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ongl. Vetenfkaps Academien i Montpel-
lier hade utfått den Frågan til år 1774
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at bcfvaras: Huru vida väderleken bidrager til Ve*

getahiliernes växt och fortkomjl > och hvitka pratti/ka

föIg der ,
/* anfeende til växternas befrämjande \ kunna

dragas af hittils anflälte ron om väderlekens bejlaf*

fenhet? Denna Fråga år val af en eller annan
befvarad \ men jag formenar den tammä ej full-

komligen kunna utredas, innan flere ars öbferva-

tioner vid åker-bruket faiifva upgifne, och med
de Meteorologifka a famma ort jämförde, dä

torde deraf mycken uplysning kunna vinnas

med tiden.

Det kan aldrig komma i min tro > at et el-

ler anna t forfok i åkerbruket, med lyckligt el-

ler olyckligt utflag , kan vara at bygga pä Or-
faken år påtaglig, nemligen, at fortoken fordra

må fl: hela året, åtmin ttone någrft månader imcl-

lan lån ing och flcord , innan de hinna fullbordas,

under hvilken tid altfammans är underkaftadt

Luftens verkningar, merendels årligen omfkift-

lige. Fordenfkull fordras flere års obfervatio-

ner, innan man kan gora något ftadgadt flut i

åkerbruket.

I denna ofvertygelfe, och til det nämnda
ändamåls vinnande, har jag trodt mig hora med-
dela Allmänheten de ObferVationer jag i 30 år

vid åkerbruket gjort, vid min Gård, imellan

Upfala och Stockholm belägen ; hviika, om de

jämföras med de Meteorologifka, hållna i Up-
fala, iälbm nårma it, kan man någorlunda finna

deraf, hvad väderleken til mer och mindre bör-

dighet bidragit*

§. z. Innan jag anforer defla Obfervationer,

bor jag förut litet omröra, lä vål åkrens befkaf-

fen-
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fenhet, fom utlådet. Mina Sades - gården åro

backige, beftäende af fmå fig hojande bergkul-

lar, imellan hvilka åkrarne åro belågne. 1 Mat-
jorden år ftark Ler-mylla^ högre up vid kul-

larna nägot fand- och klapur-blandad , men ju

längre ifrån bernålte hogder, defto renare från

lclapur, ehuru den kan innehålla någon liten an-]

del fand. Denna mat-jord år underbäddad med
lera

5
och i iågre Itenbackar, med hvit-lera, un-

der hvilka ler-arter, i fluttningen af hogderna,

finnes tihåcklig rodaktig ler-mårgel, den All-

mogen kallar rod-lera
, på § alns eller 3

qvar-

ters djup, men i jjelfva dälderna,til 7 qvarters a

Z alnars djup. Ju långre ifrån bergs- hogderna,

defto djupare ligger mårgelcn, flo-lågrig med le-

ran. Jordmånen år fordenfkull en af de båda
och itarkafte til åker, men fordrar prxcife up-
pafsning at koras, då han reder fig.

Jag har bort nåmna åkrens beskaffenhet, i

anfeende dercil, at, andra exempel at fortiga,

på många åfven nåftgrånfande orter, total mifs-

våxt inföll åren 177c och 1771, famt at många
flere år varit mindre lönande, då likvift den hår

varande åk ren någorlunda bärgat fig, fom fin-

nes af Obfervationerne, ehuru åfven i mina går-

den ganlka mycken minfkning deffe åren var i

afkaltningen, dock ej at likna emot den forluft,

fom var på fand -jord, (togs -jord och dylika

jord-arter.

Hvad utlådet beträffar, har jag ftåndigt bru-
kat ny råg, undantagandes 1749 om höikin , dä

ingen ny råg fans 5 men med den (tillnad, at i

de fednarc 10 åren , ifrån 1767 til och med 1777,
A 3 har
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har jag låtit rapen med kall-rok på Badftugan
bli rokt och något gifsnad, et dygn eller me-
ra, altfom jag funnit den mer eller mindre vat-

tig y ty år han mycket vattig når han fås, och
då ftraxt mycken våta tilftoter, Il ruttna ver-

keligen en del råg-korn i åkren, fom bulna och
fvålla for mycktc, då månge, men orått, fkju-

ta fkulden på malt. Häremot har jag , de fe-

nare 10 åren, ej brukat annat ån gammalt hve-
te, och det förut kalkadt, dock, ej mer, ån at

det legat en natt ofver i kalken, hvarigenorn

jag altid blitvit befriad ifrån Sot.

§. 3. Hvad ijelfva Obfervationerna angår %

vill jag, for mera redighet, anföra dem i z:ne

fårfkilda delar, af hvilka den forfta endaft hand-
lar om Hoft-iådet, Råg och Hvete* den an-

dra om vår-fådet, hvarmed hår endaft Grof-
korn forftås, iäfom allmånnaft. Gumrik- eller

Flåtings - korn , famt Skal-loft korn, fom ock
kallas Himmels- korn, brukas af få, ehuru deffe

korn- (lagen oftaft lona båttre mödan ån Grof-

kornet, och gifva mera både i fpan och i trä-

get 5 men halmen år fvagare och mindre begär-

lig af Häftar, hvilket gor hinder i bruket for

Bonden, fom hår å orten ej andra kreatur har

at nyttja, ån Håftar. Hvarje del indelas i 6
Columner. Den forfta utlåtter årtalet. Den
andra vifar vid H6ft-{ådet, Skördetiden, eme-
dan fkorden föregår låningen, då ny Råg bru-

kas til utiåde. Tiden til Hvetets fkord och lå-

ning år ej utfått, emedan man vet, at det fe-

nare (kördas och (ås än Rågen, faft ån, om lå

behagas, det ock kan (ås lika med Rågen, och
jag altid låter fke med gammalt Hvete.

Vid
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Vid Vårlådet vifar andra Columnen Sånings-

I
tiden

5 emedan kornet lås ftraxt om våren, fe-

dan jorden öpnat fig> hvarvid kan märkas, det
jag i de lenare åren altid brukat upkora åkren
forft

5 och ftrax derpå lå i opna tårar, hvarige-

nom kornet kommer at ligga i muftig jord, och
hela vårbruket lättas,

Den tredje Columnen utvifar vid Ho ft- fa-

der
,

(anings- tiden af den låd, fom följande året

fkal bårgas j den lås ock altid i opna fårar,

hvarigenom (ådes-kornen få tilråckligt djup.

Vid Vår-lådet år i tredje Columnen Skorde-
tiden utfått. Dagarna, fom i defle bagge Co-
lumner åro anförde til år *7?3, åro reducerade

til nya ftylen, at vinna likhet ofver alt, ty 17^5
ftedde Calendarii förändring hår i Sverige.

Deffe omtalte Sånings-tider finnas vål ej al-

^
tid utfatte, i fynnerhct hvad Sånings-tiden om
våren angår, hvilket hårrort af mitt viftande den

tiden vid Kongl. Academien i Upfala. Sedan

1767, har jag altid varit närvarande.

I fjerde Columnen vifas atkaftningen, beräk-

nad efter utlådets quantum, hvaraf det årets

bördighet kan inhämtas. Den år indelt, hvad
Höft fädet beträffar, i z:ne fmårre Columner,
af hviika den ena vifar afkaftningen af Råg,och
den andra af Hvete.

Den femte Columnen utvifar lafs-talet af

tunn-landet 5 ej det Geometrifka, utan efter ut-

fådet. Har vid bor märkas, at Tunnelandet
ganfka mycket varierar, efter Sänings- karlens

ilorre eller mindre nåfva, ftorre eller mindre fteg

A 4 och
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och längfammare eller fortare gång, famt huru
han förer fin arm 5 mer eller mindre horizonreit.

Jag nekar ej , at ju väderleken och ak rens råt-

ta bruk bidraga det måfta til rik fkord> men
jag år af forfarcnhet ofvertygad, at det mer ån

någon tror, ankommer på Sänings-karlens (kicke-

lighet och färdighet. At lafstalet något kan
variera, i anfeende til fkrindornas itorlck , år

otvifvelaktigt *

y man har dock funnit nödigt af

anföra defle lafs-talen, på det man någorlunda

kan finna, hvaraf fldlnaden härrört, nem ligen,

om låden mer eller mindre klaiat fig, om den

varit gles eller tunn pä äkren , eller nog grås-

blandad, fom ofta händer med vår-låden, då fo ro-

maren år rägnij;, famt hvadan foder-briften af

halm fomliga ar härrört.

Sjette Columnen utvifar, huru mycket låd af

hvart lafs kunnat åi hallas, Man har brukat den
forfigtigheten at gora uträkningen, efter alla laf-

fen fammantagne, pä den deraf århällne låden:

Jåledes kan et eller annat mindre lafs ej gora

mycken ändring. Men, lä vida någon fkillnad

kan finnas i laUens ftorlek, fom förut nåmndt år,

år ej underligt, at det utfatte qvantum af laflen

ej accurat kan fvara emot det, fom förut år ut-

fått af tunnlandet. Nog af, at de någorlunda

fvara emot hvarannan. I gamla tider brukades

prof-trofkning ; en del Landtmån bruka ock at

affides lågga några lafs til uttröfkning , at der-

af få veta, huru mycken fpanmål efter lafstalet

eller fikyl-talet kan vinnas 5 men detfe prof hålla

aldrig ftrek, emedan fram i höften och vintren,

låden torkas och krymper* famt mycket forta-

res
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res af ohyra. Når denna Column ]åmfores med
den föregående, är ej fvärt at finna, om axen

varit fullji eller lediga, itorre eller mindre, el-

ler innehållit mera agnar ån låd. Det händer

ibland, at (Iden blir tunn, men med ftora bå-

rande ax, dä man har val någorlunda bärgning

af låd, men ej af halm.

Några karta anmärkningar om väderleken

fomliga Sr bifogas, men ej andra, ån af h vilka

omedelbarligcn kunnat (lutas til orfaken af mer
eller mindre bördighet- Vid många år år ingen

ting annoteradt, fom härrört, endels af min trån-

varo, underftundom ock af någon fot fummelfe

,

endcls ock deraf, at vid de åren ej något fyn-

nerligt , hvarken i väderleken eller bördigheten

forefallit, fom kunnat anteknas. De i Upfala
gjorda Meteorologiska Obfervationer bora hår

upfylla briften.

Håfl-fådet,

Årtal Skörde-tid. Sänings-tid, Afkaftningen

afRåg, atHvete,
Lafstalaf

Tunhdet
Tunn*
af laiFet

»747
1748
1749
iTyd
%7fi

fAug.
IfAug.
fAug,

1 9 Aug.
i Aug.

14 Aug.

3 1 Aug.
z6 Aug.

2rf Aug.
Zf Aug.

if Aug,

l\
1

6

Ti
f

0

»4

4
12,

i
10

H
7

Tau
1 a)

ib)

i c)

a) Tort år. Ingen muft om höften i jorden* b) Före-
gående höftens torka och vårens köld voro orfaken.

c) Utfådet af gammal Räg och Hvete„ Snö på ofrufen

mark. d) Spillfam väderlek under bärgningen.
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J

Skorcte-ticL Sinings^tid, Afkaftningen
i
Lafsial at Turin,

[

afRäg, afHvete*
j
TutU;det aflaflet

/ ) j
pAug. 1 Sept.

J m (5 IO Te)
I7f4• / y *t

' I4AUÖ.
1 - ö zz Aug* f 6 6

4- '

Is)I7fT 1 zAug. zö Aug. <5 7 P
17 f6 I2ÄUg. 2f Aug. r 8

ib)I7f7 26 Jul. 6 6 7i
17f8 fAug. zz Aug, <5§ 7 p 1

tfAug. zr Aug. 8 8 10

1760 ipAug. 20 Aug. 8
! 3

12 i k)

1761 zp Aug. 7| 12 9lJr i
176Z 6Aug. zo Aug. 10 14 fl)
176? pAug. zc Au*?. 7i 12 P I

1764 1 3 Aug. zz Aug. p P
tjpÄug.

7Äug.
Z7 Aug. p 12 Pf 4m)

17Ö6 19 Aug. 8 12 P | n)

1767 fpAug. 28 Aug. fl P I? * O)
Jr

1708 i 6Aug, z? Aug. 7i•
P 8 I

1769 i^Aug. 30 Aug. p I?)8 t *
1770 zoAug.

,

z8 Aug. r 7 7 \ q)

1771 IpAug. x Sept. <*f
1 6 it)

1771 zoAug. z8 Aug, Ti <5 P i
4Aug. Z3 Aug, 7 P Pl

1774 1 Aug. 17 Aug. 7 8 * 0
*77f 1 Aug. z8 Aug. 7 12 8$

7
8 ;

3 77Ö 7Ang. z8 Aug. «f P p |«)
1777 i6Aug. z8 Aug. 8| 10 1

1

i
e) Vat-år. Rågen måltad. Q Vät år. g) Vät-år. Svär

bergning. h) Nog Höftfåde måfte omfås med Vår-
fåde. i) Torr Sommar, k) Svår bergning, for våta.

Torr Höft. 1) Ymnogt år. Lsgfam väderlek,

ro) Våt- är. Kinkfam bergning, n) Bladmaflc gjorde

ftada. o) Kinkfam bergning. p) Rågen litet måltad.

q) Vankade mera agnar ån Räg. r) Rågen (kåmdoch
tunn på äkren. Ojämnt mogen, s) Var mafk på bred-

den, t) Atcr Bladmafk. u) Torna ax»
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Vår-fådet.
i _ .

Årtal» Sariings Skörd e- Afkaftningen, Lafstalafj Tunn i

tiden. tiden. i uni:det

1748 1 Maji 19 Aug.

*74P 5 M aji 19 Aug. 4 ?

l 7f° 18 Mart. 18 Aug. 8 10

7 Sept öf 8

VffZ 16 Aug, — —

-

30 Aug. 7
*7f4 ig Apr. 30 Aug. <5 —
tiTfS ii Apr. 20 Aug. 10 r e)

I 7f6 2 2 Mart.

9 Aug.
7 ~—

»7f7 f f ' g)
175-8 24 Apr. 24 Aug. P I

11 Apr. 24 Aug.
6 Sept*

6 I h)

1760 — P — 0
I76 i if Apr.

1761 P 10 ål*
3763 20 Sept. 8 --ra)

I764 20 Aug. 6 41 1 n)
—

—

1

io Sept. 10 J-o)
1766 '18 Aug. 6 n I-P)

1767

a) Torkan famt brift på muft i jorden, voro orfäken
til den klena fkörden, bagge defla åren. b) Det ti-»

digafte året. c) Våt fommar. Slött korn. d) Slott
korn. e) Gynnande vår-våder, f) Kulen fommar»
Torr höft. g) Felade mull i jorden, h) Mycket
torr fommar och varm. i) Torr höft. k) Felade
tilråcklig muft, och var fommaren varm. 1) Gyn-
nande vådeilek. m) Nog flö- blandade n) Het*
tan och torkan uträttade, at kornet blef fnrått och
fläckigt, o) Var nog flö-blandadt korn. p) Stridi

korn. Varm fommar.
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Ättal. SSnings-
tirien.

Skörde-
tiden.

Afkaftnin-
|

gen»
Lafstal af

Tuni.-det

Tunn»
af la (Te

c

I767
I768
J76P
1770
I77I 1

1772
1773
>774
1775-

177Ö
«777

if x^pr.

1 3
Apr.

4 Maji.,

6 Maji.

28 Apr*

14 Apr.

1 30 Apr*
it Apr.

Zf Apr.

18 Apr.

4 Sept.

f Sept.

f Sept.

1 1 Sept.

zi Sept,

Zf Sept.

zo Aug.
zö Aug.
iö Aug.
Zö Aug.
Z Sept.

7
6
10

fl
8

3&
8

f

i*

1

1

8

6

f

Si

rl
7^

f q)

f u)

ty)

1 a)

q) K"! en t och fmått korn, r) Kulen Sommar, s) Vå-
ren regnig:, t) Grönt och flott, u) Grönt och
flott. Kulen Sommar, x) Bifter vinter och lång-

fam ftark vår torka, y) Varm Sommar. %) Tort
år bäde Vår och Hoft. a) Var ingen muft om Vå*
ren i jorden; torr Vår och varm Sommar, b) Sto-»

ra rika ax , men tunt på åkren.

§. 4. Af anförde Obfervationer göras foljan*

de flutfatfer. For ll: mårke vi pä deffe 30 area

ingen mårkelig fkilnacl på åker-jordens fruktbar-

het. Om några är varit mindre bordige, iå haf-

va andra följande år ofta årfatt den briften. Det
tyckes fom rpåft alla åren ifrån 1747 $ l 7T7
varit famfålt mindre gifvande

5
ån de fenare ifrån

175-7 $1 I777> ty om man tager medium af al-

la 30 åren, blir årliga atkaftnmgen vid pafs 6f
af Rågen ? men tager man medium af de fenare

zo åren 5 ifrån 1,7/7 til 1777, blir årliga af-

kaftningen 7*. På lika (att förhåller det Cg med
Kor-
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Kornet. Håraf (kulle kunna (lutas, at åkren

fnarare tiltagic ån aftagit i fruktbarhet., om icke

en (tor orfak til denna betydeliga fkilnad (kul-

le fokas, endels i min frånvaro under den malia

tiden det angelågnalfe åkerbruket om vären de

förra åren bhfvit fkött, endels i oforftandige

Drängars mindre dugeliga åkerbruk. At min tio-

ne tvekes deras tanka vara aldelcs ogrundad,
fotn förmena jorden i fruktbarhet aftaga. jag
vet ock icke, huru hon kan lågas äftaga, eme-
dan det icke år af jord- partiklarna iom vegeta-

bilierna växa, utan af den muff: fom finnes i

jorden. Der fore år ock a 1 1 i d lådens bergning

proportionel emot väderleken, men ingalunda

pä annat {ätt emot mat-jorden, ån hon mer eller

mindre kan emottaga och qvarhälla muften.

§. f. Det {kulle tyckas, at atkaftningen va-

rit toga betydande, då jag aldrig mer ån en en-

da gång, ijéti hunnit til io:de kornet af Råg,
en annan gång, 1769, til ifrde kornet af II ve-

te, men flere gånger tit io:de kornet af Var-
låde 5 hällt man finner hos en del af dem, fom
fkrifvit om åker-bruket, at på andra flåilen i

Riket ej vore ovanligt at komma til n:te kor-

net af Råg, och i proportion af de andra iä-

des-flagen. Långt ifrån at bed rida den fa ken,
ehuru jag ej kunnat hinna til den högden, v il

jag allenatl erinra, det man ingalunda far göra
något allmänt flut af et eller annat års lyckliga

fkord. Det kan hända, at den fom en eller

annan gäng fkord at 1 1:1c kornet, har flere gån-
ger, både förut och efteråt, fått åtnoja fig med
det 6 eller 7 kornet» Af de anförde Obferva-

tio-
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tioner finner man, huru lått man kan bli bedra-
gen i uträkningen af jordens fruktbarhet , da
man tager allenafl 5 å 4 år til råttefnorej ja*

om ock det vore, efter gammalt bruk, 6 ar.

Öm man fkulle doma af 1761, 1763 > 17Ö4,
I7<5f , 1765 och 1767 årens afkaftning , fom gö-
ra tilfammans 6 år, blir medium 8£-:dels, el*

ler vid pafs p:de kornets men af flere år fam-
mantagne, finne vi det icke lä förhålla fig, fom
i föregående § år anmärkt»

Man har ingen orfak at klaga, da medium
af 30 års tid, kan gå til öf , men af 2.0 år, til

jf , la vida man af andras beråttelfer år ofver-

tygad, at på flere utlåndfke orter, i Tyfldand,
Frankrike och annorltädes , man merendels tår

ätnoja fig med f kornet, och på tå Hållen hun-

nit til det 9:de, fom De la Salle i Manuel

d'Agriculture , och Mounnier i fina Memoires

fur queiques exper. étdgrie* berätta. Det år och
blir fordenfkuSi oftridigt, at åker-jorden hår i

Norden, rått fkoct och anfad, år åfven iå frukt-

bårande, om icke mera, ån på många andra or-

ter, och åfven fä fruktbärande nu fom fordom.

§. .6. Af denColumnen fom udåtter fånings*

tiden, finner man, at hvad Hoft-iådet beträffar,

det blifvit foretaget imellan den 17 Aug. då det

borjadas 5774, oc^ ^en 3 Sept. då det börja-

des åren 175*3 oc^ i/7 1 i
ôm u^gor en fkilnad

af 14 dagar vid pafs. Men hvad Vär-lådets

Jänings-tid beträffar, finner man, at den infallit

imellan Mardi månads flut åren 175*0 och 17^6,
famt början af Maj i månad, föm gor en tid nå-

ihn af 6 veckor, pä hvilken Vår-lådets läning

van*
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vankat fram och tilbaka. DefTe (anings tider

åro vida fkilde ifrån den tid Dahlman Eskils*
son, 1 ^ n Traftat om Åkerbruket p. 13, utfatc,

nemligen for Hoft-fådet i Upland, imellan den

10 och 24 Augufti, och for Vår-iådet medium
af April.

Härvid bor märkas, at i Tabellen år endaft

den dagen utfått, da låningen blifvit börjad y men
jag har i flera år förnummit, at i fynnevhet vår-

lådets låning kunnat utdragas i mer ån 14 da«

gars tid, dä väderleken varit hinderfam.

Hvad Skorde-tiden angår, har den af Höft-
iådet vankat fram och tilbaka imellan den 1 och
20 Aug. och ailenaft en enda gäng, *7f7, in-

fallit i flutet af Julii månad 5 men ftorden af

Vår-iådet imellan den 9 Aug. Ijf/ > famt den

2f Septé 1772» Skorde-tiden år ej altid fva-

rande emot iänings-tiden ; ty värmen påflcyndar

ftorden, men regn och kulen väderlek hindra

mognaden.

§. 7. Nitton års perioden, fom Månen i fit

omlopp obferverar, tyckes foga eller intet in-

träffa med åkerjordens mer eller mindre bördig-

het, i fynnerhet hvad Hoft-lådet beträffar , fom
ej år underligt, emedan defs växt beror af zrne

år, nemligen den foregående höftens och foljan*

de vintrens och vårens befkaffenhet. Något
närmare inträffar Värlådet, faftan nog ofullkom-
ligen. I7f0 och 1769 voro bägge tidiga och
bördiga år, men 1749 och 1768 fvara intet

emot hvarandra. Var-fådets fkords och länings-

tider gå ej mycket långt ifrån hvarandra efter

denna perioden, faftan de ej altid inträffa.

Men
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Men befynnerligt år, at under deffe forflut-

ne 30 åren, hvart iz:te år, med fin myckna
våta i obehaglig tid hår pä orten, varit mindre
gynnande, nemligen 175*3, dä i Augufti må-
nad, måfta delen Rägen var (luren, lä mycket
och långfamt regn kom, at all Rågen hief mål-

tad , de måfta ångar famt mänga lägre åkrar

fatte under vatten. Tolf är derefter > I7<5f ,

kom regnet hobergnings- tiden i Julii månad
,

hvaraf mycket, endels fhgct,
o
endeis o (laget

grås och ho biet forderfvadt. Äter toit år der-

efter, 1777, fkedde lika lä, då regnet åtven kom
i Julii månad. Sant år det, at ftere är varit

mycket, och en It or del, la! om 17^, mera regn-

aktige , men hår ä orten har det intet kommit
i lä obehaglig tid.

Allmogen har det talet, at på 7 väta år flco-

la föl ja 7 torra 5 forrnodeligcn i anledning af det

de hort talas om de 7 härda aren i Egypten
,

{om omtalas i den Heliga Skrift} men i de Ila 30
åren har man ej funnit anledning dertil. Nog
år anmärkt, at 3, ja 4 våt är kunnat följas åt,

läfom I7f$, 17^4, ijff och ijf6 > lika iå torr

år 1748, 1740, ijfo och 1 7f 1 , men aldrig med
någon låkerhet , utan underftundorn hvart annat

år varit omfkifteligt,ofta z å 3 år å rad varit af

måft lika befkaftenhet.

Mifsvåxt-år kallar jag dem, på hvilka foga

mer ån utlådet kan återfås. Sådane finnas ej

flere pä deffe 30 åren, ån 1748 och 1749, både

på hoft-fåde och vår-lade. Orfaken var den ftar-

ka torkan och ovanliga hettan, ty alt ifrån Ma ji

månad 1748, til September månads Hut, eller

Michels-
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Michels- måflan, fick jorden ingen muft, utan

Råg och Hvete, fom låddes i rättart tid, låg 6
veckor i jorden, innan något tecken til brodd

kunde fkonjasj det var låiedes intet under, at

1749 fkulle blifva en total mifsvaxt, hvartil or-

faken ej var i det årets väderlek, utan 1 den fö-

regående Höftens torka och vattu-brift. Men
flerc år hafva varit på höft- och vår-fåde mindre
lönande^ nemligen, under <5:te kornet.

Sådane af hoft-tåde mindre iådes-bårgnings-

år, hafva under defle 30 åren, utom de nyfs-

nåmnde 1748 och 1749, varit åren I7f2, 17$"$,

I7f4, I7f6, 1770 och 1 77 1. Orfakerna åro e^j

fväre at igenfinna af de anförde Tabeller, och
kunna indelas i 2. forter, endels beftående i gles

och tunn våxt$ endels. i torna och lediga ax 5

ibland följas ock defle bagge orfaker åt.

1) Når hoft- eller vår-fådet fomlige är blir

tunt och glgft på åkren, då år ock tillika brift

på halm, fom lått fporjes af de mindre lafs-talen

pä tunnlandet. Sådant var hoft-fådet 17485 1751,
I7f4 och 1 77 1 . Vil man nu närmare underfo-

ka, hvadan denna glesheten hårrort, iä finnes or-

faken a) underftundom i mindre dugeligt utla-

de, (ådant fom vankade 1 7f 3 , 1769 och 1770,
dä Rågen i bårgnings-tiden blef nog vattig och
litet måltad, hväraf I7f4, 1770 och 1771 års

mindre bördiga våxt , til en li or del, härrörde.

Jag kan derom vara (ä mycket mera öfverty-
gad, fom jag är 1769 låt en förbigången fåra

belås med den Råg , fom var mäfl måltad och
uttrojkad mur 16fningen eller räfforna, men fick

deraf knapt utfädet. Det år cmojeiigt, at alla

B ~
ut-
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utlådde, mer och mindre bulnc och måltade
korn, fedan de fäte någon torka efter fkårnin-

gen, fkola kunna frifiu gro, än mindre, a t aif

.dem kan upkomma en fig klafande brodd, ty

de cga dertil ej fullkomlig ftyrka, dä en del

deraf i den började, men ledan "forllörde mält-

ningen, gätt förlorad. Vi hafve for mänga prof
och bevis pä den laken; och känner jag den,

fom förledet år 1777 bedrog fig anfenligen pä
utlädet, och i är hade fordenffcull ftark rmfsvåxt.

iS7 är detta händer, plågar en del af brodden al-

deles gå ut, i h vilken håndelfe okunnige Landt-

mån ikjuta fkulden pä mafk, ehuru, där han fin-

nes, gor han fkada merendels endaft pä villa Hål-

len, men incet gar han ofver alla äkrar och for-

florer et Itänd hår och et där. Håraf finner

man huru nödigt det är, at litet röka Rägen,
och lata honom gifsr.a innan han las, i fynner-

het då han år vattig. b) Underftundom härro-

rer ock Räg-fädets gleshet af fno pä ofrulen

mark, eller annan ar vintren och vären lilUo-

tände olägenhet, dä räg-roren under fnon bart-

ruttnar. 175*1 kom fnon i Oftober manad pä
ofrufen mark, hvaraf I7fi ars klena växt til

itor del härrörde, ijf'7 måfte ock mycket räg-

land med vär-läde omlås. Måft träffar denna

©rfakendeni, fem lä nog tidigt om boden, och

for tjockt, c) Underftundom igenfinnes orfaken

i föregående höftens torka och vattu-brift, dä

akren ej tår tilråckelig hoft-våta, fom i fynnerhet

hände 1748 och til en del ijft^ ijfé och 1774,
hvaraf de följande arens 174P, I7f*t T7T7 °ch

I77f, mindre fördelaktiga (kord härrörde Jag
medgifver, at I7f 7 och 1 7 7 f ej voro ibland

de
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de minft lönande hoiHåden at råkna, men fom
de voro något mindre lönande, ån få val de fö-

regående fom efterföljande, har jag trott mig
böra nämna dem til uplysning i faken. Jag vec

ingen, fom mera gifvit ackt pä denna omftåndig-

hei, ån Bonden, fom ftåndigt päftär > at all mifs-

våxt börjas i Trades- gardet , famt onfkar fig

dikes-fyllan hoftetiden, innan vintren annalkasj in-

galunda for den orfaken , fom en del okunnige

fig inbilla, at han om vintren (kal fä nyttja is-

lupna diken at kora på , då brift år af fno på
landsvågen, utan derfore, at dä år han fåker,

det jorden hut tilråckelig muft, utan h vilken

knipt rågådet, men omöjligen hvetet och vår-

iädet kunna frodigt våxa.

z. Det år mera iållfynt,når felet år i axen,

då foga eller ingen brift pä halm, utan allenatt

pä råg finnes. Håruti låg orfaken til mindre
lönande hoft-iåde åren ijf6 och 1770, dä rågen

var mindre gifvande pä ren låd, men mera på
agnar, och det år det fom Landtmannen kallar le-

diga ax. Mifsvåxren 1770, hade läledes for-

dubblad orfak, nemligen, £n del af flcadadt ut-

lade 1769 * 0
fom förut år nämnt, o<?h en af axens

tomhet. Ar 177^ voro ock axen nog lediga,

men vankade någorlunda halm. Detta händer,

når föregående höften år gynnande och låden vä-

xer ftarkt pä brodden, ty ingen låd, fom våxer

ftarkt pä halmen, kan tillika våxa yrnnogt och
ftridt på kärnan.

Men h vadan det kommer, at fomlige år

mera agnar ån fåd finnas i axen, läfom är 1771,
då en okaftad räg^drofie, fom tycktes* efter

B 2, van-
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vanligheten, beftå, til exempel af 10 tunnor, be~
fans, efter afkafcningen ej hålla mer ån f a 6
tunnor ren råg, det år en fak, fom jag ej finner

af andra anmärkt, men fordrar en närmare un-

derfökning, iä vida den år af betydelig omflän*
dighet i hushållningen, och nä (lan arquivalent

emot mifsvåxt. Efter den erfarenhet jag åger,
inträffar denna omftåndighet juft då, når rågen
tillika ej år val gäfande eller fväilande i träget,

juft fom han var iyy$ och 1 77 1 . Månne den
råg , fom blir af mycket agn eller tjockt fi^al

innefluten i axen, deraf tager någon flcada?

§. 9. Hvad Hvete beträffar, hafve vi ront,

under denna 50-åriga perioden, åren 1 74.9 y

I7fi, 17J6 , 1760 och 177-1, jag må ej laga

någon mindre lönande bärgning, utan fnaruve

fagt mifsvåxt. H vetet gar 1 ål lan medelvågen ,

utan antingen lönar det fig mångfaldigt, eller

går det nåftan helt och hållet ut, och derföré

med råtta kallas ångeHåd. Orfakerne åro til en

del de tam me, fom vid råg-lådet nämnde åro,

(§. 8.) men i fynnerhet finner man af Obferva-

tmnerne, det en långvarig och ftark vår -torka

gor ftorfta fkadan pä hvetet, fom ål. (kar mer vå-

ta och mull ån rågen, om det (kal val trifvas.

Jag låg åren 1 7f 1 , 1760 och 1771 hvet-brod-

den vacker och grön om våren, faftån något

fpåd och tunn, men efter några veckors torka,

intet fpår deraf. Deremot har jag haft hvete,

hvavs fpada brodd kommit ät ftä 8 dygn under

et flödande och af is updåmdt vatten på en li-

ten lågländig åker, men hvaraf jag (k ord a t nå-

got hvete, då af de ofriga åkrarna aldeles intet

kunde årnäs. Detta hände 1771.
Med
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Med et ord bor jag ock hår nämna, det jag,

fom andre ny-borjare i ak er- bruket, ftöpte h ve-

tet i fvagt falpeter-blandadt vatten, innan det

låddes, aren 1747 och 1748, men fick Såra, at

ladan koftnad och arbete är fruktlos, dä väder-

leken ej år gynnande.

§. 10. Af V ar -tade fä vi räkna följande min-

dre bördiga är, nemligen under 6:te kornet,

1748, 1749, iff^i *7f7 5 1770, 177^ *774
och 177^ af hvilka 1748, 1749, tjf2 och 1770
inträffa med rågen {§. 8.), pä hvilka ock för-

denfkul famma orfaker inträffa, (om vid hoft-iä-

det nämnde åro. Vid de (Fe aren märke vi, at

17^7, 1770, 1774 och I77f , vär-fåden kom-
mit tunt och gleft öp* famt intet kkfat (ig,

hvilket fororfakas underftundom af otilracklig

hoft-väta, och i följe deraf otilracklig nmft i

jorden, fom jag obferverade iffj och 1775-001

vären, dä ingen muft fans i jorden under et

fpadtag, hvilken brift nägra om vären komman-
de regn -(ku rar intet form ät Ide årlåtra. Under* )

ftundom härrorer och denna vär-lädets gleshet

af ovanlig var-torka, hvadan ären I7f7, 1770,
1772 och 177 f varit nog brift pä korn-halm.
Deremot finner man väl,at andra är, iäfom 17Ö1
och 1764, varit brift pä korn-halm , dä kornet
vuxit mera pä kärnan ån halmen, hvilken blef

fmä och ftackig. Detta händer, när kornet väl .
-

k la i ar fig om vären, men ledan tilkommer ha-

liig värme och torka, hvaraf kornet blir Hac-
kigt och hnart, lamt litet til lafs- talet , låfom
det be fans ären 175-7, ] 7ÖI > 1764, 1772. och

B 5 §. 11.
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§. ii. Emot deffii mindre bördiga är, Tom
åro upråknade §. 8 och io, fä vi räkna åfven

iä mänga pä ymnog fl; ord rika är. Af Haft-
lådct finne vi aren 1762., 1764, 1765-, »766,
1767, 176P och 1777, varit fruktfamme och
väl lönande $ men nåftan alla aren , ifrän 17^8 t il

1770, och ifrän 1772 til 1777* gifvande 7:de kor-

net och derotver, kunna anfes for val lönande.

Af Vär-fadet räknas billigt til bördiga är

I7TT> 175-8, 1760, 1762, i7<Sf, ijåh och

1777, hvilka gått til 8, 9 å io:de kornet* men
formodeligen kunna ock de här fä rum, fom gätt

til och otver det 7:de kornet, 175*0, 176 3

,

Af alt detta finner man atminftone åfven

lä mänga, om icke flera, bördiga är pä detta 30-

åriga Tidehvaffvet , fom mifsvaxt eller mindre
bördiga år. Vil man noga räkna, (ä blifva def-

fe mifsvåxt-aren al- haft -lidet 8, fom äro upråk-

nade (§. 8.) och åfven lä mänga af vår-Iåden,

fom åro upråknade ( §. 10.), til följe hvaraf

hogft hvart 4:de är kan anfes for mindre lönan-

de, men ibland dem, ef fulla mifsvfixt-år, mer
ån z, ty ären 1770 och 1771 var väl full mils-

växt på andra orter, men icke (å hår.

§. 12. Når en Landtman tidigt om våren

tår börja fit åkerbruk, kallar han det et tidigt .

lf, och merendels räknar det fig til förmån, iä

val i anfeende til utfordringen ät kreaturen, fom
i forhoppning om rik (t ord. Sädane tidige år

hafva varit i7fo, ryff, 17^6, i7fP 5 1760,
x 775 och I77fi få hvilka åkerbruket fått bör-

jas vid flutet af Martii eller början af April

mä-
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manad
5

och en enda gång allena ft, nemligen

175-0, medio Martiij men at han underftundotn

felar i uträkningen, och at ej alla tidiga är der-

före åro de båfta, finnes af åren* I7f9, 1761

och !77f då tilråckelig mutt faknades i jorden.

Men når åker- brukets början utdrager til

Maji månad, dä kallar Landtmannen det lent år,

och väntar dä ej mycken vinfl: af korn-iädet,
af fruktan, at !åden til råttan tid ej kan hinna

til full mognad, och har jag obferverat> at den

låd, fom ej blifvit mogen til medium Septem-
hris, federmera icke det ringade vunnit i mog-
nad, ty det år värmen, fom fkal uträtta den
fiken, hvilken i September år i attagande. Vid
vär-iådet år [anings - tiden ej for alla år utfått,

fom härrörde af min fränvarelfe, men af (körde-

tiden, fom ej forr ån i September infallit 9 fin*

ner man, det åren 1748, 1749, 17?!* 1760,
1763, 17Ö7, 1768, 1770, 1771 och 1772. va*

rit til de fena åren at råkna. Men at ej alla

defTe åren varit ofruktfamme, finner man sfären

176$, 1 76 f och 1 77 1 5 ty når tilråckelig fom-
mar-varme kommer efter fent vår-iåde, gor fen-

heten ingen (lor ftada, iä vida den lent lådde

iåden kan hinna til full mognad \ men år Som-
maren kulen och regnig, då blir det fent utiäd-

de kornet flott och gronfp jålkigt , fom det i

fynnerhet var åren 1770, 1771 och 1772..

§. 13. Värmen, fom infaller vår-tiden, har
jag ej funnit, defle forflutne åren , vidare fkade-
lig, ån når den kommer for häftigt och päfkyn-
dar greningen, då kal! väderlek viflerligen år

fördelaktigare. Men i fynnerhet år var-varme-u

B 4 fta-
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fkadelig, da den tillika år förenad med torka,
fom förut är anmärkt, och merendels händer.

Hvad fommar-varmen beträffar, har jag funnit

den påfkynda Jädens mognad och fl: ord. Ju var-

mare fommaren varit* defto tidigare har fkorden

infallit, och defto mindre har låden kunnat vä-

xa på halmen, men iå mycket mera på kärnan,

ItvarajF ren och ftrid låd år bärgad. Aren iyro,

1757^1762, 1766, 177 ?, 1774 och I77f Iem-

na håra tydeligt bevis. Sommar-värmen är for-

denfkull det enda medel, fom kan underhjelpa

iådes-växten , då våren år fen. Den olågenhet

följer af ftark fommar-varrne, at ffc orden af hoft-

fäde och vår-låde infalla näftan på en och fam-

ma tid.

Häremot finner man i kulna fom rar, fom
merendels tillika åro regniga, at låden, i fynner-

het vår låden, ej gcrna hinner til full mognad y

utan blir grön-fpjälkig , det år, blandad med
gröna jftnm och ax, och knapt annat ån flo-

låd, men tilråcklig halm årnäs, i fynnerhet. då

vår-iådet fent infallit, läfom åren 1765, iyöf ,

1771 och 1772,. Man får dä ej mycken låd

ur laflet.

§. 14. Mera underligt och främmande torde

det förekomma, då jag, enligt forfarenheten , får

berätta, det under hela denna 30-åriga perio-

den, jag aldrig befunnit mycken våta vara på
$elfva taden, mer ån på tvåggehanda lått (kade-

lig ; nemligen underftundom dä låden, under

Ijelfva växten, af ftarka regnflcurar blir til jor-

den nedflagen, hvaraf ogräs lär tilfålle at (tju-

ta fig rakt up imellan de lutande lades- ftänden,
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och dem ån mera nedertrycka och lika fom for-

qvåfva, hvaraf då foga annan ån ojämnt mogen
och nog flo låd kan årnåsj underftundom , dä

mycket fpiilvåder infaller nåra vid eller under

bärgnings-tiden 5
hvaraf (åden blir mer eller min-

dre makad, låfom aren I7f 3, 1760,

176P och 17715 dock
3 det ena aret mer, det

andra mindre.

Om regn, under den tiden rågen blommar,
fkadar råg- blomman, kan jag ej med vifshet

låga; ty de åren det regnat under blomnings-

tiden, har jng val mårkt lediga ax. men jag

har ock mårkt iådana, dä intet regn fallit blom-
nings- tiden.

§. 1 f . Sluteligen tår jag ock nåmna , det,

under defle 30 åren, icke mer ån 5 gånger,

råg- och hvete-brodden blifvit, på viffa (tallen,

til någon del, fomligftades af Rot-mafk, och
fomiigllades af Blad - manien for Itord 5 nemiigen
åren 1766, 1773 och 1774. Och fom jag ej

kunnat finna någon orfak hårt il, hvarken i bru-

ket eller utlådet , fom varit både ro k t och o-

rokt, eller i väderleken, har jag i min Bok,
kallad Åkerbrukets Chemijka Grunder

,
gillat, at

mycken orfak torde ligga i en forhaftad fäning,

emedan defle nämnde åren tidigare blifvit iådt,

ån de andra. Får ock det härjämte nämnas, at

mänge inbillade mig, det den af Blad - mafken
lemnade råg- och hvete- roten flaille upfkjuta i

nya blad och ny brodd, antingen då ftraxt el-

ler vår-tiden, men all min väntan var fåtångj

yäg-och hvete-brodden var och blef bårta.

JOHAN GOTSCHALK WALLERIUS,

B f Den



i6 1779* Jan * Febr. Mart.

Den Jkrockande Anden {ANAS gloci-

tans)
y
en rar Fogel

, fom endaft blifvh

funnen i Oftra Stberkn^

befkrifven och afritctd

af

PETER SIMON PALLAS.

Ivar Verlds-dels norra famt derjåmte tempere-
rade ftråcka, alt ifrån Europa och ut til

ändan af Afien i ofter, fer man, huru de flefta

flags Infjo-Foglar, fom på den ena trakten vi-

ftas, åfven förekomma på de andrå. Men når

man betänker, at de åmnen, fom defla Foglar

{kola föka til fin föda, mafte måft Sfveralt i

iråfk och fjoar vara af nog lika befkaffcnhet, kan

ladant ej förefalla mera underligt, ån at enahan-

da Rof-foglar kunna tråffiis både i Europa och
ofver hela Afien. De Vattu-foglar äro tå, fom
jämnt hålla fig på någon vifs or*-, juft for ortens

och uppehållets (kull, men ån färre de, fom ba-

ra af climatet qvarhällas. Och af defla har dör-

re delen den arten, at de draga fig ifrån de
trakter, där vattnet fryfer til is, och lemna fä-

Jedes nåftan hela den norra Latituden , begifvan-

des fig deremot foder ut, ända til Tropiquen,
famt derifrån på en annan tid tilbaka > under
hvilken fram- och åter - flyttning en fkare af

de ädlare Falkar gerna plågar följa efter.

Hvad nu blifvit anfordt, galler fornåmligafl

om det vackra And-flågret (Anas)) fom dels i-

genom fin mängtårgade fjäder- drägt, dels ock
ge-
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gerrom hvarjehanda hushälls -nytta for Månni-

lkorna, utmärker Cg framfor alla de ofriga Po-
gel-flågtcn. Man vet forviflo, at defs flefta

{lag förekomma nog allmänt, bäde i Europa,
Alia och America, utanfore Tropiquen. Såle-

des träffas ofta nog Capholina avis vild, åfven-

fom ock Svanen, ej allena ti den rätteligen kal-

lade Cygnus , fom har hes och hvåfande roii,

utan ock den Olor % fom de tordne Poeterne om-
talat, men de ny^fte Zoologer tvekat orn , hvil-

ken har en klar och vacker flamma, fom höres

långt omkring, hörandes den famme urgora et

lårtkudt flag
(
#
). Något hvarjeftådes rakar man

pa Anas Boffhas, A Jlrepera, A. Penelope, A. fe~

rina, A. Chwgula , A» Fuligula, A. Glaucion, Anas

Querquedula , A. Crecca och A. acuta> hvilken

iilhiamnda fyller litt bo med et ganfka mjukt
och tillika fpånftigt fjun, fom icke ån blifvit

til någon hushalls-nytta anvåndt. Likaiå år det

med liorre delen af de närmali intil And -Håg-
tet kommande Mergi eller Vrakfogel-flågtet, vid

hvilkets upftållning de flefte Zoologi begått det

fel, at de orått fördubblat Species, i det de at

Merganfer och Albellus gjort tvånne (årfkil-

da flag, då de likväl blott åro lärfkilda kon»

Anas Tadorna y (Jugäfen)fes vidt och bredt om-
kring, iä 1 hafvet, fom i de fjoar dar vattnet

år

(*) Jag menar hår den få kallade Cygnus ferus y myc*
ket allmän uti Inljöarne i de Afiafifka öknarne,
hvilken år högljudad, och fåkert (kiljer fig i Spe-
cies ifrån den il kallade Cygnus manjvetus , fom

- likaledes där nu oftra orterne finnes vild, jåtnnt

fynlig ät hafsfidan, men något fållfynt inuti landet,

och har intet annat läte ån et hvåfande»
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år falt. Anas Carbo (fufca Linn/) och Anas

nigra hafva iitt tilhåll i de ftorfta fjoar och fio-

der, famc åfven pä hafs-kuften, uppe i alla nor-

ra länderna. Det famma kan* ock iågas om A.

biflrionica (hvars hona jag funnit den af Herr
v. Lin Ne fa kallade Anas minuta vara), ty ehu-

ru man långe trodt den famma enda it viftas i

Americi, har den dock federmera jämväl blif-

vit träffad pä Island, och ornfider befunnen va-

ra en af de allmånnafte Sjo-foglarna kring Ura-
lifka bergs-ryggen och den länga fjäll - ftråckan

uti o fira Siberien, alt i frän Sjon Bajkal och än-

da ut til Kamtfchatka , fä at man alriä ler deh-

na Ands art vara, at hål it viftas i ijoar och
fjäll-bäckar uppe i norden. Andra And-flag 5

forn ej gerna trifvas utan under de kalla fte luft-

ftrek och vid hafs-kulter 9
fäfom Anas erythro-

fus , A. Bernicla , A. Brenta y A. hyperborea , A. ru-

ficollis ( % ) y A. nwllijjima
5

A. jpeUäbilis , A. Ma*
rila och A* hyemaiis, de akta ej nägra vifta lon-

gituds-gränfor,- utan breda fig ut ofver hela Zo-
na ardtica. Pä famma lått forhälla fig en hop
andra flag, fom fordra tempererade Climater at

dväljas uti fäfom Anas mofchata, A. éegyptiaca^

A. rutila famt A. rujiccps hvilka ät-

min-

(*) Se mina Spicilegia zoologic. fafcic.VL p. il. 25*.

tab. 4.

(**) Nov. Commentar. Petropol. voL XIV. part. I.

p. 5-79» tab. 22. f. 1. Denna And upröres af Herr
v. LiNNé med det namnet Cafarca, hvilket dock
år olåmpeligt, emedan det år ct annat And-flag,
nemligen A. erythropus , foin i Ry Island bår namn
af Kafarka.

(***) Anas fera nona Schwenkfeld Theriotr, Siief.
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minftone ofver en flor ftråcka i Afien, Europa

och norra delen af Africa åro nog allmänt til

feende. Och kan detta ocklä lagas om A. Cy-

gnoides
?
fom brukar nt flytta fram och äter imel-

ian Spanien och Africa, farnt irneilan oftra Si-

berien och China.

Hår gifvas dock några flag utaf Ånd~flågtet,

fom egenteligen tagit Cg boning i Indien och
de varmare länderna i Africa och America. Jag
Jbar ock rakat tvånne rått vackra , fom efter all

liklighet hora ÖRra Sibericn eniamt til, men
likväl aldeles åro okända pä andra fidan om Je~
nifea- floden , varandcs de famm a pä intet ftälle

omrörde af vara Europciflce Ornithologer
5
icke

heller aftecknade af Herr Edwards ibland de

ritningar pä Norra Americas Fogiar, hvarmed
han riktat vetenfkapen. Det ena (laget har jag

befkrifvit i min Refe -befkrifn. ofver dtfkllliga Ry-

fla Rikets Provincer (VoL III. Append. pag. joi.n*

54.) under namn af Arias falcaria. Det andra,

fom iag i affeende på defs läte kallar Anas gioci*

Stans', år det, hvars befkrifning jag nu har den
åran at til Kongl. Stockholmska Vetenfkaps-

Academien ingifva ,
jåmte tilforlåtelig afritning,

Tab. I.

Denne prydelige Fogel, fom i pral icke gif-

ver Anas jponja frän America efter, ej heller A.

galericulata frän den varmare delen af China, och
fom

pag* 2or. Åvis Marfiliana Marsil. Danub, Voh
V> p. 1 10. Anas roilro coccineo, capite rufo cri-

dato &c. Kji a mer eUéctii Auftr. p. 339, fp. 8 a

Capo roffa maggiore Willugkb. OrnitboL p* 279,
Raj. Synopf av. p. 140. n* 2.
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fom i fiorlek och geftalt kommer närma ft til

Querquedular, fynes endafi: tidigt om våren, (i

Martii och April månader), i de vid Ijon Baj-

kal ät oftra ändan belägne länder, dock ej i nå-

gon mångd eller for at ltadna qvar, utan fly-

ger bara derigenom och up til Lena- floden , dar

han i tårrimelig talrikhet tilbringar fommaren,
och kläcker ut ungar. Han Låter altlä ofelbart

under vinter-tiden uppehålla fig dels i den tem-
pererade trakten af China, dels ock kring den
langa tlråckan af öar imellan Afien och Ameri-
ca , ty uti orterna vader om Bajkal har hvar-

ken jag bl i fyk honom varfe, elier någon af de
oirige, fom rclt dar for Natural-hiftoriens (kull.

Den forlie af defie, fom fick denna Fogel i fi-

na händer, var den upmårkfamme Messer-
schmid, och fkedde det ute mot ofira kanten

af mcranåmnde Hora (jo, iäfom ock vid Lena-
lirommcn, hvarefrer han uptog den famma uti

fitt fä kallade Xenlum Ifidis Sibirien , fom ån lig-

ger i handfikrift, under namn af Querquedula tor-

quata , t<eniis ab oculo capiftrum mentientibus, nigris7

ochropoda, glocitam. Dernåll rakade J G, Gme-
lin pä denna And, och införde den uti Catak-

go Mufei Pctropolit. vol, L p. 40g. n. 6

7

q. med
namn af Querquedu/a glocitans torquata. Sederme-
ra har ock Herr Islenief, länd til Lena i en

Aftronomifk förrättning, vid återkomften haft

denna And upftoppad med fig, jåmte åtfkilliga

andra af de Foglar, han där ä orten träffat. Och
åndteligen har Herr Georgt, fom var mig följ*

ak tig pä min Sibcrifta refa, kommit ofver och
meddelt mig et rått vackert exemplar af detta

flags Fogel.

Det



1779* Jän * Feta*- Mart. 31

Det har ån icke varit görligt, st komma
til någon fuliltåndig kännedom af denna Fogels

naturliga art och forhällande men det blifver

dock altid förmånligt for Ornithologien eller lä-

ran om Foglarna, at jag nu upgifver den lilla

uplysning jag dcrom kunnat inhämta, tillika med
laggrann beikrifning och teckning på den ut-

vältes Ikapnaden.

Denna var And igenkånncs fornåmligen på
et eget befynnerligt late den har, (om nog lik-

nar en Honas fkrockande, och höres älven un-

(ler def? flygt; h vilket ockiä larer gifvit anled-

ning til det Ryfka namnet Mokhk eller Mokkfib-

ka, fom på Lena-trakten brukas, lalbm ock til

namnet Kloktuwja, fom af nägra blifvit vederta-

get. Hon lefver enfligt och for Hg fjelf
,

pa-

rande fig en Hanne och en Hona tilfamman,

och defs tilhall år uci ijoar i tjocka ftogen och
imcllan bergen, längft undan bebodda orter.

Hon inges värpa hvitti ägg, och bygga filt rm-

lte uti ha liga tråd-ttarnmar, hvarigenom rojesen

inplantad forfigtighet , da föga åtfkilnad är pä
Hannen och Honan mer ån a t den lenare har

litet dunklare glans pa fjädrarna och annars mim
dre lagring, och dä akiä denna And hörer til

de fä fiag, fom göra et undantag ifrån den re-

gel naturen i fynnerhet uti And-fiägtet tyckes
torefatt fig at följa, efter Hr Edwards's an-

märkning (uti Appendix til i:dra Delen af defs

Natural Hijiory of Birds, p.114.): nemligen at den
iamma foriedt Honorna af de flelia Änder, få-

fom ock af andra (torre Foglar, fom lågga fi-

na nåitcn nedre på marken, med oanfenlig fjä-

der-
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der-dragt, på det de under liggandet på aggen
må få mycket båttre blifva i fred for fiendtiiga

villdjur och rot-foglar, och ej lyfa dem i ogo*
nen. Det vill ock fynas, {aforo fkulle deffe

Foglar, af enahanda drift fom leder nåftan al-

la lefvande djur til nyttjande af deras förfvars

och räddnings verktyg, ganlka val fjeifve veta,

at deras fnopliga drågt gör dem mindre fyn ba-

ra
,

ty man fer, huru de, vid en Månnifkas el-

ler Djurs annalkande til boet dar de ligga, hål-

dre huka (ig med halfen anda ned til marken,
for at ligga dolde, ån (oka til at frålfa {ig med
flygten* hvilket undertiden gar iå långt, at de

därigenom blifva ihjåltrampade , eller om de ock
fkola flyga undan, iä feer det bara et litet ftycke,

ju fb då man är inpå dem och vil gripa dem : eii fak,

fom jag tror Skyttar och annat tolk på landet nog
måtte blifvit varfe, ej allenaft pä åtfkilliga Anates,

utan ock pä Otis och Tetrao- (lagen. Men nå-

ftan mera underligt år det, at t, ex. de (lags

Änder, h vilkas Honor naturen utzirat med mäng-
färgad och lyfande f jåder-drågt i likhet med
Hannarne, bete fig låfom de fkulle veta i hvad
fara de derigenom fvåfva, och altlä, for at gom-
nia fig, val ja til fina nallen antingen klyfter

och fkrymflen i bergen, låfom A.' Tadorna och
A. rutila gora , eller täta grenar och bufke-

fnår , eller ock häliga tråd, låfom var A. glo-

citans och A. falcaria, och det alt til den ån-

dan, at ej deras pråi må kunna roja dem , under

den tid de ftola ligga på äggen.

Jag forfogar mig nu til den utlofvade Be-

flvrifningen.

ANAS
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ANAS gfocitäm, quam in adjeéh tcone immi-

ftutam propono, Querquedulam magnitudine pau-

lo fupefäti Rdftrum nigrum. Iridet oculorum

futcx Vertex longitudinaliter nigerrimus, utrin*

que inchifus Urna Tupraciliari alba, quse, in nu*

cham coovergens> acute compari unitur. Area

taagna intet roftrum & oculos utrinque palli*

da, ifiter gulam longitudinaliter nigram> fafaolas*

que ab oculo arcuatim defcendentes, aterrimaS)

conclufa. Spatlum falcatum* a collo ad öculum
ådfcendcns, itidem paiiidum, ftipatum fa/da iti*

dem faleata, ab oculo defcendente* fplendide

viridi-lericea> extremo aterrimä* candidoque ha*

lone marginata. Harumque fafciarufn cervica*

le intervailum violaceo - atrum. Collum inferiu$ >

cum interfeapulio) tenerrime cano, undulatum*
Ut in Penclope \ hypochöndria obfoletlus* 3ug%*
htm rufefcens> pun&is guttatis per fingulas plu*

mas notatum Reliqtta fubtus alba, fed Crifum
aterrimum, utrinque ferrugineö- marginatum, fa-

fciaque transverfa candida ab hypochondriis dis*

tinftum. AläYufft bafes uropygiumque einereö*

flifcefcunt. RemigeS primarias reflricesque fufcasr*

AU ipurU fafciis longitudinalibuS atris, ferrugi*

neis, albis pulcherrime virgatse. Speculum ala*

rum atrum, fuperius oblique viridi-fcriceum, an*

tice teftaceo, poftice linea alba marginatum, quas

Cum angulo fpeculi produ&o continuata inclu-

dit aream cinereo-fufeam^ fpeculo contiguatti»

kemiges 2f . Reftrices 1 4 vel 16, acuminatas, duas

media: albse vel canefcentes* Pedes fordide ful-

vefcentes, proportione ut in Querqutdulis j un*

gves (ut arboribus melius infideret) longiufeuli,

adunci. Pondus plus minusve 14 unciarum*
G Lon*
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Longitudo ab apice roftri ad uropygium 13 pol-

licum 3 caudas ^\ poll. a roftri apice ad iter*

nura 8f poll. alarum quiefcentium 8 poll.

menfura expaniarum 1 ped. 2, poll. Longi-

tudo roftri i poll. 8 lin. Latitudo cjusdem

asqualis 7 lin* Longitudo tibise 1 polh 3§ lin,

digitique medii cum ungve Ho.) 1 poll. 8

lin. In quo norraa Panfina utoi\

Vifcera parum a ftruftura congenertim ablii-*

dere vila. Labyrinthus feu folliculus cartilagH

neus, qui in Anatibus & Mergis omnibus, roa-

fculis proprius, adfidet trachea;, huic vix Lau-
ri baccam aequabat. Ilepar bilobum , interjc&ai

ligula exigua, loco lobi tertii Bartboliniani > in

Cygno iniignioris. Cyfiis fellea in lobi dcxtri fi-

na, fabam sequans, bile faturatifllme v i rid i tur-*

gens. Pancreas duplex, diftinftisque ducfcibus

infertum. Bulbus cefophagi fupra ventriculum

parvus $ Ventriculus (eminibus glareaque faréhis,

trituratorius. Inteftinalis duftus, a pyloro ad

anum ferme bipedalis- C<ecum geminum , fex

pollicum diftantia ab ano, triumque cum dimi-

dio poilieum longitudine.

Specifica definitio Anatis glocitantis vix ali-

unde petenda mihi videtur, quam a capite a/ba

nigroque fafciato^ area utrinque falcäta viridi~fericea
y

mchaque violacea*

mm,

BE
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BESKRIFNING
#^gr# °fr? mag-munnen och

magens ytor
±
hvarigenom mateti t ned-

fvulgmngen blijvit uppehållen
i

äf

ADOLPH M t) k R AV |

M. D. Anatom. Profeflbr i Upfalå.

Da Låkare-könfteti icke ehdaft geftöm helt

nya och förut obekanta Obfervationef

Vinner en förmånlig tilvåxt, utan ock * hår for*

tit anteknade händelfer af flera bekräftas och
båttre updagas^ förmodar jag r at Kongl. Ve*
tenfkaps- Acaderoien^ til hvilkens flcårfkadahdé

jag härmedelft: vägar otverlemna en befkrifning

pä en den grymmafté fjukdom* icke låter änfd

tnitt foretagande for aideles ofverflodigt. Jag
Vill altla utbedja mig>at for it ha beflkrifva jfjuk-

doméns lopp, och at dertil fedan bifoga någrä

pHc t: i fk a ahm å r k n i ng a r *

Borgaren Herr N. af några öth ars ål-

der^ och et Choleriflct farot Melanchoiifkt tem-
perament, hade i fina yngre ar haft tåmmelig
god hälla, endafl: at han en gång råkat for blod*

fpottning. Men (om han af naturen hade en
fvagare kropps- byggnad , lä medtogos hans hål-

la och krafter mycket genom de flera befvårli-

ga refor, forn han om vintfén, for ät biviftå

Marknaderna^ måfte anftålla, och hvarvid han of-

ta blöitftåldes for (lärka förkylningar. Fornåm-
ligalt tycktes hans digeitiöhs- vifcefa härigenom

C i haf-
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hafva lidit. Hans hy var blek , och fom oftaft

gulaktig, matluften ojämn, matfmältningen trog,

och åfven lå ftol-gången$ men fom han flkifte-

vis fann fig båttre, och åfven icke var fynner-

lig ålfkare af Medicamenter, brukades intet for

deffa krämpor.

Forledne Jul inftålte fig fom oftaft kråknin-

gar efter måltiden , och derigenom evacuerade$y

jämte maten, ganfka mycken feg och klar flcm.

Han fade fig ock i Januarii månad detta år forft

hafva känt en ftark tryckning i mag -gropen,

och at maten dårftådes lik fom faftnat. Denna
olågenhet blef fnart derefrer (å mycket mera
kånbar, dä den ljuke tydeligen märkte, at all

ltadig foda icke utan ftorfta fvårighet kunde gå
förbi detta ftållet, och at endaft tunna faker

obehindradt runno ned i magen. Det hände ho*

nom åfven, cn tid derefter, at, om han fvålj-

de häftigt och ftorre portioner på en gång , als-

intet kunde komma ned, utan häftigt återdrefs

til munnen. Men defla plågor voro icke alla

dagar lika befvårliga: ibland var han i ftånd at

forråra både folida och fluida, och vid et annat

forlok- 5 fick han ej ens fvagdricka ned: hvilket

ftåndiga ombyte åfven gjorde, at han icke trod-

de fin fjukdom vara af ftor betydenhet. Han
rådfrågade väl berömde Läkare, fom mifstånkte

några hårdheter vid magen, och derfore fore-

fkrefvo de kraftigafte aperientia^ med hvilkas

bruk han dock fnart uphorde, emedan han icke

deraf forfporde någon ändring. Artificielt Sel-

zer-vatten var det enda, fom någon tid nyttja-

des, hvilket tycktes lifa honom måft. Imed-
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lertid tiltog, fallån långfamt, fvårighcten at få

maten ned i magen* Af brift på tilråckelig fö-

da, aftynade den ljuke under en obefkrifvelig

hunger, lå at han nåftan liknade et ben-rangel.

Det enda, fom ån uppehöll hans lif, var tun-

na köttsoppor, hvilka han under varfamt for-

tårande kunde tå ned. Alt annat kom åter up,
men icke med en formlig kråkning, eller efter

något forutgående illa-mående, utan haftigt> un-

der ftrupens convulfivifka fammandragande. Han
fade fig (jelf kanna, huru maten ftadnade i bro-

ttet, och derifrån genom mat- ftrupens famman-
fnorpning upfteg.

Jag kallades åndteligen, i defla bcdrofveliga

omftåndigheter, i Oétober månad til honom,
och rördes litet vid åfynen af en ufling,

hvars krafter voro i hogita måtto formintkade,

hvars lemmar voro likfom uttorkade, hvars an-
let var blekt och ihopfallet, men hvars begår
och längtan efter mat, famt kärlek for lifvet,

dageligen mera oktes ån minfkades. Han leds-

nade vid foppor, emedan hans hunger derige-

nom icke kunde ftillas, och ville ftådfe forföka

med faftare fpis, men alt upkaftades, jåmte en
hop flern. Reipirationen var häftig och kort, han
plågades då och då af en torr hack-hofta, pul-

fen var liten och fnåli, fom hos utmärglade, men
formårktes dock åfven ibland om efter- midda-
garne en ftorre hårdhet och häftighet i pulfen 5

jåmte någon natt-fvett.

Vid en (å om åfyn, hade det varit formatet
at fmickra den ljuka med hopp om räddning,
hålft då han hade nog befvår at tå lå mycken

C 3 föda
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föda utfore, fom nödvändigt behofidcs til den
matta lifs-iågans underhållande, och siltlå icke

var mycket at räkna på Medicarnenters; ymnH
gare nedfyåljande,

Munkleys (Medical Transatt. T, I, N.
|l) Brisbånesi (Se/efl Cafes in the praBice of
JMedicine p, 17 » och Thqm. PercivALLS ( Bs<?

fays medical and experimentaly T. 2 p, 141) vackra
pch förmånliga toriök med Mercurius i dylika

tillfallen, upmuntrade mig dqek at åfven förlo.-*

ka denlamma här, och trodde jag mig fä mycket
mindre höra tqrfumma defs bruk, foip fympto?
merne hår få fullkomligt med dtfle 3 Au£to-
rers; befkrifungar ofveren§komn)0, medlet ge-

nom huden kunde ledas i bloden, och Mevqu*
rius otvifvelakngt år at anfe fom det fornåm-

fta alterans och refolvens, fom ånnii ar bekant;

I fam råd med Herr Profefforen Ziervogel^
refolverades alt lå til fmorjning med JVIercuriab

falva på halfen, brottet och 1 maggropen , och
låt jag tillika, efter Percivalls foreflkrift,

frottera ryggraden med et penetrerande Lini-?

mentum volatile, Smprjningen förnyades hvarc

4:de dygn. Hvar gäng togs en rågad thé-flced

full, och de vanliga forliktightts-reglorue ob~:

ferverades under detta med noggranhet. Efter

4:de fmorjningen
y marktes munnen och tandkot-

tet något angripas , men fom den fjuke itådle

låg i jåmn dåfvenhet, och lifvet hölls opet med
lavementer, var denna lilla iaiivauon på intet

fått for Patienten graverande* Jag fruktade

ock (å mycket mindre for en lindrig falivation,

fom både Mennes, i bref til Ruysch (Adverf.

Anat.
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Anat. Bec. i.§. lo.) och Munckleys uttryck-

ligen anmärka, at den famma varit förmånlig.

Den f juke fann ock, efter 6:te fmorjningen, ltor-

re lätthet at fä fluida utfore, och då han for-

fokte med folida, gingo de ock nu ned. Pul-

fen höjde lig tillika; och finne t blef muntrare.

Dagen derpä var tilftändet ån behagligare. Han
hade pä en förmiddag fortärt et helt qvarter

okryddad Chocolade, och åtit et par mjolk-

kringlor med fmor, åfven ljelfmant fått en ftark

opning. Maten fokte honom val nog mycket,
men dagen derpå hade han famma mat-luft fom
form. Han ät och drack, och ehuru han kän-

de , at maten något häftade vid mag-gropen,
g;ck den dock, under et tydeligt lorlandc, ut-

iore.

Denne fmickrande förändring blef dock fnart

på et oangenämt lått afbruten. Et oförmodade
phcnomén yppade fig 2 dagar derefter, hvars

orfik jag i det famma icke kunde utreda, men
hvars följder voro ganlka bekiageliga. Sedan
han en middag fortärt et par koppar Bouillon

med brod, kånde han, efter fin befkrifning , ac

något likafom fjonk ned i magen, och i det fam-
rna påkom honörn en lådan fvaghet, at han af-

danade och forblef i denna matthet , under en
ymnig kall fvetts framträngande, hela timmen,
Hans Huftru fade fig ock hafva kant, at i det

famma en förfärlig rot -lukt ftigit up ur hal*

fen. Från den dagen voro ock alla krafter lå

forfvundne, at han fedan icke en gång orkade
vånda fig i (ängen, hans naturligt hetfiga och
häftiga humeur var forändradt , all matluft var

borta > ehuru han kunde, ville han dock icke

C 4 for-
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, fortära annat ån vatten, fom åfven oek bjSd
emot 5 urinen lag tjock och grumlig ut,pulfen
blcf lag och häftig, och en flik feber jämte fvulN
nad i fottren, famt ånteligen i händerna, förebå-

dade den annalkande döden, fom dock for it in-

träffade 14 dagar efter denna håndelfen. Liket
fick opnas , och funnos följande onaturlighe-

ter i underlifvet*

i é Alt fett i Omentum och Mefenteriuni

var bortfmålt, men i defs ftålle funuos en myc*
kenhet ftörre och fmårre, hårdare och mjuka-
re Scirrhi, tåftade imellan deras hinnor. Vafa
uti tarm-kåxet voro af blod utfpånde* 2. A1U
tarmarne Hvida och egande den fårg, fom då de
redan antagit en hog grad af rota* 3. Re&um
och Colon finiftrum af vanlig vidd, och fylde

med mjuka excrementer. Men från curvatura

figmoidea coli finiftra, ånda ned til caecun^vo*

ro tjocka tarmarne til en tums diameter ihop»

dragne , och hade altfå i en hög grad den ceU
lulaira och ikrynkliga figur, fom mu(kel»ttbrer«

nes difpofition fororfakar* Hår funnos ock icke

excrementer* 4, Ileum, Jejunum och Duode*
num voro åfven något ihopdragne, men i pro*

portion mycket mindre, ån det omnämnde ftyc*

ket af inteftina crafia. 5, Pancreas var i fin fam*

Ittanlåttning på flera ftållen fcirrheufe och up-

drefven, men fornåml. fans defs caput upfvul-

Jet och tilhårdnadt: det hade ock taft fig me»
delft cellulofa vid bakre ytan af magen. 6. Mjäl-

ten var åfven bordkåmd. Han hade en utmärkt
hårdhet, fom vid dels hilum, dår omentum få*

ftcr honom med magens fundus, var nåftan bro(k*
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aktig. Defsutom fans hår i den vinkel, hvar-

eft Omentum fammanfåfter magen och coloa

med mjälten, et oräkneligt antal afårtlika fcir-

rher, fom likfom täckte defla 2 innanmåtens yt-

tre beklådnjngar. 7. Lefrens lobus major 5c

anonymus, jämte gall-blåfan, voro ofkaddejmea
defs lobus minor, magen och oefophagi nedre

anda voro de innanmåten, fom egenteligen up-
dagade dödens orfak. Jag vill altfa nu litet

vidlyftigare befkrifva deffa delars befynnerliga

tilftand.

Magen, hvars alla hinnor voro tiltjocknade

och uppofte, hade ej en gång et qvarters rymd,
och eminerade aldå ganfka litet framom margo
anterior hepatis, Defs facies anterior var med
concava ytan af lobus minor hepatis lå faft- vu-
xen, at bägge vifcera icke kunde från hvaran-
dra åtfkiljas. Föreningen var ock på fina Ätt-

lin cartilagineufe, och lå tildragen, at fjelfva

brädden af lefren fyntes mot magen likfom va-

ra ihopfnorptt

Når nu magen från pancreatis onaturliga häf-

te var affondrad, fans han ock genom et fcir-

rheuft medium med diaphragma ihopgrodd/ Det
kändes ock nu i ytan en hel ftråcka af hårdhe-
ter, få vid oefophagus, fom vid cardia och he»
la arcus minor ventriculi; och hade hela omen-
tum minus förvandlat fig til en fcirrheufe maf-
fa. Då diaphragma från detta ftållet affondra-

des, befans, at oefophagus, en tum ofvanfor

diaphragma, lålunda var (kadad, at han icke al*

lenaft därftådes fyntes något utvidgad $ utan ock
på fin främre yta genom en var-famling til ftor*

ic delen inuti var upfrått.

C f Då
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Da magen opnades, befans, at en abfcels i

lefren opnat fig runde omkring defs adherence
med detta vilcus, och i den mån defhuerat ma*
gens hinnor 5 at böldens djupa hålighet, fom
iiråckte fig anda in i lobus $pigHH%\ en vidd af

4 tums diameter, med magens cavum hade foiv

enat fig. Defsutom uptåcktes nu,at af den orn-

falta yttre klafen med fcirrher, flera, af en tums
ttorlek, med itora fpetfiga utlkott ganfka Itarkt

eminerade i magen, men at andra icke ännu
hade trängt fig inom magens hinnor. I ofrigt

voro i denna trakt tunicae nervea och villoU

ventriculi ofver alt updrefne och fcirrheufe,

Ofvan for Cardia, juft dar Oefophagus tränger

fig genom diaphragma, futto 3 fpetfigt utftåen^

de vid bafis fammanhängande fcirrhi ^ hvilkas;

(torlek dock icke tiltåpte pafiagen til magen, of-

van-ifiån. I magen fans en myckenhet Hinnan-

de var, och lefrens fubftants var inuti i denna

trakt förvandlad til en putnjago, I brottet fans

intet onaturligt.

Pet torde mig nu vara tillätet, at ofver den-

na Cafus gora några allmänna anmärkningar,

Näppeligen finnes något vilcus i kroppen, fom

fnarare ikadas och forderfvas, ån magen och

lefren. Så val deras delicata fammantättning,

fom de fun&ioner dem åligga, gifva oräkneli-

ga anledningar til fkador, fom mera fållan vifa

fig på andra delar, och ofta endaft däråro följ-

der af den oreda, fom finnes på de förra £1 ål-

len, Det år ofverflodigt, at vidloftigt bevi-

fa detta ur Anatomien, Fotfarenheten intygar

det famma iå mycket oftare, fom dagc ligen i

åtan-
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Itände och drickande , ftora och mångfaldiga

felfteg pläga begås.

Men at icke alla hårdheter i magen åro af

et och femma 0ag, icke heller orfakerne eller

de dervid fig yppande phenomener altid åro de

famme* har van Swieten, i Aph ? 737, jåmte

flera andra Prafticj, vidlyftigt ådagalagt. Det
kan ock ibland hånda, at endaft ep envis fpa$-

i magen, foin ofta hos en lenfibei kropp

at en ganika ringa och obetydlig förkylning up-
4

koauner, ger anledning til iå mycken oreda*

Mig kramp år i Iland at generera fcirrber, i

(Jet at genom defs varaktighet follieuli glandu*

lofi §C mucofi, hvilka i magens tuMhnts åro

inblandade, och vafa nödvändigt irafte pråflas,

updrifvas och utvidgas. Men fcirrhi kunna åf-

ven genom d^ras recelfe vara orlaken til mag-*

kramp, Gerna finnes något fpasmodifkt inblan*

dadt. Då hos min Patient i jukdomen i början

intermitterade, och han i ofrigt var af en fen-

fibel ftru$:ur, har jag anledning at hår åfven

(kyllä på fådane fpasmi, hvilka genom deras

jångvarighet bidragit til fcirrhernas formation,

Spirituofa pläga fornåml, anklagas, at de pa

detta fåttet (kåda både magen och lefrcn. Vi
ege hos Morgagni, van Swieten och He-
eerden exempel derpå. Dock är det fynner*

ligt, at då fcirrher redan formerat fig, och def-

fe upvåcka h varjehanda ölägenheter, juft fpiri*

tuofa aidramålt plåga lila den ijuka. Deras lin*

drande verkan år dock kort och förvärrar tilli-

lta tiltiåndet, Percivall har fedt aether gif*

yas mot en Scirrhus ventriculi
5 och Sayer be»

(krif-
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ftrifver i Philofophical Transa&ions, N. 491. en
cartilagineufe mage, dar plågorne ocklå på en
tid blifvit minffcade genom brånVins fupandej
men bågge anmårkaj at ljukdomen härigenom
häftigare tiltog. Min Patient fade fig jåmvål
af brånvin kånna en god, faftån gan&a kort,
verkan.

Både åldre och nyare Obfervatores låra ofs9

at nåftan alla delar af magen kunna at ftorre el-

ler mindre fcirrhi angripas. Ibland förändras

hela dels fubftants i et fcirrheuft våfende, ibland

ater blott defs inre eller yttre ytor» Man har fedt,

at många knölar futtit i magens yttre hinna, ea
annan gång åter, at hela tunica nervea och viN
lofa varit tjock och af fmå updrefne tubercler

knåttrigi men bågge rnag-munnarne finnas, en»

dera fåjlkilt , eller ock i förening med audraL

hårdheter, fnaraft fordårfvade. Morgagni,
LlEUTAUD, Mac-NeVEN, K^MPFF , LANG'
guth, De Haen, Haller och flera andra

hafva ofta funnit pylorus tilhårdnad, benaktig,

cxulcererad^ af fcirrhi oqh andra hinder compri-

merad och aldetes tilfluten. Äfvenlå finnes, det

redan Galenus vifste, at Cardia jämte Ocfo-
phagus kunde genom utväxter (kådas. Tul-
pius (Ohferv. Med. Lih* I. p. 84.) lager fig ha**

va fedt en tumör i Oefophagus, fom iå tihåpt

honom, at icke en gång en fonde kunnat foras

igenom* Dylika obfervationer finnas åfven i

Bonet 1 Sepulcretum, då felet ibland funnits

högre up , ibland längre ned i Oefophagus eller

magmunnen, I defs Medicina Septentrimalis>h\b*

III. Gap. 3 , befkrifves en Oefophagus, fom
var från Clavieqlae anda ned til mag -munnen

broik-
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brofkaktig, och (å tilfluten, at icke en gängen
borft kunde inträdas. Mycken likhet med def-

fa obfcrvationer hafva de, fom ftå införde uti

Medicd Ejjays, T. 2. p. $24. och T. |. p. 353.
Äfvenlä har Väter, de Deglutiendi dijficultate *

Morgagni i flera defs Brcf , och Haller t

defs Opujcula Pathologica^ dylika exempel anteck*

nade. Hos den fenare finnes jåmvål anmärkt,

at han fedt magen med peritoneum, colon och
hepar faft -vuxen. Uti de Ha ens DiJJertatio de

Deglutitione fes, jåmte hans egna Caius, åfven

andras i detta åmne ihopfamlade, och vakt

Swietens, Percivalls, Munckleys och
Brisbanes mångfaldiga och vackra befkrifnin-

gar på Scirrher, Callofiteter, Uicera och flera

dylika obftacler i Oefophagus och vid Cardia

intyga, at de nog ofta kunna forekila. Samma
beltyrkes ock med Herr Math. van Geuns
vackra afhandhng i detta åmnet, hvilktn ftår

intord i Haarlemer Handlingarne Vol. II, och
vidlyftigt ådagalägger defle ljukdomars natur och
egenfkaper, åfven fom ock, hvad ringa forman
kan väntas af de vanlige läknings - methoderna.
Den i Philofophifka Transaétionerne ( 17^1 p.

406) af Layard i et Bref til Mead befkref-

na märkvärdiga håndelfen, föm i flera affeen-

den har liknelfe med min Cafus, måfte jag ock
åndteligen anföra. Tumör kunde kånnas utanpå,

och fträckte fig frän det ena hypochondrion til

det andra. Patienten kunde intet tå något ned
i magen , utan föddes i 3 månaders tid med
Clyfsrnata nutrientia» Ändteligen braft någon
böld, hvarvid Patienten fick en dåning* men
då han åter kom fig före, fick han en itark vo-

mi-
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ttiitUs Cruentus och några deje&iones purtiléfi-

tse, h varefter hallan äterftåldcs* Det år alttå

icke la mycket rariteten af låd ana hårdheten*

inan fall mera deras mångfaldighet och com-
plicationer» fom torde fccommendera min up*
gifna Obfervatioh.

A t le fren åfven ofta år fcirrhelife^ ofta ah*

fcederar, och at dels boidcr kunna opna fig ät

buk-caviceten , colon och duodenum , vutna äf-

Ven flera Obfervationen jag kan dock ickö

påminna £nig hafva låfit om en lä ftor böld* fött!

frän lefren banat fig våg genom Ijelfva magens
hinnor, och at, faliäh défs ymniga var uttömt
fig i rhagfcn, Patienten ändock kunnat hela 14
dagarna bibehållas vid lif* Mtg äso väl ickö

händelfer obekante, at abfceflus hepatis biifvit

genom kråkningar och diarrheer evacuerade, och
at den ijuke derigenom återfått fin hålla $ h vil-

ket kunnat fkc , dä v a re t biifvit genom gäll*

gängarne ledt ti! duodenum, eller at det genorxi

abforption biifvit kaftadt til Inte (t ina j men dä

bölden ältadkommer en få ftor deftruétion, la*

Jer den (juke icke kunna räddas,

Alla Pra&ici torde deruti komma öfvcfefi$$

ät härdheter i Oefophagtis och omkring Cardiä

fvärligen uplofas, och ofta förebåda Patienten

en lä mycket omkeligare dod , fom haft, vid fin

ftorfta långtafc efter mat, uthungrad mälte gif-

va tip ändan. Vi llfe ibland de nyare* hos

VAN SwffcfEtj , hvad kraftiga medel han frukc-

lolt använd u Han tyckes ock icke hafva för-

troende for Mercurial^fmorjningar j men iom
nyare Obfervationer tydeligeti ådagalägga * at
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jufi deffe åro de enda medel, fom ån kunna ur-

råtta något, are vi lä mycket mera fkyldige at

forfoka dem. Vi hafve la mycket mera orfak

at lita på deras goda verkan, lotn de, åfven i

de i våra il:e håndelfer, icke varit iruktlöfa, neml.

da, enligt BrIsbanes cafus, all förmåga at få

ned folida i 4 månaders tid "uphort; då var re-

din blifvit upkaftadt, och nit la bölder tillika

Varit i magen: då febcr-rorelfe formårkts, och
då kroppen varit utmagrad* Man h ,ir exempel
hos PercivalL, at detta hinder i OefophaguS
och Cardia enda fl: varit fpasmodifkt, och af To-
de i Soc. Med. Haffn. C&Utitk Vol. 1., at en (k*

da ii fpasmus blifvit med Decoét. QuafTiir cure*

méi mtn man vet ock> fom jag ofvanfore an-

fort, at jpmte defla fpasmodilka conftriöiotier
,

fcifrhi, artingen fom en följd eller orfak af dö
förra, tillika exifterat, och at i bagge fnercil*

rialia med forman blifvit gifne* Hvad i fimpla

fpasmi Mtrcurius vilar for dråpelig verkan, lå-

rcr ofs Donald Monro? i Bffays d" idinbourg
i

Tom. 3, åfven fom Percivall 1 defs omnåmn*
de tra&at och La Roche i Journal de Mede«
cine, hvilka alla berömma Mercurial-fmSrjnin-

gar mot Tetanus och Trismus. Och ät fcirrhi

,

då de icke åro carcinomateufc , utan fimp la och
härrörande af fcrophuleult gitt , deraf uplofas,

intygar allmänna Pra&iqucn. I min Cafus, fom
åfven i början vifie lig fpasmodifk , var Mer-
curius icke heller overkfam; ja den {jukas til-

ftånd förbåttrade fig få mårkeligt, at jag nåftau

hade kunnat förmoda en lycklig utgång, om ej

bölden i lcfren exi lierat*

Det
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Det år bekant, at magens ljukdomar gerna
ådagalägga fig medelft kräkning. Han är for

fenfibel? at icke lådane retelfer (kulle befordra

defs våldfama fammandragningar, hvarforc det

åfven icke år underligt, at fcirrhi i och om-
kring magen åftadkomma de envifafte kråknin*

gai\ Defle kunna dock af andra tilfålliga orfa*

ker interrumperas , om nemligen magen hin*

dras i def$ fammandragningar. Min Cafus up*

lyfer detta fullkomligt» Vid början af fjukdo*

men, kräktes Patienten fom oftaft, men fedan

icke, ty nu var magen lä ftarkt och vidt med
lefren faftvuxen , at han icke fritt kunde rora

fig , och befordra contentorum evacuation» Hos
Riverius finnes anmärkt, at en dylik vomitus
chronicus uphort, och efter döden har magen
funnits faftvuxen med Peritoneum» En annan

gäng har man funnit magen lä tryckt af en på*

liggande växt, at deraf kråkningainc afftannat»

Ddsutom tyckes, at magen iikfom lå vånjes vid

fådane utväxters jämna retelfe, och, då han ijelf

blir calleufc, lä förlorar fin känsla, ar intet vi-

dare kan åftadkomma defs fammandragning»
Hvad bulningen i lefren hos min Patient an»

går, (ä tror jag , at hon kan räknas til den claf-

fen af bölder, fom genereras utan toregående in-

flammation, och hvarpå {å många Pradfcici gif-

vit ofvertygande bevis. Var ijuke har aldrig

haft någon inflammation i detta vifcus, icke

kant någon vårk, hvarkcn i magen eller lefren,

och ändock har på detta Hållet en (å ftor bold

kunnat utan foregående tecken formera lig*

Det händer ofta, ar når vifcera åro forlyagade,

defle af fpasmi angripas, och at de latnma ältad-

kom-
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komma en ohetyJelig ömhet med några ganfka

lindriga feber-rörelfer, hvilka den jjuke icke

håller for annat ån lindriga flulV febrar, men når

de fmåningom tiltaga, äga fullkomlig likhet med
dem, fom beledfaga ftarka fuppurationer, och
uptåckes dä förft varelfen af en hemlig bold, el-

ler en fullkomlig Phthifis.

Då en iå ftor del af lefren hos den {juka

fans i godt tilftånd, och i det andra ftycket

ingen galla kunde affondras , var icke under*

ligt, at Patientens hy i fenare tiden fans guN
färgad.

Det år et vanligt fymptome vid de åkom-
mor, fom rora fvalget och matftrupen, at de

fjuke upkafta en myckenhet klart och fegt (lem.

Defs urfprung igenfinnes låtteligen uti hinnan ,

fom omkläder deffe delar, och varierar mäng-
den, alt efter fom en (torre eller mindre del af

hinnans finus mucofi år updrefven. I omtalte

bandelfe, fick den j[Juke vid pafs et quarter up
om dagen, men at ofta en långt (torre quanti-

tet kan upkaftas, får jag bevila med en dylik

och märkvärdig Obfervation, fom Herr Hof-
Radet Gesner i Drefden takts meddela mig.

Hvar gäng den fjuke med en flags pråfsning ha-

de nedfvålgt maten, fylldes genalt munnen med
et få fegt och limaktigt (lem, at han knapt
kunde draga det utur munnen, och alt fom
fjukdomcn tilvåxte, oktes åfven Hemmet, få at

han omfider om dagen, i flera veckors tid, fick

up imellan 8 och 1 1 fkålpund» Det famlades

i en fkåi och hängde dar tilfammans i en klimp.

Det upkom utan k räkning, och utan all möda,
D en-
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endaft under en rorelfe, liknande den, når rap-

ningar framflåppas. Til flut qvafdes han af

flemmet, fom icke iå fnart kunde tagas bart,

at ju lika mycket återkom, Efter döden fun-

nos flere Scirrhi omkring magen och Cardia.

RÖN,
om rena Luftens mängd, fom da-

geligen uti vår Luft-krets år

närvarande

;

i af

CARL WILHELM SCHEELE.

Det år bekant, at man ej bor anfe var Luft
fom et fimpelt fluidum elafticum, ty om

man fkiljer ifrån honom alla inblandade hetero*

genea, finner man af de nyare forfok, fom med
Luften åro anftåldte, at den famma beftär af tva

ifrån hvarannan mycket (kilda luft-arter: den
ena arten deraf kallas Jkåmd luft , och det der-

fore, at han år ganfka farlig och dodelig, (å väl

for alla lefvande djur fom for växter, och ut-

gör ftorfta delen af hela luft-maflTan : den andra

arten åter kallas ren luft eller Elds-luft
%
emedan

han år ganfka hålfofam, at underhälla refpira-

tionen, följaktligen blodets circulation, och ut-

om hvilken vi ofs om ijelfva elden och defs up-
komft ej kunde gora nägon tydelig loreftåll-

ning* Den utgör allenafi: minfta delen af hela

luft-maflan. Som vi nu vete, at denne fenare

luf-
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1

luften til väv hålfans bibehållande år af ftorfta

nödvändighet, men are olåkre, om ock af den

famma altid jika mycket uti vår atmofpher år

närvarande , fl fatte jag mig fore, at dageligen,

et helt års tid* anltålla forlok härpå*

Det år bekant > at når denna rena luft ra-

kar et lofTadt branbart åmne, forenar han fig

dermed, fkiljer fig från den fkåmda luften och
forfvinner, iä til lagandes, for våra ögon (*)«

Således, om en gifven mångd vanlig luft uti

nägot kärl år innefluten, och den därftådes an-

träffar något ioft-fittande phlogifton, kan man 5

på myckenheten af qvarftäende fkåmd luft, lätt

finna, huru mycket ren luft den famma förut

innehöll, Ehuru man har många eldringda åm-
nen och blandningar, fom til detta ändamålet

kunna vara tjenlige, fann jag dock blandningen

•af fvafvel och järn * filfpan hårtil vara Ifcicke*

ligaft-

Jag ref t ffcålp. fvafvel ganflca fint> blan*

dade dertil i fkålp* jårn-fllfpän, fom ej var ro-

ilig, och fuktade altfammans med litet vatten;

denna blandning lade jag ftraX derpå uti mån-
ga fmå flafkor, lamt tilkorkade dem ganfka no-
ga hvarjåmte jag aktade mig, at pulvret

ej for hårdt nedftampndes
, ty fom denna bland-

D 1 nin-

(*) At af denna förening, Värmen
, ja ock ljelfva Lju*

fet, har fit urfprung, har jag uti min Abhandlung
*von der Luft und dem Feuer , bevift*

(**) Man ar nådfakad at ofta öpna en fådart flaflca;

om hon då inneholle hela förrådet, {kulle, hvar gäng
flafkan opnades^ ny luft intränga fig, fom til flut

anfenligen kunde förfvaga hela blandningen*
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ningens volum , efter 12 timars forlopp, inom
hvilken tid föreningen af fvafiet och järnet for

fig går (fom fvarta fårgen då utvifar;) anfenli-

gen åker fig, iä (kulle flafkorna ofelbart fon-

derfpricka. Jag tager mig frihet at beikrifva

den anftalt jag brukat, for at ftilla min nyfi-

kenhet hårutinnan.

Uti Kärlet A, Tab. II, Fig. I. fatte jag

midt 1 bottnen et glas-ror, fom jag hade fållat

uti en liten piedeftal B af bly. På andra andan

af röret fåftade jag et litet bråde tvårs-ofver,

hvarpå jag fatte et litet karl C, fom var up-
fyldt med förut befkrifne jårn-blandning. öfver
denna Hållning ftjelpte jag fedan cylindnfka gla-

fetD, och fylde kärlet A med vatten. Om köl-

den var for llark, lä at vattnet fros , brukade
jag brånvin i ftållet for vatten* Detta cylindri-

fka glas hade jag inrättat på följande fått: det

inrymde 34 uns Vatten, men fom lilla kärlet

C, jåmte fin jårn-blandning med hela Hållnin-

gen* åter utkörde et uns vatten utur gläfet, få

innehöll det egenteligen 35 uns vatten. Som jag

nu af andras och egna forlok var nogfamt of-

vertygad, at den rena luften aldrig öfverftiger

§ af hela luft-maflan, iå faftkli (trade jag vid E
utan pa glafet , en pappers-rimfa , fom med fin

långd utvifade f:del af glafets innehåll eller 1 1

uns vatten 5 derpä afdelte jag denna rimfa uti

11 lika delar , fom jag med fvarta ftrek och fi-

na numrer utmårkte, lä at hvart ftrek innehöll

• T̂:del af glafets inre rymd. På det kliltret och
ikriftcn af vattnet ej äter (kulle uplofas, ofver-

itrok jag hela rimfan med olje-ferniffa.

Den
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Den i Januarii forledet år 177g* började jag

med mina forfok fedan jag hade fyllt kårlet C
med min jårn-blandning, ftjelpte jag mitt (åle-

des inrättade glas deröfver, och upteknade lä

val Thermometer- fom Barometer-hogden: vatt-

net började då helt långfamt at ftiga up uti cy-

lindriflca glafet 2), och efter 8 timars förlopps

fladnade det på p:de linien. Ehuru jag låt ftä

glafet i famma ftåilning ånnu 6 timar til, fann

jag vattnet åndå ej hafva hogi^e ftigitj Barorcn

och Thermom. hade i mediertid ej undergått nå-

gon fynnerlig ändring. Dagen derpä, orngjor-

de jag famma forfok, fedan jag hade flåppt ny
luft uti glafet men vattnet blef äter ftåen-

des på famma linia. Den 3 Januarii var luf-

ten af famma befkaffenhet. Den 4 Jan. låg kg
vattnet, vid et nytt forfok, ftiga längfammare,

emedan hela 14 timar åtgingo, innan vattnet

han t til fin förra hogd: håraf flöt jag, at bland-

ningen uti kårlet C hade förlorat ftorfta delen

af fitt loft-fittande phlogifton, derfore fylde jag

federmera altid, vid hvart 4:de forfok, kårlet

med ny jårn-blandning* Jag fortfor med mina
dageliga forfok hela Januarii månad , och fylde

glafet ofta, åfven om nätterna, med ny luft,

men fann altid famma proportion ren luft uti

D 3 vår

(*) Får at vara ofvertygad, at ingen ftåmd luft efter

förra forföket i glafet C qvarbiifver, fyller jag gla-

fet altid med vatten, hvarigenom luften rent utdrif-

ves, hvilket vatten jag fedan uti fria luften äter ur-

håller. Proberar jag någon inftångd luft uti en kam-
mare eller annat rum, få brukar jag famma metho-
de, at jag nemligen håller vattnet ur glafet i et kart

i famma rum.
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var luft-krets närvarande. Ibland fteg val vatt-

net litet högre, ibland lågre, men det kom af

Barometerns famt Thermometerns ftigande och
fallande : jag trodde det derfore vara tiiråckeligt,

at anftålla mina forfok de följande månader, ai-

lenaft 4 gånger om veckan, I Februario for*

hoiriuften fig aldeles lika fom i förra månaden,
men den Z% Martiij fteg vattnet ej högre ån

til %:äc linien, hvilket iå mycket mera var un-

derligt , fom kölden tiltagit och Barometern fti-

git, Den ip April gick vattnet til !o;dé li-

nien, faftån hvarken Barometern eller Thermo-
metern imedlertid undergått någon ändring, Li-

ka lå förhöll luften fig til d. %\\ Sedermera
holl vattnet fig hvar dag på <j:de linien. Uti Ma-
jus och Junius holl vattnet fig altid imellan 8;de

och p:de linien. D. 30 Jul, fteg det til io:de lin*

I hela Aug. månad ftod det imellan 8 och p:de,

men ifrån den 3 til d. if Sept. fteg vattnet på^de
lin. Sedan holl det fig imellan 8 och p:delin. Den
6 O&ob. gick vattnet åter up til io;de linien,

under paftående ftark ftorm, men fedan holl det

lie; imellan 8:de och p;de linien til d. 4 Nov,
da vattnet ej gick högre ån til 8:de linien, Ii*

kala d. f, då Barometern var ganfka bog, fe-

dan holl det fig imellan 8:de och p:de linien,

Den 20 fteg vattnet på io;de lin. , då Barome-
tern var likalå hog fom d. 4;de och f :te. Den
Zi gick vattnet allenaft til 8:de, fedan holl det

fig imellan 8;de och p:de linien til d. 8. Dec,
dä det fteg up til p;de linien, vid låg Barome-
ter, men fedan, alt til d. 31, fteg vattnet ej

högre ån imellan 8;de och p;de linien,

Håraf fer man Jåledes, at vår Luft -krets

måft
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måfi: altid innehåller, ehuru ibland med en liten

lliUnad 5
en lika qvantitet elds eller ren luft,

nemligen fom är ganfka underligt, och hvar-

til oriaken tyckes vara fvår at forklan), i anfeen*

de dertil, at en myckenhet ren luft dageligen,

til eldens underhäll, ingär uti ny förening, famt

af vegetabilier lä val fom ock genom refpira-

tion , en anfenlig mångd deraf blir fkåmd eller

til luft-fyra förvandlad, Ater et nytt bevis pä
Skaparens oförlikneliga forforg for alt hvad fom
eger lif.

UTDRAG
af Juckasjervi ForfamTtngs Kyrko-Böc~>

ker och Folk-Tabeller, får 50 dr
y ifrdn

172 j, til och med 1774 7 med
Anmärkningar

$

af

JACOB TURDFJÄLL,
f. d. Skolemåftare i Juckasjervi, nu Comminifter i \

Nedre Torneä Förfamling.

Juckasjervi Förfamling i Torne JLappmark, |r

belägen inom Norra Pol- Cirkelcri. Polhég-^
den vid Kyrkan år, enligt Herr Öfver* Infpé-
ftoren Marelii Obfervationcr, 67 grader och
fo minuter.

For at gifva tilkånna Forfamlingens Folk-
mängd, lä väl af Lappar fom Nybyggare, fams
dels til- eller aftagande, har jag, pä gifven an-

£> 4 led-
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ledning af Herr Probften Hollste^t , gjordt

följande utdrag
a dels af Kyrko-Bockerne tor de

fiftförflutne fo åren, hvad de årligen Föddas,
Dödas och Vigdas antal angår, dels ock af Folk-
Tabellerna for de fenare åren, i fynnerhet

hvad de Lefvande beträffar.

At undvika vidlyftighet, torde vara nog, at

cndaft anföra Summorna af Födde, Döde och
Vigde för hvarje f år.

Aren Födde

Mank t i Qvlnk. . Summ.Mank.

i

11.4 101 llf 41

fi

11? 107 zzo 49
102. 88 1po 7?
106 1 89 Ipf 48
130 m 89
iop iz8 *37 8p

74 8p 163 80
' 7? 70 143 il

77
7J

1 fé V
10J3 1014 1047 m

I7Z5--2P

1750-H
I 7 3f- 3P
1740-44
I74f-4P
I7f0-f4
i7f5"-fP
1760-64

I76f-6p
i77°-74

Summa!

På alla i Forfamlingen lefvande, har man ej

börjat hälla rakning forr, ån år i7fo, och har

den ej heller fedan hållits alla år, utan allenaifc

de följande. Bifogade Tabell vifar deras antal

hvartdera, fordelte efter åldrar och kon.

Döde Vi"de

Qyinli. Summ. Brude»

i
»

par.

. 77 68

ff 106 p8
46 9S 71
81 lf4 60

47 9f 84
6J ifö Sz
80 löp 77
6p 149
zz 4? 3°

17 68

f4°< II 1Z 64P

Ar
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o

Ar

17 fo

17fl
I7f4

mt
1700

1763
1766
1707
1769
1771

»774

' Antalet af de räknade Lefvande.

Under 15 års

ålder.

Mani'. Qvink

2 20

247

2f0
Z4I

ZI7

148

m
122
128

1 20

itfr

212

234
2 ?0

22f
25Ö
IfO

143
1 3°
t fö
1 f6

1.60

Ofver 15 års Summa af hvar- 1 Hufvud-
dera könet, t Summanaldcr.

Mank*

441

442
4ff
402
370

*87
161

ifi
lf6
160
162

Qvink*

437
4H
40f
378
196

HT
167
i7 i

300

Hank,
j

Qyink.

66 1

68j>

7°r
643

f*7
43f
3P7

374
384
389
428

637
671

68f
630
634
446
408

37f
423
42-7

460

af

lefvande.

119%
I 36O
I390

1275
1221

88l

8of
74P
807
81S
888

Anmårkntngar.
1. Af Man-konet hafva allena ft 19 fl ere blif-

vit födde, ån af Qyinn- könet, och forhållan-

det imellan könen har varit , fäfom 5 1 til fo.

2. Ibland de 2047 Barnen, hafva 1766 va-

rit Lappflca Almogens, men de ofrige 281,
Pråfters, Bruks-folks och Nybyggares Barn.

o

3« Ar 1755 var de föddas antal ftorft, nem-
ligen $9; men år 1764, minft, allenaft 19.

Ärliga medeltalet har varit 41.

4. Utom de 946 Barnen, fom på de fedna-

re 2f aren blifvit födde med lif, hafva 64 va-

rit dod-fodde: altfå har hvart iy:de Barn blif-

vit forloradt i eller ftrax efter fodflen. Detta
D f bor
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bor ej fynas underligt for den, fom vet, at pä
mer ån 30 mil ej finnes någon pålitlig Barn-
morfka, och fom känner Lapparnes lefnads-lått.

Deremot b'8r man med forundran anfe Forfy.
nens vård , dä man finner, at pä 26 år allenaft

3 Huftrur dodt i Barnfång, h vilket ock gifver

tilkånna deffa Qyinnors härdighet.

f. På de fifta z6 åren, åro ej mer ån 10
par Tvillingar födde.

6. På alla fo åren, åro p^f flere födde ån
döde, och fattas ej mycket, at de forras antal

varit dubbelt emot de fednares.

7. Det händer val, at Lapp* Huftrur, inorn

\\ år, å nyo fä Barn, men de anfe jjelfva for

vanligaft, at det går ut på tredje året imellan

Barnlångarne. De foda fina Barn vid broftet,

til och ofver z år. Hår i Forfamlingen vet man
ej någon Lapp-Huftru, fom fodt mer ån p
Barn: men några Nybyggares Huftrur hafva

fodt flera.

8. Förmögnare Lappar åro mycket angeläg-

ne, at tidigt gifta fina Barn; hvilket malt tyc-

kes fke af fruktan, at någon annan torde kom-
ma och bårttaga en rik Brud. Få Nationer

torde mindre bygga fina åktenfkap på kärlek,

och mer fe efter rikedom, ån Lapparne: dock
bores fållan af oiåmja imellan åkta Makar.

9. Ibland de döde, hafva
Mank. Qyink,

Z7P. z8y, varit under ty års ålder.

147, 13

1

, imellan if och fo år.

136. iöf, imellan fo och po,

10. 19, ofver po års ålder*

Summa fji. f^o.
Sä-
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Således hafva , uti lågfta och hogfta åldrarne,

nägre flere af Qyinn- könet , men i medel- ål-

Örarne, flere af Man-konet aflidit. Något mer
ån hälften af de döde har beftätt af Barn och
ungdom, under if är. Ja! ibland defle, hafvg

178 icke ens hunnit til et helt års ålder. Om
nägon forbättring i de fpåda Barnens vård flö-

de at förvänta, iom dock vid Lapparnes nu va*

rande lefnads-tått foga kan förmodas (Ja framt

de icke kunde alhållas ifrån Brännvin) kunde
man med tämmelig fåkerhet hoppas, at de do*

das antal lållan fkulle ofverfkrida -| af de föd-

das y hälft åfven i närvarande omftåndigheter,

fumman af de dödade åren, då kopporna ej graf«*

ferat , iällan gått til hälften, men ofta ej ut-

gjordt ^, ja ock knapt J af de föddas antal.

10. Ibland de 29, fom varit äldre ån po år$
hafva 7o hunnit til 100, och en til iif års ål-

der. Ar 17*4 dog hår en Man, fom läges haf-

va varit t zo åf gammal. Man kan dock ej

med full vifshet veta de åldftas ålder r emedan
hår ej finnes någon Kyrko-Bok längre tilbaka,

an ifrån 17 19. Äldrens uträknande kommer lå-

ledes måfl: an på gifsning. Den låkrafte mcthod
man nu funnit, år, at fråga, hvilken i deras

barndom varit Forfamlingens Kyrkoherde, h vil-

ket de merendels påminna fig. På det låttet

utforikade jag, år 1774 , at ibland de åldfte dä
letvande, voro 4 imellan jf och 80, 1 imel-

lan 80 och Sf , famt 1 imellan gf och po års

ålder.

11. Åren 17^0, 175-8 och i/<5o, har mor-
taliteten varit ftorft, i det 6z, 64 och 7? på

def-
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defla åren afgått. Deremot har döden, åren

1725-, 174/5 i7 tf f > ! 7Ö7 och varit maft
ftonfam, lä at allenaft 7 å 8 på hvart och et
af deiFa åren blifvit begrafne. Medel -talet af
årligen döde har varit zz.

12. Uti hvilka fjukdomar de döde aflidit,

finnes ej anteknadt forr ån år r7fo, då Ta-
bell-verket hår tog fin början. Sedan den ti-

den , har man val upteknat fjukdomarna, men
fom Lapparnes angifvande i det målet år myc-
ket ofåkert, kan man ej mycket bygga derpå.

Jag vil derfore endaft nåmna, at Kopporna hår
varit gångfe, åren 175-0, 17*** I7f7* i^f8

,

1760, 1761 och 1772., famt at på alla defla åren

173 perfoner deraf dodt, fom år något mer ån
hälften af alla pä de åren döde- I fynnerhtt vo-
ro kopporna ftrånga, åren I7f0, 17^8 och
1760 , lå at vid pafs hvar z8:de at hela Folk-
hopen hvardera året uti dem afgick. Ibland

gammalt Folk, hafva de flåfte dodt af Håll och
ityng (Pleurefie).

13. Då de dödas antal, ifrån och med i7fO,
til och med 1760, fammanråknas, och fumman
398 divideras med årens antal, fom år 11, be-

finnes, at |8 per medium dodt hvartderä året.

Jåmfores åter detta medel-antal med medium af

hela Folk-numern på famma tid , finnes hvar

36:te eller 37:de månniCka hafva dodt hvart år.

Men om de iff , fom aflidit i kopporna pä fam-

ma tid, afdragas ifrån fumman af de döde, åter-

ftå 243, eller zz for hvart år; fom år hvar

fp:de eller 6o:de månnifka. Ifrån 17^3 til och
ined 1774, dödde per medium allenaft 11 hvart
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år, fom, jämförde med Folk -hopens medel -tal

de åren, vifa, at ej mer ån en af 72 årligen

dodt. Detta ofvertygar ofs, at hvarken Clima-

tets ftrånghet, eller Lapparnes härda lefnads-

fått, medforer någon ftorre dödlighet hår ån an-

norftådes , utan tvärtom, en lindrigare.

14. Når jåmforelfe på lika lått anftålles imel*

lan de födda Barnens antal, och medium at he-

la Folk hopen for famma tid, befinnes det för-

ra torhålla fig til det fed nare, fom 1 til 2.7, hvil-

ket gifver tilkånna, at vid pafs hvar 27:de mån-
niflca ärligen år aflande , och lårer nog nåra in-

ftåmma med hvad i den delen blifvit anmärkt
uti de flåita Lands-orter i Sverige.

!j\ I anfeende til de Föddas vida ftorre an-

tal, ån de dödas, hade folk- ökningen har bordt

på denna tiden vara anfeniig} men då hopen,
det oaktadt, ifrån är 1794 begynt minflcas, och
ifrån 1760 til 1767, förlorat mer ån en tredje-

del, år tydeligt, at iådant fkedt genom utflytt-

ningar , dels til Norige, dels ned til Svenfka
Lands -bygden i Torneä Soknar. Orfiken til

deffa utflyttningar har ingen annan varit, ån
den beklageliga Ren-fjiikan

(
#
), hvars til och

antagande kan tydeligen fes af Folk-numern : ty

fom Bofkaps-fkotfel år Lappens nåftan enda nä-

ring i fin råtta hem-ort, kan han dår ej nåra

(*) Om Renarnes fjukdomar i allmänhet, fe Kongl.
Vet. Acad. Handl. for år 1 774 , lid. 140-146.
men den fvårare Ren-fjukan, fom i fednare åren va-

rit gångfe och gjordt få flor förödelfe, år be/krif-

ven i Kongl, Academiens Handlingar för år 1759,
fid. 29^-301.
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fig, fedan han genom Ren-ljukan förlorat firt

Bofkap , utan nodgas begifva fig, med hela fit

hushåll, antingen til Norige, at blitva Filkare,

eller ned til Vefterbottn, dar han foder fig med
vida flogder, jagt och filtande, men mårt med
tiggeri. Dc fom iäledes utflyttat, komma lål-

lan tilbaka.

16. Åren i^fO, til och med 1760, var an-

talet af gifta Perloner med Enklingar och En-
kor, altid ftorre ån de ogiftas med Barnen; men
de lednare åren har det forhållit fig tvärtom

;

dels derfore, at flere gifte ån ogifte utflyttat,

dels ock, emedan den af Renarnas ffortande for*

orfakadc dyra tiden i denna Lappmark, ej til-

låtit de qvarblefna at lå tidigt gifta fig, fom de

eljeit plåga.

17. I denna Forfamling finnas 16 Nybyg-
gare , fom (kota åkerbruk , hvilket dock år gan-
fka litet lönande, utom i $ gårdar, fom ligga

långft ned emot lands-bygden och hafva båttre

jordmån. Defia 16 Nybyggares Hushåll befto-

do tilhopa, vid 1774 års (lut, af 168 perfoner>

med unga och gamla. Defsutom äro hår 10

Hushåll af Bruks-folk , fom utgöra tilfammans

43 Perfoner, och fkota et til undergång lutan-

de Koppar- verk. 167 Lappfica Hushåll eller

Matlag utgöra den ofriga hopen af 677 Perfo-

ner. Af defta 167 Hushåll åro 89, fom draga

Ikatt, men 78 åro ofkattlagde.
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Forfla Fortfattning afAfhandUngen^ (*)

om de Conifka Sektionerna i gemen, fore-

Jlålde i en Råt Tian ; dä tillika omftånde-

ligen utföres , om de rediga/le fått f at %

medeljl endaji RåtVinter, bejkrijva fddana
Setitoner , genom och vid beborigen gifte

punlter och tangenter \

af

J. MELDERCREUTZ,
§. ö.

I. J ärofats. öm C år Centrum, och />/,

g 4 (Tab. II. Fig. II. num i . 2.) är en

råt lmie, hviiken möter utom Se&ion, i:ne Dia-
metrer, acty A<\> i tvcnnc punfter, p och /: och
au>bQ, aro Conjugat Diametrer, hvaraf

, b&Wpi:

famt, Cä* :C#*: : av pa : 2 (Rymd, kallad pro-

portionel lilhorig rät-linicn, pl)\ tå är, jp/
2

2:A/ h:: Cb 2 :CA*. (S, 24. ill. Conic.)

Äw/V. Emedan, : C/? 2 : : ^Ä* : CiJ 2
, dä

ifÄH//, fi, VI), och AR 2 :Cb 2 f: ±Ca 2 z^CR 2 :Ca 2

(§. 3 ), hvaraf, CP ? AR- : AR 2 y.CR 2
: ± Ca 2 ^CR 2

y

il år , CA2
: C/2 : : [AR 2

:p!
2

: : CÄ* +AR 2 f^f*?. :]

Ch *
:

~ Cu 2 * > ^vårföre
,

pl2 +

Alh : : a 2
: C^*. S. Sk. b.

2. Sammaledes, kan bevifas och följer hår-

utaf>

C; Se K. Vet. Acad. Handl. f6r~år 1773, fid. 311.
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utaf, at, når råt-linien, pl, möter endera eller

bagge Diametrerne, <?ee, Ad, inom Section, iå

blifver, iåforn förut med mer vidlyftighet är be-

Cp 2 £ Ca 2

vift, (§. 4.) [±pl* *l± C^=2=]
/Af2 C§. 3.) =r] Ml Im 6\ 11 .) ^/ /a : : Cfl

2
: C4 2

;

hvilket ock, korteligen läledes bevifes:

Emedan, pM2 :AR 2
: : Ca 2 — Cp 2 :Ca 2 — CR2

,

(§. 5.) och JR 2 :pl2 : :CA2
: Cl2 , (2. VI.) hvaraf,

pM2 :pl2 : : CAXa 2 — Cp 2
: CL Ca 2 — CR 2

, och •

pM 2 —pl2 :pM2
: : [Ca 2

. CA2 ~^Cl2 — CA 2
. Cp 2 4»

Cl2 , CR 2 =} Ca 2
. CA 2 — Cl2,(l.VI.) : CA*Ca 2-Cp 2

,

famt, pM 2
: Cb 2

: : Ca 2 — Cp 2 • Ca 2
(§. 3. lä år,

[pM2 —pl2 ~~] Ml. lm{<f. ii.): [CA* — C/2 =3 ]

Al. h : : Cb 2 :CA 2
. S. Sk. b.

3. Om, Cb 2 :aE 2
: : Cp 2

: T (Rymd, fom ma
kallas proportionel tilhörig råt-linien pccj, och

af Ca 2
: Cb 2

: : ap. pcc : 2 ( 1. f. g.), famt,

Cp 2 :Ca 2 ::pl2 :aE 2 (z. Yl ); blifver, Ca 2 :Cb 2
::

[ap.pa :S : : r.7/2 : :]/w./>cs 4- T:pl2 -+-S,och altiå,

Ca 2
: pa.pcx, + T: : [bC2 :E+ pl2 : : ] CA 2

: Al. h
(i. f- g )

4. Om <?£, tangerar Scftion } lå blifver,

aE 2
: AE. £a : :Cb 2 :CA2

.

f. Om, A/aw il Mw; iå blifver, Ml. lm: Al. fa: 1

[Cb 2
: C^2

: :] MP. Pm : AP. Pa : jåmvål då , Ax
,
ej

år Diameter. Och år då, AMMba, en Conifk

Se&ion. Samt om Apd*, år eu Cirkel, pä Dia-

me-
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metern Aa, af eh Ellipfe* hvartil Cirkelns Or-
dinater, P/x^Cb ^ åro rätvinkligas lå är, PM2

:

CB 2 :: [^iP.jPa= (§. 4)] Pp 2
: [iiC.Ca=] Cb 2

.

6. Uti Parabeln, hvareft Diametrerne,

(num. 3.) åro fins emellan parallele (§. 1) famt

ahWAZ, ar 2= [20/. hE ~] ap- 4#» (?. f.) och,

T±=oo> famt år
, />/

2 + 2 ~ [2,4/. ~-^r= ] Al. 4^:

och , [±pl2+pM2 =]M /** rr [4 ±£^?£/r:]
Al.^an\ jåmvål, dä aE tangererar, år, aE 2 s:

4 J7». **& : och , dä ml II aE , år : Ml. Im : : AE : Alp

åfven år, Mp.pm : M/. : : <y : ockiå , af,

AR 1 [-=4^ »Ät] ; gR : : [(4** #p—)pm 2
: ny (§.f): :j

{_pm % —AK2 ~~] pm 4- ^Ä. pm — ^j? ; #p — aR,

blifver , äp ~ Ra :pm + ^fÄ : :pm — AR ; ^an
AR2

vi)—-.

7» Når råtlinien, (ii. f. i. 3.) forvand*

lar fig, i andan af Seftions Diameter, uti,^j
få år, AR 2

: Cl? 2 : : [iC^+CÄ 1
: Ca 2

: : ±CE 2 ^
CA2 :CE 2

: :~}±CA 2
^: Ch 2

: CA2
, (il. 19. V. 3.^

Och uti Parabeln, år, AR 2 rzAh.dfin (6. f> g.^)

8. Når tvenne tangenter, mota hvar an-

dras Diametjrer , uti £> och M'i då blifver,

J\k
EaCz-&ZAC. Emedan, af, hC:CA: :CA:CE{§.%,)

och, Q? : Ci> : ; CZ: (2. VL) > år, Ca •d : : CZ; C£
(if. VIJ. Och uti Parabeln lamt öfriga Se-

élioner, är, *2ESA~*&S2 t Är ock, ÄT.u=Bb 2
,

E (n.i.
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(n. i. 2.)* famt; ^Z). az = CB* om, II C

^

5

tangererar uti M , och tvärtom*, emedan, af.

Ca 2 :*u*4: : [eM HM[~Co*(§.f .y\:eM* (4.f. g.): :]

ePC:Pe* (to. VL) biifver, C£ 2
: /W 2

: : [Ca 2
:

\_ePC = (§. 2.)] aP^f J.) ; : a*. ^ : Pe 2
: :]

Zz.DAiPM 1 (ib. VI.)

p. Emedan i Hyperbeln, MmA, (Fig. II.

n, z) når uti defs Aiymtot, Cg-, ätmotas , tan-

genten ,
ga, och Ordinaten, £»?M, til Conju-

gat-Diametrerne, €A,[CB= ~]GA, {§. f. nota, 6)j

år, ^ 2 :C£ 2
:: [Wlg gm — (§ , 45*: [C£ 2 =r]

^G 2
(4» f. gjj iä är, agzzCb, täfom fornt år be-

vilt (§• f).

10. Når,utur en råtlinie
5 Å?, (Fig. IIL)fom tan-

gererar en Conifk SeCtion uti tf, dragas paraliela li-

nier ,
/Mom,c*)XMm, hvilkafikåra beftion uti

punéter, Mr m\ och M,m; i anu en utur Con-
rad-punden, a, inom Scftion dragen råt-linie,

&ö, ut\» o,®-, lä biifver, Ml/m: MA t A^: :/?/2 :#A 2

(f, f. gO : : : #& 2
: : /#

2
; A& 2

. Och år, uti en

Parabel, hvars ordinater, Mm,Mm^ til en Dia-

meter EA, fkäras af en annan Diameter, genom
Contaffc-punéfcen ,

a, uti, o,oo
t
famt af tangenten

i tf, uti, /,A: ftådfe, Ml Imzzfo* ,* och, ZS^SA}

.

emedan , Af/. /»* : : : AS1
: aS2

( 4. f. g. ) och
y

ä/*:&*::[£^=]^ä
(§.f):^y

2
f4 . Vi;.

it» Då en råt linie, /A, (Fig, IV.) fkår en

Conifk Se&ion, uti 5jj3
X> famt defs tvenne tån-

gen*
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genrer > uti, />Å, och den Contaét-pun&eme,
M^m, fammanbindande Ordinaten, uti, q , lä

blifver^ XUy:XK.Xy:xKl*:MK*x:lq*:ty*> når>

/£ i! och poncras mota Secfcion mi $ E,e
y
(f).

Emedan, j/. /X: £Å A» : : Xh fy: ÅAf
*
, och £/,/* : /w 2

:

:

[TM* : Tni* ; :] (4, f . f. g j A72
: Hvarme-

dclrt, af gifne tvenhe tangenter, TM,Tw, och
tvenne punfler, Ar,j/> i Seftion, gifves punden

»

^> "hvarigenom gar Ordinaten emellan de foktc

bade Contaét- piinfterne i Seétion, M> m, (it.

19. V; 14. II; iz. VI ). Denna proportion,

gifver
5 Å^-~/^:XÅ — )>/: : qX 2 :XX fy: :ql2 :y/JX.

Om iadane tvenne tangenter, famt Ordinaten dem
emellan, Mm , (k åras af en tredje tangent uti

uti KyLyii lå blifver, når, ix~gQ\\ Tw> M 1
: RL 2

: :

l(xi. iq= ) ig 2
(4. f . f. g 5 VI) : />»* : r]./Jt* : ZX*

(^4. VJJ, uti en Harmonifk proportion (§, 2).

ti. Trenne tangenters möten > fins emellan och

vid en Parabel, (Fig. VOgifva^ [KLts] LR (io.fig.):

[_pT = rfjZ/f 50 - f• g J : :mL : Him-

rnaledes, Li[zz7tT ( 10» f. g./J :Äi [ s= f ro.

_ Et fj.)

(f) Orn HaWn, f>,Jcke (kulle verkeligen mota Se-

étion, fäfom likvål hår och hädanefter poneras, til

proportioners mindre fammänfåtuiiog , efter fom
Newton det brukat (13. I. Pr- Ph.Nat); (å kan
dervid, i ftSHet for Reäangeln af Segmeoterne emot
Section , El le

?
brukas Quad.raten af en nied Et

psrallel rätlinie, emellan tvenne diametrer utom Se-

fticn, tillika med (fertil proportionel Rymd ( 1 . f. g).

<*fven kan dä brukas, n. 3, f. g. (S. 39, e. f.)
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f. g.)]::TM:iM(2..VI)i hvaraf, mLiLT: :LR:

Ri::Ti:Mi, (19- V.) (S. Conic. 41. III )

13. Om trenne råt-linier, fom fammanbinda

trenne punfter i en Parabel, m^M^fx, f Fig.

VI.) behörigt utdragne, (kåra en Parabeln uti

A fkärande Diameter, uti trenne punfter , h A;

emedan, dä, MKWAÅ^/åå: LÅ: : pK: KM,mh:lÅ::

mK\KM (z. VI.), hvaraf, ^ZA : ÄTA/: : [//A wA:

/u/c.mK (6. f. gj : :] LK Ih : KM 2
,
och, AÅ : LÅ : : /A

:

JfcAf : : mfcmM: : ?/zA : wiT f VI.) 5 lä blifver;

[AK — LÅ = ] AL:LÅ: : [ml— mM=] Ml: mM, et

beftåndigt torhällande, dä pun&erne
,
A,M>m,

och Diametern, Z//A, gifvas, hvarmedelft fin-

nes hvarje pund, af en fokt Parabel, ^AMm,
och blifver , AL:LK::KÅ:mK. (S. IV. prop. Ar-

chimedis om Quadrat. Parat).)-3 famt dä, LR\\m[a,

blifver, KÅ:AL : : [mK : LÅ::~\mÅ: AÅ,Al:AÅ: :

[MR:LK: :] kk:pk(i9- Vj 4. Vl.ji hvaraf,

Al: AL: \ wX: fÅÅy et beftåndigt forhällande, då

punfterne, A>fJL>m 9 och Diametern,, Z^/A , gif-

vas, hvarmedcill finnes hvarje punft, A/, al- ea

fokt Parabel, y,ÅMm\ och då, 7w, tangerar

uti ^, forbyter det lig, och blifver, #2 A : A^u:;

TA:AÅ.

14 Når genom fyra punéter , M,A,m,p^
(Fig. VII.) i en Parabel, dragas tvcnne råt-linier,

fom mota hvarannan i D, och Diametrerne,

MRKy ALå, då möter, Lt\\mfji> råt- linierne ,

mA,KM, uti, Ä,- emedan [/CA =rj RL:mÅ: : AL : AK
(13. f. g > z. VI). Sammaledes möter, råt-

linierne, M[a
}
AK, uti, hvarfore om AG fM^$

bhf-

\
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blifver, af, DÅ : Dm

:

: (2. VI.) Lt : Rt : t D[a :DK:

och, I)// : DG ; : [Z)A/ : DA : :] Z)iC : DÅ , flute-

ligen, DÅ\Dm::DG : DA. Altlä finnas, for lå-

dane fyra pun&er gifne til Parabeln, den ena

Parabelns diameter, ^Å,genom,^, när man gor,

Då 2= Dm. DG (14. 11^5 och den andras dia*

meter, AAl åfven genom, A^ når ä andra fi-

dan, på de genom berörde punfter dragne råt-

linier, fom motas uti, dy gores, d\* — dm. dZ*

då, AZWM/jtj famt kunna federmerV finnas flere

pun£ter, M>m, til deffe bagge Parabler, fom

gå genom bemålte gifne fyra punéfcer;. (<?. 10. f.

g, 14. II; 17. 20. VI.). Af %bemålte,

LRlmp, då, Op :Om:;OL ; OR^ och, QÅt: RQ : i

0£:AO(4. IV-), blifver, OA :OL* ilQ^iMQ.O/*,
hvaraf gifvcs åfven Diametern, ilM, genom lå-

ledes gifven, OL (14. II 3 17. 20. VL).

if. Hvad hår förut år bevift, at Dh\Dm\ %

t>i*:Dk (14. f. g.)> (Fig, IX. n. i, 2.) kan ock
iåledes bevifasj då uti den foreftåke Parabeln ,

mAaM år tangenten, aEWMcA, hvars diä-

jneter är , ac il DNaPh WMQq II AK \\ Mk , och ,

PMzzPm, \\ba. Emedarf, |>M 2™] |(Z>Q 2 : [aE 2 zz]

Vb.^an (6. f. g.) : : [PM 2
: ah 2 : : (4. VI.)] fj^få

aZ>: aÅ (§. f ) få blifver, 2>Q 2 — [4«». aD =
(6. f. g.)] MDlf, famt likaledes, Dfx.Dmzz

\Dq*zz] DK.Dk(zo. VI. n. 1). Jåmvål gifver

<3enna figur, foregående fednare Conftru£tiott

ftraxt, dä den där (4. f. g.) nyttjas med tnDÅ>

for MOL.

E 5 16. Af



i<5. Af trenne utom en ratlime gifne pun-
der, T,x

s
X, (Fig. VIII. n. i.) til en Cirkel,

kunna flere punder, y> finnas til den fimma ;

dä Ordinaten, r#, ftäres af råt-lihien, XR, och

fokes, Ry: TRt:Rx:XR(§. 4* 1 1. VI), eller, Xx>

fkåres af, TT> och fokes, TX:TTi: Ty : Tx. ($.

Zf. III. n. z.) Åf tvenne gifne punder , T>x,

och en tangent derutom, OT, lä gifves en
tredje pund, y, i berörde tangent, til en Cir-

kels derigenom och dervid befkrifvande. (§ å\
14. II.)» niedan , Oy 2 — TO Ox. Sammaledes, når

af de gifne punder, T>y 9 en, år gifven up-

på den gifne tangenten, 07\ få gifves en tredje

pund, x, til en Cirkels derigenom och dervid

befkrifvande} då, å Ordinaten, Ty>\\ med cor-

refponderande tangent (§. 3), gores, py zzfTi
CpyzzCpT; xCyO m xCyT;yC= Cx; emedan i Cir-

keln, går Perpendicular - linien utur Contad-
punden, igenom Cirkelns Centrum (§. z)\ Och
iiår gifves en pund y, med derigenom gåen-

de tangent, 70, jåmte en annan tangent, TX$
få gifves en annan pund, x, til Cirkelns der*

igenom och dervid befkrifvande 5 dä gores

yTC = CTXi xCyT = xCyO; yC = Cv; eme*

dan råtvinkligc &&CyT,CTX, åro jåmnlike

(47*1). Men när en pund r, gifves utom
tvenne gifne tangenter, TO, TX, lå finnes en an-

nan pund, x } til en Cirkels derigenom och

dervid befkrifvande , då gores, OTP—XTP}
TPTz=z TPA; TP = Px. Når trenne tangenter,

(n. rö, TÖ, Tt y gifvast hvaraf icke mer ån

tvenne åro fins emellan parallele , lå finnes en

pund', m, uti ena tangenten, tT, til en "Cir-

kels
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kels derigenom och dervid beflirifvandes då go-

res, öre = eTC; Ö/C = T/C,- C»?/ = CmT.
(S. 4. IV).

17. Når å Diametern, (Fig. IX. n, 1.2.)

til en Parabel, Mum , tages, aD=aP, antingen

då D år utom den famme, och blitver mötes*

punét for de tvenne tangenter i pun&erne, M, m%
fom Ordmaten, MPm, fammanbinderj eller då

D år inom den famme, och Pv , dragés paral-

lel med Ordinaten, NlDm^ och genom, D ? dra-

gés, en råt-linie, fom rakar Seétion, uti, Ay M,
lamt, Pv , uti, vi Tamt dragas diametrerne>

6C)*Ph, til Ordinaterne, AM,Mm\\ah> och tan-

genten, aE. (§. f.) Då år, af aE — cD (34. L)

PD :vD:: hE : C4. VI.)^ ^xm (§. f)i c&*vD~

lian. PD — aD* 4^ —] DADM (6. f. gO, och,

DM:cD:: vD:DA, famt, D^f:^::Z>^:^z; fS- §.

x 4.), i en Harmomfk Proportion; då jåmvål Har*

wonical Medium, Dv 9 utur gifne punélen, D>
ftådfe följer en tillika deraf gifven råtlinie, Pv.

Såfom det ock der, uti de ofriga Conida Se-
ftioner. (S. ^. 4^ 5 hvarelt bevifet n lämpar fig

til den håndelfen dar punften, P^åfven tages ut-

om Seélion, med dylik figur (n. i.lX): pä
famma lått fom hår.

18. Så vida Afymtoterne, CN^Cn, fFig. X.)
af en Hyperbel, kunna anfes for defs tangenter

å oåndeligit afftånd ($. §. j\ not, b.J, fom lä

indränka Hyperbeln, at en utur tvenne andre
tangenters, Tm^TM^ motes«punft , med någon-
dera Afymtoten, parallelt dragen råtlinie, TDd,

E 4 lian
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tan fuller (tara Hyperbeln uti en punft,
och Ordinaten emellan Contaä>punéterne 5 uti

en pund, d, men icke mera famma Hyperhel,
Utan å oändeligt afftand til Harmonicalifk ilar-

ning (§, 4.^ ; ia varder, TD : Dd: : 1 ; 1 (%\ y.jL

Af famma Afymtoternes egenfkap, följer åfven-

ledes* at, då en Hyperbel- tangents Motes-punéfc,
Ny med Afymtoten, anfes for tvenne tangen-
ters mote, och en, titur Contaéfc

-
punften m,

med berörde Afymtot, parallelc dragen råt-linie

wéj anfes for en, bågge Contaét-punfterne farn-

manbindande Ordinat. fä befinnes den utuf pun-
kten N, Hyperbeln (kärande råt-linie> Harmo-
nice (kuren i punfterne N,X,v,Xi (§. f.) Här-
med ofverensftåmmer, at uti Parabeln M&m %

(Fig* IX. n* ju) fom hafver defs -diametrer pa~
rallele (§. 1.), med Åfymtoter i oåndeligt af-

iländ, år Subtangenten PD , dubbel emot mot-
fvarande abfcifla,aP, läfora förut år bevift, (§. f.)

19. Tvenne hopfvarande eller correfponde-

rande råt-linier, aX^ax r (Tig. XI. n, 1.2.J fom
gifvas medellt trenne pun£ter, a^X%x ^ kunna
val foreftåilas uti en Cons yta, då den (kåres

genom defs fpets, af en råt plan, ehuru de ic-

ke åro efter definition få. i), någon famman-
hångande Conifk Sc&jpn eller kfok-Iinie, lä at

hvad förut hår, om Tangenter, Centrum, m. m.
år anfört och bevift, fig icke val til dem paf-

far$ likväl kunna de famfåke, anfes for Geo-
metrifka linier af andra ordningen, medan de
kunna fkåras af en annan råt-linie, uti tvenne

punfter, A/, m
% (§, 1). Och lämpar fig ahiå til

dem 5 hvad fom förut år bevift (f. f. g.) 5
at vid
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flera dem ärande parallele råt-linier, Mml,aE 9

fom flåras af en lårfkild råt-linie, /Ea, år

Mimi: Al al::Ea*:AE*Ea-, emedan, ml\h\\Ea:Ex\

och Ml\U:\Ea\EA. (t. VI).

20. Och om utur bemålte tvenne råt-liniers

aXA>ax&) motes-punét a> år dragen en råt-linie,

av, fom ffcår den, utur gifne punéten T> drag-

ne råt-linien TzA,i, V, lä at, zTizVy. AT; AV,
i en Harmonifk proportion j lå fkåras alla utur
T, gående råt - linier TXx^ af famma råt- li-

nier, åfven i en Harmonifk: proportion , få at,
xT\xv \\XT\Xv, på lått fom förut år bevift om
Conifka Scäionerne, ( itf. f. g y §. Emedan,

dä om, aEWTXj af, TX. Tx:AT, n::aE 2
: AE.Ez,

rf. TzivT. Tx::VE. EziaE* (19. t, g.)> blifver for

linierne, aV, och ^> emot m\ TX: Tv\ : FE. AT:
AE. TV

i
och for linierne #a, och aA> emot aV%

fammaledes, lx\Tv::VE.*T:VT.%E, hvaraf blif-

ver, Tx: xv : : [VE.*T:\± VE.zT* VT. a£ = ]
T$.zF(i. It) : : VE. AT: t±VT.AE%VE.ATzz]
TE.AF::~\TX\Xv (\9.\

r
*)'> eller kortare

, då,

om JFz//|| Ta, af Fv:Xv::TA: TX^xvifv: : T* :7a,

fv:Fv::*V:AV(z. 4. VI 7^ Mr::ra ;ar,

blifver, w:J&>:: 7#:7% Alla råt- linier, fom

fkåras af delle utur tf, dragne Harmonical * linier %

aTy aA,aV3 aa, de ftåras i en Harmonifk propor-

tion: altiä blifver, //3;7/3: it/Aiy/jc; hvilket fam-

maledes bevifes, fedan, 7*,*£i [| 7a. fS. *4fi VIL
Pappi Alex. Coll.^). Och följa då, Harmonical-
medel-linierne, Tv ^ utur gifne punden ^, en

E s dy-
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dymedelfl: gifven råt-linie, vV. Jåmvål varda

de med någondera Harmonical-linien
, /?a, pa-

rallelt dragne råt~linier, GAg, af de otrige tren-

ne Harmonical-linierne, fturne i jåmnlika de-

lar, GAzzAg, ($. Sy P. Vi S. 18. f. g.). Hva-
dan följer 5 at til trenne gitna Harmonical-linier

aA> aVy aTn> fFig. XI. n. i. z.) finnes den tjer-

de, #a, då, efter dragen, Ab\\aVy och ab bg y

den dragés, \\GAg, for GAzzAg. Eller, finnes

til trenne iådane til belägenhet gitne Harmoni-
cal-linier, 7X, Tg, 7r, ( n. 3. 4.J den Jjerde,

78; når, emot de ytter Ila förlängde, dragas,

frän omfe, Diagonaler, Xyy Tx , hvilka motas åtj

i en punél, af den förlängde medel- linien,

JG: lamt fammandragas råt-linierne, XTyxy> til

möte uti 9. Emedan, då, DNTMn II 0£Är år,

: 7/z : : [fl/? i rR : :] r# : Af//, hväraf , Ql : ÄL ;

;

[ör:^:;^:^: ;] 0£:Är. fzz. Vj 4. VI,)<

zi. Om utur Centrum, C, fl?ig- XII. n. 1.

z.) uppä Diametern, CAy dragen genom en punffc

7", inom eller utom Seftion,tages, gT: ca::GA:CP$

lamt dragés genom, P y en rät>iinie, iV, ordi-

nat til bemålte Diameter, eller dermed paral-

lé!j lå träffa, de tvenne , utur en pund t
%

utom Se&ion, ä linien, Pt, dragne tangenter,

Seélion vid tvenne pun£ter,v fom åro be*

lågne i famma råt-linie med förenämnde punét,

5T; och tvärtom. Emedan, då utur Se&ions
Centrum, C, dragés til, ty Diametern, Gty jäm-
te behörige Ordinater, ah, til, CAy och Xpx>

til, Ca, famt tangenten, aE: år, Q: C#:: [CP:Cb:;

(4. VI.) C£:Crf§. 3.;:;] Ca\q> ochåro
3
wX,
tan*
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tangenter (%. \). Uti Parabeln, år, APzzaT,
f), Ab—AE; altiå år, ?h zz PE , och, ac —

[TE ( 2,4. LJzzPb rr] famt tx,tX, tangenter

vid Ördinaten, xTx. Jåmvål, når iV, fkår Sc-
étion, gar farorna råt-linie

, genom Contaft-
pun&erne, M, m , utur 2", f §. }, ) 3 och lå

gar, P/, genom medel Farmonical - punclcr-

ne, for de utur, 7', emot Seétion, och emot
trapezen i Seftion, XTyx , gående råt- linier f§. 4,
20 - £ äfven går, Pt

y
genom fidornas,

xy^XT) mote i, 0, och Diagonalernes, xT
y
Xy,

troie i, i?, (10. £ gj. Oeh låfom råt linien,

/PÄ tjenar for punften , T > lä tjenar råt-linien*

?OÄ, for punften 0 tilbaka, och går genom
Conta£t>punéterne, 0,0, utur 0. o. f. v. f 20, f.

g, 4.^. Samt befinnes at alla genom pun-
fterne inom Seétion, Ä, eller 7% gående Or-
dinaters tangenter, motas åt uti råt-linierne ut-

om Se&ion, 0/, eller, 0Ä. (11. dj,

Continuation följer t nåfta QvartaK

Om Djuret fGNU
y

et /lags Gazelle

eller Antilope
> frän Caput Bona Spel j

af

ANDERS SPARRMAN,
Med. Doaor.

Detta befynnerliga Djur, fom tyckes delta-

ga af Oxens och Håftens fkapnad , år våi

tilförene något bekant, dodk torde det, fom jag

til
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til defs båttre kännedom kan anföra, tortjana et

rum uti Kongl. Academiens Handlingar. Herr
Profeflbren Allamand har beftrifvit detta flags

Djur, fom var bragt ifrån Cap til Holland, men
den ritning han på det fammagifvit, fom fedan

blifvit lånt i en Compilation, kallad Nouvello

Defcr. du C. de B. E/p. &c. år få felaktig, at jag
nodgas hår bifoga en annan , for at mera natur-

ligt foreftålla defs horn. Pä Hr Allamands
figur, vifas hornen på et pätagligen monftrueuft

lått, neml. likfom utväxte från Ijelfva manen $

at fortiga de mindre hufvudfakeliga felen. Men
beträffande Herr Allamands befkrifning, år

den vacker och artig, i hånieende hvartil, mig
kan tillåtas > at nu i viffa delar blifva iå myc*
ket kortare.

Djurets långd år f, och hogd 4 fot. Kropps-*

fiållningen och delarnes inbördes forhållande , fy-

nes fnaraft af figuren. Fårgen i allmänhet, år

mörkbrun 5 (
#
) men fvanfen och manen hvit-

gråa, Ccågget på hakan, under nedra käften

och i broltet, år fvart, åfveniå de frampå huf-

vudet utftående ftyfva håren. I forfta påfeende

{kulle man låga, det t*Gnu måft liknar Oxe-
llågtet. Men följande torde billiga, at fag fö-

re r t'Gnu til Capras i allmänhet, eller den flock>

fom den ftore Zoologen Herr Pallas ifrån dem
aifondratj under namn af Antiloper*

1 :o

(*) Herr Allamand befkrifver fårgen pä manen och
kroppen rnårkeligen olika från hvad jag anfört och
fedt i Africa, och åfvea kan vifas pä et fkinn, fom
jag medbragt. Torde hånda, at denna fkiljagtighet

hårrorer deraf , at den Hr Allamand befkrifvit,

undergått någon ändring af Glimatet, m. na.

>
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1:0 Äro benen på t' Gnu fmala, iåfom på
Antiloperne,famt hafva fmå fpärrar, lika med dem.

2:0 Liknar t'Gnu Antiloper och Capras til

fk hår, neml. at det år kort (åfom pä Hjortar*

Til (kagget år t' Gnu likare Caprse ån Oxar*
med manen {kiljerden fig mårkeligen från Oxen,
men år något liknande en annan (tor Capra el-

ler Antilop, neml. Capfka Älgen, ANTILO-
PE Oryx , af Hpllåndarne kallad Capfe Elant. I

anfeende tij fvanfen , liknar den aldeles icke

Oxens, utan Häftens, fatnt ofverensftämmer

deruti något med en annan ftor Antilope, neml.

Haartebeeften, CAPRA dorcas Linn^ei

3:0 Eger t
3Gnu en mårkelig Sinus eller Po*

rus Sebaceus , nedom och framför ogat, likafom

en del Hjortar och Antiloper det hafva} denne,

fom Herr Allamand ej obferverat, år, lika-

fom på Hartebeeften , af en lineas diameter, men
omgifven at en liten tapp eller tofs fvarta här*

Jädana Pori febacei eller cpningar i huden, fom
utlila en orvax-lik materia, eger, iå vida jag

kunnat inhämta, ingen af Oxe-flågtet.

4:0. Låter på en tam Gnus kalf, fom jag
ofta hort, .liknade på intet lått vår allmänna Bo-
Ikaps läte,

f :o Kottet fann jag intet ega någon fmak
af Oxe-eller Buffel-kött, utan det var likt de
andra Antilopemes eller Gazellernes i Gap, men

fina-

(*) Deffa 2:ne Djur, neml. Capfe EUnt och Haar*
tebceften , komma framdeles i KongU Acad. Hand-
lingar, eller uti min Journal, at beikrifvas.
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finare och faftigare ån Haartebeeftens , och (å-

ledes långt finare ån Oxars*

Humvida Anatomien af en Gnus kalf, den
jag anftält, torde underftodja denna mening el-

ler ej, itiåfte jag upflcjuta, at vid lagligare til-

fålle Zoologorum beprofvande underkafta imed-
lertid bor jag anmärka, at t'G nu i denna delen

ej ar lik Hållen, for at betaga den giisning jag

hårt af fomlige, neml. det vore t'Gnu en affo-

da, fom kommit af Håftars och Kors parning

med hvarannan.

Jag har fcdt t'Gnu i defs vilda tilftänd. Den
haller fig må (t altid i flora Hjordar* de lopa

fnållt , och likna deruti Antiloperne, at de un-

der flyendet ftundom gora halt, for at fe på och*
afvagta Jagarens närmare ankom it , då de åter-

igen taga til flygten. Dock upgifver jsg ej

denna cgenftap låfom tilråckelig at fora t'Gnu
til Antiloper , emedan jag formärkt den (amma '

både hos Zebras, QuaggtfS och Bufflar. På en

Gnu, fom blifvit bragt til Holland, obferve*

rade Herr ällamand , at den ibland gick på
knånen och (langade i jorden. Man har berät-

tat mig , at då Haartebeftar flåfs eller flängas

mot hvarannan, gå de på femma fått på fm a

knån > låledes tyckes ofvanbemålte obfervation af

Herr Ällamand bevifa, at detta är en Anti-

lopernes egen (kap, fom mig vetterligcn, ej blif-

vit obferverad hos Oxe-flågtet. Sä vida ånnji

bekant år, viftas ej t' Gnu annor ftådes ån i de

aflågsna Capfka trakter, fom kallas Akter Brun*

ties Hoogte , dar jag låg dem, och i Camdebo^

hvilkas belägenhet år at fe på den Charta jag
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har färdig ofver Goda Hopps Udden, m. m.
Hornen brukas at Hollåndfka Colonifierne til

ftedars förfärdigande. Til tårgen åro de fvarta,

och antaga en finare politurc, Tamt åro mera
genomfkinliga, ån något annat bekant djurs horn.

De ega en flathet oFvanpä, innan de bojas, hvil-

ket Hr Allamand hvarfccn befkrifver eller vi-

far i fin ritning. Honorna hafva åfven horn.

Huruvida detta djur en gång med nytta må kun-

na blifva hemtamdt % tilkornmer en framtid at
)

ranoka.

Figuren föreftäller t" Gnu , fäfom da han vill (län*

gas > för at hattre utmärka hornens fidllnlng*

Hornens bafes dro til 3 tums affiänä frän hvar~

itnnan.

belkrifven af

ANDERS SPARRMAN, ML D.

||enna fort af Bufflar år tormodeligen- enda (I

M^J? til finnandes i Africa. Den har hartiis ej

blifVit ledd och befkrifven af någon Zoolog.
Hr Grefve Buffon (*) gitver allcnaft bclkrif-

ning och figur pä hornen, h vilka Herr De la
Cåille hembragt från Goda Hopps Udden 5

Abbe Mannet anforcr några rader, om
en

" (*) Buffon Hift. Nat. Tom. XL p, 416. Tab. 41.
(**) Abbe Mannet Tom. 2, p. 129.
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en fort Buffel i norra delen af Africa, h vilka
tyckas låmpeliga til detta flag.

Nårmaft omkring Cap, år denna Buffel al-

deles obekant, men nägot längre in i famma
land 5

fårdeles i Crake- kamma och andra ode

Hållen, har jag haft tilfålle at fe många hundra-

de i (kocken, åfven at (kju ta och åta deraf,

famt at författa följande befkrifning med bifo-

gad figure.

Skapnaden år, fåfom ritningen u tv i far, nå-

gorlunda liknande allmänna Oxe-flågtets, dock
at den ar ganfka tjock och grofiemmad i pro-

portion mot högd och långd. # En medelmåttig
Buffel, af dem jag måtte, var ff fot hög och
8 fot lång, frambenen 2§ fot länga, kroppens
diameter från rygg-raden til buken 3 fot , de

ftorre klofvarne y tum, från mulens fpets til

hornen var längden 2^ tum. Spärrarne voro

mycket (torre i proportion än på allmänna Oxen,
och mycket lågre ned belägna. Hornen ega en

iärdeles (kapnad: deras bafes åro 13 tum brede

och på en tum nåra fig imellan facnmanfogade.

Härigenom formeras dem imellan en fmal rän-

na, hvareft åfven ftundom växa några hår. Der-
ifrån at räkna, utgå hornen kullrigt och med
hogft 5 tums uphögning, betacka en fter del

af hufvudet, nemligen från nacken til ?J tums
afftänd frän ögonen, få at den delen, frän h vil-

ken de utfkjuta, ej innefattas med mindre ån

18 å 20 tums omkrets. Derifrån nedböja de fig

ä bagge fidor af halfen, blifva fmäningom me-
ra cylindrifka, och hvartdera af dem formerar

en båge, hvaraf det convexa vetter ät marken,
famt
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famt fpetfen i vädret, hvilkcn dock tillika me*
rendels plägar luta bakat. I anfeende til tår-

gen, åro de fvarta $ i anfeende til ytan> åro de>

til tredjedelen -vid pafs ifrån Bafis, mycket
fk rå fl i ge , ibland med en tums djupa gropar*

H varken defla, eller de uphogningar Tom dem
imeilan formeras, tyckas vara tiUällige > alden-

ftund de åro tämligen lika pä hvartdera hor*

net, men mycket olika pä tårfkilda Bufflar»

Öronen åro en fot långa, något hängande

»

famt til en del bårtfkyrnde af hornens bakre

kant. I örats bräddar år en utfiårning och
krusning på ät(killigt vis; hvilket troligen här*

rorer af flängande, och af flitning ibland det tåt*

och torniga bofcaget , famt af andra tilfållighe*

ter. Imedlertid hafva en del Hottentotter hår-

af tagit fig anledning at tro, det Bufflarne til--

hörde någon eller några vifla varelfer, hvilke lå-

ledes markte detta djur, fäfom lin tilhorige Bo*
fkap. Til at for mig berekna (ådane varelfer*

brukade de det Holland (ka ordet Deuivel eller

Djåfvul. 13uffcl*hären åro fvartbruna , vid pafs

en tum långa, (träfva, famt på de åldriga Buf-
fel-tjurar mycket glefa, hälft midt pä fidorna af

buken ^ härigenom tyckas de, från längre håll,

at hafva ljufa bälten; dertil bidrager mycket, at

Bufflarne gärna och ofta rulla fig i gyttja.

.Frampå knäna åro håren på de fl e lie något läng-

re, famt ligga i hvirflar.

Ögonen ligga något infunkne inom en up-
hogd orbita* Detta, jämte deras nära belägen-
het til de kullriga och fedan nedbogda bafes af

hornen, (å våifom öronens flokande, ulfamman-
F taget
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taget med det, at Buffeln merendels gar med
hufvudet lutande, gifver honom et falflct och
grymt anfecnde. Defs lynne tyckes ock dere-

mot fvarande. Falfk kan den på vifst lått la-

gas ^ emedan den i bofcaget ej läter märka fig,

torr ån man år helt nära, då han rufar til vågs

och ibland angriper. På detta låttet anta (lade

Buffeln några Häftar, for Hr Do&oren och De-
mon firatören Thunberg och defs medfölje, då

de ledde, dem genom en fkogig traå: i Houtni-
quas land. Ryttarne hade fom knappaft tid at

rådda fig up i tråden, m. m. medan deras Hå*
Har fiängades ihjål och fondertrampades.

Grym må Buffeln lågas, i anfeende til det,

at man (kall hafva mårkt, at han ej nöjer fig med
at öfver ånda käfta och döda, t. ex. den mån-
nifka han ofverrumplar, utan längre qvardrojer,

for at med klSfvar och fpärrar fortrampa, med
knåna krofla, med hornen och mulen fonder-

Hota och bräka kroppen, famt med Hickande af-

nota huden. Detta gor han anda ej på en gång,

utan flera hvarf, i det han mellanåt går et ftyc-

ke ifrån, Öaktadt ak detta, lå låta Bufflarne ja-

ga fig, men ftundom vända de om och jaga

Jagaren > h vilken i lådan omftåndighet endaft li-

tar på fin fnabba Jagt-hålt. Bår det dä backe
npfore, hinner han {hart undan, i det Buffelns

flora kropps-mafla år honom hinderlig, men ut-

fore tyckes tvärtom gifva honom någon fordelof-

ver häften. Når Buffeln tröttnar efterfölja, el-

ler fer fig ej hinna, låter han jaga fig på ny
räkning, och lå fkiftevis. Jägaren, fom under

alt detta foker et fördelaktigt håll och ftållning,

fprin-
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fpringer af och (tjuter; felar han {kottet, lår-

deles allenatt litet färar Buffeln, lä mäfte han i

ftorfta haft käfta Cg i fadeln, at undfly djurets

hårand. Dertil läter det fig åfven fnart retas,

dä kalfvar åro med uti flocken. Deflai här åro

ljusbrune och längre. Buffeln iåges hafva en

ganfka hetfig blod, i anfeende til det, at han

utan betänkande {kal, enligt trovärdiga berät-

tclfer, käfta fig i hvad vatten, ålf eller fakljo,

fom förekommer, dä han år jagad varm. Vifst

år det, at Buffeln ofta och gerna vältrar fig i

gyttjan. Af famma grund tros han ej med nyt-

ta kunna tämjas til korflor, i det han, trott och
varm, (kulle käfta fig i nårmfta vatten , eller

annars envifas.

Herr Hemming, Second Gouverneur, hade
under mitt viftande i Cap, låtit forfoka at täm-
ja en Buffel, hvilken fades hafva varit for vild-

fint, famt altfor ftark och obändig, at kunna
tvingas med nägot ok eller åktyg, eller af de
tama inrättade Oxar, med hvilka den {kulle

fpännas. En Buffel-kalf, fom var fångad ftrax

efter fodflen, har jag fedt fpak ätfSlja Bofkaps-
kalfvar pä betet, och fjelfmant med dem hem-
komma derifrän. Sedan han var 14 dagar gam-
mal, hade egaren, en flor och ftark Karl, haft

möda at leda den famma.
A t Bufflen eger en ogemen ftyrka, har jag

defsutom fedt af defs häftiga trängande genom
bäde tornigt och tåtafte bofcage, där var van-
liga Bofkap ej {kulle kunna -trånga fig fram.
Han löper n ?

iftan lä obehindrad derigenom, fom
vore det blott en korn-åker. Vid lädana tilfål-

len har han hjelp af det breda på fina horn,
F z ^

hvil-
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hvilket han forer for fig fom enfkold, at der*

med freda ögonen. Til yttermera bevis af Buff-

lens ftyrka, tår jag anföra Invänarnes beråt-

telfe neml. at ehuru Lejonet med et flag kan
krcfia ryggf ftrången pä deras ftörfta och anfen-

liga Oxar, qvarhålla dem i loppet, och kalla

dem under fig, tå formar dock detta ftarka Rof*
djuret icke pä annat lått döda Bufflar, ån at

det från li t förlät gor et fpräng, och med klor-

na tåfter fig pä fidan , famt med en eller bada

framfötterne igentrycker nåsbärarna och munnen

f>å

Buffeln, hvaraf han fnart mattas oeh qvåfves,

ämt fluteligen måfte (lappa til fin ftrupe. Dock
{kal mer än et Lejon fatt lifvet til under lådant

foriok. Til bevis, at det verkeligen år Lejonets

knep at låledes qvåfva Bufflar, åberopade fig

en kunnig Jägare dé marken , fom man ibland

får fe efter Lejonets klor i Bufflens nos, fom
man fkjuter, fårdeles pa en, den han fedt nyfs

förut hatva varit antaftad af et Lejon.

Bulflens kott år groft, ej mycket fett, men
faftigt, och haren angenäm vild fmak. Det ut-

gjorde min och mina Hottentotters måfta foda

på refan genom ödemarken imeilan Seacov Ri-
vier och Akter Brunties hoogte i Africa. Det
brukas åfven låfom fpicket. Många af de Buff-

lar vi {koto, fingo fin bane ifrån forfåt eller

krypfkytte, fom ej år mindre farligt. Huden år

tjock och feg, famt derfore beredes til remmar, m.m.

Hornen på denna Bos Caffer likna mycket
dem på Herr Pennants Americanfke Buf-

fel, (
#
) hvilken dock, i anfeende til flere Häl,

år et (årfkildt Species,
catä.

(*) Pennants Synopfis of "Quadrupeds
, p« 8. T. z.
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CataraBa Memhranacea ,
upkommen af

våldfam orfaky lyckligen opererad

af

JOH. L. ODHELIUS.

Råt tåren Olof Jansfon y 32, år gammal, blef d.

7 Aug. 1778, af et bergfprångnings-lkott,

under borrningen tå illa fkadad i bagge fina ögon,

at han genalt blef blind, med ftark värk, fvull-

nad och inflammation i bagge ögonen. Hans
Husbonde, Herr Stats-Comraiflarien von Post,
brukade genall häremot hvarjehanda tjänliga me-
del, åderlåtning, omflag, m. m. men fom foga

liknelfe til förbittring fpordes, intog jag honom,
mot flutet af månaden, på Kongl. Lazarettet.

Då befans Adnata på bagge ogone.n mycket
inflammerad och ^updrifven ,

fynnerligeh pä det

högra, dar rodnaden och fvullnaden intagit bag-
ge ögonlocken och en del af kindbenet, med
hela lynens forluft på bagge ögonen, lå at han
icke ens kunde fkonja fin egen hand, når hon i

ftark dag rördes framfor dem.

Igenom blod-iglar, kylande invårtes medel,
Engelfkt falt och et tjänligt ögon- vatten, vans

åndteligen, inom 6 veckor, den förbättring, at

inflammationen forfvann, Adnata fick fin natur-

liga fårg,, och någon lysning af dagsljufet mark-
tes. När då ögonen noga belågos , var pupil-

len på det vånftra a fl äng, dragen fnedt upåt,
emot början af ögonbrynet, ät nåfan, och få-

llad vid Ligamentum ciliare, hvilket var något
undandrifvet , en eller två linier bredt, och der-

F 3 ifrån
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ifrån går en dunkel hinna på fnedden, vriden
forn en qvarn-vinge, inåt Humor vitreus, hvil-

ken formodeligen år Membrana hyaloidea, fom
blifvit obfcureradj for ofrigt år pupillen ren

,

men ogat har ingen ftorre fyn, ån en ringa flul-

nad af dag och natt.

Det högra ogat hade på Cornea et fäftnadt

krut-korn, pupillen var något fammandragen,
orörlig ofvantil inåt nåfan, men hade ät yttra

ogon-vråen nedåt en liten rorelfe, och var aldc-

les täckt med en grå hinna.

Som nu denna Cataraft var mycket flat, och
likfom fpånd, famt faftvåxt med uveaj Patienten

derjårnte på detta ogat åfven kunde (kilja ljus från

mörker, ty beflot jag förfoka en ordentlig Starr-

operation, i formodan af ny fs nämnde (kål, at

blindheten härrörde af en Catara&a membranacea*
I närvaro och med biträde af Kongl- Lif-

Medicus Hr Doft. MARTINAU,^ förrättade

jag Operationen, d. 10 Gftoher, då jag med
x.a Fa y Esi fmala knif, i det famma Cornea 6p-
nades, gjorde en artificiel pupill, ftrax under
den råtta > jag fonderade derpå med cueilieret>

ten bakom Cataraften, och fann den vara en
tunn hinna, utan mihfta delagtighet af Lens cry-

fhllina, h vårföre jag nu forlt Tprångde den lil-

la fmala rirnfa af circulus Iridis, fom rtdl de bag-

ge pupillerne åt, dä igenom råtta pupillens di-

latation, ftarr- hinnan genaft loflades^ och foll

hängande ned emot ineifionen på cornea, famt

tittogs ömGder med en pincette, dä den full*

komligen liknade en tunn agg-hinna, af 5 lineers

diameter; detta gjorde något ondt, emedan hin-

nan var ftarktfaftvuxen vid uvea upåt nåfan* nå-

gra
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gra droppar blod, fom famlades i Garnera anterior^

utflåpptes genom incifionensuplyftande, och fedan

ingen hxmorrhagie vidare marktes, utan pupillen

klarnade, forbants ogat på vanligt lått. Denna
Operation gick något långfamt, emedan ogat var

mycket redigt och otntj en omftåndighet, fom
jag altid mark t, då ögonen af våldfamma orfaker

blifvit fkadade, men fom genom tålamod och up-
mårkfamhet ofvervinnes, emedan fådane ögon altid,

efter någon h vila, ftadna och blifva mindre orolige.

Patienten kunde lirax ikonja mycken tilokning

i fynen. Efter 6 veckors ytterligare tilfyn, med
tiihjelp af en åderlåtning, kylande laxativer en gång
i veckan, ögonvatten m.m. blef han iå äterftåld til

fynen, at han d. 19 Nov. re (te hem, gänfika nogd
och glad. Han kunde nu gä allena, (lilja villa

tärgor, feirolk och ftora objeéter, och med et con-

vext ilipadt glas, om z tums focus, fer han iåfagrof

tryckt ftil. Synen har ock frnäningom tiltagit, iä

at den, med Guds hjelp, ofelbart blir ånnu Ilar-

fe are och fkarpare. Pupillen år val något irregu-

lier, dock icke (å, at det vanftåller honom.
Det vånftra ögats operation har jag velat up«

fkjuta någon tid, på det jag må kunna med v i Is-

het få veta, om Lens cryftallina fordunklas, och da
vålja imelian extraäions och depofitions- metho-
derne , i anfeende til förenämnde redan fynlige

dunkelhet i Membrana hyaloidea.

Flere af K. Academiens Ledamöter, och an^
dre kunnige Mån , hafva befedt denna Patient
nåft fore hans hemrefa, och med mig gladt fig

åfver Operationens lyckliga utgång.

FÖR-
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Flocliticj Sciilf>~rit-

Kongl. Vetenskaps

ACA DEMIENS
HANDLINGAR,

För MInaderne
April, Majus, Junius,

År 177 9.

PR/ESES,
Herr PEHR ZETZELL,

M. D. Affeffor och Fåit-Medicus.

Om båjia Särlings -tiden utt Åbo hån
om Håjien.

Ibland andra for en Landtman nödiga gcromål,

pä hvilka defs • trefnad och välmåga hufvud-

fakeiigen ankommer, räknar man billigt et for-

G fig-
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figtigt Sånings- tidens utrönande. Mange torde

väl anfe detta fom en mycket bekant fak, men
få vifst minfta delen ånnu rätteligen vet finäkers

area, eiler tilråckligen utrönt, huruledes defs

bördighet befordras kan, ån mindre iniedt nyt-

tan af dikande, jord-flagens vederbörliga kän-

nande och blandande, eller torftår plöjnings- och
godnings-iåttens fkiljaktiga förmåner j lå tåkert

lårer man ock få tilftå, at mycket tryter ånnu,
i hvad fom horer til bafta iänings-tidens finnan-

de. Hår anförde il-åriga obiervationer be-

ftyrka nogfamt ovifsheten och mifstagen i fäd-

den pä denna orten 3 och^fom de formodeiigen

något bidraga til et lå angeläget hushålls-åmnes

närmare reglerande i framtiden, bor jag medde-
la dem , dä jag fedan 'tår bifoga några anmärk-
ningar ofver de famma.

Ar 1767» (*)

Rågndagarsantal. Ragn. quanr# Med. af midd. hettan och morg-.kold.
Dagar Dec, tum Varmaft Kallaft

Jan. Febr. Therm.
Mart.Apr. fo 3.033 Apr. 9 8.6 Jan, 22 031.0
Maji - 11 1.fu Maj. 22 18.0 Maji z 04.3

Jun. - 17 z.043 Jun. 8 22, f Jun, 13 7.8

Jul. - 18 2,441 Jul. f 21.8 Jul. z f.4
Aug* - 9 *«9f4 Aug.21 Zf.i A. 28 y.f
Sep t. - 8 1,601 Sept.

3 23. f S. 29 01.

1

Och N.D. 38 p.p4 Oft. 6 1 1.2 Dec.io 021.9

1 fi 22 308.

Når o ftår framför en ZifFra, betyder det, at Ther-
mometren varit under Frys-punäen.

Se an

(*) DelTe tillika med en del Obfervationer angående vå«
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Sedan Allmogen nyligen fulländat fit måfta

Holt- lade, började jag, d. 24 Aug. med lådden

på Rufthällct Ylikyia pl HirfvilYloÖ, riira vid

Åbo Stad beläget. Samma Rufthålls åker, fom
förut varit nog illa brukad

?
hade jag då redan

i f ars tid fökt at pä möjligt (ått, medel ft ftyc-

kenas klyfvande, och renarnas afftårande m. m,
behorigen uphjelpa. Sådden fulländades under

tåmmeligen behaglig och med rågnfkurar blan-

dad väderlek til d. 31, famt utgjorde i Råg g
tunnor och Hvete 1 tunna. Tredje delen (ted-

de med ny Råg, af Rot-rågs art, och det of-

riga med ordinair ny råg. 2,0 å if kappar låd-

des på hvart Geometnfkt tunneland, hvilken

fednare proportion merendels de följande åren

blifvit obferverad, fedan den glefare lådden lå

förut fom federmera fants mindre lönande, 2:ne

tunnor Jblefvo förut fyftade, hvardera tunnan uti

4 kannor godfle-vattn, med 6 fonderfturna hvit-

lokar, 4 lod falpeter, 1 Ikyffel fot och 1 flvyff-

lar afka forfatt. På den mylligare och finare

åkren årjades eller nedmyllaaes låden, men pä
de magrare och lerigare ftycken nedharfvades

åen famma, fedan famma ftycken förut 3 gån-
ger blifvit plöjda och {laddade. Några dagar
efter lådden, rågnade det vackert. Brodden
blef ock tåmmeligen frodvåxt, under en lång

och rågnrik höft* den ftopta lådden upkom nå-

gra dagar tidigare, utan at denne eller denoftop-
ta (årdeles (kaddes af Rot-mafken.

G z År

ren , åro af Herr Profeflbrea och Wafa Ordens Le-
damoten Doft. Kalm benäget mig meddelte.
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Ar 1768.

Therm.
Nederb, dagar. Hägn. qvant. Varmaft» Kallaft.

Jan.F. M. 21 1,819 28 Mart. 7.f ijqn. 05.0
April - f j.901 3 April p,f 9 A. 019.

8

Maj i - 8 0.384 51 Maj i 16.8 17 - 05.0

Jun. - 10 2.060 if Jan. 26. f g - o2»o

Jul. - 11 2_97f 8 Jul. 26.0 2 - 00.0
Aug. - if 2,934 1 Äug. zf.f if - 6.0

Sepr. - 18 f-ff| 7 Sept. 16.6 27 - 03.9
Oft.N.D. 3f 6.165 6 Oét. 13. f 11 D. 08. få

1 30 23,789 tum.

Vintren var ej med de ftrångafte, och om-
fora med rågn , lä at marken var foga tack t med
fno forr ån i flutet af Jan. hvarigenom jorden

* ftarkt kilade
?

och hvaraf fedan Vinter- växterna

formodeligen fordårfvades. I Majo voro 4 froft-

nåtter, z med iirafröflf; fom ock 3 i Junio, af

hvilka fiilnämnde en hop Tråd brändes, och vid

backar lamt kållfäg belägna åkrar togo (kåda.

Den kulna och i Julio rägnrika väderleken gjor-

de ock 9 at rågen ej blommade forr ån i flutet

af månaden, ej heller börjades fkorden forrån

den 1 f Aug. Efter utfädet räknad t , fick jag

i o:de kornet 5 utan at betydlig forman af utfå-

dets ftopande uti afkaftningen kunde märkas.

Detta arets (ådd anftållde menige Man kring

Åbo , veckan for Bartholomaei , under varande

uphålls- vader. Jag dereraot.med de flåfta Stånds-

perfoner, fom trodde fig hafva båttre brukade
åkrar, började for fl: d. tf Aug. Deraf hånde,

at lådden af det myckna rågnet blef rått fy är,

få at 8 tuonors Råg- lade, ej kunde flutas forr
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ån den f Scpr. och Hvete-fådden i tunna forft

d. 11, dä ock en del blef Édi i våt jord> der-

af blef ock brodden gles (amt nodvuxen. Så

vål fommaren fom ock höften, voro detta år ovan-

ligt rika pa ragn, och höften tillika med de bli-

da ile, arven uti December ännu, dä det mel-

Jan-åt froftade nägra dagar,

Ar 1769.
Therm.

Nederb. dagar, Rågn.qvant. Varmaft. Kallad

J.F. M.A. 37 '4 621 27 Apr. 13.2 1 Feb. 030.4

Maj i - 6 0,624 17 Maj i 24.6 3 Maj i 03.8

Jun. - 6 i.f47 28 jun. 26.1 16 - 4.0

Juiii - 10 2.öf4 23 Jul. 29.3 2 - 4-f
Aug. - 14 i-ifi nAug.23.4f - 7-f
Sept. - 8 1.773 4Sept. 18.7 29 - 06.3

O&.N. D. 18 1.869 9O&. 10.7 29D. 02y.i

99 1 f -039 tum. ,

Våren var nog lindrig, iä at Isgangen i Åbo
å gick for lig d. 1 f Apr. med nog litet vat-

ten. I Majo var Therm. 3 nätter under o och
defsutom 6 rimfroft-nätter. Den 18 Jun. bör-

jade Rägen blomma, och d.
3 Aug. fkars dea

ofver alt. Ritn-froften den 2 Jul. gjorde vål

pä flera Hållen flcadaj men min lä val fom de

flåfta Ständs-perfoners raifsvåxt härrörde af (ad-

den i våra, faftån den mäfta (addea var nedmyl-
lad. Efter Råg-lådet fick jag allenaft f :te kor-

net och det 4:de af h vetet , (amt de itorre Hus-
hållare ån mindre > hvaremot Allmogen fick

va ilig god växt och bärgning, - ,

Den 14 Aug. började jag under nägot rag-

G 3
" nig
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nig väderlek, (a på et läglåndt
^

nyfs uptaget

famt ogodt land 4 af i tunnas ftorlek, hvars jord,

fom ock fjelfva bottnen, beftod af idel pos-lera.

Som denna jord aldrig burit iå grås, at den kun-
de flås, ville jag forlok a, huruvida den fåfom

åker kunde blifva nyttigare. Utiådet til detta

tunneland, fom var iå tilråckligen dikadt, at

tegarne utgjorde 2 kappland, ftoptes på forr

nämnda fåttet, famt forfattes vid ladden med i

tunna kalk. Den fp och följande dagarna full-

folgdes den ofriga fädden til den 24, ochHve-
tet d. 6 Sept. bagge med ny-riad iåd. Jårn-

nåttren, fom kort harpa infollo, voro nog ii rån

-

ga. Horten var nog kall och ibland de torra-

fte, derfore var brodden mycket nodvuxen, i

fynnerhet på det nya forft befädda tunnelandet.

Vintren inföll ock nog tidigt, nemiigen i flutet

af O&ober, hvilket åfven bidrog dertil, at brod-

den denna hoft ej var (årdeles ftark.

År 1770.
Therm.

Nederb# dagar. Rågru qvanr. Varmaft. Kallaft.

Jan.F.M.31 3.041 14 Febr. 4-f 2öFeb.o2p,<5

April - p 1.007 26Apr. 17. f 4 A. 01É.6

Maji - 8 0.703 i8Maji 2o.f 30 M. 02.2

Junii - 6 1*875- 26 Jun. 24.? 1 Jun. 01.8

Julii - 6 o.pöo 22 Jul. z6>6 28 Jul. 3.0

Augufti p 0.863 22Aug. 27.8 Aug. 4.4

Septemb. 16 3712 3 Sept. ip.7 16 Sept. 01.7

O&.N.D. 50 7.5*90 7O6I:. 12.2 23 N. 018.3

iif 19.691 tum.

Vi»
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Våren var i början vacker och varm, men
efteråt kall och torr, hvilket ock gjorde brod-

den fvagare och tvinande, tils rågnetijunio up-

lifVade den famma-, ho-våxten blef derfore gan-

(ka ringa. Den 24 Junii började Rågen blom*
ma, och (kordend. 8 Ang. Åkrarna gäfvo det-

ta år litet halm, men Riorna voro val lönande.

Det omrörda ogodflade tunnlandet gaf 8:de kor-

net, och den ofriga åkren något derofver. De
Stånds-perfoner, fom fädde fent, hade åfven det-

ta ar fvagare bärgning. Detta årets läcf var nog
mafk-åten.

Af fruktan for lika lå envift omkaft i vä-

derleken til våta, fom torkan i denna Sommar
varit, och at derigenom räka i lika fvår iånings-tid

fom 1768, fom ock i anledning deraf, at den

tidiga lådden bagge de forledna åren lå vål lyc-

kades, brådfkade ftorre delen nu nog tidigt med
fådden, lå at en del den 17 Augufti, på vål

brukade åkrar, gjorde dermed början, ånfkont

den torra jorden aldeles intet redde fig , eller

fpindelväf fyntes. Deflas olycka var, at denne
månad til flutet ockiå forblef torr. Jag var ock
ibland dem, fom icke tilråckSigen atbidade de
Vanliga länings-mårken, utan började med en tre-

djedel den zo:de, och med reften den z6:te.

Deraf hånde, at åkren ej tog iå vål brodd fom
de Stånds-perfoners åkrar, h vilka lädt något le-

nare eller i början af September.

G 4 År
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Ar i 77 i.

Thcrm.
Nederb dagar* Rågn.qvanr. Varmaft. Kallafh

Jan.F. M. 17 1 347 ipMart. 4.7 zdit. 029,0
Aprill - 8 0.437 30 Apr. 11.0 7 - 018.7
jMaji - 4 0.141 28 Maji if .f 14 - 03.8

Junii - 10 1 4f7 2f jun. 30. f 18 -
N

7.1

Julii - 9 1.PP3 p Jul. 24.3 if - f.7
Aug. - 17 4.014 f Aug.22.jr if - 3-6

Sept. - p 1. 161 ifSept.18.4 26 - o 2,.

o

O&.N.f). 3P 8.2,32, 15-O&. 11.8 4 D, 023.6

1 1
3 18.782 tum-

Vint ren var tåmmeligen jåront ilrang och
lång, och for fvagare broft tryckande. Vären
likaledes kulen och långfamj den 4 Maji kör-

des oiver mindre fjoar, och d. 18 ånnu ofver de

ftorre* I April vorö
o 24 froft- nätter, och i

Maj 8. Isgången i Abo A , fkedde forft d. z

Maji -

y en hop vinter- växter' voro utgångna, och
ho-våxten blef ibland de fvagäfte. D. 23 Jun.

började Rågen blomma, och d. 12 Ang. (kars

den allmänt. Sam brodden for mig varit gles,

fick jag ock fvagare bärgning (knappad 7:de

kornet) ån de Stånds-perfoner, forn fädde féna-

re, och den brådfkande Alhhogen ån fvagare.

Mafk i Rag- flackarne gjorde detta år nog (kåda.

Den fenare hälften af Auguftus var nog, våt j

derfore vågade jag ej upfkjuta ladden få tiiräck-

ligen fom vederbordt, utan förrättade hälften i

det höglåndtare gardet, d. z6 Aug., under på-

flående rågnfkurar, medan jorden ånnu var for

myckel varaktig, och innan Sades -ariorna och

Dvår^nåts-glindret rätteligen vifte fig, bvaraf

ock
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ock bredden på denna delen af äkren vardt ble-

kare och glefare. Den andra hälften låddes

förft d. 2 Sept. efter en föregången natttroft, på
rått vacker dog, då jorden var ganfka lucker

och for årdret håfde och redde fig rått val.

Jorden hade tillika fr i (k luckt, nitades ganfka

ha (ligt och ftarkt, h varvid ock Sådcs-årlor in-

funno fig. Detta lådets brodd bief ock, fram-

for förenämnde, tätare, mörkare och lifligare.

Ar 1772.
Therm.

NederK dagar. R5gn. qvant. VarmaR. Kallaft.

Jan.F. M. 34 2.443 tö Man. 6 0 13 F. 037.0
April - 12. i.2fi ifApr. 10.7 ö dito 07.0
Maji - 9 0.736 2pMaji if.o 12 - 02.3
Junii - p k.oj-2 27 Jun. 23.0 21 - 1.2,

Juiii - 6 0 647 30 Jul. 28.7 7 - <5.

g

Aug. - if 3.707 1 Aug. 28 031 - 4.8
S< pt. - 14 3.0^0 iöSept. 16.0 p - oi.t
Oct.N.D. 34 1 0£fc. ij-.o 24 D. 010.0

133 19.445 tum.

Detta årets vinter var ock ovanligt flrang
och läng. 17 dagar i Febr. utgjorde en kold
ofver 20 grad. och 12 dagar i Mart. ofver jo"
grader. I April voro ockiä 17, och i Maj f da-
gar under o, farot i Junii 7 rimfroft- dagar,
hvilka nog fkadde korn-brodden. Äpple tråden
och Ronnarne blommade mycket fent, men Rå-
gen d 26" Junii, hvilken ock fedan ikars imel-
lan d. ö och 12 Aug. De fom förled na året
iadt 1 medio Augufti, ftraxt då rågnet börjades,
fingo i gemen båttre våxt ån jag, efter Bråk

G s
'

iåd-



p8 1779. Apr. Maj. Jun.

lådden, fom fkedde i något våtaktig jord, den
der ock gaf allenaft 7:de kornet; dcremot gaf
den fenare (ådden något ofver io:de kornet.

Detta aret häftade fig mine Grannar ovanli-

ga til Trådes-åkren , och började fin lådd den
18 Aug. Deras häftande fpordes härröra deraf,

at Lie-brodden på ångarne vaxte det aret myc-
ket fort , ftarkt och tätt, ftrax efter den fena

Ho-bärgningen, hvilken detta år åfven var nog
fvag- J^g låt ock g6ra början dermed nåft for

Bartholomasi , men blef af rågn få hindrad, at

den ej kunde flutas forr ån fifta dagen i nämn-
de månad, då ock Hveret af fjolgammal växt
fåddes. De förra åren hade jag flera refor re-

dan forfokt, at efter anvisning (å 1 å f kappar
iå kallad Rot- eller Svedje-råg, på '4 å 10 kapp-
land af båft brukade åkren, några veckor tidi-

gare ån vanligen lås plågar 5 men fom jag af la

liten växt ej kunde bhfva fulleligen ofvertygad,

om den i Ijelfva verket var (å lönande, fom hal-

mens längd , axens ftorlek och kornens ftrida ut-

feende ville fortåkra, ty anftålldes nu et noggran-

nare forfok. En half-tunna af nämnde Rot-rågs-

fåde iäddes och nedårjades på et Gcometriflct

väl brukadt tunnland, och \ tunna af famma
flags iåde nedårjades åfven pä en lika brukad
och gödslad jord af zo kapplands vidd nåft der-

int il. Spindel- våfven vifte fig ymnigaft d. ii,

på fol-varm dag. Af kalla blåften och myckna
rågnet, fom fedan inföll, ville fådden, fom efter

Bartholomad varanftåld, ej iå väl gro eller brod-

da fig på hela 10 dygnen, utan en del korn af

utlådet mjölkades. Rågnet och blåften conti-

nuera-
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nucrade til d. 26 Sept. dem til ringa båtnad,

fom brukade den fena (ådden -> derpå blef lugnt

och klart, med tåmmelig värme i flera dagar.

Vid det en ängsbacke i defle dagar eller d. 28

upplöjdes, marktes ock jorden då reda Gg rått

väl efter Årdret, och fpindelvåfven vifte fig

ymnigt på upvånda torfven. En ovanlig myc-
kenhet Tipulie vifte fig hela höften, hvilken

detta ar var blid och lång.

År 1775.
Therm.

NederK dagar, Rägr^qvanr* Varmaft Kallaft.

Jan.F. M. 29 2.342 30 Mart. 6.2 4 Jan. 024.1
April 11 2.025 i7Apr. 136 30 Apr. 02.

f

Maji - 10 1.249 29Maji2}.7 gMajioo.2
Junii - 14 3 176 26 Jun. 26.0 12 Jun. 2.0

Julii - 9 0.620 23 Jul, 27.2 19 Jul. 9.f
Aug. - 7 0.302 17 Aug. 294 if Aug. 8

Sept. - 17 3.928 1 Sept. 22.3 6Sept. 02.

f

Oa.N.D.29 6.776 fOft. 16.4 23 D. 013

8

116 20,419 tum.

Vintren var blid , Våren mycket tidig och
ovanligt mild, (å at isgången Oredde, faft med
litet vatten, redan den 12 April, och fjoarna

blefvo isfria innah d. 2o:dc. Den 12 Jun. bör-

jade Rågen blomma, famt ilars ofver alt d. 27
Julii, fom ock Hafran d. 4 Aug. famt Ärtren,
hvilka en del redan långt forr uptagas måfte,

fedan de af bladloflen ( Aphides ) borttvinat.

Äplen nedfollo ock i fortid, af mall fordårfva-

de. Forledna årets mycket blida hoft och den
tidiga Våren gjorde^ at iådes- växten ofver alt

blef
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blef halmrik och lönande. Den fifta iådden, fom
fkedde på god nyfs gödslad fandmylla, tog lä

tat vax 1 5
fa flån en del utlade mjölkades forr

ån det grodde, at halmen under blomningen la-

de fig, och derfore utgjorde (vagare afkaitning;

Det tunneland, fom med \ tunna Rot- råg bief

belädt,gaf, efter areal innehållet räknad t, -allcnaft

7:de kornet och litet derutofver, men de 2.0 kapp-
landen deremot , fom ock belåddes med \ tun-

na famraa (lags låd, gåfvo 1 $:de kornet, öf-

ver hufvucl fick jag detta är p:de kornet iå af

Råg fom Hvete.
Til detta ars hoft-iåde fkyridade Gg ej minc

grannar efter vanligheten, utan upfkoto en del

til flutet af Augufti månad, ånfkont andre på fa-

lla landet i Larsmåffb- veckan började, och faffc-

ån låd en redan i Julio bärgades. Deras fkål var,

at Lie - bredden på Ängarne var i är mycket
nod vuxen och ganfka gles 3 icke heller redde

åk ren fig vål, fom var en folgd af detta årets

torka, eller marktes någon fpindel-våf forr ån

fiå i Aug, något litet,, utan at iårdeles rågn dä

ånnu fallit. Den zi och Z4 Aug. låt jag utlå

z tunnor fjolgam mal Råg ifrån Ikalis Socken >

och z tunnor ny Råg , Tamt \ tunna fjolgam-

malt Hvere, i det lägländta gärdet. Som vä-

derleken fedan nog liknade fig til rågn , anftåll-

des det ofriga fådet uti den gamla och hoglånd-

ta åkren ii (la dagarna i Aug. få når fom på iz

kappar Hvete och 4 dito Råg, hvilka ftopte,

ej torr ån d, 9 Sept, på förfok låddes, fedan jor-

den fått vackra rågn-fkurar. Som låd ens ned-

plöjande mifstanktes vara fkulden dertil, at åk-

ren lållan de framfarne åren var nog halm-rik,

och

1
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och derfore mindre lönande, få anftåltes iåd-

den nu och de följande med Harfj men pä
det kornen (kulle komma något djupare ån på
en iladdad åker, anftåltes fåddcn i öppen får*

utan föregången {laddning, hvarpä harfningen

anftåltes tvärs ofver fårorna, på det utiådet icke

defs mindre kunde någorlunda jämnt utfpridas.

Öfver alt ville tådden ej iårdelcs breddas, förr

än i medio af Sep t. och Ikalis rågen holl lig he-

ja höften mera nqdvuxen, ehuru väderleken var

fHliga varm i ni il d 20 O£iooei\ Si ii a iadet

blef ock mer af mail befvåradt ån det ofriga.

Ar 1774.
Therm.

Nederb, dagar. Rägn, qvant. Varm a(K Kallafh

Jan.F. M. 39 4.002: 27 Mart. 7,2 21 Jan* 031 6
April - 10 1*166 30 A pr. if.z 1 dit. 08.0

Maj i - 9 o.pf4 30 Maj i zf 6 13 - 02.3
Junii - 4 0.203 22 J un -

Z9A 12* ~ 7-1
Julii - 10 1.078 7 jul. 29.3 30 - 10.

1

Aug. - 10 0,967 28 Aug. 24 4 20 - 3.0
Sept. -

3 0.995* f Sep:, 23.6 28 - 04.3
oa.N.D.30 f.489 6oa. n.f 5 d. 020.7

1 J f 14.8)"4 tum.

Våren var bland de ^lindrigare och i början
varm, fä at isgången i A bo A, for fig gick d.

17 A P r - da ock allenaft en natt Therm / obfer-
verades under o, och rimfroft - nåttren voro 7.
Sedan inföll kali blåft och lång torka, fom få

tvingade brodden, at de flafta fingo rått glefa

fådes-åkrar. Den 8 jun. började Rågen blom-
ma, och Hvetet d. zy. Den oinga delen af

Som-
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Sommaren var ock ovanligt varm och torr
$ ia

ac fkorden börjades d. ii Julii. Efter Ikalis

RIg-lådet fick jag knappaft 8:de kornet, och
af Ny- rågen i farorna gärde 8f, famt ifrån gam-
la gardet, fom förr lönat mindre, #:de kornet,

hvilket härrörde af den i detta garde båttre af-

paflade länings-tiden. Hvetet och Rägen, fom

på forfok faddes d. g Sept. gåfvo allenaft 6; te

kornet. Mine Grannar gjorde ock nu formon-
ligare lådd, ån de pä fatta landet, fom lådde ti-

digare.

Denna hoft var fnart fagt ingen lie -brodd
til feendes , om icke på de länkade Italien nå-

gra lirån > och derfore lade min Granne, at med
iådden ej borde häftas. I allmänhet fkedde den
detta år ganfta olika. Någre anftåltc den pä
fina ler-åkrar, ftrax efter det lilla rågn, fom i

början af Augufti vankades, då ock fpindel-våf-

ven vifte fig , och defTe fingo ock emot for-

niodan vacker brodd om höften, famt låd året

derpå. Andre lådde ånnu d. ioSept. och ibland

dem flere i Hvittis, hos hvilka hela fommaren
och höften varit ovanligen torr. Defle fingo

ock, oaktadt fin fena lådd och fvaga brodd,
vacker växt, men de egenteligen, fom hade val

brukade oeh mullrika ler-åkrar. Hos mig låd-

des \ af åkren d. zi Aug. då det mycket lik-

nade fig til rågn j vidare f d. zj 9 och det 6f-

riga fifta dagarna i famma månad, alt under på-

flående torka. Utom några mindre rågnfkurar

den 31 Augufti > fingo vi nog litet rågn åfven

hela Sept. En kårr-lagg, fom nåft for Michaé-

lis på varma folfkens-dagar upplogdes> redde fig

dä ånnu rått vål> och ofverdrogs af fpindel-väf

lä-
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iafom i Aug. flce plågar. Den 2% vande vädret

Cg ifrån oftligt til Nordnordvåft, och i början af

Oftob. fingo vi vinter, utan någon vidare kårr-

fy Ila > ån at vi, under oatbruten vinter, fingo

ovaniigen mycket fno. Deraf hände, at åkrar

med härd iera, blefvo detta årnoggrofva, och
togo derfore fedan rått fvag brodd * men de fand-

blandadc och mer mylliga ler-äkrar blefvo utaf

daggen om nätterna något förfriikade.

År 177^
Therm.

Nederb. dagar. Rågn.qvanr* Varmaft. Kallaft,

Jan.F.M. 38 f.ip8 iöMart. 6.3 2j- dit. 027.$-

April - 4 0.173 27 Apr. 127 t - 014. f
Maji - 11 i.ifo z6 Maji 22. j" 12 - 03.3

Junii • 7 o.ö3f 9 Jun. z<$.6 4 - 4.1

Julii - 9 1.777 26 Jul. 30.7 1 • 10.8

Aug. - iz 1.340 2£> Aug. 26.0 27 - 3.0

Sept. - p i.öfo 9 Sept. 22.4 22 - i. f
Oft.N.D.3<5 7.824 iOftt 18.0 16 D. 016.4

126 rp 864 tum,

Såfom forledna aret (lots med jåmn vinter

och mycket urväder, lå ok tes ock fno-drifvor-

na pä nya aret och de ofriga Vinter- månaderna
anknligen, iå at en ftor del £kogs*korflor deri-

genom blefvo efterfatte, och en del brodd-åk-

rar om våren af fno-drifvorna togo fkada, hålffc

Hvetet , af hvilkct halfva utlådet under en bac«
ke for mig derigenom förlorades. Våren var

nog kall, och tvingade den fvaga brodden nog
hardt, hvaraf åkrarne blefvo lå mycket glefare.

Ifen uti Abo, afgick forft den 26 April, och
mar-
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marken blef knappad til Maj rått bar, dock
låddes kornet redan d. io:de i (iftnåmnde ma-
nad, falt Göken hördes förft d zz och Leonto-
don taraxacum blommade ej forr ån d. Z4:de.

Tråden lofvades ej forr ån i Jurtio , och Gräs-
växten blef, i fynnerhet på hårdvalls- ångarna,

ganfka ringa. Den zp Julii börjades flcorden

ined Råg, d. ii Åtsg. med Kornet, och d, iz
med Hvetet. Ärterna af blad-lois förtärde, up-
togos d. 8:de. Den halfva Hvctes-våxten, fom
af fnö-d^ri fyorna ej blef aldeles fordårfvad, gaf
allenaft f:te och Rågen knappad 7:de kornet.

Uti et något vattuyukt och magert kårr, gjor-

des ock förled ne ho it förlok med 10 kappar
Rotrågs-iåde, filta dagarna i Julii; detta tog våi

någorlunda brodd om höften, men gaf dock ej

mer ån jrdje kornet; utan tvifvel hade det tålt

i denna kalla och vatttiQuka jorden, at tätare

lås, tiålfl jorden ock tillika var mager.

I anledning deraf, at detta års fommar var

ganfka torr och het, befarade månge en hinder-

lig våta i råtta iånings-tidcn,hvilket var få myc-
ket fannolikare, fom rågnets qvantum det förra

året var ovanligen litet; och fom Allmänheten
iä fornt fom förledna året, funnit den tidiga låd-

den vara förmånlig , och jorden i år fans gan-

fka fin, foijakteligen til grodd iä mycket tjen-

ligare, ty förhafhde fig nu åter de idogafte; en

clei af Allmogen anftållte iådden redan i början

af Augulli manad. Allmånnafb förrättades den
famma d. ij:åc r ånfkent ingen fpindelvåf ånnu

pä åk ren var til feendes. Den lilla lie- brodd,*

Ibm nu förft marktes, var förmodeligen af de

fkott,
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fkott, fom forledna årets hoft och påföljande v!*

ren, for den ftåndiga torkan, ej kommit at

framfkjuta. Hos mig befåddes det låglåndta och
til en del af pofig grund beftäende nya gärdet*

d. 21 och tij med en tunna af den uti kärret

våxta Rot-rågen, och re {ten med vanlig Råg §

men anftålltes, tvärt emot min anftalt och vil-

ja, tätare, ån det i anfeende til Rot-rågen borde

ike. I det andra hogländta gardet, fulländades

(ådden filta dagarna i nämnde månad, då oele

famma års ärt-land, fom förr altid blifvit befådt

med Hvetc, nu til det rnälta befåddes med Råg,
och Hvetet i defs ftåtle pä annan faftare och le-

rigare grund, tidigare an forr. Så blef icke hel-

ler Hvetet denna gängen med Traftock nedmyl-
ladt fom tilförene, utan under min frånvaro al-

lena ft nedharfvadt, h vilka forfeelfer, i anfeende

til påföljande väderleken , illa voro afpaffade.

Väderleken var fedan
5

i hela Septcmb. fom ock
i Oétober, mycket varm och fruktfam : i Sept.

25 dagar med värme ofver 16 grad. hvaraf hän-

de, at åkrarna i Åbo Lån ofver alt broddades
ovanliga ftarkt och forvåxte, iå at halm -leder-

na, ja ock fjelfva axen i baljen vifté fig pä de
åkrar, fom forft blifvit beSådda, och beftodo af
landblandad mylla. For de måfta marktes ock
den tjocka brodden nog gulna. Många afflogo

fin brodd, fomliga forr och fomliga fenare,öch
de målia lato iä val mindre fom (torre kreatur
beta och förtrampa fina af rågn nog blotnade
åkrar. Ehuru brodden hos mig äfven blef nog^tåt

och något gulnade, i fynnerhet det med Rot- rå-

gen och eljeft for tätt beiädda nya gardet, tilftad-

de jag dock ej hvarken betande eller defs affiående.

H År
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Ar 1776.
T herm.

Nederb. dagan Ragruqva?^ Varmafh Kallad

Jan.F. M. 29 ?-4f4 2
? Mart. 6*3 26 Jan. 027.7

April - 10 o.f i7 24 Apr. 1 r
,
5 2 dit. 010,6

Maj i - 10 1 .f 1 1 13 Maj i 1 90 2 - o? f
Junii * p 1.294 f.n jun. if.7 1 f o
Julii - 10 1

.
3 1 f 2* Jul. 30.2 13 - 8.3

Augufti ii 1.668 10 Aug. 27. 8 Z7 - 3.4
Sept* - 7 1.217 2 Scpt. 19.6 i<5 - 02.3
O&eN.D. 3*79? 70^14.3 29Öec. 014.0

122, 14*779 tum.

h Vintren var hos ofs bland de lindrigare, den
kallafte dagen til 28 grader, ånfkont den i fo-

dra delen af Europén befkrefsj lå ftrång, at Folk
ihjalfrufit. I Jan. var jämnt åkfore, men i Fef>r.

hade vi nog lång och Itark nederbörd, fom be-

fvårade låglåndta åkrar, och i Martii lindrig vin-

ter. Deremot var våren med de kallare och fe-

nafte, iå at det om nåttren fros i hela April?,

då ock jorden hela månaden, for våtajkuli, ej

kunde brukas, Ifen afgick ej ifrån Abo, forr

ån den 2p:de. Vid det åkrarna blefvo bara,

fans rtiåfta brodden iormultnad, och fälten med
en hvit tåll ofverdragna, i fynnerhet Hvcte-
landen. Då fagde fåll atrefs, befunnos de måfta

brodd- rötter ocklå tormultnade, at ftorre delen

funno råd liga fl: at upplöja de måfta åker- (tyc-

ken, och beiå dem med hvarjehanda vår -låd.

De fom forfummade detta, under hopp at rott-

ren åter fkulle uplifvas, eller i brift af något
flags utlade, lemnade dem or-orde, fingo (a fvag

våxt> at den for rått många ej förflög til hoft-

ut-
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utlade. De fom fådt i början af Augufti, och
hade val brukade åkrar, fom ock de, hvilka

ladt i medio Augufti , och hade fand-mylla, de

ftodo fväraft däran } åfven de, fom hade lågland-

ta åkrar, och ifrån hvilka nederbörds-vattnet i

Februario haft fvårt affall. Så hade ock de fva-

gare växt pä fina åkrar, hvilka afflagit brod-

den> eller låtit kreaturen trampa och atbetaden

famma, ån de fom lemnat den orubbad. De
fom hade mycket kullrade åkrar, fingo på den
ofverft ryggade delen aisintet, men något pä fi-

dorna* dar nemligen mat -jorden var i mindre
proportion, och i följe deraf tagit mindre brodd
om höften, til tydligt bevis, at den forvuxna och
ofverflodiga brodden varit mer vållande til den
allmänna mifsvåxten, ån vinter- blidan, hvilken

ifad på flere ftållen, ockfå bortbrände rottren,

lä på åkrar fom ångar. Hos mig, hvareft låd-

den fkedde fenare, och hvareft hvarken betning
eller broddens afflåning blef tilftadd, var Råg-
brodden en god del bättre,» ån hos mine Gran-
nar, och intet fkål at anliålla någon upploining.
mer an pa några (tycken , dar Rot-ragen for

tätt blifvit lådd 3 men det måfta af Hvetes-våx-
ten var iå medtaget, at det å nyo måfte befås,

och derfore användes til art -land. Som åker-
fälten voro fordårfvade, lä voro ock fnart fagt

alla vinter- växter i Krydd- gårdarna ovanligen
forfkåmdaj Rumex patientia var nåftan den en-
da, fom til någon del var bibehållen, Halfva
Majus framfked, innan kreaturen fingo något be-
te, hvangenom ock många Ladugårdar blefvo li-

dande. Kornet låddes hela lenare hälften af
Majo, och fortfattes ånnu forfta dagarna i Junio

Hz af
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af dem 5
Torn efter långt betänkande nödgades

upplöja fina Räg- ftycken. Rågens blomning
fkcdde mycket olika: de tegar, lom voro må it

ftadda, blommade nog tidigare, ån de halmrikare

åker- ftycken , ånftSnt axen voro frodigare och
ftorre, och voro d. 20 Jun. måftedeien utblom-
made, dä de ftarkaft bevuxna tegar knappad än-

nu börjat. Skörden börjades d. 1 Augufli och
fick jag ej mer ån ^:de kornet efter Räg-utia-
det 5

och efter i-| tunna Hvete, ailcnaft 12. kap-

par, famt af de arter, forn på Hvete -landen

blifvit lådde, och af blad - löften fordärfvades

,

allenaft 2:dra kornet. Atkaftningen efter Rå-
gen hade låkert blifvit hälften ftorre , om icke

torkan i Junio forfvagat brodden, och en art

rotmafk i Junio äftadkomrnit en (tor mängd hvit-

ax pä de tegar, forn beftodo af fand- mylla och
alt for los jord. De fvagafte åkerbrukare, och
de forn forledna höften förrättat fädden fift i

Augufli , fingo fkålig Räg- växt , men Hvetet
flog for alla felt.

Efter torr fommar, fingo vi uti A tig. ofta-

re rägn , och i några dagar kall, fydlig ochveft-

lig vind. Åkrarna redde fig yål, och ångs-brod-

den vide fig nog in art och vaxte ftarkt i 14
dagars tid, hvaraf min trefne Granne trodde,

det vi denna höft ej hade at befara lå (tark brodd

forn den forledna, och at de {kulle (kad a fig, forn

nu tänkte anftålla lädden fent: likväl ville ej fyn-

nerlig' fpindelväf inftälhi fig. Den z6 började

]ag lädden, dels med ny och dels med gammal
Räg, famt fjolgammalt Hvete, (lutandes 10

tunnors lådd d. z Sept. Under fagde tid van-

kade flere rågn-llurar, forn ock foifkens-dagar
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defs imellanj det filta halftunne landet RJg ned-

årjntks* efter lädden fkedde under for .myckcrr

Väta. Höften bief federmera nog läng med li-

tet rägn
5
och åkrarna blefvo Rätteligen brodd-

rika.
o

Ar 1777.
Therm.

Nederb dagar, Ragrj.qvanf. Varmafh Källan-.

Jan.F. M. 32. 3.609 23 Mait. f.7 30 F. 030.4
April - 10 1.381 1 3 Apr. 8.7 fdit.oif.2,

Maji - 8 1
. 5 f7 28 Maji 2f.6 3 - 00.0

Junii - 11 o.)~8ö 18 Jun. ij.f 10 - 4.6

Julii - iö 3.30*4 i'f Jul. 21.3 29 - 6.f
Augufti 16 1.309 f3Aug*22..3 29 - 2.8

Septemb. if 2926 3 Sept. if.3 28 - 13
oa.N.D.31 4/803 20a. 13.0 31D.01P.8

139 I9 f3f tum.

Detta arets vinter var ibland de lindrigare,

en enda dag 30 grad. under o, med flårk ne-

derbörd i början af Februario. Våren de remot
nog fen och med dageliga froft-nätter, lå at ån

ej affköt ifen forr and. 26 Apr. och Erfta-fjerden

ej friades ifrån is, forr än d. 6 Maji. Den of-

rigi delen af Maji manad, var dock fruktfam
och varmare ån hela fommaren, med växten gyn-
nande rägn defs imellan. Deraf blef ock ho-

våxten ymnigare ån den pä flere år varit, fornt

ock åkrarna halmrika. Kornet (äddes d. 10 Maji,
innan Göken hördes,

Den éfriga delen af fommaren blef fedan kal-

lare, af Randig blå (t med mycken nederbörd blan-

dad, var iäiedes med de ka! talte, och gjorde, at

all ting mognade fent. Rågen blommade råt-

H 3 te-
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tcligen forft efter d. 24 Jun. och {kars imel-

Jan d. 11 och 16 Aug. famt Hvete och Korn
ej förr ån fifta dagarna i Aug. och början af
Sept., då ock hafran til en del i fiftnåmnde

månad
e
måfte upflcåras, innan den rätteligen mog-

nat. Arterna uptogos d, 28 Aug. for en del af

froft fkadda. Äringen fleg for mig efter Rå^
gen til p:de, Hvetet til ii:te och Hafran til

io:de> famt Ärterna til f:te kornet efter utlå-

det» Det § tunneland Råg, fom for våta ned-

myllades, hade glefare halm och ftorreax, men
mindre åring ån det ofriga, och de tegar, fom
under backar voro belägna, och af vinter- bil-

dan tagit fkada, de voro ock min it lönande.

Lie-brodden vifte fig åfven detta är tidigt ,

och jorden redde fig lika ofver alt til lådd $ och
aldenftund, i anfeende til den kalla fommaren,
jorden ej kunde ega någon ofverflodig varme>
hade man ingen anledning at förhala lädd-en. I

det kallare låglåndta gardet, anftåltes ladden d.

24 och if Augufti, hålft fom fpindel- våtven

då ock ymnigt vifte fig på den famma v och i

det hoglåndta gardet 8 dagar derefter. For mel-

lankommande rågn, låddes f af Hvetet i bör-

jan af Sept. och det inemot dubbelt glefare ån

vanligt varit, nemligen 10 kappar på 18 kapp-

land, aldenftund Hvetes af-kaftningen de förra

åren varit minflcad, genom det Hvetet i blom-
nings-tiden lagt fig. Det lådda broddades längfamt-,

höften var val läng, anda in i Deo. månad, med
fkålig våta, men utan värme, med tåta froft-

nåtter imellan, famt Nordlig blåft och ftorm.

Den var ock rik på Infeder och Larver: min
åker
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Iker på de mullrikare ftycken, blef i fynnerhet

mycket af Rotmafk fkadad,

1778 års Vinter var bland de blidafte vi

plage hafva, knappaft en enda dag Zf grad. ej

heller voro de dagar många, på hviNu den fteg

re, och fkot ifen ifrån Äbo å, d. zo Apr. Af
värmen och ragnet i flutet af April, repade fig

åkrarna, fom i allmänhet voro (vaga pä brodd,

mårkeligen. Hela Majus var dock ledan kall med
flere froffc- nätter, de der bortbrände forfta gro-

dan på kårr- ängarna, hviika derigenom blefvo

mindre bördiga pä ho, ån hårdvalls ångar. Den
18 Jun. blommade Rågen, och Hvetet d. p:de

Julii. Skörden börjades med Rågen d. 3 Aug.
och med Hvetet d. i 8. Lie-brodden, iä ef-

ter forfta fom fifta dottern, var detta år lika

ftark, h vårföre ock med lädden allmänt häftades»

Äringen på Hvetet, fteg til n:te kornet, va-

randes den glefarc lådden, fom alsintet lagt fig,

något drygare, dock ej aldeles fvarande emot
areans innehåll. Rågen gaf ofver hufvud råk-

nadt, 8:de kornet * oriaken til denna fvagaårin-

gen var, at de mullrikafte ftycken voro nu myc*
ket med åker-hven ( Agroftis Jpica venti) bevux-
na, fedan Råg-våxten höften förut af rot-ma-
ften blifvit fortärd. De tegar at land-mylla,

fom 1777 års vinter med ler ftadgade blifvit,

buro nu god växt, utan minfta olägenhet af

mafk , fom förra åren befvårat dem , ej heller

mårktes pä defle hvit-ax , ånfkont hvit-ax af dy-
lik art arven detta år medtogo andra tegar.

til 20 under o. Våren likaledes

H 4 An*
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Anmärkningar.
Vart tidehvarf år val la vida mera uplyft fram

for forn-tiden, at man nu å fido fatt dc Gam-
las Aftrologie, antingen lädden ffcal ffce i Skor-
pion eller Jungfrun &cc. ej heller råtta månge
lig efter fogla-flui, ån mindre efter vidflkeppel-

fer och daga-val , eller med Colero räkna

flört på Nye t och Ncdanet, utan tiltror man
lig nu mera på långt i åk rare grunder kunna an-

Hålla fi t iåde den båfta tiden : men om någon i

våra tider derfore är få kunnig, ät han alt id vet

utvälja den båfta, derom t vi fl ar jag mycket.
Anförde 1 1- år i ga Observationer bcMtyrka , det

jag lå val efter de klokafte Hushållares theo-

de, fom ock i grund af allmänhetens erfarenhet:

hår i Abo Lån, ofta nog mifstagit mig , och at

iädden, i anfeende til påföljande väderleken, of-

taft på en lycklig håndelfe ankommit.

Ibland detta Lånets idogafte och manftarka-

flc Allmoge > har den feden velat nog allmänt

råda, at läfom uti alt annat arbete, åfven på
åkren vilja vara de forfte* famt hafva hedren for

ät forft fluta arbetet dårftådes. Utom den for-

luft i aikaftningen, fom defle, faftån omärkeli-

gen, årligen derigenom hafva, blifver den dock
imderftundom fynbarare > och fedan denne tåflan

blifvk mer allmän, har den ock ibland tilfkyn-

dat allmån mifsvåxt, iåfom året 1776. Dere-
inot gifvas ock Snnu månge mindre manftarke

och fenfårdige Hushållare, hvilka med ån ftor-

re fkada ef fan börja tidet pä fin vättufjuka och
flerilare åker, in då de tfcefnare fulländat det

famma, då ock defle fnart fagt, årligen tå en
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{Vagare våxt, ån deras magra och nog kokiga

åker annars kunnat gifva, efter et båttre bruk
och en tidigare lådd. Skadan af bagge mifs~

tagen är tydelig : likafom den magrare och hår-

dare ångsvailen altid år nodvuxen och fterilare,

ån den fetare och upplöjda, och med fin fva-

gare växt mognar fortare ån den gråsrika mar-

ken, hvilken äfven längre tid på dagen bibehål-

ler fin undfångna- dagg, ån den pä grås fattiga-

re jorden^ famt fordrar deremot längre tid om
höften, innan den hinner tilråck ligen rotas och
broddas , framfor hvad den bördigare ängen for-

drar y tå forhäller det fig pä lika lätt med åker-

jorden. Den vålbrukade kan genom for tidig

lådd fnarare forvåxa, läfom det 1775- Öved de, ån

den magrare, dä denne deremot, enligt 1774
ars obfervationer, efter forfta ragnet , blef mer
lönande, faft den i början af Åugofti anftålldes,

4n den fenare fädden, då den ej, lika med annan
fint brukad och myllig åker, kunde taga brodd
och derfore blef mindre lönande.

Likalå mifstaga de mlfte Stånds - perfoner
och ftorre Hushållare fig pä tre fidljaktiga lått

om den fordelaktigafte lånings-tiden : en del tro

råtta tiden dertil tilråckligen vara i naturen ftad-

gad, och taga det for en afgjord fanning , at

man altid bor anftålla lädden, iå fnart man efter

förrättad (körd hinner få utfådet trofkadt, fatl-

ån gamlare erfarenhet ån åren 177$ och tjjf
beftyrka vederfpelet. Andre åter, fom efter li-

ten brodd om hållen , ibland fått en kårnrikare
våxt, hafva ftrax trodt fin erfarenhet ofverga
alla andras, och antaga den fena lådden i Septem-

H f ber
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ber (åfom rnåft lönande, hviiken dock oftare for-

orfakar minfkning i åringen, iåfom fenafte prof-

iådden hos mig 1773, hål ft då ymnigt rågn til-

Hoter, fåfom 1768, eller kall vår, iåfom 1770.

Den Landtman, fom utan at at Ocadan biif-

va vis, vil for&affa fig en lönande åker, bor,

jämte det han til åker utvalt den fruktbarafte

grundvalen och fördelaktigare belägenheten

,

ockiå, efter åker-jordmånens olika behof, forftå,

at med tilgångelig backmylla, fand och ler m.
m. bringa den lamma til fint och for kårna tjen-

ligt jordbruk -

y tillika ej forfumma at genom vål

afpafiade och tilråckeliga diken, fria fit Garde
ifrån fyra och vattu-drågtighet 5 famt Äntligen,

efter flera möjliga anledningar, forfigtigt an-

flålla och proportionera utiådet: vål påminnan-
de fig, at Iåfom åkrens blotta godflande, för-

utan vederbörligt dikande, år blott half-godfla,

och uträttar foga mer ån dikande enfamt kan
åftadkomma, lå blifver ock en efter jordmäner-

nas fkiljaktighet i hela åker-gärdet vål afpaffad

lånings-tid, och rått proportioneradt utlade, mer
lönande, ån hvad både dika och godfla tilbrin-

ga kan. Skall han vidare, i anfeende til fäd-

den, vålfignas med lå ymnig våxt fom möjli-

gen fke kan, måfte han 1:0 til Hoft-fådet ut-

välja medel-tiden, och deruti håldre lämpa fig

efter hvad gamle forfarne Bönder genom fin er-

farenhet på hvarje landsort funnit vara det lå-

krafte, ån at efter ens eller annans hypothefe,

och af et eller annat forfok underttodd , tikro

fig vara klokare ån hela menigheten. Han bor

ock 2:0 y med de kunnigafte Hushållare, inom
namn-
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nämnde medeltid afpafla och proportionera den

famma, efter fom jordens låge och gjorda för-

bättringar fordra, antagandes det ock for en

hufvud-regel, och med 1767, och i fynnerhet

1771 ars ohfervation inftåmmande, at den fadd

år lyckligaft träffad och måft lönande, fom pä
medel-tiden afpalfas, då jorden finnes tykraft.

Det år en ftadgad lag i naturen , at Kvart

flag fkal, efter determinerad ordning och tid, vä-

xa och foroka fit flågte; och fom denna inltin£fc,

ibland växterna få väl fom ibland djuren, inftäl-

ler fig enkannerligen på v i fl a tider, Uarkaft höft

och vår, lä kan det ock lågas om den våxtgif-

vande kraften til grodd (vis vegetativa) (om jor-

den hyfer, at lika fom et ferment af villa kraf-

ter, och genom deffe på villa tider, blifva li-

kafom i lin brunft, eller mer benägne at gro, la

at den på alla frön i jordbrynet år mera ver-*

kände ån på andra tider, hvarföre ock farorna

tider i gemen bora anfes fåfom de formänliga-

fte til lådd.

Denna jordens vegetativa natur och til våxt
tjenligafte tid, hvilken, efter det erfarenheten

vifar, höft och vår år fom ftirkaft, utmärke vi

med det ordet tyker och tykerhet. Skårfkådas

grunden til denna jordens tykerhet, finner man
den utan tvifvel komma derutaf, at de verkan-

de krafterna, luften med fin luft-fyra nemligen,
och kölden, våtan och värmen, träffa fins imel-

lan på vilfa års-tider en til grodd låmpelig jåmn-
vigt, hvilken af jordens eldfångda eller phlogi-
ftilka, och til posning difponerade delar attra-

herad, fedan meddelar ftyrka åt de i jordbry-

net
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ne t befintliga Tron, at kunna utblada fig och
växa* Så yifst det i gemen kan fåjas, at jor-

den 'hoft och vår til lådd år tjenligare än pä
mellantiderna, få flår det icke heller felt > at iä

val jordmanerna efter fin olika art och "tilbland-

ning famt fkiljaktiga låge, under fagde tider må-
lie hårutinnan förhålla (ig olika, fom ock at en

omfkiftelig väderlek pade i jorden lemnade fron

blifver i defs mån åfven mer eller mindre ver-

kande, alt efter fom de få kallade elementerna

träffa den for växterna formånligafte jämnvigtenj

hvilket alt i fynnerhet af den i akt tagas mä-
fie., fom en ymnigare våxt framfor det vanliga

erhålla vill.

Dageliga erfarenbeten bevifer alt detta tii-

råck ligen
, ty fom all jord ej år lika bördig och

for alla växter lika tjenlig, få är icke heller all

jord alla är lika tyker, eller de fl as tykerhet pä
lika tider infallande, fåfom den vattuijukare och
magrare det tydligaft utvifer, t. e. det är 1769
for ft befådda tunnelandet; hvarfore det fä myc-
ket nödigare vil vara, at forft gora jorden tjen-

lig til fåds framalftrande, och fedan derhos ut-

röna deflas båfta fanings -tider, jämte livad mer
til ymnigafte fådes-våxt bidraga kan.

Sjelfva åkrarna be flå af mylla, kalk jord och
märgel

5
lera, mo, fand och Idapur eller fjelf-

fråtlten. Dcfle med flera fina {lag ( jpecies) fom
de ega mycken olikhet beträffande (Jelfva bör-

digheten , hälft om de tillika åro falt- fvafvel-

eller malmblandade, tå blifver ock i dem en be*

tydlig fkiljaktighet i grodd-rikhet och gronings-

tid , hålft fom den ena tål mera våta ån den an-
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dra, och den ena drifver fortare, dä den andra

deremot, efter fin ftörre bördighet, fenare fram-

fk affär en ymnig våxt. Svartmyllan år af alla

den hördigafte och grodd - rik afte , i fynnerhet

den af Djur-riket. Back-myllan af yåxt- riket,

år deremot gärna torrare och til grodd något
längfammare , dock med märgel eller lera blan-

dad, fkåligen lönande. De ofrige fnart fag t o-

nytuge jordflagen, mäfte genom nyfsiiämndc til-

blanningar göras bördiga $ ju mindre ler- (lagen

med matjord åro mattade, och med fand mylli-

ga blefna, defs tidigare iånings-tid och tätare

fadd fordrande höfte-tiden , cm fadden med ve-

derbörlig grodd och brodd emot vara kalla va-

rar flcal blifva tilråckligen förledd. Undantages
någon del af Åbo Läns vä (t ra del, hvars åkrar

åro mårkeligen med fjclf-fråtften belaftade, få

be (Hr den måtta åk ren uti det egentel. få kalla*

de Abo Lån af lera, och denna af flera mer el-

ler mindre bördiga {lag* Den allmänna ile grå-

cller hård- leran gör åkrarna mycket kokiga och

på råttan tid til fadd otjcnliga$ likväl alt efter

fom denne, tid efter annan, af t re fn a re Landt-
mån, i britt af märgel , jåmte gödning, med
kalk-grus, back-mylla* fand och granris rm ml
blifvit til finare och bördigare bruk bragt » har

den i fena re tider blifvit lönande, och tål nu
åfven någon fenare fånings-tid, an förr bruklig
varit. Den i dagen til mjöl vittrande {jo-vH&q,

fp eller gas- leran , år ock hår uti fiere Sock-
nar nog allmän, under namn af pös -lera och
iakingejord, famt utgör pä lågft belägna {fål-

len våra bottnléfa dyar. Den iyarar lör ingen
del emot märgeln, sned hvilken den af ibnili*
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ga confunderas> icke defs mindre kan den ge-

nom tilråckligt dikande göras tåmmeligen bör-

dig, fåfom det nya, år 176P, forfta gängen med
Räg belådda tunnelandet bevifer, hällt iom den
1 dagen altid bibehåller fig fin och mjolig; den-

na leran utgör egeriteliga orfaken, hvartore di-

kandet i Abo Lån år få nödvändigt, och utan

hvilket brodd -rottren om våren blifva genom
froftnåtterna updrefnej den bor ock tidigare ån

annan lera belas,

At jordens olika lagen afven tilfkynda mår-

kelig fkilnad i jordens fldljaktiga tykerhet, och
i tiden til fadd, år lika få otvifvelaktigt , och
måft vid vår~fådden fynbartt alt efter fom åk-

ren år hog- eller låglåndig, emot foder eller ve-

fter belägen, under et berg, mot en fkog, el-

ler på flackt falt, och efter fom den år mer el-

ler mindre med diken, famt med fvartmylla forfedd,

fa undfår den ock derefter fkiljaktigare fin år-

forderliga torka och värme om våren, famt för-

lorar den få mycket tidigare om höften, hvar-

fore den ock i proportion år olika bördig, famt

fordrar om höften tidigare fånings-tid. Skall

äkren rätteligen ifrån fyra och back-vattn blif-

va fredad, få diken ej anläggas uti råt linea,

långs efter backen, utan i Zickzack, med be-

hörig rått eller fneddad vinkel emot backen, for

hvarje åker -teg.

En ej mindre mårkelig fkilnad i fånings ti*

derna, torde ock få fjelfva grundvalens olikhet

tilfkynda, ånfkont den vattufjukare med tilråck-

ligare diken förbättrad blifvit. De i dålder be-

lägna åkrar, fom tillika åro vattcnfiuke och ut-

kyi-
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kylde, kunna ej (å långe bibehållas tykra, fom
de hoglåndta, och pos-leran, fom hår år radan-

de, tyckes ock fordra, at fädden tidigare pä
denna måfte anftållas.

Förenämnde fkiljaktigheter uti (anings-tider-

na, bibehålla filart fagt alla år et orubbadt lika

forhållande, och kunna derfore låtteligen full-

följas af hvar Landttnan, fom något når år kän-

nare af fin jord. Deremot, fom den mycket
omfluftliga väderleken åftadkommer de betydli-

gare fkiijak tigheter i jordens tidigare eller fe-

nare tykerhet, fåfom af nåtandet fift i Sept.

ä^en 1772 och-74 och for fl: i Aug. 1774 Autas

kan, famt vid mifstagen derpå, tilftyndar de be-

tydligafte mifsvåxter, fåfom 1769 for Stånds-

personer, och 1776 for alla trefna arbetare j

fordenfkull vore til onfkandes, at Landtmannea
hårutinnan kunde komma til någorlunda vifshet.

Phyfici , i fynnerhet afledne Medic. Profef-

foren Doft. Lkche, och efter honom Herr
ProfefT. och Wafa Ord. Ledamoten, D. Kalm,
hafva val på denna ort haft all moda ofpard,

for at genom fina dagcligen i hela joårenfort-
fatta Obfcrvat. tå utrönt , få val de årliga vin-

darna, jåmte ragnets årliga qvantum, fom ock
den månatliga värmen och kölden m. ni. hvil-

ket fak ra fl: hade kunnat vågleda Landtmannea
til fånings-tidens reglerande , om något vifst

forhällande deruti blihrit igenfunnet. Men fom
ingen tilkommande nederbörd for hvarje månad
derigenom utftakas , ån mindre 8 dagar foruc

forefes kan, fåfom de hår anförde 11-äriga, at

ej fortiga alla de ofriga hela 30 åren tilbaka fort-

fatte
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fatte Meteorologiska Obfervationer utvifa, dem
fiftnnmnde Herr Doftor gunftigaft mig meddelt,
hvilka hvarken med hvart i^rde,

(
#

> ej heller

med något annat åratal jåmnforas kunna \ der-

före lärer icke heller framdeles lånings- tiden

härigenom kunna lardelcs regleras* Skulle nå-

gon orubbad proportion finnas bibehållen uti är-

liga qvantitcten af ragn, iå blefve deraf någon
anfédning til at med menigheten förefpå fig mer
eller mindre rågn emot höften eller ianings-ti-

den, alt efter fum våren, i fynnerhet Majus och

Ju ni us, varit torra , Iäfom 1 7f f -6o«6g- 71, men
detta flög aldeics intet in med 1761 , ej heller

med 1762-6^:, och inträffade nog fent, til män-
gas ibid a 1770$ och ån&ont 175-3 ars Majus va-

rit med de vatäfté zt 1.72 4, hade vi icke defs

mindre eri våt fofmmar, til och med Septemb.

torrt , det vittnar £77f\ då det med 1774 jåtn-

föres, eller tvärtorn, då 1767 med 1768 tages

i ofvervägande.

Mänge torde ock vara, fom af en tidigare

eller fenare vår, eller af en tidigare eller fena-

(*)T.e. om I77f, då nernl. i Majovar 0.379, Julio

2.685*, Ang. 4,266, Sept, 2.5-5-7 ,
jåmnfåres med

1774, dä äter i Majo voro o. 95*4, Jul. 1.078, Ang.

0*967 och Sept. o<9ff: eller om 1 75-8, då vi i Maj i

hade 0.856, jul. 1.266, Aug. 1.94.4. och Septemb.

2.5-77, compareras med 1 777 , då i Maj o råg-

net (kg til 1.55-7 ? 1 J uli° ti! 3'364» Aug. 1.3.99 och

Sept. 2.926*

re
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re blomning och bärgning vilja tro, i°dden i

den man ock böra förr eller fenare anftållas.

Denna naturens ordning inftåmmer trntme*

ligen med åren 1771-72-75*76 och 77, på hvil-

ka vårarna voro nog fena, och bollarna likale-

des nog länga och bida > fofli ock med åren

1769 och 1774 * då vårarna voro mycker ti-

diga, men deremot den påföljande höften kört*

och vintren med de tidigare Icke dels min-
dre var förhållandet, aren 1768-70 och 1 71, heltf

annorlunda ry ehuru tidig våren var deiTe åren,

blef dock höften läng > och la fkadlig fena låd»

den 176g var for Stånds-perfoner, iå var tvärt

om ock den tidiga Allmogens lådd, år 1770, til

deflas forluft anltålid, .ej heller hade tidig ladd

1775, lyckligare utflag.

I brift på tilforlidigare > torde den af forfar*

nnre Bönder obferverade Lie-bredden pa ångar*

ne> lå väl efter forfta fo ni filta flottern '-upvu-

xen , kunna tjena til någon cfterråttelfc* fedan

förhållandet imellan ängens och åkrens tykerhet
efter läge och bördighet, af en hvaf lärfkilt

närmare utrönt blifvit. Alt fom ängsvallen mer
eller mindre, forr eller lenare, af rågnet m. m.
emot höften tempereras, börja de perenne vax*
ternas rötter > af grås och ftarrfbg i fynncrhet*

(Gramina & Carices) at gro, rota fig, farm at up*
fkjuta.fina bjertblad for tilkommande årets grås-*

växt, hvilka, ej olikt annan lådes-brodd, gronfka

och växa nog ftarkare, In den afflagna grås-

itubben> hälft i dålderna. Och låiom denna
laledes låkert nog tiptåcker ängens tykrare tid,

lä kan ock deraf fiutas til tiden af åkrens > la

I at
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at defs tidigare eller fenare, ftorre eller min-

dre tykcrhet utmårkes deraf, at Lie -brädden

v i far fig frodigare. For den Allmoge, fom haf-

ver fvagare Åkrar, foijaktel. ej for mycket ty-

ker jord , tyckes ock vara mer {kål, at efter

Lie- brodden afpafla fit lade > men famma mår*

ke torde ock for andra förfigtige hushållare ej

vara utan forman , ån&ont dejfias åkrars tyker-

het år både Jtörre och varaktigare, enar de der-

hos åtfölja andra Phyfifka fkäl, efter årstiden

til defs åker lämpade, hål ft iom Lie- brodden
ockfå kan underrätta dem, om fådden fkal an-

itåilas glcfare eller tätare»

(Slutet fkali införas i nåftä Qvartal.)

JOH. HAARTMAN ,

M. D. Prof Ridd. af Wafa Ord.

Andra Fortfättnmgen af Afhandllngen §

om Conifka SeBtonerna t gemen y

af

J. MELDERCREUTZ.

ZZ. I drofats. Om utur en puncb T, (Tab.
1 4 IV. Fig. X1IL num. i. 2.) dragas

tvenne råt-linier TA^TXx, fom (kåra en Comfk
Seftion XAz; och utur den ena liniens (kårnings-

punéter X>x, dragas tangenter, fom mota den
andra linien uti K,k; il är Tai TA: TA. Ta: : Tkt,

TK: Tk.TK.

Bevis. Igenom en, på nåft förut anförde fått

(2,1. f. g.\ til hår nåmnde pun&en T, funnen
pund Ry eller och tangenternes vid X,x> mötes-

punkt

/
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punft t, drag råt-linien Pt; hvilken läfom Har-
monical-medel-linie delar den genom T, och Con-
taét-punéterna X,x, dragne råt-linien TXx, Har-
monice uti v; famt alla andra utur T, dylikt

dragne råt-linier, TKARåk, laledes blifva Tk:k%:z

TK:KR, famt TkraÄ: : TA:AR(§. 4, 17. 20. f. g.)

hvadan TA : RA : : Ta ± TA : %A> och TA:TRi:Ta*
TAizT*) famt Tk : Rk : : Tk ± TK: Kk^ och TR : Tk: ;

zTK: Tk±TK, laledes Ta±TA: TA. Ta: : Tk± TKt
Tk. TK. S. Sk. b. Och tvårt om.

25. Håraf följer 5 af, då utur T, dragés åf^

ven en tredje råt-linie TBb\ fom (kår Se&ion,
hvarifrån dragas til forcnåmnda andra linie Az^
tangenter BA>bK y hvilka Itmotas i famma Har-
xnonical medel-linie, tMRm > ( zt. f. g.) varder

Tk ± TK : Tk. TK : : [ Ta ± TA : Ta. TA : ] TA &

Ta : TK. Ta i famt blifver ^* =
2 t t

™ = ^~ t

7T> fom vifar, at fummorne af Har-
i/c^g i a: in

monical-bråk, hvilkas gemenfame tåljare år en-

heten, åro lins imellan jåmnlike, då nåmnarne
uti hvarje bräk-fumma, aga et gemenfamt Har-
monical-medium 7R, fåfom nämnare til det, med
berörde bråks fummor, jåmnlika bråk, hvars

tåljare aldå råttar fig efter Harmonical-bråkens
antal.

24. I anledning hårat, gifvas åfven (S. ri.

f. g.) , af gifne tvenne tangenter tXjx> C Fig,

XIII. n. 1. 2.) och tvenne punfter i Seétion,

é$®h punélen T* uti ^a, hvarigeaom gar Or-
I z>

" dina*
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dinaten, emellan de tvenne deruti fokte Con-

ta£t-pun£ter X,x. Når gores ka— KA: Ka:: kawD,

och kD : [DR—] DT: : DT: DK> (14. II.) emedan

då blifver 7K: KR: :Tk:kR, och af då a£:Da::

JK: DK, Da : : : DÅ^: D4> tadan Da : DR : : DÄ : D^
blifver åfven TA: AR :: Ta : sä,, hvaraf kT±KT%
kT.Kl::aT±AT: aT AT. (zz. f. g.) Eller, efter

dragen QAL, drag KAak, emot gffné tangenter,

6r,0>>, och 021 a<?, emot ÖM, och az/li^iii^,

emot Gal och 02X: fok k 2 =fi.fi, (14. II.)

lamt Öril/aXP, fom kan fke på tvåggehanda lått

,

til .tvenne fårfkilda Se&ioner, efter fom van-

des emot eller från ^ emedan, af då fi:lo: :lo:tf,

FL:fi:: ÖF: [ö/zz] <?a, FO : FX:

:

*o : lo, blifver a/: ÖF
: :

[A:fö: :fl/:ÖO::] a/:/^, och $F—fO (9. V.)',

hvaraf FÖ zz [/ö zz] a^ZO=/a; och, när gores

Ld— da, blifver dl~dO, famt 7$, ii/G, en gemen-
fam Harmonical-linie , både med gifna ÖK,9k,
och gifna QA,8a, lä ock med den tillika fund-
na gemenfamma Harmonicai nxdel-linien 6d ^o.

f. g.)$ hvilka (kära Harmonica, lä val den, mur
iåledes fundne pun&en T, genom Conta6t-pun-
éterne T>y, gående Ordinat, uti V, fom den mur
famma punft T, genom de i Seftion gifne pun-
kter ^,a, dragna Ordinat, uti iåfom det år-

fordras af berörde punét T, (§. 4.) Detta gag-
nar vid Harmonicai-linicr i gemen, dä af fyra

lädane gifvas allenaft tvenne, icke utmed hvar-
annan.

zf . Ldrojats. Når hornen af en råtfidig , ehu-
ruledes lammanhångande lex-kant, T)Nj,m,x,q,

(Fig.
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(Fig. XIV. n. 1. 2. 3.) befinnas uti en Coniffe

Scéhon, eller vid tvenne gifna råt>linier
, Gmfix;

dä äro belägna uti en rät linie TRk > lnterlc-

ftionerne, af forila fidan, NT, med den fjerde,

qx: af den andra Ny, med den femtes: af den
tredje qy , med den (jette ml.

Bevis. Drag tilfamman TN,km, uti Z, och
Tx,Ny uti A", famt LEe\\Tqx^ fom poneras mota
Seftion uti och LifWykN, fom poneras mo-

ta Scdion uti i7,/. Emedan f^Mx ; TT.TN t :

EL Le : NL. LT (f. Tp. f. g.) NK Ky : qlC Kx : : FL.

Lf : CL. Le , : £jV : : Lm : FL. Lf^ och

af de 5
efter deras tvenne gemenfamma fidor,

KT^ xTf Ta7
, TL, hopftålde tvenne trianglar,

xTL, NTK, TN. Kx : LN kx : : [#7 : LK: :] :

Lx.kN} (*) få gifva trianglarne kLTR, TLmR ihop,

och k KTR^qKyR^ ihop, medelft parallel - linier

med mT,qy ^ utur £, och K,TR:Rk::[Ky.qT:qK.

ky\\Tr Lm:LT.mk::~] TR\ Rk. Hvaraf finnes, at

råt-linien Tm^ i de förre trianglar, (Hr den, i

famtlige förenämnde trianglar, gemenfamma råt-

linien TRk r i famma förhållande TR:Rk, och i

famma pun£l Ä, fom råt-linien 57, i de fednare

trianglar; hvarfore åro ofvannåmnde Interfeftio-

ner ,
T,R>k , (n, j\) belägna uti en råt-linie,

s. it.

(*) Uti Trianglarne xTL,NTK , nar derutinnan dra-

r ^ NL:LO::TN:TK
gas konxL,LOuTh, blifvcr ^(^j&g^
Lk: Ko::Nk:NK

,

Ka:TK;:Lx:Tx.
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S* fk.b. Når Interfe&ion 7*, tillika med N^q,
coincidera, med råt-linien GxTNy fom g#r ge-
nom pun&erne #,2~, och punfterne y9 m, falla ut-

om råt-linien TNy vid råt-linierne GmyM
% och

GxTNy fä må
5

til Interfe&ions-punÖrens 7% igen-

finnande, utur någon pun£t M, af råt-linien Gmyy

dragas råt-linierne RMTjXkM^ emot qY,Ny> dä

Ä^T^gjfver T uti Yqx$ biifvande Interfeétioner-

ne TRk* då jåmvål uti en råt iinie T emedan uti

alla punkter M> eller af råt-linien Grti> hvar-

emot jåmte råtlinien GN> fladna forbemåite kx-
Itantens horn, når for hvarje upftåilas analogt

ofvannårnnde trianglar kLTR,YLmR eller YLMR >

och kKTR>qKyR> famt där dragés px\\Gm
%
GM

y

LM. hy Lm. ky
fom gifver = ^,beftåndig=M^VI);

få blifver uti berörde trianglar, få uti M(Con-
Itant.) fom fedan, uti ofrige M,m> alleftådes o-

forånderligen 7*R\Rk J : [Ky qT: qK. ky : : Tr LM

:

eller TT.KM:LT. mk, eller Lr.MkiQ Tr :r^ fä-

fom hår ofvantil.

z6. Når af en lådan fex-kant, tvenne horn

TjN, (Fig. XIV. n. 1. 2. f.) gå tilfammans, då

!Tr, tangerar en Seftion uti T; få blifva famma-
ledes Interfe&ionerne T^Ryk^i en råt-linie. Och
om derutofver tvenne horn qx\ tillika åfven gå
Tilfammans, då Tq, tangerar en Seétiön i q$ iå

blifva åfven då, Interfeéfcionerne ^R3
k

%
i en råt

linie. (S. if. f. g.)

27. Och tvårt om , når förenämnde fexkants-

fidor, forbemålt fammandragna ,
ega deras Inter-

feclioner TfR^k^ (n. 3. f.) belägna uti en råt

linie
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linie TRk, (n. r. 2.) och någondera af trenne defs

horn eller 2;^,*, åro belågne vid en an-

nan determinerad rät-linie ^ iä åro de ofrige horn

N,q,m, eller jämväl belågne vid en annan

determinerad råt-linie Nqm , eller ^w, famt om
förenämnde tre Interfe&ioner, åro belägna uti

en rät-linie , men ingendera fex-kantens tre hora

åro belågne uti en råt-linie i la innefattas alla fex

förenämnde horn, uti en Conifk Section. Hvii-

ket alt, bevifes af motfatfens orimlighet, (f. 19.

%f. 16. f.g.5 $. 4.)

28. Altfå, når kring rootes-pun&en 2^, af

tvenne råt-linier NT^qx^ ftållde genom fyra af

fem gifne pun&er T^N,q
y
x^y, fom kunna anfes

for lä många horn af en fex-kant: och kring

tvenne pun6ter deraf T famt X, låfom CentVer
eller Poler, vridas råt-linierne TRK.TRm^ och
xkL, lä at Interfeétionerne R och af hvarje

tvenne dåraf, ättolja hvar fin råt-linic yq, och
yN^ ftållde utur den femte gifne punftcn >>, ge-
nom förenämnde gifne ofrige q och N} lä gif-

ver bemålte kringvridne råt-liniers ofriga tredje

Interfeétion m : Punfter til en determinerad råt-

linie Gm, (n. 3. f.) fom gar genom ofrige pun-
fter q, Ny

eller y af de tern gifne, når de trenne
deraf, Tj

?
x^ eller 2)y,#, åro belågne i en råt-

linie , antingen förenämnde tre Centrer T^x,
åro belågne uti en råt-linie, eller icke dårutin-
nan : eller pun&er til en determinerad och fä-

ledes beflcrefven Coniflc Seftion, fom gar genom
bemålte fem gifne punfter T^N^q^x^y, (n. 1. 2.)

når trenne deraf icke åro belågne uti en råt-li-

nie, fom följer deraf, at förut anförda Inter-

I 4 fc-
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feftioner ^iM, filedes ftadfe befinnas, uti den
kring Centern T

9 forbemalte v ridne råt-linien

7»*, ('2f,
26... 17. f. g.)

Ip. Åt altfa beftrifves en råt-linie Gm, (Fig,

XV» n . j.j enar trenne pun&er, at fem T,y}x>q iv;

åro gifne uti cn råt-linie, beviies direft iakdes.

l:o Iv är tre punÖxr T,?,*, iäfom Centrer åro

g^fne uti en råt-linie, jämte ofrigt (S. 28. f. g.)
Drag, inur de kring Centrerne T,Xj rörliga råt*

Jiiiiers Interfe&ion uti m, råt-linien mo ||
xTy>

med deremot behorigen utdragna rät - linier > til

s,n.o R,G. Emedan Tq : TT: :wn: sm
y
Tx\Nx: i

sm om, mn : om ::Gq. GN (4. VI.) iå år Tq. Tx : 7j,

Nx : :Gq: GN, och t,T Nx Tq. Tx ; T?< Nx : ;
'

qN\GN, lom gifver for hvarje förändrad Inter-

i aion «r> femma beltåndige motes-punét G,* af

den inur genom den oföränderlige pun&en

% y g|< ncie rät-hme, med den, genom forenämdc
ne Centrer, gifna råt-linien Gx. Hvarfore ät-

motas de rörliga rät-linierne YRm y och kxm, ftåd-

ie uti en oföränderlig gjfven rät-linie TmG* S,

b, 2:0 När allenaft tvenne gifne pun&er
T och x y iäfom Centrer, men icke den tredje

gifne Centern i X> åro belågne uti {amma råt-

linie Gx\ m. m, (§, 28. f. g.) Drag Tnt\\qy y fom
möter 7^>

5
förlängd

5 utw/, och *r, uti famt

[jixKWqy, fom möter 0^, i ZC 5 ocbiVyji drag

åfven xdlqn, mot A), och df% lqy<> mot Vid

hvarje genom gifne puntten x, dragen efter be-

hag, råt-linie kmxM, blifver uti trianglarne Mnk

och Kr fji Jk : dk^ytk : : kn. Kn : yi\a>> [nM=\

% KM + nl< (g), och : : : kn. Kn : ^ Ä»±

nfi KM 3
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n\x.KM, (ip. V.), hvaraf dk\ Kn : : [_kn:Kn +
KM KM _

;/ r kn dn %^.t^QA^wf*, ochÄ:[—r =] : :

Of. (Fig. XV. n. z.) Når kring punitcr*

ne T y och tagne iäfom Centrer, vridas emot
rät iinierne nNyk> och nqKM> råt* Iinierne Trk^

och trM s b v lika med deras Interfeftioner r y

åtfölja gifna rät-linien qy y dä utur bevandras

MK, medan utur bevandras kp y hvadan ftåra

hvarannan rät -Iinierne fxky Mk y uti en punél

af LK=ljJL > medel ft KX:qR::[tK:tR\\Tfx:TR:{]

XftiqRyKX.LK:; [_qR;Rx:\'] xp://A, och Tn:Kx\z

\_qn : cjK: : /y ; : :] M : iC* : a*/^ : ; Fn :^ »Af: ;

:

dx \dk y tn\nM\\ \KL~"\i\A : MK^I^:Tn : : ^ : nk->

blifver fammaiedes dkiFn : ;fxk:KM: lä at den

emellan lådane fenare punfter ^, och Af
3
täledes gå-

ende föränderliga råtlinies foi bemålta Interfeétion

x y blifver den iamme beftåndige punét x> lbm
delar de förut nämnde trianglar Mnk y och Knyt.

Hvarföre gifver den kring T
y

vridne rät-linie,

famma Interieftion m y med den kring x y vrid-

na rät-linie, när forenåmnda råt-linies Interfe-

ftion r, med gifna linien qy > åtföljer tillika dels

Interkction med den kring vridna rät-linien,

hvilkcn möter den famma kring x, vridna råt-

linien, tillika uti gifna linien nqK\ fom når

bemålta kring T y vridna råt - linia , med fö-

renämnde defs Interfeftion r, åtföljer tillika

defs Interfeftion med den kring T * vridna rät-

linien
, _hvilken möter den famma kring x, vrid-

na råt^linien, tillika uti gifna linien nyk y eme-
I f dm
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dan den kring vridna råtlinien behåller uti bag-
ge förenämnde håndelfer, famma ftållning emot
den kring T> vridna rät-linien. Och blifver iå-

ledes> den forbemålte genom råt-limernes, fom
vridas kring x> och 7*, famt 7"^ utom råt-linien

xT, InterfeéUoner uti de gifna linier qy,nNy y

formerade linie mG, en råt-linie j emedan den
blifver forbemålte famma linie, fom formeras

genom råt-liniers, vridne kring />2% och x 9

uti famma råt-linie tTx
7 Interfc£fcioner, uti de

gifna linier qy^nqK: fom år en råt-linie f l» d.)

h. (k. b. Detta fenare, kan åfven bevifas, falt

nog vidlyftigare, independent af foregående,

(i. d.) medelit bevift famma forhållande, ^iTo\Tx r

då rnoWqy^ fä våi for de kring Centrerne x och
T, forbemålte vridna råt-liniers Inter * feétion

fins emellan m y fom förlängd någonderas med
den gifna qN, dåråft denna fenare linie, annor-

flådes ån uti m> (kulle då kunna råkas af fore-

nåmnda. Af foregående finnes, i folgd och an-

visning af figuren* huruledes til famma råt-li-

niers formerande på hår anförde lått, må at tren-

ne Central -punéter, uti en råt-linie belågne,

finnas behörige andre trenne, fom icke åro be-

lågne uti en råt linie, och tvärtom. Når pun-
kten ^infaller uti T, dä må Central-pun£t* x, flyt-

tas uti råt-linien Gy, hvarefter finnes nytt r,

fldldt från Tt\\qy. Foregående utvifar jåmvål,

at då tre Centr. punft. icke åro uti råt-linie, tå

fäs forberorde råtlinie x, når de for Interfeétionerne

gifne tvä råt-linier, motas uti råt-linie med tvä

Centr. puncter> hvilka två punéler, tillika med
förenämnde Interfe&ions-råtlinier, kunna efter be-

hag oaibyeas, til råt-liniers likafullt befkrifvan-

dej
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de;, emedan dervid kunna al tid upftållas beho-

nnnorlunda befkafFade tre Central-punéter, utoiö

cn råt-linie, fas en Conifk Seétion.

30. Når kring fyra punéter x^E^r, (Fig.

XVI. n. 1 2.) fåfom Centrer, vridas råt-limer,

iå at den forfta kring åtföljer gifna råt -li-

niens ny, Interfeétion med den andra kring

T: den filta kring 7, åtföljer gifna råt-liniens

nqj Interfeétion med den nåft foregående

kring E: och bemålte medlare kring 5T, E> åt-

följa, med deras Interfeétion Ä, gifna tredje

gemenfamma råt-linien qy> lä at alienaft tven-

ne, kring förenämnde gifne fyra punéter vrid-

nas Interfeétioner forbemålte finnas, med hvar-

je af forenämnda gifna tre råt-linier > lå gifva de
bagge beikrifvande ytterftas kring x9 T, Inter--

feétior.er m, punéter til en råt-linie Gm, då råt-

linien genom de beftrifvande punéter x,T, går

genom motes-punéten y, af de gifna linier ny^y,

fom råt-liniernes kring bemålte x
i 7, Interfe-

étioner åtfölja , eller dä bemålte råt-linie genom
jåmvål gar genom bågge eller någondera

af de ofrigc gifne Central- punéter T eller Et
nen eljeft punéter til en Conifk Seétion xm 2\

Emedan, efter forbemålt (i. 29, f. g.) conftrue-

rad råt-linie medelft Interfeétion af råt-

linien kring ena beikrifvande polen T, med em
råt-linie, vriden kring Central - punéten *, dar
råt-linierne genom xrfy och E,T, åtmotas: då
itrcdlertid Interfeétion från tredje förut gifne
polen E, belägen uti famma råt-linie ETt

> med
råt-linien kring h åtföljer förenämnde tredje gif-

na

rige fexho
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na gemenfamma linie qy, fimt Interfeftionen

£, med linien kring Ty åtföljer läiorn tilforene

gifna nit- limen qn, och efter likaledes conftrue-

rad råt-linie iV/y j, utur pclerne x>t9 T^ åfven be-

lägne uti en rat-iinie, dä Interfeftionernc åtföl-

ja forbemåite gemenfamma gifne qy , och gifna

ny i (F?g. XVI. n. 1. % ) lä gifva förenämnde bag-
ge beflmfvande Poler fy tillika, med endaft

forberörde tredje Pol t, lamnia Interfeétioner

myfom de förut gäfvo tillika med de tvenne
andre gifne Poler <f>E : enär de kring dem vrid-

na råt-linier xm^ Tm , foras i famma iamtida lä-

ge, fåfom foruf, da deras Interfe&ioner M,fjt y

med den kring t , vridna råt-linien , ättolja to-

renåmnda conltrueradc råt-linier yM,q\x) och gif-

va alttä, de bågge befkrifvande ytter il as kring

bemålre *jT9
Interfeftioner m: pun<5ter &c.

(z%. f. g.) 5. fk. b. Således kunna flcre gifne

Poler än fyra, med flere gifna råt-linier , erfor-

derliga for Interfeftioner, än tre, bringas efter

hand fl ute I igen til allenaft tre poler, med tven-

ne gifna råt- linier for Interfectionerne, fom då

gifva forbemålt endaft en råt-linie eller Conifk

Seftion: och tvårt 0015 emedan de determineras

inbördes hvar utaf annan, genom behorigen drag-

na råt- linier och deras InterfecHoner,

«

31. Pä famma lått, fom hår förut blifvit

anförd t (18. f. g.), kan en Conilk Scftion beflcrif-

vas genom fyra gifne pun&er x^NyT.yy hvaraf

trenne icke äro belågne i en råt lmie (§. 4.),
hvilken Scftion uti någondera puncten x, tan-

gerar en gifven. råt-Knie 7x; famt kan en lädnn

Öefition befkrifyas genom tre gifne punfter x,Yy->
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fivilke icke åro belagne i en råt linie, fom til-

lika tangerar uti tvenne deraf .x^T^ tvenne der-

igenom gilna råt-linier Tx, ZT. Enar och eme-
dan af fem gifne punfter, tvennc^,^, och an-

dra tvenne nnfes' fåfom med hvarannan coin-

cidcrande. (*6i 18. f. g ) Den fenare håndelfen,

förbytes til den föregående, (§.4.) dä, efter för-

ut med en råt-linie (amoianfogade bagge gifne

Contaft-punfterne x> Ty uppä den utur 7% ge-
nom tredje gifne punftenj, dragna råt- lime tin-

nes en fjerde Harmonical-punft q, til de iäle-

des gifne trenne y^v^T^ (20. £. g.)

31. At finna Seftions - tangenten TT> (Fig-
XVIII.) uti en punft Ty

af fem behorigen gif-

ne ptinfter xjyN^q y må finnas, iåfom hår
förut år vift (2,8. f. g.) en (jette punft m\ h var-

igenom dragés råt-linien xmkK^ med ti! bemål-
ta linie utdragna råt-linier %yk, och KRT, ge*
nom gifne punften y, och Diagonalernes Ym,qy^
Interfeftions - punft R y då den utur motes-pun-
ften jT, af KR

1
med råt-linitn Tqx, tilldrag*

na råt-linie, tangerar Scftion i famrra punft.
Emedan punftcrne -T, R A", |rp belagne i en råt-

linie, lika iåfom punftcrne T^RJ^ af råt-linien

ZÄ*. (if . 26. f. g )
(Fortfåttning följer hårnåft.)
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AAfPHEMERINA ©» TR1TMUS
BILIOSVS. Febris biliofa feu remit-
tens exercituum: Pringle, ObC fur les ma-
ladics des arrnées, T. I. P* IH pag. z$z<

Febris biliola Au&orum$

G ALLAKTIG FEBER, (*)
hefkrifven , i anledning af en Farjot l Aby 9

Kläckeberga och Rysby Socknar i Calmare
Län, under Augujli och September

månader,, dr 1778

;

af

ANDERS LAUR. SANTHESSON,
Med. Licentiat.

Ej
utan oro, far man underftundom fe, hu-

ru Allmogen i påkommande (jukdomar of-

ta lemnas utan hjelp och vård, åfven af dem,
fom draga ftörtta fordelen af deras hålfa: dock
finnes hår och dar en välgörande Medborgare,
fom örnar fin nodlidande nåfta, och räcker ho-

nom en hjelpfam hand.

Ibland dem fortjenar Hr Öfverften och Rid-
daren Ulfklou et utmärkt rum, hvilken ej

ailenaft be tjenar fina underhafvande Bönder med
Me-

(*) För at få alla 8pec?es af fiårfkilda Farfoter efter

naturen, utan och med ändring af Medicamenter
och Di£t, upgifna, tager Academien med tacknåm-
lighet emot alla tydeliga och granlaga befkrifningar,

fä vål ä fjelfva fjukdomarnc, fom deras Chroai*
fca päfolgdeu
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Mcdicus, och leronar dem fria Medicauienter,

utan åfven ofta ftråckcr fin omforg til dera,

fom ej hafva annan ratt til hans medlidande, ån,

den, at de åro månnifkor. Detta har jag haft

tilfålle at rona, under den tid bemåite Herre
anfortrodt mig vården om fin hålfa, i fynnerhet

under den Gail- Feber, fom i Augufti och Se-

ptember månader J778, var gångbar ibland All-

mogen i Rysby, Aby och Klåckeberga Sock-
nar i Calmare Lån. Befkrifningen på dennas

forhållande och lynne år det , fom jag hårme-
delft ofverlemnar til Kongl. Vetenfkaps- Aca-
demien.

I Julii och Augufti månader, var en ganfka

ftark hetta och torka. Under hela den tiden,

rågnade blott en gång betydligt, och det i Au-
gufti månad j vinden var continuerligen fydvåft,

undantagandes i medio Augufti, dä den var nor-

dan. I famma månad voro aftnarne och nätter-

na ganfka kalla. September månad var kall och
ragnaktig, hade omfkiftande vindar, då och dä

någon froft-natt. I början af Augufti, vifte fig

en Feber, fom var de genere rcmittentium,

hvilken continuerade tils midt i Sept., då den
fl fmåningom förvandlade fig til quartan eller

dubbel quartan.

Inga fituationer voro fria for denna Feber >

han graflerade fä pa boglåndta, fom pä fumpi-
ga och låga Hållen 5 (å vid hafs-ftranderne, fom
up i fkogs» bygden; dock med den fkillnad, at

pä fuktiga ftållen liknade den mera en Febris

putrida, och på höga, Febris intermittens. Han
var ock fmittofam, iå at, når han kom in i et

kus,
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hus, fkonade han fällan någon, befynnerligen om
belägenheten var fuktig. Allmogen var mer un-
derkaitad denna Feber, ån båttre Folk ät v en

fom unge och medelåldrige mer ån gamle, (om
formodeligen härrörde deraf, a t de torre blott-

liålde fig mer for luftens våldfamheter. Jämte
denna Feber, gick äfven på (amma tid y tuffis

catharalis, angma ferofa , prolapfus uvulas, ery-

fipelas, variolx, diarrhoea ; de fom hade haft

diarrhée , voro a 1 1 i d fria for Febren.

Orfaken til denna Feber (caujfa remota) var

utan tvifvel en hämmad tnmslpiration , fom här-

rörde af de kalla aftnarna, hvilka äkomrno Bon-
de-folket, fedan de under dags -hettan arbetat

fig varma och fvettiga. Det famma hände, om
de under hettan drucko kallt vatten > ja v det var

ej rart, at de fingo Febren llrax da pä vid

källan-

At en forfkamd och ofverflodig galla var

caufla proxima, beviiar nogfan*t vonmus & dit

arrhoea biliofa, color cutis fubflavus , den bå-

fka fmaken &c.

Febren förhöll fig på följande latt : De fin-

ge for it känning af en lindrig hufvud- vårk > i

fynnerhet ofver ögonen, förlorade matlullen,

hade båfk fm a k , oren tunga, hogloshet och oro-

lig fomn om nätterna 5 detta varade i flere da-

gar. Derpå fingo de iiråckningar
, hvarpå folg-

de häftiga rysningar, fom varade längre eller

kortare tid, från en half til 5 eller 4 timan Un-
der den tiden , voro extremiteterne kalle, pui-

fen liten och ihopdragen, an fik tet blekt. Än*
teligen påkom dem en brännande torr hetta,

ftark
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fiafrk hirfvtidvårk, vårk i rjrgg, länder och al-

la leder. Denna vårk var hos några af den be-
fkafFehhet, at den on;fkiftade med ' hufvud - vår-

Ken lälunda» at när dt hade hufvud-vårk * vo-
ro ryggen, lånderne oeh lederna fria, och tvårt*

om. Med hetjtan följde en gallaktig upkaftningi
forh hos formliga var iä häftig ^ at de fiuteligeii

kaftade up bara blodet $ brottet var tungt * an-

dedrågten trog* fomliga hade håll och ftyngj

pulfen var fnåll och hog, anfiktet rodt och puf-
figt, i fynnerhet hos biodfulla> urinen var rod$

iitan fediroent$ torfttn plågade ganfka mycket*
KT år detta varat några timar.$ hos fomliga f å
6 i blcf kroppen något dåfven, urinen ljusnade

och hade en Iky, fom (lod midt i glafetj huf-
vud-värkeri, toiiten öch de ofriga fymptomerné
rninfkadesj ånteligen blef tydelig remiffioh, foni

hade i följe med fig en ftor matthet. En lå-

dan paroxyfme kom hos de flå lie hvar afton,*

och varade til långt inpå natten, då de fingo

fofva den ofriga tiden tåmmeligen roligt. Ho»
fomliga var hvarannan paroxyfme ftarkafe. An-
dre fingo paroxyfmeh hvarannan afton. Några
få hade l paroxyfmer om dygnet $ en Vid mid-
dagen, fom Varade til aftonen $ den andra vid
tnidnatten* fom varade til morgonen. Hos an-

dre begyntes den fom en tertiana intermittens
$

tnen om ej behörig Ikotfel mellankom, förvand-

lades den efter några paroxyfmer til Quotidia-
tia remittenSi

Efter andra eller tredje paroxyfmer^ fingd
fhanga en lindrig diarrhée, fom Var gangbaraft
i flutet af Äugufti månad} den varade undet

K Säd*
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hela {jukdomen, och bådade akid en god ut-
gång, få framt den forfik tigt (kottes. Någrs
hade en den envifafte obftru&ion, då andre ha-
de ordentelig afforing en gång om dagen.

Sedan 5 ä.4 paroxyfmer voro förbi, blefvo

rysningarne omårkeligare, och flyttade paroxyf-

merne fig framfore från aftonen til inemot mid-
dagen, och voro defle de enda tecken jag ha-

de, at andra ftadium ingick, hvilket for ofrigt

var utmärkt af famma fymptomer, fom det for-

fta. Ändteligen begyntes ej paroxyfmerne med
- rysningar, utan påkom dem hufvud- varken ftraxt,

fedan blott några ftråckningar gått förut. Med
hufvud-vårken infann fig en odrågelig hetta, fom
var iå brännande, i fynnerhet pä magen, at jag

knappad: kunde vidröra den med handen. Tun-
gan var mycket torr, och torften oåndeligen

plågande. Månge befvårades af ftrangurie, dä

andre hade en fullkomlig dyfurie. Merendels

alle yrade under paroxyfmen , dock på det lat-

tet 9
at de rattade fig, när man talte til dem.

Hos några tå var dilirium phreniticum, fom con-

titiuerade åfven under remiffionerne. Pulfen var

imedlertid ganfica fnåll och något hårdj hos nå-

gra var han intermitterande. Denna pulfens

oordentelighet härrörde helt och hållet af cru-

diteter in primis viis, och låg jag med noje på
en, huru det blef alt långre och längre imellan

intermifiionerna, i famma män fom cruditeter-

na affordes genom laxativer.

Ögonen voro röda, och hade de fvårt for at

fe i dagsljufet. Somliga hade convulfivifka ryck-

ningar i hela kroppen, jåmte en grufvelig oro

och
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och ångflan. Några fa hade aphtse. Petechiae

voro rara, dock låg jag f, fom hade dem. Def-

fa voro rofenroda, runda och af olika diameter,

ifrån i til ungefärligen z linier. Forån pete-

chix vifade fig, fingo de fjuke altid en lindrig

cholera; fomlige fvettades ganfka ftarkt förut,

och kånde ftickningar i fkinnet j iå fnart flåc-

karne voro utflagne, befunno de ijuke (ig myc-
ket båttre , men deremot drog det altid långt

ut på tiden, innan de blefvo fullkomligen refti-

tuerade. I anfeende til tiden ,
flogo de ut olika.

Efter anmodan, befokte jag en Piga, fom
hade varit ljuk i 8 dagar. Vid min ditkomft,

klagade hon ofver fvänghet at fvålja, fom vid

efterfeende befans härröra* af en liten . abfcefs pä
velum palatinum. Efter beråttelfe, hade på andra

dagen fmå roda flackar flagit ut ofver hela krop-
pen, hvilka tredje dagen flogo åter häftigt in

igen, efter en i otid anftåld åderlåtning, hvar-

efter fymptomerne förvärrades, och i fyngerhet

upkaftningen, tils hon omfider fick den omtal-

ta fvårigheten at fvålja, dä Febren med defs

fymptomer helt och hållet uphorde. Månne det-

ta var en metaftafis ?

I anfeende til Hållet, fom petechise intogo,

voro de til ftorfta antalet på for-armen, til min-
dre antal på broftet, hår och där någon fläck

på anfiktet. På de ofriga delar af kroppen,
låg jag inga. At defle fläckar ej härrörde af

en for het regime, kan nogfamt inhämtas af cu-

ren. Jag mins defsutom en Flicka, fom hade

blott - tunt täcke på lig, kunde ej dricka an-

nat ån kallt
x
vatten, och ej, for en åckel, fom

K i in-
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intet flod at ofvervinna med några medel, in*

taga annat medicament ån Cremor tartari, och
med ak detta likväl fick petechke.

Ibland de befvårligare fymptomer* var me-
teorifmus. Magen fpändes och fvållde til ofan-

telig vidd* ofver magmunnen kåndc de likfotn

et band, tom gjorde andedrågten fvår och tung j

alla, fom voro bel varade af detta fymptome,
hade tillika obftruétion

,
undantagandes en 10

ars Goffe, hvilken, jåmte meteorifmen, hade en

lindrig diarrhée, fom formodeligen härrörde af

mafkarj hvari jag ftyrkes lä mycket mer, fom
bagge deffa fymptomer forgingo genom mafk*

jnedel. Coma vigil var et lå allmänt, fom be*

fvårligt fymptome: de voro fomnige, flumrade-

til, talte då oredigt, men vaknade häftigt up
igen och talte åter redigt 5 härmed fortforo de

hela nättema.

Somlige hade en torr hofta, fom var rått

fvår under paroxyfmerna. Remiffionerna voro

nog otydeligaj hufvud-vårken continuerade lika

häftigt-, men hettan minfkades något

-

? yran up-

horde hos de flåfta, och convulfionerna hos alla.

Ändteligen fingo de på den vanliga tiden,

då paroxyfmen (kulle infalla, en odrågelig värk

i rygg och maga, hvarpä följde, efter några ti-

mars tid, choiera, fom var hos fomliga lä häf-

tig, at de fvimade den ena gängen efter den

andra. Gemenligen varade den flere timar, och
lemnade efter fig en ftor matthet, lik den fom
vanligt plår efterfölja crifes. Tiden på hvilken

den infann fig, var ovifs, merendels inföll den

dock vid 11 dygnet. Jag fåg ej någon, fom
hade
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hade critiöc fvett, men många, hos hvilka uri-

nen i detta fladio begynte bryta fig och iåtta

et fediment,likt tegel-grus, fom bådade meren-
dels ljukdomens nåra föreftäende goda flut. Jag
lager merendels, ty det hånde några gånger, at

fedan urinen hade fatt et fedimentum later/itium,

och patienten några dagar varit feber-fri, famt

tycktes vara utan all fara, klarnade urinen hä-

ftigt, Febern infann fig igen, och den fjuke

blef värre ån han varit förut, oaktadt ej minda,

fel i diasten begicks.

Hos en af defla, fom fåledes follo in igenV
brot Febren fig åter per urinam criticam, men
urinen fatte då ej fediment, utan i defs ftållc

ftod ofverft i glafet en crufta falina, til unge-
färligen 3 liniers tjocklek, fom continuerade i

flera dagar, hvarpå den fjuka blef fulleligen åter-

ilåld. Härefter begynte de fjuke ftundeligen

förbittras; hufvud-värken lindrades, tungan re-

nades och båfka fmaken forgiek. Pulfen mjuk-
nade, lånkte och faktade fig, matluften återkom,

och återftod blott en matthet, fom var hos fom-
liga lå ftark, at de måfte hela 8 dagarne efter-*

åt ligga til långs, utan at kunna lyfta hufvudet,

af orfak, at de dä fingo en den odrågeligaftc

hufvudvårk, fom flinades med fvindel och fe-

dermera bortdåning, lå framt de continuerade

at hälla hufvudet uppe, men kände ingen ting,

få långe de lägo ftilla och lågt med hufvudet,.

Befynnerligt var at fe, huru fomlige foga ma-
grade i denna fjukdom, då andra biefvo lå ut-

märglade, at man med måda kunde känna igen
dem»

K 3 PI
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Pä detta lått förhöll fig Febren i allmånhqt,

dock var den flera grader och förändringar un-
derkaftad. Somlige hade ordentelige paroxyf-

mer hvar afton, med hetta, hufvudvårk och
torfl til. m. men de voro dock lä lindriga, at

de (juke ej hindrades frän fina vanliga goromål.

Hos dem, hvilka hade iå lindrig Feber, fyntes

inga tecken til cruditeter in primis viis, derfo-

re var den lått at bota. Andre åter blefvo blott

matte mot aftonen, och om nawen hade de ftark

nattlvettj denna forten var gammalt folk malt

, underkaftadt.

Curen* Sedan jag haft tilfålle at låra kånna
fjukdomen til fin art, och fedt, hvad utvägar
irar uren, fig Ijelf lemnad, tog, at befria fig från

*cher-åmnet, blef jag omtånkt, huru jag (åkraft

h med minfta koftnad (kulle hjelpa de ijukaj

i vinnande hvaraf jag anftålte Curen på lått

iosä följer;

iiö Åderlåtning. Denna anftålte jag i tren*

ne fall -

y a om den Sjuke var blodfull och kråk-

medel (kulle gifvas. b) Om något fignum in-

flammationis fans. c) Om de Sjuke ej hade tec-

ken til många cruditeter in primis viis, och \h
kafullt hade ftark hetta och hufvudvårk. Detta

egde blott rum i början af epidemien. Para*

xyfmen blef drågeligare och remiffionen forvand"

lades til tydelig intermiiTion. Men när epide-

mien något fortfarit, var åderlåtningen altid it a»

delig 3 paroxyfmema biefvo deraf långvarigare,

hufvudvårken fvårare, mattheten ftorre ån den

aft^ppade bloden annars kunnat äftadkomma

,

och äterftåilningcn långfammare. Bloden var
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ganflka tunn och uploft, och fattc liten eller

fnarare ingen crufta inflammatoria, då den Sju-

ke klagade ofver håll och ftyng.

2:0 Kräkmedel. Oaktadt de måfte befvåra-

des af kråkningar, voro dock kråk-medel me-
rendels altid nödvändiga > ty igenom dem fore-

koms ej allenaft vomitus fymptomaticus , fom
annars var lä befvårlig, utan åfven evacuerades

de råa åmnen i magen. At laxativer ej kunde
upfylia detta fenare ändamål, hade jag tydeligt

exempel på en 24 års Yngling. Oaktadt han
hade många indicantia til kråk-medel , lå hvar-

ken vågade eller fick jag gifva honom dem,
emedan han, utom et fvagt broft, hade en ut-

onordentllig affky for dera. Hans måft plå-

gande fymptome var en meteorifme, fom for:-

orfakade honom en grufvelig oro och tung an-

dedrågt. Jag fokte genom diluentia, itereradc

laxantia, lavementer, omflag m. m. ofvervinna

den, men alt forgåfves. Den lindradrs val un-
derftundom, men blott for en ftund, den blef

altid vårre efter fyrliga fakers nyttjande, låfom
Cremor tartari, Lemonad &c. Änteligen fedan

han iåledes tilbragt 10 dygn, kräkte han up et

helt och hållet ofmålt åpple, fom han åtit fam-
ma dag han fjuknade. Hårpå forfvann meteo-
rifmen, och han forbåttrades ftundeligen. Om
jag i början vågat och fått gifva honom kråk-
medel , hade äpplet evacuerats, och Iåledes me-
teorifmen forekommits, hvilket flera laxativer

ej kunde åftadkomma. Jag drog aldrig i betän-

kande, at ge kråk-medel i andra ftadio, om jag

ej kom til den S\uke i det forfta, iå framt ej

K 4 fyn-
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fynnerliga omftåndigbeter det forbodo. Tårta??

rus antimonialis var det vanliga kråkemedel jag

nyttjade 5
lä framt den fjuke ej hade for ftar^c

diarrhée, i hvilket fall jag gaf Ipecacuanna.

3:0 Afforande medel, Defle gaf jag dagen

efter, fedan de hade k rakt, och fortfor med
dem efter omftåndigheterna, hvarannan eller hvar

tredje dag, lä långe tungan var oren, fmaken
båfk och hypocondria tenfa. Vanligen nyttjar

^e J aS f^hetim med Cremor tartari eller Sal ca?

tharticum smårum.

4:0 Som diluerande, drucko de Sjuke korn-

vatten med Oxymel extempor. qloft-vafsla med
lika mycket vatten, kårnmjolk. Alt detta ti^

låt jag de Sjuke fluteligen at dricka, kallt, /S

val af egen ofvertygeMe om defs nytta, fötn

enligt den for fina infigter och forfarenhet all?

månt vördade Affeflor Wahlboms råd. Ja^
iåg aldrig m&on elak pafolgd deraf, men alti<£

at feber-hettan oth torften anfenligt minfkadtfs.

De dagarna, föm ej laxativer nyttjades, före?

Hcref jag f :o Lofande mede],fäfom Tartarus an-

timonialis, med Tartarus tartarifatus eller Cremor
Tartari, Mixt. faliru Pharm. paup. Defle under-

hollo en jåmn afforing, fom var altid gagnan-

de. De voro dock ej altid nödiga.

6:0 Cafcarilla. Emedan jag med fordel ha-

de nyttjat Cafcarillen emot froflbr, ville jag

forfoka den emot Gall-febren.
N

Detta flög efter

onflcan anj och var jag altid (åker at håfva fe
bren, oqi behöriga eyacuationer gått förut och

lirineq fatt fediment. Men emedan jag ej altid

lunde fe hos Bond-folkct, hurudan urinen var,
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$f orfak at de ofta ej hade glas at låta den i,

^ g a ^ )
ng likafullt Cafcarillen, om tungan var

ren, hviiket jag aldrig hade orfak at ångra.

Men gafs Cafcarillen, innan de råa åmnen voro

afforda,låg jag carus följa derpä, åfven fom tym*
panites, eller ock fqrtog den blott rysningarna,

men gjorde hufvudvårken och febren ftarkare,

Om ej Cafcarillen gafs i tilrackelig qvantité,

NB. då den borde gifvas, lä förgick tuller fe*

bren med defs fymptomer, men lemnade efter

fig en ganfka mattande nattfvett, fom dock gaf
vika for defs ytterligare nyttjande. Hvad egen*
teligen defs verkan vidkom

,
låg jag den ej drif-

va pä tranfpirationen , men val underhälla öppet
lif. Den var ock verkeligen magftårkande.

Den methode jag nyttjade at gifva Cafca*

rillen, var fom följer: jag gaf hvarje timma en

half drachma: begynnandes 3 timar for paroxyfc

men. T. ex. om den Sjuke fick paroxyfmen kL
4 om eftermiddagen, gaf jag honom en half

drachma kl. 1 , och lika mycket kl. z och 5.

Följande paroxyfme blef altid lindrigare, meft

förgick lållan nelt och hållet 5 derfore förhöll fig

Patienten på lika lått vid inftundande nåfta pa-

roxyfme. Sällan behofde jag repetera Cafcaril-

len tredje gången. Huruvida man bor tilOvrif-

va Cafcarillen, at recidiver voro lå rara, kan
jag ej med vifshet låga > men af följande hån-
delfe, torde man åtminftone kunna fluta,at de,

hvilka cureras med blotta Cafcarillen, ej åro lä

mycket underkaftade recidiver, fom de, hvilka
botas med China. Jag ville forfoka, hvad ver*

|^n Cortex peruv. förenad med Cafcarillen, fkul-

/
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le hafva. Til den andan gaf jag trenne Sjuke
denna blanning. Febrcn håfdes vål, men dertil

fordrades tredubbelt ftorre quantité, ån om jag
gifvit Cafcarillen enfam, och alla fingo defs-

utom recidiver, fom mig veterligen ej hånde
mera ån z ibland ungefärligen 125 , fom jag cu-
rerade endaft med Cafcarille. At Cafcarillen åf«

ven vid fvårare tilfållen var tilforlitelig, lag jag

på en Bonde, fom fick blodfpottning hvar mor-
gon kl. 8, då paroxyfmen begyntes, och blef

genom Cafcarillen, nyttjad pä forr omtalte lått>

botad,

Hvad diseten och (kotslen vidkom, fingode
Sjuke åta lingon och äpplen, iå mycket de äftun-

dade. Grötar och grynfoppor utgjorde deras

vanliga mat. Dä vädret iå tillåt, bad jag dem,
at altid hafva et fenfter öppet. Förmådde de

Sjuke vara uppe, tillåt jag dem ej allenaft det,

utan ock ftyrkte dertil.

Hvad fymptomerne beträffar, lå lindrade jag

dem på vanligt lått. Jag får blott nämna, at

dä den Sjuke hade diarrhée, gjorde jag knapt

något affeende på Febren, utan höll blott diarr-

héen, med Rheum purum och Theriac, inom fi-

na grånfor, h vilka hon underftundöm fokte 6f-

verlkrida. Theriac var iå mycket förmånliga-

re, fom den dref något på transfpiration. Defs

hettande egenfkaper hindrade ej defs bruk, eme-

dan Febren var altid lindrig hos dem, hvilka

hade diarrhée.

Emot vomitus fymptomaticus, fann jag in-

gen ting vara tjenligaré, ån kallt vatten, reed

ea Citron- (Ivitva och litet focker, hvartil jag

fick
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fick anledning af van Swietens råd til Tr al-
lés. De fom hade petechiae, (kottes aldeles på
lamma lått, fom de ofrige Sjuke, neml. med
laxantia, diluentia &c.

Crifes imperfe£l<e. Den allmånnafte crifis var

cholera: denna underhöll jag blott med diluen-

tia, läfom korn-vatten, ljumt vatten m. m. Det
de kaftade up, var i början bilieuft. Ville hon
fkrida ofver fina grånfor, hämmade jag henne

med Opiat. Men underftnndom {tedde, ty vårr!

en crifis imperfe&a, då Fetåren val uphorde,

men feber-åmnet ftannade qvar i kroppen, och
gjorde mer eller mindre fvåra tillålligheter , alt

efter partierne, fom det kaftade fig på.

Hit far jag råkna en våder-plaga, fom likna-

de Tjmpamtes De hvilka fingo denna fvårighet,

blefvo forlt befvårade af trog ftolgång, jåmte

vädrens bullrande i magen \ derpå begynte ma-
gen at fvålla, och blef fluteligen inom några

dngar fpånd fom en trumma. Denna fpånning

minfkades formiddagen genom rapningar, men til-

tog iå om eftermiddagen, at den Sjuke frampå

natten knappad kunde andas. Detta varade til

om morgonen, då de åter på forr omtalte lått

lindrades. Intet tecken til Feber låt annars

förmårka fig. Jag låg flera Barn, fom fingo

denna våder-plaga efter tredje paroxyfmen, utan

mårkelig orfak hår var hon utan tvifvel meta-
ftatifk. Annars låg jag henne hårrora af Febrens
for tidiga håfvande, innan afforande medel t il—

råckligen föregått. En Tyfk Styrman gaf en
Flicka, fom hade denna Feber, to af Tilly

droppar, i a
5
dagar å rad< Febren förgick,

men
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men lemnade omnämnde- vader- pläga efter (ig;

Hos Barn var hon ej mycket farlig, men der*

emot af {torre betydenhet hos åldre. De åldre,

fom fingo denna vader-plåga efter Febretis ori-

mliga håfvande, hade altid tillika en lindrig ob*
ftru£tio hepatis, fom tydligen kunde fkonjas af
livit-ogats gula färg, och de ftyng, fom i re-

gione hepatis låto kanna fig,

Curen. Jag tilredde et mos med honung och
Ängelflct falt, hvaraf de Sjuke borde intaga fle-

ra théflcedar om dagen, lå at de dageligen ha-

de några fedes. Defsutom {kulle de dricka fli-

tigt korn-vatten med honung , och ofta frotte-

ra magen. Hårmed fortforode, tils magen ha-

de anfenligt mjuknat och fmalnat , dä de , lä-

fom magftyrkande, togo då och då en théfked

af Tinél. Rhei amara. På detta fåttct botade

jag flera, men lä bor jag ock bekänna, at jag

jnåfte vid min uprefa lemna några ©botade.

XJlcera eris. Jag fåg ej mer ån z Goflai^

fom hade defla. Sedan den ene af dem, fom
var 12 år, haft 4 paroxyfmer, fick han en fvuJl-

nad ofver hela anfiktet* då Febren uphorde. Ef-

ter några dagars forlopp forfvann fvullnaden,

men lemnade, enligt Fadrens beråttelfe , efter

lig fmä lår på tandköttet, hvilka voro lå frätan-

de, at inom 14 dagar var det måfta af tand-

kottet på ofra käften bortfrätt 5 tänderna lofa

och några af dem utfallna. Dä tyckte de tid

vara, at hora efter hjelp, om hvilken de anmo-
dade mig. Maxillen fann jag då vara iå carie-

rad, at jag med blotta fingrarne tog ut t tand-

holfor? i hvilka hade futtit en dens caninus och
en
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en dens incifivus. Hvarpå jag forefkref honom
1:0 Tinftura myrrhae, i hvilkcn han (tulle fuk-

ta en bomulls-tapp och lågga på det carieradé

ftållet* 2:0 En blanning af följande åmnen.

I$o. alum. ufti, myrrh. fpirit. fal ammon. åa

5) mell* rof. |j. Med detta fkulle han pen*

fla det lärade tand-kottet fom var qvar, och
fom til fårgen var aldeles mörkblått. Detta all

gjorde han med den verkan, at han inom 3 vec-

kor blef frifk , tandkottet återvuxit* och tän-

derna följaktligen fafla.

Juft på famma fått förhöll det fig med ett

liten Gofle om 1 och \ år, dock med den flcii-

nad, at maxillen var ej hos honom carierad,

npen i det ftållet hade han et rot- lår pä inre G*

dan af nedra lappen, forn var defsutom ia fvul-

len , at han (kylte en ftor del af hakan. Det-
ta (är var ftort fom et 8 ftyfvers flycke, hade

en mörkröd botten, ur hvilken upftego fmå hvi-

ta hårda piggar. Detta liknade iåkdes någor-

lunda et kraft-lår, men läktes med forr omrör*
de blanning.

Infarftus Hems förekom hos dem, hvilka til*

forene haft qvaitan> den var både lållfynt och
lått at böra. Efter et eller annat lindrigt la-

xative, och fidans frotterande med oleum cam-
phor. forfvann fvullnaden la froånitlgom.

Scabies labiorurn faciei. Efter några paro-

xyfmer, fingo fomlige et utflag på munnen, då

Febren helt och hållet forfvann. Detta utflag

liråckte fig hos många ofver hela anfiktet, och
fåg ut i början fom ros- blåfor $ jag fkulle ock
verkeligen kunnat taga det for rwjpn, om ej den

före-
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föregående Febrens fymptomer tydeligen hade

gifvit tilkånna, at den var biliofa. Det (ted-

de, defsutom ingen afi-jållning i an (i k tet, fom
altid hånder i rofcn. Det var låledes utan tvif-

vel en mctaftalis materias febrilis, men en on-

fkelig metaftafis, ty den förtog Febren, utan

at hafva några fvära påföljder. Detta gick al-

tid bort af iig fjelft ^ utan at jag behofde fore-

fkrifv^a något deremot. En Bonde kunde defs-

utom ej ofyertalas at nyttja rnedicamenter emot
en lå lindrig åkomma.

Nöta. De Sjuke under min vård, voro til an-

talet - - m
Af defle blefvo frifke, utan någon fvår

efterföljd - - - - 18}
Fingo Tympanites - - - 11

Ulcera oris - - - z

Scabies labiorum & faciei - - 21

lofar&us lienis - - - - 4
Af alla defla dodde ingen.

På Välborne Herr öfverften . och Riddaren
Ulfklous Gods, dog en Bonde och en Piga,

hvilka formodeligen kunnat åfven fom de andre

råddas, om de ej, i fortroftan påodet^trodt lig utan

Läkare och rnedicamenter kunna blifva fnfke.

Om
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HARTEBEESTEN eller Dorcas,

et Djur af Gazelle-Jlågtety frän

Goda Hopps Udden
i

bcfkrifvec af

ANDERS SPARRMAN,
Med. Do&oiv

Harrebeeft, år Hollåndfta namnet på deffe

djur. De åro aldra-allmånnalt af de (tor-

re Gazeller, fom finnas i den Capflca Colonien,

och formodeligen i den ofrige delen af Africa.

De hålla fig meråndels i ftorre och fmårre hjor-

dår, dock tår man ej fållan fe dem enfame van-

ka. Af en dod-fkuten, har jag gjordt bifoga-

de ritning 5 jag nodgas hånvifa til den famm a,

låfom den enda hittils , hvilken detta djurets

fkapnad någorlunda likt utmärker.

Storfta hogden, fom år ofver framdelen, 6f-

verftiger något litet fyra fot. Hornen, efter

deras yttre böjning, åro \\ fot eller
5

qvarter

långa, til fårgen ivarta, och i allmänhet befkaf-

fade fom på Gazell-fiågtet. De flå på en liten

uphojning af Cranium, med deras bafes näftan

aldeles tilfammans, fedan åro de, vid pafs til fin

forfta tredje-del, mer och mer från h varannan

böjde 5 vidare (ker på den medierila tredjedelen

af dem, en liten lutning mot b varandra eller in-

åt, och tillika en båge bakåt, lå at den ofver-

lta eller fifta tredjedelen, fom år (låt, går nå-

ftan i en horizontal ftållning bakåt, dock få*

at fpetfarne vetta litet nedåt. De förre tvånnc

tre-
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tredje- delarne åro öjåmtte af ringat-* hvilka" til

äntalet åro vid pafs 18, och mot hornens bafes

uphogde til | å en hel linea* tnén ofverft tiler

vid och -på hornens böjnings åro de ej allenaft

mycket ftorre, nemligen från | til | tum, utan
ock fynas mera irfeguiaife, dels forn knylar>
dels fom ville de löpa i fpiral. Alle ringar el-

ler uphojningar åro annars fiåte, men dem imel*

lan befinnes tått med longitudinella fåror.

Den ifiåft rådande fårgeri på Hnrtebeeften år

taftel-brun, men pannan betåckeS af flirta hh%
hvilka, jämte eh liten tilblandning af brunst

$

ligga uti hvirfvel. Et par tum nedanfore, bör-

jar en aflång fvait flack, foöi ftråcker fig anda;

ned til nåsbärrarne. Svarta hår tacka äfven un-
der-lappen och fråmfta deiéri af frambogarnäj

famt det frårnfla af frambenen, anda ned til klöf-

varne$ fortfarande rundt ikririg dem, och bak-

at uptil fporrarne. Nå (lan på famma lått befin-

nes den fvårta fårgen på det fram (la af bak-be-
nen och imellatt deras fporrar och klofvar bak-
til. En fvart flack intager en ftof del af det

bakre och yttre af baklåren* drickande fig ned
til knået,fom ritningen utvifar.

Tvenne nog fmala rånder, én baköm hvar-

dera orat, börjas famt fedan lopä tilfammans^

långs efter ofverfta kanten af halfen. Derifrårt

vidtager en mörkbrun oval flack ofver hela ryg-

gen, (lutande fig med fin bredare och obtufa-

re ande * ofv-anfor fvanfeil. Denne år fmal, och
i häftigt påfeende liknar en åfne-fvantsj hären

derpå börja högt up, åro fvarta, nåftan tagel-li-

ka $ fnaräre utåt vettande, ån hängande 5 de yt-

ter^



i?79* Aprf Maj* Jun, ijj

terfta, fom åro de låsgfta, åro cn knapp half

fot långe^

Hvitgul fårg intager det ofre och bakre af

baklåren, farm deras fråmre och ofre kant, de-

ras infida famt buken. Bakre delen af frambe-

nen år oc,k något ljufare, ån den forftnåmndc

canelbruna fårgen, fom befinnes på alla de of-

riga Italien. En å i* tum nedom inre ögon-
vrån och något framåt, befinnes en Porus eller

öppning, af en lineas diameter, hvarigenom från

en underliggande körtel, filas en nåftan orvax-

lik materia ; pä torkade (kinn år denna nåpli-

gen mårkelig. Det lår vara orfaken, at en lä

noga och måfterlig Zoolog fom Herr Pallas,
ej nämner derom, emedan på torra fkinn och
en lefvande Hartebeeft, hvarefter han gjort fin

befkrifning, han ej låtteligen kunnat åtkomma
at anmärka en lådan Porus. Til en fkågg- el-

ler en muftache-tofs, fom Hr Pallas omtalar

på hvardera fidan af den nämnda fvarta flåcken

på underläppen , kan man åfven fe et litec

tecken på det fkinn af Hartebeeft, fom jag
medbragt.

Det år under namn af AntUope Bubalis^ fom
Herr Pallas, p. iz N:o i<5, i fina Spicilegia

Zoologica beflkrifver detta djur. Syftema Na*
turae har redan förut anfört det under namn af
CAPRA dorcaSf hvarfore jag trodt fkåligaft at bi-
behålla famma nomen fpecificum, til confufions
undvikande, då efter Herr Pallas vålgrunda-
de mening, jag forer Dorcas til Antilope- eller

Gazelle- (lagtet. De gamlas Bubalis lårer val

vara den famma fgm Hartebeeften , åfven Vache

l* 4t
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de Barbarie , beflnifven uti Memoires pour Jervir

a VHijioire des animaux , part. 2, p. 24. Figu-

ren dårftådes Tab. 39, år vål ej lika, men lå-

rer, iäfom iårdeles god, vara at bygga på. Föl-

jande Strophe i famma Memoires, kommer ej

med Hartebeeftens hår ofverens nemL Poilrouxy

plus pale vers la poitrine que vers la racine, pref-

que de meme grojjeur vers le point que vers la racine*

Det tyckes vara blott af denna Strophe, fom
Hr Buffon, Tom. XII. p. 2.96, under Arti-

keln af Bubale , tagit fig anledning at bortblan-

da Hartebeeften med den af ,Kolbe lä kallade

Elgen , då likväl han tydeligen beikrifver den-

ne olika, nemL med alkgrä iärg m. m.

Håren på Hartebeeften åro Iårdeles fina, vid

pafs en tum långa, och for ofrigt liknande Hjor-

tars och Gazellers. Öronen äro inuti hvithåri-

ga. Tänder finnas aBenaft i nedre käften, 8 til

antalet, de medierita af dem åro bredalt, och
bredare uptil än vid bafis. Benen åro fpånfli-

ga, med fmå fporrar och klofvar. Herr Pen-
nant, i fin Synopfis of Qyadrupeds , pag. $7,an-
forer detta Djuret under namn af Cervine Anti-

lope. Hr Houttein, med fin belkrifning och
ritning Vol. III. p. 213, Tab. 24, lårcr vål

ock mena Hartebeeften.

Hr Buffon har allenaft fedt horn och ben-
rangel eller fceleton af Hartebeeften, derpå gif-

ver han ock Figurer, Tom. XII. Tab. 57 och
38, under namn af Bubale: deraf fynes, at hor-

nen något variera til ytan, dock til Hållningen

%a de ganfka lållan vara (kiljaktige, fom pä et

ftort
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ftort antal jag fedt, det* ej kunnat formårkas.

Deras fpringande tynes altid vara et tungt ga-
lopp, icke defto mindre lopa de tå fort, forti

någon af de andra ftorre Gazeller. De hafva,

med flere af dem, det gemenfamt, at de under,

fjeifva flyendet, ofta vånda fig om, ftaclna, och
åilväda Jägaren fom dem förföljer.

Det berättades mig, at då de {kola angripa

och flänga hvarandra, falla de altid ned och gä
pä knå. Deras kott år fint, något torrt, men
annars af ej obehaglig vild (mak. Hr Buffon,
fom pag. 298 vil fkilja Hartebeeften både från

Gazell- Gete- och alla andra flågter, torde dock
nu, i anledning af h vad anförd t år, tillåta, at den
kommer under Gazelle- eller Åntilope-flägtet.

ELAND eller Capjke Elgen, en

fort Gazelle
;

afritad och befkrifven

af

ANDREAS SPARRMAN, M. D. /

På
detta Djur finnes hvarken fullftåndig rit-

ning eller befkrifning, emedan det i lenare

tider ej blifvit fedt af någon Zoolog.

Herrr Grefve Buffön, Tom. XII. Tab.

46, ad pag. 378, har hornen ganfka vål afrita-

4c* De h^ra låiedes ingalunda til Goudous, fom

L i Herr
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Herr Buffon menar, ty det namnet tilkommer
ct helt annat* djur, med ftora fpirala horn, och
hvars namn Hr Buffon, formodeligen af opå-

liteliga underråttelfer,blifvit torledd at frän Gou-
dous forvånda til Condoma.

Herr Pallas har allenaft fedt Sceleton af en
Capfk Eland, men ganflta lårdt upfokt de gam*

„ las Skrifter derom , famt i fina Spicileg. Zoologicit

kallat den Antilope oryx. Herr Pennant, i fin

Synopfis of Quadrupeds, uptager famma Djur un-
der namn af Indian Antilope.

Hosfoljande ritning har jag haft tilfålle *t

göra efter et lefvande djur, hvilket fotn kalf

var fängadt, men nu tamt, ehuru ej fullvåxt.

Jag har trodt mig bora pä ritningen bibehålla

det allmänna Hollåndflca namnet Eland. Hotten-
tots namnet har jag forfummat antekna, men
Caffrarne kalla det Empophou Det år et vackert

och refligt djur, vid pafs jr fot högt, af en
rnaffif kropp, dock fmårta och fmala ben, famt
fmå fporrar låfom Antiloper, men har aldeles in-

gen Porus ceriferus nedom ögat, fom jag pä
t'Gnu och Hartebeeften anmärkt. Defsfårgår
aflkgrå, ftotande något litet på blått, då man
undantager följande delar, fom åro aldeles fvar-

ta* nemligen: toffen på fvanfen, fldnnet imellan

fporrar och klofvar, famt en upftående tunn
man, hvilken ftråcker fig från nacken, ånda
långs hela ryggraden.

Hornen åro på de fullvåxte, z fot långa,

fvartbruna, formera en och annan vridning pä
fig, famt gä fedan rakt ut, hvilket båft af den
citerade Hr Buffons figur år at fe. Pannan

ic
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år platt i och ofverft i proportion mycket bred

,

i anfeende dertil, at den mycket fpetfar fig nedan
til vid ögonen. En upftående lugg fes långs

efter hela pannan. Nofen år fpctfig. Et Palea-

re eller loft Ikinn med långa hår, fes i broftet.

Djuret har mycket fett , lårdeles ikring hjertat,

åfvenledes år broftet val fett, och räknas for en
delice. Kottet år i allmänhet finare, faftigarc

och mera fmakeligt ån Hartebeeftens.

Då Elands jagas, fpringa de altid, om mo*
jeligt år, mot vinden, oaktadt Jågarne frän den
fidan bjuda til at mota dem: man tror, at de,
iåfom mycket defte af fettma , derigenom fa låt*

tare for at draga andan. De hålla fig måft i

ftora (kockar, lopa i allmänhet ej lå fort fom
Hartebeeftar. Äldre och ftorre Elands -hannar
hålla fig lårfkildt, och plåga vara lå feta, at

de vid ekerjagandet genaft tröttna. Afen (kock
Elands, åro ock, Hannarne altid de fetafte, de
ftorfte och de forfte fom af Jagaren til håft up*
hinnas. Man har fagt mig, at ibland hånder,

at de af blotta häftiga jagandet falla döde ned,
och at fettet, likfom fmålt, jåmte blod, ftdrtar

genom nåfan. Eiands^honorna hafva horn, pa
famma lått fom Hannarne. Det famma gåller

om t'Gnus-koen och Hartebeeft-koen; deremot
har Koedus-koen, eller honan af det djur Herr
Buffon kallar Condoma, inga horn. Huden
år tjockare och fegare ån pä Hartebeeftar.

Den delen af Hottentotter, fom kallas Bos-
hies-månner, nyttja Elands-hornen til tobaks-pi-
por, hvilkas befkrifning och ritning jag til min
Journal tår befpara.

L j FÖR:
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FÖRSÖK
at decomponera Neutral-falter med

ojlåckt kalk och jårn j

CARL WILHELM SCH^EELE.

Uti Chem-ien hålles for en afgjord fak, at

abforberande ämnen och metaliifk jord 6f-

vertråffas af eldfafte alkalicr uti attraction til fy-

ror, emedan de förra kunna fållas med de fena-

re utur fina uplosnings-medel. Härvid tyckes

blott vara nödigt, at man undantager tungfpats

jord, h vilken har ftorre fråndfkap med alla fy-

ror, och kalk, fom med de flåfta lättare fore-

pas, ån alkalierne. Men at den anförde menin-
gen bor med råtta något mer infkrånkas, har

jag utrönt på följande fatt..

Jag träffade uti en kallare, et med järnband
forfedt trå karl, hvaruti rofor lågo infaltade.

Järnbanden voro beklådde med et falt, fom full-

fcomligen liknade mineralifkt alkali. Det före-

föll mig ganfka befynnerligt , då jag vål vifste,

st jårn har til faltfyran mindre attraction, ån mi-
neralifkt alkali, och borde fåledes ej tro, at det

genom trå-kårlet utträngda kokfaltet, fkulle kun-
na decomponeras af järn-banden. Til at få up-
lysning härom, doppades et rent järnbleck i

mättad uplosning af kokfalt , och uphångdes uti

en fuktig källare. Efter 14 dagars forlopp,

fans ock mineralifkt alkali anvuxet på famma
bleck. Dar vilade fig åfvenvål några gula drop-

par
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par, innehållande jårn, fom fåldes, nar litet til-

lades af det hredevid fittande alkali. Sedan be-
ftrok jag et annat järn-bleck med mattad uplos-

ning af fal mirabile, och hängde det likaledes

några veckor i källaren. Verkan deraf blef
ocklå den, at mineralifkt alkali, likfom en ull,

efflorefcerade på blecket. Jag forlok te det fam-
ma med uploft nitrum cubicum, hvilket falt åf-

venvål låt decomponera fig af jårn. Med bly,

koppar, tenn och filfver ville dylika decompo-
fitions- torlok ej lyckas for mig. Derefter til-

redde jag, af oflåc% kalk och uploft renadt kok-
falt, en mafla, fom lades uti fuktig kallare: et

par veckor efteråt, var ytan ofverklådd med mi-
neralifkt alkali, hvilket jag afikrapade, lemnan-
des ofriga maffan qvar i källaren. Efter lika

tids forlopp, blef alkali minerale åter fynligtpå

ytan. Detta alkali affldldes ockfå, men på den
qvarblifna maflan gots vatten, fom våi omrör-
des och filtrerades, Uplosningen hade då ftark

fmak af kalk-vatten, derfore låt jag den ftå nå-

gra dagar i fria luften, då kalken foli ned, menf

at tå veta defto låkrare, om alt kalk-vatnet ta-

ledes forfvunnit, flog jag dertil litet uploft: mer-
curius fublimatus, hvilken ockfå forblef färglös.

Sedermera filtrerades altfammans, en uplosning

af det efflorefcerade alkali minerale tilblandades

och då tåldes en god del calx aérata. På fam-

ma lått gjorde jag en mafla af kalk, med fal

mirabile, famt en annan dylik af kalk och
Nitrum cubicum. Utflaget blef ockfå det

famma, ty i bägge fallen efflorefcerade minera-

lifkt alkali j men det fkedde ej, når calcine-

rad hvit magnefia, magnefia alba aérata och
L 4 calx
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calx aerata eller krita togs , i ftållet for o*

flackt kalk.

Nu år val vifst , at mineralifkt alkali faller

altid uplosningar af jårn och kalk; följaktligen

år ocklå fant at de eidfafte alkalierne forbindas

med fyror lättare, ån defla åmnen. Föregående
ron vitnar dock hårutinnan om någon inftrånk-

ning i vifla håndelfei\ Det år fåledes troligt,

at alkali har ftarkare attra&ion til fyrorna , når

de hy fa en vifs mängd vatten 5 deremot, då vatt-

net til ftorre delen utdunftat, år icke omojeligt

for en jord-art eller metall, at få företräde 3 i

fynnerhet, om alkali, fom fkiljes vid fin fyra,

i ögonblicket träffar en annan fvagare, med hvil-

feen det i ftållet kan förenas. Sådan år luft-fy*

ran, fom altid finnes i kållrar til anfenlig myc-'

leenhet Det fynes v|l underligt uti anförde

forfok , at alkali minerale, fom utvittrade på järn-

blecket, kunde fålla de därjämte fåftade drop*

par af jårn - folutionen ; men orfaken år den, at

jårn-uplosninp , gjord med faltfyra, drager ftarkt

fuktighet, nar han blir torkad, och alkali, fom
då affondras och vegeterar, kan fedan icke xnet

Verka derpå.

Om vegetabilifkt alkali hade den cgenfkapeti

at efflorefcera , iåfom mineralifkt, fkulle ockfå

troligen de deraf upkommande neutral- falter de-

componeras på famma iått, men, fom det för-

ra ej hinder, få lyckas icke heller det fednarc.

RÖN
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RÖN,
om Rot - majken $

ingifvct af

CLAS BIERKANDER.

id flutet af mitt förra Ron, fom ar infSrdt

V uti Kongl. Vetenlkaps Academiens Hand-
lingar for år 1777, fid. zp, har jag lofvat fort-

iåitning om Rot-mafkarna. Samma löfte vil jag

nu fullgöra.

4:0 PhaUna turca. Maftcn år cn tum läng,

tjock fom en medelmåttig fkrif- penna, har iz
leder, utom hufvud och ftjert. Hufvudet brunt,

forfta leden fvart^ uti hvilken begynner en li-

ten hvit linia, fom går långs efter ryggen. Stjer*

ten fvart. De ofrige lederne åro brunaktige.

Mafkarne begynte 1777 d. 20 Jun, at förvand-

las til puppor, utur hvilka d. ip Julii och föl-

jande, Phalaenerne framkommo. Phalsena fpi-

rilingvis criftata,ali$ cinereo-rufis, ftrigis duabus
fufcis, lunula alba. Fauna Svecica izzi. Uti
Maj. och Junio, atbiter Mafken iådes-ftjelkarne

i jordbrynet. Han har fit tilhåll under ftenar

uti åker -renar, hvarifrån han utkryper til la-

des -åkrarna.

f :o Tipula Oleracea. Mafken år en tum läng,

då han år fullvuxen. Kroppen år måft af (kap-

nad fom en Cylinder, men framåt löper han fmä-
ningom af, minikar i tjocklek, och utgör en
Conifk figur. Kroppen år delt i iz leder, och
har inga fötter. Når han ligger ftilla> drager



i6z 1779. APr
-
Maj- Jun,

han hufvudet och de framilar lederna in i krop-
pen , då år kroppens framdel lika få tjock fom
den ofrige. Han kan ock draga de tvånne fi-

Ha lederne inuti den fom föregår, och i denna
ftällning år rnafken följaktligen mycket kärtarc

ån eljeft. Som rnafken har inga fötter , fram-
kryper han endaft genom kroppens ringars eller

leders rörel fe
,
genom deras utftråckande och åter

hopdragande. Tvenne mörka linier gå jåmte

ryggen. Maflcen gick 1777 d. f Augufti til

puppa, utur hvilken d. i<5:dc i famma månad,
Tipula framkom. Tipula Oleracea, alis hyali-

nis, cofta marginali fufca. Fauna Svecica 1740.
Mafken finnes i ångar, åkrar och godfel-hogar.

Denne med flere af fine flågtingar, hvilke, at

undvika vidlyftighet, hår ej befkrifvas, neder-

fåller i jordbrynet', Hvete, Råg och korn, at

åkerfälten ofta ftå helt bara. Lefnads-hiftorien

om följande Infeét, år> mig vetterligen, tilforne

icke bekant, hvårföre den hår framlemnas.

6:0 Tipula Secalis. Mafken år ofver en linia

lång, gråaktig. På ryggen åro tvä fvarta rän-

der. Tipula år något ofver en linia lång.

Hufvudet grått, ögonen fvarta. Antennerne
lä långa fom kroppen, hvita med fvarta rin-

gar omkring. Broftet grått. Vingarne kam-
like eller iäfom ogonbryner (ciliatij. Magen
gra, ringad, och ytterfta åndan fvart. Fottcr-

ne nårmaft kroppen gra, och ytterfta lederne

fvarta.

År I77f d e ii Sept. hemtogos Maflcar och
lades i glasburk, halffyld med jord* Den 6:te

Nov. framkommo 30 flycken Tipulx, hvilka

om-
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omkring d. if i famma månad voro döde. Def-

fe hade i rågbrodden Tom var uti glasburken, lagt

agg, hvilka i December utkläcktes til matkar,

af hvilka, 1776 d. f Jan. och följande, fram-

kommo en flor myckenhet tipul^. Af foregå-

ende anmärkningar, fer man defle Infe&ers fkynd-

famma tilvåxt. Om fommaren flyga de uti god-
fel-famlingarne , och om höften fer man dem på
åkrarna ibland rågbrodden.

Under det jag, fom nu anfordt år, genom
flera års anmärkningar, fokt at kånna Rot*ma-
fkar, Tamt utforfka deras natur och lefnads-iått,

har jag uti fådes-flagens förvandlingar tillika be-

kommit någon uplysning, i anledning af deffa

fkade-djurs hushållning. Vilfarelfen om iådes-

forvandlingen , hårttammar, låfom lemning af
de fordna mörka tidehvarfven, utaf inbrtne för-

domar, forhaftade omdömen, och forfummad up-
mårkfamhet pä naturens verkningar. Man har
inbillat fig

,

1:0 At Rägy i mager jord> förvandlas til Råg*

bftay och i fet> Rag-lofta til Räg. Når Rågen
år upkommen, iordårfvas ofta ftjelken af Mu-
fca fecalis, och längre fram på höften, af
Mufca calamitofa. Phal^na fecalis foker hoft

och vår, alt fom hon blir ftorre, de tjockafte
råg-ftjelkar , hvilka hon vid 1 , 2, 5 och 4:de
lederna aibiter- Råg-loftan,Jbm med rågei) blif-

vit lådd, våxer hoft och vår långfamnrfare ån
rågen, och har merendels mindre och klenare
ftjelk, torde åfven vara ofmaklig for delTe ma-
llar, hvarfore den icke upåtes. Af defle anmärk-
ningar fer man, at Rågen af flere flags Infe&er
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fkadas, men Råg-loftan (tonas, och fåledes ar*

ligen obehindrad forokes.

2:0 Ät Korn förvandlas til Hafre ^ och tvärt

om. På famma lått förhåller det fig med kor-
net fom med rägen , at Rot-maflcar i fynnerhet

angripa korn-ftjelkarna, men gå aldeles förbi

hafre-brodden. Phalsena fecalis fynes aldrig (kå-

da hafran, men atbiter korn-ftjelkarna, emedan
de åro (torre, at hon i dem kan beqvåmligen
nedkrypa. Således kan af iådane omftåndighe-
ter, intet annat följa, ån at det i biand-låd be-

fintliga kornet, årligen måfte aftaga och for-

minfkas, men hafran, fom af (kade -djuren (ko-

rns, tål fvarare väderlek och magrare jord, tår

tilvåxa.

Når alt detta ofvervåges, torde håraf dragas

de (lutfatfer, at Rot- och hvitax-mafkar, oblid

väderlek och fur jord, forledt enfaldige Åker-
mån til falflca tankar uti lades - {lagens förvand-

ling. Man har ej behoft, låfom icke ovifs om
utflaget, forfoka, at lå Råg-lofta och Hafre,
tor at tå uplkåra Rag och korn, menat undvi-

ka alla (lags fordomar, hvilka naturkunnigheten
aldrig tål, (å underlåt jag icke heller det, utan
lådde deffa (lag i Trägården, i fet och god jord»

Om någonfin förvandling varit mojelig, hade
jag i anledning håraf, icke allenaft bordt be-

komma Råg, utan fnarare Hvetc, men fick,

enligt naturens vanliga ordning och lagar, til»

baka igen frodig Råglofta och Hafre.
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*Pan Boum , eller hvilka växter horn-hofka-

]>en åter eller ratar

^

af

PET. HOLM BERGER ,

PhiloC Magifter, Collega Scholse i Weftervik.

Mit åmne denna gängen år Pan Boum, ej i fin

fullkomlighet 5 ty dertil fordras mera forfa-

renhet, ån jag hunnit forvårfva mig. Den lilla

famling af flere gånger omgjorda forlok, (kal al-

lenaft blifva et Bihang til Pan Svecicus > angående

de våxter, fom ånnu ej blifvit forlokte med def-

fa Kreatur.

Gråfen (gramina)^ åro mycket begärlige for

Oxen j men man {kulle mifstaga fig alt for myc-
ket, i fall det anfåges for en grund-fanning, ac

han egde famma tycke, i hvad for tid och be-
lägenhet de vore. Vare ångar och betesmarker

lemna o(s tydliga bevis om motfatfen.

Anthoxanthum odoratum. ScirpUs lacuftris

,

Sjofdf. Scirpus Silvaticus.
(

Phalaris arundinacea*

Rörflen. Phleum pratenfe, Ångkampe. Agroftis fto-

lonifera, Kryphven. Aira cefpitofa, TåchåttL Aira
flexuofa, Krmtåtel. Poa anguftifolia

, Angsgröde.

Briza media, Darregrds, Da£tylis glomerat. Hund*
dxing. Cynofurus criftatus, Kambdxing. Feftuca o-

vina, Fdrgrds. Feftuca rubra, Rodfvingel. Feftuca
decumbens, AxjvmgeL Feftuca elatior, ÅngfvingeL

Bromus arvenfis, Renlofta. A vena elatior, Knylhafre.

Avena pratenfis, Ånghafre. Arundo phragmites,
Strandrör. Arundo calamagroftis, Grenrör. Lolium
perenne. Elymusarenarius,iVrtfW/^/r*. Secalece-

reale. Triticum repens, Qvicfoot. Juncus conglo-

me-
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meratus, Knapptog, Juncus effufus, Feketog. Juncus filiformis^

Trådtåg. Triglochin maritimum , Saltfjo-gras, Hokus lanatus,

LmidtateL Aila deffa grås-flag och mångaj flera > fom hår ej åro
upråknade , fortåras med mycken begårlighet, da de äro gröna;
men fmakas icke, om någon annan föda finnes, når de åro torra.

Utom gr|fen , finnas åtfkilliga örter, fom unga åtas af Oxen,
men ingalunda, når de blifvit mer vuxna;

Sådana åro ; Galium verum, §f. M. Sanghalm. Galium apan-
re, Snärjegras. Plantago lanceolata. Anchufa oificinalis, Oxtun*
ga. Lyfimaehia vuigaris. Campanula perficifolia, Klocka. Pimpi-
nella faxifraga, Backerot, Epilobium anguftifolium , Ramjolks-

grås. Sedum telephicum , Karlinge-kal. Melampyrum criftatum,

Korsört, Melampyrum arvenfe, Pukhvete. Melampyrum praten-

fe, Orregrås. Polygala vuigaris, 3.M. Hor. Ononis fpinofa,

Fuktorne, Aftragaius dulcis. Trifolium repens , Hvit-våpling9

Trifolium pratenfe, Rod-uapling. Trifolium fragiferum, Lapfa-*

na c^mmunis. Centaurea fcabiofa. At fortiga många flera.

Oxen år åfven få läcker, at han ej en gång rorer vid något af

förutnämnde gråsflag och orter, faftån de åro grora; når de vå-

gta.pa fådane Hållen, fom blifvit antingen året förut, eller ock
famma år, gödde med deras egen eller andra Kreaturs fpiilning*

Plinius har fagt, at Djuren i deras opafslighet bruka medici-

nalier: om få förhåller fig, år i nyare tider ej forfokt, få vida

mig år bekant: men det vet jag, at Hunden åter bladen af Mi-

lium effufum , Hafflebrodd , af Agroflis arundinacea, Piphven ,

och af Triticum repens, Qvickrot , når han behofver vomera»

Fåret afplåckar blommorna på Hyofcyamus niger, Bolmört,

och på Verbafcum nigrum ,
Kattrumpa. Oxen af biter ofverfta

Indan af Anthirinum linaria, Flugbtomfler , fom eljeft plågar

föraktas, kan hånda, til bot for någon krämpa?
Uti följande anmärkningar, betyder B. Blad. Bl. Blomman.

T. Toppen. H, Hänge eller amentum , o. g, Ji, bemärker, a£

gamle fljelkar ej åtas.

Nedanjlående ätas garna af Oxar,

Campanula Cervicaria. Ailiuttl Schoenoprafum, Gräslök , ej

g. fl, Hypochteris macuiata, Oxogon. Carduus palufiris, ej

gamla fljelkar.

Följande ätas, dock mindre garna,

Veronica ferpyllifolia, o. gjl. Veronica agreftis. Verönica

verna. Alopecurus geniculatus. Agroflis fpica venti, Akerhven.

Agroliis rubra, Rodhven. Aira aquatica, Karrtatel. Cynofurus

criflatus , Kambaxing T, Feftuca decumbens , Axfuingel, Ave«*

na

(*) Denne våxt år få fmaklig for dem, at de flingas derom,
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na elatior, Knythafre. Arundo calamagroftis , Grenrlr o. g. fl.

Campanula patula. Rumex acetolella, Bergfyra o. g, fl. Dian-

thus deltoides, Ång-neglicka. Agroftema githago, Åkerklätt.

Lychnis flos cuculi. Prunus fpinofa, Stårkebårs-bujke B. Cra-

taegus aria, Oxel B. Ciftus heliantfaemum , o. g, fl. Lamium al-*

bum , Blindnäfla T. Dentaria bulbifera. Geranium molle. Hie-

racium auricula. Senecio filvatica. Lobelia åovtm&xma., Notgräs.

Typha latifolia, Kafédun. Carex digitata, Vifpflarr. Carex li-

mofa, Dijftarr. Betula alba, Björk H. Urtica dioica, Britt*

wäfsla T. (*) Corylus avellana , Haffel B. och H. Salix frag. Pil

Bl. B. Salix cinerea, Gravide BL och B. Agaricus chantarella.

Agaricus quinquepartitus, Agaricus piperatus, PepperUng. Ag*ari*

cus campeftris, Champignon. Agaricus violaceus. Agaricus cly-

peatus. Pezizaxyathoides. Lycoperdon bo vi fta.

Nedanfkrifne förtäras underflundom.

Syringa vulgaris, Syren B. Veronica officinalis, Ehrenpris.

Veronica beccabunga. Veronica chamaedrys , Gamander. Vero-
nica arvenfis. IHs pfeödacÖiiis , SvSris4ilfä. Milium effufum*

Mäjlebrodd. Melica ciliatä, Btrgjlok. Lolium temulentum, Dar-
repe. Symphytum officinaie, Fallort. C**) Glaux maritima..

Convailaria bifolia, Eckornebär B. Juncus effufus , Vehetog
i

Juncus filiformis, Tradtog. Epilobium montauum. Chryfofple-

jnum alternifolium. Saxiiraga granulata o. g. Sedum rupeftre,

Btrgknoppar. Sedum acre, Skorbjuggs-gras. Atea fpicata, Padd~
bär. Chelidonium majus , Sval-ort. Ajuga pyramidaiis, Kärlin-*

geruka. Glechoma hederacea o, g. Geranium cicutarium. Gera-

nium robertianum , Storknäbb. Geranium rotundifoiium. Oro-
bus niger, Vippärter Bl. och T. o. g. Trifolium repens, hvit

Väpling. Orchis incarnata. Pinus filveftris , Tall B. och Gem-
inae. Pinus abies , Gran B. och Gemmae. Salix pentandra, $ol-

jier BL Fucus veficulofus, Hoter. Tang. Fncus ceranuides.

Nedannämnde Växterfmakas icke.

Callitriche verna & autumnal is. Schoenus ferrugineus, u4x-*

ag. Scirpus maritimus. Nardus ftrifta, Ångbovjl. Montia fonta-

na. Piantago maritima. Potamogeton marinum. Gentiana c?n-

taureum. Chaerophyllum temulentum. Juncus articulatus
, Ryll*

tog. Juncus Bufonius, Kryptog. Peplis portula. Adoxa ni o fe ha-

telina. Andromeda polifolia, Ropors. Pyrola minor. Pyrola fe-

cunda, Vinterbirke. Pyrola umbellata, Arenaria peploides. Se-

dum

(*) Detta flag ates ogårna , nar det år un^t; och da, toppen al-

lenafi; men nar det §r gammalt och tort, haller Oxen det til godo.
(**) En del af Bönderna kring Vefterwik,- bruka at krofl* fonder

bladen , och låg&a dem på -hufvudet , for hufvudvårk.



i<$8 1779* Apr. Maj. Jun*

dum album, HMUknoppar. Sempervivum te&orum, TaktSk,

Ranunculus bulbofus. Erylimum alliaria o. g. Bunias Cakile*

Lotus maritima, Sonchus arvenfis, Mjolktiflet. Carlina vulgaris*

Filago fylvatica, Orchis conopfea, Salix fufca. Ophiogloffum

lylvaticum. Afplenium trichomanes, Lycopodium clavatum,

Mattegrås. Lycopodium felago, Lusgräs. Po lypodium vulgäre,

Sten/Sta. Polypodium filix mas, Getjtabb. Polypodium fragile,

Agaricus fimetarius, Phallus efculentus , Murkla* Phallus im*

pudicus.

FÖRTE K NING
Pä dc Ren, fem åro införde i detta Qyartarls

Handlingar. pag.

I. i \m häfta Sinings-tiden uti Åbo Lan om

\J Hoften-y af JoH. Haartman - 89
Z. Andra Fortfattningen afAfhandlingen y om Co*

nifka Sektionerna ; af). Meldsrcreutz IZZ

|. Gallaktig Feber, befkrifveny i anledning af en

Farfot i Aby y Klikkeberga och Rysby Socknar

i Calmare Lan , under Augufti och September

månader år 17787 af Anders Laur.
Santhesson - 154

4. HARTEBEESTEN eller Dorcasy et Djur af
Gazelle-Jlågtet , från Goda Hopp Udden y be-

fkrifvet af Andreas Sparrman i fl

f. ELAND eller Capfke Elgen, en [ort Gazelley

afritad och befkrifvey af Andr. Sparrman iff
<J. Forfåk at decomponera Neutral-falter med ofldch

kalk ochjärn i #/Carl W. Scheele if8
7. Ron om Rot-mafken, af G. Bierkander låt
8. Pan-Roum; af Pet. Holmberger l6f

I föregående QfartaL pag, 49, lin. n> flår;

fans gulfårgad; lås ; ej fans.
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Floding Scul]*u-ik

Kongl. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
För MInaderne

Julius, Augustus, September,
År 1779.
PRESES,

Hans Excelleice, Herr Riks-Rådet m. m.

Grffve CARL RUDENSCHÖLD,

Om häfta $r zs-tiden i Åbo Lån
om lio/i^u (Slutet,)

I
grund af h%!

t
länglig bonde- fotfarenbet

bekräftar, b r> 1 fednare hälften af Augu-
iti månad anfes , den råttafte medel-tiden,

M inom
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inom h vilken Råg-lädden fulländas mafte-, åt-

minftone uti det egenteligen lä kallade Abo Lån,
hvareft en magrare och kallare lerjord år radan-

de. De fa åboer , fom hår hafva en bördigare

fandblandad mylla > lika med dem i Nyland oeh
någon del af Björneborgs Lån , låfom ock i Abo
(kärgård , hvareft vintren något fenare infaller,

kunna med iåkerhet anftåila iadden de fifta da-

garna i fagde månad, ja ock de forfta i Septem-
ber, enar åfcrens fena redning och infallande o-

våder iådant tiiftyrka.

Inom denna medel -tiden bor en forfigtig

Åkerman med eftertänka noga utvälja de dagar

til lådd
, på hvilka jorden til låds emottagande

år fom tykraft. Denna jordens tykcrhet tiltro

en del fig båft utreda kunna af jordens fråna

luekt, den de likna med krut, til någon del in-

ftåmmande med en nyfs affkuten bofla. Ju fri-

fkare luckten finnes vara, hvarken for torr 3 ån

mindre på mögel, unket eller furt ftotande, de-

llo tjenligare år den til lådd. Säkrare tecken

til jordens tykerhet år dock det, om jorden

vid upkorandet och redandet med mull-plogen

vifar iig pofande, lucker och los fom en gåfan-

de deg > och faller mor famt fonderfmulad for

ortrådet, och fåledes reder och artar fig val,

hvilket alt inträffar enkannerligen då, när jor-

den efter tilråckligt regn, af torkande bläft och
graderad folvärme uplhVas. Då inftålla Sådes-

årlorna fig jåmvål mer ån vanligen fke plågar,

och fom befynnerligt år, nåtas den upkorda jor-

den ganfka häftigt och ymnigt, det år, ofver-^

dragés med fpindelvåf, hvilken ofver hela ftyc-*

kena
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Icena fedan glittrar, och utgör det lä kallade

iädes-gimdret.

Vifa defla tecken fig under enfådd, pa mc-
del-tiden aniiåld, kan man ock gora fig fortå-

krad om, at (ådden val blifvit afpaffad, och at

både tiiråcklig brodd och kärna år at förvänta.

De fom pa jordens fynbara luckerhet ej enfamt

vilja låta bero , jåmte närandet och de andra

anförda tecknen, kunna ock efter Herr Kyrko-
herden Landsbys upgift til Kongl, Patriotifka

Sällfkapet 1774, nog nära vinna famma uplys-

ning , medel It jordens profvade fonderfmulning i

et vattenglass at förbigå fånings-tidens reglering

efter Ängsvåddens (Scabiofe fuccifae) Backti»

mians (Thymi ferpylli) Ljungens (Ericae vulga-

ris j 6cc. blomnings-tid, hvilka man dock anfer

iåfom minit päliteliga.

Uti Åbo Lån år ladden, åfven pä val updi-

kad åker, gamla Larsmåflb- tiden d. zi Augu-
fti, lå mycket mer at anfe lälom den iåkrafte,

fom jorden hår i allmänhet utgör en nog kall

och fteril lera, af gåfande eller pofande art,

hvilken ej eger fynncrlig kraft, at i September
drifva lådden til lä tiiråcklig brodd, (om våra

kalla vårar fordra. De af menige man, fom i

biift af godfel bruka granris, och hafva for li-

tet dikade eller eljeft utmagra åkrar, kunna med
mera låkerhet anftålla (ådet llrax efter nya fty-

lens Larsmäflb-tid \ men de fom nårmare Sta-
derna belågne, hafva mer dikade och båttre

gödda famt brukade åkrar, bora, fom fagt år,

hålft vålja gamla Larsmåflan, eller dagarna nåft

for och nåft efter Bartholomei dag. De, fom
M z. jam-
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jåmte
o
godt bruk, hafva fandblandad mylla, ll-

fom A bo Låns ftårglrd, hvilke ock tå vinter

något lenare, fullända (aningen de fifta dagarna

i Åuguiii, eller de forfta i September.

Denna Larsmåfib-tiden bor en.Landtman få

mycket mer hår afpafia, fem det underftundom
händer, ut förut anförde tecken ej åro lika fyn-

bara, at han dem lå fåkert vid en mindre gyn-
nande väderlek for långe atbida får 5 håraf for-

iåttes lådesmannen i ej liten villrådighet, huru-

vida neml. han, vid den mindre gynnande väder-

leken, mä tiltro fig at förvänta någon ty k rare,

och på den grunden kunna förhala tådden $ el-

ler ock, huruvida han må häfta dermed, dä de
fpecielare tecknen, något for den utfatte mel-
laivtiden inftålla fig. I dylika fall år rådeligall,

at af den föregångna våren, om den varit myc-
ket tidig och iommaren varm m. m. fom ock
efter defs åkers låge, jordmån och bruk, efter-

finna och profva , huruvida tidigare eller lenare

lådd for hans åker kan vara rädelig. Den fom
hafver fterilare och kallare, men eljeft fkåbgen
brukad åker, ma hål dre få, dä jorden jåmte til-

råckligt natande vål reder fig-» fkönt det ock
vore i medio Ayguftij men på vål brukad land-

mylla, ja ock lermylla, bor han gora fig rak-

ning på tilråcklig tykerhet, åfven pa den fena-

re medeltiden , faft ock i början af September.
Väderleken kan i flutet af September ftundom
vara la gynnande, at lindor och kårrlaggar da

blifva tykra och nåtas, läfom 1772 och 17745
lä mycket mer kan man vänta på flutet af me-
deltiden, ånfkont den tykrafte, i fruktan af for

myc-
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mycken brodd, åfidofåttes, for at derigenorn und-
vika ftarkt broddad och förvuxen åker, hvilkcn

ar 177J" fororfakade milsvåxt. Dock bor han ej

heller vaga for långt ofver medel-tiden, om ic-

ke i befynnerliga nödfall, ty utom åfventyret at

pä en alt for fen årstid räka ut for fadd i väta,

iå bcftyrka flera obfervationer , at den alt for

fena lådden gerna år åfventyrligare. Hinner brod-

den ej til behörig ftadga om höften, beror he-

la växten fedan af en gynnande vår, h vilken

rätt fållan hår i landet kan väntas, ånikont det

lyckades 1 774 {or en del. Då lommaren varit

for mycket kall och rågnrik , torde man något

kunna förhala (ädden, hälft om ock våren varit

kall och fen, under det hopp, at en lä kallad

efter-fommar, iafom ijjf och 1777, kan befor-

dra ladens breddande; ätminftone bor man da

akta lig, at ej förrätta lådden uti fur jord, utan

håldre albida fullkomlig jordens läckerhet, fall

in pä början af September. Finnes jorden til

den 10 Sept. ännu lä vat, at den af kramande
klimpas, fäfom 1768, blifver det dä rädligare,

at fpara fit utfåde, och använda akten til korn-

fadd den påföljande våren.

De fom litet for Bartholomei-tiden finna firt

åker tiiråckligen lucker och nåtad, men i anfeende

til defs båttre- bruk , befara for ftark brodd, gö-
ra båft, om de icke dello mindre anftålla fädet,

men dä befå ftorre delen med gammal råg, få

vida den växer längiarnmare> derfore kan ock
Wafa-rägen al tid fås något, tidigare , ån den ny-
trofkade. Genom ladens nedmyllande, forekom-
mes ock ofverflodig brodd, och bora defle båg-

M
5 ge
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ge erindringar vid Hveres-fådden i fynnerhet ob-
ferveras, 'om den ft rax efter rågen an Hålles, fjft

i Auguiti eller i början af September. De år,

fom akrens tykerher af långVarig torka är häm-
mad och foga mårkeiig , kan (ädden til början

af Sept. blifva uplluten, men då medelft harf-

ning, åfven under fortfarande torka, anftållas^ tå

vida denna årstidens ymnigt fallande dagg fedan

kan vara i ftånd at befrämja grodden pä fin och
vål brukad åker, låfom 1774, då (ådet ej lig-

ger djupare, ån at daggen den åtkomma kan.

Så angelågct det år, at ej i fortid belä fin åker,

låfom 1770, under påftående torka, lå nödigt år

det ock, om ej nödvändigare, at ej belä den i

våta. En del af 1769, fom ock 1772 års våxt,
v! far det nög tydeligen. Man fö re fl ar i dylika

fall lådens nedmyllande, men 1776 års nedårja-

de § tunnas utlade, utvifte åfven mårkeiig for-

luft i åringen.

En del hushållare vilja i allmånhet anfe iå-

dens nedmyllande låfom förmånligare ån nedharf-

vandet, i hvilket förra fall arbetet biifver dub-
belt lidande, om det fker med Finnarnas la kal-

lade Sara , eller Nylånningens tvägaffliga plog.

Nedmyllningen tyckes, fom fagt år, kunna fö-

redragas h arFningen , dä åkerbruket är nog fint

och jorden tidigt vifar fig tilråckliga tyker,

och då åker-jordmonen malt beftår af gåslera,

hvarigenom denna leras oart at om våren up-

drifva brodd-rottren, mårkeligen förhindras. Ic-

ke defs mindre måfte jag dock medgifva min
forfarna Granne, at min åker altid genom lå-

dens nedmyllning blifvit glefare,de forfta 8 å 10

aren, ån mina Grannars, af orfak, at en del råg-

korn
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korn da kommo djupare i jorden, ån* at de fe«

dan kunde gro. Deraf blef val halmen grofre

och axen något ftorre, (äfom vid glefare anftåld

lådd, men med mårkelig minfkning i åringen,

fom jag 1775 och af de fednare arens lådd er-

farit. Sedan jag började anftålla iädden i öppen
fåra, utan foregängen (laddning, med harf, hvil-

ken tvårt emot fårorna med dubbel omgång för-

rättad blifvit, har lådden derigenom kommit ve-

derbörligen djupt i jorden, til i å t tum, hvar-

utom arbetet blir minfkadt, och ak ren fedan

varit mera lönande, enar andra orfaker til mintk-

ning i åringen ej mellankommit , ån genom lå-

dens nedmyliande, eller pä (laddad åker, då kor-

nen komma for lågt, eller i förra fallet for djupt.

Skal lådden blifva lönande, bor utlådet fte

lagom tjockt, det år, hvarken for tått eller for

gleft. Öm det (kedt, ar 1775* i nya gardet,

hade famma lådd formodeligen blifvit långt mer
lönande. Landthushällare åro håruti nåltan lika

la (kiljaktige, fom i {anings-tiden* i fynnerhet
mifstaga fig en flor del Herrfkaper håruti, i det
de lä for gleft. De fä val derigenom en ftri-

dare låd, men förlora mårkeligen i mvckenhe-
ten, fållan räknandes atkaftningen efter arean,
utan blott efter utlådet. Safom jag ofta, i fyn-

nerhet efter 1771 års forfok
, erfarit, fordrar

hvarje Geometrifkt tunland val brukad och göds-
lad åker i Abo Lån, åtminftone 10 kappar fåd,
och den magrare tf kappar, falt ock något der*
utofver.

Forr nnfåg menige man for en befparing, at

befå fm åker med fmåkornig. råg. men nu me-
M 4 ra
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ra åro dé måfte enfe derom, at til utfåde välja

den ftridafte. Denna fanning beftyrkes ytterli-

gare af följande forfok: Vid det jag, for flere

ar fedan,gick igenom en val brukad och göds-

lad åker 5 blef jag varfe $ å 4 (tycken fexradi-

ge råg-ax, dem jag forr aldrig iedt eller bort

nämnas. For at blifva forvifiad, om defle ut-

gjorde et fårfkildt fågflag,åfven fom det fexra-

diga kornet, utplanterades kornen af deflc i för-

bund på en fång i Trägården, fåfom ock van-

lig rjg pä lika fått i tn annan fång, nåft dårin-

til. Aret derpå fick jag en mycket frodig och
ftrid våxt på bagge fångarria. Den forftnåmn-

de ofvertråfFade dock den fenare mårkeligen, i

det jag fann ifrån h varje rot flera fexradiga,

men tillikä ifrån famma rot några fyrradiga ax^

hvaremot på den fenare fången de måfre itåndea

buro fyra-radiga ax, jämte några iä fexradiga,

til bevis, at de fexradige utgjorde endaft en

luxuriåtion. Växten af de lie bagge fångar fåd-

des fedan på fårfkild teg i åk ren, dä flere med
mig, året derpå, äter funno detta fåde mycket
frodvåxtare ån den ofriga åkren, med flera fex-

rådiga ax deribland , fart til mindre antal ån i

Trägården. Följande året marktes ännu växten

efter detta utfådet nog frodigare, ån efter de£

ofriga utfådet 3 faftån utan fexradiga ax deribland.

JOH. JT, HAARTMAN,
M. D. Prof Ridd. af Wafa Ord.

Tre*



"Tredje Fortfåttmngen af Afhandlingen
y

om Comjka SeBtonerna t gemen,
af

j. xMELDERCREUTZ.

3 3- (krama fått, kunna tangenter til de

X ofrige fyra gifne pun&er q y N y y y x y

(Tab. VI. Fig. XIX.) åfven finnas. Som eljeft

kan fke, når genom hvarje fyra N, Ty qy x , och
y,x, q,Y> af de fem gifne punéter xy yyN^q y å

en gemenfam trapezernes derå Diagonal xTy dra*

gas deras fidor til mötes, uti T,h> och Qy H, farnt

dragas fedan 7b, fl/f, fom fkåra hvarannan uti t;

dä råtlinierne txy tTy tangera Seftion i x och r.

Emedan fädane tangenters möten, och forenåmn-
da Interfeftioner, åro belågne pä famma ratli-

nier QtHy Ttb. (2.1. 16. f, g.) o. f. v*

34. Efter funnen tangent tTy når utur den
i Se&ion gifne punften N f

dragés Nnl\\tTy fom
uti /, möter tangenten ^v, fä gifves punéten
hvarelt Ni, möter Seftion. Emedan a 2

: !x 2 \:

tT2 :nljN (4. f . f. g 5 11. iz, VI.) famt med dia-

metern TpP y fom utur Contaår-punften Ty de-

lar Ordinaten m2V, midt i tu, uti p y (§. 5.) Hvil-
ken Ordinat Nn y tillika med Px, \\tTy utur

emot P/?2", gifva hemålte diameters långd Ty,
och där midt uppå, Seétions Centrum C, me-
delft pn* :Px*::rp.Py:TP.Py, (§. 3.) PY.pn 2 —
Px"jr\Px 2 .pr::Pp:Py, (19! V 5 .ii. VI.) Hvar-
af fynes, om den genom de fem gifne pun&er
gående Se&ion, fammanfogas til en Ellipfe , dä

P, eller Cy falla imellan diameterns bagge ån-

M f dar
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dar 7",y, och tillika med förenämnde gifne pun«
éter, imellan parallele tangenterne dårftådes tY,yd\

eller om den tvärtom fprides til en Hypeibel,
eller til en Parabel, fom icke eger någon ande-

lig diameter. (§. z.) Eljeft gifves Se&ions
Centrum C, igenom Interfettion af tvenne dia-

metrer, hvaraf en t7tC, eller bagge, gå genom
correfponderande tvenne tangenters tT,tx, mo-
tespunét t, (33, f. g.) famt medelpunften tt, af

ordinaten fom fammanbinder Conta&pun&erne
Xy Ty dä Se&ion finnes vara en Ellipfe, om C$
faller inom tangent-angeln Ttxy och tvårt om/§,3.)
Enar Seétion blifver en Hyperbel, då finnas defs

Afymtoter, gående genom Seétions Centrum,
och den å tangenten uti och från transvers Dia-
meterns början, tagne halfva Conjugat- diame-
tern {§. f. b.) Når genom fyra pun6ter, af de

fem gitne, confttueras en Parabel (Txqy) (14, f.

g.), ia utvifar den, låfom en medellinje imellan

Hyperbeln och Eliipfen, en Ellipfe for före-

nämnde fem pun£ter, når den femte punften fal-

ler inom Parabeln ; och tvårtom. Hvarefter kan
til fyra gifne punfter antagas den femte, for at

efter behag befkrifva en Hyperbel eller Ellipfe,

genom lådane punfter.
I

3?. Utaf fundna Conjugat Diametrer C7",C£,

Fig.XX.(34. f. g 3 §• 3)5 finnas Conjugat-axes

eller råtvinklige Diametrer EAC,Ce; då, efter

gjord CSE=CSe> utur Centrum C i gores zST:

Cr+Cb::Cr~~Cb:cr, och cE~cC= ce, fom gif-

ver hufvud-axen EAC. Emedan Ec z — cT2=

[Ér. Te (f . IL) =:] Cb* (§. f% t^=] cc+cr-ST:
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SC:tSC:[SE=2 Ec— cr+ST($. VI.) och CS2

Cr2=:Cr2 , (47. I.) (S. 47. II. Conic). Samt,

när mur r, nedtålles Pr, perpendicular til fund-

ne axen CE, lå gifver medel-proportionalen CA,
emellan CP, och CE, (14. VI.) , halfva axen el-

ler Grund-diametern } och Medel-proportionalen

CF, imellan CE, och CG, dä GYEzzGYe , halfva

diliancen irhellan focos, (5.2.-) Hvarmedeiit
den , for de fem gifne punéter, fokta Conifta

Scftion igenkånnes och kan befkrifvas. (§. 1).

36. Enar til Seftion gifvas trenne tangenter,

KT, KX\ ky , (Fig. XXI.) hvaraf mer ån tvenne

icke äro fins imellan parallele, jåmte tvenne
punéter dårutinnan Y,X; lå gifver efter famman-
dragnc bemälte trenne tangenter, och dragna
tvenne diagonaler, utur tvenne deras mötes- p.un-

eter k^r, til de gifne tvenne punfter T,Xy den,
genom defla diagonalers mötes- punft R, utur

tangenternes tredje motes-punft /C, dragna råt--

linien, ånnu en tredje pun£t y, til Seéfron, uti

tangenten kr. Emedan då blifver, efter uti

fcrapezen YXrk^ dragna diagonaler kY
t
rX^ och

utdragna råtlinien XX, genom gifne Contaéfc-

pun&erne, emot gifne tangenten yk.Tr\ Tk::ry:yk

(20. f. g0> och zTr :Tr+Tk:: Ty\Tk, (12. V;
Z2> 23. f. g.) Hvarefter, af läledes funnen punft

y, Seftion kan befkrifvas, lom uti de tvenne

gifne punfter tangeras af förenämnde gifne tan-

genter (31. f. g.), \

37. Om til Seöion gifvas, fyra tangenter

TX,T2\km,ky, (Fig. XXII.) jämte en punct där-

utmnan J; iä gifver den, utur den gifne punden
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jr, genom Diagonalernes Xnterfe&ion R, uti tra- *

pezen, af de gifne tangenter, dragna råtlinien,

ännu en annan pund til Seftion 5 uti tangen-

ten tR. Emedan förenämnde trapez, och trape-

zen imellan de fyra forbemålt tangerade Se&ions-

punöcr x>Y^y>m, ega en gemenfam Interfeétion

Ä, (21. zy. z6. f. g.) Hvarefter Se&ion, til

gifne förenämnde fyra tangenter och en punft,

kan befkrifvas. (36. f. g.)

38. Af famma grund, och på lika fått, kan
en SeéHon befkrifvas, til fem gifne tangenter,

TX,Trykm>ky^M\ (Fig. XXIII.) når genom de
tvenne Interfe&ions-punéler Ä,r, hvilke forme-
ras af diagonalerne, til de tvä iårfkilte trapezer,

fom af de gifne fem tangenter, lårfkildc kunna
göras, dragés råt-linien mrRY^ fom gifver uti

tangenterne T^kmt , tvenne pun&.er til Section

m%
Y. (21. zf. z6. 36. f. g.)

39. Når fyra punfter q>N,y,X, (Fig. XXIV.)
och en tangent derutom TÖ, gifvas til en-Se-
£t\on; lä finnes den femte punften T, uti den

gifne tangenten, til Se&ions derefter befkrifvan-

de (28. f. g.) Då efter utdragna behöriga li-

nier, och &é\\Tk, ponerad mota Seftion uti E>e>

(h)
3
- gores 0J2 : TT2

: ; XK. KqxJNÖ.fy: yK. KNxgT. TX
(i4-

i (h) I dal håndelfe, åtfefliy, (Fig. XXIV.)
icke verkeligen Ikulle mota Seétion uti E,e,

lä må tillämpas, hvad hår torut derom år

lagd t, fS. 11. t. g.) då efter utdragen dia*

meter Cc&> for ordinaten qX^ til Epe, nyt-

tjas, proportionel rymd til pQ > (1. f. g.).

Eljeft .paflar härvid, proportionel rymd, til



(14. II 5 ii.VF.) Emedan

,

N9. fly : £Ö. 6* : :yK KNt
XK.Kq, £fl. 9^:9r2 : :?r. 7X: rr* (4. j. f. g.)

40. Nårtvenne tangenter Tx,TT
y
jåmte tren-

ne punéter derutom, q,Nj 7
gifvas til Se£tion$

iå mä efter utdragna tvenne råtlinier yqf A7

^,
emot bemålte tangenter, genom förenämnde gif-

ne tre puncter, finnas dårutinnan pun&erne r>R>

hvarutinnan de mota coordinaren xT7 imellan de
lok te bagge Contaft-ptinéterne r, (it. z^i f.

g,), forn dcrigenoni gifvas. Når i ftållet for

ena punftenjf, utom tangenterne, gifves pun-
ören x y uti ene gifne tangenten Tx; då må en-'

famt punétcn R, uti Nq, finnas for xRY. Hvar-
efter Se£tion, til låledes gifne tangenter och
pun&er kan befkrifvas. (28. f. g).

41. Når trenne behörige tangenter ryj>Y,SX,

(Fig. XXV.) jåmte tvenne punäer derutom
£Lb, gifvas til en Se&ions dervid befkrifvande^

iå må til tangenterne uti k,E>I<> behorigen ut-

dragas en råtlinie genom gifne punélerne H^h^
och fokas derutinnan, gemenfame Harmonical-
punftcn Ty for defs möten med gifne tvenne
tangenter rTkyryKy och tvenne råtlinier rH>rhy

(24. f. g.) 3 fammaledes må derutinnan fokas Har-
mo-

Ctt, kallad r, (?. f. g.) , når KvWCp; ty af

Ca* : be* : : Ct>* 5 r3 : : Cb*: ;,C^ 5
(2. vi .)

blifver cb 2 : XiT, % = [bn. #/.4- r]- f
3 §.)

t: O* \\KN:yK KNy ',4. 5. f. g.)CV 2 :A7
Ö fly*;

0Vä 11 7T:ör a,0 Ä
; TT2

: : Cé 2
: ?r rX, hvaraf

fir 2
: rr2

: : x/r. iqxNi QyjK.KN x ^r: rx,
iäfom förut 5 dä fl?, verkeligen möter Sedion,
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monical-pun&erne r,0, for möten med gifne tan-

genter SkY^SXEy oeh råtlinier $H>Sh, famt moteri

med tangenterne YFK,XEF, och med råtlinierne

VH>Fh. Emedan de Contaét- punéterne y och
Ty T och Ar , X och 7, fammanbindande Ord in a

-

ter, flcåra och gä genom bemålte punfter T9 t}09

af råtlinien Hh y (22. 23. f. g.) iä at, då råtlinier

vridas kring t och T, fom med deras Interfe-

étioner ftådle följa gifne tangenten STr, famt vri-

des en råtlmie kring 9> fom följer Interfecfcion

tillika af råtlinien kring T, uti gihie tangenten

rF; lå gifva Interfe£fcionerne af t och 6, en råt-

lime rRy fom möter råtlinien Uh s uti L, hvarcll

gifves TLtk^ Tt. K$:TtM. ; ÖC, ( zp. f. g.), och
fom möter gifne tangenten SF, uti X, uti fok-

ta Se£tion, ( f. g. ), til defs beftrifvande,

(40. f. g.)* Når i Hållet for ene punétcn ut-

om tangenterne, gifves punden X, uti ene gif-

ne tangenten SXi dä må uti den genom gifne

punéterne H
s
X, til tangenterne rTS^rVs, dragna

råtlinien, enfamt fokas, Harrnonical-punften O,
for defs möten, med bemålte tvenne gifne tan-

genter, och med råtlinierne rH,rXn (24. (f. g,)
famt må, kring laledes gifne punften O, och
kring gifne punften S, vridas råtlinier, fom med
deras InterfeéHoner ftådle följa gifne tangenten

ryF, och kring gifne punften vridas en råt-

lmie, fom följer Interfe£lionerne tillika af råt-

linien kring S, uti gifna råtlinien rXy hvarvid

Interfeftionerne af O och V > befkrifva en Co-
nifk Seétion Ji y {28. f. g.)» fom möter gifne

tangenten rS, i fokta Seftions Contaci-punét T*

(36. f. gj, til defs befkrifvande (31. f. gj, ef-

ter gifven tredje Se&ions pun6t, uti gifne 02y.

42.

r
1
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4*. Når fyra behörige tangenter, TX^TT^tnfyr

(Fig. XXVI.) och en punét q y derutom, gif-

vas til en Seftions befkrifvande dervid, iå ma
behorigen utdragas diagonalerne tv6;kT0, i tan-

gentcrnes trapez, och fammandragas tangenter-

ne TXy ky r
och TTj km , til Zj&i famt efter dra-

gen ZOz y mur O, åix kTy möter, dragas genom
gifne punften q> en råtlinie, fcai möter i v,
dragne råtlinien tö, och dårå tagas, til de tre

gifne Harmonical-pun&er, 0,^,z>, den fjerde Q $

(10. f. g,), punft i den fokta Seétion (zi. f. g.

§.4.) til defs beikrifvande, (41. f. g )

43. Vid gifne tangenter och genom tre pu li-

fter, eller mindre, dä tangenternes antal okas,

til fyra famfålt, kan beftrifvas en Parabel, ii

Når gifves en tangent wf, (Fig- XXVI. n. 1.)

med punften m> derutinnan, och tvenne andre

punfter
,
M/x, då gifves ME-fjiE— aE 2 (10. t. g.

14. IL), får Parabelns diameter am y hvarefter

kunna finnas flere punfter, til fokte Parabelns

befkrifvande, på lått fom förut år anvift ©men
Parabels befkrifvande genom fyra gifne punfter

(14. f. g.) Eljeft kan efter funnen diametern,
och af tre gifne punfter pyMym, for Parabeln,

finnas ånnu två, d>o> och flere, til defs befkrif-

vande derigenom (28. f. g.)s då mP — P^P T\\

am,Md Wwfx, delad i tu af PT\A7r~7tm,M7S\\

amy \K9 WJmypfx —$o> (§. 1 , 3.) II. Når gifves ,

tvenne tangenter, TfjL} Tm> med punfterne ^m,
derutinnanj då gifves, utur tangenternes

1

méte
T, fokte Parabelns diameter 27>, af \*P—Pm
(§. 3.) famt en annan punft af parabeln uti TP,

då den delas i tu (§. f), til defs befkrifvande,

(i.d.).
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(1. d.). III. Når gifves, en tangent . Vé och
trenne puncler derutom A)

t
u>M ; dä gifv s der-

af och derjåmte, til den lok te Parabelns bc-
{krifvande (1. d.) defs diarneter am> når, efter

utdragne, utofver den gifne tangenten [AMa,AMoo9

gores ME.fAE~aE 2
, Me.eA~tct 2

(14., II. 10. f. g.)

IV. Når gifves, tvenne tangenter T^lm, och
tvenne punfter derutom, Ay M, dä gifves Mt,tA=z

tCpz^Ae.eM— ecc
2

, och den fokte Parabelns dia-

meter PT> delande #0, i tu, utur de gifne tan-

genters möte T, famt Contaft - punéterne fx,m,

til Parabelns befkrifvande (III. d.), af Q^PHam.
V, Når gifves, tvenne tangenter 7)/ 5

Tm, och en

puncfc }JLy uti tangenten Tp, men den andre M
y

utom dem> dä gifves ME<E\j.~aE z
, och den fok-

te Parabelns diameter PT> fom utur T, delar

ayLy i tu, til defs befkrifvande (IV. d.), efter

dragen am \\PT. VI. Når gifves, trenne tan-

genter HMN> pHT, TNm , och en punét M, uti

ene tangenten HMN; da gifves, punéterne />c,w,

til den fokte Parabelns befkrifvande (V. d. af

mN: NT::MN:MH::HT:H[A. (iz.l g.).VII. Når
gifves, trenne tangenter HMN^pHT, TNm y och

en punét A? utom dem ; dä varder, når LAF,
poneras tangera den fokte Parabeln, uti gifne

punften A ^ i anfeende til de fyra tangenternes

Interfectioner från ponerade Contaét - punéter

y^WjLH: AR : : [/uL*LA: :] LT: AF y (12. f. g.)

LH : HT: : [AR\FR : \}Ak\FN, (19. V.) om Ak\\NT:

h vårföre efter ftåld råtlinie LA y genom gifne

punéten A y emot gifne tangenterne TL> TÄT, iå

at rectangeln LH FN, varder jåmnlik *ped be-

kan*
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kante eller gifne re&angelen HT. Ak (i), gifves

tangenten LAF, vid gifne punéten Ay til Para-

belns bettinfvancle. (VI. d.) VIII. Når gifves,

fyra tangenter LT,LF>NT,NH; då varder, efter

ponerade Contaét-puncter m ^, famt Li\\fA.m, i

anfeende til tangenterne [AT,LF,Tw,mT: FT : :

[/*2H:^£::] mT.mi f, g.) och FTzzmi: hvar-

af, efter fammandragna i77, iV£ r gifves punéten

i), och p£:'pN: :m<[xzMT^\mN:ty» 7f-X<h med
Contaft-pun&en ^> (ii* f. g.) til den fokte Pa«
rabelns befl;rifvande, (VI. d.) Eljeft gifver Dm,
Contaft - punften och genom gifne tangen-

rernes diagonalers TR>LN, mote uti O, utur m ^
drag ne diagonaler mA, pM, Contäft - punfterne
A,M9 (21. tig-) til Seftions befkrifvande. (1. d.)

44, Når en Afymtot Tx> (Fig. XXVII. n i.)

gifves, Janne trenne puncter q>y»N, til en Hy-
perbels belfcfifvandej il, emedan Contaét- pun-

den)e vid A'ynuoten , åro oåndeiigen aflägfe,

(i) Enligt Apollonii Perg^ei Bok om Se-

ctione rationis varder: Hypoth. IH. NB zz

HT Ak, Ak Ii 7N, GF.FB ZZ Gf, BN, Af\\ Ttti Thef.

LH.NF— HT. Ak, (Fig. XXVI. n. i.) Be-

vis: af GF: Gf: : BN: FB (Hyp. zS. VI.) blif-

ver FB : FN: : [Gf:fF { ij>. V.) ::] Z/ : Hl

(4. VI.), or h BN : FN: :HL;Hl (u. V.) el-

ler Z/7. JFiV [— BN Hl (Hyp. 22. VI.)] =
HTAk, (Hyp. 12. VI.) S. (k. b.

N
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(§. f .) dragés i ftållet råtiinien Qo, och Zz y ge-
nom de g i frie pun&er, famt: .råges iVO re 0^
ZNzzzqz, hvarefier dragés andre iokte Hyperbei
Alynnoten Toz, och dermed parallele qL>yl> e-

mot 2"*, h vara tagne LH— TLJJ ~ TI, gifvas

tangenterne Rh,Ji> til gifna Sections-punfterne

^ 5% b.), jämte gifne punden N
%

til den
lokte Hyperbelns befkrifvande. (51. f. g.) El-

jeft kunna til de gifne tré. punfter
5 finnas ofri-

ge tvenne, R, Q, til defs befkrifvande, ( 28. t.

g,) medelft tagne Rr zziqsygQ—qG, å de, i mellan

Afymtoterne genom gifne punéten ^dragne råt-

linier. (k). Utaf gifven en tangent
0
At, (n, 2.)

med trenne punfter AjN*ft til en Hyperbei,
och råtiinien -40, finnes Afymtoten, fom tan-

gerar Sectionen i oåndeligt afftänd, To \\AO ;

(F. XXVII. n. 2.) dä gores—W ~ =;r*

(20. 23.42. f. g. )> och blifverT^zyden andra Afym-
toten 5 då Nnzz.qo , zA—AZ. (f. (b) ).

(Slutet fkall inforas i nå Ita Qvartal.)

(k) På farmna fått, fom punéterne Äy.Q, fåledes fin-

nas i Hyperbeln , kunna få iflänge flere fom beha~

gas, finnas dertil
,
yppa fårikilta råtlinier, dragn®

genom famma gifne punä q.

BE-
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BESKRIFNING
pä en Pi L0PH1US barhmmi

af

LÄRS MO NT IN*
^

M. D. Prov. Medic. i Halland.

A f F i (käres beråttelfer, bar jag flere gånger

jt\ rått anledning at foreftålla mig, det mät-

te ibland -de många Fifkfl^g, fom fångas vid

Hallands ftrander, iardeles uti den rnäft nordli-

ga delen, ofvanfor Warherg, hvareft landet har

Skargård utom fig, träffas fiundom nog rare Fl-

ikar, fall: de fållan eller aldrig komma for nå-

gon Naturkunnig granffcares ögon, och hhfv%

altfå fedan , fom förut, lika okande. En tldan

blef tagen utan for Warbergs Stad, i December
> månad 1777 > under mit villande dårftides, och

det pä lådan t lått, at,, då Pificarenas Backorblif-

vit uteftående i flera dagar for iWmvåder, har

han flukat erf Hay (Sqvalus acanthiäs), fom för-

ut tagit pä en af krokarna. Och fom han fö-

rekom Fi(li arena ganfka befynnerlig, upviites

han for snig 5 jag tår derfore den lyckan, at til

KongU Academien härjämte aflemna befkrifning

ofver den famma , med Figur, (Tab. VII.) et-

ter han ej finnes uptagen af framledne Archia-

tern och Ridd. Herr von Linn6, uti dels Sy-
itemate Naturae.

Hela Fifkens långd var vid pafs $| fot* fär-

gen ofver alt ofvan på kroppen mörkgrå, men
Inunder hvit til tarmhålet (anus), och fedan grå-

N i ak-
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ak tig til ftjerten ; huden flåt och bar, utan min-

fta fjäll eller vårtor.

Hufvudet ftort emot kroppen, en fot långt
^

nedtryckt imellan pannan och ofra kåken, bv*
reft det år 8 tum hredt, nägot intryckt under

ögonen ned mot kikbenet. Sjelfva Pannan f tum
bred, uthälkad frän nacken til frarn imellan ögo-

nen, vid fidorna forfcdd från nacken til ögonen
med , dels i rad

5
dels bredvid h varandra itäen»

de fmå nägot fpitfade knölar eller hen-utfkott,

hvarifrän en fkarp kant ioper fram mot kåken ,

och (lutas i tvä knölar, tått vid h varandra på
om fe fidor 5 hvarurom han har 3 fen-ftrålar: en

ftrax ofvanfor nacken, 3 tum läng, böjd bak-

åt, och tvånne fram mot nofen efter hvarandra

,

til en tums a filand, 4 tum länge, rake, och
vid pafs fyra gånger tjockare ån en fvinboril.

Ögonen något ovaic, i-| tum långa, 1^ tum bre-

da, pä yttra ringen ljusbläe flkymrande af gul

färg y inre ringen eller tunna hornhinnan fvart,

med breda guldfårgada fträlar, fom lopa ut til

omkretfen ogonh let fvart. Då det opnades,

kom förd ut en klar, feg, vattenfårgad vatfka,

ledan cn tunn och fvart. Ögonftenen klotrund,

klar och genomikinlig.

Munnens gap 9 tum bredt mellan mun vikarn a \

hvanfrån til nofen var 6 tum. Öfre kåken, vid

andan uthalkad, beflod af dubbla ben, at ikju-

ta från hvarandra til et t vår fingers afltånd , dä

han {lutade ihop munnen , och draga tilfam man,

då han gapade, bagge forfeddc med fkarpa fyl-

lika tänder: det yttre med en i framkanten få-

llad hel rad fmä utiiäende tänder, och en ftac-

kot

/
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kot rad af ftorre och mindre ned flående tänder,

cndaft pä en tredjedel af benets längd från nofen,

hvilke alle tycktes vara fa lie > det inre med li-

ka tänder, fom dock räckte pä tvä tredjedelar

af benet. Under bada de (la käkbenens faroman-

fogningar vid nofen , hvilke äro helt rörlige ,

ftjuter pannebenet fram, och gor en två tum
djup och nägot bredare häiighet, fom liknar et

nåfehal utan ikiljebrofk. Under-kdften räcker en

tum fram om den öfra , flår något upät, tåte

befätt med half tums långa, fyl-Hka, fpetfiga och
rörliga tänder vävandes ijelfva kåkbenet re^ tum
långt pä hvardera fidan, ftarkt häftade med an-

darna vid ned ra kanten af hufvudet. Under kå-

ken, en tum från ijelfva benet, futto i en rad,

läfom et (kagg, to ftycken toffar af fkinn, de

fråmfte och ftörfte en tjerdedels tum långe, del-

te i trenne flikar, af hvilka den inedlerAa var

längft och b red a (t.

Sva/get ganflca rymligt, en fot djupt och nå-

ftan iå bred t, hade ej tecken til tunga, utan i

Hållet, pä ned ra fidan, några tum från magmun-
nen, fyra tand-rader, fom forettåke tvenne til

hvarandra liggande, två tum långe, ovale figu-

rer; hvaremot ofvan i fvalget fvarade tvenne
rundaktige, något kullrige ,

jx tum b rede och
rned tänder tätt befatte ben, fom med brofk fa-

ttades vid inre ändarna af tvenne 4 eller f tum
långa ben, hvilkas yttre andar hängde vid klaf-

benet, och utom defs tåftades med hvar fit 7
tum långa och et finger tjocka fen-band til for-

Ila ryggkotan. Klafbenet tjockt fom et karle-

finger, haftad t med ändarna under hufvudet vid

defs flutning åt buken , och gor en båge fram-
N 3 ° för
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for fvalget , en tvärhand frän under - käften ,

jhyilken fpånnes ned , dä fifken dukar, och gor
fvalget ftort. Uti fvalgets borren var Magmun-
men , och på 6 ro fe fidor 4 ilycken Gäl-hål af 4
tums långd, med 5 gäl-ben, fom pä yttra fi-

dan voro klådde med tums breda roda gå? fran-

far j h vari frän gick en itor opning, fom fläta-

des under och bakom hroft-fenan, hvareft den
var 6 tum läng, Utantil fyntes f gåltåckcs ben,

%f tum länge, klådde med allmänna huden.

Kroppen ii tum läng, rundaktig, något fam-

•Ittanrryckt, mycket fnaalare ån huivudet, ftarfet

aftagåndi i tjockleken, och fl u tas- med 2 ' tums
bredd mot ftjerteru hvareft han är plattad in-

under. Sido-r'änden, något mörkare pä färgen,

börjar halttredje tum bakom ögonen, en tum
frän ben-utffcotten, och delar fig uti tvänne

Imfvud-grenar, af hvilka den eftre 'lånfeer lig i

en båge 1 tum ned mot brott-fenan v ftryker le-

dan fidan utefter, nåftan i rätt iirek, fofft 4,
derefter 9 tum från ryggen, filt af tum un-

der ftora rygg-fenan
5

hvareft den går helt nåra

til undre fidan, och har a ömfe fidor om fig,

til några lineers afftånd , en rad roffar, til fkap-

nad lika dem , fom fitta under käften, hvilka

börja ytterft vid roten af 11 j ertens fen-ftrålar,

och fl uti» midt öfver tarm-opmngen (anus), en

tum eller kortare imellan h vardera, varande de

efterfte uti nedra raden ftorft, en tjerdedeis tum
länge, och fedan alt mindre och mindre, de uti

ofra raden ej ftorre ån de minfle uti den nedra.

Andra randen löper ned efter hufvudet f tum

,

hvarunder den käftar frän fig tvenne grenar, af

hvil-
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tfåika den forfte gar fram åt kåken, ocb flinar

vid munviken, den andra kröker (ig bakat til

broft-fenans fåfte, hvari från den böjer fig fedan

framåt 5 och följer under- fidan af nedva käkbe-

net fram mot munviken, hvarifrån den ftiger

upfore, och gor en båge mot inre ögon-nåftet

III 5 tums långd, faller ledan med fpet% vin-

kel i båge mot ofra käften, h v il k en hon flute-

ligen följer fram til nos-knylarna. Tawåpmn*
gen 13 tum bakom ftrup - fenorna, af en half

tums tvår-linea.

'Rygg-fcnorne tvånne ftycken , långt åtfkiljde :

den främre, forh fatt flrax bakom nacken, be-

flod endaft af ; llrälar i den fram (le 3 tum långj

de andre kortare, med huden famnianbundne,

E och % endaft vid roten, men t och 3 til half-

va hogden. Den eftre p§ tum lång och 3 tum
bog, ftarkt rundad bakåt, lågad i kanten, hade

iz benaktiga, firälar, af h vilka den ijerde var

något längre ån de andre, med djupare intag-

ningar uti hinnan, och flätades fenan 3 tum
från itjerten*

Bråft-fvnorne futo h varde ra i yttre kanten af

en 4 tum lång och platt brofk, hvilken med
inre kanten häftades vid et 6 tum långt och
tjockt ben, fom fedan var fammanbunJet under

v

bakdelen af hufvudet med klaf-benct, Sjeifva

fenorna f tum långa, 8 tum breda, tjocka och
ftarka ,

ofvanpå lika til färgen med hufvudet
cch ryggen, inunder mot andan något ljulare,

fedan hvita, trafsligt lågade i andan, med 11
tjocka och brofkaktiga fträlar.

Strup-fenorna flodo vid.pafs 4. tum längre fram,

N 4 3 tura
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3 tum langa , t§ breda, ganfka tjocka, med f
grofva benaktiga fträlar, litet åtfkilde vid fpet-

farna, den mcdlerfte lång 11 , de 1 nåft dårintil

kortare, och de z ytter lic kortart, hvarigenom
de liknade händer med fammanvuxna fingrar.

Deffa fenor iutto 4 tum från bvarandra, fållade

vid et tjockt tvårben (brofl-benet), fom vid an-

darna hängde ihop med klaf-benet , och ån yt-

terligare tåftades tilhopa med tvenne 7 tum lan-

ga ben, fom gingo vinkelrätt ut frän detta tvår-

ben, dar flrup-fenorna voro häftade, och före-

nade fig på andra åndan med framila delen af

klaf-benets böjning.

Gump-fenan börjades l tum bakom tarro~6p-

ningen, g tum läng, zf tum hog, tvår- rundad

bakat, åfven dar mer lagad i kanten ån framtil,

mycket tjockare ån rygg-fenan, och beftod af

II itrålar, fom fyntes vara brofkaktige.

Stjert-fevan 7§ tum lång, 6§ tum bred, tvär-

huggen , helt trasligt tvelägad i andan, tjocka-

rean Gump-fenan, ytterft mörkgrå, med 8 brofk-

aktiga ftrålar: de 6 medier ftc mycket tjocke,

tvenne gånger tvedelte (dichotomi)s de två yt-

terfte fmale och odelte.

Lungan förekom genaft , då buken opnades,

tegelhlrgad , tunn, af långt ftarkare fammaniått-

ning ån hos fyrfotade djuren, 1 1 tum lång, i\

tum bred midt på, något fmalare ät andarna

:

medlerila delen gor en båge, til en tredjedel af

lungans långd , fåftad under fvaiget, framvid

mag-munnen: den vänftra fliken gick bakom
magen; den högra fram ofver, o

o
ch täckte ut-

gången til tarmarna (Pylorus). Ådrorna, lå in-
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uti fom utanpå, mycket grofva. Från lungans

hage gingo tvenne häl til gälarna, af en gas-

pannas vidd.

Magen ftor och ftark, 9 tum lång, £| tum
bred, mycket fkrynklig, en fjärdedels tum tjock

dä han opnades, lag tått under fvalget, dar mag-
munnen af et par tums tvårlinea gick ut, h var-

ifrån til z tums afftand , lågs den högra 6p nin-

gen af magen, dar tarmarne togo fin början,

Pen fur/le tarmen tåftades med fidan vid denna,

öpniog, var 4 tum derifrän tilfluten i andan,

och fkot ut en liten gren af 1 tums långd un-

der maghälet åfven tilfluten. I längden voro

de något mer ån 6 fot: ofre hälften if tum bred
och ganfka ftark 5 den nedre fm al are och finare.

Tarm' käxet vid pafs en fot bredt
,
ganfka tunt.

Där inunder förekom et helt fint nåt eller en
hinna, fom betåckte en fårdeles inålfva (vagina)
på hvardera fidan, hvilken liknade en tarm, dock
mycket tunnare ån de, 4 fot läng och 5 tum
bred, tältad hela vågen utfor med fidan vid en

ganfka tunn, 1 tum bred hinna 3 hvilka båda
förenades mellan ryggen och ande-tarmen, z-§

tum från opningen , och flickade från fig et

fmalt ror, fom llutades i fjelfva tarm-opningen

på inre fidan, öfverfté åndarne voro fpetfade.

Vid fidan ii hvardera, en f jerdedels tum från

fpetfen ,
hängde in uti håft-hinnan et agg, ftort

fom en kirsbårs-ften , ovalt, hvitt , täckt med
tjock hinna, fom på et vind-agg, upfyldt med
tjock och feg våtfica, lik åggehvita. Hvaraf
befans, at deffe delar hörde til fortplantningen

af flågtet. Med fpetfarna togo de fin början

från njurarna.

N f £4*
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Lefren låg på högra fidan af ningen, ofverft
i tarm -käxet, ftrax nedan for den korta tiiflut-

na tarmgrenen, mycket liten mot lungan, en-
daft z tum i tvår-linea, platt, nåftan rund, til

fårgen rodblå. Vid den hängde Gall-blåfan långt
ftorre ån fjelfva Lefren, nåftan klotrund, 3 tuni
tvårt igenom.

Njurarne voro fåftade under ofverfta rygg-
kotorna, tum långe, midt på nåftan z tum
breda, plattare ån njurar hos andra kreatur, agg-
formige, mera kulinge på yttra ån inra kanten,

fmaiare ät nedra andan. \ i

Vatten-blåfan fyntes nedevit i buken vid Fi-

ltens opnande , ftor fom en barivnåfyc, men
blef af vädelig håndelfe fprångd, och kunde fe-

dan ej utredas, emedan defs hinna var ganfka

tunn. Mellankommande hinder betogo mig til-

fålie, at vidare gran (k a inäUvorna $ hvadan ock
någre delar blefvo förbigångne, fom altiä mäile

faknas i befkrifningen.

Då huden afdrogs, fom var tåmmeligen tjock,

fans kroppen ofver alt bétåckt med fpåck, til

.
J:dels tums tjocklek 3

fora var litet gulaktigt.

Deremot var kottet ganfka hvitt , lå at jag före-

ftäller mig, det denne fiik, åfvcn få val kan
åtas, fom Hayen fSqvalus acanthias)^ Räckan
fRaja clavata) och flere af dylika flägten, iår-

deles om fpåcket borttages.

At denna Fi(k horer under den flocken,

fom Naturkunnige nu for tiden fora til Åm-
phibicrna, under namn af Simmande (Nantes^,

fy nes klarligea af defs gal-hal, fom går med fin

6p-
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opning under och bakom broft- fenorna, famt af

lungan och flera kroppens inre delar. Och 16m
yttre op ningen af gal-hälen år enkel, belägen

under och bakom armbenet, på hviiket b ro it-

fenan är häftad ^ och fifken defsutan har 3
gal-

ben 5 år han af det flågtet
5

fom kallas LO-
PHIUS5 i( hviiket framlcdne Ärchiatern och
Riddaren Herr von Linnc uptagit i fil Syfte-

mate Naturas tre Species, med hvilka, denne
inga unda ftämnier öfverens. Frän den forfta *

Lopbius pifcatöih, år han ft:ild, i a val i affeende

pä tornmarnes längd och fkapnad, fom med den
enftråliga. psnnefenan , med toffarna under ha-

kan, med tvenne rygg-fenor, och med fträfär-

nes antal, fom hos denna åro uti eftre rygg-fe-

nan 12, broft-fenorna M, ftrup-fenorna 6, gump-
fenan 11. Frän Lopbius vefpertilio fkiljes han
latteligen af fit fläta och med inga ben-vårtor

béftrodda fkinn, af broftet, fom ej år kantadt

,

och fträlarnes antal, hvilke på Vefpertilio åro

uti rygg-fenan f , brott-fenan 10, ftjert- fenan

f , (c fr. Muf. Ad, Fried ) utom det, at den
ej har gump-fena. Och åndteligen hm Lopbius.

hiftrio, medclft nedtryckt hufvud, h varemot den-
ne har lammantryckt hufvud, och utom defs

allenaft en liräle i främre rygg- fenan, f uti

ftrup-fenorna, 7 i gump-fenan, och 10 i ftjert-

fenan. Således utgör denne et ganfka lärfkildt

och nytt flag, fom jag nämner LOPHIUS
( barbatus ) deprefTus, maxilla inferiore barbata.

Viftas uti Kattegatt, och utan tvifvel äfven i

Norr-fjon.

Det kan ej fela, at ju denne bor räknas bland
de våriia Sluk-fifkar, hviiket defs flora och med

tån-
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tänder férfedda fvalg tydeligen utvifar. Äfven II

oftridigt anfer jag, ar denna var en Hona, fa-m c

at hon torde foda lefvande ungar, fom äfven
tros om en del Hayar j hvartil de tvenne länga

och vida vaginse låra tjena , fart jag fvårligen

kan begripa, huru aggen eller ungarne {kola

komma dar in.

Figuren år 3 gånger mindre ån fjelfva Fifken.

RÖN,
om Kok-kärls förbättrande

$

af

ÖVEN RINMAN.

Kok-karl for matredning, åro vifTerligen ibland

de måft betydeliga och nödvändiga red (kap

uti hushållningen, il väl for hålfans, fom fm a k ens

och fårgens bibehållande, på hvad fom deruti

kokas. Förbättringar deruti fortjena iäledes at

efterfokas, men åro iå mycket fvärare at finna,

Fom, jämte forbemålte verkan, äfven bor haf-

vas affeende på varaktighet emot vald fa oi åtgärd

och på dräglig omkoftnad for allmänheten.

Skulle varaktighet emot häftiga ombyten af

kold och värme, Tamt emot hård med fart , an-

fes for mindre betydande, iä tyckas de redan

bekanta ler- och ften-kårl, fom göras af vifla

forter PorceUmer , Fayancer och til åfventyrs af

Herr de Reaumurs lå kallade Glas~porcellin ,

famt i fynnerhet af Spdck- och Tdlg-ften^ (Smeäls

och
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och Laph Ollaris) vara de aldraypperfta; få vi-

da de, utom varaktigheten, ega alla de goda

egenlkaper, (om Mlundas. Deribland fortjena de

grytor och kok-kårl at nämnas, ("om hår i Ri-

Ket fornåmiigaft tilverkas uti Jämtland, af den

bekanta grönaktiga, fega och v re liga Tålgfien %

fom af Örcdvatten ganfka litet, och allena (t på
få Hållen angripes, där några lofa kalklika flac-

kar infalla i
men af yitriols-fyra rores den foga

mårkeiigen, och af vegctabililka fyror a!deles in*

tet: uthärdar pekla icke allehaft it rang hetta ,

utan tal åfven, utan fkada, häftiga ombyten af

kokhetta och köld , lamt förändrar ingen fl^gs

mat, hvarken til targ eller fm a k , meddelar ej

heller något främmande ämne, ehuru denne ilen-

art vid underfokning finnes hälla någon liren del

loslig Mognefa aiba , fom dock intet kan inkom-
ma t nratbgning, eller vara for ftadelig at anfe.

Sådana karl kunna åfven for lindrigt pnS erhål-

las, famt uthärda, under flitigt bruk, mer an

en mans-ålder, fom jag med egen forfarenhet

kan beltyrka: allenaft de åro med järnband for*

fedde, och aktas for våldfamma ftotar.

Med lådana karl lårer dock allmänheten ic-

ke vara nogd, iå vida deras bräcklighet vid o-

varfam handtering år mojelig. I anfeende där-

til, har ockiå Emulations- Sållftapet uti Paris

"mlofvat en belöning af 900 Livrés åt den,
"fom inom den 1 Julii innevarande år 1779, in-

länder den båfta pä förfaren het grundade aihand-
"ling om berednings-låttet af en cornpofition

5

"fom kan nyttjas til kok-karl, och ej har nå-

"gra af de ölägenheter, fom medfölja Koppar*
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"Bly, T&rteming och Glafur > men It dock 11

"varaktig , och, om rnöjeligt år, mindre dyr,
"än vanliga kok-kärl > lamt tal den ftarkafte kok-
"ning, jämte haftigafte omväxlingar af hetta

"och köld."

Denne upgift tyckes fordra la mänga full-

komligheter pä en gäng, a t dfcft nöjaktiga up-
lösning torde vara nåftan omojelig. Compoii-
tioner, hvaraf kok-kärl kunna formeras, ho van-

ligen antingen Sten
%

Glas > Jord eller Ur artade,

fö ni redan nåmndt år, eller ock Metaller, Af de
förre vore det emot naturen, at vänta någon
varaktig beftåndighet emot ftotar eller väldiäm

med fart.

Formodeligen torde det icke vara SaiUkapets

mening, at lä nägon ladan compofition, fora

med Krukmakare-kond kan formeras til kok-
kärl, och fom väl uthärda häftiga ombyten af

hetta och köld , men åro tillska bräcklige, eme-
dan fädane compofitioner åro for detta nog be-

kanta, och redan bruklige bäde i Frankrike och
apnorftades,

Vänder man (Ig til de fedaare, eller Metal-
lerne , fom ega mera varaktighet, mäile äter

for lindrigafte pris väljas de ofullkomlige. Va-
let lårer dä iianna antingen på järn eller Kop-

par, fom bägge ega det felet gemenfamt med
alia ofullkomliga metaller, at tofas af alla fyr-

liga faker, och fåiedes mer eller mindre vara

fkadeliga for hålfan, eller otjånlige til kok-kårl.

At med oådla metallers blandning eller famman-
fmåltning erhålla nägon compoiition, fom ej

fkulle hafva den olågenheten, tror jag vara en

rea
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ren omöjlighet, hvilket med ganfka många ron

kunde beftyrkas.

Den enda lattfangna och minlt dyra metall-

blandning jag känner, fara tåmmeligen långe

och mer, ån någondera af deflae metaller pnfaffl>

emorllär ro (i och lyrors åtgärd , år Tackjärn med
en vils del 7>ot famrmnfmält, fom ockiå beqväm-
ligen kan til kärl gjutas 5 men den kan dock
icke lågas aldeles fri frati luftens och fyrefs fråt-

ning. Vore mera tilgång pä den mindre kånda
JsiUkekn > torde den , iälbni olöslig uti vitriohfjr-

ra, likväl ega ännu mera fulikomhghet håruti:

men , i bitit af tilråckligt ämne , äro ej ännu
.nog pålitelige forfok håruti gjorde, icke heller

år något hopp
5

at järnets tvaghet emot upios-

riing härigenom aldeles (kulle kunna betagas.

Den ena ofullkomliga metallens betäckning
med den andra , niafie af famma orfak forkaftas.

Intet annat tyckes Iterfta,, än at forfoka, om
icke de jordartade materiers bräcklighet kunde
hjelpas med metallernas , ftyrka, eller om icke

de it ar ka metallernas benägenhet at lofas, kun-
de forekommas med betäckning af glasartade

åmnen, hvilka, efter upgiftens lydelfe, ej haf*

va den olägenhet, fom vanlig glafuiv

Utan begårelfe at vinna det utfatte praemiuni)

har jag, under hvarjehanda forfok med Järn,
egenteligen i det affeendc, at til någon del min-
fka eller förekomma defs forftoring uti eld, fo-

retagit mig at betäcka bäde Koppar och Järn
med h varjehanda glasartade compoiitioner, hällt

de minft koftfamma, och lådane, fom af fyror
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ej angripas, och forn tåla ftrångarte kokning
och ombyte af koid och värme.

jag medgifver gerna, at det Franfka Pro-
blemet härigenom ej år fullkomligen uplöft, då
det tyckes fordra, at kärlet och dels glafering

fedan (kall vara lika varaktigt, emot brytning

och ftotar, fqm med förtenning eller annan feg

metall-blandning 5 h vilket ej kan väntas , iä lån-

ge nian ej påfunnit at gora fmidigt glas, med
ringa koflnad.

T mediertid och forn långe varit påtänkt, nt

i ftållet for den emot hallan mindre nyttiga for-

tenningen, kunna afrhoja kopparens ån mera fl: a-

deliga verkan, med någon flags betäckning, fom
ej egde förtenningens brifter, och at betaga Jär-

net den olägenheten at roftas och fvärta vifla

maträtter under kokningen > tager jag mig den
friheten, at til Kongl. Academien i välmening

ofverlcmna de Ron, fom håruti til någon del

torde upfylia Allmänhetens äftundan , eller gif-

va mera kunnige M an anledning til vidare om-
tanka och förbättring, uti et iå vackert åmne.

Förut, bor anmärkas : at efterföljande forfok

blifvit anltälke på fmå fmidda kok-karl , dels

af Koppar, och dels af Järn: at jag tår gifva

et iädant glasartadt ofverdrag namn af Emaille

,

och at meråndels alla låd ane emaille-forfok blif-

vit gjorde uti vanlig väl upeldad prober-ugn,

eller ock, pä de mera ftrångfmålte, uti kol-eld

for blåfter.

Imo Om Koppar-karls Emaillerwg*

Huru Koppar med EmailJe betåckes, och
med
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med hvarjehanda färger och ritningar utfiras,

år allmänt bekant, och år ingen tvifvel , at ju

Mattare, uti denne konften, åfven kunna lampa

den til kok-kårl.

Den allmänna hvita och mindre dyrbara for-

ten af Emaille, fort kopes hos Droguifter, ock
fom beftår uti et bvitt, opaft glas, fammanfmålt *

af kifel-mjol, bly-glas och tenn-afka, har åfven

til kok-kärls invand iga betäckning blifvit for-

lok t, och funnits vara den aldrabåtta , fom, jäm-
te et fnyggt och prydeligt utfeende , til alla

delar har de äftundade cgenffeaper uti kokning
och emot fyror > men fom den faller både be-

fvärlig at applicera, och tillika alt for dyr for

allmänt nyttjande, lamt bor for Hotar noga ak-

tas, iå hat va ätikillige forfok blifvit anftållte

med mindre dyrbara ämnen, hvaraf följande tor-

de förtjäna at anföras , läfom :

1) Hvit och half klar Flufs-fpaty fom i fyn-

nerhet finnes ymnigt vid Yxfjö Koppargrufvor
uti Nya Kopparbergs Socken, har blifvit til et

ganfka fint pulver fammanrifven, med lika myc-
ket af allmän Franfk obrånd Gips, och fedan uti

gJodgnings-hetta, under flitig omrorning, ftarkt

.calcinerad. Med detta pulver hafva koppar-
kärl, fom förut varit våta, genom indoppning
uti vatten, inuti blifvit pudrade, medelfl et fint

Éorfickt, iå mycket fem af pulvret velat tåfta

Gg , och kunnat med fingret jämnt tiltryckas,

på det väta kärlet. Efter någon torkning och
graderad upvårmning, har det blifvit införde

uti haltig och lt rång hetta, dels uti kol-eld for

tefats
-
puften, med betäckning, fom hindrat

O ko*?
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kolens och alkans infallande: dels ock uti Pro-

ber -ugn.

Uti kol elden och med lå ftark hetta, fom
til roäflings-flagiods fmältning fordras, har den-

ne blandning, inom cn minut, fmålt til hvit

opac Ernaille, fom jämnt betåckt kopparens yta

och taft fig tåmmeligen härdt vid metallen, famt

tålt ftark a ftotar, utan at affpringa > och tillika

hållit de ofrige profven uti kokning och emot
fyror. Samma blandning har ock med vatten

blifvit fint rifven uti glasmortel, til en tjock

välling, och med penfel applicerad pä kärlet,

hvilket åfven ganfka val låtit fig gora, lika fom
nred en annan vattenfärg. Likaledes har det

gått an genom ofvergjutning med denne välling,

på lika (att, fom af Krukmakare med vanlig

glalur brukas på ftenkårl. På bägge defie vä-

gar har en jåmn betäckning kunnat vinnas: i

iynnerhet genom ofvergjutning, läfom ftynd-

fammare at verkftälia , hvarvid fordras , at

kärlet (kal vara handvarmt, famt vällingen nå-

got ljum.

Då de (le z:ne materialiers beftånds-delar be-

traktas, nemligdn : at Gipfen beftär at kalk jord,

mättad med vitriols-fyra , och Flufs-fpaten af en

egen fyra med kifei - jord förenad, famt at de til-

fattimans uti elden, utan någon annan tilfats,

ibland alla jord- eller Iten-blandningar, aldralåt-

taft gå til hvitt, opaft och mindre (kort glasj

lä kan deraf (lutas, lå väl at de i anleende til

fyrornas verkan, böra fäfta fig hårdt vid Kopparen,
fom ock, at famma glas af fyror federmera fvår-

ligen kan angripas eller lofas.

Den
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Den ftorfta fvårigheten, fom möter vid den*

na enkla blandningens nyttjande, iåfom emaille,

år den ftrånga och haftjga hettan, fom härvid

fordras, hvilken ofvergår den grad, fom Vanli-

gen kan erhållas uti en prober ugn. I anfeende

håi til , hafva iädane tilfatfer blifvit forfokte,(bm

(kulle kunna gora emaillen mera låttfmålt , hvar-

& följande torde kunna anmärkas, huru vida de
lyckats eller ej 3 låfom:

z) Blandningen N:o 1, tilfatt uti åtfkilliga

proportioner med Pottafka, Borax^ Arfenicum fixum>
Liquor filtcum, Kalk~olja> Sal commune

, Mönja > Vif-

wut-glasy blå Smalts och Magnefia nigra, eller Brun*

flen y
fom alla til någon del val befordrade fmålt-

ningen, men medförde åtfkillige ölägenheter,
låfom: at gora emaillen blåfig, ojåmn, eller ock
mindre beftåndig vid nyttjandet.

3) N;o 1. med lika mycket af det II kalla-

de Vitrum fujibile, beftående uti fammanblan-
dadt pulver af Kalk G delar, Flufsfpat 4 och Qvarts*-

mjöl 1 delar, jämte tilfats af Brunften y calci-

nerade och rifne tilfammans med vatten, til la-

gom fårg-blandning,famt med penfel något tjockt
päftrukenj flöt uti kol-eld tåmmeligen fnållt på
Kopparen, fåfte val och gaf en ftark och be-
ftåndig famt val bruklig Emaille, men af min-
dre anfenlig fvartgrå tårg, och utan fårdelcs

glans. Smälte ej heller låttcligen uti Prober-
ugns hetta.

N:o 1, % delar, med Vitrum fufibile en
del, och Brunften^, förhöll (Igmåfl: lika,fmål*

te val något lättare, men blef ån mer (Vart.

O z 4:0
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4) A t forföka, om fådane blandningar Ocul-

le fkieka fig ån båttre, dä de förut forcntes uti

fmålc- hetta til emaille -gjas, farnraanfmåltes uti

Digcl N;o i y 6 delar, med -| del Borax, fom
vid 4 minuters påbläsning blef flytande fåfom
vatten, uthålldcs på rif* hällen, och var mi et

ganfka hvitt och tått glas, med något matt y-

ta, half-genomfkinligt. Detta emaille-gias, fin-

rifvet med vatten, kunde beqvämligen med pen-
fel eller

.

ofvergjutning appliceras pä Kopparen,
imål te qvickt uti ftark proberugns-httta , inom
minuten

5
til en jårrm och ilat glafur, fom tålde

all flags kokning, med ombyte af köld och vär-

me ^ men, i anfeende til den infmålte Boraxen,
var i längden icke pålitlig emot fkarpa, i fyn-

nerhet mineralifka fyror.

f) N:o ti med § Cobolt fammanfmålt, gaf

mörkblått, opact glas, fom, efter fin-rifning med
vatten och ofvergjutning, frn&Ite lättare ån N:o
1. enfamt uti Prober-ugnj var faft, jåmn och
god, men tårgen blef nu fvart, ehuru vacker

blå den förut vars kunde dock foga af fyror

fkad-^s.

6) N:o 1, 8 delar, med Borax f-, Salpeter

:|, och Brunften \ del, famm an fm ål tes på 10

"minuter til kfverbrunt glas , fom uti Prober-

ugn glaferade (Ig på kärlet med fvart fårg och
matt yta. For ofrigt tåt, jåmn och hård, meti

täckte ej nog vål med forfta öfvergjutningen :

.var ej heller pålitlig emot fyror.

7) Foreftående Emaille-glas N:o .6, en del,

med 5 delar af N:q i, blef nå fl:an lika lättfly-

tande uti ljusröd proberugns-hetta, med jåmn
och
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och flat yta, dock uran glans och af (Vart fårg.

Kunde af Vitnois-fpiritus ej mårkeligen an-

gripas.

8) t anfeende til det ftarka glas, fom erhål-

les af compofitionen til det få kallade Vitrum fu-

fibile, fom befkrifves under Nioj, forioktes at

med en mindre koftfam blandning, gora det me-
ra låttfmält. Således togs Vitrum fufibile z de-

lar, fom blandades väl med en del bly-glas eller

mönja , och fmältes uti digel , under J timas på-

blasning, til et flytande, gult glas, fom dock
ti! en del blef grotigt och haiffrnålt. Det fly-

tande glafet utnälldt ^ pulveriferadt och fin rif-

vet med vatten, famt ofvergutei pä Koppar,
kunde ej bringas til flytnihg uti Prober-ugn,
och uti ftarkare hetta för bläffc ville ej glafera

il g 5
förr ån Kopparen började fmalta , men på

Järn gaf det hård och jämn glafur, utan blåfor.

r>) N:o 1, 4 delar, med Bly- eller Silfver»

gikt | del, blandadt, fmålte uti digel for bläft

på f minuter, och flöt fom vatten. Luk-
tade af fvatvel-fyra under fmåltningen , och gaf
paiile-fårgadt , opaft glas, fom efter vanlighe-

ten fin-nfvet och ofvergutit på koppar* (kål, flöt

jämnt och flått , famt täckte ytan, utan biåddror

och var nåftan härdad af alla-; men fordrade ftar-

kare hetta för b låder, och kunde ej bringas til

fmåitning uti Prober-ugn. Behöll fin paille-

gula färg utan glans, och ftod båttre emot fy-

ror, ån vanlig K ru km a k are-g ! afur

.

io) Krukmakares lä kallade Hvitbly, fom bru-
kas til glafur pä hvit grund, och är med falt

fammanfmålt til hvit opac Emaille, af 4 delar

O 5
' Bly
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Bly och i del Tenn , tilfammans calcinerade til

affca. På Koppar ofverguten, fmåke väl denne
glafur uti Prober-ugn nog qvickt, men kunde
ej bringas til jåmn betäckning, utan flöt kl.uns-

tals tilfammans.

11) A t kunna hjelpa de ölägenheter, fom
förenämnde Hvitbly medförde, iå val uti appli-

cation på kärlet, fom uti fonåltningen, föriattes

det med Gips och Flujsjpat , til lika delar af alla

tre fortcrne, och efter calcination fmåltes, vid

f minuters blåft, til en helt b vit, tät och opac
Emaille, fora rann ganfka qvickt utur digien.

Denne Emaille, på ofvannåmnde (att nyttjad,

flot uti Prober-ugns-hetta ganfka jämnt och vä!,

utan foläfor. Blef åfven tärnmeiigen hård och
fiark.j men utan (ardeles glans, med gröna och
gula flackar, i följe af de fyror , fom Gipfen och
Flufsfpaten medförde, och hvaraf Kopparen blef

under fmåltningen angripen. Tålde dock at z

å 3 gånger å nyö ofverfmåltas , och bief då

hvitarej famt kunde af andra fyror foga an-

gripas.

Il) Flufsfpat
,
Gips, Silfver glitt och rent Cry*

flall-glas , til lika delar, lammani i fne, fmåite, med

f minuters blåft, til hvitt och faft Emaille glas,

méråndels lika med det forr befkrifne N:o n,
allenaft något hårdare. Åppliceradt pä lika lått,

fom de förenämnde, gaf, uti fträngafte prober-

ugns-hetta, hvitgul , ftark och härd Emaille,

dock utan glans, allenaft man nu, fom vid all

emaillering vanligt år, noga obferverade, at (a

fnart kärlet uti hettan fans glånfande, eller il

fnart Emaillen fmält , måfte det uttagas , iå

framt
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framt ftummiga blåfors uphåfvande (kulle und-
vikas.

19) Blyglas enfamt eller Crkft? 11 delar, med
Cryftall-glas 8 delar, jämte Zinkblomma c\\cy Flores

Zinci z delar, fmjlites til klart, gult glas, på 7
minuter, fom hade den olägenheten, at lafom

Emaille blifva blåfigt, men, om hettan längre

continuerades, lade fig blåforne och erhölls tåm-

meligen god glafur, af gulbrun , grönaktig färg,

gan/ka härd oeh faft. Stod åfven val emot ve-

getabilifka fyror, lika fom den nått förenämnde,

men corroderades något af de mineralifka.

14) Flufsfpat 5 delar, Gips f, Mönja t , Borax

§i Cryftall-glas z, Tenn-kalk |, Cobolt -kalk allena it

vV-'del, väl fint (ammanrifne , fmäkes uti Digei

pä 6 minuter med blält , och flöt qvickt til

pcrle-tårgadt, tätt och opaot glas , fom flcelade

i biätt af Cobolt - kalken , och var tåmmeligen
faft. På vanligt lått med vatten finrifvet, var

detta Emaille-glas ganfka fimmigt och beqvåmt

U genom ofvergjutning lämpas på kårlen, lamt

faftnadc val. Om några bläfor uplupo under
torkning, kunde de med fingret varfamt igen*

ft rykas och Emaillen jämnas. Efter torkning

och graderad upvårmning, infatt uti väl uphet-

tad Proberugn, med inlagda frifka eldade Björk-

kol uti muffelen, fmålte eller började glänfa

,

inom en minut, då kärlet ftrax mäfte uttagas,

och var dä val jämnt ofverdraget med tät och
tåmmeligen härd glafur , utan fårdeles glan-

lig yta.

Fårgen var nu blifven något grönaktig, der-

igenora at kopparen af fyrorne uti Gipfen och
O 4 Flufs-
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Fiufs-fpaten blifvit under frnål t ningen angripen;

men for ofrigt fatt denne Emaille eller glafar

val faft, och kunde af lindriga (totar och bryt-

ning foga (kådas. Talte åfven häftiga ombyten
af kold och värme, famt blef af fvaga fyror ic*

ke angripen -

y men af ffearp vitriols-fyra tycktes

med tiden nägot frätas, lamt blef h vit
5 med

matt och något los yta.

Den nämnde Cobolt-kalken, fom hårt il nyt-

tjades
% endaft i tanka at tå en vacker fårg, var

lålunda preparerad, at ren Cobolt-folution uti

ftedvatten mattades med fal commune, och cva»

porerades til torrhet, då én fin kalk, af couleur

de rofe , erhölls, fom fedan, uti ganfka liten de-
lis nyttjad uti glas-fluffer

,
gaf Ikon blå fårg.

if) Fhtfsfpat och Gips ^ lika af h vardera, til-

fammans 8 delar, med Mönja i\ del, och Co-

bolt-kalk allenaft TfT ^ * fmälte qviekt pä f mi-

nuter uti digel for blåft til ljusblått glas , fomi

uti emailiering förhöll (ig lika med förenarunde

N:o 14, och var allena it något mera trogfmålt.

Näftan alla forr beftrifne blandningar til

Kopparens emailiering, kunde med mer eller

mindre fullkomlighet nyttjas på kok -karl, til

förekommande af erg och fyrliga fakers verkan;

men fom denne Emaille , dar Gips och Flufs-

fpat utgöra grunden, al tid får en matt yta och
mindre znfeenåe , ta kan til det fednares erhål-

lande, åfven på Koppar nyttjas låttfmålte glån-

fande Emailler, fom for Järn egenteligen varit

åranade, och uti det följande befkrifvas, allenaft

man år nogd med den olågenheten, at de ej iå

vål tåla fyror.

Den
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Den hår fornt nämnde omftåndigheten, at

de uti rten-arterne vaiunde fyror angripa Kop-
par-kärlets yta under inimåitningen

,
gor val en

oförmodad och itundom dels grön, dels röd el-

ler fläckig färg ; men med det {amma griper

ocklå denne Emaillen fä mycket ft ark are fåfte

uti Kopparen, och hk fom til någon del gar in

dänu i
9
lamt kan fvårligcn genom brytning frän*

{kiijas.

Herr Justi , uti andra Bandet af defs famla-

de Chymiflca Skrifter, fid. 142,, har val ock-
{å haft den goda affigten at foreflå en glafur,

1om fk ulle taga fåfte uti Kopparens yta, och
til den andan tilflyrkt, at forft inbränna en bland-

ning af 4 delar raffinerad Pottafka, och én del

Sva fy el 9 med tilfats af Vin-åttika eller vatten,

til en tunn gror, fint fammanrifne, h varm ed Kop-
par-kärlet jämnt fkulle ofverftrykas, famt fedan

åter anftrykas och inbrännas med en ftarkare glå-

fur, fom fkulle beflä af f delar fin rifven Kifel,

2 delar torr Pottafka och en del Blyglas $ men
om han jjelf forfokt denne Compofuions olåm-
pelighet och obeftåod, hade han vifierligen ej

derpä gifvit forflag.

Af de här förut befkrifne Bmailler, åro val

N:o 1, 3 och 9 minit koftfamma , men fordra

fträngafte hettan. Deremot kunna N:o 4, f ,

och i fynnerhet N:o 14 recommenderas , låfom
roåft låttfmålöe, och tillika billändige uti all

{lags matlagnings låfom fornåmfta affigten, hvar-
vid ej få mycket ankommer på den glans, font

kan erhållas af vanligt Emaille-glas, hvilket ock-
lå, fom fagdt år, väl kan brukas, når ingen frå-

ga år om lindrig koftnad.

O $ ll:sk
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II:do Om $ärn kärls Emaillerip%<

I allmänhet har vål hållits fore, det Järnet
vore det aldraobeqvåmafte at tåla Emaillering el-

ler glafigt ofverdrag. Det år ock ia vida fant,

at järnet fvårligen tal den med fart, fom af E-
mailleurer brukas > nemligen : at flere gånger uti

fmållt- hetta infattas och uttagas, då Emaillen

flcal prydas med flera färger, emedan Järnets

uti hettan häftigt uplopande glod-fpän, fnart

flår ifrån fig all iädan granlåt , under flere up-

glodgningar. For den orfaken , hafva ej heller

de förenämnde Emaille - compofitioner vål kun-
nat nyttjas på Järn- kärl : (årdeles fom Gips och
Flufsfpat-fyrorna under fmåltningen angripa Jär-

net, hvarigenom blåddror och imä bara fläckar

upkornma , fom fkåmrmi arbetet.

Den hår förut omnämnde hvita Emaillen

,

fom hålles til falu, och fom på Koppar vål kan
nyttjas, har pä Jårn-kårl icke allenalt varit (vår

at fåfta, utan ock uti hettan befunnits benägen
at vilja blifva bläfig och ojåmn , utom det, at

han faller något for dyr. I anfeende dertii, haf-

va forfok rnåft anftållas med andra blandningar,

fom utan gåsning, och vid minda Järnets up-
glodgning fmålta, dä det ånnu knapt hunnit ta-

ga någon glodfpän, och fom få (la fig hårdt der-

vid, utan at med någon fyra gripa an Järnet

uti hettan.

Någre af defla forfok , fom forhållit fig båft,

torde jag nu fä anföra, (åfom

:

16) Mönja 9 delar, Cryftall-glas <5, raffinerad

Pottafka z
y raffinerad Salpeter 2, Borax 1 del. Den-
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ne blandning, väl fint fammanrifven , lades uti

rymlig digel, fom deraf ej mer ån til hälften

fy ides, med den forfigtighet , at materien forft,

under noga betäckning emot kols infall, och
med graderad glodgnings- hetta, fick vål utgå-

fa , och fmältes ledan under 4 a f minuters bias*

ning til klart och tätt glas, fom håldes på rif-

platten , afflacktcs i vatten, pulveriferades och
refs ledan i hogfta måttan fin uti glasmortel med
vatren, til en lagom tjock välling. Härmed of-

vergots en Jårnficål innan och utan, torkades

och efter tillagande vårmning, infördes under
upeldad muffel i Prober-ugnen. Emaillen fmål-

te dervid ganfka häftigt, och inom i minut,
med (kinande glans, hvarvid kärlet ftrax uttogs

at affvalna, famt fans vara ofver alt vål betåckt

med glanfande och vacker glafur af fvart tårg,

fom härrörde af den undervarande fvarta och tun-

na glodfpåns-hinnan, fom lyfte igenom den kla-

ra Emaillen.

En Koppar-fkål, härmed pä famma lått 6f-

verdragen, lyfte igenom den klara glas -hinnan
med fin vackra Koppar- färg ^ och var på detta

låttet, lika fom med ftark Glans- Fem i (Ta 6f-

verdragen, och ifrån all åkomma af erg, vål

förvarad.

17) At förekomma, det Metallens fårg t]

mätte lyfa igenom, forfattes förenämnde bland-
ning N:o 16, allenaft med yoö a ^ den under
N:o t 4 befkrifne Cobolt- kalken, och fmåltes til

ljusblått glas, bereddes til Emaille, famt appli-

cerades pä en ny Jårn-fkal, på lika fått
9 iom

forbemåldt år. Glafuren blef ock nu härmed li-

ka
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ka jåmn, tåt och glanfk* fom förra gången, al-

lenatt at den nu täckte båttre, med en vacker
blå tårg

,
jämte några fvarta moln, dår den va-

rit tunnare anftruken.

t§) Samma glas, N:o i£, fammanrifvet med
ICrukmakarcs lå kallade Hvitb!y y fom hår förut

namnes, fmäite lika Fnållt och gaf en jämn och
mera fatt famt hård glafur af grå färg , fornt

ockiä genom denna tilläts, blef något mindre
koftfam*

Då detta glafet Nto 16, blandades med en
liten del af Crocus martis , erhölls deraf vacker

rnorkrod Emaiile: fiere mera dyrbara fårgor at

förtiga. Den hårt il brukade crocus, var pre-
parerad af en Jårn-Tolution uti Aqua regis, fom
evaporerades til torrhet, hvarefter kalken ut-

lakades och calcinerades.

19) At uti detta Emaiile. glas, erhålla ånnu
någon mera Faflighet eller lå kallad Corpus,
gjordes en blandning af Kifel-mjöl 6 delar, Mön-
ja 9 ,

Engelfk Tenn-ajka f ,
fottafka 2 , Salpeter 1 ,

Borax Cobolt kalk alienaft ^^tdél* Denne E-
xnaille, med anmärkt forfigughet, fmåltes uti

digel til opatt, pårlfårgadt eller ljusblått Email-

le-glas, fom, på Jårn-lkål appliceradt, fordrade

något ftarkare hetta, ån Nto 16, och var be-

näget at gifva en mindre flat och glanfk glafur

af ljusblå färg. Var dock god och brukelig,

famt val hård.

20. A t något hjelpa förenämnde olågenhet

och tröga fmäkning, fom torde hafva kommit
pf Kifcl-mjolet, fmåltés åter en ny blandning af

Cryftall-glas 12 delar 5
Mönja ig, Pottafta 4, Sal*
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j^ftr 4, Borax 2, Tennkalk 3, Cobolt kalk §:del$

alt med lika forfigtighet , fom forbemåldt år,

til ljusblått Emaille-glas. Detta glas, genom
rifning med vatten praepareradt och 6fvergutct3

lå väl på fm a ftålar, fom thée-koppar af Jårn,

g d uti qvick Proberugns hetta en glanfk , flat

och jämn, pårllårgad Emaiile, allenaft kärlet

var lagom tjockt ofvergutct, fom påofningoch
godt handlag ankommer.

En jårnfkål, fom förut var något ojämnt of-

verguten med N:o 19, blef nu andra gängen
med denne blandning betåckt , och dengenom
til mera glans förbättrad.

Pä denne Emaiile torfoktes åfven at rita med
den lå kallade Purpura mineralls

, forfat t med li-

tet Kifel-mjol, Salpeter och Borax, fom gaf
fkon hogrod målning.

Den härvid nyttjade Tenn-kalken var pr^*
parerad efter Herr Montamies method, uti

defs Avhandling om Emailler-konitcn, iid # 51,
genom calcination med Sal commune,

Någre andre blandningar i olika proportio-
ner af de (Te ingredienser, åfven utan Tenn-kalk,
falefvo ock (a forfökte, men fom ingen förhållit

ii g båttre ån denne, bor jag ej med vidlyftiga-

re beråttelfe dcronv falla befvårlig.

Det bor likväl anmärkas: at ehuru denne
fednalte Emaille-compoGtion faller både vack-
ra ft och jämna It på Jårn, medföljer dock den
olågenhet, at den, i anfeende til falternes in*

blandning, icke val uthärdar emot fkarpa vege-
tabiliska, och ån mindre emot mineralifka fyror.

Ic*
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Icke defs mindre, och fom de härmed email-

lerade kärl, utan fkada tåla häftiga ombyten af

kold och värme, famt all fiags kokning och
ftufnihg, af feta, lutaktiga, eller få litet fylli-

ga faker, fom til matredning fordras $ tå kunna
de til mångahanda bruk, åfven til Thée-koppar
nyttjas: hälft Emaillen ej år mycket bräcklig'

eller benågen at fpricka, fåframtej alt for väld-

iamma (totar eller brytningar dcrpå göras, jär-

net tyckes ock få mycket mera fortjena föräd-

ling, fom det. år det oumgångeligaite och eger

anda det minfta invårtes värde, famt år ftyf-

Vaft at emotltå hård medfart, hvarigenom Email-
le eljeft kan på vek Koppar fnart forderfvas.

Järnet år åfven minft flcadeligt för hålfan, i fall

Emaillen på något ftålle (kulle brifta ifrån*

Det lårer forftås af fig fjelft, at fådan Emaille

ej kan vcrkftällas på andra, ån fmidda, men
cj gutna Karl, hvilka fednare, fäfom alt for

tjocka, ej få häftigt kunna upglodgas, fom er-

tordras. Ju längre tid til glodgning åtgår, de-

ito tjockare glodfpån upkommer och defto me-
ra blir Emaillen derigenom fkadad.

Det år redan nåmndt, at de forfokte com-
pofitioner, få väl af ordinarie Emaille-glas , fom
af Gips och Flufsfpat, hvilka emotftä fyror, ej

velat lyckas eller falla jåmnt på Järnet, Men
icke defs mindre, torde genom flera forfok än-

nu kunna utrönas någon båttre blandning af dc
åliundade egen(kaper# Anledning dertil lårer

kunna tagas af hvad redan under N:o 8 4 år an-

förde, at en compofition aF Vitrum fufibile och
Blyglas artat Cg val på Jårnetj men fom därtil
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fordras ganfka ftrång hetta, fom uti ftorre for-

fok och på brukelige kok karl, icke ånnu va-

rit tiltälie at vcrkiiållaj få måtte den förbättrin-

gen til en annan tid lemnas*

Foifok och inrättning både til Koppar- och
Jårn karls Emaillering, {kulle beqvåmligaft kun-
na verkftållas vid Poftlins-Fabriquer, dar en lår-

fkild ugn kan inråttas, och formodeligen under»
hållas med famma eld, fom Pottlinet brånnes,

och dar inrättningar förut finnas for Emaillens
målning, famt dar arbetare ega ofvadt handlag
vid ofvergjutningen. Men at etnaillera Metal-
ler på lika lått, och uti famma ugn, fom Pott-

linet gtäferas, låter fig icke gora : emedan både
Koppar och Jårn uti iå långfam och fmåningom
tiltagande hetta, anlägga lå mycken gtodipan,

at all glafering derpå blifver forlorad, hvilkec

jag några gånger uti Krukmakare-ugnar forlok

r

#

Imedlertid kunna de på järnet redan angif-

ne Emaille-glafen , utom nyttan for kok-kärl,
åfven tjåna til flere ändamål, läfom : at confer-

ve ra villa Jårn - arbeten, icke allenatt for rott,

utan ock til någon del for afbränning. Genom
anftåldte forfok har blifvit i akt taget, at et Jårn*
ftycke r fom forft blifvit ofverdraget med Email*
Ic-glafet N:o 16, eller något dylikt, härunder
9 timars ftark glodgning uti öppen Prober-ugn
ej förlorat mer, ån hälften uti atbrånning, emot
et lika ftort (tycke, fom utan ofverdrag hållits

lika långe uti famma hetta.

På tunna Jårn-arbeten, iåfom; dos-låck, knif-
fkafts-ltenor och dylikt, har åfven Blifvit for-

fökt 3 at uti gravering, etter prydeliga ritningar

af
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af flere Ihgöt* kunna infmålta Emaille> hvil-

ket ockiå tyckes val lyckas, och kan genom
vidare ofning uparbctas. I fynnerhet har det
under N:o 16 befkrifna glalec, {åfota måft lått-

fmåit j härtil anat (ig båll , och kan erhållas af

hvad fårg, iom behagas 5 iåfom: blå> med den
befkri fne Cbbolt-kalken 5 rod> med Purpura mi-

ner'aIls eller Crocus martis grön, med Kofpar afkai

gul-> med Neapel-gult ^ och iä vidare, fom uti E*
maillcr-konften bekant är: allenalt det i akt ta-

ges 5 at Emaillen uti qviek hetta kan häftigt

froålta och dervid fort uttagas, innan jåmets
glödfpän hinner at fkåmma färgen och förvand-

la den til fvart, fom crhålles ut -an någon tilfats

af färg. Graveringen hur blifvit beqvämligaft

verkttåld ganom djup etsning, och efter Eroail-

lens infmtkning, har fa val den famma, fom
ock Järnet, kunnat vinna hade fiarffc och vac*

ker prydnad, fom okat defs värde uti förädlin-

gen, h vilket jag ej kunnat undgå at nämna,
ehuru det for denne gängen år ofver mitt åmne*

EfiUstuna d. 19 $ttlii 1779.

Et til fit fläkte nytt och tilforene ohe**

kant Gräs , kalladt Rhrharta
$

befkrifvet af

CARL PETER THUNBBRG.

Ibland de-befynnerliga växter, fom i fednare

tider blifvit tundne pä Goda Hoppets udden
i A fri-
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i Africa, fortjenar åfven detta Grås at befkrif*

vas , både låfom et nytt Genus uti denna fami-

lien, och iåfom jinderligt til fin hela famman-

låttning.

Rifet (Oryza), Juncus (Zizania och Pharus)

afo de endafte Grås, af de forr bekante, form

ega fex hannar i blomman , då de aldramåfta an-

dra endaft hafva tre. Detta fluljcr fig mycket
tydeligen och lått ifrån alla andra fina flågtin-

gar , med fin dubbla coroila och fit artiga ne-

öarium.

'tinnes på Goda Hoppets Udde i Africa»;

EHRHARTA cafenfis*

Befirifmngen år följande:

Radix fibrofa.

Culmus ere&us, indivifus, artieulatus articu-

lis circiter qvinque, bipedalis.

Folia vaginantia, enfiformia, marginataj crifpa,

palmaria, luperioribus brevioribus*

JF/ores paniculati, cernui.

Tedunculi capillares, laxi, flexuofL

Cal. Gluma bivalvis, ovata, concava, patuk,
altera paulo majore, margine membranacea*

Corolla duplex : exteriör bivalvis : valvulas ob-
longai , complicatse, carinatas , retufse

,

transverfe rugofse, calyce triplo longiores,

bafi extus villofe. Interiör paulo brevior,
carinata, las vis.

Neftarium patheriforme^ hinc truncattim^ iitt-

de lacerum, album, brevifiimum*

Stam. Blamenta fex , brevia, capillaria, ätbå.
Anthera linearesjere&a^ emarginata^ co<
rolla breviores.

\
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P/ft. farmen fuperum.
Stylus fimplex, comprcflus, villofus, fta-

minibus brevior.

Stigma fimplex villofum.

Hela gråfet år aldeles glatt.

Örten årfupkallad efter Hr Friedric Emi-
iiart 5 fodd uti Bern i Schweitz, fom for Bo-
taniquens fkull, for några år fedan , befokte Sve-

rige, och vid Upfala Academie ftuderade den
famma, under Sal. Herr Archiatern och Rid-
daren von LiNNé's handledande. Han har i fyn-

nerhet modofamt beflitat fig om at låra kanna
Gråfen och Cryptogamifterna v af hvilka fenares

kännedom han gifvit vackra prof uti det Han*
noverfka Magazinet, hvaruti ätlkilliga nya Ge-
nera lä Iårdt fom nått utftakas och befkrifvas.

Herr Ehrhart viftas nu i Hannover.

Ytterligare Ron, om kraften afLedurn

Palufire emot Lepra.
af

JOH. L. ODHELIUS.

Sedan jag uti KongL Academiens Handlingar,.

Vol. pag. anfört det forfok at bo-
ta denna ohyggeliga fjukdom med Ledum Pa-
luftre, fom ibland mångfaldiga andra medel v en-
famt vifat någon kraft under min nu 17-åriga

tjenftetid vid Kongl. Seraphimer Lazarettet,

får jag hårmedelft; ytterligare, i fammandrag utur

Jour-
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Journalen, til Kongl. Academien upgifva,hvad

jag fedan den tiden med famtnä medel erfarit,

och huru jag åndteligen, nåftlcdct är
5 haft den

glädjen fe en Yngling fullkomligcn läkt och

botad. Det forfta exempel ,
mig vetterli^gen,

at denna fvåra fjukdom någon lin blifvit håfvenj

ty jag år icke fullkomligen ofvertygad om, at

den Lepra, fom på Engelfka oarne i Veft- In-

dien låges blifva botad med Antimonialia,
(
#
)

verkeligen år den fåaima med vår i Sverige,

Norige, Island m. ta. gångfe och endemifka

Lepra.

År 1774 d. f Nov. intogs på Kongl. La-
sarettet En k an Brita Ersdotter frän Ornön i Stock-

holms Skärgård, if år gammal. Hon hade for

2, är fedan, ltrax efter fit giftermål, börjat mär-

ka fmå bruna flackar pä halfen, med ftark kil-

da, fom fmäningom fpriddes til hakan och un-

dre delen af anfigtet de forfte flåckame hogde
fig då til Tumörer, och federmera de andra,

med lårgens förändring til blä-rod Knota rne

Jtommo åntcligcn på inre låpparne, fvalget och
velum palatinum > dcrifrån pä lår och ben, men
inga på mage och rygg, hvareft i deras ftälle

en torr fkabb fyntes. Defle knölar opnade fig

och gäfvo en fanies, fom fluteligen utgjorde en
hvitaktig ojåmn fkorpa. Halfen befvärades af

heshet och torka, och nåfan fnorptes fmäningom
tillhopa. De florfte opne knolarne voro \\ tum

P z i längd
5

(*) HiLL A R Y Obferv. on the Epid. Difeafes vf Bar*
bados &c. London 175-9, påg. 322 feq. JVlycken
likhet år likväl båd.e i Symptomer och deruti, at

Mercurius férvårrar fjukdomen*
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i långd, och | i bredd, de minfte af cn arts

florlek.

Sedan hon med Salia media och Rhabarber
renfat primse vise, började hon d. 6 Nov. intaga

Infufum ledi, hvilket gjordes fmåningom ftarkare,

altfom magen det kunde tala. Efter 8 dagar ^

klagade hon ofver yrfel ftrax efter Medicamen-
tet, fom dock fnart förgick, och klädan bör-

jade nu minfkas. Efter andra 8 dagar, fokte

det henne ftarkt, med fcbriltfke rorelfer ocfy

fvettning, dä ock några knölar började {kicka

fig til läkning. Hon laxerades och gjorde fmå
uppehåll med Medicamentet. Nagre fmå knö-
lar opnade fig. Vid början af December läk-

tes åter någre knölar, halfen och fvalget lätta-

des. Medicamentet verkade antingen genom
urinen eller fvetten. Denna förbättring blef fma-
ningom men längfamt fynligare, lå at midt i

månaden de flåfte knölar voro låkte på totterne*

och på armarne mot månadens flut. Jng låt

henne nu ibland bada i ljumt vatten, fom be«

kom henne ganfka våL Nåfan, fom var envi-

faft, fprutades och upftoppades med velar. I

flutet af Januarii, minfkades utflaget ofver alt,

och flere opne knölar läktes. Någon feber up-
pehöll förbättringen i Februari i månad, dock
läktes de återflående knolarne fmaningom. De
fom icke brutit up, forfvunno och liknade nu
flora finnar. Tecken til menfes, hvilka under
fjukdomen varit borta , yppades i Martii, med
nog hetta, fom genom tjenlige medel ftillades.

En bulning bakom högra orat förekom i bör-

jan af April, fom med fomentation af Ledum
handterades, med mycken fordel, l'å at näfaft

ifrån
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ifrån den tiden hlef mera öppen och hon kun-

de fnyta lig. Bölden fuppurerade Snteligen med
godt var och fkickade lig til läkning, fom dock
ej forrån med Junii månad var fkedd. Hon läng-

tade då hem ; var for öfrigt aldeles fri (k, utom
någon torr (kabb på ytterfta nås*åndan$ och fom
Ledum nu fans färflc i öfverflöd pä hennes hem-
ort *, fkulie hon dermed fortfara hela fommaren
både ut- och invårtes, hvarigenom alt hopp fyn-

tes til en fullkomlig hålfa. I vidrigt fall fick

hon lof at nåfta höft återkomma til Lazarettct,

iDcn har fedan icke hörts utaf.

Ar 1778 d. 14 Februarii intogs Huftru In*

grid Thom<£~dQtter, f o är gammal, frän Öfmo Soc-
ken i Södermanland. Hon hade en til hög grad

kommen Lepra, fom börjat for 4 år fedan med
hårda fvullnader i benen, hvai ifrån knölarne fpridt

fig öfver hela kroppen, de dar til en del voro

upbrutne. Halfen och näfan voro härdt angrep-

ne. Hon brukade Ledum pä vänligt fått, hvar-

af hon fnart kånde lindrings och fom hon utan

fynnerlig rörelfe tålte det, ökades proportionen

til dubbel. Såren handcerades tried linneflcaf, i

et iiarkt infufum doppade* Hon förbåttrades

hårutaf ögon{kenligen,läat hon vid början af Apr.

pä enftåndig anhållan, refte hem, förfedd med
inedicamenter, och fkulle, (ä fnart fommaren
der tillåt, Jkaffa fig färfka krydder, at dermed
fullborda curen.

Hennes Son, Goflen Olof Ändersfon , ty år

gammal, intogs d. 30 Junii 1778. För några
är fedan markte han fma knölar på benen, fom
feckrmera förfvunnit,men vid iiltledne Jultid be-

P l gyn*
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gynte de komma åter ofver hela kroppen , af
hvilka fomlige brutit up och gifvit et tunt var

ifrån fig. Nu funnps äri°killige llore upbrutnc
knölar på armar och fötter, med fkabb och klä-

da ofver kroppen 3 halfen var med fmä knölar

befatt, och nåfan nog forlloppad. Efter före-

gångne afforingar, fick han infufum led i i ltark

proportion, fom åfven bruktes både på fåren och
til inlprutning i nåfan. Alla 'de (Te fymp tomer
forfvunno efter hand ; hyen klarnade, och i ttål-

let for kopparfårgad , iom den vid ankom (ten

var, blef den fmåningonri naturlig. De opne
knolarne läktes, pä hvilka åfven ibland nyttja-

des ofver nätterna Ung v. e lapide calaroinarij

de ofrige fordeltes \ målet forändrades och nås-

tappan loflades. I början af November manad
voro alla knolarne läkte eller forlvundne, och
han aldeles äter Itåld til hålfan-, och kunde äter

begifva (ig i Skräddare- låran , derifrån hans q-

hyggeliga fjukdom honom förut hindrat.

Af defla forfok fynes mig tydeligen följa, at

Ledum paluftre år et ganfka kraftigt medel emot
vår Svenfka Endemifka Lepra, och at det ofel»

bart botar henne, om jjukdomen icke är lå långt

inrotad, at putritions- kraften år hos Patienten

forlorad, famt om den ijuke icke år for gam*
mal. (

#
)

Jag

(*) Sedan denna tiden, har jag på Kongl. Lazarettet

fedt, hvad kraftig verkan Ledum vilat i en gan/ka
fvär utflags fjukdom , dar hela Epidermis uplupit of-

ver hela kroppen i ftora bläfor, med inflanunatotifk

hetta och rodnad. Sedan Mercurialia , Antimonia-
lia och Cortex ulmi blifvii facceffive forfökte i flc-



1779* Aug. Sept. 223

Jag tycker mig af alla omftåndigheter fin*

na, at orfaken til Lepra lårer beftå i födan och
lefnads-fåttet. Man måfte iäledes vid curen fkaf-

fa god foda, och undvika alt fom hammar träns*

fpirationen. Fårfta krydder och fommartiden åro

åfven rådeligaft at vålja, på h vilket lått den-

na hittils for obotelig anfedde fvåra ljukdom lå-

rer, genom Kongl. Academiens gällande forord

hos Allmänheten, hädanefter få räknas bland de

boteliga, och mången ufling, hvilken hitintils

P 4 varit

re månaders tid, hvaraf fjukdomen vål ofta lindra-

des, men haltigt åter förvärrades, brukades fluteli-

gen Infufum ledi, fom hade den önflcade kraften,'

at fymptornerne med beftånd förfvunno, och Pa-
tienten, fom långe dermed fortfor, ånteligen blef al-

deles förbättrad.

I Öfterbotteti år Lepra, fom bekant år, endemifk; or-

tens Prov. Medicus Herr Do&or Carger rådfrå-

gade lig med Kongl. Collegium Medicum, fedan

han långe och förgåfves nyttjat ofvannåmnde mer-
curialifke och antimonialiike medel* Han blef då
tilftyrkt at nyttja Ledum. Nyligen har han til Gol-»

legium inberåttat, huru han dermed fördrifvit en ny-
kommen Lepra hos en Amma, efter flere måna^
ders flitiga bruk;hvarom vidlyftigare år utfordt i

defs til K. Collegium infånde Embets beråttelfe, får
år 1778.

Recidiv kan i denna fjukdom åfven få lått vara at

frukta, fom i flere, hålft om foda och lefnads fått

bidraga til defs upretande ; Iäledes måfte diseten för-
ändras, och medlet fom oftaft repeteras, om man
derföre (kal i framtiden blifva fåker. Det år altid

en ftor glädje, når et medel gifves, fom kan lin-

dra och håfva de grymma fymptornerne y och bota
dem, når de ej åro alt for mycket inrotade. Mera
kan hvarken Mercurius gora i yeneriffce, eller Cor-
tex peruvianus i intermittente Qukdömar.
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varit et omkeligt och oundvikeligt rof for elän-

de och dod, tär åtminftone lifä, om ej full-

komlig bättring,

-ö" *cp **jr* ^Tfip ny "Tö* #
CF* *^CP *tT •

rCP *T0> ^CT" 1CP rCF ICT "TET* *TCF*

BRUNA TURMAL INER j

til fina grundämnen underfåkte$
v
f

u* :

, ; af
m '*-*v *

TORBERN BERGMAN.

§. i.

Kongl. Academiens vidtberomde Ledamot,
Riddaren och Bergs- Rådet Hr von Born,

lkickade mig forledet år Turmaliner, nyligen

fuadne vid Zillerthal i Tyrolen, med begäran,

at jag ville dem chemice underfoka til fin lam-

manlåttning. De ankommo ock til Upfala re-

dan uti fiftledne Januarii månad, men andre un-
der händer varande arbeten tillåto ej ftrax det-

ta foretagande. Imedlertid ankom Botanices De-
monftratoren, Herr Doétor Thunberg, hvilkcn

under fina vidftråckta refor Ijclf på Ceylon til-

handlat fig några rå Aflcbiåfare ,

f fom mig förä-

rades. Således har jag genom ofvannåmnde Her-
rars bevågenhet blifvit i ftånd fats , at jåmnfo-

ra deffe (ållfamme Indiens och Europas aifter.

De forfok, fom jag til grund -ämnenas ut-

fpanande anftålt, (kola i det följande korteligen

beftrifvas, emedan dylike, mig vetterligen, in-

genftådes blifvit förut upgifne. Om deras yt-
1

L

tre
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tre befkaffenhet, bor dock forfl; det hufvudfake-

ligaiie anmärkas.

§. z. Tyrolfke Turmalinens låge, fkapnad , ftor-

lek , m. m. åro af upfinnaren, Herr J. MiiLLER t

lå utforligen både befkrifne och med Figurer

uplyfie (*), ac om dem hår foga behofver til-

läggas. For jåm forelies fl* ull, far jag allenafl:

nårnna, at den klafe-vis träffas anlkuten uti Telg-
ften (glimmerblandad Späckften). Cryftallerne

åi o mätt prifrnatifke, ganfka iållan pyramidalw
fke, ibland til och öfver 3 tum långe, famt f
linier tjocke, lå hårde , at de elda emot ftål

och val fkära glas ^ dock har jag funnit dem rif-

vas af Schneckenfteiner-topas.

Sedde medelft reflefteradt ljus, hafva de fot-

fårg, och åro ogenomfkinlige, men dä prifmen
Ikådas tvårsfore emot fol, full dag eller ljuslå-

ge, vifa de famme gulbrun färg. Efter cryftal-

lens längd åro de, åfven i korta (tycken, opa-
ke, men Hr Muller har funnit en mörkgrön
genomfkinlig prick yppa (ig midt pä tunna tvår-

Ikifvorj at den vidgar fig med tunnhetens til-

tagande, och åndteligen vid pappers tjocklek in-

tager hela rymden.

Prifmerne falla merendels niofidige, dock åro

fidorna ganfka Iållan lika flore. Månge vifa en
tydelig trekantighet, eller 3 ftora fidor, fom
dock alle fkiljas ifrån hvarandra genom et par
imå. Spetfar tråffas underftundom, och beftå

Pf dä

C) Jos. Mullers Nachricht von den in Tyrol ent>
deckten Turmalinen, an I. E. von Bor n, mit z
Kupfertafeln. Wien 1778, i 4:0.
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då af 3 flerfidiga plana, fom midtpå tilhopa ut-

göra en mycket trubbig folid vinkel.

Huru alt detta ftåmmer ofverens med mina
förut upgifna tankar om Cryftallers fkapnad (*),

uplyfes af Fig.i. Tab.VXI. Låt JBCDEFG forq-

ftålla de 5 rhomber, fom utgöra fpetfen af en
fullkomlig ftqrl-cryftall, lä befinnes rått ofta,

Ät denna figur ej hunnit fyllas, hvarigenom fle-

rehanda irregulariteter upkomma. Än brifter

hälften af hvar rhomb,hela långden utfore, och
då förändras fkapnaden til trekantig prifma med
fpets BDF af 5 trianglar, fom med en vinkel

råkas i G: ån oftare felas något mindre, och då

alftras en niofidig prifma abBcdDe/F, hvars

fpets utgores af 3 irregulåre femkanter. Håraf
följer, at ju mindre ab y cd och ef fkiljas ifrån

diagonälerne FB, BD och DJF, defs mer nalkas

fkapnaden trekantighet. Håraf finnes låtteli-

gen, at Tyrolfke Turmaliners hufvudfakeliga

fkapnad liknar {korlens, hvilken ock ofta år nio-

fidig med tydelig trekantighet.

§. 3. Rå Turmaliner frän Ceylon, hafva hittils

varit aldeles okande. Man vet allenaft, at de
träffas löfe i dam-jorden, och komma icke ofli-

pade til Europa. De, fom mig blifvit gifne af
Hr Doétor Thunberg, åro alle (kilde frän ma»
trix,, famt genom nötning trubbige på kanter-

ne, dock vifa 3 af dem tydeligen prifmatifk

fkapnad , och z åfven mycket låga fpetfar, på
ena andan, hopfatte af 3 plana. De åro yid pafs

3 geometrilke lineer långe och z i diameter.

I all-

(*) Nova Aäa Upfal. Vol. L



I allmänhet rojes hos alla 3 en {lags trekantig-

het, men hvar fida år genom åtfkillige frfoå in-

gående vinklar fordelt i flera. Sadane råflor el-

ler ingående vinklar finnas ofta pä ffcorl och
Braffihfk Turmalin, famt åro utan tvifvei at an-

fe iäfom fpår af fpicubre cryftaller, fom bred-

vid de förra tillika anfkutit. Man vet, at an-

flcjutningar ofta korfa hvarandra och vifa mar-

ken efter fig , hvarfore fkulle icke det famma
kunna fke längs efter prifmen?

Af det, fom anförde år, kan låledes med lå-

fcerhet inhämtas, at Ceylonfk Turmalin, åfven

fom Tyrolfk , til fkapnad kommer öfverens med
Skorlen.

Deras farg år utanpå af nötning nog matt.

Uti frifkt brott åro de glånfande, måft fvarte,

och fömlige vifa tydeligen en tunn fkifrighet el*

ler fpatning. Prifmerne, hållne emot dagen el-

ler ljusläge , hafva gulbrun genomfkinlig fårg.

At finna deras befkaffenhet efter långden, har

jag flipat en af prifmerne tvårsfore och lodrätt

til en tunn fkifva, hvilken vid | geometrifk li-

neas tjocklek ånnu emot dagen var opak, men
emot ljuslåge genomfkinlig gulbrun: vid ^ li-

neas tjocklek blef den åfven emot dagen ge*
nomfkinlig med famma fårg.

Således liknar den Ceylonfka i de flefte om*
ftåndigheter den TyroMka. Bägge vifa unge-
färligen famma fårg, då bilden på ögon -nätet

dannas af reflekterade ljus-ftrålar, ja åfven af re-

fringerade, fom gått tvårsfore genom prifmer-

ne, famt åro efter längden af cryftallerne ej ge-
nomfkinlige forr, ån tjockleken blifver ganfka

rin-
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ringa , men derutinnan flciljas de ifrån hvaran-

dra 9 at den Ceylonlke vid vederbörlig tunnhet
vifar fig gulbrun, dåden Tyrolfke fynes gron.

Det tyckes ock 11, a t den Tyrolfke fordrar nä*

gon florrc tunnhet at blifva genomflnnlig, ån
den Ceylonfke, hvilket, om det altid inträffar,

år lå mycket befynnerligare, fom den fenare,

fedd emot dagen tvårsfore, det år, lodrätt emot
cryftallens anftjutning, flåpper nog mindre ljus

igenom, ån den förre.

Utom de brune Ceylonfke, har jag ock fått

fvarta. Defie åro mycket, ftorre, ibland fom
flora nötter; ingen har redig fkapnad, dock fy-

nes gerna någon flat lida; alle åro opake, och
deras electricitet är ganlka fvag. For blåsror

tifa de åfven fkiljaktighet, fom ftrax (kal nåmnas
y

§. 4. De beftrifne Turmaliners fårhållande

får blåsror år (ådant, fom följer.

Pa kol utftålde for lågans fpets i fmå bitar,

bringas de fnart i rodglodgning , utan ringafte

fprakning eller annan fynlig förändring. Fort-

fares med famma hetta, lå börjar ftrax det ftåi-

let, dår lågans fpets tråffar, hvitna, utfvålla och
håfva fig, nåftan fom Borax, dock icke lå vid-

lyftigt. Är biten liten, lå bringas den omfider

til en klotrund half genomfkinlig hvit pårla,

men annars blir allenaft ytan hvit, glaslupen och
ojåmn. Defle omftåndigheter inträffa aldeles li-

ka på bagge arterne , utan mårkelig fkilnad, mea
de fvarte Ceylonfke pofa ganika litet, och flagg-

{kummet blir ej heller hvitf.

Öra en liten fmula inlägges i en fmalt kula

af
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af Sal microcofmicus, och vidare utiåttes for

lagan, angripes den i början med tydelig frås-

ning, fom dock fnart uphorcr, hvarefter en hvit

Jclimp blir qvar, hvilken båft fynes, om kulan

affvalas : denna bringas ganfka trögt til full up-
losning. For ofrigt blir kulan klar, och vifar

knapt något dragande i grönt , fom likväl ge-

nom ftorre tilfats mårkeligen flconjes, lä långe

hon år varm Genom for ftora tilfatier5 blir ku-
lan mjölkfärgad och half-genomfkinlig , hvilket

åftadkommes af de förut omtalte fvariofte klim-

Earne. Bägge arterne förhålla fig hår åfven li-

a, de aldeles fvarte gora dock någon morkbet
i fårgen.

Med Borax fker nåftan det famrna, fom med
Sal microcofmicus, dock med den förändring,

3t denne lofer båttre och bringas näppeligen til

ogenomfkinlighet, om icke med de fvarte Cey-
lonflce , fom gifva fvart opak flagg, hvilken

forft genom utfpådning blir gulbrun och ge-
nomfkinlfg

Om en liten bit af Turmalinerne lagges til

en kula af Alkali minerale, fmålt i en lilfver-

flced , iå ingår den med tydelig , men ej lä ftark

fråsning, fom kifel-arter plåga vifa. Under
fortfatt fmåltning, flconjes fordelning och någon
uplosning, dock ofullkomlig. Den fvarta Cey*
lonflca meddelar kulan mörk fårg.

De nu underfokte Ceyloni&e Turmaliner,
fkilja allenalt i mörkare och mindre genomflnn*
lig fårg från dem, fom Hr Affeflbren Rinman
och jag tilfornc underkaftat prof. De voro

deis*
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defsutom alle flipade. (
#
) Deras eleftriffca lyé-

ne fynes icke vara kåndt pä Ceylon, eller ac-

minftone icke draga mycken upmårkfamhct, ty

Hr Doft. Thunberg har berättat mig, at de
bruna dår vanligen flipas och brukas til knap-
par, under namn af fvarta cryftaller. Deremot
har han dårftådes, under namn af Turmaliner,
bekommit ätfikillige mer genomflcinlige ftenar-

ter, gula, roda, blå- och grönaktiga, fom jag

vid underfokning icke funnit vinna ringafte ele-

ktricitet genom upvårnining, och for ofrigt, i

alt fit forhållande åro från det, fom uti Euro-
pa kallas Turmalin, fkiljaktige. Således, ehuru
namnet Turmalin formodeligen år Ceylonifkt,

iå tyckes bemårkelfen, åtminftone nu for tiden,

icke hafva något affeende på defs eleclnfta be<-

ftaffenhet.

§. f. A t erfara, 0/0 fyror dro i jldnd, at en*

iajl efter mechanifk fördelning , utur Turmalin ut-

draga alt hvad Ivsligt år j iå bringades bågge fla-

gen til fint pulver i agat-mortel, och flamma-
des med vatten. Den Tyrolflce gaf nåftan hvitt

pulver, och den Ceylonfke något mer grått,

ledan de nemligen blifvit val torkade.

En Certtner prober-vigt afvågdes af hvarde-

ra , lades i hvar fin lilla glas-retort om et halfc

qvarters rymd , recipienterne forluterades, genom
tubuli påflogos 3 Centner concentrerad ren vi*

triol-fyra, h varefter glas-propparne infattes, de-

ftillationen börjades och fortfattes tils bottnen

började glödga.

| ; _ II III. f H . L I I III II •1_J____J__WIIII " ITT»

(*) Kongl. Vet» Acad. Handl. 1766,



Vid kårlens opnande, fans den i recipienter-

ne ofvergangna fyran icke mårkeligen. förändrad*

Lemningarne i retorterne voro torre: de kok-
tes med deftilleradt vatten, (logos på filtrum och
utlakades fullkomligen. Efter torkning och vig-

ning, funnos de hafva förlorat bagge två nåftan

lika, på i mark når, ty denTyrolfke vägde nu
gö , och den Ceylonfke 8f.

Utlaknings- vattnen fälldes forft med Blod-
lut, och gåfvo Berliner-blått, farnt fedan med
alkali fixum aératum et hvitt pulver, fom med
vitriol-fyra utgjorde gips, hvilken åter kunde
decomponeras genom focker-fyra, m. cn. hvaraf

bafens kalkart tydeligen bekräftades.

Salpeter- och Kokfalts* fyra förmå ej hel-

ler, at utur Turmalin aflondra annat, ån kalk
och järn.

Efter denna handtering med fyror, funnos de
aterftäende pulvren for bläs-ror fmålta med up*
vållning, näftan fom förut, hvaraf låledes med
fåkerhet kunde flutas, at Turmalinerne roåfte

genom uplosning i annat menitruum fordelas,

innan fyror, med full framgång, kunna dem an*-

gripa.

§. 6. At utbringa gruni-dmnena , då ftarkafte

fyror utan forberedelle ej åro tilråckliga, år

ganfka befvårligt. Befkrifning på de utvägar,
fom jag funnit genaft leda til ändamålet i dy li-*

ka håndelfer , år redan for tu år fedan tryckt
uti Vol. III. at Nova. A&a Upfal., men fom
denna, for vifTa omftåndigheter

, ej ännu kom-
mit uti allmänhetens händer, iå får jag hår kor-

te-
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teligen uprepa det hufvudfakeligafte , och be«
iynnerligen låmpa det famma til i fråga varande

arters undedokning.

a) Turmalinerne bringas forft genom pulve-

rifation och {lämning til fifoafte doft, fom flu»

teligen ganfka vål torkas,

b) Af hvardera flaget upvåges i Centner
prober-vigt.

c) Til hvardera blandas vål lika mycket rent

men fatifceradt alkali fodse.

d) Blanningen lågges på en liten jårn-fMrf-

vel, hvars hålighet år utfvarfvad och helt glatt*

famt hålles glödgad \\ tima under en omftjelpt

digel , dock utan all påblåsning.

e) Efter affvalning, finnes pulvret i hvarde-

ra fkårfveln hopflutet i en vaxgul, ofvanpå knot-

rig och inuti blåfig mafia, fom år defto gröna-

re, ju djupare ned, famt nårmaft bottnen fvart

och faftvuxen. De fläs lårfkilt lofe frän kår-

len , det underfta fvarta affkafves foriigtigt, iä

at ingen ting förloras, ånteligen våges och pul-

veriferas.

f) Uti hälft qvarters flafkor pågjutes hvar«

dera pulvret med något utfpådd kokfalts-fyra,

4 finger högt, och hålles i digeftion 24 timar.

g) Det klara afhållcs fedan, och ny fyra på-

flås 5
fom bringas til kokning, på det ingen

ting må blifva qvar af det lofliga.

h) Härefter affilas det ouplofta, och tvätta»

med kokhett deftilleradt vatten, til defs all fyra

vål aflkilts, iamlas, torkas fullkoniligen och våges.

i) De
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i) De klarc afhållningarne och ffcolj-vattneri

flås for hvardéra flaget tilhopa, och fållas med
mattad blodlut, hvars tilredning annorftådes år

befkrifven. (*) Det blå nederflaget famlas *

tvättas fullkomligen rent, torkas och våges*

k) Sedan blod-luten ingen ting mer förmår
f

flås til det filade liquidum fullkomligen renadt

Alkali fixum aeratum, hvarigenom et hvitt pul-
ver affondras, fom famlas, med kokande deftil*

leradt vatten tvättas, torkas, glödgas lindrigt en
half tima och våges. Glodgningen år nödig

,

dels at fördrifva den måfta fuktigheten, dels at

gora Argillaceum, fom finnes uti praecipitatet$

mindre lofligt 1 fyror.

t) På det vågda prsecipitatet flås deftlllerad

ättika, 2 finger högt , famt omrores ; efter i ti«

ma,afhål!es det klara, och lika mycket dylik åt*,

tika päg jutes > hvilken efter en tima affilas. Hår
hyttjas icke värme*

m) Lämningen utlakas vål, torkas, glödgas

en half tima och våges.

n) Athållde och affilade ättikan tillika med
ftoljvattnpn flås ihop, fållas med Alkali fixum,

famlas, tvåttas och torkas.

o) Låmningarnc i moment, lofas i Vitriol*

fyra, och bringas til cryftallifation.

Dä alla deffe arbeten hlifvit med vederbör*

lig noggranhet verkftåite på hvardera flaget lår*

(*) DifT. Om jårn^matmers proberandé pä väta vå*
gen, utgiften 1777»

a
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fläk, la finnas grund* ämnena lidIde , h vilkas
vigt inhämtas af momenterne h> i, m och n.

§. 7. Refkaffenhtten af de åtfktlde grund-ämnen
rojes låtteligeu genom följande omitåndighetcr.

Lämningen loies ej i de vanliga mineral-

fyror, ehuru de i ofverflod användas och med
kokning: blandad med hälften alkali fixum^
fmålter i god eld under ftark fkumning til be*
itåndigt glas: blandad med z eller 3 gånger Cm
tyngd af eldfaft alkali, fmålter i eld til et glas,

fom i fuktig luft deliquefcerar til Liquor fili-

cura: blandad med Borax, fmålter i eld tåmlig

lått och ymnigt, men ganfka trögt och fpar-

famt med Sal microcofmicus. Detta forhållan-

de tilhorer endaft kifel.

At Berliner-blått hyfer jårn, år allmänt be-
kant, och at omtrerit 6 delar lådan blå fällning

århälles af ct fullkomligt jårn , har jag genom
flere forfok funnit.

Lämningen m år kalk, ty den lofes i alla fy*

ror med fråsning > gifver med vitriol-fyra gips,

fom i vatten upioft, äter kan decomponeras ge-

nom focker-fyra* gifver med falpeter- och falt-

fyra deliquefcenta falter 5 o. f. v.

Lämningen m, uploft i vitriol-fyra, gifver

genom anlkjutning bara alun, och år iåledes en
ren lera.

§. 8. På lådant lått har jag hudit til at

beflamma de bruna Turmalinernes grund-åmnerr

och deras inbördes mångd. Enligt de anftålta

forfoken , år halten ungefärligen lådan pä em

Centner.
Ty-
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Tyrollk, håller ren Lera 4Z
Kifel 40
Kalk iz

Jåm 6

100

Ceylonfk åter, ren Lera %9
Kifel 37
Kalk if
Jårn p

100

Deffe utftag torde val, genom flere repetera*

de forlok, behofva jämkas pä några ta procent*

men (å år ock det vifst, at naturen fjelf ej altid

blandar iå noga vid famma arters danande 5 rned

mindre ju några markers förändring på Centnern
kan hafva rum. Hvad jag iåledes med (åkerhet

vågar Huta, år, at leran i bagge {lagen råder *

eller åtminttone i mångd tåflar med Kifeln*

famt at kalken utgör under hälften af hvardera*

och jårnet ån mindre del* Kalken tyckes ingå

i fammanlåttningen, förenad med någon del luft*

fyra, om icke akleles mattad» A t jårnet til vilt

grad år dephlogifticeradt, kan icke tviflas,

9, Af Brafilianfk Turmalm har jag !cke ntl il

ftor mångd til hands, at 1 Centner kan under*
kallas forlok , hvilket dock for jåmnforelfes flculi

varit uplyfande. Imedlertid och til defs jagfblif*

ver i ftånd at använda til underiokning la ftor

vigt, fom af de brune, torde ej vara aldélés

onyttigt at nåmna några utllag af fmä forfok
d

anftåldte med 6, ja med 4 marker prober-vigt*

Den jag nyttjade, var gron och genomlkinlig*

1
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Af 6 marker, hvarofver vitriol-fyra blifvit

abftraherad, och alt losligt utlakadt, återftodo

goda f, hvilket tåmmeligen paffar med utflagen

i §. f. Utlakningen gaf med blodlut knappa z

marker Berliner-blått, fom (varar omtrent mot

f procent jårn. Fyra marker flammad Turma-
lin, blandade med 8 foda-falt, glödgades 3 ti-

inar i ]årn-fkårfvel , hvarefter de funnos ftarkt

hopbakade, fammandragne och nåftan fkilde ifrån

kärlet, dock ingalunda iä flutne, fom de bru-

ne med ana alkali fodse. Efter full uplosning i

kokfalts-fyra och inläkning, äter (lod ren Kifel

knapt if. A t doma hårutaf, (kulle hallten pä
I Gentncr blifva omtrent följande:

Lera fo
Kifel 34
Kalk 11

JSrn f

1 00
Forlok med tilråcklig qvantitet, flcola i fi-

nom tid råtta, hvad härutinnan kan vara felak-

tigt. Förhållandet for blåsror vifar ock flviljak-

tighet, ty den BraOlifka utpofer ganflca litet,

och kan aldeles intet tvingas til pårla, omtrent
fom den Tvarta Ccylonfka, men med Sal micro-

cofmicus, Borax och Alkali minerale, förhåller

den (ig ungefärligen lika med de brune.

§. iö. Af de i det föregående anförde un-

derökningar, följer: 1:0 At Turmaliner ej kun-

na raknäs til Gemms, ehuru defle famtelige

,

utom Diamanten, fom år et helt (årfkildt genus,

beftå af famma grund-åmnen , lera, kifel, kalk

och jårn> men, utom någon fkilnad i propor-

tion,
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tion , lä år cn ån märkligare uti fammanfattnin-

gens ftyrka, hvilken yttrar fig ej allenaft uti

ftorre hårdhet, utan ock uti förhållandet med
menftrua , åtminftone kan for bläsror , icke i al*

kali fodae (kon jas någon uplosning af Rubin,
Smaragd och Topas, ja icke en gång fmåltning

med dubbelt emot vigten alkali, under z ti-

mars glodgning.

2:0 Turmaliner fkilja frän Zeolith, dels til

faftare fammanlåttning , dels til proportion af

grund-åmnena. Zeolith kan, utan forberedelfe

med alkali, til fin uplosliga del uptagas af fy-

ror, och hyfer altid rofft af filiceum. I affeen-

de på fiftnåmnda omftändighet, går Brafilifke

Turmalinen längre ån de brune från Zeolith, men
i anfeende til bagge, närmare til Skorl, hvilken

icke garna, efter blott mcchanifk delning, kan
fulleligen decomponeras at fyror,

3:0 A t defs ele&rifka lynne måfte ega fin

grund, åtminftone til ftor del, uti ftenens inre

och fynnerliga byggnad, ty andre genomftdnli^

ge, ja fjelfva fkorlen , når den träffas klar, vifa

icke en lä befynnerlig opacitet efter långden,

fom Turmalin, utan flåppa ljufet igenom unge-
färligen lika mycket långs f etter, fom tvårsfore,

då alt annars år lika. Man vet af mångfaldiga

ron, at eleétrifke verkningarne hårrora af någon
rubbad jåmnvigt uti det, eller de, hogft fina,

fluida, fom utgöra materiela orfaken , til hvil-

kens äterftällande hvarjehanda rörel fer upkom-
ma, och det efter kropparnes olika lednings-

kraft. At nu värme, fom lampas til et enda

ftålle af en kropp, dar åftadkommer en fynner-

Q_ 5 lig
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lig utvidgning , år åfven lå vifst, fom bekant,
dock finnes ingen annan materia, ån Turmalin,
härigenom blifva electrifk, hvilket utan tvifvel

yitnar om en befynnerlig invårtes byggnad, och
jiift en fådan år i det föregående omnämnd. Men,
at vidare utaf denne inre byggnadens befkaffen-

het förklara alla fig framteende phenomener och
deras fammanhang, dertil fordras många uplys-

ningar, fom ännu faknas.

FÖRSÖK
'med Blyerts, Plumbago •

af

CARL WILHELM SCHEELE.

Uti förra årets grdje Qyartal af Kongl, Ve-
tenfkaps Academiens Handlingar, hade

jag det noje at fe mina forfok med Molybdse-
införde, och fom jag då ftraxt i början mig

ttrade, at den allmänt uti handel och vandel

ekante blyertsen vore mycket (kild ifrån den
Molybdasna, om hvilken jag då handlade, iä

liar jag hårh©s den åran, at med forfok bevifa

detta. Uti Cronstedts Mineralogie, kallas

denna: Molybdana» textura micacea & grannlåta.

§. i. Helt fint rifven och ficktad blyerts,

har jag med alla bekanta fyror, få val concen-

trerade, fom oek diluerade, både digererat och
leokat, men ej något mårkeligt derigenom kunnat

uträtta, undantagande, at delTa menftrua allena (t
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innehollo litet fpär af jårn. Arfonik- fyran år

den endafte, fora har någon verkan derpå, dock
allenafl: på torra vågen. Tvä delar torr Arfe*

niofyra blandades med en del rifven blyerts,

och deftillerades i retort, då retort-halfen upfyi-

des med Arfenic. At denna arfenikens reduélion

cj af hettan fororfakades , (kal jag längre fram

bevifa.

§. 2. - a) Mercurius fublim. corrof. verkade

på fublirnations- vågen ej heller pä blyertsen.

b) Med Salmiak bekom jag Flor. martiales och
litet Alkali vol. caaft. Refiduum var oforån-

dradt. c) Med dubbelt fvafvel blandad, och
åter uti retort derifrän fublimerad, fans refiduurn

ega famma vigt fom vid inlåttningen. d) Med
4 delar alkali vegetabile virriolat., uti tåpt di-

gei fammanfmålte, upkom hepar fulphuris. é)

Med 8 delar blyglett uti tåpt digel, reducera*

des bly-kalken: men med Antimonii - glas fked-

de ingen reduftion. At bly-kalken ftarkare at-

traherar phlogifton ån antim. kalken, fes deraf:

at liar blyglett blandas med regulus antimonii,

och fmåltes, tas en biy-regulus, famt et fvart

antimonii -glas. /) Med koks- falt deftillefad,

utdrifves ingen fyra. g) Med falpeter dellille-

rad , fker en detonation uti retorten.

§.5. a) z Drachmer fint rifven blyerts,
blandades med 1 uns renad Salpeter, och lades

uti en glödande digel. Forft upkom hår en ftark

gåsning, och derpå folgde en häftig detonation.
Det qvarblef uti diglen en fvart glånfande fly-

tande materia, fom innehöll ånnu ganfkä myc-
ket blyerts, b) Derpå blandades 1 del fin rif-

Q, 4 ven
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ven blyerts med 6 delar falpeter, fom detonera-

des pä famma fått. Mattan, fem hår uti digeln

återftod, liknade aldeles den förra, c) Samma
arbete uprepades med 8 delar falpeter, och hår

qvarlernnades litet blyerts, fom af falpetren ej

blef calcinerad. Alla deffe uti diglarne qvar-

ftaende materier löftes uti vatten , då en god del

odeftruerad blyerts fat te fig pä bottnen. Den*
na klara folution innehåller hvarken något he^

patiftt, eller fpär af vmiol-fyra, fåledes ingår

liti ren blyens intet fvafvel. d, Ändteligen blan-

dades i del rifven blyerts med io delar falpe-

ter, och detonerades uti glödande digel. Hår
Upkom , fedan det ftatt några minuter i fluflen,

en hvit alkalinifk materia, fom uthålldes på en
koppar plåt. Denna uplöltes uti vatten, hvar-

vid litet brunt pulver fatte fig på bottnen. Af
I uns med falpeter calcinerad blyerts, fingos

I f gran af detta torkade pulvret, fom befants

vara jånvocra. Uti alkalifkä folutionen flögs

vitriol-fyra, hvaraf den kom at effervefcera : luf-

ten, f®m hår utdrefs, var luft- fyra, blandad med
falpeter-luft (acid. nitri phlogiflic.) och hela

blandningen gelatinerade. Jag filtrerade derpå

altfammans, och det uti filtro qvarblefne fans

efter underfokning vara kifel, blandad med litet

alun- jord. Saturerade folutionen gaf, efter eva*

porationen, ej annat, ån alkali fix. veg* vitriol,

e) Men fom detta forfok ej ofvertygade mig om
lerans närvaro uti blyerts, emedan jag redan på

. ct annat ftållc (
#
; beviftj at dylika forlok uti

van-

(*) Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingar 1776,
törfta Qvartalec,
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vanliga diglar voro nog ofåkre, fä anftålde jag

cn dylik detonation med blyerts uti jårn-digel
9

och fann mig ej bedragen, emedan jag uti den-

na alkalinifka lut, ej tann det ringa It c fpär af

lera.

§. 4. Herr
J.

G, Gahn har roftat blyerts

under muffelen, hvarvid vid pafs po procent,

utan någon fy nlig rök, gått förlorade, och Herr
P. J., Hjelm, fom ock lä underlokt detta mi-

neral pä famma calcinations-våg , hafva tätt fam-

ma utfiag. Qvarlemningcn år ej annat ån Järn-

ccra. Man fkulle (hart falla pä den tank an , at

det ^ (bm vid ro Ilningen forflugit, ej annat vore

ån phlogifton, ty fö rit kännes af ren blyerts in-

gen Ivafvel-lukt , och mäfte denna calcination

med luftens tilhjelp anftållas, och fedan af fal-

petrens egen (kap at detonera med blyerts , rn. m.
Men fom dä det eldfångde ämnet utgjorde bly-

ertsens ftorfta tyngd, och det år otroligt, at fä

liten järn-halt kan binda lä mycket phlogifton

,

h vilket eldtångde åmne uti blyertsen år uti

längt Itorre mängd ån uti fjelfva kolen, emedan

f delar falpeter redan äro tilråcklige, at deltru-

era en del kol, dä likväl 10 delar falpeter til

en del blyerts atga ; få fann jag mig föranlåten

at ock underfoka röken, fom uti lä itor ymnig-
het vid detonationen upltiger.

§. j\ En del fint rifven och ficktad bly-

erts blandades med 10 delar rifven falpeter, hvar-

af litet i fender k artades uti en glödande tubu-
lerad ler - retort , forfedd med en (tor glas-reci-

pient. Omfider fans recipienten upfyld med
falpeter-luft, och in uti med en hvit hinna of-

f ver-
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verdragen. Denna hinna löfte fig ganfta lått uti

kalt vatten, och befans efter nogafte underiok-

ning ej annat vara, ån falpeter. Således år klart,

ät vid blyertsens roftning eller detonation, ej

något fublimat eller dylikt frånfkiljes,

§. 6. En omftåndighet återftod ånnu, font

var vård all upmårkfamhet
, nemligen luft -fy-

ran , fom utdrefs vid faturationen af det alkali-

fka faltet 5 (§. 3. d.). Derfore blandades ly gran

fin rifven blyerts? med 8 fcrupel falpeter , fom
uti en liten retort af tjockt glas, for hvilkea

en ftor luft-tom ox-blåfa var bunden, lades på
glödande kol. Strax derpå, då falpetren var

kommen i flufs, tånde blandningen fig uti re-

torten, och bläfan blef utfpånd. Sedan attfam-

mans var kallnadt, loflades bläfan från retort-

halfen, luften, fom blåfan innehöll, intog famma

rymd fom 36 uns vatten. Kalk-vatten abfor-

berade deraf f:del, och i den ofriga delen kun-
de elden brinna. Således innehåller blyerts åf-

ven luft-fyra, hvaraf ock falpetrens alkali en
god del qvarhåller.

§. 7. Hår torde någon komma på den tan-

kan, at denna luft -fyra ock kunde hårledas af

fjelfva falpetren, Jag fvarar, då borde vid alla

andra detonationer med falpeter, luft-fyra fram-

komma ; jag blandade låledes 0) \ drachma ra-

fpadt tenn, med z drachmer falpeter, och de-

tonerade denna blandning på förut nämnde fått:

håraf framkom en luft-rymd af 4f uns vatten :

men denna luft innehöll^ ringa Ite fpår af luft-

fyra, den flåckte ej elden, b) Af en drachma
rcgulus antimonii och i drachmer falpeter, up-

kom
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kora luft, bvars rymd var fom 8 uns vatten

,

den var ej heller blandad med luft -fyra, men
flåckte elden. Vid fvaflets detonatioru fas ej hel-

ler luft-fyra. Men for at vara fri frän alla in-

kall, tänkte jag på utvägar at deftruera bly-

ertsen utan falpeter, c) Således itercrade jag

famma forfök, fom med arfenik* fyran, §. t. år

anfordt , och nyttjade i ftålle for recipient en

luft-tom blåfa: alt fom arfeniken upfteg i retort-

halfen, utvidgade fig blåfan. Hår fick jag ren

4uft-fyra. d) Fyra delar calcineradt qvickfilf-

ver blandades med en del rifven blyerts, och
deftillerades på famma fått: qvickfilfret reduce-

rades och blafan utvidgades af luft. Denna luft

var luft-fyra, blandad med i ren luft. e) Silf-

ver-glitt, fmålt til glas
(
#

) och fedan ftrax rif-

vit til pulver, hvaraf en del blandades med z

delar blyerts, och reducerades uti retort, gaf uti

blåfan ren luft- fyra. /) En del rifven blyerts

blandades med alkali fix. cauft. Denna bland-

ning gaf, uti en ftark deftillation, eldfångd luft.

Materien uti retorten, hade nu mift fin caufti-

citet, och effervefcerade ftarkt med fyror.

§. 8. Således tror jag mig vara ofvertygad,

at blyerts år en fort mineralilkt fvafvel eller

kol, hvars beftänds delar år luft- fyra, förenad

med en ftor mångd phlogifton. Den ringa an-

del jårn, kan knapt komma i någon confidera-

tion, ty forlt tycks det allenaft vara mechanice
inblandadt, och for det andra, har jag haft bly-

erts

(*) Som Silfverglitt gemenligen hos fig fårer litet

luft-fyra, var hår nådigt, at den genom en förut*

gängen tmålraing förft fränfkilja.
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crts under händerna, af h vilken jag efter defs

caleination bekommit något mera järn-jord ån
vanligt, och når 6 delar falpeter med en del

lådan blyerts detonerade, har jag funnit någon
hepar. Når låledes blyerts under roftningen

luktar fvafvel, må (te den fa nima vara blandad

med litet kis. Åt ren blyerts ej ingår någon
förening med fvafvel , fes af §. 2. lit. c% och
at den ej heller hos (ig forer fvafvel , fes

af §. i , ty då hade uti retort - halfen i åk ert

vifat fig rodt eller gult fublimat* lamt af $. 3.

lit. c).

Når tackjärn uplofes uti diluerad vitriol-{y-

ra, blir en fvart materia ofrig, fom uti fyror år

ouploslig, och iom man trodt vara blyerts. Jag
tär låledes hår tiltålle at korteligen anföra mina
forfök , fom jag med detta refiduum anftålt. Et
uns håraf extraherades med aqua regis, fom der-

af fick en mörkgul fårg , denna uplosningen af-

håldes, och nytt menftruum påflogs, hvarmed lå

långe fortfors, t ils intet jårn mera vifade fig ut«i

folutionen , dä refiduum torkades, fom var fvart,

glånfande och halt mellan fingrarne fom blyerts,

famt vågde nu ej mera ån :$§ drachmer. Herr
P. J. Hjelm har roftat detta refiduum under
rouffelen , och funnit, at det något forr ån bly-

erts blef calcineradt: det fom äterftod, var gan*

fka litet hvit aika.

En del af detta tackjärns refiduum blanda-

des med f delar falpeter, och kaftades uti en

upglodgad digel, härar upkom en detonation pä
famma lätt fom med blyerts* alkalifica materien,

fom uti diglen qvarblef, var hvit, den löftes

i vat-



1 vatten. Uti denna folution fatte fig omfider

litet hvitt fediment, men fom det var iå litet

^

kunde det ej tilråckligen underiokas* uplosnin-

gen eller luten effervefcerade med fyror, och
förhöll fig aldeles lika med luten, §. 3. Ht* d)
Luften, fom vid detta refidui detonation up-
kommer, har jag ock famlat, den beftår af 3
delar luft- fyra och en del fkåmd luft. Således

måtte val detta tackjärnets rertduurn vara bly-

erts, men efter mindre falpeter til dels deftru-

ftion , ån til blyertsens åtgår, följer, at detu
refiduum innehåller mindre phlogifton ån blyerts»

Ttterltgare Anmår
Äjke-dundret

j

af

CLAS BIERKANDER.

kntngar om

En liten förtfattning af mina Obfervationei?

pä Åfke-dundret , fom åro införde i Kongh
Academiens Handlingar for år

0*77f, fid. tjy
,

torde jag nu tå franilemna* Afke- dunder kar

hår hörts

År Maj. Jun, Ju!, Aug. Sept. Oéh Summa
177 f t 18921 11 gängen

1776 t it 3 — —
* 8

1777 1 i f 1 —
• — 10

1778 — % 1 t — — f

Summa 4 8 ij- 1/ z i 4f.

Når
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Nar fumman i8y af de förra ti åren lig-

ges hår til, blir for alla 24 åren hufvud~fum~
;roan

o
2$o.

Ar 1778 d. 20 Jan. iags åter blixt om af-

tonen. Thermometren var då 3 grader ofver
frys-pun&en. Den 16 Febr. om aftonen blix-

tade ocklå, då Thermometren ftod 6 gr. ofvero.

A(ke-dunder har hörts, på defle zf åren,
Förfta gången

175*4 d. 11 Maji.

17ff d. 2p Junii.

17 f6 d. 1 Junii.

175-7 d. 28 Maji.

175-8 d. 1.4 Julii.

175-p d, 8 Junii.

1760 d. 20 Januarii

I76r d. 16 Maji.

1762 d. 2p April.

1765 d. 2i Junii.

1754 d. 16 Maji.

23 Maji.

Maji.21
I7<5f d<

17Ö6 d

1767 d. 28 Maji.

17Ö8 d. p Junii. x

1759 d. 2 Junii.

1770 d. 28 Junii.

1771 d. 27 Maji.

1772 d. 8 Julii.

1773 d. 10 Januarii,

1774 d. f Maji.

177 f d. 2<5 Maji.

1776 d. 7 Maji.

1777 d. 21 Maji.

177g d, f Junii*

Augufti.

Sifta gången,

den 4 Augufti.
— 22 September.
— 31 Julii.

— 1 September.— 22 Augufti.
— 21 Augufti.
— 17 Augufti.

p September*
1

— 24 Julii.

— 7
"

— 1 Augufti.
— 31 Julii.

— 7 Augufti.
— 4 Augufti.

— 16 Augufti.

— 22 Augufti.
— ip Sept.

— 7 Julii.

— 22 Augufti.

— 22 September.
—

3 September.
— 11 O&ober.
— 10 Augufti.
— 16 Augufti.
— 14 Augufti.

Mår-
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Mårkcligt år, at åfke-dunder hörts oftare pS
Vifta dagar i månaderne. Ex, gr. d. looch ip

Junii 8 gånger, och d. 17 Jun. 6 gånger, men
«n 3.3 43 7> 11

3
ii» *3> 14 >. *f> 16, 18,

20, 2,5, 24, 2f , 26 och 3o:de ingen gäng. I

Julii månad, d. 21 och 27, 12 gånger ^ d. 2p,
H gånger 3 d. 7 och 12, 9 gånger j men d. 2,

3, 4, 11, 13, 16, !7^Tiå, 20, 22, 23, zr.

26, 28 och 50 ingen gång. I Aug, har det

hörts d # 4, 10, if och 17, 8 gånger h vardera

dagen, men ingen gång på ip af de ofrige da-

garne af fammä månad. I Januara månad har

åfkän hår, pä alla 2? åren, ej hörts mer ån z
gånger, bagge d. 20, på hvilken dag det ock
ar 1778 blixtade, och förmodeligen någorftådes

i Weftergothland dundrade. Detta Afké- dun-
drets oftare infallande på vifta dagar, tyckes ej

kunna hårrora blott af en dump. Ehuru man
ej kan fe någon or fak derttl, tyckes dock fa-

ten fortjena upmårkfamhet af alla, fom fyffel-

iåtta fig med MeteorologiCka Obfervatiomer.

FÖR
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JFloduxc) Scul-pa-xt

Kongl. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
For MaNADERNE

OctobeR) November, December
%

År 1779.
PRESES,

Herr PET. JON. BERGIUS,
M.D.Hiftor. Natur. Profefför, K. Coll. Med. Affeflbr,

Om den föränderliga Stjernan i HvaU
fijkens Cowjmlation*

'

Såfom en liten Aftronomifk nyhet 5 i bnft af

båttre, ilt jag berätta, at den til flcen och
fynbar ftorlek föränderliga Stjernan på tjvalfi-

ftens hals % har i fiftledne October månad och
R bor*
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början af November, fynts ftorre, icke allcnaft

ån jag under de fiftledna 30 åren någon gäng
fedc henne, utan ock (torre, ån någon annan
tilforne funnit henne, lä vida jag af de pä hen-

ne gjorda och utgifna Obfervationer kan fluta.

Vid famma tiltållc torde mig tillåtas. at gif-

va en kart Hiftoria om henne, och at meddela
et litet utdrag af mina på henne gjorda Obfer-
vationer, hål II jag uti Alironomifka Skrifter cj

funnit några nyare Anmärkningar på henne, ån

af år 1719.

Det år val troligt, at denna med råtta lä

kallade underliga Stjerna^ al tid varit några måna-
der hvart år fynlig, några äter ofynlig-, men
ingen har blifvit defs forånderlighet varfc forr

ån år dä en Prållman uti Oft- Friesland,

vid namn Fabricius, fom i ungdomen ofvat

fig uti Aftronomien hos Tycho Brahe, den

13 Augufti, til fin forundran, fann en (l j erna

af tredje ftorleken, på ct ftåile uti Hvalfifkens

ftjernbild, dar hvarken Tycho eller någon an-

nan fedt någon förut. Han gaf akt pa henne
någon tid, och markte, at hon, utan at hafva

någon egen rorelfe, fmaningom aftog i fken f

och innan Oftober månads flut blef aldeles ofyn-

lig, faftån andra ftjernor i granfkapet fyntes li-

ka fom tilforne. Han tyckes fedan aldrig haf-

va fedt efter henne, formodeligen af fordom, at

hon, likfom den Stjernan i Caffiop^ea , fom Ty-
cho hade observerat åren ifji och 1 f7 5 3

men
fom ledan forfvunnit* aldrig mer, åtminftone ej iå

féart , (kulle äter vifa fig.

På Bayers Chartor ofver Conftellationer-

na •
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na, fom utgåtvos år 160$, ftår på det ftållet i

Hvalfifken teknad en ftjerna af fjerde ftorlekcn,

fom han kallat o Ceti
y

til bevis, at han hade

fedt henne, ovifst hvad år och månad, men ej

mårkt, at hon var föränderlig. Sedan omtaltes

hon ej af någon forr ån år 16383 då Holwar-
DA,.en Tyflc Aftronom> i December månad,
låg henne, litet ftorre ån ftjernor af tredje ran-

gen. Han fonfor i några är at gifva akt pä
henne, och fann, at hon tog til och af, for-

fvann, cch efter några månader åter vifade fig,

altid på famma ftålle. Ifrån den tiden, i fyn-

nerhet fedan den ftore Aftronomen Hevelius
i Dantzig utgifvit fina, åren 1 660 och 1661, pä
henne gjorda Obfervationer, voro Åttronomer-
ne, bcfynnerligen de Franfke, en tid bårt åt*

nog upmårkfamme på henne»

Man blef då éfvertygad, 1:0 at hon ej ha-

de någon egen rorelfe, eller var underkaftad nå-

gon Parallaxis, foljakteligen ej var någon flags

Comet eller Planet, fålGm nägre trodde, utan
en verklig Fix-ftjerna. 1:0 At fedan hon varit

fynlig i 3 eller 4 månader, blef hon, ätminfto-

ne for biotta ögonen, ofynlig i 7 eller 8 må-
nader, men kom fram igen, efter vid pafs ji

månader, iä at, om hon något år börjat fynas i

Oclober, vifade hon lig nåfta året i September,
året derefter i Augufti, och få vidare. 3:0 At
når hennes tid at fynas, infaller i April, Maji
och Junii månader, år hon for en annan orfak

då ofynlig, nemligen for Solens närvaro, fom
gor, at alla ftjernor på den trakten af himme-
len> då endaft åro uppe om dagarna, och folj-

R 1 akt-
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alueligen ej kunna fes. 4:0 At hon ej alla årr
dä hon år fom ftorft, hinner til lika klarhet >
utan fomliga år allenaft liknar fmå ftjernor af

fjerde ftorleken, men andra år ofvergår dem af

tredje, ja ock ibland uphinner dem af andra

ftorleken. Man plågar gemenligen jåmfora hen-

ne med de nårmaft kringftäende ftjernor, # , y
och uti Hvalfifkens faufvud, famt cc uti No-
dus Lini Pifeium. I de fiefta Perioder, blir hon
ej ftorre ån $ Ceti och & Pifcium^ fom åro af

tredje ordningen , men några är har hon en li-

ten tid iyft lå klart fom cc Ceti, fom år en ibland

de mindre af andra ftorleken j tållan har hon of-

vergätt den Gftnåmnda i (ken. f :o Är ej heller

hennes utfeendc til fårgen alla år det famma.
Ibland år hon blank, hvit och vacker, ibland

blekare, ibland åter jer hon rodaktig och mör-
kare ut, ehuru hon eljeft år ftor. 6:0 Når hon
börjar fynas for blotta ögon, tilvåxer hon ge-

menligen fort, lå at hon inom en månad hin-

ner til den glans hon uti den Perioden får, h vil-

ken hon vid pafs en månad behäller, men fedan

langfammare aftager.

Tvifvels-utan har hon ock, ifrån år 1719 til

1747, undergått fina vanliga (kiften, fa (i ån in-

gen Ätlronom nåmnt derom, kan hända for fam-

ma orfak , fom gjort, at ej heller jag hårtils

hållit mödan vårdt at något fkrifva om henne,
nemligen, at jag hos henne ej funnit något ovan-

ligt, torr an 1 ar.

År 1747 i December manad, lårde mig fram-

ledne Obfervatoren Hjorter i Upfala at kan-

na henne: hon fyntes dä med blotta ogon 5
iå-

fom
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fom en fvng Qyartas Magnitudinis , ehuru hon
då borde vara fom ilorft i den Perioden.

17^1, i början af Augufti, var hon til fken

och ftörlck lik $ Ceti, nemligen en fvag tertia,

men aftog fedan, lä at hon i Oftober blef ofyn-

lig for blotta ögon.

175*2., d. if Jul. nya ftylen, var hon klar

och vacker, om icke litet ftorre, dock helt

vifsÉ ej mindre ån a Ceti, iåledes af andra flor-

leken. Mot flutet af månaden hade hon börjat

aftaga, och fyntes, d. 10 Sept. knappaft med
blotta ögonen, men genom en liten Tub låg

jag henne til flutet af Oétober. Innan hon al-

deles forfvann, tog jag med Tuben märke på
några ganfka fmå iljernor nårmaft omkring hen-

ne, med h vilka jag fedan jämfört henne, dä hon
varit tä liten, at hon ej fynts med blotta 6-

gonen.

i7f 5 , den f Aug. fyntes hon endaft med
Tub, och blef fedan alt mindre, til d. to Oft.
då jag icke ens med Tub låg minfta flcymt af

henne, ej heller hela följande vintren.

Aren 175-4 och \jf$ låg jag henne ingen
gång, ty hennes fynlighets tid inföll då om fom-
maren och våren, då man, dels for Solens gran-
fkap, dels for de Ijufa nätterna, ej kan fe nå-
gon ttjerna på den delen af himmelen. Men d.

zi Jan, I7f6, började hon vifa Cg i Tub, til

defs afton-fkymningen i Februario förtog hen-
ne, innan hon blef fynlig for blotta ögonen. I

December famma är kom hon åter fram, och
var redan d. f Jan. 17ff, il flor fom i Ceti,

R 5 blef
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blef ej heller uti Jan. och Febr. mårkeligen
klarare. Om höften famma år var hon alieles

ofynlig til d. g Nov. då jag började fe et flcymt

af henne med Tub. Sedan var beftåndigt mu-
let om aftnarna til d. 31 December, dl hon
for blotta ögon fyntes af fjerde ftorleken, och
lika iä i heia följande månaden.

17^8 , d. 2,9 Scpt. fyntes hon val med Tub,
och d. 16 Ode. med blotta ögon, famt var i fer.a-

re hälften at Nov. och början af Dec. val iå

ftor fom cc Ceti > men roinfksdes fedan, til defs

hon d. 15 Febr. ijf$ knappad var fynlig for

blotta ögon.

I7fp i Oétober, 1760 i September och 1761
i Augurti fyntes hon, da hon fkulle vara fom
klaralt , ej ftorre ån $ Of/, hvilken hon ock lik-

nade d. 20 Aug. 1762,. De följande 4 åren,

då hon borde fynas om Ibmrarna, hindrade dags-

ljufet. I Dec. 1766 fyntes icke ens ånnu fporr

til henne i Tub, men den 50 Jan. 1767, var

hon redan for blotta ögonen af fjerde ordnin-

gen. Om höften (i ftnämnda år var hon ånnu
aldeles ofynlig d. 13 Nov. men fyntes den 21

Dec. med blotta ögon, och ofvergick ej i föl-

jande Jan. och Febr. månader I GetL

Den it Oft. 1768, fyntes hon gandca fvag

med Tub, men redan d. 1$ Nov. helt val med
blotta ögon , gaf i Decemb. cc Ceti intet efter,

famt var ånnu d. 10 Febr. 1769, en god Ter-

tia. I Nov. famma år, då hon fkulle lyfa fom
måft, låg jag henne, for moln, ej mer ån en

gång, d. 2.0* då hon kom nårmaft 7 Ceti i ftor-

lek. Men 1770 d. 8 O&ober täflade hon åter

med
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med cc i fken, aftog fmäningom i de följande

månaderne, och fy mes ånnu val i Tuben, den

f Febr. 1 77 1 . I Sept. famma ar liknade hon

a nyo och hant i Sept. 1772. knapt til den

(lorleken, men lags d. zi Dec. ånnu ined Tub,
ehuru gätffka liten.

Åren 1773, 1774 * i?7f och 1775 lag jag

henne ingen gäng med blotta ögon, for dagsljufet

under fommar-mänaderna. Men d. 51 Jun. och

29 Dec. 1 777 ^ &nn jag henne nårmall lik J

Cm, I Nov. 1778 hant hon knapt blifva lä

ltor: (a mycket mer föll det mig oväntadt fö-

re, da jag i Oftober manad innevarande år fann

henne täfla med en af de ftorlla lijernor pä he-

la himmelen.

Den zz fiftledne Augufti, fyntes, uti van-

liga lilla z fots Tuben, icke det mintia fkymt
af henne d. 8 Sept. blef jag henne forft var-

fe med famma Tub, dock oåndeligen fvag och

liten, men redan d. f Oét. fann jag henne myc-
ket (torre ån as Cm, och d. 50 Oftob. lä flor,

at berörde cc pä intet lått kunde komma i jåm-
förelle emot henne, utan gick hon dä i (ten och
klarhet mycket nåra Stjernan Åldcbaran eller

Oculus tauriy fom räknas for en af de if (lorfta

ftjernor på hirrlla-faftet. Hon liknade ock fam-

ma Stjerna, men ån mer Planeten Mars, lådan

fom han (äg ut famma afton, i rodbrufigt fken.

Sedd genom Achromatifka 10 fots Tuben, tyck-
tes hon käfta (lärka ljusroda ftrålar. Jag har

aldrig fedt henne ladan rii forne. I November
månad , var himmelen hår nåftan beftåndigt mu-
len} dock fyntes hon en liten (lund, i fkym-

R 4 nin-
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ningen om aftonen d. 1 1 , lika la (part fom Al-
debaran och Mars, famt förr ån någon ftjerna

af andra ftörleken kunde for dagsljulét fkonjas.

Den Zf Nov. fans hon mindre än 4 Idebaran ,

dock mycket ftarkare ån 0 Ccti ; men d. 7 och
10 Dec. redan iä forminfkad, at hon kmpt kun-
de anfes lika itor med den fiftnämnda : var ock
då til tårgen blankare. Formodeligen flocknar

hon for våra ögon på någon tid, innan näfta

Februarii månads flut.

Den åldftä låkra Obfervation på henne, år

Hevelii, af år 3660, dä hon åfven, i flutet

af Dftob. och början af Novemb. var fom kla-

rad. Ifrån den tiden, til famm a månad i år,

hafva forflutit jlmnt iip ar, ibland hviika 28
varit Skort-år, iåledes 43463 dagar, inom h vil-

ken tid vår oftadiga ftjerna 1 3 1 gånger genom-
gått fina förvandlingar: alt la har hvar Periode

öfver-hufvud beftått af 931 dagar, 19 tlmar,

eller varit 33 å 34 dagar kårtare ån et år. Det
tnttlmmer ock någorlunda med de fl alt a fedan

år 1660 gjorda oblervationer, dock lä, at hon
ibland framkommit något forr, ibland äter fed-

nare, ån efter uträkning, grundad på nämnde
periode, hvaraf fomlige flutit, at hennes om-
lopps-tid ej altid år lika lång. Den åldfte Cas-
sini antog den for allenafi: 330, den yngre åter

for 334 dagar. Det förra tyckes beftyrkas der-

af, at hon imellan åren 1596 och 1660, under-

gått 71 Perioder pä 2345-1 dagar, dä hvar Pe-
riode allenaft beftatt af 330 dagar. Men det

år ovifst, om hon d. 13 Aug. ifpö, då Fabri-
cius uptåckte henne, var i fin hogd af flor-
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lek, utan tvårt om troligt, at hon dä var i af-

tagande, cch kan hånda en eller annan månad
förut varit klarare, i h vilken håndelfe hennes

förvandlings-tid då var föga kärtare ån nu. Når
tid och väderlek ej tillåta a t z eller 3 månader
jämnt följa henne pä fporen, och at anmärka
dels til- och aftagande, kan man ej noga bedam-
ma dagen da hon börjar fynas, blir ftörft eller

utflocknaiy ty ofta marker man pä en månad*
ingen jfyrinériig förändring.

Om orfaken til deffa förändringar, vill jag

med ta ord anföra den fannolikalte gifsningen,

nemligen, at denna ftjerna, lä väl fom alla an-

dra Fix-ltjernor , år af famm a natur fom Solen.

Nu är bekant, at Solen näftan altid har flac-

kar, ibland helt Tmå , men ock ofta lä flora,

at de flcénjas med blotta ögonen, hvilket äfven

håndt i år, d. 8 Julii, då den pä all ting up-
märkfame Comminiftern Bierk änder fedr dem.
Likaledes har Herr Cantzlie-Rädet och Ridda-
ren Schön berg, uti Bref til mig, berättat, at

månge i Geftrikland famma dag med förundran

och håpenhet blifvit varfe en ftor flack i Solen.

Jag råkade den dagen ej at fa noga gifva akt

pä Solen ; men den 6 och 11 Julii obferverade

jag med Tub hennes gäng genom Meridianen ,

och påminner mig ej at jag dä fann flörre flac-

kar i Solen, ån ofta både förr och fedan. Af
Hiftorien år bekant, at Solen i fordna tider of-

ta i flera månader, ja ock år å rad., fedt bleka*

re ut och gifvit fvagare fken, ån vanligt. Tro-
ligt år, at hon dä varit mera full med fläckan

Lyckligt-visåro vår Sols fläckar mycket obeftån-

R f
" di*
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dige, upkomma ofta häftigt, och lika häftigt

forflungras. Man har dock, når nägon varat i

flere månader, af dem haft den nyttan, at man
deraf lårt, at Solen vrider fig kringom fin axel

på if dagar och io timar. Om Solen vore

mera mork, eller hade ftorre och flera beftåndi-

ga flackar pä ena ån pä andra fidan, fkuile hon
i 13 dygn gifva mindre ljus och värme, ån på
de andra 15 dygnen, då hon vänder den klara-

re fidan til ofs.

Det år ej otroligt, at tå tilgär med fomli-

ga af de andra Solarna, jag menar Fix-ftjernor-

na , i fynnerhet med den nu omtalta foränderli-

fa
ftjernan* nemligen, at hon pä ena fidan år

eftåndigt iä full med mörka flackar, eller lik-

ibm ofverdragen med en fkorpa, at hon blir

for ofs ofynlig, når hon vänder den fidan til

jorden , famt at hon vrider fig omkring fin axel

på 3$t dagar, 19 timar: menat hon jåmvål på
den ljufare fidan har, nu flera och ftorre, nu
åter mindre, föränderliga flackar, fom gora, at

hon ej altid lyfer lika klar, de tider hon år

fynlig.

Flera ftjernor finnas undergå dylika förän-

dringar, men ingen lå ordentliga och märkliga,

fom den pä Hvalfifkens hals. Några hafva en

kårt tid lyft ganfka klart, men fedan pa flera

hundra år aldrig mer vifat fig. Några tyckas

vara i beftåndigt men långfamt aftagande , an-

dra åter i tiltagande. At endaft anföra et prof

derpå, (å lårer 00 Ceti hafva varit ftorre ån $
Cetij då Bayer utmärkte de fornåmfta Fix-

ftjernor med bokftåfver efter Grekilia Alpha-
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tet,
:
ty han kallade altid den ftjernan fom

var ftorrt uti hy ar och en Conftellation: men
nu år /3 mycket ftorre ån oc Antingen måfte

då den fcdnare hafva pä 176 år mycket aftagit,

eller, fom jag anfer for troligare, den förra

tiltagit.
t ;

Når de himmelfke kropparne åro vanfklighet

och förändringar underkaliade, hvad må vi då

vänta af de jordifka?

Upi. d. 15 Dec.
PEHR WARGENTIN.

Folkmängdens förhållande t Larfs Pa-
Jlorat i IVejier-Gothland

, tfrdn och

med 1749, oc^ me^ l 7?3>
upgifvct af

ADAM AFZELIUS Arvidsson.

Detta Paftorat utgores nu for tiden af fyra

Socknar, nemligen Larf, Längjurn> Träf-
vad och Lundby , hvilkas ftorlek i anfeende til

Hemmantalen, efter formedlingen, kan inhäm-
tas af följande utdrag ur Kronans Jordbok.

Skatte

Larf: beftår af

Långjum 14
Träfvad 4-/^

Lundby 8|

Krono

f

Fråife

n
pf
ft

Summa

Summa 48^ n\ 34

Ibland
L



i6o 1779. Oét* Nov. Dec.

Ibland Frålfet åro åfven y\ Hemman Såreri

öch 5
1- mantal Rå och Ror inberåknade. Af

de förra ligga z-| i Larfs Socken 9 3 i Tråfvad

och 2 i Lundby; men af de fednare § i Larf,

2j i Tråfvad och f i Lundby. I Långjums
Socken finnes hvarken något Säteri eller Rå och
Rors hemman.

Hvad åter Socknarnes forhållande til hvnr-

andra i folkrikhet vidkommer, lå har jag til defs

utrönande hår nedanför utfått antalet pä alla lef-

vande perfoner i hvar och en af dem, de tvån-

ne åren, då det ofver hufvud varit minft och
ftorft.

År 1749 funnos Mankon Qyinkon Summa
uti Larfs Socken 430 ^14 *944— Långjum - 187 202 389— Tråfvad - 135 166 Z99
— Lundby - 124 121 24^

År 1772 voro Mankon Qyinkon Summa
uti Larfs Socken 5-4? yyo iopf— Långjum - 249 227 476— Tråfvad - 178 194 372— Lundby - 145- 15*5* 300

Om man nu jåmforer Socknarnes folkmång*
der defla tvånne åren, finner man, at Inbyg-
garnc i Larf blifvit i det aldranårmafte ~ tal-

rikare, i Långjum f, i Tråfvad \ och i Lund-
by T

2
T . Likaledes kan man genom jåmforelfe

imellan Hemmantalen efter förmedlingen och
Folk- numera inhämta, at ofver hufvud hvarc

helt mantal

uti
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Ar 1749. 1772,
uti Larf underhållit vid pafs 20 23 perfoner*
*— Långjuni - - 16 20
— Tråfvad - - 16 20
— Lundby - - 16 19

Håraf ftulle val följa, at Långjum och Tråf-

vad lika mycket tiltagit i folkrikhet , famt Larf
och Lundby åfven haft lika tilvåxt: men om
inan tillika har affeende på de hårvid upkom-
mande bråk , fom jag for redighetens fkull ute-

flutit 3 fä tilhorer Tråfvad forfta rummet, Lång-
jum det andra, Lundby det tredje och Larf
det fifta.

Emedan flera perfoner kunna raknäs på hvart
Hemman i Larfs Socken, ån i någon af de an-

dra tres ftulle man låtteligen falla på den tan*

kan, at denna Socken ockiå egde liorfta natur-

liga dyrkan. Men fom man åfven bor veta

areala innehållet, jämte landets befkaffenhet och
andra omftåndigheter , innan man ricktigt kan
do.ma härom, iå blir flutfatfen i denna del altid

ofåker, tils jag framdeles torde få tilfålle, at

jämte Befkrifning aflemna Geographifk Charta
ofver detta Paftorat. Så mycket tycker jag

mig likväl med någorlunda vifshet kunna låga

förut, at nämnda fordel nu for tiden ej inkom-
mer Larf, utan fharaft Långjum. Ty den forft-

nåmnda Socknen beftår til en flor del af fking-

rade och enftaka Hemman, dar man träffar myc-
ken oupbrukad mark, fom vål dels år olåndig,

men ock dels lådan, at hon genom påkoftnad,
flit och arbete fkulle kunna göras fruktbar. Så-

ledes anfer jag denna Socken, i anfeende til fic

Hem*
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Hemman-tal, vara den vidftråcktafte och dar cn
ftorre folkmängd , genom upodlingar , fkulle kun-
na underhållas. Långjum däremot utgores blott

af några tå byar, fom ligga nog tåte tilfamman

och ega inga vidloftiga utmärker. All den jord

dar finnes, år pek i fullt bruk. Lundby Soc-
ken eger nu minfta folkhopen, i mån. af lin

ftorlek til hemmantalen. Lårer ock i alt afleen-

de både vara den fvagafte, och icke heller kun-

na upbringas til den naturliga ftyrka, fom nå-

gon af de andra.

Sedan jag låledes kårtligen vifat forhållandet

lårlkildt, defla 4 Socknar imellan, vil jag nu
upgifva antalet af alla födda och döda i hela

Paftoratet på hvart och et af de 2f åren.

43
79
f8

f7
62

84

f*
47
97
fi

f8

3*
7i

7?
4?

©

Ar

0

Ar Födde Döde.
Mankön Qy inkon Summa Mank. Qvink.

1749- 33 *3 *f 18

i7fo. ?<* 41 78 40 39
I7fi. ff 46 IOI *7 3

1

4<S 40 8<f 24 33

f3 3? 8(5 3 1 i*

I7f4. 44 39 83 4 1 43

ms- f3 48 IOI 29 2-7

i 7 f6. f* 38 90 28 19

I7f7- ?» 44 7f 4<5 fi

I7f8. 4P 46 9T it 3i

37*9-
1760.

19 *r 64 2-7 3i

1* 37 7f 18 »4

1761. 41 3f
Is
6 3* 4"

1762. 4Ö 41 3f 38

176 h f6 37 22 21

1764. 46 41 *4 34
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Ar T? e J JFoddc. Dodc.
Mankon Qyinkön Summa ManK, t~\+, \ 1*.

v£vink# Summs
l 76 T- 6) ri7 2 A 2.

2

1766. 47 yy a6 A <*
4)

I7Ö7. f 1 1/ 88 2 2
y 7 ÖP

1760. 46 Al 89 J T f8 1 1 &
88 17 l8 3£

1770. 2/< z8 64
•

I 2

I77I. 17 33 70 4* f4
I 77 2. 275/ f 1

^ Q88 Öl 4P
»775- 3<* 21 78 112 1po

Summa 1080 P64 2044 848 P08 I7f6

Medium
> 43 39 82 34 3* 70

Således har de Föddas antal varit 288 (tor-

re ån de Dödas. De flefta aren hafva gifvit

något öfverfkott af Födda, om åren 17^0, 175-3,

17^7, »768, 1771 , 1772 , enen i lynncrhec

1773 undantagas.

Ibland de föddas antal åro åfven tvillingar

och oåkta barn inbcråknadc. De förre hafva

varit 64, nemligen 42 Gäfiar och 22 Flickor;

och de fednare 22, hälften af hvartdera könet.

Således har en fått tvillingar ibland 63 Barna-
föderflcor, men allenaft et varit oåkta af 93 barn.

Ibland de 32, fom födt tvillingar, hvilka alla

varit äkta Huftrur, hafva 16 fått en Son och
en Dotter, 13 två Söner, och blott 3 tvånne
Döttrar tillika. Dem, fom för eller ftrax efter

Fodflen aflidit, har jag h varken ibland föd-

da eller döda uptagit. De utgöra et antal af

74, nemligen 46 GåtTar och 28 Flickor j och
iå-
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(åledes bar nåftan hvart zcjrdeBarn kommit dock

til verlden, eller ftrax derefcer affomnat. En en-

da Huftru har tåte dödfödda tvillingar, en af

hvartdera könet.

Åren 175-8 och 1765 , men fornåmligaft t7ftV

*7ff oc^ !7^? hafva varit de raåft fruktum-
ma på Barn, och åren nåft förut, har gemenli-

gen god årsväxt infallit , i fynnerhet ijfo. Dar*
fore (liftades ock , 17^1 , 34 nya hjone-lag, fom
år det ftorfta antalet under hela denna tiden,

och dårnåft 29, fom ingingos tjfjh hvilkec

formodeligen i fin mån ok te tilfodfehi 17^8

,

faftån året förut hade ftor mifsvåxt. Aren der-

emot nåft for dem, fom gifvit minfta antalet

barn, nämligen I?f9, i7<5f 5 1770 och 1771,
men i fynnerhet 1749 och 1773, ^ ar gemenli-

gen antingen någon epidemifk fjukdom grafle*

rat , eller ock fvag fkord infallit. I fynnerhet

var 1771 hår på orten ganfka fvårt, då bark,

måflc , nåsflor och flera (lags otjänliga fron mal-

des och nyttjades til brod. Därfore blefvo ic-

ke det följande året, mer ån 1 f par faroman-

vigde. En nåftan lika Hor mifsvåxt och dåraf

upkommandc hungers-nod inföll ijff och \ j6z*

Följden håraf det förra året vifade lig på hjo-

nelagen 175*8, då blott 15 nya (liftades, och

på folkökningen i7fp. Men af den fvära ti*

den det fednare året, rontes ingen verkan på
tilfodflen. Tvärtom föddes 1763 et ftort antal

barn, hvartil orfaken torde kunna hårledas ifrån

Krigsfolket, fom året förut kom hem ifrån Po*
mern. 1 anfeende til åktenfkapen, marktes lik*

val, hvad rmfsvåxten uträttade^ ty 17Ö3 fam*

inan*
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ftiänvlgdes blött 1 1 par* fom af dec röinftå an-

talet pä alla Zf åren
5
utom *749* då eödäft 9

hjönelag byggde^

Åren t*f6ö, 1769 och 177^ 5 då folkhopen

Varit friftaft ^ hafva åfven haft tämligen god
årsväxt^ i fynnerhet det förftnåmnda; hvarémot
t7<3>8* ijht och 1773 varit måft fjukliga; Be
bagge fifta aren hårjade rodfot och rötfeber*

jämte andra hetfiga Ijukdomar* utaft tvifvel til

ftor del fororfakade af 1771 års hungers-nod 5

1 768 Voro koppor och måfsling gångfe ifrån

JVlaji månads början til November, Folkhopen
har åfveri tjff y

ij66 och 1771 lidit ftof af-

gäng. Ar 177 1 yppade fig forft de epideihiflkä

yukdomafriej IJ66 graflerädc kikhöfta* och he-

la iyf7 koppor och rtiåfsling* jåmte Upfala-fé-

bcrh* da åfven hungers-hod plägade älkdögetié

flefe Gåflar hafva hår btifVit födde ån fllc-

fcor* i forhållande, nåftan fem p til 8. Likar
lédes har mankönet Varit döden mindre uödeir-

kaftadt* ån qvinkoiiet* i proportion* fåföfti 14
til if. Det förra år allmänt* men det fedttäre

lä mycket ovanligare*

De dodäS hek fummä ar til de faddas, idet
fiarmåftej forn 6 til J. Dert förökning folkho-

pen vunnit genom tilfodfel* år fåledes foga be->

tydelig pä il låftg tid. Meti borttagas dé tre

fifta bedrofliga åren* iå har tilvåxten pa dé iz
foregående Varit 468 perfoner^ i ftållet hatt iiu

blott år 2.88
b eller inemot f rniiidre*

Under defla i? åreii* hafva 48^ par blifvit

famsnanVigde^ det år* efter et medium* i 9 örn

3 året i
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arets och 4f<S åktenlkap uplofte genom ena
imkans dod, fom gor i medelmåttigt tal 1 8 år-

ligen. På hvart hjonelag kan man iåledes räk-
na något ofver 4 lefvande barn -

y
« och ej ftort

mer, än hvart örte af de åkta paren har ärligen

varit fruktfamt, ehuru de "dodfodde åfven inbe-

råknas, eller at hvar åkta Huftui jåmt hvart
6;te år fodt et lefvande barn til verlden.

Ibland ofvan- anförda döda rnännifkor hafva
de, fom aflidit

i Mank. Qyink. Stimma
under 1 år varit 2f<5 2ZI 477
imellan 1 och 3 år 89 9 T 184.

~ - ? - T
- 4f 60 IOf

- - r - 10 -
f° 102,

- 10 - zo - 49 IOI
- to - 30 - 30 38
- 30 - 40 - 3ö 48 84
- 40 - fö - S4 fa 104

- - fO - 60 - 70 68 138
-6O - 70 - 81 pr 171

- - 70 - 80 - 61 103 164

; - 80 - 00 - zp
ofver po års ålder 3 r

Summa 848. po8. 1756.

Håraf fer man, at innan barnen hunnit til

et är 5
hafva väl flere Gåfiar aOidit, ån flickor

5

men ledan hafva af qvinno-konet i de flåita ål-

drar flera dodt , emedan de lefvande af det kö-

net gemenliga aro flera. Likaledes finner man,
at ofver 4 af Barnen dodt, förrän de blifvit et

Sr -gamla 3 och lägger man alla aflidna imellan

1 och
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1 och zo år hårtil, har långt ofver
f- , ja när-

mare hälften gått ur verlden, innan de fyldt zo

ar. Ibland de f perfoner, fom aflidit ofver po
års ålder, har allenaft en Enka hunnit til ioo

ar, och en Gubbe til 103, hvilken varit den
åldfte af alla.

Har man åter affeende på giftermålen vid de

dödas betraktande, lä hafva

Mank. Qyink. Summa
Barn under 10 år varit 442, 416 8öS
Ogift folk och ungdom

ofver 10 år - - 117 Z24 541
Gifta perfoner - - 289 ZfS 5-47

Summa 848 908 175-6

Bade ibland barnen och det gifta folket har

laledes Qyinkonet varit lifligare^ men få har det

ock dereaiot ibland ungdomen och de ogifta

lidit nå flan dubbel lä flor afgang. Öfver f bara
hafva aitid aflidit emot z ogifta, men ej fullt

8. emot f af det gifta folket 3, och då 3 ibland

deffa fcdnare dodt p hafva altid mer ån f af de
ogifta aflidit- Ibland de döda hafva varit 91
Enklinggr och Enkor tilhoparåknade.

Ibland de aflidna perfonerna hafva

Mank. Qyink. Summa
Koppor och måfsling dödat 118 i%z zfo
Broftijuka och lungfot ijf 87 zoz
Håll och (tyng - zo 13 35
Hetfig fjukdom och bran-

fjuka - - ? iz jf 187
Fläck - feber och frnitto*

lam fjuka - z $ 8
S z Ma-
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Mank. Qyink. Summa
Mage- och b.uk-ret 1 1 8

4» TV»

Rodfot - *>7 IOZ * 0

Gulfot -
? 4

SZTv infot och mjalujuka

Sten- och njur-patlion -
I 1

Rlodllortmng t i

Froffa - - I 1

Vattufot - *
rf

8 8

Rofcn >
podagcr och Ikor-

bjugg - i

Kallbrand och kråfta - r 2

Gickt, led- och torrvark 1 f 1

0

i*

Slag* ftickfiuts och bradod I z 7 19

Ålderdom och bräcklighet 77 »fr
Barnsbord *

Oangifven barnyuka tö/ jet

Kikhofta - - 49 öl 1 10

Vådeligen qväfde af am-
mor och modrar 7 7 14

Mördad - - - i I

Dod af hunger och otjån- i t

lig t p 13 a * a t t

Drunknade ocn omKomnc
under ifen 4 4

Frufen til döds 1 I

Sjelfmordare - i X

Döde af vädeTiga tiltållen i f

Summa 848 Pö8 17f6

Om man antager denna Tabell for ricktig,

fom hon dock for B era orfakers ffcull ej garna

kan vara, i (ynnerhet hvad de mindre bekanta

fjukdomar angår 3, tå hafva oangifhe Barn-fjuk-

domar
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domar varit måft folkodande, hvaraf ofver f af

alla födda, och mer ån § af alla döda aflidit.

I denna rakning år intet enda barn ofver et år

upfordt,och (åicdes har ej ftort mer, an f af alla un-

der et års ålder dodt i andra af allmogen kända

fjukdomar. Koppor och mäfsling hafva dårnåft

gjort Itorrta fkadan, och dödat nåftan $ af de

födda och X af de döda. De graflerade fornåm-

ligaft I7f7 och 176$', det förra aret bortryck-

te de fö barn, och det fednare ofver 60. In-

gen åldre ån if år, har därigenom fatt lifvet

til. Kik-boftan var i fynncrhet epidemifk 17^4
och 1766 \ dch ofver f års ålder har ingen dår-

Uti blifvit dod.

Räknar man nu tilfamman alla dem, fom
aflidit i ofvanftäendc fjukdomar, hvilka endaft

hårja ibland barnen, och lägger hårtil de for-

qvafde* 1* upkommer et antal at 67? perfoner,

hvilket i det nårmafte år % af de födda, men ej

fullt f af de döda. I koppor och mäfsling famt

andra barn-fjukdomar, då man undantager de oan-

gifna, har altid mankönet (lått båttre emot.

De fom angifvits for at hafva dodt af ålder-

dom och bräcklighet, åro ofver £ af de födda,

men ej aldeles ^ af de döda. Broftfjuka och
lungfot har bortrofvat inemot ^ af de förra och
ofver I af de fednare j men hetlig ijukdom och
bränfjuka blott -jt af alla födda och ej fylleft

£ af alla döda. Bagge defla fifta flagen af fjuk-
domar, hafva långt mer angripit man- ån qvin-
konet. Rodfoten har, utom i7fo, i fynncrhet
de tre fifta åren varit en farfot och mycket
folkodande, förnämliga ft 1773, ^ inemot 90

$ 5 mån-
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månniffcor dåraf dodde. Sjelfva tilfodflen bar

ock detta aret varit aldraminft, dä nian undan-
tager 1749. Sä val i denna fjukdom, fom ge*

nom ålderdom och bräcklighet , har qvinnoko-
net lidit längt (torre afgang.

Jämnt hvart 146 barn har blifvit vadeligen

forqvaft, och hvar 68:de barnafode-rfka hardödt
i barniång, met^ inberåknas åfven de dod födde ,

har ej ftort mer, ån hvart 7o:de barn koftat

modrens lif. Intet barn har blifvit mördad t >

ingen omkommit af os, och ingen lidit döds*

itraff.

Månaderna Mars, Februarius och Januarius

hafva gifvit ftorfta antalet af barn, nemf. ifi j

ziS och 196. Defla hafva blifvit aflade i Ju-
nius, Maj och April: och lålédes tyckes flutet af

våren och början af fommaren, då alt annat får

nytt lif och parar fig, vara den naturliga (te ti-

den åfven for månnifkan at fortplanta fit flågte.

Dårnåli hafva September och December varit

ttråft och näftan lika fruktfamme på barn, hvil-

&a blifvit aflade i December och Mars. De
minft folkokande månaderne hafva varit Junius

och Julius j ty i den förra hafva allenaft 1 19,
och i den fenare nj Barn tilkommit. En en-

da gang har håndt , at intet barn blifvit fédt i

hela månaden, nämligen i Junius ijtp. I af-

feende pä den må fl: och min fl: fruktfamma må-
naden, det år, Mars och Junius, har den förre

gifvit helt nåra dubbelt lå mycket barn, fom
den fednare.

I Augufti månad hafva val flere dodt, ån i

fiågon annan, nemligen 184 månnifkor* men
det
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det torde fornamligaft komma deraf, ftt Rod-
foten och Rotfebren 1773 då fom ftarkaft här-

jade, och dödade inemot 60 perfoner. De fö-

regående åren, har dödligheten ej varit ftorre

denna månad, än i Julius och September, uti

hviika r;o och 157 aflidit. Deremot hafva i

Maj 166, i April 164, och i Mars 163, med
döden afgätt. Derfore iåra deiTe månader hår,

iåföin pä andra (Milen i Riket, bortrycka det

må fl: a Folket. I Oftober och November har

deremot det minda antal månnifkor aflidit, näm-
ligen ailenad 101 och 111, och fåledcs tyckes

denna årstid vara den hålfofammafte, fa ilän ragn,

dimba och väderlek, fom man kallar ofund, då

luåft infaller. Tre gånger har tildragit figi at

ingen dodt i hela månaden, nämligen i Junius

ijfo och 17ff , och i October 1760. Ifrån

Septembers början til Decembers flut år 176^,
hafva blott 4 månnifkor affomnat. Förhållandet

imellan de döda i Auguftus och Oölober, dä

antalet varit ftorft och minft, år fom 9 til y ,

men af Maj i månads dods-fumma år Oktobers
nåftan |. I alla månader, utom i April, Ju-
nius och November, hafva flera aflidit ibland

qvinkonet.

Nu bor jag lämna underråttelfe o ni hela lef-

vande Folkhopen, fördelad efter kon och gif-

termål, (ådan fom han befunnits de är den all-

männa räkningen fkedt. Härjämte har jag åf-

ven bifogat fortekning pä matlagen eller hus-
hållen under famma tid.

1

S 4 Den-
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Denna Tabell vifar, i;o at qvinkonet ibland

de lefvande, utom 177?, då 34 mer deraf dod-

de, annars hvart år Utgjort iiorre antal, ån
mankönet) och om alla aren fammanråknas, har

det varit vid pafs ^ talrikare, faltån 116 flcrc

blitvic födde af det fednare, och 60 flera döda
af det torra, Öfvervigten , iom 1749 var ä

qvinkonets (Ida iip peribner, hade iäledes f77

j

borde vara på mankönets 47, men var blott 41
hvaraf följer, at 43 flere mans-perfoner flyttar

pr Paftoiatet. Mankönet har, til och med
1772, (låridigt varit i et jämnt tillagande, men
qvinkonec dereraot utgjort ån ftorre, ån min-
dre ^ntai.

z:o j|f Folkhopen ej lå mycket tilvuxit,

fom han borde, i anfeende til 288 fiera födda»

Ty om detta ofverficott lågges til tumman af
alja lefvande 1749 ^ hade de är 1773 bårdt va^

ra perfoner, men voro dä enda li fco§f«

Således mäftc77månnificor hafva flyttat bart under

famma tid, nemligen 60 af man^och 17 af q vilt-

köttet; hvarigenom ofver eller rattat! ^ af

den genom tilfodflen vundna förökningen för-

lorats.

5:0 At folkmängden blifvit nåftan x : del ftor*

re, i det närmade forhållande, fom 8 til 41,
då man jimforer 1749 och 1771 ^ fbm haft min-
da och ftorfta antalet lefvande månnifkor. Men

Sa
alla 25 åren har tilvåxten varit foga ofver ^.

ä mycket verkade blott det ena ovanligt fjuk-

liga året j 773 5
hvilket dock rätteligen iqke bor

komma med i rakningen , emedan lä ftarkt här-

jande epidemier altid iiora det råtta förhållandet.

sy 4:0
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4:0 Ac de Giftas antal varit til alla Lefvan-
des nåftan fom 3 til 8; och läledes har ofver

|- af folkhopen, efter et medeltal, årligen va-

rit gift folk. Enkor hafva meråndels varit 6
gånger lå många, fom Enklingar, och alla o-

gifta, med Ungdom och Barn, inemot f talri-

kare ån de Gifta, tillika med Enklingar och
Enkor. Deras fummor åro til hvarandra vid

pafs, fom 3 til 4, eller något närmare, fom i o
til 13.

f:o At de ogifte ofver 1 y år förhållit fig

til Barnen och Ungdomen under if, låfom 3

til f . Ibland de förra, har Qvinnokonet alla ar,

utom de tre fifta, haft ofvervigt , faft i all-

månhet nog liren, i förhållande blott, fom 20
til 19. Men ibland de fednare har deremot Man-
könet, utom de tre forfta åren, varit mycket
radande, ofver hnfvud i proportion, fom 14
til 13. Defla bagge omftåndigheter torde fä

anmärkas, låfopi något befynncrlige*

6:0 At anteligen Hushållen, likfom hela den

lefvande folkhopen, varit måft til antalet är

1773^ at de likaledes ej forokt fig i något jämnt
tiltagande, utan ån varit tårre, ån fiere, och
minft det fifta året> och at man på hvart och
et af dem gemenligen kunnat råkna 6 perfoner

alla år.

Om man nu vidare jåmforer denna Tabell

ined de föregående, finner man, 1:0 at de årli-

gen födda förhållit fig til hela folkhopen, efter

et medelmåttigt tal, låfom x til 26} och de

ärligen döda, (åfom 1 til 30, då de tvånne fl-



1779- Od. Nov. Dec. 275

fiä måfl: (jäkliga åren åfven inbegripas, men al-

lenaft, ialbm i til 335 dä de utefiutas.

2:0 At et nytt Hjonelag hvart ar merån-

dels blifvic (liftad t ibland 110 perfoner, och et

ärligen uploft genom den ena makens dod, ibland

116 lefvande inånnifkor.

3:0 At forhållandet imellan de årligen döda

Barnen under 10 år, och alla lefvande, efter et

medeltal, varit jåmnt, fåfom 1 til f 9,8. Men
af ungt folk imellan 10 och 30 år, har 1 år-

ligen dodt emot Z99 lefvande 3 af medelåldrige

imellan 50 och 60 år, 1 emot 161 \ och at gam-
malt folk ofver 60 år,i emot 151. Alla dcda ofvcr

10 år, hafva ungeiärligen hatt farorna forhållan-

de til hela folkhopen, fom de afiidna under 10
ar, eller rättare litet ilorre.

4:0 A t åndteligen ibland de lefvande, per

medium, årligen dödt en af 210 i koppor och
måfsling^ en af 227 af ålderdom och bräcklig*

het-, en af 160 i broftljuka och lungfot^ en af

278 i rodfot; en af 281 i hetfig {jukdom och
brånfiuka* en af 477 i kikhofta> en af 60 z i

tvinfot och tnjåltfjukas en af x f87 i håll och
ftyngj och hvar iöScjide af led- och torrvårk.

Men ibland de under if år lefvande barnen har

vid pafs cn af 6$ fatt lifvet til i oangifvea

barn-fjiikaj en af j6 i koppor och målsling;

och hvar idp:de i kikhofta. Afdragas alla un-
der 1 f år lefvande barn ifrån hela foik-fkarcn ,

lä har ibland de 6 friga hvar i47:de årligen af-

lidit genom alderdom och bräcklighet 5 men frän-

(tiljas åfvcn de ogifta, lå har hvar 97 håraf dodt»

I an-
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I anfeende til åldren på de lefvande, hafva
efter et medeltal, 66 perfoner årligen varit yng-
re ån i år 3 i io imeSlan i och 3* r 1 1 imellan

3 och f ; t$6 imellan f och 10 ; 410 imellan

10 och zoj 34P imellan 20 och 30 % 286 imel-

lan 30 och 40 , 22.9 imellan 40 och foj 1 f

4

imellan fo och 60 ^ 97 imellan 60 och 70 } 38
imellan 70 och 80 6 imellan 80 och 90 y och
ofver po års ålder har ej alla år funnits en lcf*

vande.

Folkhopen har fäledes varit talrikaft imellan

10 och to år, fmåningom tilvuxit fore denna
ålder, och derefter ftåndigt aftagit. Men om
man fammanråknar alla lefvande i hela 1 De-
cennio, få har folk-numern då varit aldraftorft,

nemligen per medium hvart år jåmt perfo-

ner> bvarefter han fedan igenom alla åldrar grad-

vis blifvit forminflvad. Och årtfkont man afven

afdrager alla barn under 1 år, behåller åndå £år<*

fta Decennium ofvervigtcn* ty då hafva 4f7
månniflvor, efter et medeltal, årligen lefvat i den

famrna.

Vidare kan man håraf inhämta, genom jåm-
forelfe med dem , fom aflidit i famma åldrar , at

hvar 4:de perfon, efter et medium, årligen dodc

ibland de lefvande Barnen under 1 ar ^ hvar 16

imellan 1 och 3 ån hYff *7 imellan 3 och fj
hvar f9 imellan f och 10 * hvar \o% imellan

10 och io -> hvar jzp imellan to och 305 hvar

86 imellan 30 och 40 5 hvar fö imellan 40 och

fös hvar 3o:de imellan fo och 60; hvar if:de

imellan 60 och 70 j hvar 7 imellan 70 och 8oj

hvar 4 imellan 80 och po, och ofver po års

ålder, har blott 1 aflidit hvart ;:te år.

Mån*
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Månnifkorna hafva iåledes i ungdomen imel-

lan to och 50 år egt ftortta krafterna at emot-

itå forgångligheten , men i de andra ålders clal-

Ferna, bäde öfver och under, ju längre derifrån*

dctto ftorte afgång hafva de lidit, Innan de hun-

nit ofver 1 år, och i p:de Decennio hafva de Va-

rit måft och lika CkropHge, il at én månnifka

imellan 80 och po år, har kunnat gora fig åf-

ven tå flört hopp, fom et nyfodt barn, at åfl-

nu lefva et år. Betraktar man hela det forfta

Decennium tilhopa, il har då hvar id:de per-

fon afgåttj hvarfore et Barn under 10 år icke

Varit Itort iåkrare om fit lif, ån en månnifka

imellan 60 och 70 ån

Til (lut torde jag 4 1 affeende på Stånden
*

lä anföra, at efter et medeltal ärligen, funnits

9 perione-r af Ridderfkap och Adel^ med Barn
och Ungdomj 9 af Pråfterfkap* ii andra Stånds-

perfonerj 43 Stånds-perfoners Bet jentcri 4 Rät-
ters $ Staters och Kyrkö Betjentef j ^98 UptM
och mindre Semirtanten 60 Torpare med udå-
dcj it Torpare utan utlade j 4f af frifkt ifihy*

fes och gatuhus-folk j 7i> af bräckligt dito, dock
ej Hofpitals-hjon* 3

Gärningsmän och Sockne-
Handtverkare $ i af andre Handtverkare j 6f
Ryttare, Dragoner och Soldater j 8 Molnare %

3f9i af menige Allmogens Barn och Tjenftfolk
öfver if år j 733 dito under if$ zz af öfor-

forgdt affkedadt Krigsfolk y z Verkeligen intag-*

ne i Fattighus* 13 elåndige utom det fammaj
z bräcklige af fallande fot och fmittofam fjuk«

domj och åndteligen 9 lagrade qvinfolk.

Faftån flera Säterier gifvas i Paftafatet^forrt

förf
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forr fagt år, bor dock ej förefalla underligt, at

il il Herrfkaper hår velat iåtta fig ned , eme-
dan denna ort i allmänhet lider ftor brift på
ftog, fjoaroch Fiflce, och har åfven til ftörre

delen fvagt mulbete och liten ang,

Större och mindre Seminanter voro tal ri k a ft

175*4, nemligen 636, men fedan efter et Hän-
digt aftagandc, 177; blott 5*30. Deras antal

har på alla if åren blifvit 5*4 mindre, ty 1749
voro de $• 84. Efter et medium, hafva de i det

närmafte beftåndigt varit
f-
rdelar af hela le fvan-

de folkhopen,

Torpare med och utan utlade, hafva dere-

mot anfenligen forokt lig ; de förre inom 2.4 är

til et antal af 30 5 ty 1749 voro de f4, och

1772. 93, men det följande aret minfkades dé

til 70. De fednare hafva i proportion tiltagit

ån mera, och blifvit öfver 10 gånger låmängaj

ty de voro 1749 endaft 4^ men 1773,43. Fle-

ra torp och backftugor, til forman for folkök-

ningen och landets upodling, mafte iäledes un-

der denna tiden blifvit inrättade och upfatte for

frifkt och arbets-fort folk, fom ej kunnat föda

fig pä de fkattlagde Hemmanen.

Menige Allmogens Barn och Tjenftfolk of-

ver 1 f år hafva, på^r/. perfoner når, blifvit

dubbelt få mänga j ty 1749 voro de zf 1 , och

1773 47f, Men de under if år, hafva aldeles

intet forökt fig. Ar ij66 giffgo de val til 816

f>crfoner; men 1775 utgjorde de allenaft 636 5

ikafom är 1749- Efter et medium, hafva de för-

re ärligen förhållit fig til de ogifte öfver if år

ibland alla lefvande 5 fom 4 til f$ och iäledes

lårer
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lårer ärligen vid pafs f af de ogifta varit af an-

dra Ständ, ån Bönder, ty flere ogifte ibland

dcfla kunna ej annat, ån vara uptagne i de of-

riga clafferna. De fenare åter, hafva förhållit

(ig til all lefvande Ungdom och Barn under if
år, läfom |-i til 82 ^ eller at blott 9 perfoner af

alla dem, tom årligen lefvat i denna ålder, va*

rit af annat, ån Bond- Ståndet. C

Lägger man tilhopa årliga antalet af Rid-
derfknp och Adel 5 Pråfterfkap ; Ständsperfoner,

med all deras Ungdom , Barn och Betjenter 7

äldre och yngre y bräckligt inhyfes- och gatu-

hus folk y Gärnings-mån, Sockne - och andre

Handtverkare y Molnare* menige Allmogens Bara
under if år*, fattiga Pråft-Enkor$ intagne i fat-

tighus:, eländige utom det famma ; galne och ur-

finnige utom HofpitaU bräcklige af fallande

fot och fmittofam (jukdom* alla dem, fom maft
fyflclfåtta fig med barna upfoftran, då en per-

fon beräknas på 4 barn under 1 f år ^ och and-

tel igen alla dem, fom måft (kota de få kallade

infyflor, nemligen en for hvart Hushåll: iå up-
koramer håraf en medel-iumma om året af 1464
perfoner. Om defie vidare dragas ifrån 2093 ?

fom varit medeltalet af årligen lefvande månni-
fkor, lä återftå 6ip, fom dä i det närmade må-
fte vara råtta antalet på dem, fom fjelfve årli-

gen lagt handen vid Landtbruket. Sant år val,

at månge ibland Ståndens Betjenter, och åfven
en del af Allmogens Barn imeilan 10 och 15*

år, låkert fatt arbeta något, ehuru litet det va-
rit; och at Molnare, jämte Gårnings-mån, Sock-

'

ne- och andre Handtverkare, gemenligen ljelfve

hafva
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hafva något litet jordbruk at fkota har på or*

ten. Men få bor man å andra fidan måtkä, ac

Staters- och Kyrko-Betjeiiteri åfven fom affke-

dadt och ofårforgdt Krigsfolk^ ej blifvit titeflutne,

ibland hvilka låkert en hop dels ej tålt tid* dels

ej förmatt arbeta. Likaledes här jag icke kun-
nat uptaga alla ålderftigna ibland Allmogen of*

ver 60 är* af hvilka utan tvifvel rått mänge ej

kunnat gåra flört gagn* åtminftone kan man
med fkål låga det om alla$ (om hunnit ofver 70
ars ålder $ hvarcfter ganfka få orka arbeta något*

1 följe häraf tror jag, at ofvannåmndé fummä
flcal någorlunda riktigt utvifa råtta antalet af

den på jordens bruk årligen arbetande folkho*

pen i Paftoratet, Under de antagne Lf åren.

öm derfore deffa 62P perfoner jåmforas med
medeltalet 2.093 a^ a^a lefvande* lå finner man$

ät Landthruks*arbetare förhållit fig til hela folk-

mängden ungefärligen 5
låforfi 3 til 10. Och

fäledes har en perfon rnåft fkaffk äf jorden fö-

da åt lig och ofta för tiier* ån tvånne månnt-*

fkor defsutomj eller råttaft, at 3 Landtbruks-
arbetare altid mäft fodä 10 perlbner* fig (jeifvé

inberåknade.

Om män ån vidare ifrån nyfsnåmndä fiip

perfonef åtdrager alla Torpare med titlåderRyt*
tare och Soldater^ förri altid fjelfve hafva någon
jord ät ffcotaj lä låfer man i det nårmafte fa rät-

ta antalet på dem^ fdöi egenteligert fyllofatt fig

med Hemmansbruk , och hafva då Varit fo4
perfönef. Man (kulle åndl kanfke tycka detta

antal vata något för flört * emedan dels Torpa-
res, Ryttares och Soldaters Barn med Tjenft-

folk ofver 1/ år ård inbegripna i menige AVI-

tna-
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mogens, dels torde ock det aflkedade Krigs-

folket for egen del ega litet landtbruk. Men
fä bor man tillika påminna fig, at Torpare*
Ryttare och Soldater hvarken hafva råd at un*

:

derhålla Tjenftfölk, och foda Barn hemma, fe-

dan de blsfvit arbetsföra, eller behofva de det.

De hafva gemenligen lå litet jordbruk, at dec

ej tilfylicft fyfloiåtter dem Ijelfva j hvarfop råte

månge ega nog tid ofrig , at flera da^ar om
aret arbeta hos Hemmansbrukare, antingen for

dags-penning, eller måft förändra tjenft^rj hvil-

ket i fynnerhet fker hvart år under brådaftc and*

tiderna. På famma fått måfte åfven alla T©r-
pare utan utlade, jåmte alt frifkt inhyfes-folk^

göra, om de (kola forfkaffa fig uppehälle* Så-

ledes lårer man vifst kunna råkna f04 perfoner,

om ej flera , for årliga arbetare vid Hemmans-
bruken under denna tiden. Förut har jag fagt*

at i detta Paftorat, efter formedlingen, finnas

l0 5x6 ^C *a mantal* hvaraf låledes fåljer, at in-

emot f perfoner ärligen måft bruka hvart helt

Hemman. Om man då på hvart och et håraf

éfver hufvud beräknar 16 Geometrifka tunne-

lands åker-jord, och antager hålften for årligen

belädd, fom til ftorfta delen fker hår i Paftora*

tet; iä har ofver rf, eller inemot \\ tunnelands

bara åkerjord belupit fig på hvar arbetare, imel-

lan if och 70 års ålder, at årligen (kota. Vil
man nu råkna en tunna utlade på hvart Geo-
metriflet tunneland, få hafva 842^ tunnor fåd

på de hela hemmanen, årligen åtgått til utfåde

hår i Paftoratet. Detta har jag likväl nu an-

fort blott forflags-vis* En annan gång torde

jag tå båttre tiliälle at vidare utföra detta åm-
T ne.
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ne> och då riktigare kunna upgifva råtta for-

hållandet håruti, m. m.

Et nytt Genus i Växt-riket uptåckt och

kalladt EKEBERGIA capen/is^

ANDERS SPARRMAN,
Med. Doaor.

Denne Våxt, fe Figuren, Tab. IX. år et

(tort och resligt tråd, hvilket anfes for

godt Slogd-åmne, Jag fann det, vid pals, til

1 80 timmars afftånd Nord-Oftligt ifrån Goda
Hopps Udden. Hollåndfke Nybyggarne kalla

detta ftålle for Eflenbosh, det år Eflenfkog

,

och fjelfva trädet for Eflenboom. Det år for

Botanici hårtils aldeles obekant, och kommer i

den Tionde Claflen at utgöra et ganfka diftinét

flågte.

Vid det (ammas namngifvande, har jag nyt-

tjat tiUållct at betyga en tilborlig och årkånfam

Stänka af den , fom i affeende på Natural- Mi-
ltonens forkofran, forfkaffade mig lågenhet at

botanicera ibland Goda Hopps Uddens rara väx-

ter. Håruci följer jag defsutom en vacker Bo-
tanicorum plågfed, neml. at med et Blomfter

bevara dens aminnelfe, fom af ort-vetenfkapen

gjort -fig mycket fSrtjånt. Det år (åledes efter

cn Kongl. Academiens Ledamot, Herr Capit.

och Riddaren Carl Gustaf Ekeberg, fom
det-

/
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detta tråd fatt namn, emedan han icke allenaft

Varit den forfte, for h vilken det lyckades at i*

från China til Europa och Sverige bringa Icf-

vande Thé-bu&ar, (
#
) utan ock under flera fi-

na refor til Oft-Indien> famlat många förut aN
deles okande växter , at fortiga andra rara natu*

rens alfter, hvarmed han varit mån at rikta K.
Vetenfkaps Academiens, framledne Archiater

Linnés famt andra Naturfor&ares kunfkaper

och famlingar*

For mera kårthets och tydlighets flcull, gif-

ver jag detta trädets kännemärken och befkrif»

ning på det Botanifka fpråket.

Catilit arbor procera* cortice cinerasfeente^

Ramulis ex cafu foliorum nodofis.

&(ia pinnata, fepius absque impari»

tolkla 4—6 paria, palmaria ^ integraj lan*

ceolata, fubaeuminata* venulis fatis re*

ticulata, fefliiia * margine altero angu*
fliore.

Pttfolut unherfalis a bipalmari ad pedalem ma«
gnitudinem, fubtriqueter> fupra planiusculus»

PanicuU axillares^ raméseque, palmares*

Pedunculus univerfalis , compreillusculus
»

laevis»

Pedicelii lånat i.

Catyx perianthium 4:dri partltum ^ foliolis ova*
tis

5
parvis, intus extusque villofo-lanatis*

Coroäd Petala 4, Calyce paulo majora^ linea-

T z ri

(*) Detta ikedde r^dan 1763. Vide Syftema Natar^'
Thea bohea, Åmmniu Acad. Tom. VII. p. 498*



i§4 i'77£* OÄ. Nov # Dec.

ri circiter magnitudine, fubrotunda, colorcf

ac pubefcentia fere ac in calyce.

"Necrarium annulus bafin germinis cingens.

Stamtoa filarcenta funt corpufcula 10, latius-

f
cula, fubcoh ärren tia, pubefcentia*

Anthera ere£te, acutx, filamentis angu-
ftiores.

Pifrillurn ftylus cylindraceus, brevis.

Stigma capitatum, perforatum.

Germen fuperum.

Bacca f fperma, globofa, diametro circiter fe-

mi - unciali. Recens faporc erat farinofo

amaricanti.

Semtna nu cl e i f, figura 8c magnitudine
feminurn Citri.

BESKRIFNfNG
0 en hågji JkarkUg Rotmafli j

CLAS BIERKANDER.

ctjlen Ir gul, hufvudet brunt och kåftarne

j| ytterft (vårte. Har utom hufvudet iz
leder, år Ikinande och något härdfkalig : når han
afiagt fin hud , år han någon tid hvit. Nägra
hår aro ftrodde här och dar, dock måft pa huf-

vudet och fifta leden. Under de 5 forfta leder-

na, äro 6 hornaktige och fpitfige fötter. Vid
början til fifta leden, fom år rundad, åro pä fi-

dor-
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dorna z fvarta prickar, hvilka formodeligen åro

opningarna, hvarigenom han andas.

Puppan år hvit, 3 linicr lang. Ögonen fvar-

ta, ofvcr dem fitta z fmä bruna horn. Broftet

flått, kullrigt. Sproten pårl-bandlike. Magen
har 10 leder, af hvilka den fifta år forfedd med
z fina fpetfar i hornen.

Elater Segetis. Hela kroppen fvart. An-
tennerna bruna, fä länga fom broftet. Skal-

ringarne hafva långs efter fvarta och bruna li-

nier. Fotterne fvarta, men ytterfte ledernc

brune.

Sedan jag f är med låd fcdt Mafkarne uti

Krukor, gingo ånteligen nägra af derti detta år

uti Julio til Puppor, utur hvilka, omkring d.

10 Aug. Eiater framkom i fin råtta drågt. Den-
na längfamhet, at undergå förvandling, har va-

rit orfaken, hvarfore de ej blifvit med de förre

Rotimafkar belkrifne.

Defle Mafkar åro Åkermäns hålftenbrukare

af Hvete, Råg, Korn och Hafre. Efter lång

fafta, hafva de Vår och Höft god matluft. Jag
har ofta mårkt, at en enda Mafk atbitit 8, 12,

til zo ftjelkar pä et ftålle. Når en fortårer lä

mycket, hvad kunna icke då flere tufende gö-
ra ? Sänka Milen ålflca de minft , hvarfore me-
rendels ftorfta (kådan Iker i äker-ryggarne. På
en qvadrat-aln , fom kaftades med Ipade, åro på
fomlige åkrar tagne 4, 6 til 8 ftycken.

Dä åkrarne åro i trade, lefva de imedlertid

af grås och. andra våxter.i Håraf år klart, at

deras tilvåxt befordras, då man illa brukar åk-

T
3 ren ?
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ren, låter qvickrot och flera Gråsflag fa ofver-
hand, behåller många och flora grås-renar uti

åkrarne-

Likfom Enebåren icke alla blifva mogna på
et år j lå år det ock bcfkaffadt med denna ohy*
ra. Somlige åro en linia länga, en del halfvux-

ne, någre lå ftora, at de undergå förvandling,

Det år fordenfkull flera år, fom hvar och en
Mafk har tiHålle at fårdårfva lades- broddeh.

Flera forfok har jag gjort, at utröna, hvar*

igenom de kunna dödas. Många lades pä en
gång uti The-koppar, fy Ide m$d följande växter*

Dagar* Timmar,
i HvitlSk, deribland lefde de p —

~

t Granbarr - - - - - —• 14

3 Furubarr • - - - * t» 10

4 Ledum paluftre * - n — 9
f Myrica gale .- * - > ~ z

Uti vatten dogo de efter 4 —
I anledning håraf, bår forfokas, huru nyt-

tigt det blir, at om vintren och fommaren,
öfta blanda i godfel-hogarna , Granbarr , Pors,

Sqvatra och Furubarr m. m. af hvilka väx-

ter godflen får lukt, fom formodeligen blir be*

(Vårlig for ohyran. Om de ej do deraf, torde

dc dock fly från åkrarna.

ÅU Tom nagre Landthushålkre tilftyrka, blan*

da fonderfkuren Hvitlok, fåfom et botemedel

emot Rotmafk, ibland Rågbn, och låta en el*

ler två dagar ligga lyckt tilfamman, forrån han

fäs
^

fynes icke hjelpa emot detta /lag, ty ds

IfefVa Ibland denna våxt flere dagar, och lå

myc*
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mycket mindre fly for lukten, fom de krypa

in i ijelfva lokarne, och åfven uppehålla fig i

jorden, där de våxa.

A t dar iådant tiHålle gifves, (åtta åkrarne

under vatten och dränka defle rofvare, torde

gå långfamt , emedan de lefva flere dagar i

vatten.

Som fkade-djuren altid åro i jorden, kunna
Foglar icke forminfka dem, dock lur naturen

gifvit hjelp-troppar åfven emot denna Ohyre-
Arméen, i det en Ichneumon med fit fpjut el-

ler ågglåggare uti många af dem inlticker fina

agg, hvartore, under det 30 Mafkar blifvit

tagne, har jag funnit 6, fom haft inqvartering.

Utur en lådan Mafk åro, med forluft af Vår-
dens lif, 6, 10, 13 til 2.0 gåfter framkomne.
Hvilken Ichneumon detta blir , år icke ånnu
Utrönt, emedan deras Puppor, intagne i bur-

kar, hafva dodt.

Jag har forleden hoft, på det Garde, dår

rågen fkulle läs, låtit et barn följa efter plo-

gen at taga bort Mafkar. Genom denna an-

italt famlades på en åkerteg, fom var 300 al-

nar lång och z8 alnar bred,
5

5* 1 Mafkar. Den
myckenhet, fom togs på de andre äkrarne, råk*

nades intet. Man fick i fårorna, alt fom de
voro långa til, 4, 6, 10 til 14 Mafkar. Det
fkulle vara nyttigt, om barn alla gånger folg-

de efter plogen, och i en flafka plockade defle

gula Mafkar, hvilke derigenom anfenligt (kulle

forminlkas, och kanfte med tiden aldeles ut-
rotas.

Defle fiender plundra icke allenafl: åkrarna,

T 4 utan
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utan ock ångar, tråd- och kålgårdar. På défla

Hållen fes ocldå ftorre och bredare gula Mafkar,
hvilke åro lkråpukar til annat flag af Elater.

På lådana finnes ritning i Herr De Geers Me-
moires fur les Infetts 9

Tom. f . Tab. f. fig.

något fkiljaktige til (kapnäden af larven

ifrån Elater fegetis, fom jag hår befkrifvit.

Som ohyran angriper Hvete, Räg 5
Kom

och Halm> (1 hafva de icke förorfakat någon
vilfarelfe i iådesflagens förvandling.

Den 14 Junii drogen Mafk utur munnen en

ftrång , fom var 8 tum lång. Til fkilnad från

andra Rotmafkar, kan denne kallas Knappare*

wcifken, och Elater Sädes-knäppare.

Min lott och mitt nöje har varit, at uptåc-

ka Rotmafkarna, til natur
5
lefnads-lått och egen*

(kaper: framtiden tilkommer påfinna lyckligare

medel
5 at dem utrota och forminfka.

Figurerne, fe Tabula X. F. 1. Mafken, 2,

Puppan. 3. Elater, alla både i naturlig ftor*

lek, och fedda genom Microfcop,

Fjerde och Jifia Fortfåttnmgen af Af
handlingen , om Comfka SeBtonerna

t gemen
,

J. MEL DERCREUTZ.

drofats. Om utur tvennc gifne pun&er
M>m

%
(Tab. XI. Fig. XXVIIL h.
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f. 3.) i en Se£tion, en defs gifna Ordinat Az y

(kåres iZ,A, afråtlinier, dragna til nägon pun£b

/u, i larnma Seftion : farot å dragen MHa%, pun-
öen år i Seftions tå ar, efter behorigen ut*

dragna råtlinier $b: ALr.XziLX.

Sto//. Emedan /aXx LX: : \jlK\KM (i. VI.)»

J»X : /A : : «?HT : JO/, aA.XA : mX. juA : :MK Kk : mK. Kp
(f.f.g.) och Kk : MK\ : bX : /A > tå år bX:AX::Xr.Lt*

och ab:Xz\\AL:LX (19. V.) S. fk. b.

Dä en femte punft //, gifves tillika til Se-
ftion, iä gifves å ^ft !! Åi , punéten ^,i Seétion,

när gores mX. [aX : AK Aa : : mK K/x : Kk. MK, hvar-

efter enligt den hår bevifta proportion, af fä-

ledes gifne fem punéfcer, kunna efter behag fin-

nas fiere til Seftion.

46. Emedan altiä, AX 1 AL: : bX : ab (ii. V.

4f • % gO 5 JW • • ab +AL: ab, tå år ^A. £a : ^£.Aa

f :
:
(Aa.AL—) ab. LX (45-. f. g. ) + £a. £A +^ zr

fa.Ab:zb 2~]:: Ah\%b, i et beftåndigt förhållande,

for bvarje punél (n. 2.) af Se£lion. Och
når Aa, blifvcr oåndeligcn lång, fåfooi fker i

"Parabeln, då Aa , anfes fålom tagen uppå någon
defs diameter ($. 1.)$ få blifver AX: AL::
[AX.Lz: AL.X*\\]Ab:zb (§. f.), jåmvål i et be-

itåndigt forhållande > hvilket åfven förut år an?

norlunda bevift (13. f. g.)

47. Lärofats. Om emellan fyra gifne pun-
éter X,T,xj, (Fig. XXIX. n. 1.) uti en gifven
Seftion , upftålles en trapez, och utur hvilken
annan punéfc i Seélion M, dragas råtlinierne

T f MG, Ml



zpo 1779* Oéfc. Nov. Dec.

MGyMh parallela med tvenne hopftotande fidor

deraf, *X,Xr, fom mota de öfriga tvenne fidor

uti G>L> och hh famt utur Se&ions Centrum
C, dragas Diametrer Cb\\XXyCA\\Xx\ lä blifver

ML.MG:MLMi::AC 2 lCb*> i et Händigt förhål-

lande,

Bmi, Drag xHy MN,p H X7; emedan :

:

LU:[Hx~~)Ml,qX:MG:: [TyxTi: :~]Oy:Ni, och

M? : Ml MNr.XQ. Qx: 0. [

(it. V.), och ML. MGiMi. MI: : [HM.MG;
WM.MItq AQ*\Gb* (f. f-g.) S. (k. b.

Dä en femte pund ikf gifves tillika til Se-

dion , lä gifves åfven ftåndiga forhållandet af

ML MG :Mi.MI> fom gifver Vm : mv (4. VI.),
och Vv\Vm^ å hvarje utur X, til förlängde xy,

dragna råtlinie XVmv> for hvarje annan pund
fn y til famma Sedion. Uti råtlinierne a*> aX*

(n, £.) varder MG, ML : MLMi: :wg.ml\mlmi.

(4- VI.)

48. Håraf följer, at om vid en fådan trapez

i Sedion, upftålles ä defs fidor XY, Xx , (n. 1. z.)

cn parallelogram QD* hvars tvenne mötfvaran-

de horn X,y> åro gifne punder i Sedion, och
utur de tvenne andre trapezens punder T,x, i

Sedion, dragas råtlinier til nägon pund i Se-

dion M, hvilka ffcåra Faralleiogramrnews föi*-

långda fidor, uti punderne R> S; lå afML
: Sy: \MI\ Qy%

MG : Dy :

:

Ml :Ry (4. VL), blifver ML.MG • ML Mi
(47 • £ g-) :

:

yD.yS:j/Q.yR, och (åfom yR> i et be-

ftåndigt gifvit förhållande, för alle punder My

i Se»
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i Seftionj emedan yDyyQ* åro gifne. Och
tvärtom,

49. Hvarutaf bevifes jåmvål, hvad förut blif*

vit anfört (2,8. 51. f. g.) 5 angående en Coniflc

Se&ions befkrifvande, genom fem giine punéler

p *, fifiti) (Fig- XXX. n. 1 . z.) når trenne

deraf icke åro belägne i en råtlinie: eller vid

en gifven 'tangent Tx f och genom, derutinnaa
gifven en piinft Xy famt o frige gifne trennc

N,T>y: eller vid tvenne gifne Tangenter 7#, 2Tf

(n. 1. z.) och genom, en uti hvarje gifne pun-
Wtti Xy Ty famt en derutom gifven y. Ty, då

Utur 2\ i Conftruftiönerne dårftådes
,
dragés råt-

linien vTs} !i Tqx > fom möter den, medelft de
kring Centrerna xyT7 vredna råliniers mote, be-
fkretna linien uti s\ råtlinien^^ WYXD, uti r\ för-

längda xQWsy, uti t: förlängda yM uti v, och utur

Interfc&ions-pun&en Ä, dragés åfven SRV\\7qx%

til mötes med sy,y]$K\ famt dragés utur 7>/Z>||j7fr

fom möter Af, i X,- iä åro punften s > famt mo-
tes-punäerne H, och -T, af förlängda råtlinierne

$y> med qx, och kring vridna föränderliga
xM, med föränderliga SR, uti en och famma råt*

linie sySHy fom år gifven* y emedan Kq ; Hq
;

;

[rv:sr:\RF\SR\{\KT: Tx, hvaraf åfven pun&en
Hy år gifven, Defsurom åro punfterne s $ och
Jir> punfter uti en och famma forbemålt deter~

minerad Coniflc Seftion * emedan af Nv : vTt*

NKlKTyvy : vr : :yK\ Kjy vr: vs : : [RF: FS: :] TK:Kx$

år vN.vy:vs.vT::yK.NK:qK. Kx
%
och af tT:tX:t

qH\Hy> h: ts.tTux.tX: :qH. [ts~~] Hx : Hy. [tx-z]

$H> (f . f. g.) Altfå affkåra de til hvarje punéfe
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M y eller af forbemålc beOcrefna linien, utuf
gifne punfterne x och r, dragna råtlinier xM$>
TRM: utaf parallelogrammens vid berörde linie

Xy> efter behof förlängda fidor, uti et beftån-

digt gifvit forhällande [yH:yq: \}yS :yR 9 (48. f.

g.) Når i nägon Seélions punél Af, år IL II Yx*

imellan tangenteme \\Cb, utur Centern C, och

MZ II 3Tr il C^; iå år [/M. =] LM. Ml : [/r 2~]
Mz 2

: :Cb 2-:CA'1 (4. f. g.)* kunnande XY> och

^ poneras coincidcra då (47. f. g.) t

fo. Jåmvål följer af foregående (48. f. g.)»
tt då, emot råtlinier af gifven belägenhet yR,
och y$> (Fig. XXXI. n. 1. 2.) iåfom förlängde

fidor efter behof af en parallelograms horn uti

y y och emot gifne fidor yT
y
och yx: våxa tri-

anglar TyRy och xySy likformigt med andre,

emot en gemenfam råtliniflc Bafis HG
9

utur en

däri gifven punft H, och emot gifne fidor TH,

och *H, tillika växande trianglar YM?, och ##(7;

dåråft år TyR—YHG, och xy$— xHG; iå (kära

föränderliga fidorne i?2% och Sx, af forftnåmnde

trianglar, förlängde, hvarannan ftådfe i en Co-
nifk Se&ion, uti M. Emedan uti bemålte tri-

anglar , af YH : HG : : Ty :yR, HG : Hx : : Sy : xy

(4. VI.), och tilvåxt, GYg—Rrr,Gxgzz$xs>

varder i et beftåndigt gifvit forhållande, [YHxy;

Ty.Hx:{]Sy:yR (48. f. g.) Når altiå emot gifna

rätlinien xT, vid torftnåmnde trianglar YyR och
xyS, inpaflas, i proportion af linien *Y, figu-

ren YHxG, famt med Bafis-linien M?, (18, VI.)
och kring T, och vridas gifne anglarne yTH9

©ch yxH, lå at deras ene fidor TG
%
xG, ftåra

bvar-
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hvarannan ftåndigt i råtlinien då gifva de-

ras ofrige fidors YMyxM, (kårning i M, en fig

til Y,x, och parallelogram-hornet SyR, i y> paf-

fande Seftion. Under Conifk Se&ion , uti defs

vidftråktare begrep, ( ip. f. gj innefattas hår ?

jåmvål tvenne råtlinier.

fi. Til en Seftions befkrifvande på förbe-

rörde lått (fo. f. g.), genom fem gifne punfter

T
s
%x;$:K

%
(Fig. XXXI. n. 3. 4.)' iå upftålles

akiä imellan trenne deraf triangeln 7yx 5 famt
tagas de iaiedes gifne änglar yTx

% och yxY, at

vndas ftådfe kring Centrernc Y^ och #, dä de-

ras ene hop med 7), och ^7, fvarande fidor

Yqy 1N> och xq,xNy hopftåilte uti de gifne ofri-

ge tvenne punfter q? och N, gifva medel ft de-

ras andre hop med Yx
%

och xY> fvarande fi-

dors YGyYgy och xG
%
xg, möten, punfterne G,g^

jåmre råtlinien Ggy och gifver forftnårande fidors

IHdfe Interfeéfcion M, under förenämnde änglars

kringvridning, den lokta Seftion YqMyxN, då
de fednare fidors tillika Interfeéfcion 5 ftådfe åt-

följer iäfom bafis, förenämnde fundne råtiinie

Gq Enår utom förenämnde punfter x^Y, gif-

vas trenne Sy Q?Z^ uti en rätlinie, då befkrifves

pä bemälre lått , en ra t linie SQZS, jåmvål be-

ikrifves en råtiinie Qfy, af ofvanbernålt nyttjade

gifne triangel xyY, och defs änglar yxYy yYx y enår

de Seétionen befkrifvande fidor xy^yYy tillika in-

falla uti I) utom x j och Y> med deras Interfe-

éfcion A/, på linien x2\ (§. 4. f. g.) Om en råt-

iinie fåledes befkrifves medelft bafis linien

LHy medan forbemålt befkrifves Seéfcion yYN
3

med bafis-linien Gg; och den kring vridne

ängelns
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ängelns yxT, genererande fida infaller tillika

Uti punden Q, af den genererade råtlinien

och uti punéfcen N, af den genererade Seéhon
yTN, (Fig. XXXL n. J. 4.) hyarigenom gifvel

ängeln iV2iQ, utur y, dåråft kringvrides den of*

riga ängelns yTx genererande fida yT; lå kan fam*
ma Conifka Seélion yTN> varda beflcrifven^ mc*
del fl ena fidans NT, utaf ofvannåmnde angeltl

NTQ, vriden kring Ty interfeétion med en
råtlinie xNQ, vriden kring x: då bemålte ängels

andra fidas TQ> tillika interfeétion Q, med lam-

roa kring x, vridna råtlinie xNQ, åtföljer
%

för-

bemält fundna råtlinien y/Q; Emedan genom lå*

ledes kringvridne ängelns QTN[ zzy TQ —yTN~] %

lidas TN y
och råtlinicns xNQ^ möte eller inter*

feétion, äftadkommes famma berörde fidors an*

gular-röreife eller interfeétion alleftådes medel rt

bafis råtlinien y/Q , fom den var tilförene, uti

de tvenne kringvridne änglar yxT% och yTx , ef*

ter bafis råtlinien Gg, å förftnåmnde lått. Sam*
maledes varder uti omvänd måtto

5 befkrifven

en Cpnific Seétion NxyT, fom tangerar en gif-

ten råtlinie zQTz, uti en gifven punét T^ famt

går genom ofrige utom berörde råtlinie gifnc

trenne punéter N>x,f (§. 3 1* f. g*)? medel ft fö*

renåmnde kring J\ v ridne ängels NTQ, andra

genererande eller befkrifvatHÉc fidas TQ, interfe-

étion
5
med en kring iV, vriden råtlinie iV^, då

bemålte kring 2V vridne ängels forfta fidas TM%
interfeétion tillika ^ med famma kring N, vridne

råtlinie NQ, åtföljer ftådfe råtlinien Rr, fom gar

genom berörde råtliniers NQ} och N'2\ interfe-

ftioner förbemålt Ä,r, då famma råtlinie NQ)
@cb andra be&rifvandc -angeifidan TQ

y
hopfiäl*

las
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las tillika uti de ofrige utom tangenten i T, gif-

ne tvenne pun£ter x> och y9 emedan då foi by-
tes genom conta&en uti Y> triangeln q&Y> ef* v

ter här ofvannåmnde Seétions befl^rifnings-fått,

medelft kring N> och Y> vridne änglar, uti den
kring Ny vridna råtlinien NT: och triangeln

qYN, uti den kring Y, vridne ängeln* QTN* (n. f .)

rå et med defTe analogiflct lått ^ at medelft In«

terfeftioner, af kring tvenne lårfkilte poler vrid*

ne 5 en ängel och en råtlinie^ befkrifva en Co-
nifk Seftion, kan en ladan Seftion jåmvål be*
fkrifvas, då gifven Sektions Diameter #7% gif*

ver polerne Y,x9 for Interfeétion q, af kring
vridne ängeln QYq> och råtlinien xqty, medellfc

baös linien zQ> til Sektions Befkrifvande i efter

gjord xz : Tz : : £*T2
: [gifne conjugat-diameter rr]

ti>
1 ::~] xri Param. (§. f.) famt gjord YZn~ QYq^

( Cordinat - angelnj xPm\ emedan af, dä

<3f
QY^ ^lYPq, PT : Pq ; : Qz : zr, />* : : : zx : <?2,

zY: :xY: Param. år Yp.Px:Pq*i: xY: [Param. rr]

-yc ($- 4- f)- Hår nämnde lått? at med en kring

x, vriden råtlinies xq, och en kring Y, (n. 5.

4.) vriden ängels iV2$, befkrifvande fidas NQ>
interfection uti medelft gifne bafis-linieny£

f

befkrifva en Conifk Se&ion > fk iljer fig, från

det frammantil (28. i. g.) vifte (att, a t befkrif-

va en lådan Seéfcion, med en åfvenledes kring

x, (Fig. XVIII.) vriden råtlinies xk> och en kring

Y, vriden ängels RYk
s
befkrifvande fidas RY, in*

tcrfe&ion uti m> medelft gifne bafts-linien ttyå
%

dårutinnan : at uti det hårnåmnde låttet, år den
kring Y%

vridne ängeln NYQ, oföränderlig, men
uti



%$6 177$. Ode. Nov. Dec

uti det frammantil anvifte (åttet, år den kring

T\ vridne ängeln kXR y for defs befkrifvande fi-

das YR låge, föränderlig, efter fom den kring
en tredje pol 7% vriden råtlinie TRk, emot fam-
na bafis-linie Nyk^ affkår orubbade gifne än-

gelns xyRq^ ofrige fida yq 9 uti

Uti denna paragraphe, förklaras och fupple*

ras fuliftåndigt, hvad uti foregående 4 och f
§. §. brifterj och vifes fom genaft, uti hela fin

vidd, den om Conifka Se&ionerne gällande vid-

llräckte hufvud- fatfen, at reBänglar > utctf ihop

[varande farallelie , hvarannan , och en Seftion [käran-

de rätliniers , fegmenter , räknade frän rätliniernes

måtespunfå
,
ega et bejländigt förhällande fins mellan,

(1. £ g.) , lamt den fats, i anledning af en, utaf

R. Cotes, for Geometrifka Krokiinier i ge-

men funnen lårofats, at dä tvenne rätlinier Jom
mota hvarannan y fnåra bägge en Settion

, fä Jkäras

de 9 til et jämlikt famme Harmonical-medium frän
deras mötespunkt ? af SeUionen y och af tangenterne^

från den andra rätliniens Interfeäioner med Settion >

(zz. f. g.) 5 hvarutaf gores fedan tillämpning får-'

nämligen och i alla mätta y til det bland flere anvifte

beqvämligafte [ätt, fom M. Laurin påfunnit

a t befkrifva en Conifk SeSlion, genom och vid beho-

rigen gifne punäer och tangenter: rnedelll trenne

råtliniers , vridna kring hvar fin dymedelft gif-

ne Pole, mterfeétioner uti gifna tvenne bafis-

råtlinier (2.8. f. g.) Et få mycket värdigare äm-
ne, fom det leder til utrönande af naturens en-

faldigare af- och tikagande rorelfe- lagar, utaf

derutinnan obferverade phsenomener , hvarforc

ock Newton, fom påfunnit det hår åfven an-
* £ > for-

^^PhTiofrTransaa. n # 439- Lond. 17} f.
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förde lått, at genom tvenne änglars vridande

kring tvenne Poler $ och deras ene fidors Inter-

ftftioner uti en gifven bafis-råtlinie, befkrifva

en Conifk Seftion , medelft de andre fidornes

Interfeftioner (ft. f. g.), famma åmne, uti i

Boken V. Seétion, af defs Philofophias Natu-
ralis Principiis Mathematicis, egentligen afhand*

lat: h varefter det hår finnes fullare och mera
direft utfört, iåfom Problemata XVL XVIL
XVI IL XIX. fammaftådes, jåmnforde med hår

föregående (40. 41 . 42, 58.) utvifa. Och haf-

ver formodcligen Newton hånledt det af ho-

nom uti bemälte XVII. XVIII. Probl. nyttja-

de ingemeufe iått , at til lättare figur omllapa^
derutinnän uträtta, och (edan återftålla en Tvä-

rare Seclions figur: utaf hvad i Perfpectivift pro-

jeclion händer, at de uti den inclinerade Geo-
metri Ike Original* plan varande parallele linier

och cirklar, projicieras til convergerande och
eliiptifke linier. Hvad hår frammantil blifvit an-

fort ne ml. at befkrifva Parabler, hvilkas betrak-

tande, fom ofta (t förekommer i Naturen, vid

och genom gifne puncler, tillika med tangenter,

finnes ingenlrädes förut avhandlat (43. £ g.). Det
af R. Simson reftituerade Euclidis Porisma,
fom af Pappo Alexandrino omtalas uti fore-

talet til VII. Boken af defs Mathematifke Sam-
lingar, och fom innehåller, at tre hvarannanJäv
Jkilt [närande rdtlinier , vridne kring tre uti en rät*

linie gifne ftitoBet efter gifne tvenne bafis-rätlinier %

glfva genom deras /Juteliga Interfeffiion jämväl en rät*

Unie i (ipé f. g.) bafver gifvit Maclaurin an-

ledning, til påfinnandet, af ofvannåmndc hår om-
ftåndeligen avhandlade Conifke Seelioners befkrit-

U nings*
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nings lått, medelft trenne kringvridne råtliniers

Interfecfcioner. Mea til famma berörde Sektio-

ners befkrifnings-lått, hade ocklå anledning kun-
nat tås, af det fom Pappus Alex. uti berör-
de VII. Bok bevift, at InterJtVtionerne af hvarje

fjerde fidor utdragne, utaf en fexkant belägen emot

tvenne väte linier , äro uti en rät lime belägna $

hvilket federmera blifvit bevift, at ega rum åf-

ven uti hvarje Conifk Seilion. Det hår anför-

de bevis dera (zf. f. g.) år nytt, och gäller, få

val for Coniflka Sectioner, fom for tvenne råt-i

linier; likafom hår ofver alt, gällande analogie

irnellan Ccnifka Sectioner och tvenne råtlioier,

finnes noga i akt tagen, til inbördes utredande:

hvarvid, famma bokltåfvers aktfamraa behörige

it ad fe bibehållande, uti redige efter iärfiviita hän-

delfer och förby tclfer tillämpade figurer, {åforn

alleftädes, länder til hjelpreda och tydelighet.

I folgd at denna Pappi fats, år hår vilt ct nu
for tiden hittils obekant lått, at genom trenne

råtliniers vridande, kring tre utom en rätlinie

belågne poler, äfven befkrifva en råtlinie (29.
11. f. g.)» hvilket torde likväl hafva varit dem
gamlom bekant, och formodeligen afven funnits

uti de förlorade Euclidis Porisinatiike Böcker,
hvarutinnan, enligt förenämnde Pappi Foretal

,

fkola hafva funnits anvifte och bevifte, belägen-

heter uti famme Geometrifke Locis , och andre

famme fatfer, fom härrört af mångfaldige ftil-

de grunder. Ehuru, for ofrigt, hvad hår fin-

nes anfört, må dadels år förut bekant, iäfom det

af Feumat* formodeligen i anledning at Ar-
chimedis Skrift om Parabelns Qyadratur, up-

gifne befiåndiga förhållande Parabelns Diameter-
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fegmenter imellan , då den fkåres af tvenne råt-

linier 5
dragne utur hvilken föränderlig punét i

Parabeln, til tvenne andre dårutinnan gifnc pun*
éter (i 5. f. g.) (om gifvit tiUålle til flere lått

at beltrifva Parabeln och öfriga Coniika Se-

ktioner (1 j. 4f . f. g.)* m * m - ^ kar dock lå~

dant icke (kåligen kunnat förbigås, då der fof

inbördes fammanhang och analogie, frän gene-
relt til fpecielt och tvärtom, eller vid iårfkilde

håndeifer, land t, til det hår foreftålte angeläg-

ne ämnes fulla och rediga afhandling, i naturii-

gafte ordning och korthet , måftedels genom nya
vågar och bevis: på det intet hufvudfakeligt el-

ler angeläget derut innan måtte faknas, och annor*

ilades med ovifshet behofva efterfokas, då tillika

mångfaldige , mindre nödige, aflågsne eller tått-

foljande, hindrande, (årftilte Conifka Se&ions*
fat ler, fkulle onyttigt hopfamlas. Emot de
Conifka Seétionernes hår brukade foreitåll-

ning i en råt plan, kan med (kål intet mera til

hinder forebaras , ån emot Cirkelns fammaledcs
vedertagne betraktande: emedan det (ig förbe-

målt gora låter, och de Jäledes åfVcn la, lått kun-
na befkrifvas> hålft tom frågor, uti folide krop-
par och uti lårfkilte planer, hvilke i naturen
oftaft förekomma, med forman, når iå fke km f

ledas til råtplan: låfom de Gamle ocklå pra: fe*

rerat piane-problemer forfolidej varder icke de-
llo mindre nyttigt, at confiderera Conifka Se*
öionerne, fom i fig fjelfva åro plane- figurer

^

jåmvåi uti Conens Sohdo, for tilofning uti So-
lidi vidftråcktare efterfinnande. Det hår anvi*
lie lått, at beflvrifva famt profva de Conifka
Se£fcioner, mcdelft kringvridna råclixiiers Inter-

U i fe*
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fe&ioner , år, for defs låtta och i åk ra vårkftål-

lighet, at i praxi prcufererä: i a väl, for det hår

åfvcn anvifte iåctct medel ft kringvridne änglars

Jnterfeftioner, fom , for iåttet at, efter be (vår-

fimt nåra uträknad a, och efter fcala conftrue-

rada coordinater, befkrifva Seftionefne, genom
erforderlige flere deras deremot ånde-punéter.

ner *of "tr icr *cr *ir *ip Hcf^w '^ *xr^ ^cr

ANMÄRKNINGAR
0/» JS/j fornämhgojl t anledmng af

vågnmgs for/ok j

af

TORBERN BERGMAN.

f: 1-

At utröna med livad fordel Bifkotfel kunde 1

Upfala drifvas, har ing i flera år anftäJt

fortok , ined all den upnwklarohet , fom ange-»

lägnare goromål velat tillåta. Defla flitiga kräk

belöna i ia rikt mätt, den ringa moda, fom pä

dem användes, at det långe varit for mig en gä-

at-> hvarfore icke hvart Hemman, ja hvart torp

i Riket, hade en eller flere Bi-famhallen. Or-

faken hoppas jag af det följande, til någon del

kunna utredas, och med all fannolikhet åfven

påftås, at Bi-afvel kan med formän idkas, ej al-

lenaft uti blidare landsorter, utan ock tå i de kal-

lafte, i ijdfva Lappmarkerna.

§, 2, For at med någorlunda vifshet al tid

veta tilltåndei i hvar kupa, fann jag ftrax i bör-

jan
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jan nödigt at inrätta en ladan vag, hvarmed vifst

och utan fara kunde vågas, når fom hålft be-

hagades. Denna våg år en pyndare, lä inrättad,

at den tjänar til närvarande ändamål, och kan

defs bcfkaffenhet af Tab. X. Fig. 4. inhäm-

tas, fom ut vilar en vågning. De uplysningar,

fom härigenom vinnas, åro gande a hetydeiige,

men innan de anföras ar nödigt, at utur min
Dagbok meddela förloppet af deffa förfök. At
införa alla blefve både för vidlöfcigt och åfven

ofverflödigt, två Svårmars hiftoria ifrån början

til fiagtningen gör tilfyiieft. For vighets fkull

i det följande, mäga de lä namn af A och B.

§,5. A utfvårmade d. 50 Jun, 1778, från

en ftark och välmående kupa, lamt intogs i en

halmkrans med lock, 10 qvarter i omkrets och
knappa 16 decimal-tum i diameter, efter ytre

kanten räknad t. Kupan tom, vågde if marker,
och med fvårmen, fom fyide nedom korfet, 1

pund och 1 mark. Således vågde Svårmen 6
marker, utgjorde i rymd

3 kannor, och i an-

tal, Zfooo vid pafs, ty 1 qvarter viger om trent

8 lod, och hyfer xop verk-bi. Dronarnes an*

tal år fållan betydeligt i en Svärm, vanligen nä-

gre hundrade, men en lådan våger lika med två

Verk-bi,

B utgick d. 6 Julii 1778, af en fvag och
fjuklig kupa. Den intogs i en hög krans med
lock , 8 qvarter i omkrets, och inemot 12 tum
i diameter, fom vågde if marker. Svårmen til-

hopa med kupan utgjorde 18 marker, iäiedes

Svårmen allena endaft 3, fom var juft hälften

emot A.

A och
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A och B (tåldes bredvid hvarandra, dock
la, at den fenare ltod i fkugga nåftan hela da-
gen.

Den f Julis.

$> 4. Å vigde nu i pund f mark. Såle-

des var tilvåxten 4 marker på f dagar , af hvil-

ka två voro rågnige, och en rått kulen med
itark nordan.

D. 1 1 Julii.

A vigde 1 pund 10J m. och B i p. % m.
tilvåxten - - f| ni. tilvåxt 4|- m.

pä 7 dagar. på (5 dagar.

Den 6 varade ånnu en kall N. Nu började fl is

omkring Upfala, Den 7, 8, 9 och 10 rått

varmt, i fynnerhet de två fifta dagarne , men d.

11 och iz var åter kulit,

D. 19 Julii.

A vågde z p. | m, B vågde 1 p. iö m.
tilvåxt - 10 m. tilvåxt - i?f m.

på 7 dagar, under h vilka var varmt och up-
håi!s-våder. Som B var fullbygd , underfattes

tey krans, fom vågde knapt 4 marker,

D. z6 Julii.

A vägde z p. 4| m. B vågde 1 p. S m,

tilvåxt 4 m, tilvåxt 8 m.

El 7 dagar, måftadels heta, och på några rågn«

:urar når torra,

D. z Åugufti.

A vägde 2 p. éf ra, B vågde % p. p ni.

tilvåxt 2§ m. tilvåxt 1 m,

på 7 dagar, af hvilka 4 voro rågnige,

D. i
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D. 9 Augufti.

A vägde 2 p. p m. B vågdc t p, 11 m,
tiivåxt z\ m. tilväxt 5 ra.

på 7 dagar 5 af hvilka 2 voro rågnaktige , dock
alle värme, utom den fifta.

Den 14.de fyntes ingen Dronare, hvarken i

A eller B.

D. 16 Augufti.

A vägde 2 p. 14 m. B vågde 2 p. i<S m.
tilväxt f m. tilväxt 4 m.

på 7 dagar, af hvilka tvä voro rågaige , och
de fiåfte mulne.

D. 23 Augufti.

A vågde 2 p. 19 m. B vågde 3 p. 1 m.
tilväxt f m. tiivåxt f m.

på 7 dagar , hvilka alla voro värme och vackre.

D.
5 September.

A vågde 9 p. 1 m. B vågde 5 p. 1 ra.

tiivåxt 2 m. tiivåxt o m.
på 10 dagar, af hvilka 8 voro rågnaktige, famt
de flåfte kulne.

D. if September.

A vågde 2 p. ipf in. B vågde 2 p. ip| m.
minfkning i| m. minfkning 1

J ra.

pä 12 dagar, af hvilka 3 nåftan hele och häll-

ne gåfvo rågn, men de fläfte ofrige voro efter

årstiden vackre.

D. 10 October.

A vågde 2 p. i8| m. B vågde 2 p. 18$ ra.

minftning 1 m. minfkrai^ 1 m.
på 2? dagar, af hvilka 7 voro vackre och kla-

U 4 re,
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re, de ofrige mulne eller rågnaktige^ och en
enda gäng fnågade.

177P, d. 30 Januarii.

A vigde i p. 1 rru B vigde 2 p. u§m.
minskning 7 m. miriXknirtg 7 m.

p5 111 dagar, I Oftober kom emot flutet fno

och några dagar anda til 1 1 graders kold , men
d, 51 bief äter to. I November voro cndaft z

klara dagar, och Therrnometern ftod 7 dagar

middagstiden nedom o , dock ingen gäng ned-

om 6 grad. I December voro 1 1 klara dagar*

19 gånger fans qvickfilfret middagstiden nedom
o, dock ej nedom 10. I Januarius voro 15 da-

gar klare, Therrnometern 17 gånger middags-

tiden fallen nedom o, och lågft ii grader. Jag
har egenteligen affcendc pä kölden midt pä da-

gen, ty vid folfken och lindrig temperatur kom-
ma de i rorelfe, och åta mer.

D. 11 Martii.

A vågde % p. 6 m, B vågde i g. 6 m,

minfkning ff m, minfkning m,

pä 40 dagar. I Februarius voro 7 dagar kla-

re
5 4 gånger var qvickfilfret fallit i Therrno-

metern nedom o, men ej under 2^ grader. Af
Martins voro af de 11 förfta dagarne 9 k lare ,

famt qvickfilfret middagstiden endaft z gånger

nedom fryspunéfcen , men ej nedom j§ grad.^

Nu flyttades A och B II, at de fingö bag-

ge lika mycken Sol,

D. z April.

A vigde g p. 5 m,
minfkning 5 m.

B vågde z p, if m.
tilvåxt p m*

o
pa
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på 22 dagar, af hvilka 7 voro aldeles klare, 11
glcsinulne, de ofrige mulne. <; gånger var troll

om nätterna, men middagstiden itod qvick filt-

ret aitid öfver o fiere grader, ja .anda til 18 un-
deritundom, iå at Bien ofta kunde vara ute.

D. 1 8 April.

A vågde t p. 2i m. B vågde 2 p. 12 m.
minfkning § m. minfkning 3 m.

pa 16 dagar, af hvilka allenaft en enda var klar.
2 gånger frös om nätterna, men midtpå dagen
fteg Thermometern flere grader ofver fryspun-
kten, och ibland anda til 18 grader.

D. 2f April.

A vågde 2 p. i| m. B vågde 2 p. 10 m.
minfkning o m. minfkning 2 m.

på 7 dagar, fora måftadels voro roulne, och
gåfvo kall blå/t.

D. 2 Maji.

A vågde z p. 2 m. B vågde ip, p ro.

minfkning f m. minfkning 1 m.
på 7 dagar, af hvilka 4 voro rågnige, och de
öfrige malt kulne, en enda vacker undantagen.

D. p Majli
A vågde 2 p. ii m. B vågde 2 p. 7 ra."

minfkning f m. minficning 2 ra.

pä 7 dagar, af hvilka 2 voro rågnige, men af
de olrige 3 blide och ljuflige.

D. 16 Maii.

A vågde 2 p. 1 m. B vågde 2 p. 6 m.
minfkning § m. minfkning 1 m.

U f på
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på 7 dagar, af hvilka 4 voro tåmmcligen vär-

me och Ijullige.

D. 23 Maji.

A vigde 2 p- 1 ns. B vågde 2 p. f m.

minftning o m. minftning 1 m.

pä 7 dagar, hvilke, utom en, voro kulne el-

ler rågaige.

Som B var fullbygd, underfattcs nu en ny

krans, f| mark tung.

D. 30 Maji.

A vigde 2 p- 1 m. B vågde 2 p. 10 m.

minfkning i m. minfknmg § m.

p§ 7 dagar, af hvilka, 4 voro kulne och 3

vackre. ^ ..

D. f Junn.

A vågde 1 p. t8 m. B vågde 2 p. 8 m.

roinfkning 2| m. minlkmng 2 m.

på 6 dagar, fom utom en, alle voro kulne.

D. if Junii.

A vågde 1 p. 18 m. B vågde a p. 8 m.

minflining o ffl. minlkmng o m.

på 10 dagar, af hvilka 7 voro klare och vackre.

D. 20 Junii.

A vågde 2 p. 2 m. B vågde 2 p. 9 «•

tilvåxt 4 m. tilvaxt 1 m.

på f dagar, fom alle, utom en rågnig, voro

vackre. ..

D. 27 Junn.

A vågde 2 p. Mf m. B vågde 2 p. 16 m.

tilvåxt ni m. tilvaxt 7 m.

på 7 dagar, alle vackre och värme.
r Den
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Den z8 Junii.

B vågde z p. 15 m. le-

dan den gifvitSmårraen
C, 3 marker tung.

D. 4 Julii.

A vigde 3 pund 2X m. B vågde 3 p. 2 in.

fedan den gifvit en
Svärm D crn 4 m.
til växt, utom D, 9 m. til vax t p m.

pä 7 dagar
5
af hvilka 4 voro värme och vackre.

D. Il Julii.

A vägde 3 p. u m. B vågde 4 p. 1 m.
tilvåxt 9\ m. tilväxt ip m>

pä 7 dagar, alla heta och 4 med folrok.

Krans underfattes 7 Krans underfattes 7
marker tung. marker tung,

D. ip Julii.

A vågde 3 pund ip m. B vågde 4 p. 3 m.
(edan den gifvit

Svårmen E om - 4 m.
tilvåxt utom E 7 m. trrin&ning f m.

Frän den u:tc til d. I9:de var måftadels klart

och varmt.

D. Julii.

A vågde 4 p. ip m. B vågde f p. o m.
tilvåxt 1 p. tilväxt 17 m,

på 6 dagar 5 alle måft klare och ganfka hete.

D. 1 Augufti.

Å vågde f p. 7 m. B vågde f p. § m.
tilvåxt 8 m, tilvåxt | m.

o
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på 7 dagar 5 h vilka alle voro värme , ehuru (lund-

tals muine och gifvande råg n (kurar pä z.

D. 8 Augufti.

A vågde f p. 10 m. B vågde fp*? m.
tilvåxt 5 m. tilvåxt if m.

på 7 dagar , måftadels klare och iå hete~, at

qviekiilfret ibland fteg til 2.8 grader.

D 16 Augufti.

A vågde 6 p. om.
rilvåxt 10 m.

A flagtad, gaf {jelfrun-

nen honing 7^ kanna,

eller 5 pund m.
Vax - -

Skråden, ungar,

g:lahinnorm.m. 9 m*
Kupan tömd 1 p. 3|m.

f P- f|m.

- 2| m.

B vågde f p. i m.
minfkning 2, m.

B flagtad, gaf fjelfrun-

nen honing, 4I kanna,
eller z pund m.
Vax - - - 2§ m.
Skriden - - $> m.

Kupan tömd ip.nra.

4p. 6f m.

Således brifta i3jm.Således brifta I4jm.
beftående af iädant, fom up-
lofes i honings-vattnet,famt

Bi, hvilka nu ej fårfkilt kun-

na vågas med någon iåkcrhet,

emedan de aromer eller min-

dre nedklibbade.

§. f. Sådan har deffa tvä Bi-famhållens flit

och trefnad varit under manad, märkvär-
dig i flere hånfeender, hvartore jag ock i fyn-

nerhet anfört dem, läfom exempel. Jag vil nu
forft jåmnfora dem fins imellan,

A var
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A var en aj de ftcfrfta Svärmar, fom hos ofs

pläga vankas. Den forkofrade fig ifrån d. 30

Jun. til d. 5 Sept. iå, at tyngden jåmnt okades

med 1 lifpund och § mark. Häremot var B
endaft hälften la ltor, fom A, och 6 dagar yng-
re, men vann icke dels mindre inom famma tid

ållenaft marker mindre. Hårtil bor låggas *

at B var 1 (tugga hela dagen, men A hade fol

f til 8 timar. For ofrigt itodo de bredvid hvar-

äncjra til 6 qvarters afftånd. Jag har fl e re gån-
ger märkt dylika fkil jaktigheter. Således vinnes

icke akid mäft af ftorre och tidigare Svärmar,
ej he'ler år belägenheten emot fölen af fädan be-

fydehghét, fom allmänt foregifves. Mina Bi
Ra tå .til, i brift på tjänligare plats, at Solen
fällan kommer på flogen, eller det (å kallade

fkåggct, före kl. 10 T men icke defs mindre
^

hafva de akid trifvits lika val, om icke båttre,

ån på andra (tallen hår i Staden, dar läget bli f—

vit valdt efter alla i Bi-bocker gifna reglor. Jag
vil dock ej neka all nytta af flik t val, men år

for min del ofvertygad, at Vifens ftyrka och
hurtighet utgör et Samhälles hufvudfakeligafte

godhet*

Ifrån början af September til d. 11 Martii,
forhollo A och B fig aldeles lika, ty hvardera
förlorade på denna tid if marker, men härefter

fick B företräde, ty A hade d. if Junii förlo-

rat ännu 8 marker , hvarernot B endaft tap-
pat H.

Ifrån d. if Jun. tiltog kupan A la, at hon
d. 4 Jul. vägde 1 mark mer, ån B. Bagge
hade imedlertid gifvit hvar fin Svårm , af h vil-

ka
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ka den forras var en mark tyngre.
. Härefter

fick A alt fiorre och fiorre ofvervigt, anda til

flutet.

Orfaken, at A vårtiden blef lä mycket ef-

ter, var juft icke Vife-fall, ty ehuru defs In-

vånare voro fparfamt ute, och knapt mårkeli-

gen fvarade, då man klappade på flogen, lå träf-

fades likväl underftundom någon hemkomma
med en ringa fotning. I början af Maj i mark-
tes mera flit, då ock fnart unga Bi vilade Gg.

V i fens kraslighet valde (åledes denna tröghet
,

och utan tvifvel har en ung raflc Vife gjorde

Hut pä hans fvaghet, ty juit då unge Bi fram-

fcpmmo , blef arbetet lä muntert och idogt, fom
det förut varit lamt och fentårdigt. Hela Sam-
hällets vål beror på Vifen. Skaparen har der-

fore lärt dem at årfåtta fin brift, i fall han (kul-

le omkomma eller blifva fjuklig, hvadan ock
ftin forfta dugliga agg til Vife elierock Verk-
bi

5
fom vårtiden år lagdt, in til defs varpningen

om höften aldeles uphort i några dagar, blir de-

ras Samhälle fritt från undergång , ehuru Vifen

fkuile do. Men förloras et lå dyrbart lif, fe-

dan varpningen om höften (lutat, och innan

den om våren börjat, kunna de icke rådda fig,

jag år genom forfok nu ofvertygad , at hvarc

Verk-bi kunnat blifva Vife, om defs larv i tid

fått njuta nödig ans och foda, iå at fodflodelar-

ne kunnat utvicklas Men om juft derfore

hos ofs aflåggningar åro förmånlige, kommer aa

pä ytterligare forfok. Et par hundrade Bi åro

atminftone icke i ftånd at iä fort förfärdiga pi-

por

{*) Se Jordklotets Pbyf* Befkrifning § zzi>
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or for agg, fom Vifens behof at varpa det

råfver, om han annars år rafk och munter.

§. 6. Betraktas livar och en kupa lårfkilt,

i aHeende pä tyngdens förändringar, il finnes i

allmänhet en (lags ordning uti af- och tiltagan-

de, rattad dels efter årstiderna, och dels efter

väderleken. B, fom varit frifk , åtrninflone un-
der fm roåfta tid, kan hår tjena til exempel.

Den började egen hushållning d. 30 junii, och
tikog fedan häftigt i tyngd ouphorligen til den

3 Sept. , dock ganffca olika på lika tider, hvil-

ket ej enfamt beror af väderlek och tilgångar-

nes fkiljaktighet, ty det finnes fållan at två bred-

vid hvarandra liggande Samhällen , vinna på fam-

ma tid lika, ehuru alt annars fynes vara lika.

Skilnaden går ibland til fiere marker, och den
fom råder ena veckan, rader ej derfore den an-

dra. Således måfte flika afvikelfer hafva fin grund
uti inre hushållningen.

f

Somlige år börjar vigten minfihs forr, nem-
ligen 1 lenare hälften af Auguftus. Minfknin-
gen fortfar fedan, och blir defs (torre pä lika

tid, ju mindre kan hämtas til underhåll utom
hus. Vifta år börjar vigten okas kring början
af Maj i, och fortfar lä fedan til September,
men ibland okes ej forr ån vid medlet af Juni-
us, fom i år (1779). Hela denna forluft, har
jag aldrig funnit under 10 marker, men den
går ibland til zo, och ofver. Detta lårer ofs ,

at fkattning icke bor göras ftarkare, ån atBien
hafva i det minfta 1 lifpund honing qvar, fom
(varar omtrent emot z kannor, qvarter, men
hålft mer, i fall vären blifver långfam.

En
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En märkvärdig omftåndighet, fora i början

fatte mig i mycken förundran , bor hår icke for-

tigas. Jag har nemligen villa år funnit en an*

fe ni ig tilokning kring början af April, fom gått

til och ofver p marker. Orfaken kan jag ej än-

nu med full vifshet upgifva, men fkälig mifs-

tanke faller pä Afp (Populus tremula), fom vid

denna tid plågar börja at blomma, hälft jag fett

Bien beföka dem i flor myckenhet. Seljen

blommar något fenare , och jag känner i min
nejd ingen våxt, fom kan låmna lå li ort forråd,

om icke Afp, fom finnes til ymnighet et par
boffe-fkott ifrån mitt bi-låge. Det år laledes en

flor fordel, om klart, lindrigt och lugnt vader

tillåter Bien at nyttja denna tilgång , hvilken dä

i haft kan låmna näftan (I mycket, fom påfol*

jande vår-minftning medtager.

Det år annars nog befynnerligt at fe defTa

flitiga k råk livart ognablick hoptals om våren

komma hem med bördor, och ändock finna tyng-

den långe minfkas, ja IJJ9 $ anda tils fru k tira-

den blommade. Men det kommer dcraf, at de

denna årstid draga foga honing , utan fylla to-

rna pipor med afvel, och bygga nya til famrna

ändamål. Vax år \\ gäng lättare ån honing,
och for ofrigt lårer ätminltone en del af nödigt

underhåll for unga ocb gamla* dä tagas af det

forråd > fom året förut blifvit famladt.

Jag har hittils icke blifvit varfe , at något
Bi hemfört börda eller fotning fore vårdagjäm-
ningen. Vanligen märkes icke dylikt hår Brr,
ån Corylus avellana, Tuffilago Farfara, Galan-

thus nivaljtf* Leucojum vernale, Ornithogalum
Iuteum *

i
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luteum, Pulmonaria officinalis, Anemone Hepa*
tica, Daphne mezereum, Populus tremula, och
deflas foljeflagare ftå i full blomma, fom plägar

hånda i lenare hälften af April, men 1779 6f-

ver en hel manad bittidare, hvarfore ock i år

bårdor infamladcs den zj Martii. Om höften

har jag fett bördor hemföras långt efter fedan

Colchicum autumnale börjat blomma, ja anda
tii början af Oétober.

Sedan vigten i Maji eller Junius begynt
okas, (ker (ädant mer eller mindre, efter omftån-

digheterne, hvarvid dock låfom ganfica befyn-

nerligt bor anmärkas, at ftorfta tilvåxten [fcer

uti Julius, vanligen närmare månadens (lut, ån
defs början» Man finner dä genom vigning 14,

lf marker, ja til hela lifpundet inhämtas i vec-

kan, hvilket gor 2 til 3 markerom dagen* Vid
forfta påfeendet, tyckes det nåftan vara obegri-

peligt, huru en lå fvär börda kan pä omtrent

if timar foras til hus, aflå fmå fyrvingade flu-

gor, men vid nårmare eftertänka ftonjes möj-
ligheten nog tydelig. Om et Bi antages vid

en utrefa kunna infamia ^ lod honing, fom ej

tyckes for mycket vara tiltaget, fordras $öji
fådana refor, at hemföra 3 marker eller ^fp* lod»

Delas deffa imellan 15*000 Bi, fom år et me*«

delmättigt Samhälles ftyrka, lå finnes, at al-

lena ft hvart femte behofver göra en refa om
dagen»

Ännu äterftår hår en fvårighet* Vid medlet
af Julii månad , åro vanligen alle ångar afflag-

ne, inga tråd blomma nu, och de blomfter,
fom i våra kryddgårdar for prydnads fkull fin-

X nas
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nas planterade, famt vid denna tid utfpruckne*
bcfokas 1 allan eller aldrig af Bi. Det frågas (å-

ledes med (kål, hvaråfl: denna ymnigafte dråg-

ten hämtas? Man antager gemenligen, at Bi

famla både fin foda och fina byggnings-åmnen
af blomfter, men anförde omftåndigheter vifa tåm-
meligen ogonfkenligt, at nägon annan tilgang

mätte gifvas. Orfaken ligger ingalunda deruti

enfamt, at arbetarenas antal nu år anfenligen for-

ftårkt, ty i Upfala komma flere Svärmar i Ju-
lius, ån i Junius. Defle utflyttningar hafva iå-

ledes nyligen förut mattat moder-kuporna. Af
beråttelfen i §. 4. finnes, at A, fom gifvit an-»

dra Svårmen d. 19 Julii, okades veckan derpä

med et helt lifpund, hvaremot B ej gaf mer ån

cn Svårm d. 28 Junii, och fick ftorfta tilvåx-

ten från d. 4 til d. 11 Julii , neml. 19 marker*

Bladlofs (Aphides), fom vifla år ganflca illa

tilpynta bladen af våra tråd, åro icke i alla af-

feenderr lä onyttige, fom de i trägårdar finnas

fortretlige. Defle åro begåfvade med et fint

fugror, hvarmedelft de draga uti fig växters faft,

fom de blifvit ioqvarterade uppå. Sedan denna
faft gått genom dem, flåppes den ut i helt kla-

ra droppar ,
antingen vid andan af kroppen, el-

ler igenom tvä fmä pipor, fom finnas hös de

fiåfte på öfre fidan af magen. Defle droppar

åro helt fote, och fp råttas af djuret behändigt

bort. Det år for denna fotmas ffcuil, fom my-
rorne lä efortrutet befoka Bladlöfien. Når def-

fa k råk innåftlat fig på ftora tråd, och läng-

famt uphålis-våder infaller, torka dropparne til

en art manna, fom genom ftark dagg ibland lå
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åter upmjukas, at deraf blifver cn klibbig våt-

(ka, hvilken ofverklåder bladen och dryper of-

ta frän de ofre på de nedre. Sidan år honings-

daggens tiikomfi, hvilken urderftundom fynes

vara for våxterne nog fkadelig, men fom icke

defs mindre lämnar Bi i rotmånaden en få run-

delig tilgång, at deraf kan vinnas ^underhåll for

hela påföljande höft, vinter och vår.

§. 7. At genom fattning draga fordel af

Bi, räknas allmånneligen for båttre , ån at (lag-

ta. Jag vantar mig låledes en fkarp forebråelfe

at hafva gjort af med få ofkyldiga och idoga

kräk. Genom följande förklaring , hoppas -jag

likväl vinna någon lindring vid domflutet. Bi,

bora i vifst affeende handteras, fom en annan

afvel. Skal uti ladagärden låggas på år ifrån

år ak, fom icke gjort ondt, lä kommer man
omfider i den belägenhet, at kreaturen, i briffc

på föda, utmagras och änteligen hungra ihjål.

j Så år det ock med Bi. De måfte ej allenaft

jjelfve fkaffa fig foda under blidare årstiden,

utan ock infamla fä ymnigt forråd, at de både

hafva fin bärgning, når ingen tilgång finnes ute,

och at ägaren af dem njuter flcålig vinning*

Honing och vax hämtas af dem utur Våxt-ri-

ket, och et vifst fålt kan ej vara tilråckligt be-

te for mer, ån et vifst antaL ökas då Bien,

fom derpå bora finna nåring, lå blifva antingen

alla illa underhållna, eller måfte de ftråcka fina

refor vidare, hvarigenom altid förloras. Når et

Bi måfte få vidftråckt fara omkring, ät endaft

om dagen en refa kan anftållas, blir, da altan-

ers år iikåj allenaft hälften inhåmtadt emot det,

X X fora
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fom vunnes, om kortare våg tilftadde två refor.

JHvar ort kan låledes icke med båtnad föda

mer, ån et vifst antal Bi, hvilket man genom
långlig årfarenhet lårt i Languedoc och Egyp-
ten , hvareft Bien derfore vallas eller flyttas til

nytt bete, då det brifter på förra ftållet.

Hos ois år vanligt, at oka fina bi kupor el-

ler flockar, (ä mycket man kan, utan affeende

på betets tilråckligbet. Deraf händer ock, at

når de hinna ofver råtta antalet, dö alla eller de

flefta ut vintertiden. Orfaken år tydelig: de
forma knapt inhämta tilråcklig vinterfoda, men
måfte icke defs mindre betala til agaren vanlig

{katt. Når fäledes Biens mångd på en ort iå

tilvuxit, at de inom en half fjårdingsvåg icke

kunna finna tilråcklig drågt, måfte man antin-

gen flagta, (ål ja eller lätta ut til hålftenbruk.

De fenarc bagge utvågarne åro mera patriotifke,

och bora al t id valjas, få långe utflyttningen kan
fke til minft half fjärdingsvågs afftånd, ty på
närmare håll blifva de altid medel , at mer eller

mindre utfvålta mina egna.

I Upfala åro nu verkeligen lå många Bi-fam-

hållen, fom ungefärligen med någon båtnad åfa

kunna hyfas i medelmåttiga år, och derfore må-
fte flagtas, hvad fom ofverfkrider det antal jag

funnit vara detbåfta. Jag undgår derigenom all

fkattning, fom år en befvårlig förrättning både
for Folk och Bi, hvilka fenare genom rok må-
fte halfqvåfvas, och ändock til vackert antal lät-

ta Ii fve t til.

Min plan at fkota Bien år följande. Kring-

flutet af Auguftus, då kupernas tyngd börjar

min-
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minfkas, utvåljes af de dugtigafte Svårmarnc

det antal, fom (kal blifva vinterliggare. Mo-
derkuporna och iåmre fvårmarne (lagras. Pä
detta lått får jag altid en frodig afvel, fom ic-

ke mattas eller oroas genom fkattning, och folj-

agteligen aldrig fvåker ihjäl, aldrig behofver ma-
tas om våren, och aldrig år i nödvändighet at ftjå-

la. Låtja hos dem forekommes genom underlått-

ning af torna kranfar, få fnart rum felas. Ohyra tår

icke taga ofverhand, fom lått fker hos kupor
af flere års ålder, hvilka icke heller låkert git-

va Svärmar hvart år. For ofrigt kinkas icke

med dem. For hvar kupa nedgråfves en ftolpe

i jorden, fom ftär f til 6 qvarter ofver jord-

brynet, derpå faftfpikas en rund botten med
flog , och derpå ftllles kupan. De ftå under

bar himmel hela året, men om vintren åro ku-

porna ofverbundne med två halmkårfvar, i Hål-

let for en om fommaren.

At finna huru mycket en god kupa kan gif-

va om året, handterad på nu befkrifna lått,

ma afkaftningen af A och B låggas tilhopa och
fedan delas med två.

A och B gåfvo ihop \t\ kannor fjelfrunnen

honing, famt f% mark vax* Hårtil bora laggas

tre Svärmar, af hvilka C d. ip Aug. utom ku-
pan vågde 2 lifpund i f marker^ D, kupans tyngd
oräknad, åfven z pund if marker, famt E alle-

naft i pund 14 marker. Nu har jag funnit,

at omtrent if toarker gods, (Bi, vax och ho-
ning) gifva minft 1 kanna fjelfrunnen honing och
§ mark vax. Således fans hos alla 3 Svårmarne
tilfammans <j§ kannor honing, famt marker

X 3 vax.
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vax. Men fom, efter planen, C och D bora
blifva vinterliggare, tär allenaft E raknäs, fom
gifver honing goda kannor, farnt en mark
vax. Således blifver vinften af två moderku-
por om året 14^ kannor honing och 7§ marker
vax, hvilken delad i tu, gifver per medium f%
kannor honing och få mark vax for hvardera.

Om lådana medeltal uträknas for flere iår-

fkilte orter, kan derat nog tydeligen inhämtas

drågtens belkaffenhet pä ftållen, fom åro från

hvarandra vidt affkilda. Således måfte i Sten-

brohults Paftorai uti Småland, vara ganfka rik

tilgång, emedan det forfåkras, at en god kupa
kan, då ljungen blommar, draga anda til 7 mar-

ker om dagen (*), kvilket år omtrent i\ gån-

ger mer, ån ftörfta drågten i Upfala, Oagtadt
et få ymnigt bete, finnes likväl afkaftningen

dårftådes icke vara i farnma forhållande y ty ea
ftark kupa, äldre ån et år och pä det båfta

fkott , (kall, faftån hon icke fvårmat, och vä-

derleken varit fördelaktig, hogft gifva 6 eller 7
lifpund honing om året (

#*). Å och B gåfvo

mig f pund i ^§ marker honing, men de af dem
århållne tre Svärmar, hyfte tilhopa 4 pund 6-§

marker, h vilket fammanlagdt gdr jämnt 10 litp.

men fom for jåmforelfes (kull, alla <; Samhälle-

na bora antagas lafpm i et fammaniagda, och
detta ej flagtas , ia måfte if pund vid fattnin-

gen lämnas til vinterfoda. Således återftä 8§ f

hvilka delta i tu gifva for en kupa i Upfala,

handterad fom i Stenbrohult, 4^ pund honing
1 af-

(*) Pafior Linxai Bifkotfel, pag. 22»

(**) Ibid. pag. $s>
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i atkaftning. I följe håraf ar florfta drågten

på bagge ftållena under lika tid omtrent fora

3 :y: : i : ££, hvaremot årliga aikaftningen år

hogft fom 4^:7: : 1 : 1^. Detta beftyrker ogon-
(kenligen min methods företräde.

§. 8. Til ymnigare (körd for Bien, bor man
plantera lådane växter , fom de garna draga utaf,

hälft bufkar och trådflag, emedan de gifva in-

om en liten krets la ftor mängd blommor, at

anfenliga tålt årfordras om lika mänga på annu-

ela ftjelkar dar (kola rymmas. Vårtiden år det

angelågnaft for dem, at i granfkapet träffa dy-

lika. Bredvid mitt Bi-läge åro Sno-liljor (Ga-
lanthus nivalis) och Vär-Leucojcn (Leucojum
vernale) fatte, h vilka börja blomma innan tjä-

len hunnit fullt uptinas. Defle få ej altid väl

opna Gg,forr ån de befokas af Bien i lådan mängd,
at 10-if (tycken äntra om hvar blomma, h vil-

ket ibland fker med lådan häftighet at petala

aldeles fonderflitas. Båfta tilgången lämna A fp,

Selj och flere pil-flag (Salices), hvilka både

blomma bittida, och gifva til drågt tjenliga

ämnen. Defla bora dock finnas på några jbone-

(kott når Bilåget, ty om våren år väderleken

oftadig, och kan en ftunds vackert fol-(ken fnart

förändras til lådan kulenhet, at om Bien gjort

lång refa, blifva de oförmögna at flyga hem til

aftonen, och en kall 'vär-natt utom hus, år for

dem merendels dödande. Bien hafva vål i vifla

håndeifer kända af tilftundande väderlek, men
jag har haft många prof, at de icke defs min-
dre ofta nog ofverrafkas.

Krusbårs-blommor åro for Bi ganfka begår-

X 4
'~

Ii-
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lige* Dylike buftar åro i min trägård fatte

kring planken, ffc jfftvis en krusbårsbufle och en
vinbårsbufee. D^tta har gifvit mig tiltålle at

anmärka, huru mycket de förra åro begärliga-

re, ån de fenare, ty dä bägge opnat fina blom-
mor, träffas lo til 30 ftycken pä hvardera af

dem , dä de mellanftäende af fenare (laget befo-

kas af ingen eller ganflca fä. Man kan håraf

fluta, at fpecies af famma genus kunna, i af-

feende pä Bi-ftotfel, vara af ganfka (k iljaktig

befkaffenhet. Jag har annars icke funnit hvar-
ktp fvarta, hvita eller roda vinbårs- bufkar af Bi
fynnerligen efterfofcte.

ö
At flcaffa tilråckligt hoftbe^e, år la mycket

fvårare, fom ganfka fä växter blomma i Septem-
ber, famt aldeles inga tråd, h vilka egenteligen

kunna forflå något. Den båfta ort jag hittils i

detta affeende forfokt , år After Tradefcanti
,

h vilken blommar in pä fena fl e hoflen, gifver

flor myckenhet blommor, och åfven ålfkas af

Bi. Jag har i flere är gjort mig ftort hopp
om Bohvete, men ej haft tilfålle at anftålla for-

fok förr ån i år. Utöaget har bekräftat hvad
jag långe vetat, at nemligen det til utfeende
båfta forflag icke kan rått vårderas, innan verk-
ligt forfok beftyrker defs duglighet. Bohvetct
mlåddes i parallela rader, 6 til 8 alnar från bi-

låget. Tiden paflades få, at det flculle hinna i

blomma når drågten började efter vanligheten

aftaga* h vilket ock ganfka vål lyckades, ty ut-

fådet fkedde d. zz Julii, d. z8 i famma månad
kom det up, och d, Z4 Augulti började det

blomma, famt fortfor ganfka frodigt inpå fena-

>
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fte höften. Jag väntade utan all tvifvel, at med
fornojelfe få fe huru mina Bi fkulle forplåga fig

af det tillagade gåftabudet 3 men til min flora

forundran gingo hela åtta dagar förbi , utan at

något enda dar flog ned. Jag trodde då, at de

under fommaren blifvit vanda til vifta ftållen ,

och derfore icke gåfvo agt på den goda tilgån-

gen i negden, fom nyligare yppats $ jag ftrok bo-

ning pä papper, hvilka fåftades på ftorar, lå

ftålde, at Bien fkulle lockas til det blommande
Bohvetet. Men åfven denna utvåg flog felt,

och jag blef under hela höften icke varfe-Qfver

2 eller 3 Bi, fom dar gjorde befok, ehuru no-

ga det efterfpanades nåftan alla timar om da-

gen. Deremot infunno fig en ganfka ftor rnångd

flugor (mufcae), ftorre och mindre, hvilka med
mycken begårlighet hår fokte fin foda, och
ibland dem voro någre, fom genom fit brum-
mande låtteligen kunde tagas for Bi, om de ej

defs nogare betraktades.

Alt detta föreföll mig la mycket befynner-

ligare, fom Bohvete angifves iåfom hogft ange-
nämt for Bi. Jag år ej ånnu i ftånd at uplofa

denne knut, innan flere forfok och pä olika ti-

der blifva anftålta. Månne Bi om höften for*

fmå, hvad de tidigare med fnålhet efterfoka ?

§. p. Hittils har jag endaft; talt om félf-
runrfen honing, men utom denna, faftnar altid

en god portion vid kakorna, fom ej kan från-

fkiljas utan uplosning i kokande vatten. Up-
lösningen, filad genom flanel, blir klar, kan in-

kokas til firups ftadga, och nyttjas fom honing,
men år garna något mer vaxblandad. Honings*

X f vat-
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vatten tas i tåmmelig mångd efter en kupa, fora

fes vid flutet af §. 4, och kan deraf genom gås-

ning tilredas et angenämt dricka, fom dock gan-

fka trögt klarnar. Efter en kanna ny-runnen ho-
ning, tås 60 kannor godt fvagol.

Flere hafva med framgång forfokt at af bår

och frukter, fom hos ofs våxa, tilreda viner.

Men om defla fkola tå vederbörlig ftyrka, det

vil (aga fats af fpirituofum, måfte, efter om-
iland igheterne , mer eller mindre groft focker

tillåttas. I Sverige blifva gemeniigen dylika

frukter mindre fota ån i varmare climater,hvai>

fore ock nyfsnåmnde tilfats år nödig at låtta gås-

ningen, famt at rikta vinet med fpirkus. Af
nordifica viner, fom jag hittils fmakat, har ic-

ke något ofvertråffat det, fom Herr Profcflbr

Bergius tilredt af krusbår. Jag ville likväl i

Hållet for focker, fom måfte håmtas utifrån,

nyttja honing , och derigenom gora detta och
andra våra bår -viner mer nationela. Det år

fant, at honing gifver någon fmak, fom lått

igenkånnes, men på et år forfvinner den aldeles,

och emedan åndock viner, om de fkola vinna

all den frihet och fullkömlighet i fit flag, fom
möjligt år, måfte flere år forvaras, lå gor ho-
ningens bruk hår aldeles ingen olågenhet.

Vare Forfåder nyttjade mjod, en dryck,
fom kan bringas til lådan godhet, at den tåflar

med utlåndfca viner, och fom utan tvifvel år

mer lämpad efter vårt climat.

Således beror möjligheten at forfe vår Nord
med inhemfka viner, egentligen på tilråcklig

mångd af honing, och fom få ftållen torde fin-

nas
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nas inom Sveriges vidftråcktä grånfor, hvaråffc

icke pä en cirkel-area af en fjerdingsvågs dia-

meter , et eller flere Bi-farahållen, kunna med
egarens vinning underhållas , lå blir icke allenaft

tilgång for inhemfke behof, utan vi fkulle ock
kunna låmna til utlänningen bäde honing och
vax. I ijelfva Lappmarken fkulle troligen Bi-

fkotfel med fordel idkas. Vare åldfte forlåder

hade honing i ofverflod, ehuru landet dä var

måft obrukadt och climatet utan tvifvel hårdare

ån nu. Det kan val icke nekas , at vintrarne

långft i norr åro ganfka långe, famt fornraine

korte, men härvid bor tillika erhindras, at Bi

under ftark och jämn vinter fortära långt min-

dre ån under en lindrig och oftadig. Längfam-
ma varar oeh hoftar, fom nu på några och tju-

gu år blifvit lä vanliga i Sverige, minfka hos

ofs mårkeligen Bifkotfels afkaftning. Deremot
åro vår och hoft långt i norr ganfka korta : dar

våxer afp, imellan zo och 50 {lags falix, ljung,

famt en myckenhet andra växter, hviika af Bi
begärligt efterfokas. Flora Lapponica upråknar

379 växter, utom cryptogamifter.

Om Bi-fkotfel blefve hos ofs bringad til ve-

derbörlig hogd, (kulle väl prifet på vax och ho-
ning anfenligen lållas, famt foljagtligen mindre
lona fig for hvar enfkilt egare, men vinningen
for hela Riket blefve lä mycket ftorre, DelTa
ofortrutna kräk inhämta årligen en ftor (katt

,

fom annars aldeles fkulle gä forlorad, och det
utan annan påkoftnad an af fria husrum, fom år

af aldeles ingen betydelfe, famt nägon tilfyn vid

fvårmnings-tiden och fkydd for ohyra, i fynner-

het
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het råttor, Bi-tjårilar och getingar. Således år

all deras afkaftning nåftan hel och hållen ren

vinft. Defsutom (kulle det vara for hvar hus-

hållare en mårkelig formon, om tilgång och pris

tilftadde at gifva Tjånftfolket honing på brod i

Hållet for fmor, famt om han kunde under mör-

ka årstiden nyttja inhemfka vaxljus til befparing

cj allenaft af vax, utan ock af talg, fom nu i

fior mångd måftc forfkrifvas från utrikes orter.

Ändteligen kan åfven focker tilverkas af ho-

ning, (å fnart den genom tilråcklig myckenhet
Hår at erhållas for et ringa pris 5 ty annars lö-

nar fig ej detta arbete. De anförde anlednin-

gar vifa nog tydeligen, at bi-(kotslen år ibland

de åmnen, fom hos ofs förtjäna ftorfta upmårk-
famhet.

§. 10. Hvad fom hittils hufvudfakligafl:

gjort hinder, åro 1:0 bruk af ftockar, i fyn-

»erhet liggande, och 1:0 vanan at pä et ilållc

foroka Bi-famhållena ofver fin råtta gråns.

Hvad det förra hindret vidkommer, år man
redan derom tåmmeligen allmänt ofvertygad.

Man vet at ftockar gerna mogla, lållan gifva

Svärmar, nf. m. jag behofver (åiedes icke, at

vid dem uppehålla mig. I affeende på det fe-

nare hindret, åro ock förut flere omftåndighe-

ter anförde, (§. 7.) jag får (åledes hår allenaft

tillågga följande anmärkningar.

I början, då Bi-afvel på eh ort anlågges,

måfte man bibehålla kupoj flere år, och genom
fkattning draga vinning af dem, men lå fnart

det antal vunnits , fom med tordel kan dar hy-
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fas, tror jag vara nyttigt , at vålja unga fam-
hållen ti) vinterliggare, och flagta alla de ofri-

ga , lä framt de icke kunna afyttras eller til halt-

tenbruk infattas til ftorre afftånd, ån en half

fjerdingsvåg. Kupor, fom blifva mer ån et år

åamle, åro i fynnerhet utfatte for fkadeliga ma-
:ar.

o
De befvåras ock mer ån unge af Dröna*

re. Acroinftone har det fä. varit hos mig: de
gamle hafva hyft dem både i ftorre antal, och
längre inpå höften. Jag har åfven genom våg-
ni ng funnit, at gamle gemenligen forr om ho*
ften börjat minfka, til åfventyrs emedan Dro-
narne åra mycket, utan at (jelfva fora någet in

i vifthufet. Defsutom intygar forfarenheten,

at gamla kupor antingen gifva inga eller fårre

Svärmar. Mången torde tro, at det kommer
på et ut, om de få tilråckligt rum i fin forfta

boning, eller om de fordelte arbeta i flere. Jag
har genom exempel tydeligen vifat i §. 6, at

det ej iå förhåller fig, och hela naturen Vifar,

at man idogare och muntrare arbetar for fig

fjelf, ån for andra. En Svårm år juft i den be-

lägenhet emot fin moder-kupa.

Svårmningen har ingen fvårighet. Om Bien

val anfas och finna på ftållet tili äcklig foda,

flyga de ej gerna bort, utan tvärtom kunna be-

qvåmligen intagas. Man behofver ej klippa vin-

garne på Vifen, ja, det år verkeligen fkadeligt,

ty jag har mänga gånger fett honom flyga ut
kring kl. f efter middagarne , dä hettan om da-

gen varit ftark. Ändamålet har låkért icke va*

rit at håmta något hem, ty inom några minu-
ter har han kommit tiibäkä, ej heller at foka

ny
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ny boning, ty jag har åfVen mårkt det med (I«

dana famhåilcn, fom endaft åtta dagar hållit egen
hushållning* Defla utrefor hafva derföre fkett

for fvalka och frifk luft. Imedlertid finnes lått,

hvad oreda flculle hafva håndt, om Vifen vid

dylika tiltallen fallit ned på marken.

Den fom tror fig vinna roåft genom förökan-

de af kupornas antal, bedrager fig {jeif. Jag
vet den , fom i Jul i i månad hade 34 Bi-famhål-

kn, hvilket fyntes vara en anfenlig Bi-gård,

men famteliga voro få låtta, at egaren ej våga-

de (katta någon, och det oagtadt, fvålte if
ihjål följande vinter, ty at flagta, var efter hans

tanke en orimlig hushållning. Hade han likväl

nyttjat pä detta lått, de Zf lamfta, hade han

utan tvifvel haft något for fin moda, då han

nu fick intet. Den, fom genom et tunlands

råtta brukande kan erhålla lä mycket, fom af

två illa håtdade, gjorde ganfka oforftåndigt, om
den fenare utvägen valdes.

§. 11. Til flut for denna gången, får jag

korteligen befkrifva min anftalt, at våga Bi-

kupor.

ABCD, (Tab. X, fig. 4.) ar en (lållning,

vid hvars tvårflå, AD, en ledig järnring år få*

ftad pä undre fidan.

Stången EF bor vara rak, ftyf och nog ftark

at kunna vid F, genom jårn-kulan H, hålla 6
til 7 lifpunds tyngd > fåftad pä kroken vid E, i

jåmr.vigt. Dervid år en järn-krok I faftfittan-

*de, hviiken kan hakas på tvårfiåens ring. He-
la iångckn från jårn-kroken til F,har inåchs pa
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det fåttet, at på kroken vid E, blifvit häftade

determinerade tyngder, och fedan G flyttad, til

defs upftåndaren K vifade, at ftängen vari ho-

rizontel ftållning. Genom denna utvåg, böra

både pund och marker pä längden utmärkas.

Min våg gifver ock tydligt flag för half mark,
men de Strö ej utfatte, utan dömas efter ögon-
xnåtc.

LL ar en halmkupa, bvars nedre del år cy-
lindrifk , omtrent 16 decimal-turn i diameter ut-

vändigt , hvilket jag tyckt vara båfta ftorleken.

Mina kupor flå på runda botnar M, faftfpika-

de vid åndan af en i jorden faft-ftående flock

N. På detta lått alhålles råttor.

Når vågning {kal Ike, brukas tvä til tjock-

lek och långd atpafiade rep, fom vid hvar anda

åro fåftade i öglan af en krok P. De tvä krokar,

fom höra ml famma rep, infkjutas varfamt med
undre leden under kupans brådd , diametraliter

midt emot hvarandra. Andra repets krokar in-

ftjutas midt imellan de förra, At hälla krokar-

ne faft, bindes fedan et fnöre, fom trycker de-

ras öfre led in til kupan*

Kroken vid E hakas på mitteln af bagge re-

pen, och H flyttas, til defs ftängen ftär våg-

rått , då mot G fvarande afdeining vilar vigten.

På detta lått kunna, utan all olågenhet, Bi-
kupor vågas, efterfes huru mycket år byggt,
kranfar underlättas, m. rn. Jag har under våg-
ningar i flere år, aldrig en enda gång blifvit

iiucken.

Slagtning verkftålles pa följande lått. Ku-
pan
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pan uplyftes genom vägen, en los botten låg-

ges på M, dårpå ftålles en tom krans, pä hvil-

ken kupan nedflåppes och ftrax tilfmetas med

ler, både kranfen vid lofa bottnen, och^vid ku-

pan. Härefter lyftes kupan med fin lofa bot-

ten på en bånk , fom har en rund opning, ftor

fom en Riksdaler. Lofa bottnen har ock et

dylikt hål, och defl*a paflas ofver hvarandra Hå-

let på lofa bottnen, år likväl betåckt med järn-

black, på hvilket många fmå öpningar, åro,

men mindre, ån at et verkbi derigenom kan ut-

krypa.

Når alt år få til ftålt, lollas trå-tappen i ku-

pans ofre anda ,
uttages och i ftållet inlåttes rö-

fet R> fom ar conilkt upfore och nedföre. Ne-

dre åndan år tilfluten, men genombårad med mån-

ga fmå häl, deruti nedftoppas tort antåndt lin-

ne, och röken nedblåfes med tilhjelp af mun-

ftycket S, fom nedikjutes pä ofre åndan. Så

fnart Bien på detta lått blifvit neddrifna i torna

kranfen, hålles en antänd ljusveke, fom blifvit

dragen genom fvafvel, under genombSrada bläc-

ket på lofa bottnen, då den upftigande fvafvel-

roken qvåfver inom rä roinUter alla Bien. Sa

fnart alt ljud af dem uphörer, kan lofa kranfen

fräntagas, i hvilken dä Bien finnas famlade. Så-

dant llagtande torde for mången fynas hardt och

grymt , emot lä olkyldiga kråk ; men da man

ci gör fig famvete at flagta oxar och andra äd-

lare diur, hvarföre (kulle man vara mera om om
Bien, då man på det lårtet tår bålta gagn af dem..

Vid fkattning blir altid honingen blandad

med ben, vingar eller Bi, men pä lått, fom nu
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bcfkrifvit år, tås honingen helt ren. Hela ope-
ration går fortare for fig, ån den kan befkrif-
vas, och utan at blifva oroad af Bien.

En omftåndighet får hår tilläggas, emedan
jag ej minnes mig hafva nägorftådes funnit den
anteknad: nemligen, at kupor tordra vinterti-
den knapt annan efterfyn, an at fri gemenfkap
hålles med yttre luften. Sno och tilfrufen j tu-
rné, inuti nedrunnen, hjelpas ibland åt, at kring
bottnen utetfånga yttre luftens tiltråde. Är da
kupan åhren tåt,fom plågar hånda,når den utan-
på blifvit, låfom mina, vål ofverfmetad med
blanning af ler och fårlk ko-tråck, lå qvåfvas
Bien, hvilka, åfven fom andra djur, behofvaren
luft til refpiration.

Om Majkar, med vidhängande

målfvor ;

l^feP-^Wi:^'^^ af- .. ,

OTTO FREDR. MULLER,
K. DaiUk Judit. Råd.

Skapade ting ådraga fig gårnä var upmlrfc-
Tamhet i den mon , fom de åro ofs mer el-

ler mindre nåra , mer eller mindre nyttige eller
Ikadelige, mer eller mindre afvika ifrån den allmanna hushållningen, fom Skaparen inrättat nr!
Naturens riken. Om vi, efter detfa reglor ta-ge Djuren och Kräken i betraktande, ffr Maft-
flagtet, och i fynnerhet de Mattar, foa, uppe-

hålla
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hälla fig uti Månnificans och djurens feropp>ar,

ganfka hogi rum uti Naturforfkarens rang-ord-

ning. Men de hafva hittils varit föraktade el-

ler forfummade, eller ock oriktigt kånde.

I många hundrade ar vifste man val at tala

om Tmia (Binnike-Mafken) , om Afcaris Lumbri-

coides, och om Afcaris Vermicularis , men det må*
Ila af det, fom man fade ofs, var ogrundadt*
ty man pratade håldre, ån underfokte dem med
et granfkande oga. Detta har jag, hvad Bin-

nike-mafken angår, nyligen bevift, uti en egen
athandling. Hvad åter de andra bagge Mafk-
flagen beträffar, bar man, tils for tä är fedan,

trodt, och mänge tro ånnu, at den ena eller

Afcaris Lumbricoides år en Regn-mafk, och at

den andra eller Afcaris Vermicularis år en ung
Afcaris Lumbricoides eller ock en Fluge-larv.

Man har derfore trodt fig lått finna fåttet, huru d^
komma i månnifkan, nemligen genom vatten*

drickning, eller af några Ftuge-ågg, fom folgt

med födan, och at orfaken til den häftiga fmår-

ta, fom de åftadkomma
,
läge uti Regn-mafkens

otaliga och rörliga borfter. Men alt detta, me-
ningarnas ålder och fannolikhet oaktadt, år dock
ganfka långt ifrån bådefanning och verklighet.

Jag har redan på Itffcilliga ftållen vift., at

Afcaris Lumbricoides (
#
) verkeligen fkiljerfig

ifrån Regn-mafken, åfven med de i ogat fal-

lande trenne knutar på framåndan. DeiTe knutar,

(*) Vermium terreftr. & Fluvfat. Vot. I, para -2. p.

6 & p. 36. Kiöbenh. VideafL Sslfk&b, Skrifter,

Vol. 13,,
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fom redan af Rhedi och Olof BoRnicHius (*)

åro anmärkte
^
gora , ac v. Linnés Lumbricus Inte*

fiinalis blifver en och den famme fom hans Afcarit

Lumbricoides ^ och at hans Gordius Marinus, hvil-
ken ock hafver fadana knutar, med mera rik-

tighet föres til Afcaris, hvars Slågtes råtta kan*
neteken blifver Teres* apict trinodh

Med nöje låftc jag uti KongL Vet. AcadJ
Handl. for år 1776, hvad upmårkfamhet Herrar
Odhelius och Blom hade gifvit på några vid
Afcaris Lumbricoides hängande knippen, och
hvad aktning de voro finnade at framdeles gif*

va. Bagge onftade, at andre Naturforfkare vil-

le ofver fadana mafkar med knippen anftålla en
nogare granfknmg , fåledes tror jag det icke va-
ra utur vågen, at hår gifva vid handen, det i§*

dana knippen vid andra mafk^flag mig åfven fo-

rekommit, och hvad de, i min tanke, egent*
ligen åro.

NIgra gånger har jag funnit dem vid de
fmå Alcarides, fom plåga uppehålla fig i ftrand-

fifk , famt en gång på en obeflcrefven Håft-mafk*
hvilken jag, uti defs då varande tilftånd, har lå*

tit flicka i koppar, for det andra Bandet af Zqö*

bgia bänka. Den f:te Figuren på den io:de

Tabellen i forfta Bandet, vifar lådant knippe,
hängande midt under buken af min Uolothurla

fufus, Jag har ingalunda kunnat tvifla på, at

ju defla knippen voro inålfvor, och icke några
maltens eller kräkets ungar j ty forft voro dö

Y 2 orår-

(*)A(ä. Havn, VoL 4. 15*7* Cotylcdohes, qutotti

JBcftiola inteftinis adh»ret»
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orörlige och hade ingen likhet med kräket, fom
de vidhängde, ej heller i fig fjclfva nägot Inte-

ftinum, hvilket Herr Blom mycket val anmär-
ker vid Afcaris Lumbricoides med knippe, fom
han fedt. For det andra, (Ig jag i Ma&- (la-

gens Indlvidua med och utan knippen, at defla

Organa ligga i et continuum, i mänga vändningar
och (hickningar, alt efter (lagens åtfkillighet.

De hafva, låfom Hr Blom angifver, til itårrc

delen, en (lags Sames uti tig, och åro låledes ver-

keligen Vafa Spermatica, efter Hr Pallas's for-

modan. Några voro torna, och hos andra ut-

gick Sanies på glafet, under det mitt oga lag

uti Microfcopet. Hos några ta flag fynas de
vara Ovaria , låfom hos min Cucullanus cirratus>

(ZooL Dan. 71 3 8 ). Sällan går den ftora tarmen
tillika ut, låfom hos den ofvanberorde Håft>
roafken.

Nog har jag flere gånger fedt, at Holothuria

'Elegans
,

(fe 5 :dje Tab. af Zool. Dan.) igenom
et litet hål. i den fmalare andan, hvarutur den
vanligen fprutar vatten, har utfkutit och tilba-

ka dragit en del af (ina inåifvor, lamt til (lut i

dods-ångften utfkutit dem alla, undantagande de
fmå grenade^ men med ofvanberorde knippen
år dock en hel annan befkaffenhet. De utgju-
tas icke utur en vifs och naturlig opning, utan

på åtfkilliga ftålien, och derfore kan jag inga-

lunda antaga, at defla knippen pa mafkarna åro

frivillige utfkott. Jag har fedt dem utgå, efter

en emot min vilja (tedd lårnad på mafken* åf-

ven fedan mafken någon tid legat i vatten. Det-
ta, åfven lå val fom opningens obeftåmde ftålle,

foranlåter mig at tro , det huden, vid inålfvornas

ut-

)
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utvidgande pä de döde maflvarne, fpruckit fon-

der, och ialedes lemnat en opning for de när-
liggande tarmarnes utfkjutning.

Det år icke ånnu bevilt , at Månnifto-rnä-

ffcarne foda lefvande ungar, ån{tom ungarne pa

åtfkiiliga ftålien utkomma ifrän modren, och
vidhänga henne. Sant år det, at nägra kräk 1

gitvas, h vilkas hela kropp år en Uterus, upfyid
med agg eller lefvande ungar, iåfom min Välta*

re y (*J och flerej andra gifvns ock, fom från

hufvudet til ftjertens ycterita åro upftoppade med
agg eller ungar j honan af Echinoryncbus

,
(*# )

år helt upfyid med agg* och honan af Cucul-

lanus lacuflris , (
##*) med lefvande ungar. Men

de ila utkläckas utur fina agg in uti modrens lif,

våxa och rora fig dar, tils ändteligen de på mer
ån et ftäUe igenomuånga Modrens hud, likafom

maffbr af otaliga Matkar , och fy nas med det

famma forftora Modren.

Huru litet vete vi icke ånnu, om de ofs fa

når varande Mafkar ? Hvem lager ofs, om könet
hos Afcaris Lumbricoides år uti iårOdlta, eller

uti et Individuum? Om Afcaris Lumbr. med tre-

fidig ftjcrt, år färfkild ifrån den med en rund?
Om den framfodes lefvande, eller uti agg? Det
fifta (kulle man förmoda, iä vida man far flata

ifrän et flag, til alla flag uti flågten. Man har

Y 5 fun-

(*) Fohox. Hift. Verm. p. 28-33.

(**) Zool Dan, prodroin. p. 214; Leon. T. 37.

(***) loc. cit. p. 214. På Herr Zoeges inrådan de,

kallade jag denne EchinorYnchus ; men egen np^
jnårkfamhet vide mig, at den bor utgöra et eget flag.
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funnit agg hos Afcaris verm., men ån&ånt |ag

fedt och betraktat en hel hop fmä och ftora In-

dividua af Afcaris Lumbr. har jag dock icke kun-
nat finna nägot könens (kiljetecken.

For at likväl på månnifko - mafkarne upvåc-
ka en ftorre upmårkfamhet hos Naturforfkare,
hvilkas pligt tyckes fordra en outtrottelig un-
derfokning i detta åmne, vil jag til vidare om-
profvande anföra några emot allmän mening ft ri-

oande, men i jjelfva verket grundade fölgder af

mina Obfervationer pä Binnike^mafken. De tor-

de ådagalägga, at hvarken Vallisneri, Bon-
Ket eller van Doevern hunnit til fullkomlig

kännedom af denna mafk, och at alt hvad man
hittils derom trodt och anfört, åtminftone icke

annat kan kallas, ån problematifkt.

Binnike- mafken år et verkeligt djur, och
icke någon Zoophyt eller djurvåxt. Den år et

enkelt och utftråckt kråk, men icke 'en kedja

af många. Den har et hufvud med ätfkilliga

organer. Den har mun i framåndan. De for

munnar (ofcula) anfedde intrypk på hvar led,

åro icke annat ån opningar for äggen. De gre-

nade teckningar åro
.

famlingar af ägg. Den år

af åtfldlliga flag uti mammalia, foglar och fi-

lkar. Den fortplantar fig genom agg, men knapt

med lefvande ungar eller ftycfcen* Den växer i

längden med enkla leders utväxande, nårma fr

hufvudet*

En mafk allena (le Solitaire) kan icke lefva,

hvarken hos månnifkor eller djur. Den finnes,efter

all fannoKkhet, hos alla flags Djur och Infe&er, hit-

tils undantagneMalkens egna individua, BciKköm*
mer
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mer icke in i månnifkan af v&ttnet, icke heller

af fift, knapt af foglar och patt-djur, ja knapt
af luften. Den fororfakar ock knapt någon fmåi>

ta hos de djur, fom lefva af okonftlad fpis.

TILLÄGGNING
vid Obfervattonerna pd den föränderli-

ga Stjernan t Hvalfifken.
Se pag. 25-9.

Sedan den 10 Decemb. 1779, har jag, for

moln eller ftarkt Mänfken, ej fedt henne

mer ån följande dagar.

Den zy Dec. om aftonen, innan Månen
gick up, fyntes hon lika ftor fom y Cetl^ var

låledes ånnu af tredje ftorleken-, men d. z Jan.

1780, fans hon redan mindre ån <5*, fom år en

fvag Tertia.

Den 1 1 Jan. fyntes $ val med blotta ögo-
nen, oaktadt Månfkenet , men ej den föränder-

liga ftjernan, hvilken dock uti Tuben lyfte tåm-
méligen klar.

Den 14 Jan. om aftonen, då himmelen var

fullkomligcn klar och intet Mänfken* fyntes ej

det minda fkymt af henne for blotta ögonen,
och i den vanliga hand-Tuben var hon ej (tor-

re ån ftjernor af (junde ftorleken. Forniodeli-

^en blir hon åfven fharo ofynlig i Tub.
I Augufti månad innevarande år , lårer hon

ni åter börja vifa fig , blifva fom ftorft mot
Y 4 flutet
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flutet af September, och de följande aren altid

framkomma hvart år, vid pafs en manad tidiga-

re, men åren 1781, 1783, 1784 och 1785-, då

hennes tid at lyfa infaller om fomrarna, knapt
hos ofs blifva fynlig. Ar 1786 far man fe hen-

ne i Februari i, 1787 både i Januarii och De-
cember månader, dock ovifst, huru ftor hvart år.

Den fom känner defornåmfta Confteliationer

{)å himmelen, i fynnerhet Hvalfiflkens lljernor, har

att fore at finna och (tilja' henne ifrån andra,

då hon år fynlig* Tre vackra ftjernor uti Hval-

fifkens hufvud gora fins htiellan en olikfidig Tri-

angel. Den föränderliga (tjernan fitter nä it an i rit

linea med den långfta fidan i famma Triangel,

ungefärligen fä långt til höger ifrån den rmnrta

af de tre ftjernorna, fom famma langila fida är.

På den trakten år ingen annan ftjerna iå ftor,

at hon kan fkonjas utan Tub.

FÖR-



FöRTEKNING
Få de Ron, fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar. pag.

1. / 1^ den föränderliga Stjernan i Hvalfi-

fiens Conftellation } af Pehr W ar-
GENTIN * - - - 2,42

2. folkmängdens forhållande i Larfs Paflorat i

IFefter ~ Gotbiand , ifrån och med 1749* til

och med 17737 af Adam Afzelius Ar-
vidsson - - - - 2f9

5. Et nytt Genus i Växt^rrket, uptäckt och kal'

ladt EKEBEKGIA capenfis; af Anders
Sparrman - - - 282

4. Be[krfning pä en hög/l fkadelig Rotmafk\ af
Clas Bjerkander - - 284

f. Ejerde och fijta Fortfättningen af dfbandlin-
gen y om Coni/ka SeEltonerna i gemen] af

J. Meldercreutz - - 288

6. Anmärkningar om Bi
, fbrnämligaft i anled-

ning af vägnings-forfök; af T. Bergman 30a

7. Om Ma/kar, med vidhängande inälfvor ,* af
Ottq Fredr. Muller - - 329

1} medan förfta Fortfättningen af K. Vcten&aps Acade-
-J miens Handlingar kommer med denna 4o:de To-

rnen at Hutas, och. en ny Fortfåttning , med är 1780, af:

begynnas, qvanals- vis-, likafem t»!förne, fä kommer in-

om kärt et general • Regifter ofver de fifta 10 arens

Handlingar at utgifvas, likt de tvånne,' fom öfver de
förfta 30 åren åro wtgifne

5
åren 1754 och 1769.

Y c REGP



REGISTER
Pa de förnam fta ämnen, fom förekomma uti

detta Årets Handlingar.

flflaggningar i Bi-fkötslen, om de hos ofs åro får*

IX delaktige, 310.
Jlcalters, de mineralifkas attraöion til fyror, if8,
ÅKatomiJka anmärkningar om öfre magmunnen och ma-

gens ytor, med dertil hörande delar, $5-50*
And Jlägtet , fe Foglar.

Jfcaridcs, fe Ma/kar.
Afp , defs blommor gifva Bien god föda om våren, 312.
AJlronomie , om den til {ken föränderliga fijernan uti

Hvalfifken, famt om Solens fläckat, 249-25-9, 33^

B.

Bajkal , en flor fjö 5 Siberien, 30.
'

Barn, huru många födda på 50 år i Juckasjervi, f 5-62.

Pä 25 år i Larfs Paftorat, med anmärkningar, 262-

271. Ibland Barna - föderfkor dör en af 6$ i Barn-
fång, 270. En af 63 har födt Tvillingar, 26}.

J$mt$*t«m*Jken% nya tankar derom, 334.

Bi-fiotfeli uplyfande Rön dervid, i anledning af kupor-

nas vågning hvar vecka, ifrån våren til höften, 300»

3*9*
Bladlofs, anmärkningar om dem, 314.

Blyerts, Plumbago, förfök dermed, 238-245'.

Bohvete, ej funnet begärligt för Bin, 320.

Bojkaps-Jkotfel , hvilka växter horn-bolkapen ålfkar eller

ratar, 165^-168.

Botamqne: Befkrifning med Fig. pa Orten Ehrharta,

216-218. Likaledes på örten Ekebergia, 282-284,
Förtekning på de orter, fom horn-bofkjpen mer och

mindre gärna förtårer, 165-168.

Brud-par, huru många ärligen vigde 1 Juckasjervi, $6.

I Larf, 26$\

Buffel %
fe Djur.

Cafcarillj defs nytta emot FrofTor och Gallfebrar, 144.
Cbi*



Reglfter.

Cbirurtfe; CataraQa membranacea, af våldfam orfak,

lyckligen opererad, 8f-^7.
Chymie\ fått at decomponera Neutral-falt med oflåckt

kalk och jårn, 15-8-160. Förfök med Blyerts, 238-

245. Åtfeilliga llags Emailier pä Koppar och Jårn,

200-215.
Conijka Seélioner

?
fe Mathematique.

Dikens nödvändighet i åkrar, 114,

Djur ,
fyrfotade; Befkrifning med fig* på t'Gnu, etflags

Antilop eller Gazelle frän Caput Bonae Spei, 75-79.

Likafå pä Bos Caffer, et nytt fpecies af Buffel, 79-84.

Äfven pä Hartebeeften, ec djur af Gazelle-fiågtet

,

1
5" 1-

1
55". Samt pä Capike Elgen, en fort Gazelle,

*5f~if7*
Döde på 50 år i Juckasjervi, 56-61, fämt på 25- år i

Larf, med anmärkningar oii} de dödas kon, ålder,

fjukdomar, m. m. 262-271. Dådfödda Barn, hvart

29:de, varit flere Goilär ån Flickor, 263.

Eld och Elds-luft, anmärkningar derom, 50^55.
Eleäruitet\ Turmalins Eleärilka lynne, 237.
Elg; fe Djur.
Emailier på koppar och jårn, åtikilliga forfök dermed,

200-216.

Foglar \
Befkrifning med fig. på Anas glocitans, med

anmärkningar om And-flågtet, famt om Svanen, Vrak-
foglar, m. m. 26-34.

Folkmängdens forhållande i Juckasjervi, 55-62. Likale-

des i Larf, med anmärkningar om invånarnes kön,
åldrar, giftermål, ftånd, hushållens antal, m. m, 279-
281.

Fifky Befkrifning med fig, på Fifken Lophius barbatus,

187*196. v

Flufsfpat med obrånd Gips, nyttjad til Emaille, aoi«203*

Call-feber , fe Medicine.

Gips* defs bruk til emaillering, 201-209.
Chfure, Kruko-raakares , hvaraf den beltår, 20^. Gla?

fur på koppar, Z09.

Gräs*
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Grds - arter , fom utgöra Bofkapens fornåmfta föda,

Homng, haru mycket en Bi kupa kan gifva, 308,317.
Defs mångahanda nytta i hushal ningen

, 322 Ho-
nings dagg, defs urfprung, och huru Bien deraflam-
la, 315-. Se Bi*Jkotfel.

Hvete , frias från fot, om utfådet kalkas, 6. St Åkerbruk.
Hvitbly , fom brukas til Glaiure , hvad det år, 205-,

Hoft-fädet, fe Åkerbruk.

Infeäer: Befkrifning på Phalasna turca
,
Tipula oleracea

och fecalis, med deras Larver, 161-164, famt med
fig. pä Eiater fegetis

, 284 288. Anmå/kni.^ar om
Bien och deras Vife

, 310. Om Aphides, 314
^ord-arters fkilnad i åkrar , och dms olika fruktbarhet,

S 1 3. Om jordens fruktbarhet aftager, 12. Hvad tid

pä året jorden år tykraft, eiler måft benägen at befor-

dra grodans våxt, 1 15".

Juckasjervi , en Socken i Torne Lappmark, defs Folk-
mängd , med anmärkningar om hushållningen, lef-

nads-fåttet, rn. m. 55 -62.

Jdm , löfes af alla fyror , och huru det kan forekom-
mas pä kok kärl, 198-216.

Kok-kärl , de båfta af Tålgften, 197; Huru genom email-

lering kan förekommas , at de af koppar och järn ej

blifva fkadliga for hällan, 198-216.
Koppar , fe KohkdrL
Koppor, huru ofta de varit gångfe i Lappmarken, 60.

I Larf, och hnru många Barn där af dem dodt, 267- 269.
Krukmakare , hvad de bruka til glafur, 205-,

Krusbär5 - blommor
,
mycket begärliga for Bien , 319.

Krusbårs-vin år et af cle båda nordilka, 322.

Lapparnes hushållning och lefnads-fått ,
58-62.

Larf, et Paftorat i Skara Stift, med 3 tilhörande Sock-
nar, defs hemmantal, folkmängd m. m. 259-281.

Lepra
, fe Medicine.

Luft\ huru (tor del af den luft vi dageligen andas, år

ren eller oren, alla åistider igenom, s° 5f* Luft-ly-
' rä i Blyerts

, 242.
Lundby och Låwgrum ,

Socknar, fe Larf.
Majkar ,
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Majkar, om de 3 Hagen, fom hy fas af månniflor, med
anmärkningar om flera flags mafkar, 329- 335*. Se
Rotmajk.

Mathematique. Fyra afhandlingar om Conifka Sektio-
nerna i gemen, föreftålde i en råt Plan, farm om det
redigafte fått at enda (t med råta linier beikrifva dem

,

63 75. 122-135. 177-186. 288-300.
Medicine. Om fel i magmunnen , fom hindra matens

nedfvåljande, famt om några andra mag - fjukdomars
oriakci , En Gallaktig Feber, fom varit gång-
fe i Calmare Lån, befkrifven til defs fymptomer, och
hvilka medel deremot -blifvit med fordel brukade

,

1 34" 1 5^- Ytterligare förfök , om kraften af Ledum
paiuflre emot Lepra , 218-224* Sjukdomar, gång fe i

Lappmarken, 60. I Larf, 267-275. Om Ma/kar hos
Månnifkor, 329. Om Tympanites

, 147.
MeteoroiogijU ~Gbf. om Somrarnes befkaffenhet kringom

Upfaia i 30 år, 9*12 11 års obtervationer i Åbo,
90 in. Om famma väderlek kommer igen efter vil-

fa år, 15, Anmärkningar om åfkedundret, 245-,

Mineralogie. Underfökning om Bruna Turmaliners
egenfkaper och grund ämnen, famt om fkilnaden imel-
lan de Tyrolfka, Ceylonfka och Brafilifka, 224-238.
Förfök med Blyerts, Plumbago, och defs fkilnad ifräa

Molybdaena, 238 245*.

Mifsvdxt, defs hvarjehanda orfaker, 9-25-. -90-122.

Mjnd, tåflar i godhet med vin, 322.
Myror, hvarföre de få gårna beföka tråd, fom åro be-

fvårade med Bladlöfs , 314.
Manens (kiften tyckas ej göra något ti! faken vid åker*

1

bruket, x$\

NaturaURiJlorlen , fe Botanique, Djur
,
Foglar , Fijk

y

Infeäer
,
Majkar, Mineralogie.

Nickel, olöslig i Vitriol-fyra
, 119,

Phyjtque; fe Luft, Eld, Mcteorot Obf.

Qyinkonét år talrikare ån Mankönet, faitån flere af det

fednare födas, 260. 263.

Ren fiukan har gjort ftor fkada i Lappmarken, 6i #

Roumajk, befkrifriiog på några flag, med förfök at dea
möda

,
161*164. 284-288. Huru ofta den gjordt ika-

da i Upland, if*

Scirr»
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Scirrher i magen, deras orfaker och verkningar, 43-47.
Slö-fädi orfakerna dertil, 19.

Socker kan af honing til redas, 314.
Solens flackar

,
anmärkningar om dem

, 257.
Stjernor, föränderliga, 249-258.
Sveriges jord, fä fruktbärande fom de flefta utlånd&a, 14.
Sånings- och fkordetiden i Upland, 7*22. I Åbo Lån,

for hoft-fådec, 89-121, 169-176.

Sades*förvandlingen vederlågges, 163.

Tackjärn emotftår långe fyrors åtgård, derfåre tjenlfgt

til kok-karl, 199. Defs reilduum, då det uplöfes i

Vitriol-fyra, 244.
Tenn, förtenning på kok-kårl år ej fåker för hålfan, 200*
Om Tenn-kalk, 213*

Trafvad Socken i Wefter-Göthland, fe Larf.

Turmaltn , fe Miner alogie.

Tvillingar, huru mänga af dem födas, i proportion emot
andra barn, 163.

Tykerhet
,
åker-jordens, hvad dermed menas, 115.

Tympanites, en fjukdom, defs botemedel, 147.

Tälgften, den Jårntlåndfka, båft til kok-kårl, 197»

Upland , defs åkrars frukbarhet, 13.

Värmen bidrager til Sådens mognad, 23,

Vase, hmu mycket en Bi~kupa kan gifva, 312,
Vin af Svenska Bår och Frukter, 322.

Vitrutn jujibile , förfökt til Emaille, ^o%.

Väderlekens olikhet gör olika ärs-våxter, 23.
Zeoliths (kilnad ifrån Turmalin, 237.

Åkerbruket: 30 års Obfervationer i Upland, och It &t$

i Åbo Lån, med uplyfande anmärkningar om utfåder^

båfta fånings-tiden , orfakerna til mifsvåxt, m.m. 4-2/.

Årstider
i på hvilka flera månnifkor födas och dö, 270,

FÖR-



FöRTEKNING
På de Au&orer, hvilkas Ron finnas införde uti

detta Arets Handlingar.
Qvart. Sida*

Afzelius, Adam; Om Folkmängdens för-

hållande uti Larfs Paftorat i Weftgöthland, IV. 2f$
Bergman, T. Underfökning om bruna Tur-

maliners grundämnen, - III. i24
• - - Rån om Bi-fkåtflen, grundade på Bi-

kupornas vågning, - IV. 300
Bj^rkani>er, Cl. Rån, om Rot-mafkar, II. 161
• - - Anmärkningar om Aikedundret, III. 24 $•

• - - Ytterligare Rån om den Rot-mafken

,

fom gör ftörfta lkadan på fåden, - IV. 284
Haartman, J. Om båfta fånings-tiden i Åbo

Lån för höft-ftdet II. 89
• • • Fortfåttning och flut af famma Af-

handling, - - - . . III. 169
Holmberger, P. Om de Örter, fom Horn-

boikapen hälft åter, eiler ock ratar, II, i6f
Meldercreutz, J. Afhandling om Conifka

Se&ionerna , Förfta Stycket I. 63
» - - Andra Stycket - - II. 122
- - * Tredje Stycket - - III. 177
- - - Fjerde och lifta Stycket - - IV. 288
Montin, L. Beikrifning på Fifken Lophius

barbatus - - - III. 187
Murray, Adolph ; Beikrifning på några fel

i rnag-munnen, fom hindrat nedfvåljandet I. 3^
Muller, O. F. Om Mafkar, med vidhän-

gande inålfvor
f

- IV. 329
Odhelius, J. JL. En Catara&a membranacea^

lyckligen opererad, - - I. 85
• • - Om kraften af Ledum paluftre emot

kräftan, - III, 218
Pallas , P. S. Befkrifning på Sjö-foglen Anas

glocitans, - • - I. 26
Rikman, S. Afhandling om Kok-kårls för-

bättrande - - - III. 196
Santhesson, A. L. Om en gallaktig Feber,

Amphiracrina & Tritssus biliofus, * IL 134

Sches»



Forte kning

Qvart. fida»

Scheele, C. W. Rån om rena Luftens mängd,

ibm dageligen i vår Luftkrets år närvarande I. jo
m . • Förfök at decomponera Neutral-falter

med ofiåckt kalk och järn - IL 158

r • - Förfök med Blyerts, Plumbago, III. 238

Sparrman, A, Befkrifning på Djuret Gnu,
ifrån Caput Bonas Spei,

,

- - I. 7f
. - - Befkrifning på Bos CafFer, et nytt Spe-

cies af Buffel , - L 79
. - - Belkrifning pä Hartebeften eller Dor-

cas, et djur af GaxeUe-flågtct , - II. ifl
• • . Befkrifning pä Tapfke Elgen, - II. i«r|

«.; - - Belkrifning pä Örten Ekebergia, IV. 282

Thunberg, C. P. Befkrifning pä et förut obe-

kant grås flag, kalladt 'Ehrharta, - III, 216

Turdfjåll , Jac. Anmärkningar om Folk-

mängden uti Juckasjerfvi Förfamling i

Lappmarken, ?
J

4j
L ff

Wallerius, !.G. 30 års obfervationer vid åker-

bruket i Upland, - - -
.

I. 3

Wargentin, P. Om den föränderliga Stjer-

nan uti Hvatfiikens Conftellation, ~ IV. 249

Ratte /fe.

Uti na (l föregående Qvartal, på fidan Z46,

raden 4, och 2.47, raden if , ftär 17785 men
bor pä bagge ftållena låfas 1779.
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REGISTER
ÖFVER

X TOMER
Af

KONGL. VETENSKAPS

ACADEMIENS
HANDLINGAR.

Ifrån och med

TOM. XXXI, För år i77o,
Til och med

TOM. XL. Förär 1779.

STOCKHOLM,
Tryckt hos JOHAN GEORG LANGE, 1780.





FÖRETAL.
etta Regifter år af famma be&affenhet
fom de tvånne förra 4 hvilka utgifvits

åren I7ff och 1770, ofver de forfta 30
Tomerne af KongL Vetenfkaps Academicns
Handlingar.

Forft meddelas en Fortekning pa de Herrar
Ledamöter, fom ifrån början af år 1770 varit

Prxfides uti K. Academien> hvarjåmte tilkånfca

gifves, hvilken Tom fvarar emot hvart är, famt

huru långt fido-talet går uti hvart Fjerdedels

ars Handlingar. Detta år likfom en Nyckel til

alla anvisningar uti det andra eller Material-Re-
gifiret. Ty dä man, ex. gr. anvifes til XXXI,
1 tf , fer man hår, at Tom. XXXI fvarar emot
år $770, famt at det anvifta ftållet år pag. tzf
uti andra Qyartalet for famma är* ty uti forfta

Qyartalet gar fido-talet ej längre ån til 77, men
Uti det andra, til 174. Likafä Tom. XL, 28^
viiar, at det man foker, ftår på 282.:dra fidan i

Fjerde Qyartalet for år 177P, ty fido-talet i det

Tredje, är ej längre ån til pag. Z47.

Derna ft kommer Fortekning pa alla Uti K.
Åcademien, pä defla 10 åren, hållna och af tryc-

ket utgifnaTal, med ämnet, hvarom hvart och
et handlar, famt på de utgifna Svar på K. Aca-
demiens Frågor, hvarvid ockfå anföras några an-

dra af K. Academien utgifna arbeten*

A z Vi-



4 Foretal

Vidare följer Alphabetifkt Regifter på Au-
dfcorerne til alla de Ron, fom åro införde uti

defla 10 arens Handlingar, med Tit len eller

åmnet til livar och en Afhandling, fom farorna

Auctor ingifvit. Här anvifes man endaft pä To-
men eller aret, och pä Qyartalet i famma Tom,

Til (lut kommer fjelfva Material- Regi ftret

pä de förnäm (ta ämnen y hvarom något är flcrif-

vet uti defla X Tomer, hvarvid märkes, at alt,

fom egentligen horer til någon vifs Vetenfkap ,

år uptaget under den Vetenftapens namn. Ex.
gr. Alt Aftronomifkt ftar under titlen Aftrono-

mle: alla Befkrifningar på Örter, Djur, Flikar,

ehvad namn de hafva må, anföras under Bötcini-

que, Djuvy Fifkar. Alla Medicin&a Ron, under
Medicine , o. L v. Men de ämnen, fom man
kan vara ovifs om, til hvilken Vetenfkap de

hora, eller fom uti något Ron vidröras, utan at

man af Rönets hufvud-årone har anledning at

vänta det, anföras under fina egna Titlar.

FÖR-



fe

FORTEKNING
adé Kongl. Vetenftaps-Academiens Herrar Le-

damöter, fom varit Ordförande, under
de filta 10 åren.

Tornen XXXL År 1770,
Sido- talet.

Jan. F. M. Uerr Bar. Cl. Alstromer , -1-77
Apr. M. J.

k 1 Herr F. af Chapman, - 79 - 174
JuL A. S. Herr S. af Rabbe, - 175 - 254
O&.N.D. Herr N. Marelius, - 25-5 - 344

Tornen XXXII. är 1771.

Jan. F. M. Herr Grefve C. J. Cronstedt,II. 1-93
Apr. M. J. Herr A. af Botin, - - 9^ - 173
Jul. A. S. Herr S. Sandels - * 175* - 270
Oä.N.D. Herr Grefve C. Rudenschöld, 271 - 361

Tornen XXXIII. år 1772.

Jan. F. M. HerrN Rosen v. Rosenstein, ti. 3 - 96
Apr. M. J. Herr A. SciIonberg, - 97 - 192
Jul. A. i>. Herr Grefve C. F.Scheffer, II. 193 - 286
O&.N. D. Herr Grefve H. H. v. Liewen, II. 287 - 376

Tornen XXXIV. år 1773.

Jan. F. M. Herr A. M. v. Arbin, - • 3 - 96
Apr. M. J. Herr Bar. S. Hermelin* - 97 - 192
Jul. A. S. Herr N. Lindblom, r - 193 - 272
O&.N. D. Herr G. Rönnovc, IL • * 273-360

Tornen XXXV. år 1774,

Jan. F. M. Herr G. v Engeström* » 3 - 88
Apr. M.J. Herr P. WåssiRÖM, - - 89-176
Jul. A. S. Herr J. A. Grill, - • 177 - 272
Oö.N.D. Herr Baron S. Bunge, - 273 - 360

Tomeu XXXVI. år 1775-.

Jan. F. M. Herr G. A. Leijonmark , - 1 * g<S

Apr. M.J. Herr Grefve M. Falkenberg
1 87- 182

Jul. A. S. Herr J. LiLiESTRaLE, - - 183 - 262
0£hN. D, Herr Grefve J. G. Lilljenberg 263 • 350

A i Tornen



6 Fort ekning.

Tornen XXXVII. ar 1776.

Jan. F. M. Herr Grefve N. Bjelke, - 3-96
Åpr. M. J. Herr B. A. Qwist, - - 97 176
Jul. A. S. Herr J. L. Odhelius, - - 177 - 25-6

O&.N.D, Herr Baron C. Sparre, - 257 - 343

Tornen XXXVIII. år 1777.

Jan. F. M. Herr N. Dalberg, - 3 - 104
Apr. M. J. Herr H. Schutzercrants, II, 105- - 19a
Jul. A. S. Herr T. Bergman, * - 193 - 27a
O&.N.D. Herr J. C. Wjlcke, II. - 273 - gj%

Tornen XXXIX, år 1778.

Jan. F. M, Herr Grefve U- Scheffer, - 3 - gg
Apr.M. J. Herr E. F. Runeberg, II, - 89 ~ 176
Jul. A. S>. Herr A. Sparrman, - - -177 - 256
Oä.N.D. Herr A. M. v, Strussenfelt, z$j • 336

Tornen XL år 1779.

Jan. F. M. Herr F. af Chapman ,11. - 3 - 88
Apr.M. J* Herr P. Zetzell, II. - 89 - 168

Jul. A. S. Herr Grefve C,Rudenschold,II. 169 - 248
Oö.N.D. Herr P. J. Bergius, II. - • 249 - 336

TAL,



Trafidii - Tal. 7

TAL,
Hållna i K. Verenfkaps Academien, fedan år

1769, fora af Trycket biifvit utgiftie.

Ta! , da K. Academien i underdånighet anhöll , och
KONGL. MAJESTET i Nåder täcktes emotta-

ga Academien fåfom PROTEGTOR, hållet den 19
Atfg, 1771, af Academiens då varande Prsefes , Herr
Bergs Rådet S. Sandels.

Tal, hållna d. y Febr. 1772, da HANS KONGL.
MAJESTET förda gången benådade Vetenikaps Aca*
demien med fin Höga Nåmrelfe.

L-Jerr Baron Clas Alstromer ; Om den Fin-ulliga

r * Fär-aflen, hållet den 25 A pr, 1770,

Herr Fredric af Chapman ; Om de förändringar,

tom Örlogs-Skepp undergått, fedan Canoner började

på dem nyttjas, h. d. 25 julii
, 1770.

Herr Sten af Rabre ; Om Folkmängden i åldre och ny-
are tider, h. d. 24 OSt. 1770.

Herr Nils Marelius; Om Målarens utlopp, med
Geographifka och Hiftoriika anmärkningar, h* d. 30
Jan, 1771.

Herr G refve Carl Joh. Cronsw.dt ; Om Hogftfa-
lig-Hans Majeftets Konung ADOLPH FREDR iCHS
höga ynneft för Vetentkaperne, h. d. 1 Maj i 1771..

Herr Anders af Botin; Om Mynts och varors olika

vården i Sverige, uti fårfkildta Tidehvarf, hållet d. j
Aug. 1771.

Herr Samuel Sandels; Om K. Svenfka Vetenfkaps
Academiens Inrättning, och defs fortgång til närva-

rande tid , -h. d. 6 Nov. i 77 i.

Hans ExcelU Herr Grefve Carl Rudenschöld; Om

TAX^, vid Trgfidii afli

A 4 Sven-



8 ^Prajidu - Tat,

Svenflcå Språkets art och nu varande bruk, h. dert 5
Febr. 1772.

Herr Nils RoséN von Rosensteik; Om Fetten, h,

d. 6 Maji 1772.
Herr Anders Schonberg^ Om Näringarnas inbördes

förbindel fe, h. d. 15. jul. 1772.
Hans Excel!. Grefve Cåp<l Fredr. Schiffer ; Om

Förbindelfen imellan Grundlagarnas art och folkets
fillhet, forn efter dem ftyras fkali, hållet d. 28 Octo-
ber 1772*

Herr Axel Magnus v. Arbin; Om Kongl. Svenfca
Fortifications-Statens inrättning , h. d. <; Maji 1773.

Herr Baron Samuel Hermelin; Om Näringarnas for-

hållande uti Rikets farfldlde Lands orter, hållet den 4
Aug= 177}.

Herr Nils Lindblom ; Om angelagenheten och nyt*

tan af några Artiilerie- förföks anltållande, h. d. 20
Oä. 1773.

Herr Gasten Ronnow; Om formånen, forn hela Ri-
kets Invånare tilfkyndas fculle af et flört Laxarets in-

rättande hår i Hur>ud-Staden , h> d. 26 Jan. 1774*
Herr Gustaf von Engeström; Om Mineralogiens

hinder och framfteg i lenare åren , h. d. 4 Maji 1774.
Herr Pehr WåssrRÖM; Om Skogs , i fynnerhet Brä-

ders befparing vid Byggnader, h. d, 27 Jul, 1774.

Herr Johan Abraham Grill; Om Silfvers årliga få-

rande til China, huruvida det for Europa år nyttigt

eller fkadeligt, h. d. 26 OdL 1774.

Hans Excell. Herr Baron Sven Bunge; Några An-
märkningar vid Landthushållningen , hållet den 4 Fe-
bruari 177?,

Herr Gustaf Adolph Leijonmarck; Om ut/igtea

för Sven ika Bergs-handteringen i framtiden, h. d. 26
Apr* 177?.

Hans Excell. Herr Grefve Melker Falkenberg ;

Om Vetenflcapernas nytta uti Lagfai enheten, h. d. 2
Aug- if7f4

Herr Joächim Wilh. LiLiEStRatE ; Om Lagforbåt*

tring, h. d. 4 Nov. 1775-.

Herr Grefve Jean Georg Lilmenberg; Om Sven-



tPrafidiUTal. 9

fta Bergshanteringens förmåner och hinder i h. d. 7
Febr. 1776

Hans ExcelL Herr Grefve Nils Bielke; Om forfta

lyckliga Tidehvarfvet for Sveriges allmänna Hushåll*

ning, under Konung GUSTAF den J:s Regering

,

hållet d. 27 Apr. 1776.

Herr Bengt Qwist Andersson; Om Metall- och
Mineral- varor, lamt deras affåttning , hållet den gr
Julii 1776

Herr Johan Lor. Odhelius; Om Lasarettet i Stock-
holm, h. d. 2 Nov. 177Ö.

Hans Excel!. Herr Baron Carl Sparre; Om Poli-

tfe i allmänhet, hållet d, \$ Febr. 1777.
Herr Nits Dalberg; Om Sven&a Climatets förmå-

ner och olagenheter, i anfeende til hålfan, hållet den
2 Maj i i?77-

Herr Herman Schutzercrantz ; Om den tilvåxt

och de hinder, fom
#

Barn-forlofsnings - Vetenfkapen

haft, i flere åldrar, til närvarande tid, hållet den 39
Julii 1777.

Herr Torbern Bergman; Om Chemiens nyafte fram-
(leg v h d, 12 Nov. 1777.

Herr Johan CarlWilcke; Om de nyafte förklarin-

gar öfver Norrfkenet , h. d. 7 Febr.- 1778.
Herr Edward Fredr. Runeberg; Om nyttan och

angelågenheten af Hushalls-kunfkapernas bringande til

en Vetenfkap-, h. d„ j Aug. 1778.
Herr Anders Sparrman; Öm den tilvåxt Vetenfta*

perne i allmänhet, fårdeles Natural-Hiftorien, vunnit,
och ytterligare kunna vinna, genom uuderfokningar i

Soderhafvet, h. d. 31 Oét 1778.

Herr Alexander Mich. v. Strussenfelt ; Om
Fällningars nytta och bruk, famt Byggnads-fått, h. d.

6 Febr. 1779.
Herr Pehr Zetzell ; om Sjukligheten i Falt, i an-

ledning af lifta Pommerika Kriget, hållet den 21 Ju-
lii 1779.

Hans ExcelU Herr Grefve Carl Rudenschöld, vfd
förfta Sammankomften uti Kongl, Academiens eget
Hus, h. d, ai Nov. 1779*

A 5 Herr



to Inträdes- Ta

L

Herr Peter Jonas Bergius; Om Frukt* Trägårdar
och deras främjande i värt Rike fallet den 9 Febm-
arii 1780*

Inträdes-Tal.

T Jti det Andra Regiftret på K. Vet. Aeademiens Hand-
J~ lingar., fotii urgafs är 1770, har ibland Iatrådes-Ta-

len pag. 6, det Tal, fom Herr Probften Tiburtius
höll vid fitt Intrade, d. 11 Jun. 1756, Om Hushall»
ningen i Öflergothlanä, af fårfeende ej blifvit upfordt.

Herr Baron Sam. Gust. Hermelin; Om de i Hus-
hållningen nyttige Svenfke Sten-arter, hållet den 19
Jun. 1771-

Herr Joh. And. Murray ; Om de på Djur anftålda

Rons opålitlighet, vid tillämpningen på månnifkans

kropp, h. d. 4 Mart, 1772.

Herr Michelessi, vid defs intrade, d. 0,9 Jul. 1772.

Herr Joh, Abr. Grill; Om orfakerna, hvarfore Chi-

nas Natural-Hiftoria år få litet bekant, h. d.29 Sep-
tember 1773.

Herr Baron Patrick Alströmer; Om Svenfka Yl-
le-Fabrikerna, h. d. Febr. 1775.

Herr Joh. L. Ophelius ; Om Starr-operationen och
den fjukas fkotfel derefter , h. d, 1 $ Febn 1773".

Herr Henric Nicander ; Om de gamla Romerfka,
Grekifka och Hebreifka Mått , Mål och Vigter, h. d,

11 Dec. 1776.

Prins Kurakins Intrades-Tal, h. d. 3 Jan. 1777.

Herr Carl Pet. Thunberg; Om Japan, och i fyn-

nerhet om de i detta Kejfaredome gångbare Mvnt for-

ter, h. d. if Aug. 1779.

Åminne Ife Tal.

Afver Bergs-Rådet, Herr N. Psilanderhielm , hål-V let den 16 Maji 1770, af Hr Sten af Rabbe.

Öfver

/



Äminnelfe - Tal. 1 1

öfver Difeöeuren Herr Ephr. Otto Runeberg, h.

d. 3 Oäober 1770, af Hr J. F. Kryger.
öfver Hans Excell. Herr Riks-Rådet, Grefve C. G.
Tessik, h. d. 2f Mart. 1771, af Hans Excell. Herr
Riks Rådet, Grefve A. ]. v.l Hopkem,

Öfver öfver-Ståihäliareo , Herr Baron J. A. v. Lan-
tingshausen, ntgifvet är 1771, af Herr Edward
Gyldenstolpe.

Öfver den famma, f. år, af Herr And. Schonberg.
Öfver Profefforen, Herr M. Strömer.v % d. 5 Jbnu

1772, af Hr B. Fe rr ner.
Öfver Leétoren , Do6h N. Gissler , hållet d. 6 Junji

1772, af Hr A. Schönberg.
Öfver AildToren, Herr Eman. SwedenbQRG, h. d, 7

1

\
061 .1772, af Herr S f

Sandels.
Öfver Prefidenten , Herr Grefve C. F. Piper, bV d.

27 Oct. qg2 ; aLBerr A.- Schonberg.
Öfver Hans Excell. Herr Riks-Rådet Grefve Cl. Eke-
blad, h. d 6 Maji 1773, af Hans Excell. Hr Riks*
Rådet Grefve E.-vV-S;t6cke.nström.

Öfver Hans Excell- Herr Riks-Rådet .Grefve Loven-
hjelm , h. d. 7 Jul. .1773, af Hr A. Schonberg.

öfver .General-Majoren Herr J. v. Eggers, h: d, 10
Nov. 1773, af Herr A. Schonberg

Öfver Landshövdingen,. Herr .Baron D. Tilas, h. d*

- 17 Nov. .^773, af Herr 8. Sandels.
Öfver Archiatern, Herr N. Rosén v. Rosenstein,

h. d. 17 Nov. 1773, af Herr D. v. Schuxzenheim.
Öfver. Falt- Marfchalken;, Herr Grefve Aug, E.hreh*

%
swåRD, h.d. 23 Febr. 1*774, af Herr A. M.

:
v. Arbint.

Öfver Hof-Marfchalken, Herr J. Jennings, h. d. 27
IVlart. !77f , af Herr Sändels.

Öfver Cantzlie- Rådet Herr S.af Rabbe, h. d. 14 Ja-
nii 1775 , af Herr J. E. Kryger.

Öfver Caoimarhercen Herr G. Polhem , 1?. d. 14 Jun.
1775, af Herr P. Wargentin.

Öfver ProfeiToren Herr A. Berch , h. d/20 Jan. 177Ö,
af Herr B. :Ferrner. A

Öfver Bergs-Rådet, Herr t). HeyxensRold, h* d. 27
Jan. 1776, af Herr G. A 4 Leyonmark.

Öfver



t% Årnlnnelfe - Tal. Svar.

Öfver Probften, Herr G. F. Hjortberg , hållet d. 12
Jun. 1776, af Herr A. Schonberg.

Öfver Majoren, Herr Baron F. Palmqvist, h. d. 25
Sept. 1776, af Herr F. Mallet.

öfver Cammar-Rådet Herr Baron J. Brauner, h. d,

16 Oät. i776 > Herr Baron S. G. Hermelin.
Öfver Direäeuren Herr N. Sahlgren , h. d. 2f Febr*

1777, af Herr J. W. LiliestrSle.
Ofver Hans -Excell. Herr GrefveH. A. Gyllenborg,
, fa. d ?i Nov. 1778, af Herr A. Schonberg.
Öfver Öfver-Dire&euren Herr Jac. Faggot, h. d. 28
Nov. 1778, af Herr H. Nicander.

Öfver Archiatern, Herr C. v. Linnc, hållet d. ? Dec,
1778, af Herr A. BåCK.

Öfver Hof Marfchalken, Herr Baron C. De Geer,
hr. d. 19 Dec. 1778, af Herr T. Bergman.

H ' "
.

i
'

r

SVAR,
På de af Kongl. Vetenftaps- Academien fram*

ftålda FRÅGOR, fom med K. Acade-
miens bifall blifvit at Trycket utgifna.

Herr And. G. BarCh^i Svar på Frågan: Huru Sve~

riges ringa Folkhop haft kan användas, tryckt är 1772»

Herrar P. Gullanders och J. O. Hagströms Svar

på Frågan-: Om Bi-fiåtsle*, tryckte tiihopa, år 1773»
Herrar G- Lunds och A. J. Hagströms Svar på

Frågan : Hvilka åro de häfta förvarings* och botemedel

for maligna fjukdomar , Fläck- och Rot-febrar , tjenli*

ga l fynnerhet for Allmogen på Landet l Hvilka Svar

tilhopa trycktes år 1774.

Herrar A. Modeers och A. G. Barch>£i, Svar på
Frågan, angående häfta fättet at uphjelpa Åkerbruket,

tryckte tilhopa, 1774.

^ Ä

Kongl.
1



9 ) o c ® m
K*flgl. Vetenfkaps Academien har defsutom

på defla åren låtit utgifva 3 Tomcr,
under namn af

Qamling af Rån och Afhandltngar , rörande Landtbru-
ket\ hvaraf förfta Tornen utkom 1775", den andra

1777, och den tredje, 1779.

T&ejkrijning orn Jord-parens Plantering och nytta i Hus-
hållningen, upfatt af Herr Bergs-Hauptmannen Bern-
hard Berndtson, och pä Kongl. Majeftets Nå-
digfte befallning utgifven af Defs Vetenfkaps Acade-
mie

:
är 1773.

Bejlrifning om Tillverknings âttet af Harts , Terpen-
tin

,
Terpentin - olja och Kimrok

f
författad af Herr

Berg* -Haaptmannen Bernhard Berndtson, och

på Kongl. Majeftets Nädigfte befallning utgifven af

Defs Vetenlkaps Academie, år 1774.

för



FÖRSTA REGISTRET.
Alphabetifk Förtekning på Audi»

rerne til de Rön och Afhand-
lingar , fom finnas införde uti

Kongl. Vetenlkaps Academiens

Handlingar för 10 år, ifrån och

med 1770, til och med 1779»
hvarjämte anfö res Titlen eller

ämnet af liv art och et Rön.

%
Tornen, Qvart

Acrel, Johak; Om fårtet at for röta,

iprickor och Malk långe förvara Ek-
virke, - XXXVII, 2c

Acrel, Joh. Gustaf; Om et infpår-

radt och bulnadt Ljomfke-bräck , , XXXIX, 4.
Acrel, Olof

;
Anmärkningar vid Starr-

fticktiing, - - - XXXIII, %>

- * Om en ovanlig Ögonftenens Fäll-

ning
,
dragning och öpning, - XXXV, ä#

« - Om fåaet at mikåra 131 ä fe ftenen hos

Qvinnor, - - ' - XXXVI, i<

» - Om en vådelig opning pä Lår- puls-

ådfen, och huru den genom afknyt*

ning lycklieen botades, * - XXXV III, T*

* - Sått at förekomma farliga fålgder

af Ormbett, - XXXIX, *.

- - Anmärkning om {lenaktig Starr, XXXIX, 4^

ådierheim, Pehr; Forfök^at hindra

Froit- fjärilar ifrån at ligga fina agg pä
prukt tråd, och at fåleaes förekom*
ma Löf-niaik- * - XXXI, t.



RegifteK IS

Tom* Qv*
Åfzelius , Adam; Om Folkmängdens

forhällande uti Larfs Paftorat i We- 4

ftergöthland , pä 25- år, - - XL, 4*

Algren, Daniel M. Rön utiBMköts-
len, XXXVII, 3,

* • Rön i famma åmne, • f> XXXVIII, 2. 4*
AlStrömer, Baron Clas, Be/krifning

på Dj uret Vtverra Putorius, - XXXI, i*

- - Belkrifning på Slok-Granen , * XXXVIII, 4.
Alströmer, Joh. Potäters plantering,

grundad pä förfök, •• - - XXXVIII, 4.
Ascanius,Petr. Befkrifning på Sjö krä-

ket Philtne quadripartita , - XXXIII, 4.
Å

\, ., & fc . ;

? ;r
Baggé, Christian; Befkrifning på et

fiags Natron, fom finnes uti Konun-
gariket Tripoli, och kallas Trona, XXXIV, u

Bergenstierna, Axel; Befkrifning på
en Profvare , hvarmed fafta kroppars

fpecifica tyngder kunna utrönas, XXXVI, 2.

Berger, Johan; Tankar om Salpeter,

grundade pä förfök, - - XXXVIII, 3.

Bergius, Pet. Jon. Om Ipecacuanhx
bruk, uti fmå dofts, - - XXXI, 4^

* - Om Öfterlåndfk och Svenfk Salep, XXXII, 4.
« m Rön och förfök med Qvinne mjölk, XXXIII, i„

- - Befkrifning på en rar Americanifk
våxt , Perdicium Uvigatum , - XXXIII, 3.

* - Anmärkningar om Bröd-bakning
,

och huru fåd i dyr tid båft kan an-

vändas, - - - - XXXIV, u
* - Om Libidibi-bönan , • - XXXV, 1.
* - Om Svenfka Brånvins åmnen, utom

Spanmäl, - - - XXXVII, 4.
- - Anmärkningar om Blåfe-flenen,

^
XXXVIII,4.

- - Befkrifning pä Örten Hudfonia eri-

coides, ~ r - r XXXIX, 1.

Bergman, Tors. Hiflofien om Qvick-
filfvers föreningar med Kokfalts fyra , XXXI , 2.

Berg*
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Bergmän, Torb. Om medlen at före-

komma Aikans (kadliga verkningar, XXXI , %„
* * Anledningar at tilverka varaktigt

Tegel, - - - - XXXII, 3.
* " Fortfåttning af Hiftorien om Qvick*

filfvers föreningar med Salt-fyra 4*
- * Slut, om Övickfilfvers föreningar

med Salt-fyra, - - XXXIII, 3.

- - Ron om Luft-fyra, - - XXXIV, i.

- - OmBrun-ften, - - * XXXV, 3,
- - Afhandling om Bitter- Selzer- Spa-

och Pyrmonter-vatten, * - XXXVI, l«

~ - Huru femma vatten kunna genom
fconft til redas, - * .—- 2*

* - Anmärkningar vid Alun- biverk-

ningen
, * _

* XXXVII, 3*
-» . Chemifka Förfök med Blåfe ftenär, — — 4.
* - Hafs-vatten ifrån anfenligt djup, un-

derfökt, > - - -
t t

XXXVIII, 1,

* * Anmärkningar om Magnefia Nitri, — — 3,
- * Underfökning om Platina, . % —- — 4*
- - Öm Stenen, Oculus mundi kallad, — — 4*
- - Om varma hålfo- vattens iilredning, XXXIX, 3.
* - Underfökning om bruna Turmali-

ners grund ämnen, - - XL, 3»
* - Rön om Bi-(kötfleö, grundade på

kupornas vågning, * - —* — 4*

Berndtsöm, Bernh. Öm bålta lattet at

genom köld tilreda Mjöl oeh Gryn
afPotater, - XXXV, 4,

* - Beråttelfe om et Phenomen , fom
liknat et Jordfkalf, - - XXX Vr, %.

Bjerkänder . Clas ; Om örternas ut~

dunltning, och huru olika dagg dröp-

parne fitta pä deras* blad, - XXXlV, t.

* * Om de Örter, af hvilka Bien häm-
ta honing och vax, -

é
- XXXV, t,

- * si års obfervationer på Afke-dun»
dret i Skara, - - XXXVI,

* * Obfervationer på Rimfroft-figurcrna , — Si

BjER-
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Bjerkander , Clas; Om Flugu-m^-

{kar, fom gjort fl?ada i Bi-kupor, XXXVI, 3,
- - Om Kol- eller Sot-ax på hvetet, — — 4.
- - Om Tråd och Örter, fom växa på

olika högder af Kinnakulle , - XXXVII
, if

- * Om Flytt foglars ankomfi och bart*

gäng, - * - - — — 4.
Om Rotmafken, - - XXXVIII, 1,

- - Om Tråd och Öfter, fom mer och
mindre tåla köld, - - XXXIX , 1.

- * Vid hvilken grad af värme viffa trå4

och örter blomma, - — — 2.
- - Befkrifning pä Rägdvergs-mafken , — — 3.
• - Om hvitax-mafken, - - — — 4.
- - Om flöhafre-mafken - - — — 4.
- - Ytterligare, om Rot-mafkar pä

fåden, - - - XL. 2.
4» - Fortfåttning om Afke-dunderiSkara, — — 3.
- - Om den Rotmafken, fom gör ftör-

fta (kådan pä fåden, - - — — 4,
BiERKéN, Pehr; Beråttelfe om et ax af

Alopecurus, fom nedfvålgdes, och
efter f veckor utbulnade under fkul-

derbladet, - - - - XXXIII, 1.

Björklund, Christ. Refe-Beflcrifning

ifrån Petersburg til Mofkwa och Pol-
tava, XXXIV, 3.

Bladh , Pet. Joh. Om hafs-vattnets oli-

ka utfeende på fårfkiida ftållen i Oce*
anen, - - XXXV, v

• - Om tvånne i Oceanen bredvid hvar-

andra flytande vatten, af olika fpeci-

fik tyngd; - - — — 2.

- - Om rödt vatten i Oceanen, - XXXVI, 2.

- - Om vattnets egentliga tyngd
, på lie-

ra nållen uti ftora verlds hafvet, XXXVII, 3.
- - Om vattnets fpecifika tyngd och vär-

me i Öfter-fjön - — — 4,

Blom, Carl; Medicinfka förfök med
Afnitum na$e\lH$y - • XXXIV, 3.

B Blom ,
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Blom , Garl 5 Beråttelfe om gangrxtiofa

iar, föforfakadeaf Bolm-örtens åtandc, XXXV, i„
- • Om Maflten Afcaris lumbricoides

, XXXVII, 4.
Braad, Christ. Hinr. Om Sago-trå-

det och den deraf tilredda föda, - XXXVI, 2,

Brauner, Bar, Joh. Om fanings- fåttet

om våren, til mifsvåxts förekom-
mande, - - ~ - XXXIII, x.

- - Om nyttan af Rågens rökande til

utfåde, - — — 3,
Brunnich, Mart. Om Oculus mundi

eller Lapis mutabilis, - - XXXVIII, 4,
- - Om tvånne nya arter afTenn-malm, XXXIX

, 4.
Brusenius, Dan. Beikrifning öfver Löt

och Alböke Socknar på Öland, - XXXVII, t.

BåCK, Abrah. Rön om Stryp-fjukan
, XXXIII, 4.

. ^L :

: : C \ \ ty, .

'

^ '

,

Cronstedt, Gref Carl Johan; Huru
froft-fjerlar blifvit fångade, i affigt at

förekomma Malk pä Frukt tråd, - XXXI, i.

Dalberg, Nir^s; Om Ipecacuanhas ver-

kan, då hon gifves i ganlka liten dofis, XXXI, 4,

Ekeberg, Carl Gust. Qbfervationer

pä Inclinations Compaffen, gjorda un-

der en Oii Indiik Sjö refa, är 1770, XXXIII, 3,
» - Dylika på en fenare refa til och

från Canton, 1774, • XXXVI, 4.
- - Sjö-kort öfver Banca-fundet i Oft-

Indien, med anmärkningar, - XXXVII, 2.

Engeström,Gust. von; Befkrifning på
portativa Chymi&a ugnar, - • XXXIII, St

• - Förfök på et nativt Alcali minerak
ifrån Ghina, dar k&lladt Kien, - — — 2*

- - Förfök pä Nativ Borax ifrån China, — — 4.



Regifier. i$

Tom. Qv,
EnGe$tr6m, Gxtst. von; Om Magne*

(iä nigra , XXXIV
, 3*

- - Anmärkningar vid Alun-tilverknin-

gen, - - - - — — 4*
* - Förfåk på en naturlig Flos Zinci

irran China, - - - XXXVI, i.

- - Om nyttan af Hepar Sulphuris uti

Metallurgien, - - - — — |i

* • Befkrifning pä en Chinefifk hvit Me-
tall, kallad Pak-fong, - - XXXVII, I»

Facgöt , JaCöb; En accnrat profvare

for våta varor, * * . XXXI, 4^
Faxe, Arvid; Rönomen Catalepticus, XXXVII, 3.
* - Om en våxt i pannan på et barn, XXXIX, 3*

Ferber, Joh. Jac. Blomfter-Almanach

for Carlscrona Glimat, -
: XXXII, u

Forster, Georg; Befkrifning på Ör-
ten Gentiana fax&fa , - - XXXVIII, 2*

Forster, John R. Befkrifning på Dju-
ret Yerbua Capenfu , - - XXXIX , 2*

Frus, Nicl. Christ. Beråttelfeom Sill-

fifkeriet i Norrige, .* - XXXI,
* - Om Torfk- fifkeriet i Norrige, — — 4.
- - Om Gråliks-filkeriet i Norrige, XXXII, x»

* * Om Hålltflundre- och Flundre-fifke-

riet i Norrige, * - - — — 3*
* - Om Brugd- fifkeriet i Norrige, XXXIII, 2»

i:",'';;.';.,
'

,

'

-<£>x--
'

Gabd, Pehr Aor. Forfok med Mur*
bruk och Cement-arter, - XXXI, 3

- - Forfok med Silkes-aflen i Finnland, XXXIV, 4
* - Om Cicuta^ och huru den giftiga

växten kan utrotas , - - XXXV
, %

* • Om urfprunget af Moflat och Mö*
\

ras, famtom deras olika befkaffenhet, XXXVII, 1

£ - Om Kårrs olika beitaffenhet, famt

gm nyttan öch fåttét at upodia dem, XXXVIII,!
B * Gadö
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Gadolin^ Jacob; Förflag at förbättra

Brånneri-fiangen, - - XXXIX, 4.

Gahn, Hhnr. Om Vattu bräcks botan-

de medelft Caufticum, - - XXXIX, 1.

Geisler, Eric; Befkrifning på en Per-

fpeäiv-ritnings Machine, - - XXXV, 1.

Genberg, Ol. Beråttelfe om en tam Jårf-

eller Filfras-unge, - - XXXIV, 3.

Georgii, Joh. Chr. Huru Citron-faft

genom frysning kan concentreras och
långe förvaras , - - - XXXV, 3*

Gerdes, Ol. Huruvida Iuckt af Hampa
fördrifver Käl-mafc, - - XXXII, u

Grill, Joh. Abr. Om Chinefernas fått

at eftergöra åckta perlor, - XXXIII, 1.

• - Om A/V», et nativt Alcali minera-

le i China , - - - — — 2*

• - Öm nativ Borax* ifrån China, - —~ —. 4,
• - Om Tutanego-malm ifrån China, XXXVI, 1.

Gyllenhal, Joh. Abr. Befkrifning på

de fä kallade Cryftall åplen och kalk-

bollar, fåfom peuificerade djaf afE-
chini genus, - - • XXXIII,

Haart^an, Joh. Paminnelfer vid fil-

tet at göda åkrar, - „ - XXXIX, 3.

• » Om båfta lanings-tiden i Abo Lån
om höften , - - - XL, 2. 3,

Hagström, And. Joh. Om Djurens lfter,

axungis, - - • XXXIII, 3.

» * Om en ovanlig ögonftenens Hållning

pä en Man, - - - XXXV, 2 #

• - Forfåk med en Bilfam , fom finnes

i knopparna på Populus balfamifera, XXXVI, 4,

Hagström , Joh. Otto; Om Nucis vo-

micas nytta emot Rödfot, - - XXXIV, 4.

Halldin, Carl; Sått at bygga hus af

Koppar- flagg, - - - XXXII, 3.

Hal-



Regifet. xi

Tom* Qv,
HALLENCREtm, Dan. Om Å&e-moln,

fom gifvit blixtar pä hvarandra, . XXXIV, t.

Hallman, Joh. Gust Om en genom
ympad fkabb botad Ögonflufs, - XXXVII, %

Hedin, Gust. Om 330 Brudgummars
och 380 Brudars ålder, då de ingin-

go åktenfkap, - - XXXVII, 4.

Hejkensköld, Detlof; Huru Loka
hålfo-vatten kan oförändrade fårvaras

flera år, - - XXXI § *•

Hellant, And. Om Allmogens bygg-
nings-fått i Wefterbottn, och deraf

fårorfakade fjukdomar, - - XXXV, I»

• - Om Magnet -Nålens Decllnation I

Torne och inom Norra Pol-Cirklen, XXXV III, 4#

HELLZéN , Pehr; Beflcrifning pä de i

Norrland brukliga Tröfk-våltar, - XXXVIII, 3.

Hermelin, Bar. Sam. Gust. Om den
vid Foldals Koppar -verk i Norrige
nyttjade förändring i Koppar- fmålt-

ningen, - XXXI, 3*

• t Om Tak-lkiffers egenfeaper och bryt-

nings fått, - - - - — — 4*

m - Om Boferups Stenkols-grufva och
andra anledningar til Sten kol i Skåne, XXXIV, 3.

Heublein, GarlJac. Befkrifning på et

nytt Fifke-redfcap at fånga Lax, - XXXV, f.

Hjelm, Pet. Jac. Om Folkmängdens
förhållande i Upfala Stift, på is år, XXXVII, t.

• - Om Brun- (lens nårvarelfe i Järn-
malmer, - XXXIX, i»

Hjortberg , Gust. Fredr. Sått at Hr
ka tufve-får pä ångar , - - XXXI, 4.

Hjortzberg, Lars; Tvånne Medicin-
fka håndelfer, -

.
- - - XXXIX, t.

Hoffberg, Carl Fr. Om SvenlkaOr»
mars bett, - - - — — 2

Hollsten, Jonas; Anmärkningar om
Filfrafen, - - v - XXXIV, 3

• * Afhandling om Renen, » XXXV, 2

B i Holl
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Hollsten, Jönas; Om Folk-numern i

Svenfka Lappmarken, famt om Lap-
parnas hushållning, - XXXVIII, i

Holmberger, Pet. Några vildtvåxan-

de Svenfka Örters hushålls-nytta, - XXXV, 3
- - Om Örter, fota åtas eller ratas af

Svinen, XXXVII, 3
- * De Örter, fom åtas eller ratas af

Horn boflcapen
, - XL, 2

Horneman, Leonh. En Tork-ugn for

fåd, fom får fin värme ifrån en Klen-
fmeds-hård,

m
- - - XXXVI

, 4,
Hulphers, Abr, Ärligen Födde och Dö-

de i Wefterås, pä 147 ar. - - XXXIV
, 4

Högström, Pehr; Folk-numern i några

Lappfka Förfamlingar, - XXXVIII, a

k.
Kalm, Pehr; Thermometriika Rön på

hafs vattnens värme, - - XXXII, 1

• - Om Tuppfporre-Hagtorns nytta til lef-

vande Gårdesgärdar', - - XXXIV, 4
• • Om Norr - Americanfka röda Mul-

bårs-trådet, - - - XXXV If, 2

• * Om Americanfka Valnot-trådet Hic-
cory, - - . XXXIX, 4

Kempf, Carl ; Om en Hare-unge, fom
biifdt lefvande fkuren utur fin döda
Moder, - - - - XXXIV, 1

Kölpin, Alex. Svård-fifkens Anatomic
' och Natural-Hiftoria , - - XXXI, 1

• * Ytterligare befkrifning på Svtrd-fifken, XXXII, 2,

L.
Lagos, Elia-s; Befkrifning öfver Kufa-

mo Socken i Kemi Lappmark, för-

fta Stycket, - . • XXXIII, 1

- - Andra Stycket, - - — — 3
• - Tredje Stycket , - — — 4
• - Fjerde Stycket, • - - XXXIV, 1

Lagus



Reglfter. 2,3

Tom. Qv.
Lagus, Elias; Huru Båfrar fångas i

Kufamo, - • - - XXXVII, 5.

Landerbeck, Nils; Befkrifning på en
förbättrad Luft- pump; - - XXXV , 2.

- - Om Elliptifka och Hyperbolifta bå-

gars Reaification, - - ~ XXXVIII, 2.

- - Et Mechani&t Prokleme, rörande

Catenarier och hvalf, - XXXIX, 3.

Laxman, Eric; Befkrifning på Djuret
Mus tnyofpalax, - - • XXXIV, 2.

Lenngren , Pehr Fr. Om två Solda-
ter, fom under Frofs- paroxyfmerne
häftigt aflidit, - - - XXXVII, A

Lexell, And. Joh. SoTens Parallaxis,

uträknad , i anledning af Obfervatio-

ner på Veneris gång genom Solen, XXXII, 3»

• - Fortfåttning af famma ämne, - -— — 4.
- - Några Svenfka orters Geographifka

Longituder, uträknade af obferverade

Sol-Förmörkelfer, - - - XXXIV, u
» - Fortfåttning af famma ämne , - .

~— -—
> 2.

- - Slut af famma ämne, - - XXXV, 2.

- - Uplåsning pä ct Aftronontffkt Pro-
blem, - . - - . XXXVI, 2.

- - Det omvånda Centripetal-krafternas

Probleme, - - XXXIX, t.

N - Om Planernas vinklar uti triangulä-

ra Pyramider, -« - - — —« 3.

JLjdbeck , Er. Gust. Om en uti et Tråd
invuxen märkvärdig inflcarning, - XXXII, 1.

Lindblom, Nils; Sått at med vattu-

profvare utröna Salpeter- halten uti

Krut, - XXXIV, 2.

Lindqvist, Joh. Henr. Problem, at

ifrån en gifven punét draga en råt H-
nea, normal til en gifven ParaboU
Apoltoniana, - - - XXXVII, 3.

•> - Sått at til en gifven Anomalia me-
dia finna en Planets Anomalia vera, XXXIX, 2.

B 4 Lind-
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Lindwall, Joh. Befkrifning pä en lef-

vande Jårf eller Filfras, - - X£XIV, 3.

LiNNé, Carl v. Fadren; Befkrifning på
Örten C'aheolaria pinnat* ^

* XXXI , 4*

LiNNé, Garl v. Sonen
; Befkrifning på

Örten Erica Sparrmanni ; - - XXXIX, 1.

Lund , Gabr. Anmärkningar om Blod-
koppor, « - - »• XXXI, U

* - Förfök ined Orchis ntorio , eller

Svenfk Salep, - - * XXXII, 4.

Mallet, Fredr. Obfervationer pä So-
lens Fårmårkelfe, d. 4 Jun. 1769,
gjorda i Pello, - - XXXI, t.

- - Om Is -gången och Var- floden i

Torne-ålf, 1769, - - — — 3.
* - Sått at upmuddra båt -leder uti ilft

var, - - XXXII, i.

- » Anmärkningar emot Herr D'alem-
bert

,
angående Ljus*fträlarnas fprid-

nin£, - - - - — — 2'

- - Ytterligare, om •vjus-ftrålarnas fferid-

ning, * • * XXXIII, 1.

- - Om et Gemen* til vattu byggtfader, XXXIV, 4.

MareliUs, Nils; Om Land-och Fjell-

ryggame i Sverige och Norrige, - XXXII, 1.

- - Om grånfen imellan Sverige och
Norrige , - - - — — 2.

- - Fortfåttning af famrna Imne , • —- — 3.
- - Slut af famma åmne, - XXXIII, u
* - Om Sjön Hjelmaren och ftröm*dr*-

draget' deruti, - - - XXXVI, 2.

- - Om bukiga karls rymde matning, XXXVII, |,

Marin, Georg. Om Las- filkerlcrna i

Halland, - ... XXXV, 1.

Martin, Anton. Om Gordier, Knut-
eller tråd-Hiafkar , fundne hos månni-
fkor, XXXII, 3-

Mar»
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Martin, Anton; Thermometri&a Ron
på deras hetta eller värme , fom legat

fjuke i kopporna; - - XXXIV, 3^
- - Om de ting, fom oka eller minfka

vår kropps wdunftning, - * XXXIX, 3^

Martin, Roland ; Om en Tumör Ova-
rii fimfiri , af ovanlig ftorlek - XXXII

,

• - Om Sten-operationen pä Qvinnor, XXXVI, U
- . Phyfiologifca och Anatomifka an-

märkningar om Månniftans utvårtes

finnen, famt huru fårluft af et, kan
erfåttas genom ftorre fullkomlighet i

de öfriga finnen • - - XXXVIII, f.

ir Fortlåttning af famma åmne - — — 2.

i - Om et Anevrifma fpurium , - — — j#

Meyer, Gerhard; Om Vattu-fprutors

olika belkaffenhet at göra tjenft vid

eldsvådor, - - - XXXV, 2>

Melander , nu Melanderhjelm ,

Dan. Om Verlds-Syftemets ftörre

eller mindre varaktighet, - - XXXII, 4.
• - Fortfåttning af famma Afhandling, XXXIII

, 3*
- - Slut af famma åmne. - - — -— 4»
• • Sått at integrera en Differential-ae-

quation , - - — — 1

- - Om Kol- och fot-ax i hvetet, - — —3
- - Uplosning på et Probleme, - XXXIV, a
- - Uttydning på några Luft-phenome-

ner, - - > - — . 4
Meldercreutz, Jonas; Elementariflc

Afhandling om Conifka Seäionerna i

gemen, foreftålde i en råt plan, - XXXIV, 4
- - Fortfåttning deraf, - - XL, .1

f
- Andra fortfåttningen , • - — — 2

• + Tredje fortfåttningen, - - — — 3
- - Fjerde och fifta fortfåttningen, — — 4
- - Tvånne Låro-fatfer om Conifka Se-

ktionerna, bevifte - - XXXVI, X
Modeer, Adolph; Hiftorien om Infe-

det Gyrinus natator, - • XXXI > 4
B 5 Mo
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Modeer, Adolph; Anmärkningar om

Mal uti Mjöl, - - - XXXV, i.

Monnet; Om frätande Sublimats Utred-

ning,- utan eld, ... XXXI, 2.

- - öm en Skiffer, fom häller Bitter-

falt, - - - -/ XXXIV, 4.
M0NTIN4 Lars; Befkrifning på Örten

fhunbergta, - - - XXXIV, 4.
• - Beflcrifning på Örten Erica retorta^ XXXV, 4.
• "* Befkrifning pä Fifken Lophius bar-

batus , ... - - XL, 3#

Muller, Otto Fredr. Anmärkningar
om Binnike-mafken, Åfcarides och nå-

gra andra Mafkar, ~ XL f 4,
Murray , Adolph ; Om Grotta del Ca*

ne i Neapel, - - - XXXVI, 3.
- - Om Stuffe di Sant Germano^ — 4,
* - Rån om Platina, - - — — 4.
m - Om Lapis mutabilis eller Oculus

mundi, - - - XXXVIII, 4.
- • Om fel i 6fre Mag-munnen, fom

hindrat matens nedfvåljande, - - XL, r.

Murray, Joh. And, Beikrifning på ör-
ten Aietrir Capenfij, - - XXXI, 3*

Ken2elius, Ol. Utdrag af 21 års Ob-
fervationer i Lund

, på nederbörds-

vattnets myckenhet, - - XXXV, i„

* - Samma års Obfervationer på Ther-
mometren, i Lund, f

- XXXVI, 2.

Nicander, Henr. Om råtta Figuren af

Vånd-bråder på en Plog, - - XXXVII, 4.

- - Om Spadars och Plog-billars råtta

fkapnad, - - - XXXIX, 2.

Norberg , Jonas; Befkrifning på Bon-
den Olof Birgerssons Machine,
hvarmed ftora ftenar kunna lått upbry-

m och bårtföras, • - XXXIV, 4.

No-
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*fle-

• XXXVI, i»

Odhelius, Joh. Forfok med Mercurius
gummofus ; • • - XXXI

, 4,
•> - Blindhet

, upkommen efter en lyck-

ligen förrättad Starr-operation
,
genom

ny operation botad, - - XXXIII, 2.

* - Ron om Lepra, - - - XXXV, \,

% - Om et naturligt Cryftalliferadt Såc-
ker , — — 4.

- - Om Boftaps-fjukan , fom var gångfe

i Finland, 1774, k - - XXXVI, 2.

* -
p
Om verkan af Extraäum Aconiti

,
XXXVII, i #

* - Om Afcarh lumbricoides , huru den
blifvit fårdrifven, - .

—#É 2*

* - Om ögoivfjnkdomar, fårorfakade

» - Om dfcaris lumbricoides , med ute-

hångande knippen, - - • —- — 4,
- • Om Hydrophobie, fom dödat in-

om 48 tiaiar, - - - XXXVIII, 3.

p - Om en bleflure i Hjernan, utan for-

luft af lif och fansning, - - XXXIX, 3.

» - Om en Synizefis pupillas på bagge
Ögonen, - - - - — — 4.

* - En Catara&a mebranacea, lyckli-

gen opererad, - - - - XL, 1

1*

- - Om Ledi paluftris kraft emot Le-
pra, - - - — — 3.

Osbeck, Pehr; Deikrifning på Fifken

Rua, en Cyprinus, - - - XXXII, 2.

r - Utdrag af Hafslofs Forfamlings
Folk-Tabeller får i? år, - - XXXV, i*

- • Anmärkningar om Rot-mafcen, XXXVII, 4*
Oxenstierna, Baron Eric G. Forfok

at underlätta foderbrift, ined Granns % XXXIII, 3*

af illa botad (kabb,

Pal-
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Pallas, Pét. Sim. Bcfcrifning på Fog-
len SiUrnus dauuricus, - • XXXIX, g.

* • Äfven på Mongol i ika Lärkan, — — 3.

» - Samt pä Sjo-foglen Anas glocitans
y XL, I.

Plahman, And. Sattet atutråkna Paral-

laxens verkan vid Veneris gång under
Solen, - XXXII,. \,

é. - Solens ParallaKis uträknad af fifta

Obfervationerna på Planeten Venus i

Solen, - - - - XXXIII, f.
* * Tillåggning i famma åmne, - — —fe- 4.
* • Formler at uträkna parallax-verkan

vid en Planets gång under Solens Di-
fcus, .... XXXV ^ 4.

Plantin, Zachar* Sått at uträkna pa-

rallelt afftympade Coniflca Modeller
til vigter och mål, - - XXXIII, 4.

* - Om V in- och Tunne-kärls rymde-
måtning, - XXXV, i.

* - Theoreme, om parallelt afftympade

Pyramider, - - - XXXVI, 1.

» - Theoreme, rörande Stereometrien ,
XXXVII, 1.

- - Et Mathematilkt Theoreme, XXXIX, 4,
P&intzenstierna, Pehr; Om Bi-ku-

pors fårmän for Bi-ftockar , - XXXIV , 3*

- - Anmärkningar vid Bi ikötflen, XXXV, 4.

Prosperin, Eric; Obf. pä Solens Får-
mörkelfe, d. 4 Jun. 1769, - XXXI, i f

* - Obf. på 1769 års Comet, med ut- .

räkning på defs parabolifka Elemen-
ter, m - - - — 3.

* • Uträkning på 177 1 års Comets Ele*
menter, - * - XXXII

^ 4,
* * Uträkning på alla hårtils obfervera-

de Cometers minfta afftånd ifrån jor-

dens orbita, - XXXVI, 3.

Pötzsch, C. G. Om Stenen Oculus
mundi, * XXXVIII, 4.

QWAN*
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m

Qwanten, Carl Jac. von; Befkrif-

ning på en lått vagn, fom dragés af

en halt, - - - XX&IV, 3*

Qwist, Benct Andersson; Förfok

på Träts, - - XXXI, u
- - Anmärkningar om Stenen Oculus

mundi ,
- • — —— 2.

• - Förfok med Terra Pouzzolana, för-

ra Stycket, - - - XXXIII, 1.
- - Sednare Stycket, - • — — Qm
- - Anmärkningar öfver Kifel-arterna, XXXVI, 4*
- - Om EngeMka Stenkols - flåtferne,

Förda Stycket, - - XXXVII, r.
- - Andra Stycket, om Flotfernas be-

arbetande, * —* — 2#
• - Tredje Stycket, om vifTa tilfållig-

heter i Stenkols -grofvor - — —
j #

- - Fjerde Stycket, om Kolförflen m. m. —- — 4!
- - Ytterligare, om Oculus mundi, XXXVIII, 4,

Retzius, And. Jah. Anmärkningar vid

frätande Sublimats tilredning, XXXI, 2.
• - Förfok med Vin-ften och defs fyra , — g]
• - Befkrifning på örten Perbena oblatta^ XXXIV 2!
- - Befkrifning på tvånne nya Species af

örten Dianthera, - - XXXV I, 4.
• - Forfök med Naturlig växt-fyra, XXXVII, 2*

Rinman, Sven; Befkrifning på et nytt
Wals- och Skär-verk, - - XXXIII, 2.

• - Ron om Cement , - - XXXIV, i\
- - Til läggning om Gement for mur-

ningar under vatten, - . _ *

«* - Anmärkningar vid fåttet at göra Da-
mafcherade Järn- och Stål-arbeten ,1 . 4

• - Rön om Etsning på Stål och Järn, XXXV , 1.

Rik-
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Rinman ,

Sven; Beflcrifning på en ny art

af Magnefia, - - XXXV
, 3,

r * Befkrtfning på gutne Tackjärns Lyft»
armar, med y armar, * - —— — 4,

* - Om Koppar- och Järn kok-kårls för-

bättrande, medelft emaillering
,

XL, 3,
Runeberg, Edw. Fred. Economilka

anmärkningar, om Sveriges arbetande

Folk hop, i anledning af Tabell-ver*

ket,
1

- - - - XXXI, u
- - Om Stockholms Stads Invånares til-

Växt och aftagande, * - XXXVI, 3*
^Rönnow, Casten

;
Ron, om Arfeni-

cumflavum, då det fårfigtigt brukas,

Salomök, E D. Öm Barn, fom haft
1

Stryp-fjukan , - - - XXXIII, 4.
Sandels, Sam. Öm fattet at bygga hus

af Koppar-flagg, - XXXII, 3.

Sandifort, Edw. Öm Qvaffise trädets

verkan emot Gickt, - - XXXI, 2«

Santhesön, And. Laur. Öm en gall-

aktig Feber
,

Amphimerina & Tri-

t<eU$ biliofas , * XL , 2»

Saur, Carl; öm Btod-iglärs verkan i

en Epileptifk anflot , - XXXIV , U
Scheele, Carl WilH. Underfökning

om Flufsfpat och defs fyra, - XXXII, 1.

* - Om Brunften, Magnéfia nlgra , och
defs egen&aper, * * " XXXV, 2.

* - Fortfåltning af famma åmne , - -— — 3*
- - Om BeMöC-faltet, - * XXXVI, 2*

* - Om Arfenik och defs fyra, * — -— 4.
- - Om Kifel, Lera och Alun, •> XXXVII , i.

* - Förfök med Blåfe-ftenar, - * — — 4.
* * Sått at tilreda Msrcurius dulpis på

våta vågen, a - * XXXIX, t é

XXXIX, i.

SCHEE-
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Scheele , Carl Wilh. Sått at tilreda

Ful vis Algerothi, - - XXXIX, U
• - Förfök med Blyerts

,
Molybdana , — — 3;

- - Huru en ny, beftåndig grön fårg

af Koppar-vi&riol kan tilredas , - —-—- 4»
» - Om rena Luftens mångd , fom da*

geligen i vår Luft-krets år närvaran-

de, - XL, ii
* - Forfåk at decomponera Neutral-

falter, med oflåckt kalk och jårn, —- — 2;
~ - Förfök med Blyerts, Plumbago, —~ — 3,
Schenm a rk ,

Nils;Dc märkvärdigare,

i Skåne, Halland och Bohus-Lån be-

lägna Orters Geographilka belägenhet,

beilårnd genom verklig mätning, - XXXV, 3.
Schönberg , And. Prof på kalla Bads

nytta, - - - - XXXII, 2.

Serenius, Jacob; Belkrifning på det få

kallade Sten-gärdet i Weflmanland, XXXVI, 2,

Sheldon, Gilbert; Belkrifning på en

Sväng- kran, - - - XXXIV , a.

Skoge, Gust. H. Om et kitt, fom ej

af eld förtåres, eller af vatten uplöfes, XXXIV, l #

- - Om Jordnötters, Aardackers, plan-

tering och nyt:a, - - — -— 2 #

Skytte, C. B. Om Jord-nötters och Jord-
pärons olika nytta i hushållningen, XXXIV, 2.

- - Sått at tilreda mjöl af Potater, ge-

nom frysning, - XXXV, 4,
- - Om Mjöl och Gryn af Potater, XXXVII, 4.
Sköldebrand, Eric; Belkrifning pä et

rart Africanilkt Djur af Råf-flågtet, XXXVIII, 3,

Sparrman, And. Belkrifning pä Örten
Sarcophyte (angvtnea, - - XXXVII

, 4»
* - Förfök med hafs-vatten, uphåmtadt

utur ftörre djup, m
~ - - XXXVIII, f

,

• - Belkrifning på Örten Protea Step-

trum (avfiavtanum , - - — \ %

- - Belkrifning på Djuret Fherfa Ratel , —• — 2.
- • Belkrifning på Cimex paradgxus

%
—- - 3»

Spark*
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Sparrman, And. Om Flugu-mafkar hos

Månnifkor, .... XXXIX,
* - Om Djuret Yerbua Capen/is^ - — —
~ - Befkrifning på Rhinoceros bicornis

y
— —

* - Befkrifning pä Hippopotamus ampbi-
blus, - - —

• - Befkrifning på Djuret fGnu^ en

flags Gazelie, - - XL,
• - Befkrifning på Bos Coffer , en art af

Buffel, - - - — —
- - Befkrifning på Hartebeeften , et Djur

af Gaxelle-flågtet, - - — —
m - Befkrifning på Capjke Elgen^ en art

{

af Gazelie, - — —
- • Befkrifning på Örten Ekebergia , — —
Steinholtz, Zach. Befkrifning pä en

ny Perfpéäiv-Transporteur, - XXXII,
Strandberg, Ol. Om Fifket i Hjel-

maren ,
- - - - - XXXIII

• - Om Folkhopens förökelfe i Lånnås
Foriamltng i Nerke, - - —- —

* - Om et fårdeles ftröm-drag i Hjel-

maren, .... XXXVI,
Strussenfelt, Alex. M. Befkrifning på

tvånne Fifkar af Torfk-flågtet, XXXIV,
. - Huru Hamnar och Ganaler böra

pliktas, fonderas och befkrifvas, XXXVI,
Stutzer, Wilh. Hurti bett af en galen

hund blifvit botadt, - - XXXVIII
Stålhammar, Carl Leon. Förfok at

af Lönn-och Björk-lake koka Sirup, XXXIV,

Thunberg, Carl P. Verkan af Bly-
hvitt, då det af förfeende blifvit bru-

kadt i mat, ^
- - - XXXIV,

• - Befkrifning på Örten Hydnora Afri*
sma %

- - m «* XXXVI,
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WUNBERG , Carl P. Beika%ing på In-

fettet Pnevmora, -
;

- XXXVK q.

4 - BcMknfning på Örten Rothmannia
y XXXYII, i.

- - Beikrifning pä Örten Rademachia, — — 3.
- - RärtelTer på befkrifningen af Hydno-

ra /Ifrieana ,
- - - XXXVIII, 3.

- - O in et Bezoir eqvinum , - XXXIX, 1.

• - Béiktiftiing på örten Ebrharta
,

XL, 3.

Tur or Tall, Jac. Om Folkmängden i

Juckasjervi Förlaniling i Torne Lapp-

maik, - XL*> |>

-;urA/>: ;^>-^''^ '

\

Ulloa, Anton; Obferv. på Solens to-

tala FörmörkeUe, d, 24 Jun. 1773, XXXIX, 3.

%
Wallerius, Joh. G. 30 års Obferva-

tioner vid åkerbruket i Upland, XL, 1.

Warcentin, Pehr; Obf. på Sol-f6r-

rcrmörkelfen d 4 Jun. »769, XXXI, i.

• - Några Lifflåndlka Orters Geographi-

ika iåge rättade , - - - — — 2.

- . Obierv. pä \ 769 års Comet, — — 3.

- - Obferv. pä 1771 års Comet, XXXII, 4.
• - Uraniburgs Geograolrika Longitud

beitåmd, - - XXXIV, i.

• - Carlftads Stifts tilväxt i Folkrikhet,

fedan ar 1721 , - - - XXXV, 3.

- - Folkhopens -tilvaxt i Upfala Stift,

ifrån är 1721 til 17^, - - XXXVII, 1.

• - Om Sven {ka Climaret, hvad värme
och köld angår, i anledning af 20 års

Obfervationer , - - XXXIX, 1,

• - Obferv. på Solens Förmorkelfe , d.

24 Jun. 1778 ,
- — — 2.

- - Om det (ken, fom plågar omgif-
va Månen under totala Sol-förn^ör-»

kelfer, - —- -— 4.

G War-
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Tom. Qv,Wargentin , Pehr ;
;©fn ' den til (ken

föränderliga Stjernan i Hvalälken
, XL, 4.

Wtt-CKE , Carl Joh, Ny inrättning at

fkaffa väderväxling på Skepp, w
* XXXI, 1.

- - Antriårkningär x*id et timadt Alke*
flag, * - - * — —

• - En ny inrättning af Hydroflatifk Vat-
tu-profvare, ... — _ ^

*• * Beikrifnlng pä et inflriiment, ar up-

hämta vatten ifrån ftörre djup utur

hafvet, - * - XXXII, 1,

- - Om en ny Perfpediv-Micronieter, XXXIII, u
- - Rön om ihöns kyla vid fmåltnia-

gen, - - - - — — 2,

- - Befkrifning pä tvänne nya Inchna-

tion?-CompafTer* - * — — 4,

- • En ny inrättning af Papini Digellor, XXXIV, i m

- - Afhandiing om Magnet nålens In*

clination, - - - XXXVI, 4,
• - Om Sades-mafken Curcnlio gråna-

riuJ och defs fördrifvande, - XXXVII, 4^
. - Underfökning om de vid Eieäxo-

phoro perpetuo förekommande Phe-

nomener, - XXXVIII, j 0

- - Forttåttning af famma underfökning, — — 2.

• - Slutet deraf, - - - — — 3.
. . Rön om Magnet nålens ärliga och

dagliga ändringar i Stockholm, — — 4,

WShlin, Ani>. Magn. Afhandling om
den i Smaland gängbara Drag-fjukan,

Förra Stycket, - - XXXII, %.

ml - Sednare Stycket, - - — — 2.

Wåsström, Pet. Förfökt fått at utro-

ta Sot-ax i h vetet, - * XXXII, 2,

• » Sått at utan fårfkild eldning torka

Spanmäl och rökfritt malt vid Mas-
ugnar, ~ - - —

\
— 3.

- - Beikrifning på en fördelaktig Tork-
plåt för Spanmål, - - XXXIII, 4f

WÅS-
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Wåsström, Pet. Befkrifning pä Dama-

lcherade Skjut gevår af Jårn och Stal, XXXIV, 4.
- - Anmärkningar om Kärrs och Mor-

fars upodling, - - - XXXVII, 2.
- - Anmärkningar vid Trådes-ftocken, XXXIX, a*
• - Om obrunnen gödfels förmån på

\
äkrar , —-. —

g,

Zetzel, Pehr ; Phyfiologrfk underfok-
ning om 3 flags Blod-vatten eller Se*
rum humanum , • - XXXl^ 3*

C t AN-



ANDRA REGISTRET.
Ofver de förnåmfta ämnen uti K.

Vetenfkaps Academicns Handlin-

gars 3 i:fta Tom och de följan-

de, til och med den 4o:de. Om
na got åmne ej på detta Reg idel-

igen finnes efter dels Alphabetifka

ordning, fökes det ån vidare un-

der den Vetenfkapens namn

,

hvartil åmnet hörer. De Ro-
merika Ziffrorna utmårka To-
rnen j men de vanliga Arabifka,

fidan i Tornen. Når efter Tom-
talet, ftå flera fido-tal

,
gifver det

tslkånna, at {amma åmne före-

kommer på flera ftållen i fam-

A.
Aachtjkä varma haden. U nderfåkning om deras vattens

t% haft; XXXIX, 22^.

Aardackcr eller jord-nötter» Om deras plantering och

nytta; XXX IV , 146

Acart\ et fiags fmå Infeéter. Om de åro Orfaken til

Rödlor; XXXIV, 30

Acomtum napellus ; défs bruk uti Medicinen; XXXIV,
2j8.

Aer fixus , fom bår med råtta kallas Luft-fyra , afhand-

liHg derom
j
XXXIV, 170.

Affi-

\
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Affinitets-hgamc uti Chymien omtalas; XXX VI, 213.

Afiaggningar uti Bi-fkötslen ; tankar om dem, XL, 310.
Agater \ mineralogifke anmärkningar om dem ; XXXV III,

Albhke Socken på Oland, defs Economifka be&rifning

;

XXXVII; 38.

Alcalijk jord"be(krifves; XXXVI, 121. Alcali volatile

bidrager til Salpeters generation; XXXVIII, 209. Se
Cbymie.

Algetoths pulver, fått at tilreda det; XXX IX , 141.

Alm fkiffer.*, tjenli^ tf? kaik-brånning; XXXIV, 99. 35s -

Alun haltig jord i Vefuvius; med tankar om defs or-

fak, XXXVI, 339. Uplyfande Rön vid Alun-til-

verkningen; XXXV
, 273 XXXVII.' 177.

Ammor: prof pä deras mjölk; XXXIII, 43. Amme-
mjölks bruk emot Lungfot; XXXIII

, 58.
Anatomtjka obfervationer pä en Qvinna, fom varit be-

fvårad med en ofantlig tumör ovarii ; XXXII , 199, På

Blafan , Uretra och flera dertil hörande delar; XXXVI,
49. Om månnifkans invärtes linnen och deras verk-

tyg; XXXV III, 105 Om Pulsådrorna, i fynnerhet

Lär-pulsädre-llammen
; XXXVIII, 83. Om Tedi-

clarne och dertil hörande delar; XXXIX; 31. En ben-

våxt , funnen i vandra hjert kammaren ;
XXXIX, 77.

Anmärkningar om hufvud-fkålen, blod-rören och ner-

verna i hjärnan
;
XXXIX,- 187. Om öfre mag mun-

nen och magens ytor, med dertil hörande delar; XL,
35. Se Cbirurgt

e

, Medicine.
Angelica åfven nyttig til Brånvins - bränning ,

XXXVII,
264.

Apotheque , fe Phärmade-
Arfenicum flavum, förfök dermed emot Kräftan, XXXIX,

146. Prof på ren Arfenic
, XXXIX, 328.

AJke-lbfs faft, huruvida den hjelper emot Orm -bett;

XXXIX, 95.

AjteriiV , adla ften-arter , deras egenfkaper och (kiljemår-

ken; XXXVI, 331.
Aftronomie. Obfervationer pa 1769 års Sol-förmörkel-

fe; XXXI, 35. Pä Venus i Solen, är i^öq; XXXI,
39. På Jupitcrs Manar; XXXI, 15-3. XXXV, 223.

Pä 1769 års Comet, med uträkning pä defs Elemen-
C 3. ter;
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ter; XXXI, 175. 184. Likaledes, på 1771 årsComet;
XXXII, 35*3* 3<57„ På 1764 och 1769 års Sol-for-
mörkelfer; XXXlV,44, 117. *77S års Sol-förmör-
kelfe; XXXIX, 174. 2?*. På den föränderliga ttjer-

mn i Hvalfifkens conftellation ; XL, 25-0. Uträknin-
gar på Solens Parallaxis ; XXXII , 66. 220, 301.
XXXIII, 183. Afhandling om Planet - fy ftemets var-

aktighet, och de naturliga förändringar det kan under-

gå; XXXII, 353. XXXIII, 206, 307. Formler at ut-

räkna Haralläx effeéten, vid en Planets gång under So-
len; XXXV, 306. Uplösning pä et Aftronoraiöct

Problem, XXXVI
, 87. Om de hårtils rått obfervera-

de 63 Cometers minfta möjliga afftänd ifrån Jordens
Orbita; XXXVI, 183- Sått at finna en Planets Ano-
malis vera; XXXIX, 136. Om det (ken, hvilket fhm
tn ring plågar omgifva Månen vid Totala Sol - för*

morkelfer; XXXIX, 236. 2^7, Anmärkning om So-
lens Fläckar, och defs revolution kring fin axel;

XL, 257.

;

' -
,

\

> é:
Bad: Imme-bad befunnet nyttigt mot Drag-fjukan; XXXII,

If8 Mårkeiigt prof på kalla Bads nytta; XXXII, 167.

Bad-flugor, {kogs-6dande och farliga hus; XXXIII,
362. Bad befordra utdunftningen; XXXIX, 214. Om
varma bad och hålfo-vatten, deras egenikaper, och hu-
ru de kunna alleftådes med konfttilredas ; XXXIX, 219.

Balfam^ tilredt af et Svenflct tråd, Populus balfamifera;

XXXVI, 344
£<i»ftf-fundet i Oft-Indien, Sjo-kort deröfver, med an-

märkningar ; XXXVII , 122.

Barn , åro brydfamme Patienter, deras vanligafte fjuk-

domar; XXXIII, 43, 5?. Huru många Barn hvar

Huftru fodt i Kråklinge; XXXVII, 341. Ibland liar-

naföderftor dör vid pafs en af 68 i barnfång; XL,
270. En af 63 foder Tvillingar; XL, 263. Hvart
4o:de Barn plågar do i fådflen, och hvart 5*o:de vara

oåckta. XXXVII, ^5. Se Folk.

Barometer 4

: huruvida man af defs ftigande och fallande

kan forutfe väderleken; XXXIV, 273. Se Meteorologien,

Ben >
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Ben; huru kraft-foppor kunna deraf kokas
;
XXXIV, 3.

Ben, funnet i hjertat pä cn Man, XXXIX, 77.
Benzoe-falt , fe Pharmacie.
Bergs-bruk , fe Miner alogie.

Bezoar-ftemv finnas hos flera flags djur, åfven hos Hä-
ftar pä Japan; XXXIX, 27.

Binnike-majken
; nya tankar derom; XL, 334.

Bi fiotfel. Om Bi-kupors företräde för Stockar; XXXIV,
264. XXXV, 319. Forteckning pä de Örter och Tråd,
äf hvilkas blommor Bien famla häning och vax

;
XXXV,

20. Om Mafkar af Floga-flägtet , fom förftöra Bi-

kupor; XXXVI, 260. Nägra Ron och lårdomar vid

Bi fkotflen, XXXVII, 254- XXXVIII, i8f. Bi-fien-

den Ratel i Africa; XXXVIII. 147. Uplyfande Rön
vid Bi fkotflen, i anledning af Kupornas vigning hvar

vecka, ifrån vären til höften. XL, 300.
Bitter -vatten. Defs beikafFenhet

;
XXXVI, ttl Deft

tilredning med konft, XXXVr
I, 94.

Blad-lofs
,
anmärkningar om dem; XL, 514.

Blekingen, det Landets Jrrdoch Berg-arter famt väx-
ter, med anmärkningar om Climatet; XXXII, 75*,

Blinde, hos hvilka ftörre fallkomlighet uti andra utvår-

tes finnen, erfatt fynens fprluft; XXXVIII, 4. 119.
Se Chirurgie.

Blod-, fe Pkyfiologie.

Blyhvitt , af väda intaget i mat, har haft farliga folgder;
XXXIV, 39.

Blåbärs nytta i hushållningen; XXXV, 256.
Blcife ften: Carlsbads vattnets kraft, at löfa biåfe-ftcn;

XXXVI, 119. Upiöfes ej altid genom Stepherrfke

medlet; XXXVIII, 304. Se Chirurgie. Chymie.
Bohvete, om det är begärligt for Bin, 'XL, $20.
Bohus-Uns kulters belägenhet; ,XXXV , 20y
Bolm-Srtens farliga verkan, da den åtes

,
XXXV, 52.

Bomoljas bruk emot Ormbett; XXXIX, 92*
Boferups Stenkols -grufva i Skåne befkrifves; XXXIV,

236.
Bojiaps-Jkotjlen. Bofoap födes i Norige med torr fifk

;

XXXI, 3 k. Kan i nådfall födas med granris; XXXIII,
283. Bofkaps-lkåtfien i Kufamo; XXXIV, 80. Bo-
fkaps-fjukan, fom var gängfe i Finland 1774, beöcrif*

G 4 ves;
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ves; XXXVI | 149, — Bofkaps^fkötflen på Öland;
XXXVII, 43. Pä minne! fer vid Bofkaps (kötflen i all-

månhet, men i fynneshet Svin*kreaturens
;
XXXVII,

22i. Hvilka grås och örter Horn-bofkapen ålfkar el-

ler ratar; XL, 165.
Botanique. Befkrifning med Figur på Aletris Capenfis;
XXXI, 226. På Calceoiaria pinnata; XXXI, 286. På
Perdicium Issvigatum, XXXIII, 236. På Verbena ob-
laetia; XXXIV, 143. Pä Thunbergia; XXXIV, 288.
På Erica retorta; XXXV, 297. Pä Hydnora Afri-

cana; XXXVI, 69. XXXV I fl, 144. På tvånne fpe-

cies Diantherae; XXXIV, 295. Pä Roihmannia

;

XXXVII. 6f. På Rademachia ; XXXVII, 2>o. Pä
Sarcophyre; XXXVII, 300. På Protea fceptrum Gu-
ftavianum; XXXVIIL fp — På Gentiana faxofa;

XXXVIII, 183. På" Slok^ Granen, Pinus. viminalis;

XXXVIII, 30D. På Hudfonia ericoides; XXXlX, 19.

På Erica Sparrmanni; XXXlX, 21. På'-Ehrharta ;
XL,

216. Pä Ekebergia; XL, 2gi. Om Örter och grås,

fom våxa i Småland; XXXll, Blomfter-Aima-
nach for Carlscrona Horisont; XXXII, 75-, Anmärk-
ningar om Orchides; XXXII, 310. Om Örternas ut-

dunltning , och i hvad ordning dagg dropparne fatta

lig på deras blad; XXX IV , 71. Flora Apum, eller

af hvilka Örter Bien hämta honing och vax
;
XXXV,

20. XL, 319. Öm Libidibi bönan, XXXV, 57 Om
Cicuta och Conium; XXXV, 231, Några viidt vä-

xande Svenfka Örters hubhålls nytta ; XXXV, 2^0.

Om Sago trädet och defs nytra ; XXXVI, 144. Om
Sot-ax på viffa växter; XXXVI, 3*7. Om Popalus

halfamifera
; XXXVI, 344. Om tråd och örter, , på

olika högder af Kinna kulle ; XXXVII, fr: Befcrif-

ning pä Americanika fvarta Mulbårs trädet; XXXVII,
143. Om Örter, fom ätas eller ratas af Svinen;

XXXVII, 221. Om Tråd och Örter, fom mer och

mindre tåla köld, XXXlX, 59. Vid hvilken grad af

värme några Svenfka Örter om våren börja blomma;
XXXIX, 166. Om Americanfka Valn6t :trådet Hic-

kory; XXXIX, 262. Hvilka Örter Horn-bolkapen
mer eller mindre gärna åter; XL, i6y.

B «-
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Brudars vanligafte ålder vid förfta giftet; XXXVII, 338.
Se tYlh.

B* nnnur , fe Vatten,

B run-flen ^ fe Mineralogi e.

Bränvin mifs brukas åfven i Norige; XXXI, 312. Om
Brånvins bränningen i Ukrain ; XXXI V, 206. Af-
handling om Svenfka Brånvins åmnen , utom fpanmål;
XXXV11, 25-7. Brånvins brånneri-flangen förbättrad

,

XXXIX, 283.

Brod Hvad fom brukas i ftållet for bråd, uti många
lånder; huru fäd i dyr tid kan gagneligaft användas,
med anmärkningar om brödbakning ; XXXIV

, 27.
Brod af Jord påron , XXXV , 343. Af Sago-trådet;

XXXVI, t 47. n

Byignad. Huru Hus kunna muras af Koppar - flagg;

XXX i I
, 234. Om Tak iVffer och defs bruk ; XXXII

,

271.- Almogens byggnings - fått omkring Torne;
* XXXV, 61. 'Se Cement, Kalk, Murbruk, Tegel.

Båtar, de Americanfke af Bark; XXXIX, 279.

Bafver, Niiru den fångas i Kufamo; XXX VII, 21g.

Bar : ätikillfga i Riket viidt växande, duga til Brånvins
bränning; XXXVII

, 267.

Bcj/a. Anmärkningar om BåfTe-fmidet och damafchera-

de Gevär; XXXIV, 311. 318-

CaUedon eller Cacholorig, Mineralogifk änmårkning der*

om
;
XXXVllI, 345/

Caput B" :- ' fpei, rikt pä rara orter och djur; XXXIV,
288. %%%V

, 297 XXXVI, 69. XXXiX, 21.303.
329, XL», l<f- I S T - ^ e Botanique. Djur.

Carbunhel, en' ådei ilen; defs kännemärken, XXXVI,
333-

Carhbads hålfo-vatten
,
anmärkningar derom, XXXVI,

119. Huru det med konit kan eftergöras ; XXXIX

,

220
Carlscrona Stads belägenhet och Blomfter- Almanach ;

XXXI! , 7f.
Carillads St fes tilvåxt i folk-rikhet, ledan år 1721;
XXXV, Q.0.

C S Cafca»
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Cafcarills nytta emot F roffar och Gallfebrar; XL, 144.
Cafjave brukas för bröd af indianerne; SÖCXiV, 29.
Cement. Förfök med det af Trafs til verkade, fernt

med åtfkilliga andra Cement-arter; XXX{ , 61. 189.
Andra förfök dermed; XXXIII, 18. 120. Prof pä
godt Cement; XXXII l, 129. Förfök ar tilreda det

af hår i landet befintliga åmnenj XXXIV , 97. Godt
Cement til vattu-byggnader ; XXXIV, 292. 298.

Centripetal-lagar , af Skaparen (liftade, at bibehålla Pia-

net-fyftemet; XXXIll, 206, 307.
Chirurgie. Om Mercuritis gummofus och défs bruk e-

mot Venerifk fjuka ; XXXI, 292. Om heterogeneis,

fom faftnat i (trupen eller g3tt ned i kroppen , och fe-

dan utbulnat på ovanliga (lålien ; XXXIII, 85. Blind-

het upkommeri långt efter en lyckligen förrättad ftarr-

ftickning, genom ny operation håfven; XXXIII, 164.

Anmärkningar om ögon- ijukdomar; XXXV\ 147.

Flera fått at (kåra Blåfe-ftenen hos Qvinnor, jämför-

da; XXXVI, 43. f7.6i. Om Blåfe-ftenen,*^^//,

327. C\)m fkador på Puls-ådrorna, och huru en pä
lår-pulsädre (lammen blifvit genom afkn^tning låkt;

XXXVIII, 83. J02. Afhandling om Vattu-bräck,

Hydrocele, med flera lyckliga förfök at bota den,

medelft Caufticum; XXXIX, 30. Om Arfenici, med
förfiktighet brukade, fördelaktiga, men Mercurii (ka-

deliga bruk emot Kräftan
; XXXIX, 146. Om or-

fakema til en våxt i pannan på et Barn , famt om (kå-

dor under Os frontis , fom ej altid åro lika farliga;

XXXIX, 182. 186. Huru et infpårradt och bulnadt

Jjumike bråck , fom blifvit förvandladt til en tarm-fi-

ftel, blifvit låkt; XXXIX, 314. En Synizefis pupii-

Ix, med ftenaktig Starr
, lyckligen opererad ; XXXIX,

334. En Catara£U membranacea, af våldfam orfak,

med framgång opererad; XL, 85. Se Medicine.

Cbymie. Om medlen at förena Qvickfilfver med kok-
falts-fyra; XXXI, 79 XXXII, 294* XXXIII,
193. Förfök med Vin-ften och defs fyra; XXXI,
207. Om Flufs-fpat och defs fyra; XXXII, 120.

Förfök med Qvinno-mjöik ; XXXIII, 43. Beikrif-

ning på portativa Chymifka ugnar; XXXIII, 71. Rön
om Aer fixus eller Luft-fyra; XXXIV, 170. Om

Epfoms
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Epfoms falt och Skiffer, fom håller Bitter-falt; XXXIV,
3<-8. Rön om Etsning pä jårn och ftal ; XXXV\ 3.

Om Alun och defs til verkning; XXXV, 173. XXXVII,
lf% Om Bitter, Selzer, Spa-och Pyrmonter- vatt-

nens natur och innehåll; XXXVI , 8- 94* Om Ben-
HOtH&ltet; XXXVI, 128. Om Hepar Sulphuris;

XXXVI, 206. Ron med Arfenicum och dels fyra;

XXXVI, 263. Om Grotta del cane; XXXVI, 245.

338. I<örfök med Kifel-lera och Alun; XXXVII,
30 Förfåk med naturlig våxt-fyra; XXXVII, 130.

Chymifka iorfök på blåfe-ftenen; XXXVII^ij. Om
Salpetrens natur och generation, grundade på fårfök^
XXX7III, 19-?. Om Magnefia Nitri; XXXVIII,
213. Anmärkningar om.Salmiac, i fynnerhet om defs

verkan pä Platina; XXXVIII, 322. Sått at decoinpo-
tiera Neutral -falt med ofläckt kalk och järn; XL,
I>8. Se Hälft-vatten. Mineralogie. Phärmade.

Cicuta; anmärkningar om denna giftiga våxt; XXXV ,

231.
Citron faft; Förfok med defs fyra; XXXVII, 156.

Se Phärmade.
Climatets beskaffenhet i Carlscrona och Blekingen; XXXII,

75". I Kufarno; XXXIU, 26. I Lund och Skäne;
XXXV, r2i, XXXVI, ijö, I Stockholm, i au-
feende til värme och köld, alla årstider igerjpm;

XXXIX, 3. Omkring Upfala; XL, 9. 1 Abo;
XL, 90.

Cobolts förhållande med Arfenic fyra; XXXVI, 292.
Cometer, om de kunna förorfaka ändringar i Sol- lyfte*

met; XXXI l, 33$'. Ingen af de 63 bäd kände,' katt

komma Jordens orbita fä nära, at han kan hafva på
vår Jord någon märklig infiuence; XXXVI, 196. Se
AJironomie.

Compafs, Defs mlfsvisning på några ftållen vid Nor-
fka granfen; XXXII, 114. 192. XXXIII, 16. Ob-
fervationer pä Inclinations-Compaflen, gjorda på 2:ne
Sj6-refor til och från China; XXXIII, 262. XXXVI,
306. CompafTens mifsvisning i Stockholm, med defs

ärliga och dagliga ändringar; XXX, VIII, 273. I

Torne och inom Pol-Cirklco; XXXVIII, 300- Se
Jnftrumentsr. Phyjique*
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Conijka SeSioner , fe Mathematique*
Cryftaller : anmärkning om dem; XXXVI, 331. Cry-

Itall-åplenj ie Petnficater.

Z)a/x iWi Folkmängd; XXXV, 263.
Damafcherade Skjut-gevårs nytta, och huru de gåras;
XXXIV, 311. 318. Ytterligare päminnelfer dervid:

XXXV , 6.

Djur
, fyrfotade. Befkrifning med Figur på Mus myo-

fpalax; XXXIV, 134. På Jårfven eller Filfrafen;

XXXIV, 215-. Pä Viverra ratel ; XXXVIII. 147.

På et litet rart Africaniflct diur af RSf-flågtet; XXXVIII,
26T . Pa Yerbua capenfis; XXXIX, 108. Pä Rhi-

noceros bicornis; XXXIX, 30;. På en ung Hippo-
potamus; XXXIX, 329. Pä Djuret t'Gnu^ et flags

Antilope eller Gazelle ifrån Caput Bonxfpei
; XL, 75.

Pä Bos Cafter, et flags Buffel; XL, 79. På Harte-

beeften,et Djur af Gazelle-flågtet
; XL, 157. På

Capfke Elgen; XL, Befkrifning utan fig. på
Viverra putorius; XXXI, 67. Om Djuren och djur-

fånget i Kufamo; XXXIII, 3^3. XXXIV, 83 An-
märkningar om Renen

; XXXIV, 80. XXXV, i 24.

Om Båfren; XXXVII, 218. Om Djur, uti hvilka

ftenar, i fynnerhet Bezoar-ftenar
,
genereras

; XXXIX,
27.

Dragjjuka , fe Medicine.

Döde i Wefterås, på 148 år, med anmärkningar;

XXXIV, 350. I Hafslöf, på is år; XXXV, 76.

1 Garlftads Stift, på 2S år; XXXV, 260. I Stock-

holm, på io är; XXXVI, 224. I Upfala Stift, på

40 år; XXXVII, $-3. 60. På fo år i Juckasjervi;

XL, 5-6. I Larfs Paftorat; XL, 262. Om de dö-

das fjukdomar; fe Medicine.

pofve och Dumbe; exempel på fädane, fom dock va-

rit nyttige Medborgare; XXXV 111, if.

Ebb och Flod
y
anmärkningar derom; XXXVI, 198.

Eda
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Eda Skog, Berg och Skams omtalas; XXXII, 107.

>o9.

Ek-virke, båda. fåttet at förvara det får röta, ma& ocfr

fprickor; XXXVII, l?3-

Eld; Te Pky/icjue. Eldsvådor ; fe Sprutor.

EUäruttet. Anmärkningar derom , i anledning af et

Åfke flag;; XXXI, 115. Turmalins eie&rifka lynne;

XL, 2 §9. Se Phyficjue. _
Elepbantens ofantliga ftorlek; XXXVIII, 1^4, XXXIX,

3*9-
EwaiU på Koppar och Järn, åtflcilliga förfök derméd;

XL, 200.

Enebdr , huru vida de tjena til brånvins-åmne; XXXVII,

Epjoms fah* Ron derom; XXXIV, 3*8/

EJpttqéi en af de giftigafc Svenike Ormar; XXXIX,
90. 97»

,
.

EfUands naturliga lynne och hushållning; XXXIV, 196.

Etsmng på jårn och Stal, rön derom; XXXV, 3.

PVrrv/, om de dar befintlige Calcedoner, Opaler m. m.
XXXV 111, 34 f.

Finnar halva ej af ålder bodt på Skogarna vid Norlka
grårifen ; XXXII , 109.

Fifkar, Bcfkrifuing med figur på Svärd- fliken
, XXXI,

X XX i 1 , 1 1 5>
Pä Rua, fom år en Cvprinus;

XXXil , ill. På tvånne afTorfk-llågtet; XXXIV,
ii. Pä Lophius 'barbatus; XL, 187. Se.Ffkerj.

Fijkerter. tkråttelfe om SiU-fjikenet i Norige
; XXXI,

is8. Om Tork fiikeriet darttådes ; XXXI r 296. Om
Gränks fitkeriet; XXXII, 4:1. Om Hållefiundre-och

Fiundre- fifkeriet, med Anmärkningar orm defTa och
andra N orika Fiikar

;
XXXII, 247. Om Brugd,

Sq valas maximus, en ftor.Fiflc, och huru den fångas

i Norige; XXXIH, 157- Anmärkningar .om Röd-
fifk, Sparas JErythrinus ; XXXIII , 163.. Om Fifket

i Hjclmsreh
; XXXVI, 136. Befkrifning på en art

af Rysfja, hvarmed Lax fångas i Clara ålfven
;
XXXV,

41. Om Lax-fi{ket iHallåndfka ftrömarna
;
XXXV,

47-
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47. Fifkeriet på Öland; XXXVII, 44- Af Sjuryggs-
filfcen kan kokas Tran; XXXVII, iif.

Fjällen, deras (killnad ifrån andra berg; XXXII, 3. De
utgöra ej grånfen imellan Wermland och Norige, och
méta ej grånfen torr ån vid Rutefjellet; XXXII, 11.

no # Hvad med Fjäll-rygg forftås, och defs Ikiilnad

ifrån Landt-rygg; äXXII, 4. Se Geografbie.

Flint-arter, anmärkning om dem; XXXVIII, 348.
Flugor åro modrar til en del Rotmafk; XXXV 11 1, 29.

Flugu-maflcar lefva ock uti månnilkor; XXXIX, 65.
Se InfeBer.

Flnfs-Jpat t
fe Mineralogie.

Foglar. Befkrifning med Figure p3 Sturnus Damiricus,
och på Alanda Mongolica; XXXIX, 197. Pä Anas
glocitans, ined anmärkningar om hela And-flågtet;

XL, 26. Atfkilliga Flyt: - roglars ankomlls tid om
vårarna; XXX VII, 293.

Folk-räkning. Om den vid Landt-bruket 1 Sverige ar-

betande Folk hopens antal , med Economifka anmärk-
ningar; XXXI, 130. Prof på 'Folk-hopens förökel-

fe uti Lånnås Socken i Nerke ; XXXIII, 84. Uti
Kufarno , i Kemi Lappmark; XXXIII, 226. I We*
ileräs Stad; XXXIV, 349. Uti Hafslåf i Halland;

XXXV, 76. Uti Kråklinge i Nerke, XXXVlI,
340. i hela Carlftads Stift, på 53 är; XXXV, 278.
I Upfala Stift; XXXVII, 49.60. Stockholms Stads

Invånares antal; XXXVI, 221. Folkmängden uti

Svenfke Lappmarkerne ; XXXVIII, 44* 15*5. I Juc*
kasjervi Förfamling i fynnerhet; XL, 5*5. Uti Larfs

Paiiorat i Weftergöthland ; XL, 279.

Froft nätter , huru tidigt de pläga infalla i Weftergöth-
land om håftarna; famt hvilka växter minit tåla froft;

XXXIX, 79. Se Meteor.
Furia infernalis, fråga om den farliga Mafken; XXXVI,

Fångar och fängelfe - rum i anmärkningar om dem;
XXXIV, 30S

Färgeri. En ny
,
grön , beftåndig färg , huru den tilre*

des af Vitriol-; XXXIX, 327.
Färniffa, af Populus balfamifera; XXXVI, 347.
Fadda TSarn^ fe Folkräkning*
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G.

GagAs, eller trå, fårvandladt til Stenkol, finnes i Bofe-

rups Stenkols-grufvor , XXXIV, 241,

GallbUiie - fienar , förfökte medel at uplöfa dem;
XXXVlll, 309.

Galt-feber 1 fe Medicine,

Gefleborgs Läfi, huru vidftråckt och folkrikt ; XXX VII,

Gertgraphie. Geogr. belägenheten af Wardbus och Nord-
Gap.; XXXI, 59. Af Ståderne Riga och Revel 9

famt af Dagerort "pä Dagö och Arensburg på Öfel

;

XXXI , 152. Fyra afhandlingar , med bifogade Char-
ter, om Landt-och Fjällryggarna i Sverige och No-
rige, famt grånfen imellan ddla Riken, en hop ålf-

vars urfprung och lopp; flera ftållens obfervera.de Pol*
högder, m. m. XXXII , x. 9> 17 f. XXXIII

, 3,
Longituderne af Prins- Wallis Fattning vid Hndfons
JBay, af S. Jofeph i CahTornien, och af ön Otaheiti i

ftora Söderhafvet; XXXU, 229.309. Kufamo Soo
kens belägenhet, berg, Vattudrag m* m. XXXII,
17. Huru Orters Meridian-fkillnader kunna uträknas

af correfpcndenta Qbfetvationer på Sol-förmörkeljfer
,

rned prof derpå för Stockholm, Upfala, Lund, Abo,
Cajaneborg och Pello; XXXIV, 44. 117. XXXV,
j/o. Geugraphiika anmärkningar på en Refa imellan

Petersburg, Moikwa ochPoftava; XXXIV
, 193.

Uraniburgs och Lunds Meridian-lkillnad ifrån Stock-
holm; XXXIV, 66. Pol högden på några ftållen i

Sveafka Lappmarken; XXXV , 134. De märkvärdi-

gare orters belågenheter vid Sjö kuften i Skåne, Hal-
land och Bohus Lån, bellårnde genom Triangel mår-
ning; XXXV, 20^. Charta öfver Sjön Hjelmaren
och de nårmaft deromkring liggande Stader

, Kyrkor
och Gårdar; XXXVI, 138. Anmärkningar om Sve-
riges utfeende i fordna tider; XXXVII, 99. Om flo-

ra Söderhafvet; XXXVIIi, åt. Charta öfver Ban-
ca-fundet i Oft-Indien, med vidliggande Land och
Öar, XXXVII, 122.

Geftriklands folkmängd; XXXVII, 63.
Getingar göra ikada i Trägårdar , XXXI , 22. Äro

åfvjen
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åfven fiender för Bien , och huru de kunna mödas

;

XXXV, 38.

Giftermål , Politifka och Phy (iologiika anmärkningar der-

om; fe Folk.

Glas-galla
,
hyfer något Hepar Sulphuris

,
nyttig uti Me-

tallurgien, XXXVI, 210.

GUfure, Krukmakares, hvaraf den betlår , med åtfkilli-

ga fårfök at fatta glafure pä Koppar-kok-kårl
; XL,

205-.

Gomens konfi - byggnad , fom år fmakens verktyg;

XXXVIII, 117.

Gran, med (lekande qviflar, befkrifves; XXXVIII,
310. Bofkap kan födas med gran-ris; XXXIil, 2S3.

Grotta del Cane i Neapel
,

anmärkning deröfver

;

.XXXVI, 245-.

Gryn, gamka goda, kunna tilredas af Jord - päron

;

XXXV, 343. Göras i Ort- Indien af Sago trädets

märg; XXXVI, 1-4%

Gryta
,

Papini,' hvaruti ben , kött och annat kan ganlfca

fort, med liten eld, kokas, mycket förbättrad; XXXIV,
3 Se Kok -karl.

Gulds förhållande [ Arfenic fyra; XXXVI, 282. Lär-
dom, rörande Gulds och Siifvers fkedning; XXXVI,
210.

Godfel kan mycket åkas g'enom jordfamliogar mur kårr

och moflär; XXXVII, 106* Huru den bör förva-

ras och nyttjas; XXXVIII, 35*. Om brunnen eller

ob runnen år båttre på åkrar eller i krvdd* gärdar;

XXXIX, 242.

Gok, anmärkningar om den Foglen; XXXVII, 296.
Qothehorg. Underfökning om defs Meridian - ikiilnad

iiräa Upfala; XXXV, 220.

fö
Haf. Rön om hafs-vattnets olika värme och fSIta på

olika årstider och ftålien ; XXXII, 52. 60. XXXVII,
1S9. Defs olika utfeende på olika (fållen; XXXV,
82. XXXVI, 169. Tvånne i Oceanen bredvid

hyarannan flytande vatten, af olika fpecifique tyngd;

XXXV, 172. Vattnets fpecif, tyngd i Bottnifka vi-

ken;
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ken; XXXVII, 324. Hafs- vattnet år mindre bit-

tert på djupet ån i dagen, och hvad det innehåller;

XXX VIII, *j. Se Vatten.

Hafre har åfven ofta fot ax ; XXXVI, 319. Skadas
ock under växten af Mafltar; XXXIX, 334.

Hagtoms bår åro begärlige for Sviu- kreatur ; XXXV,
258. Den Americanfka Tuppfporre-hagtorn fårtråffe-

lig til lefvande Häckar; XXXIV, 243.
HdUnd, deft Sjö-kufters belägenhet; XXXV, 205*.

Hamnar, hvarigenom de upgrundas, huru det bår före*

kominas , lamt huru de böra pliktas, fonderas och be-

ftrifvas; XXXVI, 1,

Hampa. Huru vida luckten deraf fårdrifver Kålmafk;
XXXII, 8a Växer frodigt på uptorkade kärr:

XXXVIII, 177.
Hare. En Har -unge lefvande utfkuren ur lin döda

Moder; XXXIV, 95%
Heljinglands folkmängd; XXXVII, 63.

Hepar Suiphuris, deft nytta i Mettallurgien
; XXXVI,

206. Om Hepatilk luft; XXXIX, 222.

Herjedalens oden och gräns emot Norige; XXXII,
186. Deft folkmängd; XXXVII, 63.

Hjelmarem fi&rikhet; XXXIII, 79. Gharta öfver den-
ne fjö, med anmärkningar om et ftromdrag deruti;

XXXVI, 133.
Hjortron, goda mot fkårbjugg, och huru de infyltas;

XXX1I1,
Huden pä månniflcan år känflans fäte, med Anatom. an-

märkningar; XXX V III, 106,

Humle'-tågar , deraf kan tilredas en art af hampa
; XXXV,

353. Humble trifves val pä upodlade kärr
; XXXVIII,

176.

Huflrur , hvar 9tde blir gemenligen Barnlos ; XXXVII,
341. Se Barn. Folk,

Hvalf, anmärkningar derom; XXXIX, iSr,

Hvete , huru lbt-ax derpå kunna förekommas ; XXXII,
171. XXXIII, 285. XXXVI, 319. XL, 6.

Hvitbly
%
fom brukas til glafure, hvad det år; XL,

stor
Hydroflatique. Grunderna til råttet at pröfva våtfkors

fpecifica tyngder , med befkriftiing på en ny art af Hy-
D dro-
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droftatiflc vagbalk; XXXI; 25?. 270. Hydroflatifk
Krut-profvare; XXXIV , 160. En Profvare, til ut-

rönande af filta kroppars fpecifica tyngder, törfokt på
Metaller, Trå-ilag, m. m. XXXVI, t'22. $t H

S

Inflrumenter,

Hy$r ometer , en mycket fimpel befkrifves; XXXV, 63.
Hanifig\ huru mycket en Bi-kupa kan gifva; XL, 508,

Se Bifkotfei i

Här-bollar hos Bofkap , hvad de åro; XXXIX, 27.
Häckar, lefvande, de båfta af Tuppfporre- hagtofn

;

XXXIV, 343.
Hdggbdr. Af dem kan brännas brånvin; XXXVII,

269.

Hälfo-vatten. Anmärkningar om Hälfo-brunnar , och at

luft fyra år fjelfva lifvct deraf; XXXIV, 173. A£-
handling om Bitter, Selzer, Spa och Pyrmomer-vatt*
nen, med underfökning , hvilka ämnen hvart och et

af dem innehåller, (amt huru lika goda kunna med
konlt tilredas; XXXVI , 8. 94 En lika afhandling,

om varma hålfo-vatten; XXXIX, 219

Horjlens verktyg, med Anat. anmärkningar; XXXVIIIg
13. ii8 #

éy ?y :

Jafpis , anmärkningar derom; XXXVIII, 344.

Infedcr. Belkrifning med figure på Pnevmora; XXXVI,
25*4. Pä Curculio granarius; XXXVII, 274. På Ci-

mex paradoxus; XXXViII, 234. På Eiater fegeiis;

XL, 284. Anmärkningar om Froft-fjåHleti, och hu-
ru den kan utödas utur Träd gärdar; XXXI, 17. 344,
Hiftorien om Gyrinus natator

;
XXXI, 324 Befkrif*

ning på Mal, fom plägar finnas i mjöl; XXXV, 68.

Om Brömfar, fom pläga Renarna; XXXV, 141. In*

fe&er, fom hafva fitt tilhåll på Gicuta; XXXV, 235*
Om flera flags Flugor, och deras Erucae, fom (kada

fådes-rötterna ;
XXXVIII, 30. Om Mufca pumilionis,

Ichnevmon extenfor och Phalxna tritici; XXX (X, 240.

289, 334. Befkrifning på Phalsena turca, Tipula ole-

racea och fecalis, med deras aff6da; XL, iéi. An-
mårkn. om Aphides^ XL, 314. Se JJi, M#Jkar.

Ittjlrn*
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Inftrumenter* Beflcrif ning på en Profvare för drycker
och vätlkor; XXXI, 25-5. 270. På et Inftrument,

hvarmed vatten ifrån Itörre djup kan uphåmtas;
XXXII , 60. På en ny Perfpeäiv - Transporteur

;

XXXII, 346. På en Perfpe&iv-Micrometer
;
XXXIII,

61. Pä tvånne nya lnclinstions-Compafler; XXXIII,

c87« Pä en mycket förbättrad Papini Digeftor
;

XXXIV, 3. Pä en ny Perfpe&iv-ritnings Machine;
XXXV , 1 f. Pä en förbättrad Luft pump ; XXXV, 1 17.

Pä en Profvare, hvarmed fafta kroppars egentliga tyng»

der kunna utrönas; XXXVI, 122, Se Mechanique.

Jorden har ej någon fara af Cometer
;
XXXVI, 198.

Defs afftånd ifrän Solen i Svenfka mil, XXXVI, 193.
Se Aftronomie*

Jord- arter i kårr och Infjöar, huruvida de kunna tjena

til åker jordens förbättring; XXXVII, ioö. 116. En
förr okänd jord-art, funnen uti Blyerts; XXXIX,
Jord-arters fkillnad i åkrar, och deras olika fruktbar-

het; XL, $- Hvad årstid jorden år tykrait
;
XL; nj%

Se Åkerbruk.

Jordhäfntng i och omkring Sala; XXXVI, 175,

Jord -nötters plantering och nytta; XXXIV, 146. Jord*
päron, fe Potater.

Is. Märkvärdiga Ron derom, XXXIII, 97-120. Isgän-

gen i Torne ålf; XXXI, 249.
Juckafjervi Sockens folkmängd; XL, 55-.

Jämtlands öden och gräns emot Norige, XXXII, 185.

Järn. Huru vida det gör murbruk failare
;
XXXI, 19*.

Huru det kan valfas och ftåras; XXXIII, 132, An-
märkningar om Järn- och SlåUfmide, Damafchering
m. m. XXXIV, 3 u. Järn löfes af alla fyror; XL;
198 Jårn-ochra, om den gör jorden ofruktfam;
XXXVII, ! OS. 1 IQ. Se Minerahgie.

Jäft. Huru man af liret, kan förfkaffa fig en mycken-
het deraf; XXXI, 2J-8. Genom för mycken jäsning,

mifter brödet något af lin födande krait; XXXIV
, 31.

Kalk; defs nytta I murbruk; XXXI, 190. Til Tegel-
bränning; XXXII, 216, Kalk- bollar eller få kallade

D a kalk-
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kalk Splen , Sro petrificerade Echini ; XXXHI, 239.

Förlok med den Ivar ta Lena kalken; XXXIV, .102.

114» 300. Anmärkningar om kaik-bränning; XXXlil,

tf^l 244- q 5 S. Kaiks förhållande med Arfenic-fyra;

XXXVI, 278. I förening med tvä!
,
uplöfer blåfe-lten,

XXXVIII, 304. Se Gement.

Kinnakullet högd ofver Wenern , famt b? lika orter der-

på växa; XXXVII, 77-

iCVTe/, fe Chymie. Mineralogie.

Kttt. Huru 'det vanligen tilredcs, XXXI, 194- 206. K3tt,

fom hvarken af vatten eller eld uplöfes, XXXIV, 94.

KokSirl af Koppar och järn,f6rfök at dem förbättra ge-

"nom emaillering, at förekomma deras farlighet för

hålfan; XL, 198. Se Gryta.

Kran, it Mecbamque.
Krxkntakarc; hvad de bruka til glafure; XL, 2Cf.

Xr»f, huru dels Sälpeter-halt låttaft kan utrönas; XXXIV,

1

Krusbärs-vin, et af ck båda Svenfca bar-vin; XL, 32 j.

Krädlin-re Socken i Nerika , defs folkmängd med an-

märkningar, XXXVII, 340
et godt branvins amne; XXXVII, 266.

j£åjtfj<, fom omtalas i iiiblen, hvad det vårtor et djur;

XXXlX 108.

JC*/*»^* en Socken i Kemi Lappmark, befltrifves;

XXXIII, 17. i'i>. 349* XXXIV
, 76.

Kuft-rr^tning; fe Geograf<hie.

Kdv/Un defs verktyg , och huru den kan erfatta fynens

Ertuö'; XXXVIII, 4. 106.

Karl. fe Kok-karl. Rymde-wdtning. -W .

Äirr. Deras urfprong och olika hefkaftenhet , huru de

fiåfta kunna upodlas och göras nyttiga; XXXVII, 97.

u6. XXXVIII, 1Ö0.

Rånens förhållande i tak ik het. Se Folk.

7% '77 &-: ,7: ; ;;*?'

Landtbruht. Uträkning pä den i Sverige vid Ländt-

bruket arbetande folkhopen ; XXXI } 150. En Svenfls

Landt-
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Landtrmns politifka varde; XXXI, 14?. Se B o/kap.

Bröd. God!el. Jord- arter. Spanmai Åker. m. m.
Landt-rygg , fe Geographie.

Lappmarken. Defs ftråckning och grans cm >t Norige;
XXXII, 187. XXXIII, ii. Lapparnas hushållning och

lefnads-fått; XXXIII, 14. XXXV, 124 XL, 68. De
hafva pä många ftållen blifvit utträngde af Finnarne

;

XXXIII, 222. Folk-numren uti de flåfta Förfamlin-

garna i Sven (ka Lappmarken, ined anmärkningar;
XXXVIII, 44. i^f) XL. 58,

Z^rf, en Socken i Skara Stift; defs folkmängd, med
anmärkningar; XL, 259.

Lava, anmärkningar derom; XXXVI, 25*3. 340.
Leror; anmärkningar om dem; XXXI, »91. Hora de

leror pröfvas , fom ämnas til Tegel; XXXII, 213.
Lim: om et godt ften-lim; XXXI, 194.
Lin. En art fint lin kan tilredas af Nefsle ftjelkar och

andra Svenfka växter; XXXV, 2^0.
Ljus-ftrålar , fe Optique.

Loka Hålfo- vatten, huru det kan conferveras långe;
XXXII, 77.

Luckt\ Anatom. och Phyfiologifka anmärkningar der*

om; XXXVIII, 19. 117.

Luftens condenfations-lag; XXXIV, 275. Ohålfofam
och eldfångd uti Engel&a Stenkols-grofvorna; XXXVII,
244. Om luftens Éiedtricitet; XXX V III, 153, Huru
ftor del af den luft vi dageligen andas, år ren eller

oren; XL, 50. Se Chymie
, Inflrumenter, Phyfique*

Ly ckfilé Socken i Lappmarken; XXXVIII, i$6.
Lyckta af befynnerlig art, fom brukas uti Sténkols-gruf-

vorna i England; XXXVII, 245*

Lärka, anmärkningar om denne fogel ; XXXV II, 295".

Lat Socken pä Öland befkrifves; XXXVII, 38.

Magazin , fe Spanmai
Magnet, fe Compafs, Ir.flrumenier

.

Mal, fom finnes i mjöl , huru den kan utödas ; XXXV,
68.

B 3 Ma-
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Ma/kar. BeflcFifning pä en Gordius; XXXII, 262. Pe-
trificerade kråk af Echini genus; XXXIII, 239. Phi-
line quadripartita, et Sjo kråk, befkrifves med ögure;
XXXIII, 329. Om Furia infernaiis; XXXVI, 1^.
Om Afcaris lumbricoides, fom piågar hyfas af mån-
nifkor; XXXVII, 142. 315. Om Afcarides och om
Binnike-mafken

; XL, 329. Se Injeäer, Rot-majk,
frågar'ds-fkblfeL

Mathematique. Et Differential Probleme nploft
;
XXXm,

91 Såttet at uträkna parallelt afftympade Goners
areer; XXXIII, 370 Uplösning pä et Problem;
XXXIV, 1 §6 Elementariik afhandling om Conifka
Seäionerna i gemen, föreftålde i en råt plan; XXXIV,
322. XXXVT, 148. XL, 63. 122. 177. 2S8. Theo-
rem, rårande afftypnpade Pyramider, bevift; XXXVI,
JS Om nårmalte förhållandet imellan en Girkels om-
krets och defs diameter; XXXVII, 3. Problem at

ifrån en gifven funät draga en råt linea , normal til

en gifven Parabola Apoiloniana; XXXVII , 21

Probleme, at finna råtta figuren af et vånd-bråde på
cn plog; XXXVII, 320. Om Elliptilfea och Hyper-
bolifka bågars reäificatioxi; XXXV II I, 15X Uplös-
ning pä det omvända Centripetal-krafternas Problem;
XXXIX, $$. Underfökning om Spadars och Plog-
billars fördelaktigafte (kapnad, XXXIX, 128. Låro-
fats om Planernas vinklar uti Triangulära Pyramider;

XXXIX, 228. Problem, rörande Catenarier

;

XXXIX, 177. Theorem , horande til Stereometrien

;

XXXIX, 293. Se Aftranom. Mechan. Rymde-mät-
ning

>
Optique,

Mechanique. Ny inrättning at förtkaffa våder-våxiing

på Skepp; XXXI, 1. Befkrifning pä et nytt Vais-

och Skåi-verk; XXXIII, 132. Pä en Svång-kran;

XXXIV ,
15-4. Pä et håf tyg , hvarmed ftore ftenar

kanna upbryras och bårtforas; XXXIV, 33^ På en

lått vagn, fom kan dragas af en haft; XXXIV, 25-4.

Förbättring på Vattu- fprutor , at brukas vid elds-vä-

dor; XXXV, ifo. Befkrifning på helgutne tackjärns

Lyft armar, med f armar; XXXV, 3^0. Se Injlru-

menter
,
Mathematique.

Medicine. Ron om Blod koppor; XXXI, 29. Om
Qvaf-
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Qvaftfae-trådets verkan mot gickt; XXXI, 168. Om
Ipecacuanhae verkan, då den gifves i liten dofis;

XXXI, 316. Om Drag-fjukan, defs fymptomer,
orfaker och botemedel; XXXII, 14. 1^3. Prof pä
.kalla bads nytta; XXXII, 167. Om Gordier och
Knut-mafkar hos Månniikor, famt medel at fördrifva

dem; XXXII, 261. Om Svenfc och Ölterlåndfk

Saleps bruk uti Medicine; XXXII, 310. 319* Om
Qvinno-mjolks bruk fåfom Lake-medel; XXXIII,
4$. Sjukdomar, förorfakade af nedfvålgde heteroge-

nea; XXXIII, 8c. Om Stryp-fjukan ; XXXII, 91.
9Z. 344. Om JBlod-iglars verkan vid Epileptiika an-

oter; XXXIV, 92. Förfök med Aconitum napel-

lus; XXXIV, 2^8. Nucis vomicae bruk emot Råd-
fot; XXXIV, 301. Huru et flags Natron brukas
til läkedom i Tripoli; XXXIV, 14c Om Luft fy-

ras verkan i fjukdomar ; XXXIV, 182, Thermo-
meter rön på Kopp - patienter ; XXXIV, 268. Om
angraenofa fläckar och får, förorfakade af bolmörts
tände ; XXXV , $2. Om orfakerna til Röt-febers

gångbarhet ibland det fattigare folket omkring Torne

;

XXXV, 61. Om en orfak til utflag hos Barn;
XXXV, 75-. Huru grufveligen Röt- och Flack -fe-

brar härjat i Wermland, åren 1772 och 1773; XXXV,
§61. Förfök at bota Lepra med Ledum paluftrc;

XXXV, 266. XL, 218 — Om Skott-fjukan;

XXXVI, 155-. Huru mänge dödt af hvarje flags

fjukdom i S^ckholm, pä 8 är; XXXVI, 229. Om
Extraéhim aconiti och defs verkan emot Rheumatis-
mer; XXXVII, 68. Tvanne Soldaters häftiga död
under fjelfva Frofs- paroxyfmen , hvarunder Mjälten
hade rämnat; XXXVII, 88. Mad. Nouffers Cour
emot Maftar , med framgång förfökt; XXXVil,
141. En ögon-flufs, förorfakad af inflagen (kabb, bo-

tad genom ny Skafeb fmitta; XXXVII , 210. Om en
befynnerlig Cstaiepticus; XXXVII, 216 Om Hy-
drophobie, och hurn en, fom blifvit biten af en galen

hund, botades; XXXVIII, 258. 270. Matkar hos
Månnilkor, fom funnits vara flugu-afvel; XXXIX,
65*. En Cataleplis complicata curn Trifmo; XXXIX,
74. Palpitatio, ex cprdc offiäcato; XXXIX, 77.

D 4 Om
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Otti de ting, fom oka eller minflca var kropps utd-unft-

ning; XXXIX, 204. Om fel i mag.munnen, fom
hindra mat-fmåltningen , famt om orfakerna til några
jnag-fjukdomar; XL, 35. En Gall-feber, befkrifven

til lina Symptamer, orfaker m. m. XL, 134. Om
Tympanites; XL, 147. Om Mafkar hos Månniftor;

Metallernas inbördes förhållande i egentlig tyngd;
XXXVI, 12?. Huru Hepar Sulphiuis med fördel

kan nyttjas uti Metallurgien; XXXVI, 206. Arfe-
nic-fyras verkan på alla hel och half-metaller

; XXXVI,
281. Se Mineralogie.

Meteorologi/ka Obfervationer. Beråttelfe om et Åfke-
llag i Stockholm, med anledningar huru vådeliga hån-
delfer af fädana pä hus tord^ kunna förekömmas t

XXXI, 1 1 2. I25\ Meteorolog. ObC i Carlscrona;

XXXII, 7f. Pä en Sjö-refa til och frän Norra A-
merica; XXXII, 5*2. Rön om Snöns kyla vid fmålt-

ningen, famt om is, köld och värme i allmänhet;

XXXIII, 97. Om dagg -dropparnas olika ordning

på olika örter; XXXIV, 71, Om tvånne ålke moln,
fom gifvit blixtar pä hvarandra; XXXIV, 90 Ut-
tydning på nägra Luft phenomener , famt huru vida

man af Barometrens fligande och fallande kan for ut fe

väderlekens förändringar; XXXIV, 273. Neder-
börds-vattnets årliga myckenhet i Lund, på 12 år;

XXXV, 121. En mycket iimpel Hygrometer be-

flcrifves; XXXV, 6^ Sammandrag af 21 ärs dagli-

ga Thermometer • obfervationer i o
Lund; XXXVI,

1 5-6. ;Af ii ärs Obfervationer pä Afke dundret i Sk*-
ra; XXXVI , i79

;

XL, 24.5*. Beikrifning med rit-

ningaf pi Eröft-figurerna; XXXVI, 236. Mangård
ga obfervationer pä Norrfken, med bevis på deras ge-

menfkap med Magnet häleri; XXXVIII, 281. Sam-
mandrag af 20 ärs dagliga Obfervationer på Thermo-'
metren i Stockholm ^ med flutfltfer om Climatet och
årstidernas vanligafte belkåffenhet; XXXIX, 3. 19
ärs Obfervationer på de förila frott- nätterna h varje höft

i Skara; XXXIX, 59. Somirarnas befkafFenhet i Up-
land

, pä de filta §0 åren; XL, 9, Väderlekens och
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årstidernas forhållande i Åbo, de lifta 11 åren; XL,
90 Se Luft, Phyjique.

fflic t ometer , fe Injlrumenter*

Mtneralogie. Forfök på Trafs; XXXI , 49. Om La»
pis mutabilis, eller den fä kallade Oculus mundi;
XXXI, 172. XXXVIII, 333-3*1. Om Berg-
och Sten arter omkring Carlscrona; XXXII

, 76. Rön
om Flufs-fpat; XXXII, 120. Om den vid FoldaU
Koppar- verk i Norige nyttjade förändring uti Koppar*
fmåltningen; XXXII, 2f$\ Om Tak-feiffers egen-
ikaper och flera flag ; XXXII, 272. Om et nativt

jMcali ifrän China, kalladt Kien; XXXIII, 170.
Forfok på terra Pozzolana

; XXXIII, 28 120. Om
Nativ Borax och Tinkal ifrän China; XXXIII, 321.
Orn et flags Natron, kalladt Trona, ifrän Tripoli;

XXXIV n 140. Befkrifning på Stenkols Grufvan vid
Boferup i Skåne, och andra i Skäne gjorda Sten-kols

forfök; XXXIV, 236. Om en flags Skiffer, fom
häller Bitter-falt ; XXXIV, 35-7. Under fökning om
Brun-öen, Magndia nigra; XXXV, 89. 177. öm
Tutanego-malm ifrån China, fom finnes vara en Flos
Zinci; XXXVI, 77. fcifel-arterne underfokte, och
deras fkilje- marken utftakade; XXXVI, 330. Rön
om Platina; XXXVI, 349 XXXVIII, 317. Öm
en Chineliik Metall, kallad Pak fong

?
fom år en flags

hvit Koppar; XXXVII, 35-. Befkrifning på Engel-
Ika Stenkols - grufvorna, deras bearbetande och tilfål-

lighcter, XXXVII, 70. 163. 241. 305% Om Brun-
ftens nårvarelfe i järn-malmer; XXXIX , Ui. For-
fök med Blyens, Motybdxna; XXXIX,- 247.
Underfökning på tvånne flags nya Tenn -malmer;
XXXIX, 320. Om Bruna Turmaliners egenlkaper,
grund-åmnen och (kiijaktigheter ; XL, 224. Om Bly-
erts P lumbago , och dels ikillnad ifrån Molybdaena;
XL, 238. Se Chymie.

Mifsvåxt. Defs flerahanda orfaker, och huru de til en
del torde kunna förekommas ; XXXIX, 18. XL,
9. 90.

Mtihrtdatls förvarings* medel emot fårgift
; XXXIX,

102.

Mjod tliiar i god fmak med vin; XL, 322.
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Mjöl , om orfakerna til defs ornad, nemllgcn mal, och
huru den kan urodas; XXXV, 68. Huru godt mjöl
kan tilredas af Potater; XXXV, 323. Mjöl af Sa-
go, huru det tilredes; XXXVI, 142.

Mjéttj fått at pröfva defs godhet; XXXI, 264. Gm
Qvinno-mjolk; XXXIII, 43.

Mjolon och Mjolon ris, deras nytta; XXXV, 2*7*
Moffetter , eller giftiga ur jorden upQigande dunfter;

XXXVI, 247.
Mortaliteten i Stockholm; XXXVI, 226. Se Folk.

Morötter , åro goda brånvins-åmnen ; XXXVII, 26}.
MoJkovj\ landets lynne deromkring; XXXIV, 200»

M$Jfar, fe Kdrr.
Muddra: huru å-mynningar kunna upmuddras; XXXII,

92.
Mumla vegetabilis finnes 1 Skåne; XXXIV, 241.

Murbruk, förfåk med ätfkiiliga flag; XXXI, 189. Se
Cement,

Mnjkat, huru vida det fårdrifver mal; XXXV, 70.
Myror befoka hålft tråd, fom åro bekajade med Blad-

löfs; XL, 314.Mal-kärl, fe Rymde-mätning.
Månens ojämnheter, och om på honom år luft; XXXIX t

238. 260 Defs (kiften tyckas éj gora något til fa*

ken vid åker-bruket; XL, ij.

K
Naglarnas befkrrfning och nytta; XX^CVIII, 3.

Natron, ifrån Barbariet, defs art och nytta; XXXIV f

140.

Neapel] Mineralogifka obfervationer dårftådes ; XXXVI,
245. 338.

Nerverne
,

anmärkningar om dem; XXXVIII, 106*

127.
Nickel. Hvad verkan Arfenic-fyra derpå gör ; XXXVI,

293. Är olöslig i Vitriol-fyra; XL, 119.

Nord Caps Geographilka belägenhet; XXXI
, 39.

Norige , fe Fifkerier och Geographie.

Norr/ken , fe MeteoroL Obf.

Novo*
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Novogrod. Landets befkafFenhet deromkringj XXXIV f

197.
Nybyggen vid Norfka gråtifen ; XXXII, 108, Se Lapp»

mat i.

Ndfan, anmärkningar om defs konftbyggnad; XXXVIII,
117.

Ndfslor, af deras ftjelkar kan tilredas «t ilags Lin;
XXXV, zfi.

O.

Ocean, fe Haf. Oculus mundi , fe Mineralogier

Olja kan pråflfas ur viffa båts kärnor; XXXV, 2^8.

Opal, anmärkning om denne ådle Sten; XXXVIII,
339-35-0.

Optique, Anmärkningar om Ljus- (trålarnas fpridning,

då de gä utur et genomfldnligt medium til et annat;

XXXII, 138. XXXIII, 66. Om ljus ftrålarnas in-

flexion , dä de gå nåra förbi kroppar ; famt om det

(ken , fom omgifver Månen vid totala Sol - förmör-
kelfer; XXXIX, 2J7. Se Inftrumenter.

Ormar. De i Sverige befintlige, mer och mindre gif-

tige, med flera förfökta lått at laka Orm -bett,

XXXIX , 89. 104. Om Ormars tjufande ; XXXIX,
101.

Ornad, fe Mjöl.

Oxar, om de göra båttre tjenfl: vid åkerbruket, ån hå«

ftar; XXXIX, 128.

Pakfong, fe Mineralogie.

Palm trädets faft, brukas for Vin i Oft-Indien; XXXVI,

Paljiernackors nytta til brånvins- bränning ; XXX VII,
265-.

Perlor, huru åckta perlor eftergöras i China; XXXIII,
91

Petrificerade djur af Echini genus , finnas i Weftgötha
Kaik bergen; XXXIll, 239. Petrificatcr, fundne i

America, XXXIX, 280.

Phar-
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Pharmacie. Huru frätande Sublimat tilredes
; XXXI t

80. Kännetecken på råtta Lignum Qvaffiae; XXXI,
172. Om mercurius gummofus; XXXI, 292, Hu-
ru Mercurius prascipitatus albus, Cofmeticus

, Turpt-
tum album, m. m. tilredas; XXXII, 294. Om
Svenflc och Öfterlåndfk Salep, hvaraf och huru de
praepareras; XXXII, 310. Huru mildt Sublimat gö-
res; XXXIII, 193. Om Axungioe eller Ifter, til in

och utvårtes bruk; XXXIII, 278. Huru Citron-Taft

kan concentreras och långe forvaras, famt om defs bruk
til några Medicamenter , i fynnerhet Limonad-pulver;

XXXV ,
245*, Sått at utur Gummi Benzoes utdra-

ga Benzoe falt; XXXVI, 122. Sått at tilreda Pul-

vis Algerothi; XXXIX, 141. At tilreda Mercurius
dulcis på våta vågen; XXXIX, 70. Se Chymie.
Hdlfo-vatten. Medicine.

Phyfiologie. Om tre fiags Blod-vatten; XXXI, 235*.

Hvad verkan en coitus fruftraneus kan hafva bos Qvjn-
nor; XXXII, ic8. Om Qvinno-mjölk ; XXXIII,
43. Om vår kropps utdunftning , och de orfaker, fom
6ka eller minfka den famma; XXXIX, 204. Om
den mindre fara för lifvet , fom fkador under panne-

benet med fig fora; XXXIX, 186. Könens förhål-

lande til hvarannan i mångd, mortalitet, m. m. XL,
260-28*. Se Anatomis. Folk. Medicine.

Pbyfique. En ny inrättning af våder-vaxling på Skepp;

XXX 1
, 1. Phyfifka anmärkningar om äfke-flag, famt

om fåttet at förekomma deras (kadliga verkningar;

XXXI, U2. i2f. Rön om fnöns kyla vid fmålt-

ningen; XXXIII, 97, Ny inrättning af Papini Di*
geftor, med förfök och anmärkningar; XXXIV, 3.

Om Luft-fyra; XXXIV, 170. Obfervationer pä
Magnet-nålens Inclination, gjorda på en Sjö refa til

och från China, med anmärkningar; XXXVI, 298.

306. Underfökning om de vid Eieärophoro perpe-

tuo förekommande Phenomener; XXXVIII, ?6. 128.

216. Rön om Eld och Elds -luft; XL, jo* Se
Compafs Luft. Inflrum. Meteor.

Planet-fyflemet , fe Aflrowmle*

Platina, fe Mineralogier

P luktning ?
fe Hamnar.

Plog.
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Pfag, Underfåknlng om råtta figuren af vånd-brådet}

XXXVII
, 320. Om Billens rätta fkapnad; XXXIX,

Potater. Huru mjöl och gryn, på flera fått, men båffc

genom köld , nf dem kunna göras; XXXV , 323. 35*9.

De gifva ymnigt bran v in; XXXVII, 261. Mjöl och
Gryn af Potater , kunna långe forvaras ofkaddej

XXX VII, 342. Huru mänga flags Potater, famt om
deras phntering, Ikötfel , afkaftning

,
förvaring och

Pi>zzoiana.
t
amnårkninuar derom; XXXI, 191. 196.

IVlänga förfök med denna nyttiga jord*art; XXXU1,
2.3. MO. •

"

Pramier, huru vida Landtbruket dermed kan upmun-
tra.s

; XXXI, 143,

Pfettd OpaUr
, ätfkiiiiga flag dcraf; XXXVI, 337,

pnltavja Stad- belåtenhet oeh landet deromkring be-
fkrifves; XXXIV

, 207.
Pyramider , fe Mathemattque .

Pyrmonter , fe Hälfo vatten,

P6rte#i de Finfke befkrifvas; XXXV, 64.

Qyarts
,
anmärkningar derom; XXXVI, 335*.

QvMjlar, bruklige i Norra America; XXXIX, 27?.
Qyick/Ujvtr. Ron om deft förening med Kokfalts- fy-

ra; XXXI, 79. Defs förhällande med Arfenic-fyra;
XXXVI, 28f.

Qvtn+Unet år talrikare ån Man könet, faftån Uere af det
lenare födäs; XL, 260, Se Folk. Mjölk.

Qvdner^ fä kallas Finnarnc i Norige; XXXII, 110.

Rinifrap några de vanligafte figurer derpå: XXXVI,

Ris brukas för bröd i Oft-Indien; XXXIV, »8*

Roj>

118.

nytta; XXX V ill, 2^6.
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Rojftockens bruk och felaktighet vid bukiga karls rymde-
matning; XXXVII

, 4#
3

Rot ma/k. Flera flag deraf befkrifves, med förflag at
utöda denna ohyra i åkrar; XXXVII, 302. XXXVin

,

29, XL, 161. 384.
Rymde-matning; om fåttet at utröna ftympade Coners

och Pyramiders famt Cylindriika och bukiga karls råt-

ta innehall; XXXV, 15-6. XXXVX
, 75, XXXVII, 2,

2?. Se Mathematique.
Ryfsland; Refe-befkrifning genom en del deraf; XXXIV,

194.
Rubin, defs ratta kännemärken; XXXVI, 352.
Råg, fom åmnas til urfåde, bör förut lindrigt rökas;
XXXUI, 276. Om Malkar, fom (kåda rägqi under
växten; XXXIX, 240. 289, Se SpanmåL Åkerbruk.

Ratta, två fotad; XXXIX, 108.

Rä%n- vattnet* årliga myckenhet i Lund, på 2.1 år;
XXXV, 121.

Rödbetor gifva godt brårivins åmne; XXXVII, 263.

Saf ringars antal på tråd , om de åro fåkra marken til

trädets ålder; XXXIX, 269.

Sago-trädet
,
befkrifning derpa , famt huru mani Qft-In-

dien af dels mårg tilreder Mjöl och Gryn; XXXVI,
142.

Salmtac, anmärkningar derom; XXXVIII, 200. 321.

Salt, upvåcker köld, då det blandas i fnö; XXXIII, n 8.

Salteris förhållande med Arfenic * fyra
;
XXXVI, 270.

Se Chymie.
Salpeter ; afhandling om defs natur, be(lands-delar m. m,

grundade på förfök , och hvad vid defs fj tidning bör
i akt tagas; XXXVIII

, 193.

Sapbir, defs kännemärken ;
XXXVJ, 332.

Selzer , fe Hdlfc-vatten.

Serna Socken i Dalarna, huru den kommit under Sve-
rige; XXXII, 104.

Seva bergen ho ej belägna i Sverige; XXXII, 105.

Silkeshåren
,
anmärkningar dervid; XXXIV, 281.

Sk$d-
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Skedning på Gull och Silfver, nyttig lårdom dervid

;

XXXVI, 2 1 o.

Skedvattens verkan på Jårn och ftålj XXXV, 4.

Skiffer, fe Alun. Tak.

Skjut -gev dr , om deras fmide, och huru damafcheradc

göras; XXXIV, 311.
Skogar vid Norfka grånfen; XXXfl, 104. Skogs be*

ipftring genom torkhus, fom ej fordra brånfle, XXXH,
193. Genom hus ->ysgnnd af Koppar-flagg; XXXII,
234. Skog-brift hfvcni Rvfsland; XXXI V, 196.

Skänfka Climatet; XfcXVI, 1^7.

Slip, hvad Guld-fmeder få kalla; XXXVI, 210.

Smaken: Phyfiologftka anmärkningar derom; XXXVIII,
20. 1 17.

Smaland, om den dar gångfe Drag-fjukan, famt, folkets

föda och hushållning; XXXII , 14. 15-5.

Snöns kyla vid fmåltningeri, XXXIII, 97.
Sommarens befkaffenhet i Sverige; XXXfX, 3*19.

Solen-: om defs maffa kan minfkas; XXXII, 534, Om
defs flackar och revolution kring axlen; XL, 257. Se
AJironomie.

Sot- ax, anmärkningar derom; XXXIII, 285. XXXVI,
3*7.

Spadar, om deras råtta (kapnad; XXXIX, 12g,
Spanmal. Huru mycket årligen confumeras i Sverige,
med några anmärkningar; XXXI, 132-15-1. Huru
Spanmal kan torkas vid Mas -ugnar, utan eldning;
XXXII, 193, Huru fåd i dyr tid kan båft användas;
XXXIV, 30-39. En fördelaktig Tork- plåt för Span-
mal beikrifves; XXXIII, 361. XXXV, 35-7. Under-
jordiska* Magaziner, brukliga i Ryfsland; XXXIV, 211,
Tork hus v inråttadt bredvid cn Klenfmeds-hård , fom
ej behéfver eldas; XXXVI, 314. Om en Mafk, fom
förtårer Spanmal i Magazinerna, och huru denna ohy*
ra kan fördrifvas ; XXXV II

, 274,
Spjauter år det famma fom Tutanego; XXXVI

, 77.
Spruta. Förbättring på den, fom brukas vid eldsvådor;
XXXV, VfXK

Sten-gdrdet i We ftmanian d
;
XXXVI, 140. Sten-gårdes-

gärdar på Öland; XXXVII, 41. Sten i bläfan, fe

Chirurgie. Stenkol , fe Mineralogie.
">

Stjtr*
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Stjernor, föränderliga til fken ; XL, 249,
Stockholms Stads Folkmängd; XXXVI, 221.

Stuffe di S. Germano
, anmärkning derom ; XXXVr,

338.
Stål: olika forter deraf, angripas olika af fyror ; XXXVf

<. Sé Järn*
Stärkelfe kan göras af viffa rötter ; XXXVH

,
25-9.

Svedjande brukas åfven i Eftland ; XXXIV, 196. 204.
Svenges jord år fruktbärande; XXXI, i<jO. XL, 14.

Se Geographip. Climat*

Svin» kreatur \ hvilka växter af dem ätas eller ratas;

XXXVII, 221.

Synens verktyg , och htjru defs fårluft ofta årfåttes, med
Phyfiol. anmärkningar; XXXVill, 4. 119.

Sacker. Sått at pröfva defs godhet; XXXI, 266. Såo
ker och Sirup af Lönn- och Björk-laka; XXXIV, 35-9.

Sackar funnet uti Ne&ariis Balfamin» ;
XXXV, 35-9.

Kan erhållas utur nägra Svenlka växter; XXXVII, 2^8.
Af Valnöt-trädets faft; XXXIX, 272. Af Häning

;

XL, 324. „

SantKg , fe Åkerbruk* Säd, fe Sp anmäl.

Sömn, befordrar utdunftningen, men (omnlöshet harrå*

rer ofta af för itark utdunftning; XXXIX, 212.

Tabell-verket > fe Folk-räkning*

Tackjärn, tjenligt til Kok karl ;
XL, 199. Defs refi*

duum, dä det uplöfes i Vitriol-fyra; XL, 244. Se
järn.

Tahjhiffers egenfkaper, brytnings-fått och bruk; XXXII,

£72.
Tamarinder

,
Chyrrri&a förfök på defs fyra; XXXVII, 132,

Tegel, hvaraf det bada flis ;
XXXI, 197. Andra anled-

ningar at göra det godt; XXXII, 211.

Tenn\ huru fortennare beta järn; XXXV, 4. Förten*

ning på Kok - kSrl af koppar, förekommer ej all fara-

för Erg; XL
3
200* Om Tenn-kalk; XL, 213. Se Mi-

neralogi e.

Timmer, i fynnerhet af Ek, huru det båft conferveras}

XXXVII, 173.
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3%ååås?$6k*tiåe ökar utdunftningen ; XXXIX, 206.

Tork-hus , fe Spanmåt. Trajs , fe Mineralogie.

Trdd; anmärkning om infkårningar deruti, deras ftåmp-
ling m, m. XXXII, 4g. Förvandlade til Sten -kol;
XXXIV, 241. Trå-forters inbördes forhållande i egcnt*

lig tyng; XXXVI, iå6. Se Botanique.

Trägårds ~ Jkotfet. Huru det ailmånnafte flaget af löf*

mafk kan fördrifvas; XXXI, 17. 344. Om fåttet å|

fördrifva Käl-mafk; XXXII, S9. Öm Aardackers plan-

tering; XXXIV; 146. Om Muibårs- tråds; XXXIV, 282.
Trades flockens bafta ikapnad och Hållning; XXXIX, 120*
Trojk-valtar

,
bruklige i Norrland; XXXVIII, 267.

Tunne- kärl , fe Rymde-mätning.
Turmalin och Tutanego , fe Mineralogie.

Tvillingar, föder vid pafs hvar 63:dje Huftru; XL. 263-
Tvåls itenlöfande egenfkap; XXXVIII, 304*
Tälg-flen år den båiia til Kok-kårlj XL, 197.

%
Utkrain i Polen, et fruktbart land; XXXIV, 199.

Updamningar ,
oförfiptigt anlagde, göra ofta hela land*

{kap vattufjuka; XXXVII, 100.

Vplands Folkmängd
;
XXXVII, ju Glimat och frukt*

barhet; XL, 13.

Utdunfining, fe PbyfiologiB.

w.
Vagn, en mycket lått befkrifves; XXXIV, 25*4. Vag-

nar , fom brnkas til Stenkols- för flen i England
;
XXXVIf,

305.

Valnott-trdd , fe Botanique.

Vattnens värme i haf, fjöar och brunnar; XXXII, ?2.
Vattnets förhållande, dä det fryfer til is eller fnö;
XXXIII, 97. Vattu-minlkningen ögonlkenlig i Ryfs-
land; XXXIV, 208. Vattu-fjuka orter i Finland, or-
fakerne dertil; XXXVII, 97. Se Haf. Hdlfi-vattt*.

. Inftrument

.

Vax
y
fe BiAStfil.

iVerm
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JFermlands grans mot Norige; XXXII
, 9S, Se Folk-

räkning.

Wefterus Stad , fe Folk rakning,

Vefuvius ,
Mineralog, och Chymifka anmärkningar der-

vid; XXXVI, %if. 338.
Viäualie-yzxfe&Xw , britt i Sverige på en del

;
XXXf, 15-1,

Viggen, theorien derom namnes; XXXIX, 129.

Uégfar : der Svenfka Affets råtta tyngd; XXXI, 259. Hu-
ru Lödjor til vigter kunna uträknas; XXXUI, 370.

Vm. Sätt at pröfva Vin; XXXI, 25-5. Vin af Palm-
.trädet ;

XXXVI, 147, Af Svenlka Krusbår och fruk-

ter ganika godt; XL, 322. Vin-karl, fe Rymdcmåt*
ning,

Viu-Jlen ,
Chymifka förföl dermed

,
XXXI, 207.

Wismuts förhållande med Arlenic-fyra
;
XXXVI, 291.

Vitrum fujibile , för(ok t til E mail le
;
XL, 205.

l>Volga (ironien
,
anmärkningar derom ; XXXIV , 200,

Väderväxlings inrättning pä Skepp; XXXI, k I Engel-

fka Stenkols-grufvorua; XXXVII, 24?. Huru vida man
af Barometten kan le förut väderlekens förändringar ;

XXXIV, 274. Väderleks märken af Flytt - fog lar

;

XXXVII, 293. Se Meteor o logi e*

Vägar 5
helt befynnerlige, vid Stenkols grufvorna i Eng*

land
j
XXXVZI, 308.

Zeeland, det nya i Söderhafvet, omtalas; XXXVIII, 184*

Zeoliths Ikillnad ifrån Turmalin; XL, 237.

Zoologii ; fe Djur
,
Foglar

t
Ftjkar

,
Jnfvfier.

r- Ar
:

. ,, ,^ift|s' i
Jar och älfver^ några Svcnfcas urfprung ; fe Geogra*

Åkerbruket, Huru mycken åkerjord i Sverige, och hu-

ru ftort årliga utfådet ;
XXXI, 138 Sått at förekom-

ma fot-ax; XXXII, 171. XXXIII, 285*. XXXVI, 317,

Anmärkningar vid Sänings- fattet om våren, til före-

kommande af milWåxt ; XXXm, Om nyttan at

röka räg, förr ån den utjls; XXXIII, 276. Åkerbru-
ket
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;
ket i Blekingen; XXXII, 8f. I Kufamo

;
XXXIV, 1 6.

Pä Öland; XXXVII
, 39. Huru n

vatten kan a (ledas af

äkrar och ångar; XXX11
, 93. Åker kan upodlas af

villa kårr; XXXVIII, 1Ö7-183. Om åker - redikapen i

allmänhet, i fynnerhet om Trades -flocken; XXXIX,
120. Om Plogen; XXXVH, 320. XXXIX, 128. Om
flera orfaker til mifsvåxt

;
XXXIX, 18. Om obrun-

nen göd fels formän på Ikrar , framfor brunnen;
XXXIX : 242. 246. 30 års obfervationer vid åkerbru-

ket*! Upland
,
XL, 4-2.5. 11 års obfervationer i Abo

Lan, i fynnerhet om båfta fänings-tiden for höft-få-

det, och orfakerna til mifsvåxt; XL, 89.

Angör
,
dödande, i Grotta del Cane, XXXVI, 247.341.

J -Stenkols-grufvor ; XXXVII
, 244.

Årstidernas befkaffenhet i Upland, Finland, Skåne;
XXXIX, 11. XL, 3. 89. XXXVI, i S6. Se Me-
tcoroi årstider, på hviika flera månnifkor födas öch
åö; XL, 270.

Afke-dunder, fe MeteoroL Obf.

A.

Adla flenars indelning och (kiljemårken; XXXVI, 331,
Se Mineralogi e.

Ang-fiotfel. Huru får efter af&urna tufvor fnarafl kun-
na bringas at bara grås

;
XXXI, 341. Huru Cicuta på

lagat bör utrotas; XXXV, 231. Huru kärr kunna up-

odlas til ångar; XXXVIII, 167-183. Se Botanique*

Arter gifva ymnigt brånvin; XXXVII, 25-9. 272^
Ättika kan tilredas af Mjölon; XXXVII, 229.

(k

ögonftenens ovanliga Rättning hos en Man; XXXV, 147.
149. Ögats konftiga byggnad; XXXVIII, 119. Se
Chirurgie, Syn,

ö< , huru defs (tyrka kan pröfvas ; XXXI
, 267,

Oland. Befkrifnirig öfver tvånne Socknar dårftådes

:

XXXVII, 38.

ÖJler-
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ftfterfions bredd imellan Sven (ka och Liffiånd&a kinter*

na; XXXI, 158. Defs vattens värme och fitlta;

XXXV II, 3M* Tankar om defs fordna högd;

XXXVII, 98.

RÄTTELSER
i)a na£ra fel uti Handlingarna for Od. Nov.
F 6

Dec. 1779.

Stå. 265 , raden 16,.
flår J75M*M TS4*

Sid. JtSB, rad, 9, nar las /i^/re.

Sid! q 34, ^d. 30, flår: En Ma/k allena, {le Solitaire}

kan icke lefva m. m. lås; faftdn Majken kallas Soii-

tatre är däck Jdllan allenafl en enda hos månmjkor

9Ch djur , utan gemenligen fiére*










