vet denna Nods ftålle, tas ige-'

nom fimpel addition eller fubtraftion jordens Lo-^

cus Heliocentricus, och om (cx tecken i Djur-»

kretfen dragas derifrän, finnes Longitudo Solis,

når jorden var nårmaft til Cometens orbita, hva*
dan man låtteligen genom Aftronomifka Taflor

eller Ephemerides kan finna tiden, når Solen p|
et gifvet är hade famma Longicud, At uplyfa

detta med ett Exempel, vil jag allenaft anfar^

1770 ars Comet, A( Herr Messiers Obfer-*

vationer har jag funnit följande Parabolidia Ele-»

menter for defs orbita, i borjaii af def3 appa-»

rition (d)^ nämligen:

Lo^

(f) Detta grondär fig pä den i Aftronomia Phyfica be^

kante facfeo , at qvadraterne af tiderne, hvarmed hV

ka flora Anomalia^ ver as helknfvas i olika Parabler^

Iro til hvararsdra, fom Cuberne af Peiiheliernes af*

(tänd ifrän Focus,

(d) Jag fager ined flit, Defi orhita i hnrjan af Defs
apparkion; ty jag har funnit^ at denna Comet, fom
obferverades nåflan i fyra månader, fä mårkeligen af-

vikit ifrän en Paraboliik väg, at det fordras portio-

ner af tre fårikilte Parabler, får at kunna med nog-
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Locus Perihelii ^ * ii^ id®. 6. 4<5

Perihelii afftand ifrån Solen - o. 6Z9ff
Den upftigande Nodens ftällc 4^ ij-^.ig. 4^
Orbitans Lutning til Ecliptican - 1^.46. 3?
Cometen gick igenom fitt Perihclium ar 17705

den p Augufti, kl c, ^, 46. eftermidda-

gen, tempus medium til Panfer incndian.

Defs rorelfe var Direél eller efter Himmels-tek-
nens ordning.

Genom defle Elementer har jag, pa fått fom
i ofvannåmde Difputation vidare år utfordt, fun-

nit, at minfta afftandet imellan Cometens och
Jordens Orbita år = 0 0183, da jordens medel-
afftånd ifrån Solen antages — i , och det inträf-

far, når Cometen är 3f^, 31. 36- längre ifrån fit

Perihelium, ån den nedftigande Noden år der-

ifrån belägen, eller dä z är = 4- 3f^. 5f. 365
och dä jordens afftänd ifrån famma Nod eller/

år=:+;fO^ 30.49. Om derfore 40^. 37. ff,
fom år Perihelii afftånd ifrän Noden, långes til

3f°« 3^' ^6, eller Cometens afftånd ifrån No-
den, befinnes fumman eller 76^. 9* 3j[5 ^^^^

Cometens Anomalia vera, når han år nårmaft til

Jordens krets. Emot en iådan Anomalia vera
fvara 77. js>y dagar uti 109 dagars Comet, el-

ler en Comet, hvars Perihelii afftånd ifrån Solen

N 4 v^o*

het föreftålla defs gäng under hela obfcrvations - ti-

den, hvilket jag vid et annat tilfalk torde fa tyde-

ligare å, daga lågga. Det var i början af Cm appa-
rition» fom han var nårmaft til Jordens orbita, hvar*
före jag i deffe mine uträkningar nyttjat den törftt

Parabekn«
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vore lika med jofdqns medel -^fftänd* Loga-
rithroen for 77. fP7 eller 1.8898449 bor lälc-

des låggas til 1". 6p8f4f3 5 fem år I af Loga^
rithmen for Conrietens Perihelii afftänd ifrän So-
len, da fumman i. fSSjpöi blifver Logarithm
for den tiden, fem Cometen behoft använda til

at beftrifva den fundne Änoraalia vera, hvilken

tid låledes blifver 38. j6o6 dagar eller 58 da*

gar, if timar, if minuter och fecunder.

Och emedan Cometen år dire6fc och framman-
for (itt Perihelium, bor denne tiden afdragas

ifrån tiden dä han gick igenom Perihelium, hvar*

af det åndteligen befinnes, at Cometen d. i JuUi
kK f och 49 minuter efter middagen, var jor-

dens orbita det nårmafte han kunde komma.
Återigen öm 3f^. ^d- 499 eller jordens aflåg-

fenhet ifrån den nedftigande Noden, dragés ifrän

10^ if^. 1%. 45, fom år Nodens ftålle^ ih 9^
9^, 5-7. f4, at vara jordens ftålle \ fin Orbi-

ta, når hon år nårmaft til Cometens ban^ och

lälunda 9^. fy. 5-4 Longitudo Solis, fom är

1770, fvarar emot d. i Julii kl. 10 och 4a mi*

nuter efter middagen. Håraf följer, at om Co-
meten gått cndaft 4 timar och ^3 minuter fe-

nare igenom fitt Perihelium 5 hade han verkeligea

kommit var boning fä nåra, fom han mojeligen

kan kommao Utaf alle obferverade Gometer är

ock ingen, fom i ijelfva verket lä mycket nal-

kats jorden, fom denne. iö8o års Comet koni

val 3^ gäng närmare til jordens orbita, men jor-

den kom ej til fin motfvarande punél:, forr ån

SI dagar 10 timar och 29 minuter fenare, dä

Cometen redan var längt bärta. Äfven lä var

1684



i6g4 års Comet jordens orbita dubbelt fa nåra

lom denne, men 10 dagar , ip timar och fp mi*
nuter voro redan förbi, fedan jorden var i lin

motfvarande punét. 1743 års forfta Comet, kora

ock litet närmare jordens prbita, men han korn

34 dagar, 11 timar och 37 minuter for fent.

Alle de ofrige Cometerne hafva icke en gäng
kommit jordens ordita lå nåra, fora denne*

§. |. Cometernes Elementer har jag tagfi

utur He^r de la Ländes ilftronomie, fenare

uplagan, Tom. IIL pag. 365, och dä flere lår-

fkilte Ekn:enter dår åro anförde for famma Co-
met, har jag nyttjat dem, (om ligga imellan de
ofrige, dier hvilka jag af andra Ikål domt vara

de pälkeligafte. Härifrån bora dock undantagas

1770 ars Cqmet, 1771 års fenare, ^772', 1775
och 1774 arens Cometer. For de tvänne forfle

af defle, har jag nyttjat de Elementer, fom jag

Ijelf utråknat, nämligen: for 1770 års Comet,
de nyfs anförde (§. z. ), och for 1771 ars Co-
met, dem fom åro upgifne i Kongl. VetenP^aps

Academiens Handlingar for famma är, p;?ig.

gf7. For 177^ och 1773 arens Cometer, hvil-

kas Elementer ej finnas i Herr de la Ländes
Aftronomie, har han, efter Herr Messiers ob-
fervationer, utråknat följande Elementer, lika-

fom Herr M?:chain for X774 ars Comet, näm-
ligen:

For 1771 års Comet.
Den upftigande Nodens ftålle - 8^ 11®. 4^.
Orbitan^lutning tUEcliptican ig^. ^"9- 40.
Perihelii ftäUe • - i\ 180^

N 5 Pen-
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Perifielii afftand ifrin Solen =! i. 01814*
Comcten gicfc igenom fitt Perihelium ar 177*

d. i 9 Februarii, kl. g. 50 minuter och 5f fe-

cunder for middagen 5 Tempus medium til

Parifer meridian.

Defs rorelfe var Direå:.

For 1773 ars Comet.

Den upftigande Nodens ftålle - 4^ i^. if.

Orbitans lutning til Ecliptican 61^. z/. 21

.

Perihelii ftålle - z\ if^. 55^. 4^
Perihelii afftand ifrän Solen = i. 133P.
Cometen gick igenom fit Perihelium år 177} d*

y September, kL 11 och 19 min. efter middagen.
Defs rorelfe var Direél.

For 1774 ärsComet, hafver HerrMECHAiif
uträknat deffe Elementen

Den upftigande Nodens ftålle - 6^ o^. 4.^. 6*

Orbitans lutning til Ecliptican = 8?^» 6. ö'*

Perihelii ftålle - - I0^ 17^.^ zi. 6'-

Comcten gick igenom fitt Perihelium år 1774,
d. If Augufti kl. 10 och ff minuter efter

middagen.

Defs rorelfe var dired:,

§. 4. De flutfatfcr jag bekommit, åro anför-

de i följande Tabell, hvareft jag i Columnen

I. Utfått numern på Cometen, året då Han fyn-

tes, och den Aftronomens namn, hvars Elc-

menter jag nyttjat.

II. Den Noden, vid hvilken Cometen år n|r-

maft tii jordens orbita, och Cometens af-

ftand
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ftånd ifrån famma Nod, når Han år i fin når*

mafte punfts hvaråft teknet— betyder, at

Cometen år pä famma fida om Noden, fom
defs Perihelium, och teknet + tvårt om*

III. Jordens afftänd ifrån den famme Cometens
Nod, dä Han år nårmall; til Jordens or-

IV, Sjelfva det minfta mojeliga afftändet imel-

lan dcfle Himmels -kroppar, da Jordens me-
del -afftänd fupponeras=i {e),

V". Cometens anomalia vera, dä Han år nårmafi:

til Jordens Orbita,

VI. Locus Solis, nar jorden var i fin nårmafte

punå: til Cometens han.

VII. Tempus medium til Parifer meridian, när

Cometen var narraaft til jordens orbita,

VIII. Tiden, når jorden var i det minfta mo-
jeliga afftändet ifrän Cometens orbita.

(^) Får deras ilcull, fom torde vilja jämföra detta

med nägot bekant mätt, anmårkes, at dsrta jordens
medel -afftänd ifrän Solen innehåller 24,266 Jor*
dens halfva Diametrar eller 14,486,802 Svenila
mil ; at faledes hvar enhet i fjerde Ziphran af de
Decimaler, fom uttrycka Cometens minfta afiiänd
ifrän jordens orbita, fvarar vid pafs emot 1448^
Sven&a mil, och at Månens medeU afftänd ifräa

jorden år z^i gängar fi ftort.

bita,
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For de Sex forfta Gotneterna i föregående
Tabell 5 har jag anfedt jordens Orbita for Cir-
Jcei-rund, och ej heller uträknat Cometens miu-
ila afftänd närmare, ån til den tredje deGirnalen.

penna pjxciCion år dock ftorre, åndefleCome-
tcrs Elementar låra tillåta ^ emedan de endaft af
ganfka grofva, måft Chinefiflva obfervation^r åro
ungei-årligen determinerade : 1472. ars Comet
år den forfta, hvars gäng någorlunda blifvitoh-

ferverad af Regiomontanus. For denne och
alla de ofriga, har jag ej allenaft haft affeendc

jordens Excentricitet, utan äfvcn i akt tagit den
ytterfta noghet i det öfriga. Jag mcdgifver vål,

at äfven en del af defias Elementer, ej torde

vara |å låkra, fom fqrdras tji at vara aldeles vifs

om flutfatferne i men jag har hällre velat, at fe-

let flculle ligga i Elcmenterne , ån i Ijelfva ut*

råkningarne. Når en Comet flere gånger blif-

vit oblerverad, har jag af de Elementer, fom
blifvit determinerade af hvaije gängs Obferva-
tioner, larflcik uträknat Defs minlta afftand ifräa

jordens orbita. Hit hora Cometerne under N:o
in, XIX 5 xLix, och torde den märkeiiga olik-

het, fom i fynncrhet hvad Cometerne under N:o
III och XIX angår, finnes i Refultaternc for lär-

flcilda gånger, fnarare bora tiiikrifvas de aldfta

Obfervationers opälitelighet , ån någon betyde-

lig rubbning i Comet - banerne* Denne gifs»

ning far i fynnerhet ftyrka, i anfeende til den

forfta af dcffc tva, når man befinnar, at Herr
PiNGBCS och Herr Dunthorns Élementcr

for Cometens forfta apparition är 12.64, gifva

mycket mera fkiljaktiga Refuitater, ån Dui^-

THORNS Elementer for Conietcns forfta ap-

pari.



parition och Halleys for Cometens andra ap*

paririon ar iyf6. Det år ock utaf den anled-

ningen^ iom jag funnit mig föranlåten, at i of-

vanlläende Tabell 5 for denne tredje Gomets for-

Ila apparition, utlåtta minfta afftandet ifrän jor-

dens orbita, lådant fom det deduceras bäde af

DuNTHORNi och PiNGkés Elementcr. For of-

rigt ancnärkes, at emedan Cometerne vid hvar-

dera af iine Noder, forft nalkas til Jordens or-

bita, och fedan äter gä dcrifrln, lå finnes, rät-

teligen at tala, vid hvardera af en Comets No-
der, et lädaht minimum ^ fom det jag fokt. Det-
ta intages ocklä af min anförde Formel (§. 2 )|

hvilken la vål kan lampas til den ena Noden

,

fom den andra 5 men emedan de flefte Cometer
åro vid endera Noden mårkeligen närmare til

jordens orbitä, har jag åtnogt mig at uträkna

deras minfta afftånd vid den famma Noden. Här-
ifrän bora dock undantagas, 1501, ifji, ifSa
och arens Gometer, hvilka hafva fine Pe-
rihelier lä belägne, a t de vid bagge Nodernc
komma ungefärligen lika nära til Jordens krets,

hvarfore jag i ofvanftående Tabell utfått deras

minfta afftånd bäde vid den lipftigande och deii

nedftigande Noden, lårdeles fom en liten än-

dring i Elementerne kan vid lä beflkafFade Co-
meter flytta det verkeligcn minfta afftandet ifrän

den ena Noden til den andra, fäfom det ockla
befinnes hafva hähdt med den nittonde Gome-
ten, hvilken efter Elementerne for ifSt års ap*
parition var nårmäft til jordens orbita vid den
upftigande Noden, men efter 1661 års Elemen-
ter, hade fitc minfta afftåad vid den nedfti-

gandce
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§. 5, Af den i foregående §. anförde Tabell fin-

nes, at ehuru Cometernes vågar tyckas vara utan
ordning lagde i den ftora verlds- rymden 5 åro
de dock (ä vifligen utftakade^ ac Jorden af dera

ej hafver at befara något påftotande. Den fom
kommit Jordens orbita aldranårmaft^ år val 1680
års Comec ; men han var dock mera ån dubbelt
lå långt bärta fom Månen. Den fyratio-nionde

5

eller Halleys bekante Comet, fo*m oftaft kom*
mer tilbakaj^ eller vid päls hvart 76 ar, och
man (äledes dc flefte gånger IkuUc frukta fore,

kan ej komma vår boning närmare, ån togån*
ger Månens afflånd. Den nittonde Cométen^
lom dernåft gor ofs de tåtafte befoken, eller ef-

ter izp är, och fom vi vante at åter få fe vid

år 17PO, kommer ofs ej lä nåra j fom Venus*
Utom defs har ingen varit i fin nårmafte punél
til Jordens ban, jufl: når Jorden var i den mot*
fvarande punften, Endafi; trenne hafva inträffat

pä famma dygn : nemligen i jf6 , i(?ö4 0chi77o
arens Cometer (g)^ men Jorden går pa et dygn
i fin orbita vid pafs 7 gånger fä längt fom Må-
nens medel- aflländ ifrån Jorden. Således kan
derutaf någorlunda dömas , huru långt jorden

verkeligen varit ifrån fin nårmafte puno: til hvar
och en Comets orbita, når Cometen var når*

maft til jordens ban» For ofrigt år det åfven

vårdt at anmärkas, at alla de Cometer, fom haf-

va cn liten lutnings- vinkel til Ecliptican, läfo^n

Cometerne af 1471, if8f^ 1701, 1749 ars forfta,

17Ö0 ars andra, och 1770 års Cometer, åro gan-
flca långt ifrän Noden, dä de åro nårmaft til

]or-

(£) Defle åro i Tabellen utmårkte med en Afterifki.
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jordens orbitaj hvarigenom de anda cj komma
for nåra til Jordens orbita, och det åfven år fo-

rebygt, at ej en liten ändring i Nodens ftållc

kan gora, at deras våg betydeligen nalkas til

jordens ban. Ändteligcn finnes af den fifta Co-
lumnen i ofvanftaende Tabell, at jordens min-

Ila afftänd ifrån Cometernes baner, ej inträffar

mera på en årstid ån på en annan, utan at Co*
meternes minfta afftånd åro nåftan jåmnt fordel-

tc imellan alla punfter på jordens orbita, få at

om någon drag- kraft flculle af dem utofvas til

at rubba Jorden i fin gång, ej alla eller ftorrc

delen komme at verka pä famma ftålle af Jor-
dens ban. Således bekråkas åfven hår den gam-
la fanningen, at ju närmare man larer fig kån-

na Skaparens verk, defto mera måfle man be-
undra Defs vifa omforg, at förekomma oreda
och förvirring.

§ 6. Jag nämnde i foregående paragraph,

at léSo års Comet år den, fom aldranarmad*

af alla kommit til Jordens orbita. Hanårock-
lå mårkelig derfore, at ingen fä mycket nalkats

Solen, fom han, och det få nåra, at han, efter

Newtons upgift, ffcal utflätt 2000 gånger (ior-

re hetta, ån glodgadt jårn, och behofva foooo
år til fitt fullkomliga affvalande. Det år af dea
anledningen, fom man päftått, at denne Comet
kunde blifva ganfka åfventyrlig for jorden, och
emedan vatten och eld åftadkomma de florfla

förändringar på jord- klotet , har man trodt fig

i honom igenfinna icke allcnafl orfaken til Syn-
dafloden, utan åfven det medlet, hvar med Ska»
paren en gäng torde forilora hela vår bonings-

piats\
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plats» Det blitv^er läledes nödigt at underfoka
de grundvalar, hvarpä iädana gifsningar åro fo-

tade. Der år antingen genom Ijelfva fin kropp,
eller den derifran utgående fvanfen, fbm Come-
ten fkuUe kunna ftada ofs. Fåfte vi var up-
Tnårklamhet pä Cometehs kropp eller Maffa, lä

fkulle den famma pä tvåhne fått kiinna verka pä
jord - klotet

5
antingen genoni fin drag - kraft

,

eller genom näg )o brännande hetta. At dä kun-
na grunda vår underlokning pä något vifst mätt,
lä låt ofs antaga , at denne Gometens Maffa
verkeligen voie iå flor fom Jordens, hvilket

dock lårer vara for mycket tiltaget^ dels eme-
dan Cometerne troligen åro ganfka glefa krop-
par, dels ock, om de följa famma lag fom Pla-

neterne, borde denne, fom gick lä nåra til So-
len, vara ganflca litert. Emedan nu Jordens maffa

år vid pafs Ijuttio ginger (torre ån Manens,
fkuUe i denne fuppoiition Gometens drag-kraft

pä jorden vara Sjuttio gånger ftarkare än Ma-
nens, i fall han kunde komma öfs lä nåra, fom
Månen. Den hufvudfakeligafte verkan vi rone

af Månens drag -kraft, är den rorelfe i vattnet,

fom vi kalle Ebb och Flod. Ehuru den famma
forhäller fig olika, alt efter fom bankar, hafs- .

trångfei, vikar, med mera, drifva up vattnet,

flcal floden dock pä et fritt haf, iäfom vid oeti

Taiti i Södra hafvet, ej gä högre ån til en fot.

En lä ftor Gomet fom Jorden, fkuilc derfore,

under fin våg, lyfta vattnet til Sjuttio fots hogd,
om han vore ofs lä nåra fom Månen; men nu
kan den i fräga varande löSoärs Comet ej kom-
ma ofs närmare, ån vid pafs 2f af Mänens medel-

afftlnd, och sif Phyfiquen år bekant, at en af-
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lagfen kropps kraft ^ at uplyfta vatten *particlat*

ne ofver vattu-brynet
,

aftager i det nårmafte^

fom Cuberne af defs diftancer tiitaga^ läledes

blifver dcrigenom denne Comets verkan logän-^

ger mindre, elier^ han ikullc under (in våg en-

daft uplyfta vattnet til fju fots hogd. Et vat-

tu- flöde 5 fom år fä obetydligt, at det ej kan
fä namn af någon öfverfvåmning eller allmån

fynda- flod {bj\ Men ehuru liten denna vattu-

hogd ock år, lårer man finna, at Cometen nåp*»-

peligen lårer kunna afl:adkomma honom lå ftor^

når man belinnar, at Cometen går lå fort fram^

nt Jorden hogft i några timar blifver inom defs

verknings- krets, da deremot vattnets tröghet

torde fordra en iångre tids åverkan, innan det

fullkomligen blifver fatt i rorelfe^ ty lä otvif-

velaktigt det är, at om Månen häftigt forfvun-*

ne, (kulle anda Ebb och Flod fortlårtas ätlkil*

liga gånger > til defs de fmåningom afftadnade>

pa famma lått, fom Hafs- vågorne håfva fig fe*

dan ftormen lagt (jg^ och vattnet i et kåril fort-

fättcr lina rorelfer^ failan man återvänd t at fqval*

pa det famma 5 äfven iä troligt år val det ock,
at Månen behoft flera gånger verka pä Hafs-
vattnet, innan han förmått lyfta det til den hogd^

O hvar-

(Å) Skalle man ock antaga, a^ Manen formar lyfta

vattnet ti! 9 fors högd , fom år det hagfta man nä-
gonlin kan ^intaga; biifver åndä det Modet Gometea
ikulle ärtadkomma

^
ej högre ån 65 fot ofver hafs-

bryner. Vid fomliga kufter, fäfom Camboya^ Pe*
ga, Tonkin, f^iai hoglta floden, fom Manen och
Solen fororfaka, af tilfälliga orfaker, gä til- 5*9 fot.
Se Herr Prof. och Ridd. Bek^maj^S Verlds-bc*«
flcrifning , i Baad. p, 449.
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hvartil floden nu plågar (liga : det famma galler

om en Comets verkan pä hafs-ytan.

Än mindre kan denne Comet låtta jordklo-

tet i brand, eller genom for ftark hetta foror-

ka nägon fkada> ty när han år nårmaft til jor-

dens krets, har han ånnu icke varit ned til So-
len, och läledes icke fjelf fatt den forcgifne llar-

ka upvårraningen. Men fkulle man tro , at eme*
dan han låges behofva foooo är, til at fuUkom-
ligen affvalas, torde han, fedan fin fenarte refa

til Solen, hafva behållit qvar nägon anfenlig

hetta, iä låt ofs antaga, at han verkeligen vore

lä het, fom fjelfva Solen. Emedan, dä alt an-

nat år lika, den vårme, fom heta kroppar ut-

fprida, forhäller fig fom de/i^ fynbara ytor, och
om denne Comet antages lika ftor med Jorden,

defs apparenta difcus i defs nårmafte afllånd ifrän

jorden dä blefve inemot tre gånger ftorre än So-

lens, fliulle han åfven gifva ofs en tre gånger

llarkare vårme. Detta tyckes val i forfta påfe-

endet blifva en odrågelig hetta, men når vi be-

finne, at ftorfta Sommar- vårmen ej endaft up-
kommer af Sol- flralarne, fom directe ftota pä
jorden, utan fornåmligaft deraf, at Jordens kropp
blifvit i flere månader genom Solens dagehgen
förnyade verkan upvärmd, hvarafock ftorfta Som-
mar-vårmen ej inträffar forrån en månad och mera
efter Midfommar, och Solen deremot midt under

^3Lquator ej förmår fmålta fnon pä höga berg,
där defs verkan ej blifver underftodd af den vär-

me, fom jorden fupit uti fig, Cometen äter (ä

häftigt ftyndar fig ifrän jorden, at han inom et

dygn år mera ån fyra gånger längre bart, och

fäledes vårmen, fom han fkulle meddela, blifver

nä-
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nåfta dygn fexton gånger mindre, eller ej fullt

|-:del aF Solens vårme, lä finne vi, at hans kraft

at uphetta jorden, näppeligen fkulle blifva kan-

bar. mindre älladkoma nägon brand» I det fö-

regående år dock alt pä det hogfta tiltagetj ty

forft torde Newtons luppofition tala nägon af-

prutning: fedan hafver Cometen, dä han år når-

maft til jordens orbita, haft mera ån foo år at

affvalas pä, och ändteligen åro alle Cometer li-

kafom infvepte i dunfter, <ä at deras råtta kropp
knapt fynes, och foljakteligen, om de ån vore

brinnande heta, flculle åndä den vårmen, foni

ginge ifrän dem, mårkeligen minfkas och hin-

dras af deras tjocka dunft- krets.

Det äter ftär läledes at efterfe, hvad vi til

åfventyrs kunne hafva at befara af denna Co-
mets fvans^ ty man hafver icke underlåtit, at

ocklä fkylla honom fore, at i fall han {kulle

komma at ftryka ofver jord-klotet, han dä, dels

genom brännande, dels genom fuktiga ängor,
fkulle verka en allmän forftoring, dels ock ge-
nom forgiftige dunder, fom man, jag vet ej af

hvad orfak , lätit honom innehålla, gora vår
athmofphaer otjenlig for andedrågten, och läle-

des fårorfaka fjukdomar och dod. Emedan hvar
och en Comets fvans år vand ifrån Solen i nå-

ftan råtLinea, kan ej fvanfen råka jorden, utaa
at Jorden, Cometen och Solen åro i famma rå-

ta Linea, eller når Cometen år i fin Nod. Men
i den nedftigande Noden, om hvilken det hår
cndall år fräga , år denne Comet 27 gånger län-

gre ifrån jordens Orbita ån Manen, och eme-
dan han dar ej ånnu varit ned til Solen, då
fyanfarna updrifvas til den ftorfta hogden, år det

O X få-
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foga fannolikt, at dennes kan racka til jordens

orbita, men om ock det medgifves, mällehan,
til en lä anfenlig hogd ifrån fin hutvud - Planet,

vara oåndeligen gles, och foljakteligen hvarkeri

kunna bära några ångor af et eller annat flag,

eller kunna emot tyngds - lagen nedlliga i vår

mycket tjockare Luft - krets. Det enda han
flaille kunna äftadkomma, vore et {ådant ljus

eller fladdrande ofvan pä athmofph^eren, fom
Zodiacal- ljufet eller Nordfkenet.

Uti alt hvad här anfordt år, har jag antagit

Cometens ban, lådan fom 1680 års Obfervatio-

ner den gifva vid handen. Det kan ej nekas, at ju

banen genom Planerernes, och i fynnerhct an-

dre Cometers verkningar och drag -krafter kan
rubbas 5 men {ä långe de kroppar, fom på ho-

nom flculle verka, äro ofs til Itorlla delen obe-

kante, har jag ej trodt vara mig tilftåndigt at

fylla med egne gifsningar. En iådan rubbning

i Cometens Elementer fkuUe utom defs rått lä

val kunna bidrar^a til defs minfta afftånds for-

langande, fom minfkande. Atminftone tyckes

i6$z års, eller den bekante Halt^eys Comet,
den enda , fom flere gånger med noggranhet
blifvit obferverad, gifva anledning at tro (ådantj

ty han har ingen gäng varit iå långt ifrån jor-

dens Orbita, fom år ijf^^ då han fifta gängen
obferverades , och har vid de tre fifla apparitio-

ner, for hvarje gäng han kommit åter, gått

längre ifrån jordens orbita. Vil man ånteligen

med Cometer fkräraa fig och andre, år det, i

min tanke, den genafte vågen, at rent af dikta

en ny Comet, fom aldelcs ftulle ftota på jor-

den, vid hvad tid man fjelf behagar utlåtta, men i

Na-



Naturen finnes ingen anledning til dylika far-

ligheter. Når Cometerne hittils ej bevifligen

tilfogat jord - klotet någon (kåda, och de bekan-

te cj en gang kunna gora det, bore vi ock va-

ra trygge for framtiden^

Sedan jag redan flutat foreftående uträknin-

gar, har jag tätt fe en af Herr de la Lan-
de, år 1773, ^ Paris utgifven traftat, kallad

Reflexions fur les Cometes , qui peuvent approcher de

la Terre, 1 början trodde jag mig vara förekom-
men af denne namnkunnige Aftronomen 3 men
vid närmare efterfeende, tann jag, at han (ä al-

dcles tagit faken pä en annan fot, at vi näppe-
ligen kunne anfes at hafva arbetat i famma väg.

Ty af det föregående finnes, at min affigt va--

rit, at af hvar Comets orbitas läge och ftorlek,

ladan fom den befunnits dä han obferverades,

underfoka, huru nära han verkeligen nalkats til

jordens ban. Herr de la Lande äter, utan

at fråga efter detta, har endall efterfedt, liuru

längt Cometerne äro ifrån fine Noder, når de-

ras afftånd ifrån Solen år lika med jordens me-
del- afftänd. De fom dä befunnits fem grader

och der under ifrån fin Nod, har han anfedt

kunna någon gäng blifva åfventyrliga, emedr.n

de ofrige Himmels- kropparnes verkningar tor-

de lä mycket rubba Nodens ftälle, at Comectn
vid någon ny apparition kunde komma at ftry-

ka igenom jordens Orbita, och (äledes ftoti pä
fjelfva jorden, i fall jorden på famma gäng be-
funne fig i den pun6^en af fin orbita, fom Co-
meten ginge igenom. Detta olika (ätt at anfe

faken, har öcklä gjort, at vi kommit til helt

O 5 oli*
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olika flutfatfer ty Comet - banernes lurnmg til

Ecliptican, hvarpå Herr de la Lande ej haft

något affeende, kan gora, at en Comet, fem
hafver fitt minfta afftånd långt ifrån Noden,
gar åndä mycket nårmare til jorderis orbita, ån

en annan, fom in vid Noden varit nårmaft til

jordens han, i fall den forras lutnings - vinkel

vore liten, och den fenares ftor, hvarpå 1770
års, och 1748 års forfta Comet, åro ogonfken-

liga exempel; den forras inclinations -vinkel år

1®. 46. 31 5 och den fenares 8fO, iC^^fy^ hvar^

af det händer, ät den ena följer jorden näftan

parallelt, och den andre upftigcr vid Noden i

det nårmafte vinkel-rätt ifrån jordens plan. Ut-
om defs, har Herr de la Lande i fin under-

fokning ej i akt tagit jordens Excentricitet , fom
likväl år = o. 0168, och derfore kan gora, at

faftån Cometen i Ijelfva Noden vore til famma
afftånd ifrån Solen, fom Jordens medel - afftand,

han åndå kan vara måft fju gånger längre ifrån

jordens orbita, ån Månen, om nämligen Noden
ligger vid endera af jordens apfider. Således

finner Herr de la Lande, at följande åtta Co-
meter kunna en gång blifva äfventyrliga for jor-

den, om deras Noder (kulle flyttas fem grader,

och derinunder, nemligen : 837, 12.99, ifS^ö,

1618, 1683, 1739, 1763 och 1764 årens Come-
ter. Deremot intages af min anförde Tabell

(§.4.), at de åtta Cometer, fom verkeligen

gått nårmaft til jordens orbita, åro 1264, 1680,

1684, 17^2., 1715 års forfta, 17Ö35 1764 och

1770 årens Cometer, hvilka, pä tvänne nåra,

åro helt andre, ån dem Herr de la Lande
anfört. Orfaken, hvarfore Han utur fin lifta pä

far-
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farliga Cometer utedutit 168^5 ars Comet, kan

jag likvål icke giffa til; ty utom det, at den-

ne af alla varit nårmall til jordens orbita, fä-

fom vi förut fedt (§. 4. 5. 6.)j var Han ock
ej mera ån 2^. fx ifrän den nedftigande No-
den, dä hans afftänd ifrän Solen var lika med
Jordens medel -afftänd. 1084 ars Comet år val

6^. ti ifrän den upftigande Noden, när defs

Radius veétor år lika med jordens orbrtais halt-

va Diameter, och fåledes utom de fem grader,

hvarvid Herr de la Lande fållat fin upmårk-
famhet ; men icke dello mindre var han i fjelf-

va Noden ej fullt fyra gånger lå längt ifrän Jor-

dens orbita, fom Manen (#), och var åfven,

nåft I ögo ars Comet, den fom alranårmaft: nal-

kats denfamma, Orfaken hårtil år den, at pe-

rihelium ej ligger mer ån 30 grader ifrän No-
den, och läledes defs Radius veélor, for Para-

belens ftorre curvatur lä nåra til vertex , ej myc-
ket åndras pä fem til fex graders ändring i ano-

malia vera, når han år i jordens granfkapj och
defs förutan år, til vid pafs 2§ grads afftänd ifrän

Noden, defs verkeliga afftänd ifrån Solen, lika

ftor med Jordens verkeliga Radius ye£tor, da

affeende gores pä jordens Excentricitet. Vid
Herr de la Ländes lått, at athandla denna
fak, kan det foT ofrigt erindras, at den af ho-
nom anfigne fem gradei^ flyttning i Cometer-
nes Noder, for at fä vådeliga Cometer, tyckes

aldeles vara fupponerad efter eget god -tycke.

O 4 Co-

(<) Om nägon Comet med fin Svans (kulle kunna (kå-

da Jorden, vore det fälcdes denne; men til all lyc-

ka år Hans Nod utan för Jordens orbita, at Svan*
fen i Noden vandes dlreäe ifrän Jorden»
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Cometernes Noder kunna rått tå val gå ifrån

Jordens orbita , fom naikns denfamma , och
Noden kan uti den ena Cometen pa kortare

tid flyttas tio grader , ån en grad uti en annan
Comet. Vil nian defsutom pä mojeliga åndrin^

gar i Cometernes Elementer grunda fina fpado-

mar, kan man med famma lätthet lata andra Ele-

menter än Nodens ftålle andras, hvarigenom a ter

andre Cometer fl^ulle kunna blifva äfventyrliga*

Sluteligcn bor jag nämna, at Herr du Se-
jour nyligen utgifvit et arbete om Gometer,
hvaruti han äfven flcal athandlat detta ämne, men
ånnu har jag ej tätt fe detfarnma.

ERIK PROSPERIN.

Nyttan af Hepar Snlphurh uti Me-
tallurgten\

af

GUSTAF VON ENGESTRÖM.

$. I. T^et år allmänt bekant, at Hepar Sul-

jlJ phuris befliär af Svafvel och Alkali,

och at denna Hepar uplofer merendels alla me-
taller. Men denna defs egenfkap lårer ej ånna
vara lä allmänt nyttjad vid Metallurgifka arbe-

ten, fom den verkeligen borde, och med myc-
ken fordel kunde användas.

§. Dä och dä förekommer den, fäfom. til

exempel vid Antimonialifka regulinifka fmältnin-
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gar och dylikt, men måfl: i.affeende på den nyt-

tan, at regulus ftilier fig båttre ifrån Plac k- må-
len eller den metaiiifta heparen, dä litet alkali

iägges til i defia fmåkningar: en Hepar upkom-
mer ialcdes deraf, men ej at den mäft aftiva.

§, :5. De åldre hafva oftare nyttjat den fam-

ma 5 i fynnerhet i deras flufler^ hvilka de ofta

componerade af mänga åninen, och i defla fin-

nas, jåmtc andra, åtven lädana, fom i fmåltning

utgöra en Hepar Sulphuris. I nyare tider år

det 5 lika fom hade man mindre brydt fig om den
lamma, eller ock, i anfeende til defs lofande kraft,

haft näs:on råddhaea derfore.

§. 4. Svafvel eger mycken gemenflcap med
metallerna, och de åro ganfl^atä, fom icke iip-

lofas af detfamma. I anledning af defs olika ar-

traftion til den ena metallen fram for den un-

dra, kan man ockiä, med tilfats af en metall^

fkilja det ifrän en anwan, fom det häller uploft.

Det brukas af gammalt, och kallas torr fked*

ning. Men fom Svaflet eger fä mycken af-

finitet med metallerna, at det til en del kan in-

ga i de famma, utan at mårkeligen andra deras

fmidighet eller andra metallilka egenflcaper, lä

händer ock deraf, uti dylika fmåltningar, at re-

gulus ej fkiljer fig väl ifrän plack- målen, och
ofta, at de bägge fä blanda fjg in uti hvaran-
dra, at ingen riktig, eller ätminftone ej alt af
den fmåltningens regulus kan fäs ut, ut^n god-
fet mäfle å nyo omfmåltas.

§. f . Alkali lofer ockfä en del metnller, dock
ej lä fuUkomli^en fom Svaflet: det tyckes ock

O f icke
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icke hafva förmåga at inga uti derr med bibe-

hållande af deras fullkomliga metall - uatur.

§. 6. Svafvel och alkali ega ftark attradion

til hvarandra, och fom de bägge kunna förena

fig med metaller hvar for fig, kunde deraf flu-

tas, at de få mycket lättare attadkomma det ge-

menfamt. GuUets uplolning af hepar torde dock
härröra af någon annan orfak, emedan ingendera

for fig tjelf eger den kraften.

§. 7. Hepar Sulphuris år i det målet lika

med Svafvel, at den ej blandar fig lika gårna

med alla metaller, utan med den ena håldre ån

den andra, och det måft i famma ordning fom
Svafletj få at den metall, fom eger företrädet

hos Svaflet, eger lika lå hos Hepar. Sä for-

häller det fig ätminftonc med de metaller jag

underfokt: huru det år med deofriga, vägar jag

ej domma.

§. 8- Men denna Hepar har defsutom några

egenfkaper (årficilde ifrån Svaflets, hvilka gora

denfamma i vifla mål mycket nyttigare, läfom

fornåmligaft

:

,1:0, Den blandar fig med, och uplofcr flera

metaller ån Svaflet.

Z;o ,
Skiljer fig lättare och renare ifrån regu-

lus eller den del af metallen , fom år ofver

hvad den kan folvera: gifver iäledes redi-

gare utflag.

5:0, Är ej lä flygtig fom Svaflet.

4:0, Fräter ej heller lå fl:arkt igenom diglar-

ne, hvar emot jag ofta funnit Svaflet trån-

ga fig igenom och brinna.
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j-;o, Är ftarkare forflaggande taed berg-arter.

Svaflets fyra forflaggar både berg -arter och
metaller, men phlogifton uti Svaflet hin-

drar defla fenares förbränning. Smaltes äter

Svafvel med berg-arter, lä hjelper det for-

flaggningen: når nu alkali kommer til, okas

forflaggningen lä mycket mera, fom detta

åfven for fig fjelft har famma egenflcap.

Detta kan låtteligen inhämtas vid fmålt- hyt-

tor, i fynnerhet dar kalk åfven ingär i fmält*

ningen. Slaggerna roka ymfom af Svafvel

och Hepar Sulphuris.

§• 9' J^g brukar ofta i Metallifl^a fmåltnin-

gar Hepar fulphuris, men gor mig aldrig nägoc

forräd derutaf; ty dels år det nållan omojeligt

at confervera denfamma, dels ock vore det ono^

dig kofl:nad och tidfpillan , dä man med famma
möda och utgift kan bereda den famma juft dä

man år i behofvet. jag nyttjar ej heller altid

famma ämnen dertil: dä det kommer än pä nya
och grannlaga forfok, nyttjar jag de båfta och
finafte materialier: men til de arbeten, hvaraf

nägon verkelig nytta kan härflyca genom til-

lämpning i flört , foker jag lädana åmnen til

min Hepar, fom gora fullkomlig god verkan,
och tillika åro de minfl: koftfamma.

Således nyttjar jag Svafvel och alkali, Tar-
tarus vitriolatus eller Sal mirabile Glauberi och
kolfl;ybbe, glas -galla, Caput mortuum efter

Skedvattens defl:illation, och i korthet at låga,

alla åmnen fom innehålla tilråckeligt quantum
^af Hepar.

§. 10.
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§. to. Hepar år ftarkt folverande, men kan
ej mera ån äta Gg mått, det är^ ej lofa ofver
en vils del af metaller. Utaf alla metaller, har
Hepar ftarkafle attraétion til Järn : (äledes kan
man med denfamma ptixcipitera hvilken metall

fom hälft en Hepar upioft. På denna grunden
bringar jag med fordel ut Silfver och Gull, fom
åro inblandade uti en myckenhet jord - arter.

Sådana arter hafva ibland hos mig förekommit ^

i fynnerhet en del GuUfmeds- kratier^ och ibland

dem egenteligen hvad fom kallas Slip.

§. II. Denna flip tilkommer af Pims-flen,
Sand-ften oeh Kol, hvarmed det arbetade Silf-

ret jäninflipas: häller frän i, til och med 4 lod

Silfver pä fkålpundet, och år läledes deruti ftör-

fta delen Jord. At tå Silfret derutur, plåga

GuUfmederna gemenligen betala f eller 6 daler

kopp:mynt for ftälpundet ät den, fom enkom
har inrättning gjord til lädana fmältningar, och
det tyckes ej vara for mycket, efter vanliga

fmåltnings • (åttet: tnen efter den jnethod jag

hunnit utarbeta , fkal et iädant (kålpund ilip

knapt kofta z daler uti fmältnings-kortnad. Glas-

galla är den enda flufs jag hårtil nyttjar. Den
hyfcr, jämte andra falter, åfven en ftor del He-
par^ dock ej altid lika mycket, utan mer och
jmindre. Glas- gallan i dubbel quantitet emot
flipen, gor altid god fmåltning, en del af He-
paren befordrar forflaggningen , och gär åfven

in uti fjelfva flaggen, deremot den andra delen

forenar fig med en del af Silfret (iå långt defs

formäga ftrackcr (ig), och formerar dermed en

metallifk Hepar. Til at gora denna Hepar få

litet
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litet filfver-rik, fom mojeligt är^ och med det

iamma fä IjelFva regulus la mycket ftorre^ lät-

tes alcid litet Jårn til i början af fmåltningen,

och det åriika mycket, om det år Jårw- filfpän,

gamla fpikar eller annat odugeligt järn-flcramme),

eller ock ren Järn - malm. Hepar utf Glas - gal-

lan tager då ftraxt Järnet til lig, och flåpper

under det famrna Silfret, fom faller til boti nen

i metalliflc form. Efter iliitad fmåltning, fin-

nes en Silfver- regulus underft, derpå en Fle-

par, la flaggen, och ofvcrH den ofriga delen

af Glas -gallan 5 fliild ifrån fin Hepar til fiorrc

delen.

Den metalUfta Hepnr, fom fas efter denna
fmåkning, häller merändels altid nägot Silfver,

derfore fmåltes den ned, och en järn -ten liåiles

deruti, fä långe fom något deraf fråtes, dä man
fedan år läker, at alt Silfret är urtaget. Pä detta

lattet har jag ofta imålt zo flcälpund flip pä en
gäng, och altid fatt ut famma halt fom i lilla

profvct. Vidlyftigare befkrifning hårom, tillika

med alla vid detta amne förutgående forfök, äm-
nar jag framdeles lärfkilt utgifva, emedan det

hår fkulle blifva for vidlyftigt. En underbygd
praclicus kan altid pä denna upgiften hjelpa lig

tram.

§. 12. Antimonialifka Gull- knitfer handte-

ras efter famma grunder: til defia lagges enda (t

alkali, emedan de hyfa Svafvel förut, och Jär-
net brukas vid prxcipitationen.

§. 13. Efter famma grunder, ficulle man kun-
na draga metaller utur llorre delen af malmer,
lä väl i fmätt fom flört, och handgrepen der-

vid
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vid vore fmn utletade. Grannlagenheten beftår

fornåmligaft deruti, at priascipitationen fker full-,

komligt, och år båttre at något Jårn gar in i

regulus, ån at nägot af den äftundade metallen
ftulle ftadna qvar i fluffen och flaggen 5 ty det
tilkomna Järnet kan låtteligen efter famma prin-

cipe bårttagas. Vifla prof af ytterfta grannia-

genhet, i fynnerhet hvad halten angår, torde

dock tåla undantag. Men vid fmåltningar i

llort , kunde den ganflca val nyttjas af en förfa-

ren fmåltare, och iag tror at man, efter någon
urofning deraf, fkulle fatta mera tycke ån van-

ligt for Hcpar fulphuris. Ämnen til denna He-
par finnas gemeniigen vid alla Bergverk, nem-
ligen Svafvel och kalk.

14. Metaller fins imellan fammanfatte, t

eller flera flag, åro med Hepar fulphuris låtte-

ligen åtfkilde, och det med den formän, at man
här kan fä dem uti deras metallifka lynne, i

ftället man meråndels annars ej kan undvika at

iä någon af dem uti kalk- eller flagg - form.

De metaller jag fornåmligaft underfokt
,

åro,

Jårn, Koppar, Bly, Silfver, Gull , och Jårn,
Koppar, Cobok, Nickel. Uti bågge de(fa ät-

flvilde blandningar, har jag funnit Heparens at-

traktion til metallerna vara i den ordning de hår

finnas upråknade, la nemligen, at den har fl:ar-

kafl- attraäion til Järnet, dernåft til Kopparea
och (å vidare.

§. ff. Flera metaller har jag ej hunnit full-

komligen underfoka: at utfl:aka allas attraftion

til Hcpar, fordrade många granlaga forfok pä
lådana blandningar, bvaruti alla nnctaller på en

gång
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gång vqre tilfammans: ty , til exempel , uti oP-

vannåmde z differente metall - blandningar kan

man val finna , at Hcpar eger ftarkare attraftion

til Jårn ån til Koppar, men man kan derfore ej

iåga^ hvilken af de andra kommer dernäft, nem-
ligen om Cobolten eller Bly eger nåft Koppa-
ren mäfta gemenflvapen med Hepar, och lä vi*

dare. En (ädan underfokning vore iä mycket
nödvändigare, fom vi ej ännu ege nöjaktig kun-

fkap derom. Herr Gellerv, uti defs Metal-
lurgift:a Chemie, har gifvit ofs en tafla ofver

dylika föreningar. Han lager fjelf, at den ej år

fullkomlig, och i de forfok jag gjort, har jag

åfven funnit det: ty han utlåtter Heparens at-

traclion ftarkare til GuU och Silfver, ån til Jårn
och Koppar,' dä likväl jag altid funnit tvärt-

om. Det bor dock derfore icke räknas Herr
G^.LLERT til laftj ty man har oriak at tvifla,

om nägonfin lädana affinitets- taflor kunna fin-

nas utan fel. Nägra nyare lädana taflor äro fe-

dermera utkomne, hvilka litet eller intet näm-
na Hepar fulphuris. Men Herr de Machy
har helt nyligen ucgifvit en ladan, vid hvilket

tiUälle han nog ttarkt cenfurerar Herr Gel-
LERT, och lika fullt i defs affinitets- tafla, el-

ler Tah/e des combinaifons y fom han kallar den,
copierar aldeles Herr Gellerts column om
Hepar fulphuris.

§. 1(5. Koppar- haltigt Silfver kan pä detta

lätt ganflca lätt fineras. Kopparen ftannar uti

Hepar, och SilFret uti regulus^ med Järn prar-

cipiceras fedan Kopparen. Härvid plägar hän-
da, at Silfret uti förfta gjutningen ej blir berg-
fint^ men bor kunna blifva det uti den andra,

om
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om ej for mycket Koppar varit deruti, då det

kan gä til tredje gjutningen. Äfven ftannar al-

tid litet Silfver qvar med Kopparen, Men det

år af mindre betydande^ ty iädana omgjutnin-
gar kunna göras ganfka många pä kärt tid 5 uti

en och famma Digcl , och ökar täledes intet

koftnaden mera än kolens ätgäng^ hela koftna-

den ftiger ej til den fom upgär vid en drifiiing

pä teft : man har ocklä hårjämte den formanen,

at iä Kopparen uti metallifk form, i ftållet den
uti drifningen gar in i teilen i flagg-form med
mycket bly-kalk blandad, (ä at den ej lönar lä

väl mödan at uttaga.

§. 17. Den fom ej behöfver Silfret fexton-

lodigt, kan fpara mycket bäde i arbete ock koft-

nad: en omftåndigbet fom i fynncrhet förekom-
mer hosGuil-och Silfver -arbetare, hvilka fål-

lan arbeta finare ån efter ControU - ftadgan,

I den händelfen torde en gjutning vara til-

råckelig. Det Silfver, fom derefter ftadnat i

plack - målen med Kopparen, bör da iållas der-

utur med Järn, lä at en myckenhet Koppar
följer med, och denna regulus gömmas läfom

prxcipitans vid finering af en ny Silfver- poft.

Kopparen äter, fom ftadnar i plack -målen, kan
med Järn vidare uttagas och nyttjas läfom la-

dan. Är fmäitningen riktigt utförd, bör ingen-

Silfver-halt vara deruti> men i vidrig händelfe

kan deruti ej vara lä mycket, at det en gäng ^

fkulle fvara emot Kopparens värde, och koftna-

den at uttaga den,

18. A t med tilhjelp afSvafvel flcilja Gull
ifrän Silfver, kallas torr ikedning, och år uti

män-
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mänga böcker omnåTind. Herr Scheffer år,

tnig vetterligeil, den flfta^ fom nägot utforli-

gen och med egna nya tillaggningar befkrifvit

den famraa (^). Jag har ock gjort några forfok

dermed , och finner tydeligen , at det läter fig

gora i men finner åfven de omnåmde hefkrifningar

nägot ofullkomliga j i ty at dar faknas nägr^

hufvud-omftändigheter vjd handgrepen, hvilkeÉ

altid gor forfoken vidloftigare, innan man hin*

ner utarbeta denna proceis. Sa har det håndt

migvCJch mälle jag äfven tilftä^ at jag ej ännil

lä lullkomligen kommit til råtta dermed , fot

ändra mellankommande goromäl. Med Hepar*

fulphuris har jag gjort några forfok 5 at fkilji

Gullet frän Silfret, och finner 5 at det gar gan-»

(ka val for fig , men har äfven blifvit hindrad

ifrän, at fullfölja de famma*

§. ip. En okänd Metall-blandning år med Hepar
fulphuris lättall decomponerad och utrönt* DeC
forftär fig f)elFr, at i fall man (kulle mifstänka en
ladan for Zink- halt, bor man forft forfoka, at bart-»

bränna denna Metall^ innan man underkaftar en lå-

dan compofition frnåltning med Hepar fulphuris*

Härvid bor äfven i akt tagas, at intet Jårrl

brukas, eller nägon annan Metall, läfom prasci-*

pitans, emedan man i den håndelfen ej med la*

kerhet kan veta, om denna Metall går med in

i blandningen eller ej. I det ftället brukar man
i början, af famma Metall, fom underfokes, at

praecipitera med, och fedan litet Saltpetter, el*

ler ock ftraxt med Saltpetter, i fall man öj egsr
mera af Metallen.

P §. zo.

"(*0 K. V^t. Acad. HalidTTor är ly^Z
'

\
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§. 10. Således fmåkes forft den okända Me-
tallen, med Svafvel och alkali, och dä det qvick-

fmålt, gjutes ut: man tär derefter gemenligen
en regulus, i fall Metallens quanium ej varit for

litet emot Heparen. Men hvilket dera fom hän-

der, i%gcs Flackmalen in uti famma Dige),
och dertil litet Saltpetter, famt gifves ä nyo
eld, och gjutes ut, da det befinnes qvickt. Man
finner dä underll en liren regulus, derofvanpä

Piackmalen, och ofverrt en flagg. Dcfla al-

la fkiljas ät, och Piackmalen fmältes a nyo pä
lamma lått med litet Saltpetter, lä ofta någon
Plackrnal år qvar. De efter hvarje dylik fmält-

ning vundne flagger fmåltas fedan med Vinften

och utgjutas, dä man altid far en metallifk re-

gulus under flaggen, och denna flftnåmde fmål-

tes ä nyo lä ofta om med Vinften, til defs den
ej mera har färg af nägon forflaggad Metall.

I början af fmältningarne med Saltpetter blir

flaggen fållan Metall- haltig, om ej dello mera
Saltpetter nyttjats: det fynes låtteligen af flag-

gens färg.

§. 2t. Uti denna fmåltning detonerar fyran

uti Saltpetret med Heparens phlogifton, famt

deftruerar en del af Heparen: det ofriga af den-

na rillnämde kan iäledes ej hälla uploft all den
Metall fom förut, utan fläpper en del til bott-

nen i reguliniflc form, af den Metall uti bland-

ningen, fom den eger minfta attraftion til: un-

der det famma- blir Alkali nitri lofl ifrän fin fy-

ra , men har ingen formäga at blanda fig med
Hepar, formodeiigen i bnll pä Svafvel, utan

griper i det ftället an nägon af Metallerna, och
gar med dem til flagg. Denna forflaggade Me-

\
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tallen år altid den utaf hela blandningen, fom
Hepar har måfta attraftionen til. Dylika for*

fok hafva ofta hos mig forefallit, altid med fam*

roa utllag.

§, zl. I denna omftåndighet vifar {ig Älkali

hafva ftarkare förenings - kraft med Metallen ån
Hepar j ty änflcont Hepar ej formar lofa ofver edi

vifs del Metall, tär man anda aldrig någon Me-
tällifk flagg, om aldrig lä mycket mera Metall
fmältes med den famma, ån fom den kan lofä^

utan i defs ftäile lä mycket ftorre Metallifk rö*

gulus inunder.

§. 15. Härvid anmårkes, at man vid hvarje

detonering fager endall litet Saltpeter: derige-

nom okas val antalet af fmältningar och reguli^

men man tår iäledes de Uti compolitionen va-

rande differente Metaller båttre ätfkilde. Af
famma oifak kan man åfven lårfkildt reducera

flaggen efter hvar detonation.

Man far anda viffa reguli, fom deltägä äf

flera Metaller, men det ilar aldrig felt, at man
ju f-år n'igra aldeles rena. De äter, fom åro blan-*

dade, kunna vidare decomponeras^ om de prse-*

cipiteras med hvarandra utur ny Hepar; til exem-
pel, dä jiig decomponerat en blandning af Nic*
kel och Koppar, hafva nägra reguli vunnits^
fom beftatt af bagge delarne^ lå nemligen : at

en del hållit mera Nickel, och en annan mera
Koppar: de forftnämnde har jag dä fmålt med
litet Hepar, och proicipiterat med de andra,
dä Kopparen drifvit ut Nickeletlj och jag tätC

denna flfta hek ren.

Pä $
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24. Forflaggande Saker hafva ock någon
flags ftarkare attraclion til en Metall framfére

en annan, men i de mal ja^hunnit forfoka, år

den pä längt når ej iä llark fom med Hepar,
och kan läledes ej vid de nu omnåmd^ tiltällen

forflaggning nyttjas 5 i ftållet for denna fiftnåm-

de. Til exempel, jag fmålte en blandning af

ISIickel och Koppar, til vigten 13^ lod, med
Hepar, fom be(tod af alkali och Svafvel, 18

lod tilfammans, uti fyra difFerente fmåltningar,

dä jag efter fifta fmåltningen fick en ren Nic*
kel regulus om lod, fom ej hade minfta Kop-
par ut! fig, och var liel fprod, iä at den ej tal-

te et enda flag, utan at brifta. Deremot fmål-

te jag af famma Metall x^^lod uti fyra differen-

te fmåltningar med Saltpetter, in allés Zy^^ lod,

da regulus efter fiila fmåltningen knapt vägde

•j|-g lod, och var anda mera fmidig ån ficorj ty

den braft endafl litet i kanterna under utråck-

ningen.

§. Zf. Om en Hepar hålles fmålt uti elden

,

förloras altid något derafi, fom gar bart i form
af rok: iäledes flculle en mctallifk Hepar af fig

J^jelf kunna praeicipitera något metalliftt 5 men
det vore altid ganOca litet, emot den tid der-

til fordrades. Med alkali går prxci^itationen

något båttre, dock pä långt når ej fafom med
Saltpetter. Jag fmålte Koppar.

3
1- lod, med

Alkali 2 lod och Svafvel z lod j deraf vants

en regulus om 2| lod, var Iäledes if lod i

PJackmalen.

Denna Plackmal fmåltes med i lod Alkali^

men ficks ingen regulus, ej heller någon flagga

utan
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utan endaft Hepar, fom förut. Heparen fmål»

tes a nyo om med t lod Alkali 5 då den gaf en
regulus om lod knapt : vidare fmåltcs He-
par med z lod Alkali, och derefcer vants ^
lods regulus. Om jag nu fmålt famma Plack-
mal forlla gängen med i lod Saltpetter, hade
jag i det minfta fatt lä ftor regulus, fom nu
vants uti 3 fmåltningar med f lod Alkali. At
la mycket Alkali behofves , innan nägon pra:ci-

pitation åftadkommes, vifar dels, at Alkali ej

verkar lä häftigt päphlogifton, fom Saltpetret,

dels ocklä, at Hepar formar emottaga en gan*
fta ftor del deraf, innan den blir faturerad,

§. 26. Hepar fulphuris kan beftä af olika

delar Alkali och Svafvel, och åndä gora ver-

kan fom Hepar: om endaft litet Alkali kom-
mer til Svafvel, blir dettä fiftnåmnda ftraxt mera
aftivt, och lä tvärtom > men uti hvilken pro'*

portion Hepar år ftarkaft folverande, kan jag ej

ännu med vifshet låga. En del, och med dem
Herr Gellert, päftä, at Heparen år ftarkare^

ju mera Svafvel den hyfer: uti de forfok jag hittils

gjort, har jag funnit nägon anledning dertiU

Det torde likväl vara fvärt, at determinera

riktiga quantiteten af hvarje Heparens beftänds

delar 3 ty med all grannlagenhet kan ej hindras,

at ju något af Svaflet röker bart under fmålt^

ningen, innan Alkali hunnit fSrena fig dermed,,

och fedan denna förening {lve«lt, dunftar åndä

något bårt deraf uti elden. Til vifta behof kan
det vara mindre angeläget; ty då (ädana Metall-

blandningar flvola decomponeras, hvilka man for-

Ut ej lä noga kånncr, behofves ej determineras

P 5 nå'



ZlQ 177 Jul. Aug, Sept.

nägon vifs quantitet uti regulus, utan hvad fom
icke fäs ut forfta gången , det kan uti andra och
flera derpå följande fmältningar utbekommas^ och
forfoket likväl vara riktigt. Uti defla håndel-

fer behofver man ej lågga Alkali och Svafvcl

til metallen 5 forr ån den förut i Digelen blifvit

glödgad: en hop Svafvel röker dä altid bart,

och det år vid h varje fmåltning olika, hvaraf

bårroier merendels en ojämn folution af metal-

len. Således händer, at ena gången kan lika

infats af Hepar lofa mera , och en annan gång

IDindre af famma metall. Är nu åter tankan,

nyttja Hepar for hushållning och vinning,

til ex. at finera Guli och Silfver, få bor dermed
forfaras pä famma fått, lora annars vid torra fked-

ningar gores med Svaflet enfamt: det blir da

derigenom altid mindre^ och jåmnare afgång på
Svafvel, fä at alla fmältningar i famma våg blif-

va i det närmafte lika hvarandra, och gifva fä-

ledes iåkrare utflag.

§. ty. Detta år hvad jag hit-tils hunnit ut-

röna om Heparens nytta: fa fort tiUalle.med-

gifver, åmnar jag fortfåtta defla Ron, och år

imedlertid forfåkrad om , at ju mera konflen at

nyttja den famma blir utarbetad, deflo ftorre

nytta kan derutaf hämtas, Imedlertid upgifver

jag defla forfok, fåfom vidare anledning for an-

dra j ty det flår fail, at fjere utråtta altid me-
ra ån en enda.

Om



Om Stockholfns Stads Invånares tdvåxt

EDWARD FREDRIC RUNEBERG.

Innan Kongl. Tabell - Commiflionen velat af-

låmna beflcrifning om famtelige Sveriges In-

vånares tilvåxt och aftagande, hvilka oraftån-

dighecer åro mycket (tiljaktiga ifrän de famma
uti Kongl. Refidence- Staden, hvareft den huf-

vudfakelige delen af hela Rikets rorelfe ftoter

tiKlimmans^ har man velat förut afgifva en en-

ffcild befkrifning af deffe förändringar for Stock-

holm, hvilken Ilad har den fvärigheten gemen-
fam med alla ftora och folkrika Stader, at fle*

re derftådes do ån födas, och behofver läledes,

for at bibehålla fin folk - hop vid någorlunda

lika antal, ärlig erlåttning ifrän Landsbygden,
til fina Näringars underhällande.

Näringarnas til eller aftagande ftä i en fa nä-

ra gemen(l:ap med folkhopens tilvåxt eller minfk-

ning, at dä uti en Stad, alla ofriga omftändig-

heter åro lika, kan man med vifshct anfe f(5rän-

dringarne i folkhopens ftorlek, läfom {åkra verk-

ningar af lika lä beficalFade forändringar i närin-

garne: och ehuruvål man (kulle i forfta påfe-

endet tycka, at bekymmerfame förändringar i

näringarna icke fkulle genaft medföra niinftning

i barna- tilokningen, af de förut ingangne gif-

termäMi, ehu u den minfkar giftermålens antal

for lika tid j (ä viGxr likväl flere (ä in-fom ut-

Undfke orters erfarenhet, at denne tilokning åf-

af

P 4 ven
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ven rubbas ifrln fin förra ymnighet, hvartil be^

kymret om den nodtorfiigare delens anO;affande

af menniftlige behofvenj förmenas vara fornäm-

fla orfaken.

4f älder har Stockholms ftad undergått fle-

re och ftorre förändringar, h vilka livar pa fitt

iätt, i längre eller kortare tid, verkat defs nä-

ringars ode, och vore icke utan all nytta, at haf-^

va fortekningar pä defs Invånares til r och afta-

tagande ifrän äldfte tiderne , om iädane dä blif-

vit förde, och til efterkommanderne ofvcrlem-

nade, hvilke jämförde med Stadens och Rikets
Hiftoria, flvulle nu kunna gifva anledning til

hvarjehanda nyttiga anmärkningar.

I brift af defTa fortekningar, vil man hälla

Jfig vid den tjd, pä hvilken iädane tilforläteligcn

blifvit håUne, och forft tilfe, huru tilväxten och
dodeligheten fig förhållit.

Ar 1772. föddes hår i Staden itgS barn, hvar-

af 1116 voro man -kon, och 1081 qvin-kon:
läledes 134 flere af man -kon, ån af qvinno-

l^onet.

Storfta barna- tilvåxten var detta år i Ofto-
ber månad, dä föddes zio barn, iti foner och

B9 döttrar, hvaremot min ila ökningen flceddc i

Augufti månad, dä 88 foner och 77 döttrar,

fumma 165 barn tilfoddes, Soncrnes antal til

döttrarnas, förhöll fig fom 1,115 til i.

10 år for denna tiden, elierår i7f2,, varde
föddas antal 2041, och iäledes 545 ftoiTp, ån

är 1772. *

Ar 1761 var de tilfoi^das antal ån ftorre, nem-
ligen Z758 5 och alt(ä a6o flerc ån är 177^-

Mar-



Martii manad var då afvelfammaft, då föddes

2f4 barn, 114 goflar och 130 flickor.

Befynnerligt år, at en tnårkelig flciljaktighet

befinnes, i anleende til årstiderne, imellan afvcl^

famheten hos Stockholms ftads Invånare och he-

la. Riket j (fe Kongl. Vet. Acad. HandL är

1767, 4:de Qjart.), hvilket icke torde vara

underligt, i anfeende til de ganflca olika lef-

nads-lätten, och på flciljaktiga tider infallande

bekymmer, for invånarnas bärgning och utkomftj

ty uti Januarii, Februarii och December måna-
der fodes gemenligen minfta myckenheten barn
hår i Stockholm, hvaremotjulii, i\ugufti, Sep-
tember och Oftober månader gifva härftådes den
måfta barna- tilokningen.

Orfaken hårtil lårer bora igenfokas i tiden

for invänarnes mer eller mindre bekymmerfam-
me oeconomifke omftändigheter. Modofamt och
bekymmerfullt fokande efter det, fom til lifvets

bärgning nodtorftigaft tjenar, gör finnet tungt,

och betager all munterhet > mifsvåxt och hårda

är plåga vara det fvärafte hindret emot folk-

ökningen 5 men dernäft låra höga pris på det

nodtorftigafte, ehuru derpä kan vara tilgång,

tillåta minfta afvelfamhetcn, af famma anledning

fom nyfs fagd ar 5 häremot åro for hela Riket
September, Martius, Februarius och [anuarius,

de mall fruktfamme pä barn^ men Auguftus,
Majus, Julius och junius de m\n{i folkokande
månaderne, enligt Herr Secret. ochRidd. War-
OENTiNS uträkning.

-Af de (ill forflutnc 10 åren, ifrån och med
ar 17^4 3 var har år 1770 Itorila tilfodflen i

P f Stock-
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jStoGkholm, nemligen 2674 barn, och af 1773
(den rninfta, fom var ipfj barn; icke defto
mindre gafvo, i anfeende til proportionen imel-
lan födde och dotie, defTe åra-talen icke den min-
fta* och ftorda forluften ; är 1772^ var tilfodOen

21985 och fäledes 346 perfoner flere ån de, fora

tilfoddes är 177?, men afgängen var år 1772.,

471 1, bvarigenom forluften blef HM 5 hvar*
emot allenaft i94f perfoner dodde är 1773,
re 5 ån fom tilfoddes. Minfta forluften i Folk-
numern under defte aren upkom år 1770, dä al-

lenaft 146 perfoner dodde ofver tilfodflen.

Storfta dodeligheten under defla åren har va-

rit i Maji månader, ehuruvål et och annat är,

hafva andra månader medfört ftorra dödlighet,

fårdeles April och Junius, dock har Majus de

flåfte gånger haft ftorfta dödligheten med fig.

For alla defia 10 åren, år medium af de föd-

da t4ff, och af de döda vid pafs 5141, och for-

håller fig under famma tid tilfodften til afgån-

gen, fom i: i, 519; de vil (äga, at for hvart

barn, fom tilfods, afgår något mer ån i mån-
nifka, eller i det närmafte, dä barn tilfodas,

afgå
3 5

perfoner. Denna dodelighet ofvertråf-

far vida den allmänna uträkning, fom Herr Suss-

MiLCH upgifvit igenom proportionen af de år-

ligen dödas antal til de föddas uti ftora Stader,

fom 108: 100, h varemot proportionen blir hår

i Staden, fälom 131: 100 5 (å at hår do 14 af

hundrade, ofver Herr Sussmilchs upgifne pro*

portion.

Medium af de under defla åren af oåkta fång

födde barnen^, är i det nårmafte 372, ärligen,

hvil-
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hvilkas antal forhaller fig til antalet af de åkta

barnen, fom i: ö. fPP, lä at dä öfpp barn fö-

das af åkta lång, födas looo oäkta barn.

Når ofvan anförde medium af de ärligen tilfod-

de barnen, 24ff, jåmfores med medium for de0e
aren af famteiigc invänarne hår i Staden, hvil-

kec beftiger fig til 70, 042. perfoner , lä fo-

des hår i Staden for hvar i8:de ä zp:de per-

fon, et barn, eller 1000 barn af 28113 perfo-

ner. Hvilken proportion år atcr mycket for-

nsanligare, ån den af Herr Sussmilch upgifnc
ölimanna for ftora Stader, nemligen, fom i : 30 å 3 i •

Hvad de af oakra lång födde barnen angär, för-

hålla de fig til hela Stadens Folkhop, fom i til

188, 28f, fä at for hvar j88 eller iSgide per-

fon, har kunnat raknäs et iädant barn.

Man mäfte tilftä, at famtelige ärligen tilfod-

de barnans förhållande til Stadens hela folkhop

^r ganfka ringa, och längt mindre ån denna pro-

portionen pä Landsbygnen eller i Rikets fmår-

re Städer i men Stockholms flad lårer hafva den-

na brifttallighet^n gemenfam med alla andra ftor-

re Europeifke llåder, i hvilka likväl, iärdeles

Paris, defla tal torde hafva et lyckligare förhål-

lande j men at emot 188 perfoner vid pafs, i

oakta barn (kal vara fvarande, tycks vara nog
mycket, hålft dä de jämföras med de ogifte

invänarne otver if är, Änklingar och Änkor
deruti inbegrepne, fom i et medel - tal utgöra
1 1804 af Man, och 17787 af Qyinno- könet

,

med hvilkas fumma, om oåkta barnen jämfö-
ras, lä belöper fig i det nårmafte i oåkta barn

pä hvar 7p:de ogift ofver 1 5 år åldrig pcrfon.

Det
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Det år ej utan 5 at ju denne oordentelighet

medforer naturligt- vis mycken fkada, lä väl i

anfeende til afveifamhetens förlorande, fom åf-

ven i anfeende til fmittofamme fjukdomars up-
våckande, fom låtteligen utbreda fig, och af

fig foda en fvag och bräcklig pofteritet> men
den lårer fvärligen ftä at forekommas, om den
åndteligen kan igenom båttre utrymme for me-
nighetens utkomft^ fåiedes til Hjonelags lättare

byggande, til någon del minflcas. Troligt år,

at denna laften måtte i famma mån kunna håm*
mas, fom prifen pä allniånhetens nödtorfts- varor

hinna nedfallas, och utvåg blir lemnad den fam-

ma, at pä lofligt lätt förtjena fin foda; man
kan, nåft GUDS hjålp, dä läfva fig en båttre

uträkning ofver folkhopens tilvåxt här i Staden,

hälft fedan igenom et prisvårdigt lälldvaps pa-

triotiflca foretagande, oåkta barns lonliga dödan-

de, for nägra är fedan, blifvit til ftorre delen fo-

rebygdt, at fortiga det, igenom denna forträfFe-

liga Barnhus - inrättning, fota värden forfta,

hvilken med fynncrlig nit och alfvare beforjdes,

famt gaf anledning til fiere flike nyttige inrätt-,

ningars foretagande, mänga lä väl äkta fom oäk-

ta barns afgäng utaf nod och vanlkotfel, blifvit

pä et berömligt lätt förekommen.
Medium af de under defla 10 fifta ären hår

i Staden ärligen döde perfoner, utgör en fum-

ma af 3141 månnifkor, hvilket antal, jåmfordt

med Stadens hela Folk -nummer, utvifar mor-
taliteten läfom i: ti. öii , eller at utaf zi ä zZj

af denne Stads invånare, gar en årligen utur verl-

den ^ om 70041, fom år medium af hela folk-

mängden, divideras fäledes rned zi.dii, flcal

qvo-
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qvoten ^241 verificera det af Tubeilerne t?igne

medium, och bevifar tiUika, at under en fadan

mortalitet, må^e Stockholms ftad ädigen for-

fes med folk ifrån andra orter, til et antal af

78Ö perfoner, om defs totala' Folk - nummer
flval llåndigt kunna underhällas vid lika ftorlek.

Dock år mortaliteten olika vid olika åldrar;

Barna- mortaliteten år i alla Länder gemenligea

llorft, dä icke någon farlbt gör de andre åldrar-

nas dodelighet ftorre y hår i ftaden, då hela folk-

mängden år 70042., forhäller fig på 10 år me-
dium af barnens dodelighet, til tilfodOen, fom
1.72.1: I. 000, nemligen då barna-äldren rak-

näs- til och med det io:deäret^ det vil låga, at

då 172.2, barn födas, do dereniot looo, eller

dåSöi barn födas, do foc, eller då vid pafs

männiOva fodes til verlden, går i ur verldcn.

Men denne dodelighet är icke lika i anfeende

til bagge Könen 5 ty utaf de 10 årens medium
finnes, at då I2.f3 Goffar tilfodas, do 740, el-

ler dä 169 foner gå in i verldcn, gå 100 ut.

Hvarcmot på famma 10 år tilfoddes per medium
1202 Flickor, och medel- talet på de döde Flic-

korne var <58f. Altlå emedan af fooo Gofllir,

do fpo, och af 1000 Flickor, do 569, lå år

Golfarnas ftorre mortalitet zi pä i 000.

Härvid fSrefaller låfom något befynnerligt

5

at totale mortaliteten här i Staden, är nog ftar-

kare, än i de utländike Itäder. Stockholms
ftads naturliga climat kan icke vara ofundare äa
de rtorre utländfke ftådernas: val torde en min-
dre ordentelig police hafva hittils hafc någon
del i det eljeft naturligen goda climatecs för-

lam'-
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fåmrande , fårdeles hvad den egenteligen ia kal-

lade Staden angår ^ men lä tyckes dock, at en
emot utländflka (låderne få ftor dödlighet hår-

ftådes, icke (kulle kunna bero endafl pä clima-

tets olundhct. .Dock når man lägger denna om-
ftändighet tilfammans med hvad (kåda de om-
kring Staden mycket fordarfvade vattnen kun-
na gora pä månnifkans hälla, och tillika befin-

nar, at värden om de fattigas och närings- lofas

confervation tillika varit mycket fvag och otil-

råckelig, at fortiga hvad i detta affeende ofvan

anfordt är, orn den af liderlig lefnad fig myc-
ket utbredande hallans fordärf och generationens

forfvagande^ lä torde defle fvärigheter famman-
tagne 5 väl kunna äftadkomma en andra ftora

Stader högt ofvertråffande dödlighet.

Det torde fäledes i följe häraf icke vara un-

derligt, at barna-mortaliteten hår i Staden, jäm-
förd emot famteliga invänarnes myckenhet, är

ftorre, än den fiimma i de flåile utländflce ibSrre

Städer. Efter de ärligen döende barnen, fom äro

10 är och derunder, utgöra per medium et an-

tal af I42.f^ vid pafs, och medium af hela folk-

hopen är lika med 70041 ; lä forhäller lig de

döende barnens antal til alla invänarnes , fom
TOOö: 491 585 hvilket vil fåja, at emot 1000 barn

fom do, fvara4pi38 invånare, eller at for hvar

4p:de eller fo:de invånare ^ dor et barn, fom är

til och med lo är.

Hvad de äldres eller ofver famma iö är va-

rande perfoners dodelighet angår, lä är dervid

at i akt taga, at aren 1772. och 75, äro under

titlarne af hetfig fjukdom och bränfjuka, famt

un-
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under Fläck - feber och fmittofam fjuka , ovan^

ligt mänga döde uptagne ,
beftigande fig til

^if8 perfoner, h varemot under lamma är, en

lållan infallande ringa Barna - mortalitet af Kop-
por och Måfsling, lom eljeft plägar medtaga de

måfta, blifvit upford 3 hvarat händer, a t i ] am
forelfe emot hela folkhopen i Stockholm, blir

medium af de ofver 10 är varande döde perfo-

nerne i8if , hvilken dödlighet är llorre, ån bar-

nens H^f, jämförd emot oivanfagde fummaj
hvaraf följer, at de äldre peifoncrnas dödlighet,

jämförd med Invånarnes antal, blir for deiTa 10

aren i famma män (lorre, än barnens^ i8if for-

haller fig til yco^z : : 1000 : 58fpo, hvilket vil

laga, at emot 100 äldre perfoncr fom do, fva-

ra 38fp* det år, at for hvar 3 8 -de eller qgrde

perlbn, dor en; fkilnaden 10, hvarmed barnens

mortalitets - fumma år under de ä'dre pcrloner-

nas, ucvifar llorleken, hvarmed de äldre perfo-

nernas dodelighet defla aren ofverftigit barnens.

Hvad fjukdomarnas beftaffenhet angår, {|

vida de under deras rätta titlar blifvit upforde

,

lä hafva ifrån och med är 1766, til och med är

1775 , X 80Ö af Man - och 848 af Qv\n - könet
dodt i Koppor och Måfsling, under hvilken tid

2.oö|; år medel 'talet for de i Koppor och Mås-
fling ärligen afgängne, utaf h vilka

5 perfoner

varit imellan och är^ och en enda imel-
lan 3f och 40 är gammal, ofver hvilken aldcr in-

gen befinnes hafva dodt i Koppor eller iMåsfling.

Broft-fjuka eller Lungfot, de kalla clima-
ternas farligafte foljeftagare, fom år t-årdig at an-

gripa månniflkan i alla defs åldrar, har rilförene

och
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och innan Kopp • ympningen kommit i bruk,
varit, nåft Kopporne^ fom gemenligen angripit
månniftan i barna- åldern ^ famt nåft Slag och
Stick-flufs, mäft dödande hår i Riket > men fe-

dan man nu begynt, at med ympning forekom-
ina tilfållig fmitta, och at låledes gora denna
fjukdom mindre dödande, la torde Broft-fjuka
och Lungfot tä den obehageliga hedren, at Itå

framfor den fagde, och nåft Slag famt Stick-

flufsj åfven framfor alla de ofnga fjukdomarne
hår i Riket, fråmfl pä dödlighets rangordnin-

*

gen. Pä de anförde ätta aren, hafva här i Sta-

den icke mindre ån 4481 pcrfoner dodt i Broft-

fjukor, nemligen: 241^ af Man -och 1066 af

Qvinno - könet > lä at medium deraf blir f6c|-

perfon om aret. Dä famtelige Stadfenf invåna-

re utgöra et antal af 70042 perfoner, lä vifar

detta medium, at af dem dor vid pafs hvar izf
perfon, igenom denna mattande och oboteliga

fjuka.

Häll och Styng, år hår icke lä gångfe, fom
den nåft förut nämnde j medium utaf deras an-

tal, fom pä delTa aren härigenom dodt, är hvar

izo/.-de denna Stads invånare.

. Hetfig fjukdom och Brann -fjuka: igenom
denna fjukdom har, åren 1772 och 1775, dub*

beit antal af denna Stads invånare^ vandrat ur

verlden, emot förra vanligheten. Ar 1772 do*

go håritädes 1084, och 177^, 1143 perfoner af
denna fjuka. Oro medium for defla 8 arens död-

lighet af denna fjukdom ikulle kunna anfes for

riktigt, hvilket dock for fagde orfak icke lårer

kunna antagas, lä fkulie vid pafs bvart iif:de
mån-
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mannifko - lif hår i Staden utflåckas af denna
fjukdom.

Flack -feber och fmittofam fjuka plågar ic-

ke heller vara mycket gångfe hårtlädes, den plå-

gar vanligen bärtraga några och 10 perfoner om
äretj men år 1770 begynte den uritracka Hg
vidare, och bärcrycktc då f i denne Stads invä-

vai-e^ 1771 athånde den lifvet af 73, är 1772.

af öip, och är 177^; af ^oz perfoner. Af lä-

dan orf-ik kan man ej heller for gikig anfe pro-
portionen af de igenom denna fjukdom bartgång-
nas antal 5 til famtelige invånarnas under deffa

åren, fom år r: 493, la at hvar 493:je denne
Stads invånare (kulle igenom denne fjukdom af-

gä ur verlden.

Mage - och Buk - ref plåga ärligen bärtta-

ga 60, 70 d 80 månnifkorj men ären 1771 och

1773, och åfven är i"f66^ gick denna dodciig-

heien up til dubbelt, lä at efter medium af den-

na mortaiiteten for deffa 8 ären, ftulle goäpi
männi(kor här i Staden do af denna fjukdom,
eller hvar 775 denna Stads invånare.

Rodfot och Gulfot plåga ärligen ofverkom*

ma några fä, läfom 7, 8 å p perfoner; medium
for den förra år 13!-, famt for den fenare 8f
perfoner, fom ärligen do^ dock var åren 1766,

I7f 2 och 17735 den förra fjukdom^en ftarkare än

vanligen, hvårföre ock medium blifvit llorre,

ån det for hvart är bor vara.

Tvinfot och Mjåltfjuka plågar ärligen har

bärttaga 69 månniflvor vid pafs} dock gick den
är 1772 ni 106 perfoner.

Q, Sten
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Sten- och N jur - paflion fkiljer mycket i fin

dödlighet, i anfeende til tiden > det ena aret

kunna här i Staden allenaft 4 do af denna Ijuk-

dom^ det andra året 745 pä de nämnde 8 aren

dogo likväl 68 perfoner af denna pläga, fom'

per medium gora om aret.

AfBlodftortninghafva, medelmåttigt taget, 14
eller if månnifkor dodt for hvart af deffa 8 aren,

fz af Man -och 66 af Qyin-konec.

Utaf FrofTa, harva iiö af Man-och lOf af

Qyinno- könet hår blifvit deffa aren från lifvet

fkilde, fom per medium gor 27I perfoner om
året.

Vattufot år hår i Staden mycket gångfe, lå

Ät pä deffa 8 är icke mindre ån 11 14 af denna

Stads invånare blifvit igenom denna fjukdom
vid lifvet fkilde^ medium 14.0^ vifar, at af in-

vänarnes totala fumma, hvar 4p8:de vid pafs,

blifver årligen igenom denna Sjukdom om lif-

vet bragt.

Rofen, Podager och Skorbjugg plåga årli-

gen variera imellan i©och 40 perfoner, fom de

ärligen* hår i Staden ftorta i grafven> ehuru
Qyinno- könets lefnads-art hårftådes icke med-
forer någon (årdeles kropps rorelfe, finner man
dock, at gemenligen do flere Mans -ån Qyins-
perfoner, af denna fjuka. po af de förra, och

7f af de fenare, hafva under deffa åren dodt
håraf.

Men af den bedrofveliga ljukdomen ICråftan

lider Qyinno-konet ftorre mehn ån Man -könet.
Dä under fagde tid 8g Mans - perfoner hår i Sta-

den aflcdo af denna fjuka, lä vordo icke min-
dre
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dre ån \t% af (^viniio-konet håraf i grafveii ftor-

tadej årliga medium for det förra Könet år xf,

da det famma år for det fenare Könet 13, hyil-

ka for denna fjukdom årligen mäile fatta lif-

vet til.

Led^vårk och Torr- vårk hafva, 1 de åldre

mortalttets * Tabellerne, fin egen och gemen*
famma titel j da 9 af Man -könet do om aret af

denna plåga ^ do af Qyin-konet ijI.

Slag, Stick -flufs och brådod åf en Titel i

mortalitets-Tabellerne^ fom utmårker fig med
en Itor dödlighet. Pa de fagde 8 åren har den
bärtryckt icke mindie ån ^32,3 af denna Stads

invånare, hvaraf ärliga medium år 7pc|-5 hvil-

ket medium lårtr vara lä mycket låkrare, fom
under defia 8 år, intetdera har medfört någon
iårdeles ovanlig d(5dlighet af denna Ijuka, utan

åro merendels lika Proportionen imellan dem^
fom ärligen do af denna vådeliga fjukdom , och
invånarnas totala fumma, vifiir, at hvar 88:de
niånniOca här i Staden dor i denna fjukdom, i

h vilken olyckeliga lott Man -könet har gemen*
ligen ofverhanden.

Uti dödsfall af ålderdoms - bräcklighet , har
Qyinno- könet altid ftorlla lotten; defs mindre
mortalitet ån Man - könets uti ungdoms - åren ,

fpar altid en ilorre myckenhet af dem til fena

åldren , ån af Man - könet , hvarfore ock deras

mortalitet under denna titlen mäile altid va-
ra^ ftorre. Dä under defTa är , 381 af Man-
könet bårtdodt utaf ålderdom , hafva icke -min-
dre ån 908 af C;)\nnno-. könet mail tröttas vid at

längre lefva. Ärliga medium for dem af Man-.
2,

* könet
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könet hår i Staden ^ fom do af ålderdoois fvag*

het, år 47-|:, men Qyinkonet 113^^ hvaraf fy-

nes, at dä i Gubbe dor af ålderdoms -fvaghet,,

do z och vid pafs ^dels Gummor af famma fjuk-

dom. Men mortalitets - fortekningarne utvifa,

ac tids-punélen for dem, fom dodt af utmatta-

de eller, om man fä ma laga, af utnötte krop-

par, icke altid åtföljer ålderdoms- tiden, i fyn-

nerhet hår i Staden, låfom i andra flora Stader.

År 1767, dogo I Man och i Qyinna af lådan

bräcklighet imellan deras 40 och 4f ålders -är.

Aren 1769, 70, och jz dogo f Qyinnor håraf

imellan deras fo och ff lifstids-är: är 176^ do*

go håraf z Månner, imellan deras f f och 60 lef-

xiads-är- Mennifko - kropparna äro i (ig fjelfve

icke allefamman lika Itarka, och deras fenare el-

ler fnarare forfall beror for ofrigt uppä lä mån-
ga detta forgångeliga lifvets tryckande ffciljak-

tiga omftåndigheter , fä at det larer blifva fyårt

at upräkna dem alla, och ån mera at förekom-
ma dem.

Barnsbord, Qvinno-konets dods-envige, bårt-

rycker hår i Staden årligen eller 30 Qyin-.
folk, enligt medium af dem, fom i denna kamp
dodt under deffa fifta g ären> man kan icke al-

deles vifst fåga, om vilTa lefnads-är åro af na-

turen beftåmde for könet , fåfom farligaft pä
denna vådjo-banen^ dock tyckes tiden imel-

lan deras 30 och 3f ålders år vara åfventyrli-

gaft: åtminftone hafva pä defla 8 åren, tlere

barnafoderfkor blifvit vid den åldren hånryckte,

ån vid någon annan ålder. Dä denna igenom
barnsbord fororfakade årliga afgång på m6di*ar,

jimforcs med medium af dc årligen födda Bar-

nen,
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nen, t4f5^ vifar proportionen, 1: 82, at af

8z eller 83 Barn fom födas 5 kollar et fin Mo-
der lifvet.

Okånd barn-rjiika år en mycket generel ti-

tel i mortalitets- Tabellerne, fom vifar, at löyf
barn, per medium, dodt ärligen, utan at För-

äldrar eller anhörige vetat, utaf hvad fjukdom
de plågats. I lädana okända fjukdomar, lida barn

af Man -könet {torre afgäng än Qyinno- könet,

lä at når 87 GäfTe-barn dödas jif okande fjuk-

domar, do deraf allenaft 77 Flicke-barn^ men
fom detta lårer ankomma måft pä de närvaran-

des kunftap och erfarenhet i Medicinal- veten-

(kapen, lä lårer af denna titel oftaft kunna flu-

tas, mera til de närvarandes ringa kännedom i

Semiologien, ån til bcfynnerligheten af den af-

lidandes ijukdom.

Kik - hofl;i plågar ofta vara en vädelig bar-

na- fiende 3 är 1769 bärttog den hår ur Staden

149 barn, då den eljefl icke plågar nedlägga i

grafvcn mer, per medium, ån vid pafs 18 barn

om aret.

Barns vädeliga qvåfning af Ammor eller Må-
drar, har pä någon tid mycket biifvit minfkad hår

i Staden. Man lårer kunna råkna denna olycks-

håndelfe pä icke mera, än vid pafs i eller 2.

barn om aret. Likalä är det ock med dem,
fom hår i Staden plåga do af otjänlig fpis. Un-
der de förflutna g åren, har icke altid en dodt
hvarc^är af iadan nod. Likaledes äro de, Öudi
laf! fä, fom omkommit under Ifen, och det al-

lenaft 6 perfoner pa 8 är, f af Man, och en af
qvinno- könet. Fyra hafva pä famma tid frufit

Q. 3
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til dods^ men ig? perfoner hafva hårftådes drunk-

nat, hvaraf 149 varit af Man^och 34afQvinn-
kon, hvilket vifar, ar hår i Staden pläga van-

,

ligen vid pafs 2J perlaner drunkna hvart år.

Af Os hafva under defla åren per medium 3

ä 4 dodt hvart år, lika många af bagge könen.

Af andra vådeliga tilfållen hafva, medelmåttigt

taget, I2j omkommit hvart år.

Mördade under defla åren hafva varit 14; de

fom lidit dods-ftraff 17, och fjelf^mordare åfvea

17 perfoner.

Rltnmgar och karta ohfervationer ofver

Rmfrojl -figurer j

gjorde af

CLAS BJERKANDER,
Commiiiifter i Gjothene vid Skara,

Emedan flere upgifvit ritningar på de konfti-

gafte Sno- figurer, fom luft • kretfen fram-
ailtrar, men ingen, iå vrda .mig kunnigtår, of-

ver Rimfrolt - figurer, fom åro lika vackra, for-

undrans-vårda och fkil jäktige, med märkvärdig
fkapnad och GeometriOv aWelningj ty har jag

fler^ vintrar, i fynnerhet åren 17717 177^ och

1774 defle figurer afrirat, och derofver gjort de

anmärkningar, hvilka jag nu tär den äran til

Kongl. Vctenikaps Academien öfvefiemna.

Rim»
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Rimfrofl: år cn af kold tilfrufen utdunftning

eller dimba, fom pä flerchanda kroppar (ätter

fig, åftadkommer rundt omkring, eller pä en

fida, det aldratåckafte ofverdrag, fom med blot-

ta ögonen, eller med Microfcop, kan äftädas.

Sjelfva figurernas fkapnad befes lättare med nö-

je, ån riktigt afritas, och kan lättare afritas ån

befkrifvas.

Denna Rimfrofl: tyckes leda fin uprinnelfc

1:0, ifrän Angorne, hvilka varda formedelft kall

luft, fom om vintren medforer Is-gorande äm-
nen, förvandlade til atficilliga Cryllaliifationer,

med hvilka växters ytor betackas.

Förklaring åfver Flgurerne pd Tab. V. Fig- ^

fitter pä träd, väggar, gardes - gärdar, inom
och utom kalla hus, m. m., tyckes vara forfta

grund -ämnet til alla de lafridra. Fig. z finnes

pä famma ftällen, och är begynnelfen til Figu-
rerne 3, 4, f, 6, 7, 8, 9, 10, 49. Denna år

den aldra allmånnafte, liggande ibland enfam in-

til kropparne^ dä af henne upkommer Fig. ii:

underilundom refer fig up pä den ena kanten,

och forokes til Fig. 11, hvilken kdan växer til

bufkar, beftäende af ^ ä 4 grenar j ibland refer

fig Fig. 1 1 , dä tvä fidor utgro, och de inner-

fla fex - kanterne hälla fig faft vid kropparna,
fom är nojfamt at äflcäda. Fig. fi, år den vac-

krafte af alla: den liknar en Q^varn - kupa eller

Qv^arn-ftrur^ eller rättare, cn Pyramid med fex-

kantig bads, fom ftär uprått pä fpitfiga ändan.

Figurerna 5- 1, och f4 äro åfvcn vackra.

Jag har fokt utröna, huru fkyndfamt^ växan-

det af defFa glimrande Is-brickor fker. Ar 1771

4 den
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den f Febr. om aftonen antog jag a pä Figura

2p5 iärom färdig, då d. 6 om morgonen hh vo-
ro tilkomne. 37745 den lo Febr. bcgynte fkarp

kold om aftonen: iex-kanten a pä Fig. 30 var

borj-^dj morgonen derefter voro alle b fynlige,

til middagen Cy fedan uphorde tilokningen , eme-
dan kölden blef Imdng.

Tilkommer dirr^ba 5 fedaa defle figurer pä
tråden fåft fig , fä de uti de yttcrfta kanterne

andra fkapnader, fom fes pä Fig. zö, 31, ^2, 33.

Man tär ej foreftälla fig, at figurerne altid

åro la vackra och fullkomlige, fom Fig. z och
ir, utan de tä flerehanda oordentelige fkapna-
der, läfom fig. 40, 41, 42 utvifa, och ut-
om dem oräkneliga andra, fom vore vidlyftigt

och onödigt at afrita-

Rimfrolt uti Biftockar beftär meråndels af

figurerne 2, 4, f , hvilka åro de , fom under
to -vader gä til vatten och rinna utur dem.

Säfom anledning til framdeles flera figurer,
har jag mårkt, at de hvar gäng under ftarpa-
Ite kold, nä) Svenfka Thermometern fallit zo
ä Zf grader under o, olika forefallit, läfom

1771 den 6 Febr. fig. z, 3, 4, Z7, 28, 43, jOt

1772. d. 16 Febr. fig 6, 7, 8, 10, zi, zz*

1773 d. z Febr. fig. f, 23, 24.
J774 7 J^n. fig. p, 37, 58, 445 4r-

d. 1(5 Jan. fig. 46, 14, 17.

d. 2 Febr. fig. 13, if, 18, 16, ip, 20,34.
d. 10 Febr. fig. 47.481 3f^

Figurerne 13, 14, if^ lö, 17, 18, fp, 10, 34,

^f, åro obferverade inom kalla rum, hvarcil va-

rit fakta iufc-drag. Fig. Zf, z6, åro iåftade

vid
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va tvä fkapnader.

Uti Kyrkorne fitta Fig. 2, ^54, f , (5. under-

ftundom endaft pä Gu!l-bok(tåfverna, men aldeles

inga pä fvarta målningar: ftundom äter finnas de

på meubler och målningar, utan något undantag.

Befynnerligt år 5 at Stenarne, uti den fkarpa-

fte kold, läfom den 6 Febr. 1771 , Tamt den z

och 10 Febr. 17745 icke med nägra af dcfle fi-

gurer ofverdragas, utan mot to -vader alt mer
och mer: och ju Itorrc de åro, och (äledcs båt-

tre behälla kölden, defto långre hafva de qnder
to -vader, denna prydnad qvar.

.

Pä det inga Sno - och Rimfroft • figurer (kul-

le blandas tilfammans, betäcktes ofta om nåt-

terne de kroppar, hvarpä Rimfroft- figurerne

k^orde fåftas. Defsutom åro obfervationerne gjor-

de pä ett ftålle, och når nåtterne under köld

aldeles varit klara.

Deffe Figurer, fom hora til forfta afdelningen,

"^åro de, fom under ftrångkold, utan dimba, of-

verdraga tråden, at de fynas nägot hvita, dock
icke fä mycket, fom af dimba, hvarigenom de
blifva lä hvita, fom hade det fnogat pä dem.

2:0, Ifrän dimba ^ fom llär nåra til jorden^ och
ofverkläder kropparne, dä häftig kold tilkom-

mer^ förvandlande de vattenaktige delarne uti

Isj hviika, likfom en fin och tunn Sno, mer-
andels fäfta fig pä en fida om dem.

Torklaring ofver figurerne i Tah, VL
Näftan hvar gäng det år dimba under ilrång

kold, fätter den iig olika pä träden, iäfom
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177 f den 10 Jan. Fig. i, 5.

1771 den f Jan. Fig. 4.

1773 den 13 Mart. Fig. f, 6.

1774 den p Jan. Fig. 7.

den 3 Febr. Fig. 8, p, 11.

den I z Febr. Fig. 10.

Figura 1 1, betraktad genom Microfcop, fram-

flåller Fig. i z. Vifande, at defle Rimfroft-figu-

rer åro larnmantatte af fmä Is-cryftaller, til fkap-

nad, af Cylindrar eller andra fex- kantiga figurer,

h vilka, genom båttre Microfcop, ån jag eger,

varda framdeles vidare uptåcktc.

Deffe Rimfroft - figurer växa ofta ofver en

tum länga, gro tätt tilfamman, pä den fidan' af

kropparne, hvarifvän vädret kommer, gora trå-

den hvica, och åndteligen under bläft eller tö-

väder nedfalla. Når tjock dimba ofvertåc.ker

jorden, fom med fno år påklådd, gor dimban

pä fnon fmä vackra bufkar. Se fig. 10.

Vid källor, fom aldrig under den ftrångafte

kold tilfryfa, utan fnarare gifva en dimba ifrän

fig, upkomma pä grafen deromkring Rimfrolt-

figurer. Se fig. 13. Samma flkapnader, eller

fmä hängande buflcar af Is-cryftaller , finnas of-

ver dorar och flera ilållen, hvareft år fakta luft-

drag.

Figurerne 14, if, lö, 17, 18, åro grund-åm-
nen til den Rimfroft, fom pä Fönrtren förekom-
trier. Samma figurer, men befynnerligen 17, fat-

tes vid dimba utan pä Fonltren, den 11 Febr.

Skillnaden pä Figurerne, fom af Angör och
Dimbor upkomma, fes nogfamt af Tabellerne.

Defs-
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Defsutom år klart, at de fex-hornige figurerne

förekomma meråndels under fkarpalie kold, och
betacka rundt omkring trådens qviftar, men fi-

gurer af dimban fätta fig pä den fidan, hvar-
ifrän vinden år, och uti lindrigare kold. Dcifa
växa fnart, och ofta pä en tima, ibland min-
dre, ofverdraga fmä kroppar 5 men med Figu-
rerne af ångorne, går det längfammare.

^:o, Ifrän Örternas utdunftning, eiler den fä

kallade daggen, fom om nätterna utfvettas utur
orternas ädror*

Jag tänkte i forftone, i anledning af orternas

utdunltning, ©ch huru olika dropparne fitta pä
bladen, lafom ock af deras lårflcilda befliaffcn-

het til fmak och lukt, at olika Rimfroft • figu.

rer ftulle blifva pä dem 3 men har funnit helt
annorlunda, emedan nåftan hvar Froft-natt ^if-

vit, fom märkvärdigt år, olika Figurer, lä^^uti

denna, fom uti de tvenne förra afdelningarne.

For allmän regel kan icke antagas, at nå-
gra orter hafva fine lärftilde figurer: dock far

man framvifa, huru det ibland förhållit fig pä
följande

:

Anemone hepatica, Tab, V» Fig. ^y.
Pulmonaria anguftifolia, Fig. 2.7.

Primula veris, Fig. 48,
Colchicum autumnale, Fig.

Alchcmilla vulgaris, Fig, 38»
Lilium candidum, Mg. 5. 10.

Ruta graveolens, Fig, 44.
Bellis perennis, Fig. Zf.

Lan)ium purpurcum, Fig. ^j-^

Vinca minor, Fig. 4.7,

AI-
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Alcea rofea, Fig. iB.

Aqvilegia viilgaris ,
Fig. zz.

Galanthus nivalis, Fig. 7.

Leucojum vernum ,
Fig. 21.

Tulipa gefneriana, Fig. 37.

Aconitum napellus, Fig. 24.

Iris germanica, Fig. zz.

Liliura martagon, Fig. 16.

Digittalis ferruginea, Fig. 38.

Agroftema coronaria, 47.

Meråndels händer, at grafen behålla fina Is-

nllar. Se Tab. VI. Fig. zi. Somliga nätter

hafva bladen endaft de fex-kantige fig. Se Tab.

V Fig 3, fom ganfta Imå fitta tätt tilfamman,

ocii åtfölja bladens ådror, fig.^ig. Underftun-

dom vila fig fton-e, Fig. zz. Ater ibland aro pa

bladen endall Is-nalar. Fig. 20^, 23.

Den 27 Febr. 1774, hade orternas blad en-

daft fex-hornige figurer, och den 28 derpä föl-

jande, blott Is-nålnr. Samma dag efter mid-

'daaen, nederkom fno, hopfatt af Is -nålar med

ibbndade fex-horniga brickor. Månne man, 1 an-

ledning af foregående anmärkning, Kår fluta af

Rimfroft - figurer, hurudan Sno (tal komma?

Ofta har jag fedt, at iä hånder.

Når tråden på fpetfen af Kinna- kulle, be-

oynt af Rimfrolt blifva hvita, har det varit fo-

febåd til kold, hvilken efter flera timar, bland

en half dag, närmare til jorden nederkommit.

På de orter, fom hafva håriga och ludna blad,

beklådejs hvait och et här med Rimfroft:

{åforn

Laniium purpureum. Fragaria vefca.
^
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Alchemilla vulgaris. Verbafcum Thapfus.

Urtica dioica, Hefperis triftis.

Betonica ofiicinalis.

Pä följande orter låtrer fig i kanterna hvit

Rimfroft, lik galoner.

Aqvilegia vulgaris. Dianthus barbatus.

Mentha pipenta. Refeda luteola.

Viola tricolor. Porentilla anferina.

Rudbeckia laciniata, Lcontodon autujunale.

Lathyrus tuberofus. Mentha crifpa.

En del orter åro likfom mjölade pä bladen af

Rimfroft.

Vinca minor. Salvia officinalis.

Laferpitium latifolium. Carduus Marianus.

Delphinium elatum. Digittalis ferruginea.

Somlige orter hafra fmä glober pä fig.

Braffica oleracea- Ifatis tinftoria.

Pifum fativum. Liliam candidum.

Obfervationerne ofver orternas Rimfroft, åro

anftälde efter froft - nåtterg når jorden ibland hår-

af blir aldeles hvit 5 dels om höften, föran fnon

fallit, dels om vären fedan den bärtgätt. Når
jorden här med varit ofverklädd, har jag ofta,

dä Solen lyft klart, äftädat tårgade bägar uti

Rimfroften.

Om någon drager i tvifvelsmäl, at lä hår

med tilgär, han behagar, emedan naturens bok
Ilar allom öppen, fjelf detta beftäda. Mig år

nog, om jag for denna gängen kan upmuntra
andra, at nogare betrakta detta Phenomenon i

natu-
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naturen, hvilken år (å mångfaldig i fina verk

^

at man aldrig kan fe dem tilråckeligen.

Sådana Rimfroft - figurer, fom nu åro afri-

tade , har jag fedt häromkring Skara ; om de

pä andra orter finnas annorlunda befl;afFade, bor

ej flutas deraf, at deflc icke äro val obfervera-

de och afritadej ty kan hända, at pä andra ftäl-

len, efter orternas och luftens oiika befkaffen-

het famt (årfldlda Is- forande delar, åftadkom-

mas andra figurer. Så är det med fnon > a** fi-

gurerne åro efter orterne olika. Det vore val,

om någon pä andra itällen ville befkåda ilim-

froften, och figurerne afrita, iä finge man fe,

om det vore någon (l:illnad dem imelian.

Månne icke Rimfroften har någon nytta med
fig? Jag är forläkrad, at den ej forgäfves iden
kalla Norden ofverkläder tråden. Ser man icke,

huru Snön bevarar de klenare våxterne nåra vid

jorden, at kold icke fkadar dem? Skulle man
då ej tro, at tråden pä famma lätt, til någon
del blifva bevarade, hålll de äfven, når kold

infaller, fom befynnerligt år, härmed ofverdra-

gas.

Lofvar Sno HERRAN, lä gor ock Rim-
froft: det famma.

AN-
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ANMÄRKNINGAR
o/z/dT L« Grö//ö ^É*/ Cane t Neapel

af

ADOLPH MURRAY, m. d.

Med. & Anatom. Profeflbr i Upfala.

Jag
har icke kunnat undgå, under mitt viftan-

de hå?'r i Neapel, at fäfta min upmårkfamhet

Vid de ftora Phenomener i Naturen, fom i detta

Landet mota nåttan vid hvart fteg, men nog li-

tet åro underfokte. I fynnerhet år Landet rikt

på märkvärdiga Mineralogifka åmnen, pä h vil-

ka Invånarne fjelfve, läfom det gemenligen hän-

der, ej gifva någon lärdelcs aktning, juli der-

fore, at de dageligen fe dem.

Det åligger derfore främmande, at, hvar i

fin krets, draga bättre nytta af detta Land til •

Yetenflvapernes forkofring. Vår berömde Lands-

man, Herr Profeflbr Ferber, har gjort det

ganflva lyckligt, uti fina af trycket utgifna

neralogifka Bref til Herr v. Born. Deremot har

jag förefatt mig, at meddela K. Vetenfkaps Aca-
d-emien de Forfok jag anftålt med den namnkun-
niga Grotta del Cane och le Stuffe di Sant Germa^

noy vid Lago d' Agnano.

Det är mig ganflva val bekant, at defla ftål-

len åro befkrifne uti många Refe- böcker, famt

at åfven Abbé Nollet och Herr De la Con-
DAMiNE riktat K. Parififka Vetenfkaps Acade-
miens Handlingar med anmärkningar om dem :

jag vill derfore icke uprepa hvad de fagt, utan

en-

/



endafi anföra^ hvad jag funnit ikiljaktigt eller

iDindre bekant.

La Grotta del Gane har blifvit betraktad
•utider flera affeenden : rnänge hafva ifrån lång-

liga tider kant defs verkningar, men ganfka tå

hafva fokt utforllva orfakerna, och defie tä haf-

va ock til ftorre delen famlat i mörkret. Man
har tiifla-ifvit Grottans verkningar^ fnart Arfe-

nicaliika ängor, fnart en fkämd luft, fnart Vi-
trioliflca och Sulphurin^å ängor, fom förlorat fin

Elafticiter, och jag har märkt<j at de Neapoli-

tanfke Lärda ännu behålla deffa faldca begrep,
hvarom ock deras Journaler vittna. Deremot
hafva någre Engelsmän fallit pä lycklig:ire tan-

kar. Hales tillkrifver Mephitis eller MofFerta

Hti Italienn-ia Grottorna , en antificiel utveklad

elaftiOc luft. DoÄor Seip, en Hamburgare,
finner Mephitis uti Pyrmonter- vattnet, fom han

dock tror vara Sulphuri!!. Brow nrigg har gjort

forfok pä andra J-rottor, och funnit at Spa« vatt-

nets elailiika luh , likfom Kol
«
grottorna i Eng-

land, producera det famma, fom Hund -grottan

i Neapel. Ändteligen har Pringle, uri fitt

vackra Tal om Aér fixus y likfom ock Ppuest-
LEY^ bibehållit den forras tankar Alle deiTe

tilfkrifva alt acris fixi närvaro, och (IvuUe det !!•

ledes fynas onödigt, at med flera forfok förviiTa

lig om denna hnnmg: men fon) jag icke fun-

nit nägon feries experimentorum här anftäld,

utan har anledning at tro, det defTe lärde Män
endaft per analogiam flutit til Grottans natur,

iä torde mina forfok lä mycket mindre vara of-

verfiodiga, fom ängornas generation derigcnom'

torde nägot båltre kunna förklaras, och alla in-



177 Jul. Aug- Sept. 247

kaft deremot kuUkaftas. Jag vill altlä i kårthet

uptekna dem, med de flutfatfer jag trodt mig
kunna deraf draga. Ofullkomligbeten vinner,

fom jag hoppas, uriåkt, 1 anfeende dertil, at

jag år uti ec land, där tilgång icke finnes på
dugeliga Inftrumenter.

1:0, Jag fatte et glas-ror på bottnen af Grot-

tan, och drog up defs ångor med munnen, at

utröna deras fmak. Den var fyrlig och piquant,

fom et fermenterande Champagne- vins, eller al-

deles liknande aer fixus. Defs ångor voro qvåf-

vande och retande til hofta, då jag drog up dem
i ymnighet. 2:0, Jag ftåide Syrupus violarum

for ångan, men den ändrade icke det ringafte

lin fårg. 3:0, Gjorde det famma med Tourne-
folen: denne blef genaft rod. Samma liquidum

blandades fedan uti ymnigt ordinairt vatten, dä

efter en liten ftund tårgen fmåningom återvans

:

et forfok, fom den berömde Fontana åfveii

omtalar, och fom vifar den ftora förening, fom
år imellan fyran och aér fixus. 4:0, Impr^eg*

nerade jag vatten med deiTa ångor, på följande

lått. Som ångorna icke ftiga up med den häf-

tighet, at de kunna famlas i blåfor, tog jag en-

daft en god tåt puft, lade den en ftund i ån-

gorna, och fyllde min puft med dem. At for-

låkra mig derom, fatte jag en fackla for puftens

opning, hvaraf hon genaft utflåcktes. För hvar
gäng jag hade dikterat puften, fatte jag honom
i en träng Bouteille- hals , och impr^^gnerade pä
det fättct ganfta val vattnet i bouteillen med
defla a^theriflca ångor. Abforptioncn flcedde gan-i

Ika häftigt, hvartil jag tror at värmen, fom år

i ångorna, bidrog. Vattnet blef ock (a ftarkt,

/
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at blott defs luckt upvåckte hofta och cn flags

qvåfning. Det hade fin fyrliga qvicka fmak ^

blandade fig val med lapa, tårgade Tournefo-
len, men ej Syrupus violärum : vid defs fqval-

pande, kaftade det ymnigt blåddror, likfom de
mineralifka Vattnen gora^ och Järnet uploftes

deruti i ymtiighet. Jag infpiflerade fedan detta

martialifkä vattnet, men ingen vitriol formera-

des; ty aer fixus gick fin våg med fyran ^ och
Ochran foU pä bottnen. Jag blandade mjölk i

vattnet j men formårkte ingen {tårtiing.

f:o, Samma operätiofi ariftåltes med mjölk:

den fkar fig ingalunda, méil var fytlig. Hon
abforberade ej aer fixus lå fort föm vattnet*

6:0, Aqvä Calcis utftåltes i et flackt fat for

ångornas kälken praecipiterade fig genaft. Jag
tog fédan dylikt vatteq i et glas, ochdref med
puftén ätjgorna på vattnets yta: på den punflr,

dår ångan räkte ytan, fkedde priEcipitation, 7:0
Pä Spiritus falis ammöniaci cum calce , når ån-

gorna i ymnighet puftades derpå, formerade fig

icke allcnaft ftrax en vacker I ris ofver hela y-

tan, Utan deh flcot ock ifrån fig fmä cryftaller,

med et ord^ begynte confolidera fig. Dock
fordrades en långfem operation dertil^ emedan
Grottan år fuktig , hvaraf Saltet åter genaft

uplofes.

8:0, Forfokté jag Alcali fixum liquefaÄum
med imprsegnerade vattnet: fedan det ftätt en
liten ftund, kaftade det en hop fmä blåddror

på ytan, liknande en flags gåfning. 9:0, Då
Solutio argenti in aqua forti exponerades for ån-

gorna, pra^cipiterade fig Sillret uti et gråak-
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tigt grynigt pulver. Som det icke var aldeles

rent, fummo hvita Koppar- fjun pä ytan. io:o,

Foglar do genaft i defla ångor, men Grodor for-

dra f ä ö minuter. Jag forfokte genom irrita-

biliteten tipvåcka en Groda, fom dodt i ängan,

men forgåfves och på intet lått,

11:0, Ångorna åro elaftiflca: Barometern ån-

drar i dem aldeles icke fin hogd: en med vader

half fyld blåfa fpånnes i dem icke mera ut, fom
fkuUe hånda , om elafticiteten vore minfkad

:

vattnet ftiger aldeles icke up i en flafka, fyld med
denna mephitis och omftjälpt i vatten. 1^:0^
Ingen Eleftricitet ledes genom ångorna, och
ingen kan deruti upvåckas genom friftion» i 3:0,

Krut tändes icke deruti , och facklan flåckes.

14:0, Som ^ag under defla experimenters an*

ftållandé ftådfe ftod eller låg pä knå i Grottan,

kånde jag hela aftonen efteråt i foten och hela

benet upat^ en flags ftupor, med fmått flic-

kande, och at leden likfom ftådfe domnade.

Af alla defla e^cperimenter tyckes omedel-

bart följa, at de ångor, fom åro i Grottan, in*

tet annat åro , åp en med acidum riktad aer fi-

xus. Syran år i denna luft uploft, och går fin

våg med honom. Luften år deraf få måttad^

at tårflvt kått conferveras i Grottan ganfka lån-

ge, och får en klarare fårg: men hon har icke

ftyrka nog, at agera på Syrupus violarum.

Når Grottan, fom år tilftångd med en dorr^

opnas, kännes, utom en värme af 8 eller 10 gra-

der, en något piquant luckt. Hon år mycket
fuktig. Når kalla karl inlåttas, ofverdragas

de genaft med imme. Herr Profeflbr Vairo
R z har
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har famlat den famma med en glas-klocka, och
funnit vattnet gifva riktiga tecken til fyra. Fuk-
tigheten år iåkert tiUållig och kommer af rägn,

fem tränger fig in genom den lofa jorden, hvil-

ken ej annat år ån en vulcaniflc tuff. Bakre de-

len af Grottan formeras vå! af Lava, men den >

främre år af fanima tulf. Når det rågnat, år

Grottan fuktigare, lå at vattnet famlar lig i fmä

båckar. Vattnet kan icke komma ifrån närlig-

gande Lago d' ilgnanoj ty Grottan ligger pä
cn liten kulle, högre ån II Lago, fom är ea

gammal Gråter. Grottan, fom går i o fot djupt

i berget, och har f§ i hogden, aftagande alt

\fom den går djupare m, famt 5 ä 4 fot i bred-

den, år icke allenaft inuti forfedd med aer fixus,

utan ock utanfore, f å 8 fteg ifrån Grottan,

fer man aldeles famma kraft, och når man ftår

upreft i Grottan, fes äfven Aqua calcis, fora

jag tror vara det qvickafte medlet at uptåcka

Aéris fixi nårvaro, genaft formera en hinna i

ytan och blackna.

En omftåndighet fynes fvär at förklara, nem-
ligen , at ångorna aldrig ftiga ofver en fots hogd
ifrån jorden 5 i denna Atmofphere, fom utmär-
ker fig med en hvit rok, do djuren, ju närma-
re jorden, deflo fnararej likaledes llocknar fac-

klan. Affkjutes en Piftol inuti Grottan, for-

merar röken fin egen colonne, lånker fig ned,
följer jordens ångor i famma hogd, utan at på
något lått begifva fig upät. Jag tror, at detta

endaft hårrorer af den ftora myckenheten aér

fixus, fom utdunftar ur jorden^ och icke fä lått

kan uplofas af den ofre luften, utan formerar fin

egen atmofphere, fom egcr i full upiofning hos
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fig en myckenhet fuktighet och fynliga dunfteV,

hvilka den flåpper endaft i den mån, foni Aer
fixus abforberas af ofra luften. Fuktigheten är

ock iåkert oiTaken, hvårföre den nediänkta röken

ickc^ (iigcv iip. Det famma vifar ock Priest-
LEY, dä han underrättar ofs, at aer fixus lån-

ge kan ftä i en öppen boutteille, utan at blan-

da lig med luften, och Cavendish har bevift,

at mephitifk luft år tyngre ån den naturliga.

Det år icke onde efter fyra i denna tracktf

hela negden omkring Lago d' Agnano ofvcrfio-

dar af Svafvel, och hettan i Grottan vittnar om
defs brinnande. Men at ångorna icke åro fvaf-^

veU haiiiga , år jag forviiTad genom de vanliga

forfoken. Grottan år ock af et åmne, fom, ef*^

ter min tanke,, abforberar phlogifton, och ak (a

framiläpper rent Acidum vitrioli.

Jag tror cj^ at de fina bläfor, fom märkas,

når det imprargncnidc 'vattnet blandas med Al-

cali 5 bevifa (yrans otVarflod , utan heldre at luf-

ten ur vattnet gätt in. i Akali, och at vid det

famma några få bläddror flåpptes iofa, likfom

det (ker vid Cavéndjshs experiment, når fo-

lutio calcis cum fpiritu nitri blandas med Alcali.

Alcali gifver lä mycken luft, at han icke aldeles

kan abforberas af kalken och i famma hallighet,

derfore gä bläddror up med en tydelig efferve-

fcence.

På djuren, fom hår dödas, mårkas följande

Sympromer: de begynna forft fräfa, och ibland

nyfa eller hofta: fedan andas de tätare^* coftx

ryckas convulfivifkt upat, buken drifves ut och
in, ögonen drif/as ut och biifva lylande, con-

vuifionerna blifva univerlella, och dä dor dju-

.R 3 ret.
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ret, om det ej ftrax får frifk luft» Lungorna
finnas efter döden helt hopfallna och famman-
dragna. Men tär djuret omfa luft, innan det

kommer til det ytterfta, blir det inom et par
minuter äter frifkt.

Herr Vairo har uptåckt flere åyVikc Mofet-'

te. Jag fann åfven en ganfka ftark uti en bruna
uti Ifidis Tempel i Pompeja, och en annan i

Herculaneum bakom Theatren. Mofetter fin-

jias o-^k altid inneflutne uti de hålor, fom luf-

ten formerar i Lavan, efter Vefuvii eruptioner.

Min förklaring pä deras generation torde ej vin-

na allmänt bifall , dock vägar jag den anföra.

Obfervationer intyga, at på hogden af Vefuvius
upkommer vid defs eruption ,

genom particlar-

ms friftion, en ganlka ftark Eleftricitet, fom
gerna flutes med ä(kedunder: fjelfva Lavan fin-

nes eleftrific, lä at kraften följer med ytan af

den flytande materien. Häligheterna uti Lavan
fororfakas af den yttra luftens motftänd , fom
tränger fig in uti och under henne. Är det då

icke troligt, at i det famma detta fker , luften

af Lavans Elektricitet decomponeras uti aer fi-

xus, på famma lått fom Priestley funnit det

fte uti fmä glas-tuber?

En annan fråga blir, huru aer fixus genere-

ras i vår omtalta Grotta? Det år mojeligt, at

naturen agerar hår få-, fom vi med konftj hår

bor forft tilfes, om hon finner dylika ämnen for

fig. Qm Svaflcts närvaro år ingen tvifvel; men
om i Poz/.olan -jorden eller Vulcanifka tufi^en

och Lavan, fom täcker detta Land, år tilråc-

keligt åmnc af kalk, at i förening med Aci-

dum producera aer fixus, år fvärare at afgora.

I tuf-
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I tuffen 'Sr val kalk -blandning, menar den til*

råckelig? Är det icke troligare, at vid den fto-

ra förändring, fom Lavan undergår af Svafvel-

fyran, åfven cn myckenhet artificiel luft gene-

reras, och at denne, af nägon obekant orfak,

bryter ut i ftor ymnighet pä detta och flera

ftållen ? Den i lera förvandlade rodfpråckliga

Lavan vittnar ock om Järnets nårvarelfe, och
jag har fedt ftycken af Lava, dar på ena fidan

varit en Colcothar, midt uti hvit lera, och pä
den andra en myckenhet Svafvel- Ur lådan Lava
produceras låtteligen aérfixus. Det kunde håremot
invandas, at fom defla åmnen åro nog allmän-

na, borde Mephifis ock v-ara allmännare: men
dels tror jag, at vid nogare underfokning tor-

de lädana Hällen v^rkeligen vara långt flera, ån

man wu känner, dels fordras ock, at Svaflet

fåttes i aélion, och at fermentation (ker lå i y-
tan , at ångorna kunna komma fram. Men jag

målle atbryta detta ämne, af fruktan, at för-

djupa mig i Hypothefer, fom åro iå flcadeliga

for cn obfei*varor.

Den lamhet fom kännes i fötterna, fedan man
långe varit i Grottan , år befynnerlig. Den vi-

(ar, at A er fixus har mycken verkan på Ner-
verna. Finge vi förklara Actio nervorum ge-
nom Rleftriciteten, borde vi tro, at Mephitifk
luft qväfver nervernas Eleélricitet på famma (ätt,

fom den qvafver den Phyfifka, och dofvar, in^

om några timars forlppp, Eleftricitetens nära

flågtinge, Magnetifka kraften.

(Anmärkningarna om Stuffe di Sant Gertnano Jkola

fneddelax i ndjin (^vartal).

PNEU-
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PNEUMORA,
Et n^ytt Genus ibland InfeBerney uptäckt

och hefkrtfvtt

af

CARL PETER THUNBERG.

huru litet Tnfcfterne åro bekante o^h up-

g2A täckte ännu i mänge länder 5 år det dock
g^nfka rart, at deraf kunna finna nägot nytt Ge-
rus > emedan de 5 1 anfeende til orterne och de
andre djuren

5
utgöra färre ^ men tillika meråa-

dels ganfka vidlyfcige genera.

ifrån Africas fodra Udde, fom altid, til al-

las Itora forundran, framtedt något nytt och
befynnerligt, hafva utaf Yrfån ganfka fä och
fmä famlingar til Europa blifvit ofverlande, ut-

af hvilka näftan intet mer blifvit beftrifvit och
den Lårda Verlden meddeldt, ån det, fom cgt

den lyckan, at komma under Herr Archiatern

och Riddaren von Linncs ögon.

'Ångarm och i fynnerhet flcogarne åro Infe-

clernes fornärafta hemvift, och fom Capfka Ud-
den år ganfka fattig pa hågge deflej år det ock
en naturlig folgd, at hår åro färre Infeéler, ån

i ett land, fom är rikt på ångar cch lof-fkog.

Under mitt tre-äriga viftande pä Gap, och de
refor jag årligen egt tiUälle, at ganfka längt in-

åt Africa gora, har jag, oaktadt alt forgfälligt

efterfokande, ej kunnat ofverkomma mer, ån nä-

gre fä hundrade fpecies yrtån, fom knappaft ut-

göra et hälft tufendc.

Ibland



Ibland defle finnas tre flag, fom iitgorä et nytt

genus, hvars befkrifbing jag nu har den åran at

Icmna. Se Tab. VII, fig. z, 3.

Bönderne kalla defle kraken IVindvliegen^ det

år Väder- flugor, eller Blaasops d. å. Upbläfte,

for fin torna och endaft med luft upfylda kropp.

For famma orfak har jag kallat dem PNEU-
MORA.

Sldgtets befkrlfning i allmänhet:

Kroppen afläng, trind, glatt. ;

Hufvudet lutande.
:

Munnen kåftad.

Mim-fproten kärte.

Knapparne imellan ögonen, trcnne, morke.
Sprhen träd-like, kortare ån broftet.

Bröftet kulrigt, koladt, tomt.

Kålen lag, hel.

Lilla [kölden felas, i hvars ftålle broft- ficoiden

år baktil förlängd, fpitfig, mycket kärta-

re ån bligen.

SkaUvingarne nägot litet långre ån bålgen, ned-

flagne , hinne - like, i andan något tunnare.

Vingarne ncdflagne, ovikne, lika ftore och lika

länge med (kal-vingarne.

agg-lik, tom, upbläft, genomdvinlig, med
en mork linea långs efter magen.

Andra ringen har å ymfe fidor en iiphogd, fned,

fäg-lik (crenata) linea. ^

Arfen utdragen, fpitfig.

Låren åro alle nåftan lika tjocke, länge och o-

våpnade: främre låren åro trinde, bak4åren

foga ftorre, hopkramade och kantige.

Rf Benen
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Bcnenf forfta och andra paret ovåpnadej de bar-

tafte åro något kantige, pa yttra fidan i

tvenne rader taggige.

Tderne naglade.

Slägtets kdnnemårken åro altlå

:

i;o, Munn med käkar,

Hime-likey nedjlagne Jkalvingar och vingar*

5;#, TJp-fåtter

^^0} Kroppen tom y upbldftt genomfkinlig,

Defs rum blir i Hemipterorum flock efter

Blatta.

Til utfeende och flcapnad liknar detta Genus
mycket, och kommer nära ofverens med Gryl-

lus, i fynnerhet med dem, fom kallas BuUx} men
/kiljes i:^yfrån GRYLLUS

ö5 ) -med lop-fötter y ej hopp-fotter.

J8 ) vingarne platt-nedjlogne y ej vik te.

y) hela kroppen tom och genomJVmlig.

2:eyfrdn BLATTA
a) med vingarne nedjlagne y ej vägråtte.

b) kroppen tom och genomfynlig,

c) kroppen trindy ej nedtryckt.

d) Språten tråd-^likey ej här-h*ke,

e) Broft-(kölden kol-liky ej platt.

slagens befkrifning:

». immaculata: elytris immaculatis. JFig. i.

med gröna Jkalvingar y utan fläckar.

Vp^

() Bak-Uren |ro val nägot tjockare och ISngre, ån

de främre; men det är i ganika liten män (Kh pä

långt når icke fom pä Grylli; ej heller hoppa de der*

med, fom defs flågtingar*
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uppehåller fig på Ronnofter- buflcarne (^) i Svart-

land och annorftådes.

Tinnes förvandlad ifrån Sept. til Nov, månad/
Kroppen är mer ån dubbelt fä Hor, fom Svenfta

Syrfan (gryllus domefticus ), gron.

Hufvudet af uphogde gröna punfter (krofligt.

Brtflet oflåckadt, med fine punfter och pä ym-
fe fidor en uphojd ådra.

Skalvlngarne grone med uphogde nat-like ådror.

Bdlgens hvarjc ring har å ymfe fidor en ftor hvit

flack, omgifven med en rod kant, och un-
der en mindre rodaktig flåck.

Jrfen oflåckad, åfven fom fotterne.

Håraf har jag (cÅl fårändringary fom foga (kilja:

gron, utan punfter pä (kalvingarne.

/3) gron med ganlla fmå mörka punder på
(kalvingarne.

gulaktig.

^) rodaktig.

z. P, macutata: elytris viridibus, raaculis qua-

dratis albis teftis. Fig. l. med gröna Jkalvin^

gar j takte med fyrkantige hvita fläckar.

Vppehäller fig pä Ronnofter- bufkarne i Svartland,

bakom Plattekloof, i Cannaland och annor-

ftådes.

Finnes förvandlad uti November och December
månader.

Krop^

(^) Konmfler - bofch \ fä kalla Capita böndeme Stoe-

be ceniua, emedan Rhinoceros fäges gerna åta den;

men Rhinocerotes finnas nu ganilca längt in ät Afri-

ca, feJan landet blifvit af Chrlftne bebodt och de

efter hand blifvit längre och längre io åt förjagade.
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Kroppen lä ftor fom den föregåendes, gron med
ganflva täta filfverhvita flackar och puncier.

Hufvudet af h vita uphogde punfter ftrofiigc..

Sproten rodaktige. Brortet af uphogda punéler
ficrofligt, grönt 5 maladt med fiUVer- linier

och punå:er.

Skalvlngarne ganfta vackert grönt- nåt- like^ med
filfvcr-hvita fyrkantiga fläckar.

Vingarne lika teknade med fkalvingarne.

BcUgen gron, med iilfverfiåckar och punfter

;

gen mörk.
lotterne grone, med ftrodde hvite puncter.

5. P. fex-guttata : elytris viridibus , rnaculis fex

argenteis. Fig. 3 med grone fkalvingdr^ tek^

nade mtd fex hvita fläckar.

Finnes bredevid Svartkops Saltpanna, i Decemb.
Kroppen ar fyra gånger florre^ån de förres, hoggron.
Hufvudet af hvite punéter fkrofligt.

Bröjlet oflackadt, vid bärtafte kanten hvitt, af

punclcr flcrynckligt, med uphogde ådror.

Skalvingarne nåtlike af uphogde ädror och rutor,

fex- flackade: hvardera har tre aflängc, fne-

de filfver-flåckar, den forfta fram för mid-

den, den andra bakom midden, den tredje

vid yttra kanten.

Vingarne oflåckade.

Bälgen har trenne filfver-flåckar pa hvar fida.

Arfen a orafe fidor med filfver-flåckar.

Fétterne ofläckade.
'

Vind^fiugany om jag iå ma kalla detta flågte.

Sr ganfta befynnerlig och underlig deruti, at den

hel och hallen, undantagne fotterne, beftar af

én hud, iä tunn fom fint papper, ofver alt in-

uti
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uti tom 3 i fynnerhet år bålgen upbläftlåfom en

filk-blåfa, torn och genomllinlig, endail med
en fin och mork tarm långs efter magen. For
denna orfak år det ganOca fvårt, at kunna i ca

famling ega och bevara den famma> emedan > dä

den uplåttes pä en nål, den tunna och flcora hu-

den ganflca lått brytes deraf i ftycken.

Ifrdn fölens nedgång, hela aftonen och nat-

ten igenom, då det nämligen år vackert våder,

begynna deife kråken at fpela eller, medeHl de

taggige benens rifvande emot den toma och up-
blålla båigens uphogda låg -lika linea, at gifva

et fynnerligt drillande ljud, fom höres ifrån al-

la kanter, nu hår nu där, ofta nog långt ifrån,

i mer eller mindre myckenhet, efter deras ftor-

re eller mindre antal.

Dejfe åro , likfom flere andre Infefter
, gan-

fta ftore ålfkare af ljus, lä at, då de finnas tått

intil någon Bond - gård , och Ijufet ftålles i fon-

ftret, komma de dit flygande och, om fonftret

år öppet, in i hufet. Detta lårde mig, at me-
delft en upgjord eld fånga dem, fom ganlkarart

och mycket lållan om dagen kunna upfokas och
finnas. Derfore, lä fnart fölen gått ned, och
jag af deras mufique hörde, hvar de hollo til,

gick jag dit, antingen med lyckta, eller , fom jag

altid funnit båttre, gjorde jag dår up en ris-

eld: jag mårkte dä fnart, huru de kommo an-

nalkande, alt närmare och närmare elden, fly-

gande ifrån buflce til bulke, altid med fpelande,

och til (lut ftortade de fig in i fjelfva elden,

om jag ej genaft var tilreds, at vid kanten af

eldbrafan tånga dem. Mörka aftnar voro hårtil

altid de tjenligafte^ och tvårtom, dä vackert
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tnänlken var, kom fållan en enda til den upgjorda

elden, efter det utom defs var nog ljuft for dem.

Caput Bonx Spei , d. 3 Febr. 1775-.

rtterligare underfökning Idrer fdkrare afgörayom Pneu^

mora bör anfes får et diftinU Genus ifrån Gryllis.

BERÄTTELSE
Om Majkar af Fluge-pgtet (*), fdfom

fkaddtge pr Bien

;

inlemnad af

CLAS BJERKANDER.

Det år nogfamt bekant, at mångahanda ma-

{kar, hålft larver af Phafacne-flågtet, öde-

lägga Biftockar j men at jåmvål Flugor uti Bi-

hufen lågga fina agg, af hvilka utklåckas mafkar,

fom tilfoga Bien (kåda, torde vara mindre bekant,

hvarfore jag, til Bi-ikotares nytta, far härom

framlemna en liten bcråttelfe.

År 1773, den 23 Junii, intogs uti ligg-ftöck en

£6r-fvårm, hvilken arbetade fedan lä flitigt, at

til höften var den aldeles fullbygd* Vid tilfyti

flera gånger om vintren, voro vid fluftret döda

Bi nedfallne, fom altid bärtcogos. Når vären

tilftundade, och Bien den 18 Martii utflåpptes,

^
"

(^) Ehuru det ej kan anfes för nytt eller ofårmodadt,

at Flugor^ fom lågga fina agg i alt hvad ruttet år^

Sfven lågga dem uti döda Bi och fuktiga Biftockar;

häller dock K. Academien får nyttigt, at et kärt ut-

drag af denna Beråttelfe införes.
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opnades bottnen pa Biftocken , och uttogos alla

qvarliggande döda Bi, fom man imellan vax-

kakorne kunde komma åt: Ingen itada kuiidc

förmodas, man markte ej heller någon ting vi-

dare på Bien, forrån den 1 Maji om morgonen,

dä en höp af de qvarblefne döda Bi, vid fluftret

pä bottnen voro nedfallne, och ibland dem en

myckenhet lefvande Mafkar. Når , i anled-

ning håraf, Biftocken ftrax opnades, lågs, huru

illa defle gåfter hushållat, i det de ofvantil lä

forftort vax-piporne på bada fidor, at endaft

mellandelen var af kakorne ofrig. Hår til hade

flagit fig uti alla Bi -rummen en illa luktande

fuktighet, uti hvilken någre maflvar lägo. Denna
onda lukt kunde ej annat ^ ån hos Bien åftad-

komma vanmågtighet, emedan de inom hufet

hafva affty for alla illa luktande faker. Det år al-

deles troligt, at om defle rofvare tätt längre blif-

va qvar, torde långre fram på fommaren hela

Bi-famhållet af dem blifvit odelagdt: men fe-

dan de forflcåmda kakorna blifvit utbrutne, Bi-

hufet renfadt och derefter med vålluktande fa-

ker rokt) blefvo Bien åter muntre och arbet-

famme, famt lemnade famma fommar tvånne go-
da fvårmar.

Pa det maflcarna må kannas, vil jag lemna
en kärt befkrifning pä dem. De vore hvita,

en linia tjocka, f linier länga, och hade tvä fvar-

ta punfter pä ftjerten, hvilken var likafom af-

huggen, men fpitGgc ät hufvudet, fom var fvart*

Kroppen var delt i lo ringar, och hade inga fot-

ter. At utröna, hvad flags Infefter (kulle håraf
blifva, lades de i Glas-burk, tillika med döda Bi,

iåfom deras foda, hvilka igenombärades efter lång-

den,
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den, at de blefvo aldeles ihålige. Det dröjde ej

längre, ån til den 11 Maji, at de började forby-

tas til bruna Skråpukar, af hvilka, den 4 Junii

och följande, utkom Mufca carnaria, eller var

vanliga iä kallade Spy -fluga.

Defla maftar fldijas låtteligen från Larven til

Phalsena melloneUa och Phalxna cereana, i det de

ej , iåfom deffas Larver, hafva nägon våf omkring
fig, utan ligga i de fex-kantige vax-rummen uti

fuktigheten , nakne och utan ofverdrag.

Häraf bor hvar och en hushållare lära, at om
Våren, når Bien utflåppas, noga bårtrenfa utur

deras boning all orenlighet, hvarigenom defla

Flugor betages tilfålle, at där in-

lägga fina agg.

""y ~TöRTEKNING
Pä de Ron, fora åro införde i detta Qyartals

Handlingar»

I . m åm Cémeternes minfta af/länd ifrån Jor-

V-/ dens orbitay af Erik Prosperin 183
1. Nyttan af Hepar Sulphuris uti Metallur^^icny

af Gustaf v. Engestrojm - zo6
3. Om Stockholms Stads Invånares tilvåxt och

aftagande; af Edw. Fr. Runeberg 221

4. Ritning och karta obfervationer öfver Rimfrofl^

figurerncy af Clas Bjerkänder - 235
j". Anmärkningar ofver La Grotta delCane i Nea*

pel; af Adolph Murray - - 245*

6, Pneumora y ett nytt Genus ibland Infe51erne
^
up-

tåckt och befkrifvit af C P. Thunberg 2f4
7. Beråttelfe omMapar afFluge-fiågtetyfåfomJka"

deligefor Bien; af Glas Bjerkander 2öq
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KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
For MäNARERNE

OcTOBER, November, DecembeRj
År 1775.
PRiES ES,

Frilierrc JOH. G. LILLJENBERG,
Préfident i K. Bergs- Coliegio, Gommendeur

af Nordftjerne Orden.

Om Arfemk och defs fya.

1. ^edan jag 1 mma Brun-ftens forfok fänn^

at uti Arfeniken icke allenaft eldfångt

åmne var til finnandes, utan ock ver-

keligen kunde (liljas derifrån, upkom hm mig
S £rå-
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fråga: hvad det öfriga i Arfeniken mande vara?

Jag fann då, at det var en fyra. Herr Mac-
QUER har val gifvit ofs vackra uplyfningar, be-

träffande denna Minerals egenfkaper, men det

år mig obekant, om någon ledan anftält flera

torfok.

Hvit Arfemks decompojition,

torra methoden.

Man tager i uns lui glas-mortel fint rifven

hvit Arfenik, hvarpä flas 7 uns ren Spiritus fa-

lls (*) uti glas-retort med forluterad recipient:

blanningen kokas lindrigt, til defs Arfeniken är

folveradj fedan fläs dertil, medan uplofningen

ånnu år varm, 3I uns ren Spiritus nitri

famt den uti recipienten redan ofvergangne fyra.

Recipienten lagges fore igen, men kiteras ej :

blanningen begynner at Ikumraa, och en flyg-

tig rod Spiritus nitri ofvergärj fedan fortfares

med lindrig dellillation , til dcfs inga roda an-

gör mer vifa fig: dä tillågges äter i uns fint

rifven Arienik, recipienten forelågges, man ko-

kar lindrigt, tils ock denna år uplolt : fedan Ilas

äter dertil i|;uns Spiiitus nitri, dä ä nyo brus*

ning med röda ångor framkomma: recipienten

forelågges och blanningen deftilleras ti! torrhet,

lä cjvarblifver en hvit mafla, och fluteligen okas

elden, tils materien år igenomglodgad. Den
ofvergangne fpiritus kan användas til famma ope-

ra

-

(*) Denna fyra var mot vatten i tyngd, fom 10 til 8,

eller om en fialka vatten väger i uns, våger lika

rymd Spiritus falis 10 drachmer.

(^) Denne hade famma fpecifica tyngd, fom Spiri-

tus falis.
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ration flera gånger. NårRetorten kallnat, fon-

derfläs den, och hvita maflan uttages, fanit for*

varas uti tiltåpt flafka, under namn af torr Ar-
fenik-fyra, eller pulveriferas den grofc uti glas-

mortel, och lågges uti en glas-retört, hvarpä

flas t delar deftilleradt vättett, föm ofver elden

med förelagd recipient kokas tiägra minuter, tils

fyran år uplöll : det ofvergångna vattnet hålles

då i retorten tilbakä^ folutioilén filtreras igenom
forUt med hett Vatterl litlUtadt grått papper ^

och fårvaras uti flaflca med glaS - propp ^ urider

namn af Arfenik - fyra.

Anmärkning. Arfeniken måfté hodvåndigt be-

frias från (itt phlogiftön^ innan fyräii kan er-

hallas^ hvilket håift (kér méd acidiirn hi*;ri. Dec
fk Lille tyckas vara nog ^ at ällénaft abfti^aherä

Saltpeterfyran ifi'ån Arfeniken, dä Arfenik fyraii

borde blifva qvar: men pa denna vågen decorii-

pojidras en gänflca liten deU ty detta Sak bor
fårll \^ara folveradt, på det acidum riitri må an-

gripa detfamma uti allä mojeligä punéter> meri

Acidum nitri låfer allénaft en litett del äfféhik^

öch det i propörtiön af vattnet , föm fyräri åf

blandad med^ ty rokäride Saltpeterfyrä lofer åri

miridrej men Salt-fyran har en ftark ättraftidri

fil Arfeniken: ju mindre Vatten derifammä här^

defs rtierä Arfenik fölvéra^^ öch föres rtiéd 6f-

ver i recif)iénten, Angifrie mångd af Salt-fyM
behofves^ fot at hålla Arfeniken médélft varmi
itploft. Når nii uti lädaiil fölutiön acidum nitri

komnier^, lä calcinetas Arfeniken, emédari deii

tager til fig defs phlogifton, fam af roda får-

gen och fpånftigheten nogfamt fkorijes, hvafigd-

tiom ock Salt-fyrans atfraction til den m rtiera

.
• S z de^
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dephlogifticerade Arfeniken, blir minftad, flat

hon blir i ftänd at uplofa mer Arfenik. Man
kunde ftraxt flä Kungs- vatten pä Arfeniken,

men den ftarka fråfningen, fora upKommer, gor,

at Arfeniken flyter ofvanpä, och läledes icke

fuUkomligen af raenftruo angripes. När all fy-

ra år afdeftillcrad, bor elden okas, pä det at,

om någon aqua regis fkuile vara qvar i mafllm,

den famma aldeles ma afdrifvas. Denna' qvar-

lemnade fyra väger nåftan lika med den dertil

brukade Arfeniken. Knapt fkuile man tro, at

det vore en fyra^ emedan den icke har nägon
Imak, men efter några dagar fucktas den i luf-

ten och omfider deliquefcerar, famt liknar dä

Vitriol-fpiritus. Emedan det nog längfamt til-

gär med denna fyras deliquefcerandd , folverar

jag henne uti vifs mängd vatten. Dä äierftär

litet hvitt pulver, fom ej lofes: detta pul-

ver kommer af Retortenj ty den befinnes, ef-

ter operationens flut, vara mycket angripen, och
§r detta Kifelmjol. Nämnde pulver bor väl flcil-

jas ifrån fyran medelft filtrering, och pä det ej

nägot lim af papperet mä inblandas i fyran, fom
gifver ät forfoken et annat utflag , bor pappe-
ret forft utlutas-

Senare Methoden»

5. Andra låttet at decomponera Arfenik , flcer

med* Brun- ften. Man tager en del pulveriferad
Brunften, denna blandas uti en tubulerad glas-
retort med 5 delar af förut nämnde Spiritus fa-

lis. Denna blanning bor fylla rctorten til fjer-

de-delen. For retort- mynningen luteras en re-

cipient , uti hvilken år en blanning af ^:del
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pulveriferad hvit arfenik och |^-del vatten j re-

torren lågges pa varm fand. Dephlogifticerade

Salt-fyran, fom i recipienten ofvergär, abfor-

beras ftraxt af arfeniken. Efter nägra timars

forlopp 5 år Arfeniken folvcrad och vifar tvånnc
fluida, fom ej blandas med hvarannan. Den-
na nu i recipienten Varande folution, afdeftilk-

ras uti ren glas-retort til torrhet, och pä flutet

okas elden, tils qvarlemnade maffan fuUkomli*
gen glödgar. Da ofvergä ater två flags fluida^

fom icke blandas med hvarannan.

Anmärkning. Salt-fyran lemnar fitt phlogifton

hos Brunftenen, och emedan denna dephlpgifti-

cerade fyra det famma ä nyo flarkt attraherar,

måftc Arfeniken lemna henne fitt brånbara, och
förvandlas låledes ater i recipienten til vanlig

Salr-fyra. Denna fyra lofer en del Arfenik, och
utgör dermed det ena liquidum, fom kallas Bu-
tyrum arfenici : men den andra delen af Arfeni-

ken, fom år blefven decomponerad, haller fig

uploft uti vattnet, hvarmed den uti recipienten

var blandad, jåmte litet Salt-fyra, utgörande et

fluidum, fom år fpecifice lättare ån det på bott-

nen ftäende Butyrum^ Når nu defle tvånné flui-

da reftificeras, ofvergår den delen af Arfeniken

,

fom ej år blefven decomponerad, i form af en
tung olja, jåmte litet Salt-fyra, fom ftår ofvan-

på: men Arfenik - fyran blir qvar i retorten.

Denna fyra har aldeles famma egenflkaper fom
den förra. Det år befynijerligt, at Butyrutn
arfenici ej blandas med en någorlunda concen-
trerad Salt- fyra.

4. Forr än jag underkaftade denna fyran mi-
na forfok, var jag angelägen at veta, "om hon

S I var
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var lika la. dödande, fom Arfeniken fjelf år.

Jag blandade derfore litet uti haning och fattc

for flugor: defle dogo en timme derefter, 8

gran pulyeriferad fyra, blandades uti et Ilycke

kott, ' fom gafs at en katt; z timmar derefter

tycktes han vara nog nh^ döden, man gaf ho^

nom mjölk at (Iripka, hvaraf hap håftigt voraq^

r^dcy och fprang fecian bärt,

jirfenik -fyrans fårbällande med brån-
bare kroppar.

f. (a) Nar t uns torr Arfenik fyra for 0g,
allena drifves ! en liten glas-retort med lådan hei-^

ta, at hon år ljus - glödgad, går den i en klar

flufs, fom i kölden är mjölk - l^ärgad : men okas

hettan lä, at retorten börjar fmålta, begynner
fyran at koka, och litet Arfenik upftiger i hal-

fen. Ju längre kokningen continueras, ju me-.

Arfenik läs. Dä jag hade brukat famma grad

af hetta eii timme, fmälte fmä häl pä retor^en,

hvarigenom fyraq rann i elden. Efter affvalnin-

gen, befans, at fyran hade dragit Gg inuti pä
jfidan af Retorten , ånda til halfen.

(b) Når famma mängd torr fyra fmältes uti

én tiltåppt digel med ftark eld, kommer hon i

ftark kokning och bärtryker pä \ timme-, (åt-

tesi digelen, medan fyran ryker, under en glas-

klocka, fä ofverdrages klockan inuti med et hvitt

pulver, fom år Arfenik, och ej fyra. Uti di-,

gelén återftär litet klart fvär-fraålt glas, h var-

med ock digelen år ofverdragen, fom beftar af

lera och arfenik - fyra. (c) Arfenik -fyran ändras

icke af kolftybbe under digeilion: men fläs den-

na
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na blanning uti retort och, fedan all fucktighet

år abftraherad, en recipient forelågges, okas el-

den, tils bottnen af retorten begynner glödga,

lä antändes hela maflan med häftighet, all Ar-
fenik- fyra reduceras och fublimeras i halfen, fom
utgör en glänfande yegulus, blandad med litet

arfenik och kolftybbe. I recipicnten finnas några

droppar vatten, fom ej hyfa minfta fyra. Sam-
ma phénomen händer, når Arfenik -fyra», (om
med Brunften år tilredd, nyttjas, (d) När Ay^
fenik-fyran digereras några dagar med terpentin-

olja, feta oljor, focker, tjocknar fyran och blir

fvart: om ifrån denna fvarta mafla litet Salt-fyra

lindrigt ofvcrdeftilleras, och fedan uti detta aci-

dum falis nSgot Saltpeterfyra drypes och äter rc-

ftificeras, fä reftcrar litet Arfenik-fyra. Hvaraf
följer, at Arfenikrfyran under digciUon attrahe-

rat litet phlogifton af delTa oljor, hvaraf Arfe-

nik ä nyo upkpmmer, hvilken Salt-fyran forer

6fver i recipienten. Spiritus vini ändras icke af

Arfenik- fyran, hvarken i digeftion eller deftil-

lation. (e) 6 delar Arfenik -fyra med i del pul-

veriferadt Svafvel, ändras intet under digelbonj
men til torrhet evaporerad och utur en glas-

rctort med recipient deftillerad , (ker en häftig

förening, fä fnart blanningen bekommit den grad
af hetta, at Svaflet fmälter. Hela maflan fubli-

meras nåflan pä en gång, och utgör et rodt fub-

limat j uti Recipienten finnen en penetrant fpi-

ritus fulphuris volatilis.

Af nu anförde förfok följer; at Arfenik-fyran
måftc vara nog eldfaft (a)' famt hafva flark at-

traftion tij phlogifton, och at hon utom det-

famma ej åter förvänd! as til Arfenik , hvaraf föU

5 4 jer,
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jer, det hettan nödvändigt mafte innehålla något
eldfångt åmne, emedan denna ocklä reducerar

Arfenik - fyran (b). At hon liknar metallifta kal-

ker deruti, at hon ej kan förenas med Svafvel,

man allenaft i regulinifk geftalt, det bevifar

mi recipienten varande Spiritus vitrioli volatilis

(e): ty när Arfenik- fyran attraherat lä mycket
phlogifton, fom fordras til re.gulus, qvarhäller

den los-blefne Vitriol-fyran lä mycket brånbart,

at dermed utgöra Spiritus vitrioli volatilis. At
lä tilgär, flutes deraf, at Arfenik med Svafvel,

fublimerad til Årfenicum rubrum, gifver åfven

cn flygtig Svafvel - fpiritus.

Arfenik -fyrans forhållande med Salter^

Med alcali fixutn vegetabile.

6. (a) Når Arfenik- fyran fatureras med Vin-
Ilens alkali, upkommer et medelfalt, fom intet

cryftalliferas, utan, til torrhet afrokt, liquefce*

rar äter i fria luften. Detta medelfaltet färgar

Viol-fyrupen grön, men ändrar ej Lacmus-folu*
tionen. (b) Men om lä mycket fyra tilflas, tils

Viol - fyrupen intet andras, blir Lacmus rod,

denna lolution lemnar vackra cryftaller, hvilke

likna aldeles Herr Macquers Sal neutrum ar-

fenicale, lä väl uti figure, fom alla andra egen*

ficaper, (c) Detta falt har jag hållit flytande

med ftark eld uti digel, hvarpa et lock var lu-

teradt, en timme: efter affvalningen, var dige*

len inuti med hvit glafur ofverdragen, faltet läg

qvar, fom efter . uplofning i vatten och anlkjut-

ning, formerade farorna falt med ofverfliott af

fyra 5 fom fprut. (d) Detta få kallade neutral-
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falt, blandades med |- kolftybbe ganfka noga^

och deftilleradcs uti glas-retcrt. Dä rerorteii

begynte glödga, kom blanningen i häftig kok-
ning utan tandning, och fublimerades en ganfka

vacker regulus arfenici. Svarta refidunm folve-

rådes i vatten, folutionen var alkalifk, och ha-

de intet fpar af Arfenik-fyra. Herr Macotjer
menar, at dcfs neutral-falc år alkali, med Ar-
fenik pä et béfynnerligt lått forenadt : men nu
fer man, at det allenaft år en betlands- del af

Arfeniken, hvarmed alkali år forenadt 3 h vårföre

ock fyror ingen Arfenik ur detta falt fålla.

Med alkali minerale.

7. (a) Måttas alkali minerale med ilrfenik-

fyra, fas cryftaller, fom til figuren aldeles lik-

na det förra; men de åndra ej Lacmus, och
fårga Viol-fyrupen gron. (b) Sattes mera Ar-
fenik-fyra til, anflvjuter det intet, utan, til

torrhet afrokt, fucktas åter i luften.

Med alkali volatile.

8. fa) Måttas alkali volatiie medArfenik-fyra,
och folutionen uti fi^ia luften cvaporcras, fas Arie-

nik-falmiac, fom til figuren mycket liknar dc förra

medelfalten. Detta lalt ändrar ej Lacmus tårgen,

men Vioi-fyrupen blir gron, det mifter fin klar-

het i lindrig varma, och flåpper en del alkali

volatiie, då det fedan gifver utilag på fyra. (b)

Med ofverlkott på fyra, fas fura cryilaller , fom
anfkjuta i långa ft rätar, men fom åter liquefcera

i luften, (c) Deftilleras Arfenik -falmiac, tås

flytande alkali volatiie, faltet gar 1 flufs och Ar-
feniken fublimeras. Det återitär en hvit materia,

S f fooi
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fom med ftårkare hetta flyter och år Arfcnik**

fyra. Emedan Arfcnik- fyran utan phlogifton ej

kan förvandlas til Arfenik, och dylik ändring in*

galunda får tilflcrifvas hettan i denna deftillatiori

,

emedan Arfeniken fublimeras forr ån refiduum
eller fyran gätt i fluffcn, lä följer, at Arfenik-
fyran under deftillation deftruerat en del alkali

volatile. Vid mina forfok med Brunften, har
jag anmärkt, at når alkali volatile decompone-
ras, tas altid en fort luft (^). Det famma hän-

der ock hårj jag deftillerade i uns Arfenik-fal-

miac uti en liten retort, och nyttjade i ftållet

for recipient en torr bläfa: juft då Arfeniken
fteg up i halfen, utfpåndes bläfan. Denna luft

liknar aldcles den, fom tås af brunften och Sal-

miac.

Med Tartarus vitriolatm och Säl mirabile QlatiberL

S>» (a) En del fin rifven Tartarus vitriolatus

löftes under kokning uti en Retort i ^ delar Ar*
fenik-fyra, fuktigheten afdeftillerades forft, fe-

dan applicerades en torr recipient och elden oka-
des: dä retorten varglodande, kom blanningen
i en klar flufs, men ingen fyra gick i recipien-

ten: men dä elden ån mera okades, tils retor-

ten fmålte, kom blanningen i kokning, och 1

recipicnten ofvcrgick en concentrerad Vitriol-

fyra, fom hade lukt af flygtig Svafvel-fyra: in*

gen Arfenik fublimerades. (b) Sal mirabile de-

componergs ock, dock tycktes det fordra min-

dre hetta
2^
ån Tartarus yitriolgtus.

Med

K, Vctenfk. Acad. Pandl. 1774» pag,i8i.
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Med Sakpeter.

TO. En del renad Saltpeter deftillerades med
3 delar Arfenik-fyra. Så långe någon fuktighet

var qvar hos fyran, gick rent vatten 5 men dä

maflan begynte torka, kom Saltpeter - fyran i

recipienten, och blanningen gick i klar flufs.

Dä ingen fyra med denna eld -grad mera kom,
låt jag retorten kallna. Det acidum nitri jag

iätt, var ej il flygtigt, fom det hvilket fås af

Arfcnik och nitrum. Refiduum folverades i vat-

ten och evaporerades , då jag bekom et cryftal-

Jiferadt falt, fom liknade aldeles Macquers neu-

tral-falt, jåmte litet odecomponerad Saltpeter.

Arfeniken fkuUe iåkert icke decomponera
Saltpeter, om det e] fkedde i kraft af en dub-
bel frändfkap : at nämligen Alkali nitri förena-

des med Arfenikens fyra, och Acidum nitri med
defs phlogifton, hvarfore ock (ådant acidum år

lä ganfka flygtigt. Hade Saltfyran åfven ftorre

afFinitet til phlogifton, (ä borde ock arfenik de-

componera Sal commune, fom det verkeligcn

(ker med nitrum cubicum. Herr Macquer har

ej bekommit något Sal neiurum i digel, utan
alkali nitri, fom innehöll litet Arfcnik. Jag har

erfarit, at detta Salt uti digel åfven vål kan til-

lagas. Til den andan fmåltes Saltpeter uti en di-

gel, fom allenaft i bottnen år glödande, fedan

^laftas en knifs-udd pulveriferad Aj'fenik dertil:

^når de roda ångor och ffcumningen uphora, ka-
ftas åter en knifsudd iVrfenik - pulver til: man
fortfar dermed lä länge, tils Saltpetren begynn
ner tjockna, och intet mera med denna eldgrad

flyter. Solveras en del af denna maflan i vat-

ten.
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ten 5 lä färgar folutionen Lacmus - papperet rodt.

Efter evaporation fäs en mångd Sal neutrum ar-

fenikale, jåmte nägot Saltpeter: men okas el-

den lite^ mera, begynner inaflan äter at koka
med roda ångor j når maffan tjocknar och kok-
ningen afftadnat med denna eldgrad, och en del

håraf folveras i vatten, finner man, at uplofnin-

gen ej andrår Lacmus -papperet, men Viol-fy-

rupen blir gron, famt fmakar intet alkalinilk.

Denna folution anfkjuter ej (§.6. a). Om ån-

teligen elden okas lå, at digelen och Salt-mas-

fan flarkt glödga, kommer det å nyo at koka
med Skedvattens lukt, åndteligen ftadnar alt-

fammans i en klar flufs. Solveras denna maffa

i vatten, befinnes denfamma vara mycket alka-

Jifkj men innehåller likvål lika mycket Arfcnik-

fyra, fom i forfta folutionen. Om en del arfe-

nik med t delar Saltpctcr uti glas-retort tvin*

gas med iadan hetta, at retortcn fmålter, tas ej

Arfenikaliftt neutral- falt, utan en alkalift: med
arfenik-fyra blandad mafla. Af deffa forfok följer,

at Herr Macquer nyttjat for ftark eld, for

at uti digel tilreda Arfenikalifkt neutral-falt. Men
frågan år: hvarfore ftarkare hetta alkaliferar klän-

ningen, då likvål Saltpeter i ladan hetta, el*

ler ArfenikaliHca neutral-faltet med ånnu ftarka-

re eld, intet alkaliferas (§. c)? Följande for-

fok fvarar på frågan : om arfenik - fyra måttas

med alkali tartari, tils Lacmus - folutionen ej

mera rodnar, fedan afdunftas til torrhet och med
dubbelt Saltpeter utur glas-retort med récipi-

ent deftilleras^ utdrifves Saltpeter-fyrnn, (å fnart

materien år kommen i fiufs^ denna fyra år gan*

fta flygtig. Fortfares med ftark deftillering,

tils
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tils ingen fyra mera ofvergar, befinnes qvarlem*

ningen i retorten vara ganlka alkalifk. Om fam-

ma medelfalt blandas uti folution af Hepar ful-

phuris, pra^cipiteras fvafietj likaledes hvitnar

tvåUuplofning. Således år klart, at Arfenik-

fyran, med ^^orre mängd alkali, ån til måttning

fordras, kan förenas, och i följe deraf utdrifvcs

Saltperer- fyran, hvaraf upkommer et Arfenika-

lifkt falt med ofverflcott af alkali : dock har den-

na attraftion åfven hår finagranforj tyom i del

arfenik med 6 delar Saltpeter, uti en tåckt di-

gel, med ftark hetta, lä långe fmåkes, tils all

kokning uphorer, lä Bs, utom alkalifka arfeni-

kal-faltet, en anfenlig mängd Saltpecer, fom ej

blifvit decomponerad. Men vid Saltpeters al-

kalefcering med Arfenik år ånnu en hufvud-om-
ftåndighet at märka, nämligen, at glödande Salt-

petcr altid attraherar en liren vifs mängd phlo-

gifton af fjelfva hettan, och at ladan phlogifti-

cerad Saltpeter - fyra ingår med alkali en nog
los förening, lä at vegetabiliflca fyror utdrifva

den ifrän (in bads. Denna Saltpeterns egenfkap

ar orfaken, hvarfore Arfenik -lyran, i kraft af

fin frandflcap til ofverflodig alkali, utdrifver en
af hetta phlogifticerad Saltpeter - fyra ; fivaraf

ock följer, at emedan kokfaltet i hettan intet

åndras, Arfenik- fyran ej formar alkalifera den*
famma, fom af följande §. kan inhämtas-

Med Sal comniUKe.

II, En del Sal commune dcftillerades med 5
^elar arfenik -fyra: forft ofvergick vatten 3 da
bianningen var torr, ändrades recipienten och
cUkn ökades.^ tib rcconen var glödande, dä blan-

nin-
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ningen fattes i flufs och kokade. Med denna
eld-grad continuerades, tils kokningen afftadna*

de, då uti recipienten gick rökande Salt-fyra»

Sedan Refiduum kallnat, folverades det, folutio-

nen filtrerades och evaporerades^ det anfkåt nå-

got Sal commune, men äterftod en tjock mate-

ria, fom ändrade Lacmus - tårgen i rod och cry-

ftalliferade intet.' Uti §. 7. år anmärkt, at al-

kali minerale med ofverflod af arfenik-fyra in-

tet cryftalliferar, dcrfore utfpåddes detta mag-
ma med deftilleradt vatten, och tillades fl lån-

ge fin rifven krita, tils uplofningen ej mera vi-

fte fpär på fyra, fedan filtrerades den. Eftetf

äfdunftningen i fria luften, bekoms et cryftal*

liferadt falt^ aldeles likt med meddfaltet §é 7.

Med Såtmiäk,

Ii. Én del Sälmiak deftillerades med \ delat*

Arfenik -fyra. En del Saltlyra ofVefgick ined

Vattnet. Recipienteri andraden och éldetl okä-

des ^ rökande Salt - fyra gick ^ öch blahiiin^

gen köm i flufs i ftraxt derpä fyldes fecipienten

med hvit rok^ och i retört-halferi fublimefades

et hvitt pulver^ pa flutet körtl ftidkände alkali

Völatile i recipienten^ Et fint refidUunhi åtei'ftod^

fotil var Arfeiiik- fyra. SublirtJätet i halfeii fol-

verades i kallt Vatten, i filtfUm tjvätblef hvitt

pulver^ föm Var Arfénik^ öéh fölutiöriéni innehöll

Salmiaké

Jag itetefadé fämmä forfok, öch nyttjade^ {

ftåilet for recipiént, ert luft-tom blåfa: da het-

tan kom til den gfad ^ ät hvitä pUlVret fteg i

retort-halfen^ utfpåndes blåfari. Öeniia lUft lik-

ilar äldéles détt föffl onitalas (|. ^. c)^ Hataf
foU
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följer låledes, at en del Arfenik-fyra med en del
phlogifton i alkali volatile fig förenat, och der-
med den uti halfcn fublimcrade Arfeniken til vä-
ga bragt, då nödvändigt blåfan af luften, fom
af Alkali volatilis deltruélion framkommer, ut-
fpånnas måfte. Emedan hettan utdrifvcr alkali
volatile af Arfenik - falmiak (§. 8. c), och når
en i dunft förvandlad fyra och alkali volatile
råka hvarannan, altid formera rok, (å år klart
hvarfore pä flutet recipienten upfylles med rok!

Med gips och tmgfpat.

13. (a) En del pulveriferad Gips blandades
med z delar torr Arfenik-fyra: då blannincen
var genomglödgande, ofvergick Vitriols - fyran

,

fora hade ftark lukt af flygtig Svafvel fpiritus
och materien kom i flufs, fom, fedan deftilla-
tionenvar fluten, hade anfcende af mjolkfårgadt
glas. (b) Tungfpat förhöll fig pä famma lätt,
undantagande, at Vitriol-fyran intet utdrefs forr
ån retorten fmålte: refiduum var litet rodaktiet.
$e §. zo. ^

Med tlufs 'Jfat,

14. En del pulveriferad Flufs -fpat blandades
med 4 delar Arfenik-fyra famt deftiUerades , re-
cipienten mnehåll litet vatten. Då fetörten var
glddande, fublimcrades et gult och på flutet rodc
fubhmat, ingen flufs-fpats fyra kom ofver, utan
flygtig Svafvel-fpiritus. Qyark-mningen var gri
och deltes I tvånne^ddar : ena deleq blandades
med kolftybbe, och deflillcrades med ftark eld
men hvarken fegulus eller arfenik fublimeradesi
hvaraf var klart, at for litet »rftnik-fyra Var bru-
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kad ti! denna flufs-fpats decompofition, fom ia*

neholl litet Svafvel-kis. (§. f. e) Andra delen
blandades åter med 4 delar Arfenik-fyra och de-
ftillerades. Dä blanningen var torr, (ublimera-
des litet gult fublimat^ derpä blef vattnet i re-

cipienten med hvit (korpa ofverdraget, dä rcci-

pienten fom oftaft flcakades
, pä det {korpan kun-

de falla til bo^rtnen; deftilleringen continuerades,
tils ingen hinna mera viftefig pa vattnet. Skorpan
var kifel, och vattnet innehöll flufe-fpajts fyran.

Arfentk'fyrans forhållande med Jordarter^

Med Kalk.

if. (a) Drypes arfenik-fyra i kalk-vatten,

prsecipiteras kalken i förening med arfenik- fyran

:

kommer mera fyra til, uplofcs fällningen igen.

Evaporeras foliitionen, anfkjuta fmä cryftaller :

om defla cryftaller folveras i litet vatten, och
vitriol-fyran drypes deriiti, fålles gips, (b) Ut-
fpådes Arfenik - fyran med vatten och pulveri-

ferad krita tilläggcs, folveras den forft, men ont

m^ra krita tilkommer, tjocknar hela folutionen

af fmä cryftaller. (c) Arfenik-fyra prxcipiterar

cj uplofningen af kalk - faltpeter, kalk* falt och
kalk i ättika uploft^ ej heller pr^cipiteras deffk

faltfolutioner af Herr Macquers neutral- falt j

men Arfenikaliflca falter (§§. 6, 7, 8- a. a. a.) dc-

componera deffa folutioner, och fäs et i vatten

ouplofligt 5 men i fyror lättlofligt prascipitat*

(d) Om detta med arfenik-fyra förenade och edul-'

corerade kalk - pr^cipitat uti tiltåppt digel en

timma häftigt calcineras, gar det til en nägoc

tjock fiufs, men behåiier qvar arfeåiik-fyran. (c>

Blan-
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Blandas det med lika mätt kolftybbe, och med
ftark eld drifves i retort, fublimeras cn glånfan-

de regulus arfenici. C^arlemningen år brand

kalk, blandad med kol, dock år anm; litet tec-

ken til arfenik-fyra qvar.

Med Mapjefia nlha.

1 6. (a) Magnefia alba folveras uti Arfenik-

fyra, men når Tyran år kommen til måttnings-

punÄen, coaguleras blanningen. Solvcras detta

coagulum uti mera Arfenik-fyra och afdunfta^^

gelatinerar folutionen^ utlutas denna gelatina mc4
vatten, filtreras och evaporeras, qvarblifver eu
feg materia, fom ej cryftalliferar. (b) Uplos-
ningen af Magnefia i Vitriol, Saltpeter, Salt**

fyra och ättika, praccipiteras ej af Arfenik-fyra,

men arfenicalifka medelfalter (§. § 6, 7, 8. a, a, a)

f)rgjcipitera defl^a folutioner« Pr^cipiiatet lofes

att i fyror, men i vatten år det olofligt. (c)

I digel och med kolftybbe forhäller det fig fom
kalk-prsecipitatet (§. if. d, e,).

Med Alun^pri.

17. (a) Jorden, fom med Vindens alkali utur
Alun-uplofningen praecipiterad och med kokan-
de vatten utlutad år, folveras lått, medan hon
ånnu ej år aldeles torr, i Arfenik-fyra. Solutio*

nen coaguleras, når hon hunnit til faturations-pun*

£ten. (b) Uploft i vitriol, faltpeter-och falt-

fyra, prascipiteras ej af Arfenik-fyran, men up-
loft i åttika, tålles pra:cipitat. Arfenikalifka

mcdel-falter prrecipitera defla uplofningar, prse-

cipitatet lofes lått i fyror, men ej i vatten, (c)

I digel forhäller det fig fom kalk - prxcipitatet

(^^. If. d). (d) Om folutioncn (Lit, a), afro-

T lce$
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kes til torrket, och blandas med litet kolftyb-

be, Tamt deftilleras med ftark eld, upftiger i

retort- halfen litet gult fublimat och glånfande

regulus, famt i recipienten någon flygtig Svaf-

vcl-fyra. Refiduum folveras fvärligen i vitriol-

fpiritus, dock and?: juta, efter et par månaders tid,

nägra Alun- cryftaller.

Med Lerä.

18. En del pulveriferad hvit lera blandades

med 4 delar Arfenik-fyra, fom digererades 2 vec-

\ox: men fyran hade intet uploft deraf. Blan-

ningen flögs i retort, och afdeftillerades til torr-

het, dä elden okades tils retorten fmålte. Blan-

ningen gick i tjock flufs, och fublimerades li-

tet Arfenik. Refiduum pulveriferades och blan-

dades med litet kolftybbe^ famt deftillerades med
famma eld-grad 5 dec fublimerades en glånfande

regulus.

Med Kifet.

ip. Liquor filicum pra^cipiterades med vitriol-

fyra, pra^cipitatet utlutades med kokande vat-

ten 5 då det ånnu var vatt, flögs derpä Arfenik-
fyra, blanningen fl:åldes i digellion i 14 dagar,
men det flcedde ingen uplofning: fedan evapo-
rerades blanningen til torrhet, och calcinerades
uti retort, tils denna fmålte, liret Arfenik fteg

Ujp i halfen. Refiduum utkokades med vatten,
da fyran uploftes , men Kifcln lag oförändrad
qvar.

Med Tungfpats jorden.

20. Jorden i tungfpaten år ej kalk, fom
allmänt tros, utan en lärfldld jordart. Det år

dea famnia^, om hvilken jag anfört nägra forfok

uti
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uti afhandlingen om Brunften Herr J, G.
Gahn har federmera berättat mig, det han fur-

nit denna jordarten vara bafis i tungfpaten. Så-

ledes fick jag anledning at forfkaffci mig en Itor-

re mingd håraf, famt anltälla flere fortok der-

nied. Här vil jag allenaft nåmna Arfenik-fyrans

Forhållande med den famma. (a) Tungfpats-jor-

den folver^s lått i Arfenik - fyra , men lä fnart

fyran hunnit til måttnings-pun6i:en5 pr(x:cipiterades

hon Iter i förening med Arfenik-fyran, (b) Up-
loft i Saltpeter, Saltfyra famt Ättika, praecipi-

teras intet af Arfenik*- fyran, men arfenikalifta

medelfalter (§• §. 6,7, 8. a, a, a) decomponera
dcfla folutioner. (<:) I digel forhäller detta pras-

cipitat fig fom kalk pr^ecipitatet, likaledes med
kolftybbe. (d) Tungfpats-jordens folution i Ar-
fenik-fyra, pra^cipiteras åter af vitriolfyra, hvar-

af et uti vatten ouplofligt falt, nemligen, ny
tungfpat, upkommer,

Arfentk-fyrans forhållfinde med Metaller^

Zi. Emedan Arfenik- fyran uti digel ej lån-

ge qvarhälles, utan nog häftigt i arfenik för-

vandlas^ och lålpdes bärtryker (§. f. b)> men
pti retort timmeligen långe uthärdar, och folj-

akteligen då längre verkar pä metaller, har jag

håldre velat nyttja fednare methoden.

Uti flafkor med länga halfar flog ja^ 4 delar

Arfenik - fyra , och en del metalU filfpan : når

vattnet var bärtrokt, flog jag åter deftilleradt

vatten til. Denna method har jag brukat vid

^lla de följande forfoken.

T % Med

C) K. Vetenik. Aad. HandU 1774. pag. iiz.
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Mid Guld.

zz. (a) Arfenik - fyra har i digcftion ängen

verkan på Guld. Hela blanningen flögs uti re-

tort, och abftraherades all fuktighet, fedan oka-

des hettan, tils fyran kora i flufs, famt fortfors

med denna eld -grad, en half timme : imedlertid

fublimcrades litet arfenik. Dä retorten var kall-

nad, tilflogs litet vatten och lades pa fand, pa

det fyran kunde uplofas. Qyarliggande Guldet

aftvättades och torkades, dä det befanns hafva

nåftan famma vigt fom förut. Retorten var fär-

gad med roda och gula flackar, fora ej med na-

lot menftruum kunde bringas från glafet. (b)

Guld-folutionen blandades med Arfenik- fyran;

dä Oiedde ingen pra;cipitation ,
blanningen ab-

ftraherades uti retort ad ficcum, elden okades

tils det flod i flufs: Guldet reducerades, och i

recipienten kom dephlogifticerad Saltfyra.
^
Re-

torten fanns fårgad med roda och gula flackar,

(c) Blanningen af Arfenik - fyra och Salt - fyra

angriper ej Guld , icke heller en blannmg af Sait-

peter och Arfenik -fyra.

Med Platina.

21. (a) Phtina angripes ej uti digeftion af

denna fyra. Sedan all fuktighet var afdeftille-

tad, gafs hetta , at retorten fmålte: Platina låg

i fmåka fyran pä bottnen, litet Arfenik fublimc-

rades. Efter affvalningen, flögs vatten i retor-

ten, dä fyran folverades, denna fyra var oklar

af e't hvitt pulver : fum utlutades med vatten

,

famt torkades. For bläs - ror pä kol blef det

fvart, luktade Arfenik, och drogs af magneten.

Platina hade, fedan hon var torkad, knapt mi-

ftac

I
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ftat något af vigten. Således angripes ren Pla-

tina ej heller af Arfenik-fyra. (b) Platinas-up-

lofning i Kongs - vatten , tålles ej af Arfenik-

fyra, men arfenikaliflca medelfalter tålla folutio-

nen. Pra:cipitatet år gultj lofcs i mycket vat-

ten, men innehåller intet fpär af Arfenik-fyra»

Blanningen af Arfenik-fyra och Salt-fyra angri-

per intet Platina, ej heller blanningen af Salt-

peter-fyra och Arfenik-fyra.

Med Silfver.

24. (a) Rent Silfver angripes ej under dige-

Hion med Arfenik-fyra: fedan blanningen var

abftraherad til torrhet, okades elden tils fyran

kom til at flyta. Dä fublimerades Arfenik i ftor-

re raångd, ån i förra forfoken med Guld och
Platina. Denna eld-grad continuerades f timma,
då Silfret varuploft: fedan retorten var kallnad,

fonderflogs han, och innehåll en nåftan klar otår-

gad glas-mafla. Retorten var med et brand-
gult glas ofverdragen, fom ej med något men-
ftruum kunde bringas frän glafet. (b) Denna
glas-mafla fonderkroflades , och päflogs deftille-

radt vatten , famt fattes pä het fand 5 ftrax der-

pä mifl:e maflan fin klara tårg, och blef röd-
brun, Arfenik - fyran uplofl:es, och det bruna
pulvret blef qvarliggande. Syran innehöll litet

Silfver uplofl: , emedan Salt - fyran fålde horn-
fllfver. (c) Bruna pulvret torkades och drcfs

med ladan hetta, at retorten fmålte; pulvret
gick i flufs, men ingen Arfenik fublimerades.

Sedan retorten var kallnad, fonderflogs han, mas-
fan, fom var brun och pä kanterne genomflcin*
lig, uttogs. (d) Efter filfver-kalk utan tilfats

T 5 af
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af phlögifton reduceras, fom åfven Arfenik-fyran

(^-f- b), (å forlok tes, hvad llarkarc het-

ta kunde Utfåtta. Derfore lades dentla gks-rnafla

uti digel^ pä h vilken en annan digel luteradeSj

odh gafs ladan eld , fom filfver til fmåltning be-

hofver. Efter afkylningen, fanns filfret reduce-

radt och oragifvit med l4et hvitt glas. (c) Silf-

Ver-uplofningen tålles af Arfenik-iVran ^ dock ej

hel och hällen^ prascipitatct år brunt. Herr
Macqjjers Sal neutrum arfenicale pr*i:cipiterar

mdra, men efter detta Sält cger ofverflodig fy-

ra, qvarhälles en del Silfver i fölutionen. Ar-
fenicalifka medelfalter (§. §. ö^y^ S. a^a,a) de-

Cömp6)nera fölut ionen aldeles. (f) Digereras det-

ta Silfver - prjtcipit^itet med Salt-fyra ^ Utdrifves

Arfeaik- fyran ^ och förvandlas til horn* filfver.

Likaledes uplofes detta bruna prcecipitatet af

Spiritus Salis armöniaci med kalk tillagad, (g)
Faitäii Silfret hvarken af z^rienik-iyra eller Salt-

fyra hvar for fig angripes, blir denna metall lik-

visft gertom hlanning af deifa tvä fyror mårkli-

gen angripen. Om Silfver - uplofningeti i Salt-

peter-fyra med Koppar tålles, detta Silfret med
hett vatten Val utlutas, famt med i delar Arfe-

nik^fyra, och i delar Salt -fyra, i 14 dygn, i

tilfluten flafka digereras, lä förvandlas Silfret uti

hvitt pulver: om detta pulver edulcoreras och
torkas, finnes det vara Lunä cornua. Om fyran,

fom ftod ofver hvita pulvret, deflilleras, ofver-

gar Salt*fyran, fom inDehäller Arfenik: ty med
litet acidum nitri blandad och åter Veétificerad|

återilär litet Arfenik*fyra. Håraf följer, at un>»

der digdlion, Salt-fyran angripit terra luna*, och

Arfenik - fyran Siltrets pblogillon , hvaraf up*
kom
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kom Ärfenik, hvilken Salt*fyran fcdan fort med
fig ofver i recipienten.

Med Qyickjilfver.

2f. (a) Qyickfilfver angripes ej under di^

geftion med Arfenik- fyran. Blanningen flögs i

Retort, och då vattnet var afdeftilleradt, oka-
des elden j då maflan gulnade, och Qyickfilfret

fteg up i halfen 5 jåmte litet Arfenik och litet

gult fublimat: elden okades, tils retorten ville

fmålta, men malTän kom ej i flufs. Af ö drach-

mer Qyickiilfverjj fom jag hade brukat til det-

ta forfok) bekom jag drachmer i recipien-

ten : Således hoU Arfenik - fyran drachmer
Qyickfilfver figeradt. (b) Sedan retorten kall-

nat, uttogs maflan, fom var litet gul, och del-

tes i tvånne delar. Ena delen kokades i deftil-

leradt vatten, men vattnet upl6fl:e intet deraf:

Saltpeter och Vitriol- Spfritus upl6fl:e ej heller

något mårkeligt: men Salt-fyran uplofl:e maflan
ganflja lått. Denna folution evaporerades til torr-

het, och lades uti retort famt deflcillerades. I
retort- halfen upfteg Mercurius corrofivus: re-

fiduum gick med itarkare eld i flu(s, fom var

Arfenik -fyra. Andra delen blandades med tvä

delar Sal commune, och defl:iUeradcs. Mercu-
rius corrofivus fteg up i retort-halfen, (c) Ef-
ter calcineradt Qyickfilfver genom hetta, utafi

tilfats af något brånbart, reduceras likaledes

Arfenik-fyra (§ 5« b), borde opk detca refi**'

duum (lit. a) reduceras, allenafl; tilråckelig eld

.brukas. Derfore blandades i del Qyickfilfvet

med 6 delar Arfenik-fyra: fedan all fuktighet

var afdeftillerad, ökades elden, och faft ån iilaflan

T 4 var
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var ljus-gludande, låg hon i retorten oförändrad
qvar, men dä retorten aldeles fmålte, kom maflan
i fluis, Qyickfilfret reducerades, och fteg jäm-
te aifenik up i halfen, litet Arfenik-fyra relle-

räde. (d) Man vet, at Salt -fyran ej angriper

Qyickfilfver i digeftionr men om 1 delar Sak-
fyra, 2 delar Arfenik-fyra och en del Qyick-
filfver ftåiles i digellion i 14 dygn uti tiltåpt

flafka, far fyran Mercurialifit fmak, och Qyick-
filfret förvandlas uti gult pulver. Deftilleras fy-

ran
j>
ofvergär Spiritus Salis, fom innehåller Ar-

fenik, meii om refiduura i retorten drifves med
Äarkare värme, upftiger mercurius corrofivus,

och ofverflodiga Arfenik - fyran blir i retorten

gvar. Gula pulvret fvartnar af kalk - vatten och
alkai/er, uti fublimation förvandlas det til Mer-
curius dulcis. (e) Mercurii folution uti viftriol

Och Saltpeter- fyra, prcecipiteras af Arfenik-fyra

til gult prjiecipitat, men uplofning af frätande

fublimat, fålles hvarken af Arfenik-fyra eller ar-

fenicaliflva medelfalterj men Arfenik-falmiac (§
8) pra^cipiterar uplofningen hvit. (f) Arfenik-

fyran undergår uti fublimation med frätande fub-

limat ingen ändring, men brukas mercurius dulcis

i ftållet
, upftiger Mercurius fublimatus och refi-

duum liknar qvarlemningcnCa). Somlige Au6borer
iäga, ät Arfenik med frätande fublimat deftilierad,

gifvcr Butyrum arfenid, men de fela håruti. Jag
har deftiUerat en lådan blanning uti ätfkilliga pro-

portioner, men altid erhållit forft mercurius cor*

rofivus, och fedan Arfenik i retort- halfen. Hår*
ftf borde ock följa, at efter Qvickfilfret uti frä-

tande fublimat år' calcineradt, hade Salt- fyran

ftarkare affinitet til arfenik än til terra mercurii.

At
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At fä vifshet håruti , blandades Butyram arfeni-

ci med ealcineradt Qyickfilfver, och deftillera-

des. Forft kommo några droppar Butyrum ar-

fenici i recipienten, derpå fublimerades Mercu-
rius corrofivus, och fedan kom Arfeniken. Men
annorlunda forhäller det fig med regulus arfeni-

ei y ty om den blandas med lika mycket fråtan'-

tände fublimat och deftilleras, fäs Butyrum ar-

fenici fumans, Mercurius dulcis och litet Qyick-
filfver. Håraf följer , at Mercurius corrofivus

decomponeras af dubbel attraftion, nemligen,
phlogillon uti regulus med Qyickfilfver-kalken^

och Salt-fyran med calcinerad regulus eller Ar*
fenik, hvaraf Qyickfilfver reduceras och Buty-
rum arfenici upkommer. Sak famma år det med
en blanning af auripigment och mercurius fpb*

limatus.

Med Koppar.

16. (a) Koppar angripes af Arfenik-fyra un-
der digeftion, och uplofningen tär gron fårgj

en myckenhet blä-hvitt pulver {ålles^ fom få-

ftes pä Kopparen. Detta pulvret beftär af Ar-
fenik-fyra och calcinerad Koppar* (b) En del

Koppar- filfpän blandades med t delar torr och
fin rifven Arfenik-fyra^ blanningen deftillerades^

tils retorten fmälte* Dä fteg arfenik i halfen,

blanningen kom i flufs, fom hade biä fårg. Se-
dan retorten kallnat, folverades maflan i vatten
med kokning, uplofningen hade b!ä fårg, men i

affkilde en mängd blå-.hvitt pulver, fom likna- /

de pulvret : lit. a). I Retorten äterftod litet
/

koppar, fom ej var uploft, och retort*bottnen
/

var tårgad med brun-roda och gula flackar, fom /

intet meaftruum kunde uplola. (c) Koppar,
/

T y up* /
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uploft i mineralifka fyror, tålles ej af Arfenik-
fyran, men uploft i åttU^a, pr^ecipiteras. Ar-
fenikalifka raedelfalter pra^cipicera Koppar folu-

tioner bla; detta edulcorerade och torrkade pra:*

cipitat hoUs uti tappt digel en timme i rtark

eld. Efter affvalningen, fanns pulvret vara fmålc

uti brun flagg, fom hade glaferat hela digelcn

med mork-gul tårg. (d Slaggen refs fin, och
blandades med litet kimrok, famt drefs utur en
liten glas-retort, tils han fmålte i hop: dä fub-

limerades en vacker regulus arlenici, och Kop*^
paren i refiduo blef reducerad»

Med järn^

17. (a) jårn angripes af Arfenik-fyra under
digeftion, och omfider gelatinerar hela folutio-

nen. (h) Men om digeftionen fker i tappt fla-

fka, for at hindra luftens ätkpmft, gelatinar hon
intet. En del håraf fattes i fria luften, et par

timmar, derefter gelatincrade uplofningen på ytan,

lä at flafkan kunde omvändas, utaii at nägot ut-

l-ann. Andra delen blandades med Vindens al-

feali, då tåldes en myckenhet hvit- grönt pr^-
cipitat, fom edulcoreradt deftillerades uti glas-

retort med lindrig eld, det fublimerades Arfe-

flik , och refiduum var rod ochra. (c) En del

Jårn - filfpän deftillerades med 4 delar Arfenik-

fyra, Blanningen fkummade mycket pä flutet,

öcli dä bon var torr, famt elden okades, (ked-

de en tandning i retorten, och med det famma
fublimerade lä* vål regulus fom arfenik. Efter

affvalningen , fanns refiduum fvart, famt kunde
rifvas til pulver, och innehöll allenaft litet Ar-

fenik-fyra. Retorten var tårgad med gul- bruna

glas-
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gks-flåckar. (d) Arfenik-fyra tåller ej Jårn-fo-

lutionen i mineralifka fyror, men Jårn, i åttika

upl6ft, pra2cipiteras i mork^gront pulver. Arfe*

nikalifka medelfalter prsecipitera alla Jårn-folu^

tioiier. DefTa prnecipitater gå med ftark hetta

i flufs med arfenik-lukt^ de förvandlas i fvarc

flagg, fom med kolftybbe blandad och calcine-

rad röker ftark arfenik ^ och fedan dragés af

magneten.

28. Ca) Bly fvartnar forffc Under digeftion af

Arfenik-fyra : nägra dagar derefter, ömgifves Bly-

et med hvitt pä grått ftotande pulver, fom år

blandadt med litet Arfenik, och med lindrig eld

kan fublimeras derifran* Syran innehåller intet

Bly uploft, (b) En depfkafvet bly deftiUera-

des med t delar pulveriferad torr Arfenik-fyra*

Blyet uploftes , och blanningen kom i klar flufs,

litet Arfenik fteg up i retort- halfen. Sedan re-

torten kallnat, innehöll han et mjolk-fårgadt glas,

fom med deftilleradt vatten kokadt, feparerade

en mångd hvitt pulver^ den ofverflodiga Arfe-

nik-fyran uploftes i vatten, (c) Detta edulco-

rerade pulvret lades uti en liten retort, och
hölls flytande en half timme ^ ingen Arfenik

fublimerades : några fmä kol-bitar fläpptcs ned utt

retorten, hvaraf fluflen kom i häftig kokning:
Regulus arfenici fublimerades, och Bly reduce-*

rade§. (d) Bly uploft i Saltpeter, kokfalt-fyra

och ättika, pro^cipiteras af Arfenik-fyra. Detta
proecipitat har lika forhåUande med '(lic. c).

Med Tcnm

1S> (a) Tenn fvartnar fårft un^er digeftion

med Arfenik-fyra, fedan omgifves det med hvitt

pul*^
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pulver, och omfider pelatincrar hela hlanningen*
(b) En del rafpadt Tenn blandades med i delar

torr puiveriferad ArG^nfk-fyra , och deftillerades:

då blanningen var glödande, ftedde en tandning

i retortrn, och llr^xt derpa (ubiimerades Arfe-
nik och litet regukis. Tennet uploftes och gick
i en klar flufsj fom efter affvalningen var mjölk-
färgad. Pä denna madan fl^gs vatten , fom
utfattes for hetta, at dymedeill folvera fyran:

då afföndrades en myckenhet hvitt pulver, fom
cj uploftes i någon fvra, och innehöll nog litet

Arfenik-fyra. (c; Tenn-folutionen i mineraiiOca

fyror, praxipiteras ei at Arfenik-fyra, men Tenn
i åttika folverad, falks. Arfenikaliflva medel-
falter praccipitera Tenn-folutionen Detta prx-
cipitat år ganfka fvårfmält med kolftybbe blan?

dadt, fublimeras regulus arfenici.

Med Zlnck.

30^ (a) Denna år den endafte af alla lå hela

fom halfva Metaller, fom i digeftion med Ar-
fenik-fyra effervefcerar. Zincken fvartnar och
fyran blir oklar af en mångd fvart pulver. Af-
flviljes detta pulver, edulcoreras och torkas, famt
i mörkt rum kaftas på en näftan glödande Järn-
plåt, brinner det med blå låga och hvit Ar-
fenik- rok , famt qvarlemnar et hvitt pulver. Är
låledes til ftorre dekn Arfenik- regulus. Denna
elFervefcencen uphorer fnart, emedan hvart en-

da Zinck-^ftycke oongifvcs med denna regulus,

fom hindrar fyrans verkan, (b) At få veta^ af

hvad fort denna under uplofningen upftigandc

luft år, bands en luft -tom blåfa ofver flafkan,

fom innehöll denna blanning. Luften, fom er-
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hölls, forhoU fig fom följer; i:o. Förenades ej

med vatten, ej heller pnt^cipiterades kalk- vatt-

net. 2:0, Blandad uti en liten kolf med ^ or*

dinair luft 5 abforberades ej. 3:05 Dä et tåndc

ljus kom när opningen, tändes luften i kolfveii

med en fmåll, lagan for mot handen, denna bicf

ofverdragen med brun fårg, fom var regulus ar-

fenici, och lemnade efter (ig en obehageiig ar-

fenicalifk lukt : åfvenledes var kolfven inuti med
fvart hinna ofverdragen. Således år detta en in-

Hammabel luft , fom haller Arfenik -regulus up-
loft. (c) En del Zinck- filfpan blandades med
2 delar torr och fin rifven Arfenik - fyra, famt
deftillerades Dä retorten begynte glödga i bott-

nen, (kedde en häftig tandning med en ljus la-

ga i retorten, fom med fmåll (onderflogs. I hal-

len fans regulus, Arfenik och flores Zinci. (d)

Zinck uplolt i mineralifka fyror, pr^ecipiteras ej

af Arfenik-fyra, men i ättika uploli:, fålles af Ar-
fenikfyra. Arfenicalifta médelfalter decompo-
nera deffa folutioner , hvaraf fas et hvitt prceci-

pitat, fom fedan den år vål aftvåttad, flyter i

retorten med ftark hetta, och med kolftybbe gif-

ver regulus arfenici.

51. (a") Wifnnit omgifves under digeftion med
Arfenik-fyra af et hvitt pulver, och uplofnin-
gen prcecipitera^ af vatten. Detta pulver beftär
af calcinerad Wifmut och Arfenik-fyra. (b)
En del Vv^ifmut deftiilerades med 3 delar torr
Arfenik-fyra. Blanningen gick i flufs, Wifmu-
ten calcinerades, men uploiles ej i fyran, fom
ftod ofvanpä, litet Arfenik ftcg i halfen. Efter
affvalningen, flögs vatten pä refiduum , fom up-
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löfte fyran 5 men kalken blef qvarliggandes. (c)

Wifmut i Saltpeter-fyra uploft:) prsecipiteras af

Arfenik-fyra. Detta prpecipitat, fom ock kal*

ken (lit. b), år ganOca fvärfmält^ men tilkom*-

mer litet kol-ftybbe, gar det fl:rax i flulTen^ ro-^

ker arfenik och Wifmuten reduceras.

Med Regulus Jntinjonii.

^i. (a) Under digeftion^ fepareras en mångd
hvitt pulver ifrån regulus. Om klara uplofnin-

gen drypes i vatten, tålles ock et hvitt pulverj

dylikt pulver beftär af calcinerad regulus och
Arfenik-fyra. Det folveras allenaft i Saltfyra

,

fom äter med vatten prxcipiteras. (b) En del

Regulus antimonii deftillerades med 5 delar torr

Arfenik-fyra: lä fnart blanningen var kommen i

flufs, tändes den, och ftrax fublimerades Re-
gulus arfenici och litet rodt fublimat. I Re-
cipienten kom litet flygtig Svafvel-fpiritus. Re-
liduum koktes med vatten

,
fyran uploftes och

lemnades qvar et hvitt glånfande pulver, fom ^

blandade^s med kol-ftybbe, och deftillerades med
ftark eld; blanningen kom i kokning, regulus

arfenici fteg up i halfen, och regulus antimonii

reducerades, (c) Butyrum antimonii pr^ecipi**

teras ej af Arfenik-fyra, men arfenicaUfka me^
delfalter decomponera denna folution. Vitrum
antimonii, uploft i Ättika, och Vinften prarcipi*

teras af Arfenik • fyra.

Med Cöbolt,

,5 5, (a) Arfenik-fyran färgades, under dige»^

ftion med Cobolt, rofen-rod, men lemnade myc-
ken Cobolt ouploft. (b) Hela blanningen flögs

iretort, och afdeftilleradcs til torrhet, elden öka-

des
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des, och maflan gick i flufs, famt fublimerades

litet Arfenik. Efter affvalningen-j var maflan

half genomfkinlig med violet tärg, hårpä flögs

vatten, och fattes i het fand, fyran uploftes,

violetta %g^^ torfvann, och uplofningen blef

mork-rod. Retorteti var blå i bottnen, fom ej

med något menftruum kunde bringas frän gla-

fet. (c) Arfenik-fyrf?n prsecipiterar ej Cobolt-
folutionen, ej heller Cobolt i Ättika uploft, men
Arfcnikalifka medelfalter decomponera defla up-
lofningar, och formera rofen - rodt prxcipitat.

Detta prxcipitat flyter trögt i digel, och får

utfeende af en mörk blå flagg.

Med Nickel.

34 (a) Nickel färgar Arfenik - fyran i dige-

ftion gron, en mångd grönt pulver, blandadt med
Arfenik, fepareras, fom med lindrig eld/ kan fkil-

jas derifrån. (b) En del Nickel-pulver blanda-

des med 1 delar torr Arfenik^fyra, och defl:ille-

rades med ftark eld ; blanningen kom i flufs, tyck-
tes tända fig, och Arfenik fublimerades Efter

affvalningen , fanns en gul mafla, h varpå uprefte

fig en myckenhet grå ffcjelkar, fom under de-

flillation hade vegeterat. Gula maflan kokades
med vatten. Syran folverades, och qvarlemnade
et gult pulver, fom med kol-llybbc gar regu-

lus arfenici, men reducerades icke. (o Nickel-
uplofning i fyror, praecipiteras ej af Arfenik-
fyran, ej heller uplofningen i Ättika: men Ar-
fenikalilka medelfalter fålla et hvit- grönt pr^-
cipitat»

Med Brunften.

3f. (a) Arfenik- fyran uplofte litet Brqnften
i digeftion, fom med alkali fixo fäldes hvit.

(b;
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(b) Uti deftillation med Arfenik-fyra fublime*»

ras litet Arfenik. Blanningen kom litet at fly-

ta, men Syran innehöll ej meraBrunftcn uploft,

än förut, (c) Phlogifticerad Brunften lofes lått

1 Arfenik -fyra 5 men kommer fyran til måttnings*

punften, coaguleras uplofningen af fniå cryftal*

ler. (d Brunftens uplofning i mineraliÖca fyror

prcecipiteras ej af Arfenik -fyra, men arfenika-

lifka medelfalter decomponera defla folutioner.

Brunften i Ättika uploft, prsecipiteras af Arfe-

nik- fyra. (e) Defla prsecipitater (fom beftå af

phlogifticerad Brunften och Arfenik-fyra), de-

llillerades med ladan hetta i, at retorten fmålte:

men ingen Arfenik fublimerades , ej heller gick
praecipitatet i flufs, utan behöll fin hvita tårg:

men i digel, med kol-ftybbe blandad, kom det

til at flyta, Arfenik regulus rökte bärt och Brun-
ften blef qvar.

Med Regulus ArfemcL
^a. (a) Regulus Arfenici ofv^erdrages under

digeftion med Arfenik-fyra af hvitt pulver, fom
år Arfenik. (b) En del Regulus blandades^med

2 delar torr Arfcnik-fyra, och deftillerades. Re-
gulus fteg up i halfcn, och fyran kom at flyta,

(c) Om uti retort, hvaruti Arfenik-fyra ftär i

fiufs, flåppes regulus arfenici ftycke-tals, fker

en tåndning, och fublimeras arfenik, (d) Ar-
fenik - regulus folveras genom kokning i feta ol-

jor, uplofningen tär fvart tårg, och fedan den

har kallnat, eger en ftadga, lik plåfter.

CARL WILHELM SCHEELE,
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Tv4me nya fpecks afDlANTEERAi
beöcrifne af

ANDERS JAHAN RETZIUS,
Botaui Demonftrator vid K. Acad. i Lund*

Den förda , fom jag kallat mANTHÉRA te-

trandray har til hemvift Bengalen, och år

mig benäget af en Botäniquens ålfkarc^ Lif-Dra-

banten Herr Arvid Adrian Stjernécrantz,
meddelad. Den har mycken likhet med JV-
StICIA purpureäy rteti (t iljer (ig génaft for kän-
nare derifrån, genom 4 ftåndare, fom hvardera

har dubbla knappar^ hvilka fcnarc gifvit anled*

ning at nåmna detta flågte (åledes, fom for of-

rigt til blomma och frukt ofverenskommcr med
JUSTICLE.

Befkrifningen år följande:

CauUs fuffruticulofus, teres, hirtus, oppofitc ra-

mofus.

tolin oppofita, petiolata, ovato • oblonga , levif-

(ime fcabra, fcrrata, bad integra.

tlores pedunculati, axillares, folitarii, oppofiti*

Calyxy monophyllus, ovatus, quinquedentatus

:

dentibus ina:qualibu«) pilofus, perfiftens.

Orol/a rubrz (ju/licU purpurea) monopetala: tu-

bus cylindricus, la^visj faux mflata^ intus pi-

lofa^ Umbus bilabiatus, labio fuperiore breviore,

apice erefto integro, /^r/>r/V^ longiore, ver-

fus apicem gibbo globolb> apice trifido.

Stamina IV, corolla breviora^ filamentis ad fau-

cis bafin infertis filifdrmibus, inaiqualibusj .

Ä;;fÅfr^ fingulis dups, orbiculat^, altera fu-

perior.
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Pijlil/um, germen ovatum, acutum, apice fiylum
emittens filiformem coroUa longiorem, fiig-
mate inftru6lum parum incrairato, obliquc
truncato.

Offu/a (facie fcrophularU ) longitudine calycis,

bivalvis: valvulis interne longitudinaliter ca-

rinatis, apice dehifcens.

Semina plurima, oblonga, receptaculo oblongo
affixa.

Chara£ler jpecijicus torde, til defs tiden vifar, om
flere fpecies med IV ftaniina gifvas, kun-
na vara

:

DIANTHERA tetrondruy floribus folitariis axilla-

ribus, tetrandris.

Synonyma känner jag inga, ty til Rumph,
Rheede och Hermannus, hos hvilka de bor-

de fokas, har jag icke tilgäng.

Den andra arten har jag kallat DlANTHERA
bicalyculata j å\xhh\^ Blomfoder . Defs hem-
vift år Malabar, pa grasrike liäUcn. Danflca Mis-

fions- Medicus, Herr Doélor Konig , har hem-
fkickat denna torr och kliftrad til en fin van i

Kopenhamn^thos hvilken jagock forft fick bcfkrif-

va den. Ändteligen har jag ock fielf blifvit egare

deraf, la at jag äPv^en blifvit i ftänd derpa lem-

na figur, lå väl fom pa den förra.

Befkrifningen år :

C^////j fruticofus, tetragonus, pilofus
, oppofire

ramofus.

Folia oppofita, petiolata, ovata, acuminata, nu-
da, integra.

Pedun^
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Bedunculi axillares, folio longiores, dichototni,

V - - VI
I j flori, braéteis duabus oppofitis,

fubulatis ad dichotomiam*

Calyx duplex.

- - exteriör quinquefidus : laciniis Hneäti-lanceö»

latis, doi fali majorc : viridibus margine albo*

- - /WfWö/^ quinquefidus : laciniis fubulatis , ari-

ftatis, membranaceis.

C(?rö///z rubra. Tubus fubpilofusj limbi \^c\m^ (x^o^

a^quales 5 fuperiore parum latiore.

Stamina II longitudine corollse, filamemis hirfu^

tis. Anthera duplicatae^ ovatse , una fupra

alteram oblique pofita*

Pifiillum ftaminibus paulo breviUS^

På exemplaret var Val ingen frukt ^ ttlcri

Blommans ftapnad och knäpparnes antal utmår*
ka nogfamt llägtet.

Denna fpecies torde kunna kallast

DIANTHERA bicalyculata y floribus paniculatis. bl*

calycuiatis
,

paniculis dichotomis.

Med Synonyma år det likaledes befkafFadt*

Figurerne, Tabb* VIII och IX^ åro uti oatur**

lig llorlck.

U t AN-
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ANMÄRKNINGAR
J/id Herr Cäpitame Ekebergs tngtfne ob-

fervationer ofver Magnetifka In^

dmatloneni

af

JOHAN CARL WILCICE.

Genom Herr Capitäine Ekebergs nu for

tredje gången, j)a defs refor tilOft-Indien,

använde hedrande flit och möda med magneti-^

fka Inclinationens obferverande
^ tyckas nu me-

ra två lika angelägna ändamål, i det nårmafte,

vara vundne. Man känner deraf med fkålig vifs-

het fjelfva Inclinationens forhällande och ftorlek,

på denna vidftråkta kofa, hvaraf lä val Sjöfa-

rande, fom de naturkunnige, hvar pä fit fått kun-

na fig gagna. Men tillika har man, genom ver-

kelig forfarenhet, lä vida bragt de härtil erfor-

derliga Inftrumenterne, at fåkra obfervationer

med fkålig lätthet kunna dermed anftållas, och
iäledes lagt grunden til Magnetifka vetenfka-

pens långé i den delen faknade tilvåxt.

Det af Herr Ekeöerg på denna fifta refa

brukade Inftrumentet, år til alla hufvud-delar det

famma, fom redan förra gängen, åren 1770 och
177 1, dertil varit anvåndt, och uti Handlingar-

ne for 177^5 fid. 2p2, finnes befkrifvit : dock
voro nu, i anledning af dä gjorde päminnelfer,

ätflcilliga förbättringar derpä gjorde. Den af Herr
Ekeberg vidtagne ofre dubbla ledningen, hvar-

igenom xAzimuth-lkifvan hålles altid vägrått och
vånd-
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vand-axelen lodratt, ie Handl. ijji. fid* 2(^4. var

a nyo fullkomligare verkftåld. I ftålle for då bru*
kade trådar, voro några behändiga reglar och
fkjutare tillämpade, at dermed fäfta och äter

flåppa kldmmarne > fom återfära nålens axel til fin

råtta medel- punkt. Compafs • ringens undervigt
var ock iä väl tilokt, fom genom en bred mel-
fings-arm längre nedlänkt. Vidare medfolgd^
denne gäng, utom den iott^ gamla nålen y tvån-

ne nya, nålar j af hvilka den ena, N:o i. enligt

med den förra, faft något bredare och tunnare,

var inrättad och afvågd, efter det i Handl. 1772,
iid. zpQ, 296, befkrefne låttet, med balance*

fkrufvar, omkaftning och polaritetens forbytan-

dc. Den andra nya nålen N:o 2, åter, var, ef*'

ter Herr Be|inoui.lis påfund, Handl, 1768»
fid. 200, forfedd med aecjuations- vifaré, på hyil-

kens grad r ring alla tio -talen, utom några fle-

ra, voro genom verkeliga prof, med mycl^en
flit utfatte, for at på de orter, bvaråft lutnin-

gen genom de ofriga nålarne fans inträffa pä nå^

got af de utmärkta grad- talen, tjena til veri-

fication» Hela Inftrumentet var i ofrigt yal in^

jufteradt, qch forhoU fig hårf^ådes, pä Fafta Un*
det, ofvermättan våU

Alt detta oaktadt, hafva än ytterligare pa
Ijelfva hafvet nya förändringar profvats nödiga,

dem Herr Ekeberg ock ganfka våltånkt, lå val

anmärkt, fom lyckligen påfunnit, och derige-

nom omuder likafom faftftalt de allmänna fte grun-
der til defiä Gompaflers fluteliga omändrande och
fullkomnande, hvarom jag nu ej bor vara vi4-

loftigare,

U 5 Nå-
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Någon mindrq bekantftap med den Bernoul-

liflca i theorie ganlka finrika ^ men uti praxi be-

fvårliga nälen N:o torde val hafva bidragit,

defs rorelfer funnits få oordenteliga, och prof-

ven dermed illa lyckatSt Jag ftyrkes deraf ån

ytterligare uti min forr h^Me tanka, om den-

na Nålens mindre låmpelighet for Sjöfarten, i

anfe^qd^ dertil , at hon under ijelfva bruket

J;ommer at likfom altid viftas imellan hånder-

pa på den? fom dermed obferverar , men tillika,

genom iBinfta rubbning af defs forfta juftering,

fom på långa fjo- refor fvärligen kan undvikas,

Islir aideles opälitelig och obrukbar. Operatio^

nens långvarighet, innan vifarens och nålens grad»

tal komma ihop, pr5fvar åfven tålamodet, h var-

igenom ock den af Herr Euler foreflagne

methoden , at formedel ft flera lårflcilde corre-

fponderande obfervationer uti olika vercical-pla-

per, finna bufvud- inclinationen, på opna haf-

yet j nåftan af fig (jelf forfaller, dä man ftån-

digt under obferverandet feglar ifrån den fokta

Inelinationen. En dylik nål fordrar utomdef$
altid ftorre undervigt, kan läledes af Magnet-
kraften icke lä fritt ftyras och noga foras til

fin punkt, fom de tvånne forcnimde enkla Nä-
lajme, hvilkas fullkomliga harmonie nogfamt vitt*

par, om den dervid brukade inrättningens nyt^
ta, det ock Herr Nairne | England, genom
defs pä famma grund afvågdje IncHnations - nä-

obfervationerna kunna i ofrig^ cj an-

pat^ ån vara ganfka välkomne, for alla dem,
fom Qpfta Magnetifka vetenOvappns tilvåxt. Herr
Ekeberg har m föOi forr, obf^^rverac Nålens

ftånd
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ftänd uti alla defs omkaftningar, hvarvid fkil-

naderne fållan gä ofver en half grad, och man
fäledes erhåller all erforderlig vifshet om medii

eller hufvud - inclinationens riktighet , hyilket

medium ock förmånligt uti tabellerne kunde in*

foras. För Obfervatoren och Inftrumcntet vore

val måft hedrande, om defle obfervations - tabel-

ler uti hela deras vidd blefve utgifne, hvaraf

andra egde båfta underråttelfe om hela forlop-

pet. Skulle åter detta blifva for vidloftigt for

K* Academiens Handlingar, lå kunde, utom or-

tens längd och bredd , famt den på mänga ftål-

len tillika fundne Magnetiflca mifsvifningen , qn-

daft medium, eller Ijelfva Hufvud -inclinationea

upforas, hvartil jag dä uträknat den hår bifo-

gade reducerade tabellen.

Således tagne, blir ingen af defla nj^a obfer-

vationer ofverflodig. De flefte af dem falla, fe*

dan jag upfort dem på min Inclinations Charta,

på (ädane orter, hvaråft ingen pålitelig obferva-

tion förut varit gjord, eller ock de förut gjor-

de vål behofva den håraf följande råttclfen. Pa
andra ftållen, låfom uti Indilka hafvct, hvaråft

reforna och incljnationerne komma i det noga-
fte ofverens med de förra, tjcnar dc lå mycket
mera til verkelig nytta, fom man deraf, i theo»
ric och praxi, år forvifTad om deras riktighet,

och fåledes med tiden båft kan finna, om Ma-
gnetens lutning, likafom mifsvifningen, undergår
någon ändrings hvartil man hittils, uto^-^n-
nolika giffningar, icke eger något enda pälite-

ligt bevis af verkeliga obfervationer, fedan det
måft åberopade exemplet af ftaden London > åf-

vcn börjat förfalla. Norman hat därrtådes, år

U 4 if76
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if76, funnit nålen luta 71 grader fo mmuteri
Graham åter utfattc inclinationen, ar 172?, til

inemot 7f grader 5 hvilken för andra, läfom Gil-
RiDi:-EY5 BoNDius, imedlcrtid inträffat

imellan jt och 75 grader. Sammanhanget af

Herr Ekebergs obfervationer utvifade redan

förra gängen, at den ej gerna kunde ofverflcrida

73 gr. j fe Handl. 1772,5 p. 502 j och nu har han
vid Öen WHght funnit 71 gr. fi minuter, fom
nogaft ftåmmer ofverens med Normans åldftji

obfervation^ pch åfven f6r Ijelfva London gåU
ler lä mycket låkrare, fom Herr Nairne dår^

Ilades, med defs nya fullkomligare Inftrument, up^
gifvit inclinationen til omtrent jt gr. Man år

iäledes i fullkomlig ovifshet , om Inclinationen

verkeligen åndrar fig , lä långe fkilnaderne ej

blifva ftérre, ån at de famma troligaft kunna
tilfkrifvas inftrumenterne. Af Herr Ekebergs
obfervationer (kulle någon förändring kunna för-

modas, omkring och ofver A^orifka Öarne, emot
Americanflca fidan, och närmare fjelfva aeqvator,

hvareft de roåfta olikheter obfervationcrne iraeU

lan, likafom falla ihop* Framtiden lårer utvifa,

om och hvareft detta fker. For ofs år nog at

veta* at åndringarne åtminftone åro lä längfa-»

me och fmå, at de icke fårtaga obfervationer^

nes nytta i Sjöfarten, lä fnart nog pälitejiga Com^
pafler til deras i akt tagande, komma i allmän*

jnare bruk v och i den delen börjar det åfmief-t
terhand å flera fidor at mera dagas.

Af alla nyare, fom arbetat i detta åmne, har

onekeligen Herr E k e b e R g hittils gjordt den
vidftråktafte nyttan^ och famlat de måfta obfer-»

vationerne. 0ock hafva jämvål i fednare åren

flera
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flera dylika forfok ifrån andra orter ofs tilkomi^

fnit. Vid tiltålle af obfervationerne pä Plane-*

ten Venus i Solen , har man iä val ifrän det

vidftråkta Ryfka Riket, fom andra Milen,- er^

hällit några ftrodda Inclinations - obfervationcr.

England har ock, uti cn del, fom lå nåra rorer Sjo^

fartens nytta, icke hvilat. Herrar Banks och
SoLÄNDER medförde, pä deras refa omkring Jor-»

den, en hittils obefkrifven Lutnings- Compafsi
hvarmed dock, ty vårr, ej flere än tolf obfcr^

vationer af Herr Cook , uti Tranfaftionerne for

1771, fid. 419, blifvit upgifne. Imedlertid har

en berömd Inftrumentmakare i London, Herr
Nairne uti famma Tranfaclioner for är 177^,
pag, 476, befkrifvit en ny Inclinations-Compafsi

hvars nål år til alla delar afvägd och gjord ef?

ter den gf mig brukade me^hoden, med fyra

balance- fkrufvar, omkaftning och polernes foi>

bytande. Men defs axlar hvila, i Hållet for glasr

pannor på fä kallade friélions - h|ul, en bekant
utvåg at minfka gnidningen. fom ock pä haff

vet eger den nyttan, at altid qvarhålla Nålen
uti defs centrum 5 men, at fortiga de fina hjulens

modofamma afvågning, ingalunda lemnar Nä^
len den fullkomliga ledighet, fom det af ÉERf
KOULLi, med ofvertygande fkål bevifta, och uti

våra Compaffer med framgång brukade fria rul-

landet på horiz.outella glas - cylindrar. Et dy^
likt, men til Sjöfarandes bruk, med dubbel led-p

ning, fritt bångande Inftirument, har ock Longi-
tuds - commiffionen i London inloft for Herr
P H I p p s , at dermed

^ på defs bekanta refa til

Norra Polen år 1774, anftålla obfervationer,

hvilk* uti defs Fvyage toyvards tbe Nmh Polf, pdg^
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2 y jemte ritning på Ijelfva Compaflen, finnas

införde. Uti Nordljon och omkring Hittland

komma defla obfervationer vål ofvercns med Herr
Ekebergs, fom låtta lutningen til74ä7f gra-

der. De ofrige åro gjorde vid och ofver Spits-

bergen, hvareft Nålen lånker fig til 80 å 82,

grader. Formodeligen år det ock famma eller

ct dylikt inftrument, hvarmed Herr Hutchins,
på Engelflca Societetens begäran, famlat och uti

Tranfaétionerne for innevarande år, pag. iip,
anfört obfervationer ofver Inclinationen uti Hud-
fons Bay i America, hvareft Nålen åfvcn lutar

So ä 8
5
grader.

Om detta arbete blifver fortfatt, och hälft

pade orter, hvareft inga obfervationer förut åro

at tilgå, vidtaget, torde Magnet-låran deraf in-

om fä år vinna ftorre uplyfning, ån genom en
myckenhet med il ftor ovifshet famlade Varia-

tioner hittils kunnat erhållas. De af Herr
Phipps, med de båfta Engelfka Azimuth-Com-
paflerne gjorde profven, utvifa nogfamt, ge-
nom hela tre å fem graders fkilnad, huru mycket
defTe ofveralt brukeliga Declinatorier ånnu bri-

fla uti den noghet, fom af dem fordras, och til

hvilkas förbättrande Academien i Paris nyligen

utfått dubbla Prremier. Hvarfore {kulle dä icke

våra Inclinatorier fortjena, at genom verkeligc

bruk blifva alt mera profvade, forbåttrade och
omfider fullkomlige? Detta lårer dock, efter min
tanka, icke flce lä fnart, om vi å nyo, efter det

af Herr Lous, uti Tentam. experm. ad Comfaffum

ferficiendumy är 1773 upgifna forflaget, bårtlåggc

de af alla nyare brukade och godkände ftorre

Bahrncj peh återtage de IMix^ Karta och låtta
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j

nålar, af f til 6 tums långd, och 40 grans vigt,

famt late deras tilfpetlade axlar hvila uti coni-

fka pannor. Vifferligen biefve Compafferne der-

igenom mycket vige och mindre koftfamme,
men pälireligheten af deras Vifning deremot lå

mycket mera milstånkt , fom , utom hvad andre

derom iagt, ijelfva det anförda profvet, och den
med et dylikt inftrument i Köpenhamn fuadnc

Inclinationen, hvilken, pag. iip, upgifves vara

79 4f dertil gifva nogfam anledning.

Efter förhållandet pä alla omliggande orter, kan
denna lutning där icke gerna ofverflcrida 73 gr.

Uti Lcindscrona^ fom ligger 4 mil derifrån, har

jag (jelf, 1770, funnit Inclinationen vara 71 gr.

50 min. Herr Eui.er upgifver for Berlin 71
gr. 4f min. j Brugman i Holland^ ji^. iz'.

Nairne i London i gr. Ekeberg i Norri^

ge och Nordfjön^ 74 a gr.j alla ftorrc lut-

ningar falla mycket högre up. Säfom i Kola it

den 77 gr i Torney efter Celsius, 78 gr. f min.;

vid NordCapy efter Ba yly, i Tranfaftionerne for

176P, finnes den 79 gr. Herr Phipps har ej forr

ån vid 74 graders Pol-hogd, anträffat 79 gr. 30
min.j och omfider vid Spitsbergen 80 grader,

hvilken lutning låledes ej paflar fig for Sundet,
utan blifver därftädes 6 å 7 grader for ftor. Imed-
lertid vore väl , om ändamålet med nägot mindre
Inftrumenter kunde upfyllas. Jag fruktar dock, at

vid den af Herr Lous foreflagne och jämväl af

Herr Lorimer uti defs nya Univerfal - Compafs.
philof. Tranfaft. i77f . P. I. p. 7p/brukade con-
llruftion, de fvärighoter med ftorre fkäl kunna för-

modas inträffa , dem han pag. 7^ 81 loc. cit. , til-

lägger det mig uti 1765 års Handlingar beftrcf-
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na Tnftrumentet, at finna Mifsvifmngen utan

Mgs-Liniay och at i fynnerhet, nu fom forr, nog
ftickelige Konftnårer til defla Compaflers nöj-

aktiga verkftållande låra faknas.

OBSERVATIONER,
Gjorde medInclmaUons^-^CompaJfen^ under
enSjå-refa tU och frän Cantan iChma^

af

CARL GUSTAF E^KEBERG.

Emedan K. Vctenfkaps Academien med vål«

behag anfedt de öbfervationer jag, under
tvänne af mina förra refor, gjort pä Magnet'?

nålens Inglination, och upmuntrat mig, at un**

der min fifta refa fortlåtta den), famt behagat
forfe mig med lärfkilda Jnclinationsi Compas'»
fer dertils har jag ej forfummat at, lä ofta til-?

fallet raedgifvit, nyttja defTa Inftrumenter, dels

at utröna Inclinationens förhållande på de ftål*

len i Oceanen, där jag framfarit, dels ock at

profva hvardera Compaflcns ftSrre eller mindre
jlkerhet och beqvåmlighet i bruket, pä det an-?

ledning derigenom mä erhållas til deras vidar(?

förbittrande. Jag har derfqre nu den åran, at

til K. Academien infånda hela min Journal (^)

,

Den hade viflerligen fortjent at hel och hällen,

med andra derqti nämnde nnder refan gjorde an^

märkningar, uti deflTa Handlingar införas; m^n fox

vidlyftigheten (kul , har K. Academien mäft nöja

15g med följande utdrag.
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innehalknde alla mina forfok och obfervationer,

med dervid gjorda anmärkningar ^ och förmodar^

at dé (kola finnas bidragande til nyfsnämnda tvån-

ne nyttiga ändamål.

fbV/^ Columnen i följande Tabell utvifar

Latituden eller Polhågden, under hvilken Skep-
pet var, dä obfervationen gjordes: den andra

^

Longituden Ölier eller Wefter om Tenerifira ; den
tredje f ^Vitm Indinatlon y funnen med gamla Com*»
?)ars-nälen: dm fjerde ^ hmma Inclinatiöny tagea

omliga dagar med nälen N:o i. Vid defla In*

clinationer märkes, at når ofverdem ftär N.P.u^
har Nålens Norra Pol lurat under hori:äontal-pla-

nen i men når dar ftar S. P. u. har den Södra lutat

under. Columnen vifar Declinations-Com-

paflens variation pa fiuiima ftålle, når den blif*

vit obferv^erad. Obfervationenla åro gjorda Mid-
dags- tiden, undantagande d. 25 och 24 Mart*
famt d. 2pjul* »774 5 dä man åfven obfervera-

,de for eller efter middagen, for at fä mycket
närmare finna de Hällen, där Nälen har ingen
Inclination, utan flär aldeles horizontel.

Latitud. Longit, Indinat. Inclinat, Variat.

0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 '

1774- Nordl. Oftl. N. P. ». N.äW
Jan. i8,4P 74)4'

i

8,48
Weftl,

iP r7,

8

7<5,i7i 20,14
31 4,4Z 74>4ii ak

Febr. 8 2, 8 73)30 ak

p fo,iö 1,30 7i)4r 19,30
10 48,501 0, f 7h^r m rik

»774.



3o8 i77y» Od. Nov, Dec.

latitud. Lon^it.^ hiclinat. . hiclinat. Variät^

O ' 0 * 0 * 0 '

Nordl. Oftl. N.P.«. N.P.». N.åW
1

1

445 ?o 2, 6

iS f • I f 1% 4
II O.f ? 08, al5 Ii*

2.4 I, 6 Ö7,i

^ u I 0,14

20* 0
7 ^

I

o.p "^r, 31:
•

i8 51, 1 Ii -

I 2,2Ö öo,i \\

t / 1 ) 2

> ^ 7 / Ä

z 2 I .24. 2,r4

5
. -

4i 16,40 y ' /

C
;

I f % 0 4Piföi
ö 4Ö^f 2:^

7
8

I 0. 2 X 2*f Q 44^4f - ,o,f8

8,r8 2,49 ?P^4Jf7-^ 7T 4»

9 7 ?

l 0 2,20 ^0,481

1

1

2 2.2 2*2 ^

0t 2. 2*20

I i. f /! 2,2 1 27, 0 27, 0

I f ^ \ 't'

v

2,1 f 26*4r 27% 0
/ 7 8,f f

i8 2,2f

I 0 2-40 2,f 0 ^2,5o 22,20 8,5(5

20 f % 1
^ ^ A

^^f7 [6,30 7AT
II 7,18 4> 3 1554'!- 6, 5

22 4. 3 7,4^1 7,49
12, 1 4, 0

H 13, Z 4^3^ 2,14 4 >if

1774-
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Z4

Latitud,

o '

Sydl.

I?, II

I4,zs)

2(f 18,17

20, 8

21, if
22,1

1

i?
28

19

31

f

6

7
8

s>

10

1

1

12

»3

14

if

20

22

^f. 3

2(5,1^

27,10

27,52

28,46

30,20

52.,3?

33> 7
33) 7
33,3'5

34» P
34i'6

34»ri

34)4Pj

34,3^1

34i3<5i

34^3r;

~?

Lon^it.

o' /

Wcai.

4)37
4)41

4)44
4)ri
4)i2.

J,20

3) o

2,42

^3^
OlH.

0,23

0,2^

0)3P
r,2p

3) 13

4) 3r

7)'r
10,27

13,37
16, 1 I

ip,28

20, I

^i?37

26, 3

28,30

30, o
^2,t8

34) I i

Inclinat.
' O '

S.P.»
O) 3-1

0)371
2,I2i

8,37i
iO)37i

»^)37i
'4)1)

16,30
I7,f2l

21,10
22,26i

23,30
2r, o

26, o

2Ö,4f
i7,53

^P)37i

3Mf
3f,'r
^7)ir

37,fii

37>rii
3P) o

3P,ro

40,221
41, o

4«)3o
42,22X

43)3o

O
S.P.«

°) 7
o,f r

2,1 z

4,10

8,4p
10,30

3730

ip,4f

37)ri

3P) o

4^30
42,50
43j3c^

v riat.

O '

N.äW.,

3,10

1)4f
2) 3o

2,27

2,50

2, o
2, p

2,f0
3) 'f

4) f

f»r3
754P

8,14

9, o

12.3}

I3)40

H)T8
16, 6

19» o

1774-
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Lcititudt

Q '

Sy dl.

Apr. 54, 1 z

^7

Maj. 3

IZ

17 ?<5,f4

i8 37» 4
zo 3^s44
Z2 3ö,3P

56,44
]6yZZ

z8

?'

Jun. 3f»3c

3 3f5M
1

1

34^3i>

f7 34.3P

3i>4r
Zl iP,37

M ^f537
Z4

zi,4Z

Z6 iP,47

^7 17, 6

z8 14533
Zp 1 1,fö

30 P,^3

Jul. 2 8,4P

öar. Nov. Dee.

om.

3fiif

4Z,3ö

44»
4Pj4^

f8,3P

04,59

7 5 »48
85,zo

8p,

Pi,i4

Pf,iP
!0I,

ör.3?
08,47

14, 8

iP, 8

ZO,fO
zZjiS

zz, o

^3, 7
Z4, 1

24,41

Zf, I

27,51

Imlinat:

o '

S.P.u.

44» o

44,30
44,50

i7i 44»

o '

S.P.U.

44» 7f
44)

44,^71
44»i7i
fo,3o

f2,30

r4» o

rp»^if
5r,zöi

5z,4P

52,30
(Sz,3o

51,481

'Ji»37i

5o,53i

fi>»r^4

r7»rii

fö, o

f4»30
fZ.fZ

47»f2i
44» r i

4^» 71
38,fö
3Ö, o

?^»fi§

3©, fö 31» 7:

Parut.

o I '

N.åW»
iP,f8
zi,39 (a)

- (b)

24^25

25,f8

27,50
z6,if

2I,f0

17,16

i4,if

M»fr
i3»'r

p,26

8,3f

Ö,f0

f,ZO

3» o (c)

z,45

1774.

(a) Sägo Taffdberg«t. (b) Uti Simons Bayen,

(c) Sägo Java.
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0 '

Longit,

0 '

Inclinat,

0 ' *

Indtnat.

0 ' 0 '

* / /T SvdL Oftl. S.P^ S. P.«.

Jul. 8,41 I 24.. 24 2k:

4. 8,2.7 122* 0 2.1.

/ ^) ^ I 2I^f

7

I20,f8

20^26 ib

<5
/ 5 7 / 28,20 ''i

7 I20,2f 28, 0
ti 121,56 2.6nT6i *» . (e)

2,20 2rl427i sm

NordK
lö 1^ )^ I2I5IO I O4 24

18
/ »v f24,If 2*1 f 1

0,24.
} 0, i|

N P « N.P.».
10* c t2f^fl

I 26,40 4»i274-'T17 / 2,

Z I il I28,fO •

Auff. I 184 X 1^8, 0
2
7 127, 0

8 22. ;0 I2p,}0 2Ö5 8

1641

1

I77f- Svdl SiPiÄ.

Jan. 10 26.4.Q7T^7
-

2f 6.28 284 0 *

v. /
121^21 ?'»4f m

f IIp, Ö 'i»

7 II, 0 ii8,?7 545 ?7l
14» ö nö,fo i»

X

(d) Uti inloppet til Stratfotidå. (e) Vid Bantam,

(f) Vid P^linibang. (g) Kl. 6 eft. midd. vid Sko-ån.

(h) UtiWampoe. C) Pä Heih-refan. (k) Vid Nordon.
<i; Vid Priqs-én*
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Febr.

Mart

Api

II

13

if

sS

zi

2-4

I

3

7

1

1

I

if
ip

11

25

Latitud.

O '

Sydl.

175 1 i'

10,34
2Z, 8

Hl 1

7

i7»i4

i8,f8

30,48
3i>34

3r.

34i3f

34r P

?r548
3r>if
3f,iö

32,ri

30,18

- i6,37

28 22,18

31 1(5, 8

<5 ir53f
14,43

I55f4
12,32

o '

Oftl.

1 1 2542-

I075IO

102, O

pi,ZO

82,fO

76,rr

67,50

ro

I

1

2

11,42
10,21

8,fo

Ivclinat.

o '

S.P.».

41,30
4<5, 3

fo,4i

f4,f^
f7,4f

f8,30
6i,3f r7r34
j-6,i2!ff, o

4P, 4 fijfif

46, 8 4P,f2
44,3748,22i

41, 9m,fH
4i,3P46,f6
4o,i7 4f5iT
30,5042, o

i6,fo 4054r

22, f 3 3I52ÖI

18,27 24,30

12,^8

10,-3

P,r6
8,27
7,20

6ylO

4,47

I4,ip

Ö,f6

4,4f
3,30

N.P.».
0,I2|

4»r<^l

3,45-12,41

Indin at,

o '

S.P.».

31,37

Vnriat.

4, ?

rj30
6,42

12,3P

24,24

26,43

2f,48

24, o
22,fl
22,25 (m)

IP,34
18,25

16,19

13,^7

3,31
4,f2i 12,4?

3,1 if r2,2o

M.P.«.|

- [i',H
- Il I, o (n)

i77f.

(m) Sägo Cap-Lagulas. (n) Vid 6n Afcenfion.
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•

Lcitttud» Inclifiät.
I

Variat.

0 '

Sydl.

0" ' 0 ' 0 /

Weftl. N.P.U. N P.u. N.åW,
Ip i> 4 ijf7 - P>34

Nordl. -

M Z,I4 26,f2i • 7j3o
4,28 6,fo

38»ii|i? <5,4? 8,36 f,20
|o 10,43 12,46 4r>4r 1 f> 0

? 16,10 if,fo 4P54r 4,40
<5 i8,f4
9 i6, r I i8,?ö öi,rf

63,22i1

1

^7,47 i7»4r 7» 0
IZ ^7» 3 Ö4,H
H H.r7 If,f6 66^f2i
16 14,56 68,4p 12,31
18 44, 1 ö Pjf?- 70j49 14, 0
20 4<5, 7 4,29 7W

Oftl.

i? 48,48 f,2I 7i.i8i 21,30
Zö 4P,i7 ",r7 7^5! 'i .'.2,50

fo,5o 7ijrii
((o)

BE-

(o) Vid 6n Wight i CanaJen*
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BESKRIFNING
på en Tork - , /ö;;^ /^V y?;? värme

ifrån enKlenfrnedje-hårdytnråttad vtd

Dannemora Grufvor^ är vy7
af

LEONHARD HORNEMAN,
Qefchworner vid Dannemora Grufvor.

Anledning til denna Tork -ugns byggnad år

tagen af de förut vid Leuffta Bruk inrät-

tade, och i K. Vetenflcaps Äcademicns Handlin-

gar {^y befkrefne Malthus och Torkugnar^ i

famräd med Herr CamererarenW ås strom , iäfom

Inventor til de förra. Denna lilla Torkugn blif-

ver 1 fynnerhet nyttig uti Bergslags-orterne , dar

man år nödfakad at underhålla nåltan dagelig eld

uti Klenfmedjorna, och fortjenar (å mycket mer
at komma i allmännare bruk, fom ej allenaft en

betydelig befparing pä ved derigenom vinnes,

utan ock vanliga tork -bad flugors underhållande

vmdvikes, til ftor formän både for Egare ochi

arbetarne.

Tab. X, fig. I, vifar Klenfmedjan, med
defs tvånne härdar uti muren Ay fig. i och^,
uti hvars (korften år et vindfpjåll a , fig. i , fom
fålles igen, lä ofta Torkugnen nyttjas. B, B, Gg,

2, ? och 4, år Galten, genom hvilken värmen
går in i Torkugnen, och fprider fig igenom i|

å z tums breda opningar t^h fig. z och 3, om-
kring^

('*)Förär i767,p.27j, 1769»?. i 77. och än 771,?. 193
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kring un ugnen , under Plåten fig. 4, pS
hvilken fåden lågges. Genom opningen C9 fig%

2, i 5 utgår den ofverflodige värmen och rokeii

om dagarne, medan arbetet påftär i Smedjan,
då Skott -fpjållet fig. 2, f, 6, år något litet

updragetj men lå fnart fmidandet uphorer, igen?

fkjutes fpjållet. D, fig- 2. och 4, åro tegel-

pelare, ofvan Galten, hvarpå en i Tums fyrkan-

tig Jårnftäng d hvilar, ifrån hvilken gå pä hvar-

dera fidan 7 andra lika ftarka Jårnftånger ee , fom
i ena andan åro klufne, til 5 eller 4 tums långd ,

hvaraf den ena kloningen vandes rått ned emot
muren , men den andra emot trekantiga Liften />

hvareft den faftfpikas. På defla Jårnftånger lågr

gas tilhopanaglade eller falfade Tak plåtar gg 9

*^g- ^^^^ åro tått genomflagne med fmå häl,

til too pä et quadrat- quarter, at värmen obe*
hindrad kan upftiga. Sedan tåftes Plåten med
fpikar vid liften /, fom går rundt omkring ug-
nen. Uti famma Lift åro z fmå rånnor fig*

4, fj 6, på hvar fida , forfedda med (kott-luckor,

hvarigenom den torkade iåden nedfopas af Pla«^^

ten. ££, åro opningar på Torkugnen, med
Jårn-dorrar fore, fig. 5, 4^ f, 6, genöm hvil-

ka man fom oftaft utrenfar fotet. l^F, tre fon-

fter- lufter, fom tillika med dörren opnas, efter

behof, i fynnerhet då Malt (kall torKas , at den
upftigande immen må kunna utgå.

Til undvikande af hog ften-fot under Tork-
hufet, kan byggnaden anläggas vid någon bac-
ke eller varp. hog, dår lä tiliålle gifves. Eljeft

kunde Torkhufet anläggas ofvan på Smedjan,
efter tekningen fig. 7, då Spjället a, fig. i,

flyttes högre up i Ikorftenen til at värmen
X 5 ge-
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genom opningen / kan ingå i Galten m, Pä det

draget lä mycket mer mä befordras , kunna et

eller tvä drag - ror inråttas uti muren, bakom
h^irdvåggen nny h vilkas opningar göras antingen
inne i Smedjan, eller utan på våggen.

Pä en ladan ugn, fom endaft tär fin varmc
af Klen - fmedjan^ kunna 1 Tunnor Såd torkas

på 12 timmar, eller 4 Tunnor om dygnet, utan

nägot lårficildt brånfle: men Malt behofver lig-

ga 16 timmar pä Plåten.

Til denna byggnad fordras 50 Timmer,
af 12 alnars långd, 7 colfter Bråder, 500 ft.

fyra-tums och joo fem-tums Spikar, 1000 Mur-
-tegel, I Skeppund Tak -plåtar, och vid pafs i

Skeppund Jårn. Hela koftnaden, med arbets-

lon och materialier, beftiger, efter denna ortens

pris, til vid pafs 1200 Daler Kopprmt*
Tab. X, fig. I och 2, år genomfkårning,

efter linien EAf fig. 5^ och vifar iåledes ugnens
fkapnad muti* Fig. 3 ^ vifar planen af Tork-
hufet, ugnen och Sniedje- härden^ Hy Hy år

endall en dei af väggen til Smedjan. Fig. 4,
Genomlkårning af Torkhulet^ efter Linien ££,
Fig. f, Profil af Torkugnen, efter linien //*

Fig. öj Profil^ efter linien K
; . Bottnen inuti ugnen, UQj fig. J> belåg-

«ges med tegel, men uti Torkhufet behofves ej

annat golf, ån fyllningen. Om hufet blir ftor*

re anlagdt) kunna Måltlafvar deruti inrättas, en

på hvar fida om ugnen, eller o^k kan Malt- hu-

fet inråttas under Torkhufet.

Dannemoräj 2 Jun. ijis-

AN'
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ANMÄRKNINGAR
vid Kol -eller Sot ^ ax z Hvetet;

il någon uplyfning i detta åmne, har jag

fom uti Fro- rednings-delarne hafva Sot.

f . Scorzonera humilis (Svinrot). Strax efter det

denna Ort upkommer ur jorden , år Blomfodret

pä de ljuka redan fullt med Sot: når fedan ör-

te-ftjelken blifvit i, 4 å 6 tum hog, ftär det

ånnu nägra dagar tilflutet, hvilket opnas, och

det violetta ftoftet far bart. På tåftet fynas

lemningar efter frorednings- delarne, fom vifa,

at fedan blomman varit tilåmnad, och kanOvC

fullvuxen, detta mjöl formodeligen tagit fin be-

gynnelfej men huru det tilgår, har af den or-

fak ej kunnat i akt tagas, emedan, fom fagt år,

blomknoppen redan år fotig, då den upftiger ur

jorden. Detta Sot gifver ingen lukt, kännes

vara något grofre ån pä andra växter, och får

ftrax en fvart eller litet pä violett ftotande färg.

Månne denna ortens gamla rötter åro orfaken til

Sot, och at hon pä det låttet dor bart? Jag
har fallit på den tankan i anledning deraf, at

pä en plats, fom är 1774 ^>^de ofverflod af for-

fkåmd Scorzonera, knapt nigon fyntes qvar det

pätoljande året. På den ånnu frifka och blom-
llrande orten, har jag funnit 10 ä ftycken af

Ihri^s Phyfapus , lom kanfke for tilkommande

af

CLAS BJERKANDER,
Comminilter i Göthene vid Skara.

anmärkningar ofver följande örter.

X 4 är
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år nedlägga pä henne fina agg, hvilka torde blif*

va vållande til denn^ miisvåx;,

2 . Bramus Secalims. ( Räg * lofta År 1 774

,

den 6 Julii, når den friflva Räg -loftan var nå"

lian haUmat^d, lågs, huru^ pä den ijuka. Sot, in-

om fit ftal, begynte åfvén våxa, hvilket ånnu
var klibbigt s men den 30 i famma mänad, fuU-s

kömligen Ytort och tort. Af denna fick man
läledes fe, at Sotet våxer, fom gaf anledning at

underloka, huru det forhäller fig med Hvete
och flera orter. Detta är hånde pa denna orten,

at den måfta, om icke all Räg-loftan hade Sot,

lä at de, fom troftade Rägen, dår den var in^

blandad, blefvo icke allenaft fvart^ i anfiktet,

utan det trängde fig åfven igenom klåderne in

på kroppen, och äftadkora fv^da i ögonen och
lialfen. Befynnerligt var, at på Hvete -åkrar,

fom åren 1774 och I77f hade intet Sot-ax, all

Räg-loftan, fom ftod ibland Hvetet, var angre-?

pen af denna fvårta. Under växandet eller ef-^

tqrät, har det irlgen lukt. Fårgen år aldeles fvart.

3, Horäeum vulgäre. (Korn). Sattet huru
detta Sot genereras, har jag icke ånnu blifvit

varfe, afden orfak, at når axet fkrider fram, år det

redan fprdårfvadt. Detta Sot tyckes härdare fr^^

ta axen, ån det fom år i Kvetet och Räg-lo^
llan V ty fomlige ax åro aldeles med aon fortår-?

de, fomlige til hälften, fomligc ailcnalt litet ne-

d^rft fkadade. Korn-holftren årö fmale och lik-

fom förtvinade. Stjclken, fom frambringar axen,

år gemenligen liten och fmal. Vid knäfia fynes

han likfom fvullen , och ^r underkaftad flere

vanfk^plighetert Dl RSgeii blommar, blifva

axeiil -



177 Ode. Nov. Dcc 319

axen trappiga och ej fiillfatte, om något rågn

komnier i blomman , fom förhindrar foecunda-

tionen. Detta kan icke fke i Korn -axen, fom
blomma inom fin holfa, dit intet rågn kantrån*
ga fig. Fårgen pä Sotet år (vart. Ingen lukt

märkes det hafva. ^

4. Avena fativa. (Hafre). Jag har pa den-

na icke ånnu fedt begynnelfen til Sotet. V%
Kornet och Hafran blifver denna fvårta icke

inom något flal eller hinna, utan fräter alt til

och med Ijelfva agnen v"^)) hvilken ibland Sr

aldeles fvart, ibland hälften gron, underllun-

dom hvit med fvarta flackar eller fmä prickar.

Sjukdomen begynner nedifrån och gar upåt,
ibland forftores hela panicula (Blomrufkan) ibland

litter frifk Hafre ofverft i toppen. Stjclken til

de forfkåmde paniculsc, fans nåftan ofver alt be-
flrodd med fmä fvartbruna flackar^ hvilke flcä-

dade genom Microfcop, voro fmå aflänga hin-

nor, och når de opnades, hade de uti fig et gult

pulver. Pä fomlige orter har jag detta är fedt

ibland Hafran |-:del vara Sot. Forledet är var

vål nägot lädant i denna iåden, men icke lä myc*»

ket, fom nu under torkan. Befynnerligt var,

at den Hafra, fom forft gätt i ax, hade Sot,
dä den, fom efter det ymniga rågnet, hvilket

toll fift i Junio och forft i Julio, frän famma
rot uprunnit, var frifk. Detta Sot år fvart och
har ingen lukt.

Trhicum hyhernum. f Vinter- hvete). Det
Sr allmänt bekant, huru Fro- hvetet, fom fkal

X f ut-

(*) Mäa detta icke år nägot frätaade mögel?
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Why kartare eller längre tid förut kalkas, i dea
affigt, at om nägre ägg af fmå Infcfter åro lag-

de 2 den borftiga andan på Hvetet, de af Kal-
kens (karphet {kola fordårfvas. At utröna, hu-
ru detta forhäller fl q; 5 har jag, om höften 1774,
utfådt Hvete pä följande lått.

,^ Tufende Hvete - korn lades en ftund i vat-

ten, hvarutur de uptogos och ftrax rullades i en
myckenhet Sot , fom var famladt af fotiga Hve-
te -ax, lä at det deraf blef fvart, och ftrax i

ler- jord utläddes. Man fkulle tycka, at om nä*

gonfin Sot fororfakas af fmä Infefter, fom nägre

naturkunnige trodt, hvilke följa med Hvetet ned
i jorden, och följande aret fororfaka brand, fkul-

le det vifst, af lä öfverflodigt fvårtadt Hvete blif-

vit fotigt, men jag fick aUenaft 3 ax, fom jåm*
te frifka korn, hade några fotiga.

At forfoka, om nägon flags godfel år bidra-

gande til brand, göddes et litet ftycke åker med
Haft - Ko Far- Svin och Honfe- godfel, famt et

med Kolftybbe. Ehuru olika denna godfel var

,

och nagre flag af Landt-hushällare mifstånkas at

aftadkomma Kol -ax, blefvo denna gängen inga.

Dock medgifver jag, at af et ars Ron ej kan
göras nägon allmän flutfats.

Bromus Secallnus utiäddes, pä lika lått fom
Hvetet, fvårtad med Sot af famma våxt. Hår-
af blef Sommaren derefter all Räg-loftan frilk

och frodig, undantagande en enda panicula.

Med Hordeum vulgäre och x\vena fativa gjor-

de jag, om Våren i77f, likaledes: de fuktades

med vatten, och beftnSddes med Sot, fom hö-

ften förut var famladt af ljukt Korn och Hafra.

Man
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Man markte inga fel och åkommor hårat pä Kor-

net, men Hafran blef til hälften fot ig-

Dä Lycoperdon bovifta, den i6 Sept, 1774,
var mogen, famlades en myckenhet af defs mjöl,

fom pä en åker ftroddes i en 5 tums djup grop,

hvaribland fedan lades ofotadt Hvete, och gro-

pen derefter fedan igenkattades* Et ftycke här-

ifrån på famma åker, pudrades Hvete- brodden,

pä en qvadrat aln, med doft af denna Svamp,
lå at jorden deraf blef nåftan betåekt. For
framdeles anmärkningar fkull, utmärktes fedan

Hållet med kringlagde fmå ftenar* Jag gjor-

de lädane forfok, at utröna, om Svampen, fom
ofta ftär i Hvete - åkrarna och pä backar der-

ömkring, fordårfvar Hvetet j men fann denna
gängen, at han vaf ofkyldigj ty det blef pä
båda ftållen vackert. Och hade aldeles ingen olå-

genhet håraf tagit.

Når genom föregående forfok ingen anled-

ning blifvit til Sot -ax, fatte jag mig fore tvån-

ne är, den tiden Hvetet vaxte, i fynnerhet /d-

re i under och efter det gätt i ax, at följa na-

turen efter pä fpären: hvad härvid år anmärkt,
och huru ftor kunfkap jag derigenom bekom,
får jag i den ordning, fom obfervationerne åro

gjorde, berätta*

De flåfte, om icke alle, lä vida jag vet,
fom fkrifvit om Kol -ax , tyckas gjordt (ina an-

märkningar ofver dem, dä de redan varit full-

vuxne, och fäledes icke fedt uprinnelfen och
borjän. Til vidlyftighets undvikande, har jag

ej utfått obfervauons- dagarne mer ån for inne-

varande är.

ms
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X77f den 15 Junii, gick Hvetet i ax. Den
Zi^ begynte Hvetet blomma. Denna dagen blef

for mig hugnelig och glad , då jag fick i Ijelf-

va verket fe, hvad forledet är allenaft af Rlg-
loftan var nägon anledning til, nämligen, at Sot^
hvetet växer, och at ej Hvete-korncn förvand-

las til Sot, hvilket af följande anmäkningar blif-

yer klart. Uti de friOca axen, var honan hvit,

ftor, och hade mänga frodiga grenar. Hannar-
ne ftore och upfylde med pollen 5 filamenta lä

länga, at de räckte utfore agnen under blom-
llringen. Ämnet til Hvetet lags redan, hvilket

vu*: hvkt. Uti de fjuka axen, af hvilka en del

voro dubbelt fmärre och fmalare, famt af mork-
gron färg, var honan ganfka liten och klen.

Hannarna fmä, bleka och utan fynligt pollen,

filamenta karta, at de framdeles ej räckte län-

gre ån midt pä Sot- kornet, ibland til ändan.

Ämnet eller begynnelfen til Sot-växten var grönt,

och merendels ftort fom et Manna-gryn.

Den 14. Mjölet i Sot- kornen begynte Ty-

nas nägot violett, och bekom en lukt lädan fora

Chenopodium vulvaria har. Hos det frifka Hve-
tet lägos tvånne ftycken fmä faft-hylfor täftade

vid åmnet pä ytterfta fidan^ deffe voro vid de
ljuke kornen ibland näftan dubbelt ftorre.

Den 30. Ännu voro de fotige axen grönare

än de friftra , fomlige finge roda ränder pä ag-

nen. Roten va,r liten och fmal. Strået blef

h vitare ån på de frifta, mänga voro ruttne vid

roten, och likfom angrepne af kallbrand. Sot-

axen lägo$ fmala, af den orfak, at agnen icke

fpridde fig ur, och under blomftringen ej ut-
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flåppte bannarne, fom de frifka axen gora» Hve-
tet blef i de frinca halfmatadt.

Den I . Jul. Sot-kornen hade kommit til full-

komlig ftorlek. Når frifka och ljuka korn vo-
ro tilfamman i et ax, iäg det frodigare ut, ån
de aldeles ljuka. Sot-axen fpridde ut agnen lå

mycket, at Sot- kornen fyntes.

Den 8. Jul. En liten Mafk med fvärt hufvud,

grönaktig kropp,
5 par fvarta framfottcr, en Ii-

nia tjock, åt Sot i et Ijiikt ax. Jag (åg et (jukt

ax, fom hade et enda frilkt korn, och et friflct

ax hade et Sot-korn. Et ax, f tum långt, var

Sot- ax.

Den II. Små gula Mafkar åto den gröna

hinnan, foni år omkring Sotet. Den 14. Sotet

mifte lukten, blef grä-aktigt, tort och icke me-
ra klibbigt. Et ax hade en fida frifka, en fida

Sot-korn. Den i§. Et ax hade 5 rader Sot-

korn, en rad frifka. Roten, fom fatlnajt i et

godfel-ftycke, var af froft forleden vår i tum up-
dragen utur jorden. Hvetet var fuUmatadt.

Den zo. Uti agnen omkring Sot-kornen lags

et gult mjöl. En liten rod Mafk med många
ringlar på magen, fvart hufvud och ftjert, up-
pehöll fig i hvete-axen. Den 28^ voro Sot-

axen aldeles hvita, och den 9 Augufti, Hve-
tet moget.

Af foregående anmärkningar torde några nya
fanningar framkon^ma.

1:0, At Sotet tilvåxer, fedan axet framkom-
mit ur holfan, och icke förut, fom någre Landt-
hushållare trodc.
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z:o^ At Sotet flcyndfammare våxer och forr

mognar, ån Hvetet, och har en obehagelig lukt,

fom meråndels gar bart, då det mognar.

5:0, Det tyckes fom hafva upmårkfamme Å-
kerbrukare haft den tankan, at fedan Hvete-kor-
nen varit fullmatade i axen, de af Solens hetta,

mycken våta, någon fyra i jorden, rtarka froft'-

nätter, fmå fynlige eller ofynlige Infeéler, blif-

vit förvandlade til Sot men lädana meningar

torde genom deffa anmärkningar, i fynnerhet af

den 2.1 Junii, til någon del förfalla.

Til framdeles nogare utforfkande, göras nå-

gra frågor. :o, Hvad dry fom hos Hvetet for-^

orfakar oformögenhet uti bilägret? Man vet, huru
blommans bilager år (å nödvändigt for hvaroch
en ort, at utan det, kan intet fro framalftras.

På hvetet fynes, hela vägen igenom, huru ftjelk

och blad äro grone och någorlunda frodige, fart:

ofta icke (ä ftora, tjocka och långa, fom de fri^^

fka. Man finner frorednings- delarne i fin ord^

ning, axet framkommer, inom agnen fitta ftån-

dare och fpiran, men ju(l då, når bilägret fkali

gä for fig, märkes forft, at Hannen och Honan
dertil åro oförmögne. Til någon uplyfning mär-
kes hår, at hos alla orter åro tvänne flag?5 vä-

fenteliga delar , Märg (medulla) och bark (Cor-

tex). Märgen gifver fro, och barken foda åt

växten: Spiran (Piftillum) har fit urfprung af

märgen, och frodarne (ftamina) af Safvan ( li-

ber) eller veden (lignum), och at doft(^t ( pol»

len), hvarigenom fro^åmnet hos honan b^fro-

das, verkar en foråndrig hos afFodan, fom cli^

mat, jordmän och cuhur ej kunaat aftadkom^.

ma.
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ma. Af denna grund frågas, om margen, fom
gifver fro, eller barken, fom lemnar foda, åro

orfaken til ljukdomen? Det tyckes, at båda bi-

draga hår til, aldenftund Spiran, fom kommer
af mårgen, år liten och fvag, och ftåndarne,

fom blifva af det yttra våfendet, hafva fmå knap-

par (Antherx), och intet fro-mjol (pollen) uti

fig. Om oformogenheten til parningen tager fin

uprinnelfe, fedan axet framkommit, eller förut,

kan jag ej fåga. Troligt fynes, at intet fel år

hos medulla och cortex, (ä länge de våxa i brodd
och gä til ftjelk, utan fedan, tyckes någon ting

Sftadkomma deras vanmagt. Skal orfaken fokas

fore den tid, dä axet bildas, torde man tå gå
Itilbaka til Ijelfva Hvete-kornet , om icke ock-
iä til jorden. Om deffc åro vällande, fkulle föl-

ja, at flere ftånd, fom upvåxa af en rot, borde
allefamman få fotige axj men nu mårkes, hu-
ru pä en och famma rot åro Sot -ax och frifka

ax tillika, och at et fotigt ax kan hafva i, z

ä 5 fri (ka korn, och tvårt om, frifka ax hafva

några Sot- korn > hvilket tyckes ej annorlunda

kunna förklaras, ån at ofruktfamheten upkom-
mit, fedan axet år tilåmnadt. An vidare bor
man mårka, huru Örterna derigenom våxa och
lefva, at de formedelft rötterna, fom åro fmala
och trädlika fugror, draga fin foda utur jorden,
fom updrifves federmera genom fina ådror uti

ijel-fva växten, hvaraf den tär fin tilråckeliga fö-

da. Vatten, olja, jord, falt, åro växtrikets
nårmafte grund- åmneil , och vatten egenteligen
orters råtta foda, hvilket, genom tilkom mande
värme och luft, efter hvar växts egen byggnad,
til vederbörlig närings -faft forbytes. I^är nu,

en-
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enligt obfervationerne (Junii 50), roten til det

forfkåmda Hvetet, redan vid blom ftrings- tiden

af otjenlig väderlek år liten och fvag, och fe-

dan af Solens hetta förtorkad
, ftjelken vid ro-

ten och ibland högre up
, på fomlige, om icke

alla ftånd, nåftan halfrutten och likfom angripen

af kallbrand ,
tyckes af alt detta ingen god och

tilråckelig, utan fnarare en fkadelig nårings-faft

kunna draga fig up til växtens foda. Detta tyc-

kes vara en orfak til ofullkomlighet i bilägret.

Iro, Manne några fmä wafkar åro vållande ttl

Sot? Det (kulle fynas, at de fom ligga i agnen^

ofta 3 ä 4 ftycken, omkring hanarne och honan,

på famma lätt fom Blad-loflfen, bårtfuga eller

upåta den närande faft, fom annars (kulle dem
tilflytaj mén mafkarne finnas ej allenaft i de

ljuka, utan ock i de frifka axen. Jag har icke,

énligt Baron Munckhausens tanka, i brift af

goda Microfcoper, fedt, om Sotet beftår af ö*

fynliga Infefter, eller är något bo for dem. Det
år allenaft anmärkt , at under de grå-aktiga Sot-^

kornens Växande, et flags Mafkar äta nägöt at

Sotet ^ och et annat, hinnan defömknng.

5:0, Månne detta Sot ^ eller denna mifiväxti^ itr

af Smmpaktig natur? (Lycoperdon tritici ?) Nä*
gon liknelfe här til tyckes det vara, når |am-
forelfe gores dem imellan. O Lycoperdon bo*

vifta har en hinna omkring fig, hvilken ofverft

fpricker fonder, når den år mogen. Sä barock
Sot-hvetet cn dylik tunn (korpa^ fom under vå*

xandet är groft, men blir fedan gråaktig, öch
ftundom under rägn- väder går fonder, 2) Ly*
coperdoii har i forftone en gulaktig, flytande
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öck illa luktatide materia 5 fom tnogtlar til gra*

aktigt mjöl ^ och dereftcr miftef lukten* Sa for-

häller det fig åfven med Sotet: når det våxer,

år det klibbigt^ men torkas til et dammande vå*

fende, och derefter förlorar fin lukt (Julii 14).
Lycoperdon trifves bade på mager och fet

jord^ på orters blad, gamla rutna tråd och fyre-

rotter. Sot finnes på Hvete, fom ftäf i mager
och fet jord (Julii 18)5 fafikt och pä backar,

pä friCka Hvete-ftänd och de fom åro rutne vid

roten^ 4) Lycoperdon våxer häftigt. Så got
åfven Sot-hvetet. Mjölet på båda tyckes Vara

lika. Ät fortiga fiere likbetef.

Några omftändigheter vid Sotet, tyckas båt-

tre pä detta iättet Utredas ^ ån genom de andra

orfakerna. Jag nekar icke, at mot denna nya
upgift, larer mycket kunna invandas* Man bor

ftrax påminna fig, huru underligt det forhäller fig

med Svamparna. Den fintliga naturen, föm ej

tål något rum ledigt, betjenar fig af (kiljaktiga

medel, at vinna fina ändamål. Svamparnas för-

fta anfeende har ej något, fom kan ådraga fi^

allmänhetens ögon > men betraktas de nogare, lä

finner en upmärkfam fullkomlig anledning hår,

lä väl fom vid andrci våx:ter, at tilftä fin ökuR-
nighet, och undra pä den ftora modrens mång-
faldiga lått, at framalftra fina ätfkilligä barn.

Man finner, huru Svamp våxer på kålen, foöi

ofver vintren forvaras uti Kallare, och den fom
gömmes uti gropar i jorden. Huru komma Svam-*

pens fron pa dclTa blad? Hum (ket det, at et

fiags Lycoperdon våxer under bladen pä Tuflila-

go farfara? Huru foras defs fron til et annat flag,

lom finnes på Syre-rotter, och på gamla tråd och
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4:0, Om det Jkulle antagas y at Sot år et Jlags

Svamf-mjoly månne det år fmittofämt? Mina for-

fok torde gifva anledning til denna meningen.

tJti den Hafra^ fom beftroddes med Sot, fans

förut icke lådant, når han 1774 våxtej men blef

likafullt til hälften angrepen håraf innevarande

är. När hvetet, fom har Sot -ax, utiäs, utan

at kalkas, blir det gemenligen fotigt. Forden-

ftull, på hvad lått detta fro- ftoftet kan bart-

tagas, antingen genom kalkande, torkande eller

annorlunda, år det vifst angelåget, och bor ic-

ke forfummas. Huruledes Gran-qviftar hindra

Sot -ax (*), år fvårt at förklara, faken torde

en-

(*) Se K. Acad. Handl får är 1771 ,
pag, 171. Her^

Camereraren Wåsström har gifvit K. i\cademieii

tilkånna, at ej heller, pä de 4 ledan for flutne aren,

nägot enda Sot -ax blifvit funnet pä äkrar, bé*

fådde med Hvete, fom vuxit, är efter är, af det

Sades -hvete, hvilket får vid pafs 20 är fedan blif-

Trt en gäng tilredt, pä det uti 1771 irs Handlingar
belkrefna fått; ehuru det varit utfädt pä ätflcilliga

jordarter, i gådd och ogådd äker, och i famma
ars-tider och våderikiften, fom grannarnas, h vilkas

Hvete dock ej varit fot - fritt. Til ytterligare pä-

minnelfe får flera, at forfåka famma fått, har K.
Academien anfedt för nyttigt, at hår uprepa det.

0m %6(ien,^ *vintren eller våren
^
tager man Jå myc^

ket trojkadt och kafladt Hvete
,
[om man ftdfta hfjfl

tanker utfå ^ och utbreder det jämnt ^ til hogft en
tvärhands hngd

^ på andra bottnen i Spanmåls boden.

Så fnart faf&en börjar komma i Granen ^ afjkdr man
toppar få Gran- qvtfiar ^ til et lovarters långd ^ och

fticker dem ^ ju tätare dejs bdttfQ^ afver alt uti det
utbredda Hvefet.^ fom fedan lemnas ornrdt ofver Som.-

maren ^ til dejs Sånings tiden infaller , då Gr^top^
farne rdffas bart ^ och Hvetet pd vanligt fatt utfås.

Således ta gäng prsepareradt fåde^* hvete, fkall, en-^
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endaft komma aii på torktlitigeh rtied Hvetet he-
la Sommaren, hvarigénom branden^ fom for*

modeligen ålfkar fuktighet 4 torde foitörkas och
/*e o
forgas.

f:ö, Mdnnt det gvääktigä mjölet i Hvetet itU
börligen kan kalläs Sot? Forledét år lade jag, dert

Julii, en myckenhet i vatten Uti an glas-
burk, at fe hum det (tulle förhålla fig. Mjö-
let kom efter

^ dagar i gåfnirig. Vattnet holl
fig några dagar derefter grumligt ^ men kkfna*
d^. Sotet begynte, den 31 derpå följande Au*
gufti, at blifva grönt, och likföm briilgäs til iSri

forftä början (Jun. 21), hvilkctt färg det Uédérft
pä bottnen åniiU (den 8 Növ.) behåller, Det
tyckes iäledes icke irinehålla hägra fortråndi
åmneti. Ehuru iihn fynes Vara iiåfa på fpär^
oöh häfva likfom funnit nydkelenj ät fe hvai"-
af det hårrorer, tyckes dock ingen åiiriU utredt
alla forekomrnande omftåndigheter^ läföm; hVär*
fore frill^ä aX hafva !, i ä 5 Söt - körri^ öch
ljuka ax åfVcn la mänga frifka ? H vårföre en och
fammä åker bär frifkt hvete^ men äll Räg-^loftaö|
fom våxer deriblarid, år fotig ? Hvarfore på eft
och famma rot finnas Sot-^x och frifka aic til*

lika? ö. f v.

Y z AN-
Wgn Herr WåsSfRÖMs förfafenhetj hälla lig til tjd-s

gande Generationen fritt för Sot, allenaft det ejup*
blandas rned ähnat oberedt Hvete* Som intet fätf
at förskorhma Sot -ax, kan vara lättare än detta,
förtjenar det viflerligen at ytterligare beftyrkas åf fle-
ra: ert ftädgad forfarenhet år i alla ftdana imnert

. den lakrafte domaren ; ehdru fvärt det kän fynas af
förklara otftken til och lättet äf medlets verkan.

I
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ANMÄRKNINGAR
öfver Kifel ^ Arterne

i

af

BENGT QWIST Andersson.

' flnmärkn. t:fiay I hela Sten -Riket lårer knapt

/I förekomma nägon Flock, fom varit lä litet

kand och i ordning bragt, fom Kifel- arternas:

orfakerne dertil torde i fynnerhet kunna hånle-

das ifrän de mänga tilfålligheter af fårgor, flac-

kar, ådror, fprickor m. m», fom deffa arter åt-

följa, och af den bekanta fvärigheten, at dem
imellan igenfinna utmärkt (kilnad , i anfeende til

grund -åmnet.

Man har derforc varit nodfakad , at ihopfo-

ka lä mänga allmänna kännemärken, fom fkjb:

kunnat, til at utröna nägot vifst forhällande,

hvarpa riktiga afdclningar byggas kunde, ån up-
pa blotta tiltålligheter : och ehuruvål man hitf

tiis t] hittat pä annan våg at komma dertil, ån
jåmforelfe-vis, genom underfoknihg af fkapnad,

tyngd, hårdhet och forhällande uti vanliga up-
lofnifigs-medel, tyckes åndå denna kunna leda til

ändamålet, och derfore vara låkralt at följa.

Anmårkn. 2. De åldfte Skribenter hafva icke

aldeles gätr dcfle kännemärken förbi, utan der-

efter tydeligen beflcrifvit många flag, men til-

fållige förändringar af tärgor, Ljus-lträlars bryt-

ning eller någon annan egenfkap, verk^lig eller

inbillad, fynas hafva uträttat det måfta, til lä

mär^ga. tillkapade förändringar och namn^ fom
nu

/
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nu mera icke utan fvarighet, och icke åndå al-

la, igenkännas kunna.

Theophrastus , uti fin Sten-hiftoria, fo-

rer ihop Bernften, Lapis Lyacurius eller Tour^
malin (a) och Magnet (b), for deras dä redan

bekanta Attraktions - kraft, ehuru de befta af

ganfka olika grund-åmnen, och hvad denna kraf-

ten angår, åfven äftadkomraa nog olika verk-
ningar.

Hyaloides, Carbuncle, Omphax, Cryftall

och Ametift befkrifvas pä en gång, men utan
flere omftåndigheter, ån et gemcnfamt bruk til

inflipade figurer, och deras genomlkinlighet,

Plinius talar om Afteria, Aftros, Ceraunia,
Iris och Zeros med flere, pä det låttet, at I^å-

faren får något begrep om vifla fken af Ljus-»

fträlar och deras brytning, med deraf upkora-
mande fårgor, men icke om fjelfva Sten-arten.

Anmdrkn. 5. Det torde derfore låtta Sten^
känningen i denna delen, om fädane tilfållighe-

ter varda närmare bekante, jåmte fjelfva Sten-
arterne, hvilket, til undvikande af vidlyftighet,

Y 3 j^g

(a) L^is Lyncarius, ganfka orått af mänga nyare
Mineraloger tagen får Lapis Lyncis ell^r Belemn(.
te, icke heller paflande til Theophrasti feefkrif.

ning, at vara Hyacint, fom Doftor Hili, mejiar^

(b) Magnet befkrifves fä tydligt, i anfeende til defs
kraft at draga ät fig Jårn , at ingen kan taga felt
om meningen, men nåinnes icke med fårfkildt namn.
Den fom Theophrastus pä annat ftälle kallar

Mc^WW KiBos, och fom fäges hafva liknat Silfver
til anleendet, fall än d^n yarit v^rk^lig Sten, och
kunnat arbetas med Svarf-järn, lårer nu för tiden
vara okänd.
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jag tagit mig frihet at forfoka, allenaft genom
följande karta Bcftrifning pä några Specimin^
jag fjelf har eller fedt och underlokt, man at

ytterligare jåmfora dem med åldre eller yngre
Mineralogers ftnfter, m§r ån til namnen, lom
jag trodt vara låmpelige.

N;o r. Rubin y il kailiid orientalifk 4metijly fom
(a) år violett til färgen, med mörkare och

Ijqfare roda fläckar och moln; år genom"
Övinlig.

(b^ Dels gråvitas fpecif. til vatten, år fom

jlfoo til looa.
(c) Eger hårdhet nåft intil Diamantens.
(d) Slipad kullrig pä ena fidan^ och flat pa

den andra, gifver et ftaikt violett (ken.

(e) Hällen i reflexion af Sol-eller eld«i-ljus,

i en vifs ftållning och afftänd frän ogat, vi-

far pä den kuUriga lidan en (tjerna med
fträlar^ fom likväl icke åro rått flcarpe : de-

ras mer eller mindre jåmna fordelning frin

centro, beror på en vifs vändning imellan

ogat och ljufet.

(f) I refraftion for Solen eller elds -ljus, vi^

far en dylik (tjerna, antingen den kuUriga
eller flata fidun vandes mot ogat.

N;o 2. Saphir
^ matt bläaktig tncd litet eldfken

:

ifrän Ceylon.
(a) Pefs tyngd år til vattnets^ iäfom til

JOÖO.
(b) Är half geno^fkinlig, beftående af jåmn-

fidiga ådror, klarare midt uti 5 och mer
dunkla ät fidorne.

(c) Eger Saphirens Vanliga hårdhet.

(d)
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(d) Slipad kullrig på bagge fidor, vifar i re--

flexion en vacker och tydelig ftjerna, men
icke i refraction.

Nro 5. Saphir^ matt bläaktig, mera genomfkin-
1ig, ån nåft foregående: år frän famma ftålle.

(a) Jåmford til tyngden mot vatten, år fotn

57fo til 1000.

(b) Hyferåfvenet hvitaktigt moln , foni faller

i jåmnddiga ådror.

(c) Är lika härd med föregående^

(d) Om råtta ftållningen träffas, vifar i re-

flexion af Sol och elds-ljus, en lådan iijer-

na, fom nyligen befkrefven år.

(e) I refraftion af Sol-eld -och män-{ken, vi-

far pa omfe fidor en ganfka tydelig ftjerna

med fex ftrålar, fom flyttar fig efter affkår-

nings» punden af Linierne imellan 6gat och
ljufet.

N;o 4. Saphiry matt bläaktig, molnig, mindre
genomfkinlig ån foregående; hyfer en in-

våxt ftjerna af fex radier, löpande ordent-

ligt från centro, fom torde hafva tilkom-

mit vid anlkjutningen, och utmärker fig

< med lårfkild fårg vid minfta ljus: finnes i

Herr AflelToren von Enqestroms; Saro-^

ling.

]SI:o f. Carbunck från Oft^ Indien , hvars
(a) grav.fpec. til vatten år, fom 4400 til 1000;
(b) Är genomfkinlig, men icke rått klar, hvil-

ket hårrorer af defs byggnad, liknande en
myckenhet oredigt inftrodde fina agn^r,

(c) Hållen for ogat i refraftion, mot Solen
eller eldsljus, vifar en feK-fträlig ftjerna,

Y 4 fä.
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lafom de föregående, faft ån llrålarne icke
åro la fkarpt utmärkte.

Anmärkn, 4 Om defle bora, efter åldre Au*
ftorers Befkrifningar, heta JfterU^ tyckes det
vara billigt, at ätminftone lå vida lampa nam-
net efter nyare Sten -kännares väntan, at Sten*
arterne varda derjåmte utmärkte ^ iäfom;

Afteria Rubini
^ - Saphiri

^ Carbunculi &c.

Anmdrkn. j. Ehuruvål alle deffe ftenar, fom
hafva arten at .emottaga och bryta ljus-ftrålar»

na, redan oflipade utmärka fig, är likväl tro-

ligt, at runda flipningen mycket bidrager tji

defla ordenteliga fken. Man finner, at det aren
vifs direélion, fora ljus-fträlarne följa, innan iada-

ne fken upkomma, och at alla de Stenar, fom
i reflexion flä an med ftjernlika fken, hafva,

til läjandes, vifla ljus -poler: ju närmare man
kan lämpa flipningen lä, at den bredafte ytan

kommer at ligga verticalt emot dem, dello tyd*

ligare och ordentligare vifar Gg ftjernan.

Anmdrkn* <f. Til åfventyrs flipades i åldftc

tiderne alle Stenar ^ om de voro mer eller min»
dre genomfkinlige, altid kuUrige och utan fa*

cetter, hvilket kan finnas af de helt klara ftc'»

nar man funnit uti ruinerne i Rom , fom nlle-'

fammans hafva lådan flipning. Den tiden man
ock i fynnerhet fatte värde pä ingropte eller up-
hogdc flipningar, gjorde facetter ingen tjenft:

och derfore kunde defle fä kallade Afteriae fnart

roja fig. Ibland andra Sten-arter, ån föregåen-
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j

de^ har jag aldrig fedt någon Afteria: och fom
defTe i fenare tider foga varit kånde mer, ån til

namnet i gamla Auétorers (krifter, men nu fo-

kas ifrigt af vifia Sten - kännare och Samlare,
hållas de ockfä i tåmmeligen högt pris.

N:o 6f Saphir^ mörkblå, genomncinlig, något
oren, hyfande rod-bruna fläckar och fjädrar,

famt moln af famma tårg, hvilkct i refle*

xion fpejar med ftarkt violett ften.

N:o 7. Topasy gulaktig, half genomfkinlig, be-

ftående af mörkare parallela ådror, hvaraf

pä ytan upkommer et fkimrande (ken.

N;o 8. Agater af hvarjehanda färgor, med in*

neflutne fjädrar, ådror eller agnlika delar

af annan färg, hvaraf pä ytan llciftande fär-

gor upkomma, om Stenen flipas kullrig.

N:o 9. qyvartsj med dylika inneflutna delar eller

fprickor, fom fororfaka fken eller fkiftande:

deraf bora i. fynnerhet z:ne låUfynta forån*-

dringar befkriFvas:

(A) Gråaktig, ej olik vid forfta påfecnde en

Ijmre fort Marmor: lamelleufe, fkiftande

fårgen I vifs iHilning pä ytan: läges vara

kommen från kuflen af Labrador, och fin-

nes i Herr Profeflbren och Riddaren BEaG*
MANS Samling,

(a) Beflår af jåmnfidiga fldfvor, fom kunna
med lätthet delas : hyfer alt igenom fmä fina

tvår- fprickor, hvaraf en tunn fkifva, ehu-

ru den mot dagen vifar fig tåmmeligen klar

och utan färg, liknar til tjpxturen nårpafl

en not-vafnad, i flere hvarf oordentligt fam^

Y y man-



33^ i77y. Od. Nov. Dec.

manlagd, Pä flata fidan af defTc lameller,

bryter fig ljufet med en myckenhet fmä (kea

af Regnbagens färgor.

(b) Små fina agn af mörkare fårg åro ofver

alt inftrodde, fora med blotta ogat ej röjas

kunna*

(c) Gråvitas fpecif. til vatten, år fom 2.704

til 1000.

(d) Emot Stal gifver qvickt eld: eger vanlig

Qyarts hårdhet: flipas lått, men antager ej

fin politure.

(e) Slipad til en flat flcifva, hvars plan af-

(kår lamellerna, har en gråaktig oanfenlig

tårg, med nägra tä ljufare flackar, men vid

Reflexion af ljufet, och i en vifs (låUning,

furprenerar ogat med den vackrafte ho^-
blå, imellan purpur och gult flciftande tårg,

hvilken genom minfta obehöriga vändning
aldeles forfvinner,

(f) Smälter icke per fe, eller lider nägon för-

ändring i elden , utan bibehåller likafullt

denna fållfynta egenfkapen , at fpela med få

oforvåntade targor,

(B) Skifrig, genomflkinlig, omfande fårg af

mörkblått och gulbrunt; år ifrån Ceylon:
finnes i min Samling.

(a) Beftår af jåmnfidiga lameller, iwcd åtfkil-

liga fjädrar och tvår ^ fprickor: defle La-
meller åro likvål lä faft fammanfogadc, at

de hvarken kunna märkas, fedan Stenen blif*

vit flipad, eller fullkomligen fkiljas ät.

(b) Sperifik% tyngden år til vatten, (om l6Qj
til 1000.

(c)
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(c) Slår ftarkt eld mot Stål, och tyckes vara

en liten män härdare, an nåft föregående.

(d) Om Stenen vandes (å mot ogat, at ljus*

llrälarne och Lamellerne följas ät i en råt

linea, år fårgen efter den ftorfta diametern

helt djup morkblä, (totande på violett , och
efter den minfta, ljusblå violett > men öm
Ljus- fträlarne falla verticalt emot Lamel-
lerne, år den blå färgen helt och hållet for-

fvunnen och förändrad til gul- brun, varan-

des klarheten och genomOcinligheten altid

enahanda.

(e) I reflexion vifa fig ätfkilliga flviftande blå

fårgor på den planifka ytan.

(f) Iris-fårgade fken, fom flå an mot de fina

fprickorna, kunna röjas pa flere ftållen.

(g; Elden verkar ingen förändring i förenämn-
de omftåndigheter.

4nmårkn* 7 Våra tiders rätte Sten -kännare
torde väl tillåta, at förenämnde och flere dy-
lika Stenar, i anfeende til defla vackra pheno-
mencr, fom härröra af ljus-fträlarnas brytning
och fammanftotande, räknas bland Pfeudopaler,
allcnaft de varda derjåmte til Stenflaget ilamn-^

gifne, låfom

Pfeudopal af Saphir.

^ - af Topas.
^ * - af Agat.

- - af Qyarts &:c.

Anmdrkn, I)et är icke (ällfynt nt ibland
KifeU arterna, då de hy fa fjädrar eller fprickor,
åfven fom hos Malmer, Skiffrar 1 Stenkol 6cc.>

finna Regnbågens Lirgor, faft iA (Jefle fenare

alk-



338 1775^. Nov. Dec.
I

alleiiaft til ytan anlupne. Saphirer, Topafer,
Aquamariner, Cryftailer Scc. vifa fig ofta med
defTa targade fken, underftundom til den myc*
kenhet famlade, at utfeendet varder ganfka vac-

kert. At ofpruckne, klare, ofårgade och ådri*

ge Agater, antingen ädrorne lopa i jåmnfidiga

rata eller krumma linier, gifva et dylikt fken,

då de i refraétion hållas mot ljufet, til en obtus

vinkel åt ogat, år mera lållfyntj men om der-

fore alle dcfle (kulle upragas under namn af Iris,

utan Sten - artens (årfkildta angifvande , finne?

hvar och en, hvad oreda uti Mineralogien for-

orfakas (kulle.

ANMÄRKNINGAR
ijver le Stuffe di Sant GermanOy vid

Lago d' ^gnano i Neapel

af

ADOLPH MURRAY.

Stuffe di Sant Germano kallas en byggning,
fom ligger vid Lago d' Agnano, fo fteg

vid pafs ifrån Grotta del Cane. Den är hel
och hällen bygd af Vulcanifk TufF, ach inuti

afdelt i f kamrar, fom åro ftålde jåmnt vid jor-

den. Deras golf år af den vanliga paftan, fom
Neapolitanerne bruka til famma behof i fina hus
och pä (ina platta tak, beftäende af Pozzolana
oqb kalk, Kamrarne åro olika ftore, alle åro var-

me.
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me 5 men den innerfta varmaft , få at Reaumurs
1'hermometer i den ftiger til 30 eller 40 gra-

der. Man har rundt omkring väggarna, af (am-

ma Lav-tufF, hvar af hufet år bygdt, upfort

cn mur, 3 fot hog och en half fot bred, fom
år platt och flat i ytan, och tjenar at ligga pä
for dem, fom Sommar -tiden refa hit, at for

rheumatiflc vårk och venerilta qvarlemningar ta-

ga fig et ftarkt fvett-bad, hvilket ock fordom-

dags varit i bruk vid le Stuffe di Neroncy nära

Bayes, dar dock hettan år odräglig, Dede ban-

kar hafva gifvit mig anledning til följande ob-
fervationcr.

Jag fann p^i ytan af defla bankar en fno-hvit

cfflorefcence, fom liknade glånfande fjun , eller

Sal fedativum, pra^cipiteradt ur Borax , eller ock
vål gjord Terra foiiata tartari per infpifTationem*

Jag igenkände genaft Saltets natur, pä defs fo-

lubilité och ganflva adftringerande fmak, men
var icke nogd dermed , utan ville nogare under-

foka defs art, och utforflca orfaken til defs ge-

neration pä det ftället. Saltet u-ploftes derfore

i vatten, och fans lä fritt frän all jordblanning,

at folutionen gcnaft var fom filtrerad, och an-

{kot, efter behörig infpiflatien , i rediga Alun-
cryftaller. Hår var ingen ofverflodande fyra*

utan folutionen fullkomligen faturerad. Jag fann

detta Salt i de inre rummen, där värmen redan
kunde vara if ä grader. I de yttre, lag jag

nägra fpricfkor i de omtalte bånkarne, och ur
dem hade en los, gråaktig, mycket Alunhaltig
jord trångt fig fram, men ingen ren Alun.

Denna Aluns generation uptåcker de befyn-
nerligafte Pheaomenen Herr Profeflbr Fer-

BER
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BER har redan ganfka vackert bevift, at La-
van , utftåld for Svafvel- ångor, förvandlar (ig

til Lera; ja vid Solfatara, dar hela Cratern och
kringftäende klipporna åro til ytan förvandlade

i en hvit ler- jord, och defs gradation, ifrån

fvart-grå lera til hvitaktig, och ändteligen til en

los ler -boll, tydeligen mårkes, år et Alun-bruk
anlagdt, och aluminofa jordaktiga efflorcfcencer

märkas dar åfven, Alla mojeliga underfoknin-

gar intyga om denna Lavans befynnerliga förän-

dring. Pä Vefuvius, uti Cratern, dar Svafvel-

ängorne trånga fig ut, fes (ä val puraices, fom
fjelfva Lavan vittra fonder och blifva Alunhal^

tig: ja Padre Minasi, en i Natural- hiftorien

förfaren Dominicaner- Munk , har åfven forle-

det år på JEtm funnit den fä kallade Ifiåndfka

Agaren förvandlad i en fin hvit lera, likfom på
Stromboii, och ofta finnas ler- bollar, dar La-
van inuti ånnu år oförändrad, famt Skorl - cry-

ftallerne endaft ororde. Herr Vatro har åfven

lagt Vefuvii Lava i Solfatara: Svafvel- opningar,

och funnit det famma. At altiå all flags Lava
förvandlas til Lera , måfte antagas for et axiom.

Månne dä icke all, eller ätminflone ftorre de-

len af Lava, år en decompofition af annan flen*

blanning? Det är icke juft derfore fagdt, at

Lava fordras til all Leras generation, ehiiru jag
tror^ at det hår i Neapel iä förhåller fig^ eme-
dan hvarefl lera är, åfven finnes Lava i yrhnig-

het. Naturen använder flera medel til famrda åfi-

damåls vinnande. Men acidum fulphuris cllér

vitrioli lårcr allefiådes vara Uvodvåndigt til leras

formation. Och hvafeft finnes icke detta Sm*
ne? Qv^antiteten behofves icke Vara florj ty

den
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den hårdafte Lava ^ utftåld for Svafvel - rok^

multnar på ganfka kärt tid til cn los jord- Min.
flutfacs lårer val fynas nog vägad, men torde

dock fortjena at upelda en obfervator til at fli-

tigt följa naturen pä fpäret i denna vågen#

Men Le Stup di Sant Germam bevifa ån nå-

got mer. Forit tror jag^ at ingen kan långe

leta efter Alun- jorden, når byggnaden år up-
ford af Vulcaniflc TufF. Värmen intygar om^

nägon underjordifk eld pä detta ftället, och re-

na Svaflets generation i cryftalliniOc form, uti

lidorne af inncrfta och hetalle kamrarne, vilar

defs upkomft* Svafvel- ängoma trånga fig ige*

nom tuffen, och farvandla den i lera. Jag har

funnit det) i ymnighet därinne, utan at vara

Alunhaltig> men när denne färåndring fullkom*

ligen år afgjord, forenar fig den ofverflodiga fy-

tan med leran ^ och gor Alun. For denna theo*

rie hafve vi at tacka värpERBER, och hon be-

kräftas fuUkomligen i deffe Stuffe^ dar Alun fub-

limeras pa ytan af bånkarne.

Om fyran derefcer likafullt fortfar at drifva

pl, lä händer, at Alun -fältet, ehuru rent det

ock år, eller ler -jorden, ofverlaftas med fyra,

och en concentrerad ren vitriol- fyra lägger fig

pä ytan* Har äter ftenen tätt remnor eller eger
några fma häligheter pä fidan, och värmen år

ftarkare ,
tränger fig rena Syaflet fram i cry*

ftallinifk form. Orlaken, h vårföre pa vifTa ftål*

len fyran behäller fin förening med Phiogilloil

,

pä andra (fållen lemnar den, torde vara fvär at

finna, om man ick<? vägar et fteg emot de an-»

ta^ne^ men kan fie nog olåkra afEaiceCs- lagarna.

For
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For min del fåfter jag min upmårkfamhet fårft

pä graden af hettan, dä jag finner rena vitriol*

lyran pä de mindre heta ftäUen, och dar ftenar*

ne åro olkadde och utan hålor i men Svafvel uti

hälft tiltåppta hälor, dar hettan likfom concen*
treras och innefiutes. När altfä pädrifvande kraf-*

ten icke år for häftig, tränger fig Svafvcl-fyran

längfamtj likfom genom en Iil-ften, igenom dert

nyfs dannade leran , och qvarlemnar uti den fam*

ma (it Phlogitton, famt gor ofverft en helt ren

Alun, eller lägger fin ofvcrflodiga fyra pä ytan

af alunhaltiga leran. Deremot, när verkande

kraften är rtarkare, tränger fig Svaflet jämnt
fram. Jag vet ganlka väl, at den vanliga fpi*

rltus falphuris blott genom luftens åtgärd förlo-

rar ftorre delen af fit phlogiftiflca väfende, meil

jag tror icke, at det här {kcr pa famma lätt*

Pä de ftållen uti Le Stujfey där rena fyran fäs,

formärkes ingen fulphunfk lukt: Vitriol- fyran

är ock, fom jag redan fagt, hogft concentrerad,

ehuru värmen därinne icke ftuHe kunna infpis-

fera fpiritus fulphuris, fom år fvag, til en la

ftark fyra. Vi vete ock, huru girigt ler- jord

abforberar phlogifton.'

Jag har akid funnit de ftycken, fom haft

den fkarpa fyran i ytan, fuktige, äfven uti

Grotte di Filippa v\å Siena, där den lärde Bal-
DAssARi, uti Sienflva Academiens Handlingar^
Tom. 1V\ (äger fig hnfva funnit Acidum vitrioli

concretum. Men jag vägar, enligt hvad jag

Ijclf fedt, päftä, at han häruti litet irrat fig.

Jag har noga pä llållet betracktat de hålor, hvar*

Uti han funnit fit Acidum concretum^ de befta

alla af en Selenitifk tuff^ fom vattner, hvilket

kom-
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kommef ifrån berget Santa Vlövi^ deponerat,.^

De åro inuti ofverklådde med Stalaftiterj fotti

Variera pä oräkneliga lått 5 men måft likna Hvit-
kåls-hufvud. Uti remnor och fmå fidö*hålot

fi*amtränger (ig en qvåfvande Svafvel-lefvers an*

ga) ytan af Stakétiterne år fuktig öch i hog^
Ha grad adide. Fuktigheten vifar, at denna fy*

ra icke kan kallas concret^ öch fmä ftalaftiti*

flvä efflorefceni^er åro ån mindre det formcntdi

torra Saltet) ty de lofas icke af vatten, mm
ganfka fnart tvättas fyran bart. Imedleftid Vi-

far denna obfervation, at naturen brukar flera

fått) at (tilja phlogiftön ifrån Svafvel • fyran

^

på ena ftållet formedelft leran ^ på det andra, da
den paflerar genom Sclcnit*

I anledning af Aluns fublitiiation pa bankar-

na af Le Stufej mäfte jäg flutligen anmårkä et

annat bcfynnerligt Phenomene, fom jag fedt pS
Vefuveni Jag har nemligen funnit i et öch fam-
ma Saltftycke, fom var tåmmcligen ftort^ och
hade fäft fig pä den i lera förvandlade Lavan

^

Alun^ Sal Ammoniacum och Sal mirabile Glau-
bcri hopblandade} och en annan gång Saker-*

ne i den ordnings at nederft låg Jårn^ vitriol^

la f61gde en jordaktig Alun^ derpä et med Sal

Glaiiberi blandadt Sal Ammoniacum ^ och åf*

verft lågo flores fulphuris i ymnighet*

Utart tvifvel mafte rtian, fof at fSfkkfä^ hu-
ru Acidum Salis och Sal Ammoniacum tilkom-
ma pä detta ftållet^ om man icke vil antaga
tranimutatio acidorum^ medgifva, at Vefuven
har någön ge:menficap med hafvct. Alcali vo-
Jatilc torde vara et forter af Akali minerale^

Z mc«
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mcdclft et tilkommande phlogillon. Det fam-

ma torde håndä vid Solfatara» På detta fenare

llållet åra allenaft tvä opningar^ fom gifva Sal

Ammoniacumé

FÖRSÖK,
gjorJe med den Balfam^ fom finnes i

knopparna pd Trädet Populus

Bal/amifera^

af

AND. JOH. HAGSTRÖM.

Populus Balfamifera år et Tråd, lom ej får-

deles långe varit hos ofs bekant. Det våxer

i kallare Climat utomlands^ och man lär fe det

pä flera ftåUen här omkring Stockholm plan-

tcradt.

Catmessy lager, at de ftorre knopparne pä
detta Tråd, i Carolina, ega en mycket luktan-

de Balfam Du Hamki- har funnit detfam-

mä (*^) pä den Populus Balfaifnifera, fom varic

i Frankrike planterad , och Gmelin har fedt

knopparne derpä kådiga uti Siberien (^*^)*

Jag har åfven hår i Sverige funnit denna kå-

da, fa vål bittida om Vären, fom fedan knop*

parne ä nyo, i (lutet af Julii och Aug* manad,

^ fig

(*) Nat. Hlft. öf Caroluiä, päff. ^7.
() Traité des arbres, päg* 177 å 179.
(*) Flora Siblrica, Tom. 1. pag. 15^3.
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lig formerat. Detta hårflyter läledes ej Cli-

macet^ Utan år cn egcnfkap af* Trädet.

Refineufa materien finnes dock ej t alla kn-öp*

parne^ utan cndaft i dem^ fom innehålla ämnet

til Bladen i ty man vet^ at Populi Oenus har

lårftilta Gemm^é florifer^ 6c foliifer^ Blom*
knopparne åro läledes utan Balfamj men Blad*

knopparne innehålla den i tåmmelig myckenhet*

For at famla denna Balfam^ har jag forfåkf

följande. Jag afplockade några Gemm« i Fe*
^ruarii manad ^ under Töväder, och fann dem
dä redan Refineufa inuti ^ hvarfore några qviftar

afbrotos ^ fom fattes pä en varm Kakelugn i ett

klar kådaktig materia utkomma i fkarfven imel*

lan de fmä bladen^ fom utgöra gemma. Med
cn tunn fked^ hämtades de{fa droppar , fom fu*

to hårdt fafi:limade, men fingos ändock tämmc*
ligen klara. Detta gick gartffea långfamt^ och
tänkte jag iäledes genom pråfsrting (kaffa mig
ftorre forråd deraf* De afplockade knöpparne
lades i en pråfs, men de ville ej gifva mycket*
Litet oleum ExprefTum tilladesj Balfamen aff6n*

drade fig ftra^t fnarare, och i ftorre mycken*
het-^ men var ljufare och (ä- blandad med olja^

at den ej for riktig kunde hållas. Jag fokte ån
med kalt 5 än med hett vatten ^ at utdraga nigöt^

men fåtängt. Nu åtcrftod, at uti en hettad Järn*
präfs handtera dem* Då fann jag, at om en
myckenhet fokes^ år detta fått tjenligaft och
låttaft. Af 4 uns afpläckade knoppar ^ fick jag

idrachmer kada, men man mäfte tilfe, at Pris*
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fen ej år for het 5 ty dä brånnes en del af Gem-
ma til kol, fom Ikammer Balfaracn. Den olå-

genheten hafva alla defla låtten med fig, at trä-

det mifter fina knoppar, och foljakteligen åfven

iina lof, fora ftoter ogac, och med tiden (ka-

dar trådet.

Om man år rådd om fina Tråd, famt nogd

ined ringa men god och klar Balfam, vore båft at

om Våren, efter folfkens - dagar, eller, fom jag

nyligen funnit, i Augulti manad, dä af hettan

denna käda i myckenhet pä nya knopparne ut-

lipprar, med en tunn (ked afflcrapa Käd- drop-

parne, utan at (kåda Gemmaj en ladan (kait-

ning kunde (kc z gånger i veckan, och man
vore låker om en klar och god käda. Jag har

i^ärat trådet, men af läret utfipprar ingen Refi-

xia, fnen om knopparne läras, utgjuta de den

llraxt i (aret-

Sedan jag hunnit famla nägot af den Refi-

na, fom af fig fjelf pä knopparne utfipprat, har

jag funnit den ega följande egenlkaper: Den år

gul fom Gummi Gutta, men klar, glånfande,

tjock fom fmor, feg, luktar och fmakar fom
Rhabarber, man har tillika en het och nägot
brännande fmak : dä den i 1 månader legat i fria

luften, mörknat den, mifter efterhand nägot af

lukten, men fmakar lika het.

/ eld handterads fmålter den forftj vid okad
värme, poferden up i bläfor, rodnar, mörknar,
blir brun , tager eld, röker, brinner häftigt nog
och fortåres til et fvart kol, fom fvärtaf ifrän

fig- Om man tager klar Re fina, och ftryker

på papper eller linne,|tårgar den ljus-gult, och
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blir glånfande, Tom hade Lack - fårnifla varit pä-
ftrukcn^ men torkar ej in, utan klibbar faft, dä
man rorer dervid: hålles papperet for elden, blir

tårgen mörkare, och klibbar ej mera.

Uti vata Lofnings- medel. I kalt vatten lo*

fer lig ej, utan (immer en del ofvanpä, fom en
fin bläaktig hinna: i kok -hett vatten lagRefi-
na ut fom en gulaktig fetma, och lag ofvanpa^

utan at kunna förena fig med vattnet. Da
Gummi arabicum uploftes i vatten, löftes fedan

denna Refina lått deruti. Medelft rifning, blan*

dar den fig med Mandlar til Eniulfion. I ftark

alcalifk lut, lofer den fig.

Uti fpiritus vini lofer den fig lått, åfven la

uti Oleo Expreflb* Jag har af 3 fcrupel knop*
par, lagde uti en half uns brånvin, efter 5 da*

gars ftiilaftaende, tått en Tinftur af gul tårg^

Itark Rhab^rbers lukt, och brännande Refineus

fmak. En del håraf infpilTerades, och erhols et

Extrakt, i alt lika med fjelfva klara Refina. Den-
na' Tinftur behåller lukt och fmak i flera må-
nader lika ftark.

Om man uplofer fa mycket Refina i fpiritus

vini, at Tinfturen tär fårnifle-confiftence, kan
den nyttjas til Laquerande*, men har den olå*

genheten, at ej lått torcka, famt färgar hvit

grund ljus -gul.

Icke dello mindre kan jag upvifa et prof
for KongU Academien^ hvaraf fes, at denna tär-

nifia ej allenaft formar vål ofvertåcka förgyll-

ningar, utan åfven gifver glänts, dä den pä Krit-
grund anftrykes. En fom år van vid dylikt ar-

bete, torde låct finna medel, at förekomma de
ölägenheter jag nåmnt.
^ Z j Jag

!
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Jag har åfvcn lagt Gemmoe uti vatten , och
funnit 5 efter långfamt ftillaftäende, vattnet tin-

geradt^ ega Refineus fmak och lukt, famt in*

fpifleradt gifva litet Refina, men orfaken år ej,

nt vattnet loft af fig Tjelf något af Balfamen,
ptan vattnet har utur knopparne utdragit en mu-
cilagingufe materia , hvilken då låtteligen uplo*

fer något af denna kåda,

Således år den Balfam , fom uti defla knop-»

par finnes, en ren Refina, Vi vete dock nu,
at^en ej år den på Apothequen brukeliga Ta^
chamahaca. Utan tvifvel bor en !?.efina blan^

dad med Rhabarbcrs lukt och fmak, kunna nyt*

tjas i medicine.

Herr Stellbr har anmärkt, det en del Rys*
far veta, at af defs luktande knoppar, forft om Va»
ren famlade och i Biånvin infunderade, deftiU

lera en liqueur, fom (kal fmaka val, vara urin-

drifvande, och berommes af honom mot fvårig*

het at käfta vattnet, fom hårflyter af ärr i rö-

ret efter veneri(ka åkommor, famt mot Skor»

Jag har ej haft tiUållc, at med Ron beftyr-

ka denna Herr STEUI.ERS utfago, men vil doqk
framgifva, hvad jag om denna kådan funnit, pl

det andra må hafva tiltålle at ga långre, fom
blir m)^cket låttadt, fedan mai^i nu känner deu*

m BalUmens natur och uplofnings- medel»

bjugg (*).

UT-
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UTDRAG
af

Herr ProfefT. ADOLPH MURRAYS Bref

til

KongL Academiens Secreterare^
ikrifvit i Wien, d, Z3 Dec. 177 j-.

Ehuru Platina redan blifvit af mänga under-

^okt^ har Herr Archiatern Ingenhous
härllådes, under det han uprepat andras forfok,

funnit några förut mindre bekanta egenOcaper

hos denna Metallen. Som jag varit närvarande

vid en del af defla forfok, vill jag med nägra

ord meddela det, fom år ämnet til et långt Bref,

hvilket Herr Ingenhous fkrifvit til K, Socie-

teten i London.

En ftor del af Platina dragés lått af Mag-
neten, men en annan del rores deraf fa litet ,at

det ej märkes, om man icke lägger några fmu^
lor deraf pä nägot lått flytande pä en ftilla val-

tu -yta, dä man tår finna, at åfven defla ledas

af Magneten, famt at de hafva fina riktiga två

poler, efter h vilka de vridas, når en annan Magn-

uet nalkas dem. Ibland defla particlar finnas

tre flag; et, fom Ir gult och blankt i ytanj et

annat, fom år hvitt, ochet, fom år helt mörk-
grått och liklom hopfnorpt. Samlas defla hvar
for fig låvfkildt, befinnes genom Chemifka och
Metalluvgifka forfok, at de gula och blanka fjel-

len jåmte de mörkgrå och irreguUcra^ formera
Z 4 et
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ct fullkomligt guld I fom utan tilblanning fmåU
ter for Bläs- röret. Det har dock den befyn-

rierljga egenfkapen, at det, ehuru flere gånger
afdrifvit med Bly, likafultt behäller fin magnc'»

tifmus och eger fina ordentliga Poler. De hvi*

ta tjellen frhälta deremot icke fér blås-rorct,

men af clc^lrifk eld fmåltas äfven dej hvarvid

mårkvårdigt år, at ju oftare ftoten repeteras,

deftp ftarkare blir^deras magnetifmus, lä at de,

likfom Jårn-filfpän, til flut röras af den lindri-

gafte Magnetifka kraft, och hånga ihop med
hvar andråt Elden äter betager hos deffa

all magnetifmus.

Herr Thunberg, bv^irs Befkrifnin^ pa

den fårunderliga växten y fom hän kallat Hydmra
^fricanay dr infård uti Handlingarna får Jan. Febr,

P(b Mart. detta dr^ har genom Bref til Herr Jr^
€hiatern och Riddaren von Linnc, gifvit tiikåmay

at han federmera funnit > det denna växr icke dr nä-*

gon fv^mp eller Cryptogamiji y utan en Monadelphifi ^

och har Herr ^rchiatern iofvat gifva en ytterligare

0ch fuUfidndig bejkrifning derpå y när han får fe

fruftus, om den är baccd eUw €^pful(^$ uniUculms

FÖR-



FÖRTEKNINiG
Pa de Ron, (om åro införde i detta Qj^artals

Handlingar»

I. / Sm Arfenik ocb defs Syra} cif Carl W.
\J SCHEELE - - 2Ö5

Z, Tvdnne nya fpecics af DUNTHERJy hejkref^

ne af Anders Jahan Retzius • zpf

Anmärkningar vid Herr Capitnim E K e be r g s

ingifne objervQtioner åfver Magn^tif^a Indi*

nationen'^ ^/ Johan Carl Wilcke - zp8

4, Obfervaiiorjer y gjorde med Inclinations * Com^
fnj]cn y under en Sjå - refa til ocb från Can^

ton i China} af Carl Gust. FIkeberg 306

Be[krifning pd en Tork * ugn y fom far fin var*

me ifrån en Klenjmedje bård y inrättad vid

Danmwora Grufvor y dr 1773 i
/" Le o^

-

HARD Horneman ^ - 314

(5. Anmärkningar vid Kol-^elUr Sot ax i Hvtte\

af Clas J3jerkanoek - - 517

7 , Anmärkningar åfv^r Kijel^ arterne i ajB^y^Q T
QwiST Andersson - ^ 3 50

8, A^^^drkningar åfvcr le Stuffe di Sant Germa^

vid Lago d' Agnanq i Neapeli af AdolfH
MURRAY - - • 338

jp, Fårfék gjordf med den Balfamy fom finnes i

knQpparm fa Trädet Pop/ilus Balfimifera ^ af

Anp, Joh. HagstroiM - 544

10* Vtdrag afHerr Profejforen Adolph Mur-
liAYs Bref til K. Academiens Secreteraret

jhrifv^t i (Fkn^ ^. 2| Ue^. 177^, 345

Z y MM-*



REGISTER
På de förnam Ila åmnen, fom förekomma uti

Låér fixus; Rån och anmärkningar derom,

il 95* - 1 1 8. 247-25-0.

/iffimtets Ta flor uti Chymien, anmärkning om dem, 215.

AlcaltJk jord belkrifves , 121.

jlluj^; om defs generation i Vefuvius, 3?9"34Z»
j9nat&mie\ om Bläfan , Uretra och flera dertil horande

delar hos Qvinnor, 49 68.

Afothfkare " h)nft\ nytt fått, at ntur Gummi Benxocs
utdraga det målia och båfta Bon^ioe^raU, 122^- 128»

Jrfe>ifk*fyra'^ fe Chymie,
Aftertte^ deras fkilje-och kännemärken, ?3 1-^334»

AjirofiQmte^ Uplölhing pä et Aftrc^nomilkt Problem, hvar*

igenom en Comets omlopps -tid kan finnas, 87-93t
Åfhandling om de hå^tils rått obferverade 63 Come*
ters minfta möjeliga afrtänd ifrän Jordens orbita, och

huru vida riägcm af dem kan hafva infiuence pä vär

Jord, 18^ ^ 206.

Baifam^ tilredd af Populus balfamifera, 344-348.
Bar^; huru mänga ärligen blifvit födde i Stockholm,
med anmärkningar, 222-226,

Beitzoc -falt ^ fe Apothekare.

Bi'Jhbtfcl\ om maikar af Fluga- flågtet, fom förftöra

Bi -kupor, 260.
Bitter -vatten \ defs beikaffenhet, Il - IS > Defs lilred»

ning med konfl , 94-1 l ö.

BUfe^ ftet^ar Ciirfirgie. Carlsbads - vattnets kraft , at

löfa Bläfe-den, n9.
Bojkaps^fjuh^ fom 1774 var gängf^ i Finland, i49"^5'8,

Botantk\ Heikrifning med Figure pä Hydnora Africanai

^"^'iS SfO; Anmårkn, om Sago trädet, 144. Befkrifn,

med figg, pä tvänne Species DianthtraQ , a9f - 297,
Anmärkn, om Sot -ax pä viirav§\ter, ^17 -329, Om
Lycoperdon, 326. Om Populus balfamiftra , 344.

^rw^jf af 8ago- trädet, 147.
Canalevy huru de böra plicktas och fonderas, i-t*
Caput hQn(^ Spet; anmårkn om defs Natural-Hift. 69,
Carhunkel^ defs kånuOTlrken , 333.

detta arets Handlingar.

Carhkad^ anmärkningar derom, uj.



Regijler^

Ch\rurgte \ Om flera (att at utflcåraBläfe (len hosQvinwf^f^

famt om hvarderas förmåner och olågenherer, 4:5-68.

Chymie\ Afhandliiig om Bitter, Selzer, Spa-och Pyr-
montcr- vattnens natur, nicd anmårkn. om Aer fixus

eller Luft-fyra, m. m. - 43. Huru (amma vatten

kunna genom konli tilredas, 94-121. Rån om Ben-
^o'e fältet, 128-13:5. Om Hepar Sulphurh, 2o6»22©.

R6n med Arfenik och defs fyra, 26:? • 294. Ron
vid Grotta del Cane och Stuffe di S. Germano i Nea-
pel ,

245-- 2f3. 338- 344-
Coholds f6rhällau4e med Arfenik- fyra, i^i.
Comeicr^ fe Aftrönomie,

Conijka Seél. fe Mathemat,
Crylialhr^ anmärkningar om dem, 33S.
Dfjde i Stockholm, pä 10 är, med annnårkn* 224- tjö*
Ehb Q(h flod^ anmärkningar derom, 198,
EUäricitetens verkan pä Platina, 349^
Ftjket i Hjelmarcn omtalas, 136.

tur ia infernalis^ fräga derom, 15^.

Vdrniffa af Populus balfamifera, 347.
Foda» för månnilkor olika, i olika länder^ 143.
Ghsrgaila ^ hvad den hyfer, 210.

Grotta del Cane \ Rön dervjd, 2.4f-25'3. 338,
Gryn af Sago; huru de tilredas, 146.
Gulds förhällande i Arfenik fyra, 282. Se Skedmng.
Hafre\ Om Sot ax derpä, ^19.
Hafs'\attnens olika uUtende, 169- 17S.

Hamnar
\
hvarigenom de np^rundas, huru det bör före-

kommas, huru de böra pliktas, fonderas och befkrif-

vas, I ^7.

tippar Sulpkuris; defs n^tur och nytta, 206-2204
Hjelmaren Charta öfver denna fjö, med ^nmårkn, om

e^ färdeles (tiömdrag deruti (kmt defs orfaker, 133*140,
iivet^\ Qm orfakerna lil Kol - ax derpä, 319-^29.
HydTff^fiafiJ^^ förfök at utröna falla kroppars Specifika

tyngder, 122 - 128.

I»feéier; Belfcrifning med Fig, pä Pneumora, 2^4-260,
Jorderi Kar ej nigoj at befara af Cometer

, 183-3,06,
Defs afftänd ifrän Solen i Svenfka mil, 193.

'j^Qtd - mning^ fgm i\iM\ vid Sala Grufva, 173-178,



Reglfier.

Kalk^ defs förhållande med Arfenik -fyra. 278.
Kijel* arter f7e ^ fe Mweralogie

.

Kol' ax \ Rön derom, 317- 329.
Lava^ utftåld for Svafvel - ängor, förvandlas til lera,

Luft^fyra^ år lifvet af alla hålfo- vatten . fe Chymie.
Lyrfcurius lapis ^ anmårkn. derom, 5:51.

Magnefta^ defs forhällande med Arfenik-fyra , 279.
Magnet- Nålens Inclination och Declinatiou; obfervationer

der pä, med anmårknin^^ar, 298-313. Msgneten var

känd af de gamla, ^31. Om Platinas magnetifmas, 349.
Mathewati(/rte; et Geometrifkt Theorem om afftympa-

de Pyramider, 75"-77. Tvånae Låro - fatfer om Co-
öifica Seétionerna, 148.

Medici»e ; om vifla hålfo -vatten , haru mycket af ut-

landflca ärligen införes, och huru lika goda hår kun-
na tilredas, m. m. 9-43» 94-121. Om en Bo(kaps-

Ijuka, fom ock fmittat månnifkor, famt om den fä

kallade Skott- (juknn, 15-0- Huru mänge af hvar»

je flags (jukdom dödt i Stockholm, pä är, 229 ^asö»
Se Chirurj^te

Metallers inbördes förhällande i fpecifik tyngd, i2f. Ar-
fenik-fyras verkan pä hvar och en hel och half Metall,
28 r - 294. ^

Metallurgh , hnru Hepar Sulphuris deruti med fördel kan
nyttjas . 206 - 220.

Meteorologi/ka Ohf. 21 äfs p3 Thermometern i Lund,
med anmårkn. 156- 169. 21 ars, pä Aikedandret i

Skara, 179. Et flags Jord - flcalf i Sala, 163 - 178.

Ritningar och belkrifningar pä Rimfroft - figurerne,

256-5:44^.

Mi»^ralogie; foi fok med Tutanego - malm ifrän China,
fom ar en naturlig Flos Zinci, 77 -Sf. Befkrifning

pl Stengårdet i Weftmanland. 140. Om Arfenikens
natur och egenfkaper, 26^294. Kifel -arternas ikilje»

marken utfhkas, 330-338. Rön pä Platina, 349.

Mj^'^ af Sögo; h vara f och huru det tiiredes, 14^-147,
TWöjftf/fr; anmärkningar om dem^ 247. If^'
Mortalii^eten i Stockholm, 226-236.
}^eapel; Mineralogi fka obf. darllådes, 24^. 338,

Nfihli hvftd verkaa Arfenik-fyra derpä gör, 29.?.



Regifter^

Oceanens vatten fer pä fomlige ftällen r6dt ut, 16917.:^.

Palm trädet \ defs faft brakas för vin i Oft-Indien
, 147»

Pkiina^ defs forhällande i Arfenik- fyra
, 172. Om

defs magnetifmus, 349»
PUktnin^s-Chartor öfver hamnar, huru de böra upråt»

tas, 3-7.
Prober-Vigt\ anmärkningar derom, 42. 127. Ny Prof-

vare, hvar med falta kroppars egenteliga tyngder lätl

kunna utrönas. 122-128.
PJeudopoler ^

ätfkillige ilag deraf, 337, *

Pyramider ^ fe Muthtmutik,
Pyrmanter - vatten \ undérfökning om defs natur och ber

ftänds • delar
, 36-43. Huru det kan eftergöras, 94-

120.

Qyarts^ anmärkningar derom, 335-.

Qyickjilfvers fårhällande med Arfenik - fyra , 28

R{mfroJis vanUgafte figurer, 236-244.
Rubin ^ defs rätta kännemärken, 932.

Råglofta^ huru kol -ax derpä \äxa, 317.
Sag(f -trädet, anmärkningar derom , famt huru gryn och

mjöl deraf tilredas, 142-147.
Sala grufva^ en art af jord-fkalf där känd, 173-178,
Salter\ deras attraäion til Metaller, 218. Deras för*

hällande med Arfenik- fyra, 270*278.
Saphir^ defs kännemärken, 332 -}^4.
5f//tfr-och Spa* vatten^ deras natur och huru artifi-

cielle kunna göras, 2S^36, 94-121.
Silfters förhällande i Arfenik-fyra, 283.
Skedning pä Guld och Silfver, nyttig lårdom dcrvid,
210- 215*.

Sk/in/ka Ciimatet i anfeende til köld och varmc, 157*168*
Slip t

hvad Guld-fmeder fä kalla, 210»
Solefjs verkan at värma Jorden, 200*
Sot-ax^ huru de växa pä viflä örter, 5l7*329*
Spanmal j fe "Tork- hus.

Spjauter^ det famma fom Tutanego
, 77*

Stengårdst i Weftmanland befkrifvit, 140*
Stockholms Stads Invånares lilväxt och afiagande, med

anmärkningar, 221 - 236.

Stuffe di Smt Germano
^ Q\\^mi änmärkn. 3916-344.



Regifter^

Svafvel^ åt^s pemenfkap med Metallerna, icj*

Svamps anmärkningar derom, 327.
Tabell ' verket ^ utdrag deraf för Stockholm, 221» 136.
Thermometer obf, i Lund för 21 är, 1^6-169»
Topas^ dels känne-teken, 335" "337.
Tork hustWQt u^n^ inrättad vid en Klenfmeds* hård,

hvaruti Spanmäl kan torkas, utan (arlkild eldning,

Trå' (orters inbördes förhällande i fpecif. tyngd, 126*

Tutanego , fe Mineralogier

Vatten \ fe Chymte
^ Haf.

yefwvius ; Mineralogifka och Chym. anmårknrngar der*

vid, 29f. 338-

Vin af Palmtrådet, 147.

Wifmuts förhållande med Arfenik -fyra , 591*
Zink^ förfök med naturliga Flores Zinci ifrän China,

.77- 78* 290.

Ångornas befkaffenhet och verkningar titi Grotta del Ca*

^
ne, 247- 25-0). 341.

Adla Jienar i någras indelning och (kiljemårkell, 331*338*

VjL ^ ^ ^

FÖR'



FÖRTEKNING
pa de Auftorer^^fom ingifvit något Ron uti detta

Arets Handlingar.
Qyart. Sida^

ACREL, Ol. Anmårkningar om fåttet at un
fkära Bläfe-ftenen pä Qvinnor, - ^* S7

Bergenstierna, Axel; Belkrifning pä en Prof-

vare, hvarmed tafta kroppars fpecitika tyng-

der kunna utrönas - - i. iix
Bergman, Torb Afhandling om Bitter, Sel-

zer, Spa-och Pyrmonter- vattnen - i. S
- - - Huru famma vatten kunna genom konft

tilredas - - • 2. 94
Berndtson, Bernh. Berättelfe om et Pheno-

mcne, fom liknat et Jord-fkalf - " ^- I73
BjERKANDER, Clas; Utdrag af 21 ärs Mcteo-

rologi{ka obfervationer i Skara, huru ofta dar

varit äfkedunder - - 2: 17g
- • - Ritningar och obfervationer pä Rim-

froft - tigurerne - - - 3. 236
- * - Berättelfe om mafVar af Klugu- flågtet,

fäfom (kadelige för Bien * - 3. 260
* - - Anmärkningar om Kol • eller Sot • ax

pä Hvetet - - • 4* 3^7
Bladh, Pet. JöH. Om rödt vatten i Oceanen, 2. 169
Braad, Chr. H. Anmärkningar om Sago«

trädet och den deraf tilredda föda - - 2. 142
Ekeberg, Carl g. Obfervationer pä Magnet-

nålens Inclijaätion, gjorda under en refa til

och frän Canton - * 4. 306
EnGeströnI, GusT. v. Förfåk pä en naturlig

Flos Zinci ifrän China - - !• 78
* - • Nyttan af Hepar Sulphuris uti Metat-

tirgien - \ - - 3. loö
Grill, Jort.Aöa. Berättelfe om en fort Malm

af Tutanego , ifrän Chinä - - i* 77
Hagström, And. Förfök med den Balfam^

fom önnes i knopparne pä Populus Balfami*

fera - ^ - 4, ^44
HORNÉMA?^^ LeonH. Befkrifning pä en Tork-

ugn < fom far fm värme af en Klcnfmeds*
härd * • • 4. 3t4



Fortekning^

LEXELt ,ANi>* JoH. Uplöfning pä ct Aflrono-
niillct Probleme - - 2-87

Marélius, Nils; Anmårkningar om Ström*
draget i Hjelmaren, med Charta öfver fam*
ma Sjö - - * i, 138

Martik, Rot. Anmårkningar om Stcn-ope*
rationell hos Qvinnor, - • I* 61

MiiLDÉRCRBUtz, JoN. Tvä Låfo-fatfer om
Coniika Seélionerna^ bevirte^ - * 2, 148

MuRRAY, Adolph
;
Anmårkningar öfver Groi-

ta del Cane i Neapel - " 3» ^44
r - - Anmårkn. om Stiiffedi SantQermano, 4é 338
- - - Utdrag af et defs Bref, - 4. 349
Nenzelius, Ol. Utdrag af 21 är^ Meteorol*

obfervat. pä Thermometern, i^jorda i Lund, 1^6
Nqreen, Jömak; Sått at utfltära Bläfe-ften pä

Qvinnor, • - i. 43
Obhelius, Joh.L. Om Bolkaps-fjukan ^ fom

var gångfe i Finland, är 1774 - - i« 149
Plantin, Zach. Geometrifkt Theoreme, om

parallelt afftympade Pyramider - - 75
Prosperin, Erik; OmCometernes minda af*

ftånd ifrän Jordem orbita - - 5. 1S3
Qwisr, Bengt; Anmärkn. ohi Kifel* arterna 4. 330
liEtzitrs^ Ani>. J. Befkrifning pä tvänne nya

fpecies af örten Dianthera, - 4* 29
j*

RUNEfiERö, Edw» Om Stockholms Stads

vänares tllvåxt och aftagande " • 3* ^^i
ScttEELE, Carl W. Anmärkningar om Ben-

zoe- faltet • - - 1* 128
^ - * Rön om Arfenik oCh defs fyra * 4^ 26?
SéRekiUs^ Jäc, Befkrifnlng pa det fä kallade

Stengårdtt 1 Weftmanland - - 1. 14^
StRAHMERG, Ol. Be^ktifning pä et färdeles

Itrömdrag i Hjelmaren, - - !< 133
SxRUSsENl^ELt^ Aléx. M.V. Befkdfiiirtg, hu-

ru hamnar och Canaler böra pliktas och fon-
deras - • *

. 1* t

ThUnberg^ c. P. Bertcnfn, pä Mydrtofa Afrid. !• 69
- - Belkrifning pä Pncumofa, 3» 25-4

WiLCKE, ]öi\. C. Anmärkningar om Magne-
tiika In(iHnationen^ - * 4. 298
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