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Theoretifk Afhandlings gmndad på Fovfok,
at gifva Canoner den utvändiga fonUy at
deras ftyrka pä alla ftåUen är Jvarandc mot

krutets fprångande krajt.

I alla kng, fä vål til lands fom til fjös har
håndt, at Canoner fprungit under deras
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nyttjande emot fienden. Den ikada och elaka

effed en fådan håndelfe har på dem fom
handtera Canoner, och i iynnerhet pä ea
Skeppsbefåttning, hvilken år mera hopträngd

vid Canonernes ferverande ån Canonfervicerne

til lands, år ogonlkenligi, dä de åro i fara at

Ijelfve dödas af de vapen, hvarmed de fkola

attaquera eller forfvara fig mot fienden.

Den utvåndiga form och proportion af

gods, fom Canoner i alla länder for mer ån

150 år fedan hafvit och ånnu merendels hafva,

neml. i fkapnad af en colonne, något tjockare

i den åndan dår pätåndningen fker, kunde
for defs enkelhet ånnu fortfara, om de blott

biefvo gjutne af god jårnmalm; men fom mot-

fatfen icke fållan intråfFar, hvarigenom hån der,

at Canonerne fpringa, få bor denna deras form

på det fatt råttas, at Canonens flyrka pä alla

flållen blir fvarande mot krutets fprångande

kraft, fä at Canonen, om den ån vore gjuten

af fåmrc malm, likvål icke Ikullc fpringa.

Hvad fom i fynnerhet gifvit mig anled-

ning at tånka i detta for Artilleriet få vigtiga

åmne, har varit cn olyckelig håndelfe, fom

fkedde under loppet af de Profikjutningar fom

anflåldes forledit år, och hvilken jag nu vill

berätta.

Sedan Afhandlingen om Spitskammars Ca-

noner blifvit införd i Kongl. Vetenlkaps Aca-

demiens Handl. II:dra Qy. for år 1798, har på

Kongl. Maj:ts NådigUe Befallning, til utrönande:

om
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öm Spitskämmars Canoner med mindre krut for^t fm
kula lika långt fom de ^åmnbårade med mera krut^

fyra ftycken Jårncanoner biifvit gjutne, nem*
ligen en 36 putidig Jåmnbårad och en36pun-.

dig Spitskämmars; en 30 pundig Jåmnbårad

och en 30 pundig SpitskammarS. Ackterdeleu

af Spitskämmars Canonerne hade cyliudrifk

form utvändigt, anda til fråmfta åndaa af

Spitskammaren, och var defs diameter i botn

lika med half caliben

i 1.

Forledit år uti Februarli månad, flåldes

liar i Garlskrona defla fyra Canoner på ett

Strandbatterie fä, at tapparnes peirpendiculaira

hop:d ofver ifen var 5 alnar, Numererade
brådiappar fattes uti ifen pä hvar 50 aln, til

til didance af 3300 alnar frän Canonerne, för

at håraf genaft Tå veta ll^ottdiflancerne; och
anflåldes della forfok af Officerare frän och
med Ofverfle til Fendricksgraden*

Med Jåmnbårade Canönerhö fkots etidaft

ett ik-ltt, och med Spitskämmars dito trennc

fkott med hvarje fort laddning*

Med 6 graders elevation öch en kula,

gråfade kulorne ifen, på en låhgd i alnar frän

Canonerne fom i Tabellen Lit. A anfört år.

Likaledes Ikots hörizontela (Iwtt^ 8 af

hvarje laddning med famma Canoner, dä llcott-

iångderna i alnar, blefvo iom i Tabellen Lit. B.

A 2 Skill-



4 i8o2, ^a?h Febr. Mart.

Skillnaden emellan fkottlångderna , med
lika krut, åro anfenliga, men i denna fednare

Tabell , til en del aldeles orimliga
, nemligen ;

at fädan ftor fkillnad i fkottlångden fkuUe vara

emellan 36 pundige Jåmnbårade och Spitskam-

mars Canonen, då nådan ingen iTcillnad kr ^

mellan ll^ottlångderna af 30 pundige Jåmnbå-
rade och Spitskammars Canonen, undantagan-

des, den Jåmnbårades ena fkott fom tvårtom

gått hålften långrc ån Spitskammars, hvarefl

fåkert forfta Ricochetten måfle vara innebe-

gripen.

I följe håraf, kaii man af defTa forfok ej

århålla något refultat, hvilkendera forten år

formonligaft, antingen Spitskammars Canonen,

eller den Jåmnbårade ; men ehuru man ej fun-

nit det fom foktes, få har i defs flålle en up-*

tåckt blifvit gjord, fom ej år af mindre be-

tydenhet, neml. den: att Spitskammars Cano-

ner åro långt flarkare at emotftå krutets fprån*

gande kraft, ån de Jåmnbårade, med deii

utvåndiga form de nu hafva.

2.

Under fortfarandet af Proffkjutningen hånde

den olyckan, at 36 pundige Jåmnbårade Ca-

nonen fprang med 14 (kålp. krut och en kula,

hvilket gaf anledning at til de följande ilcot-

ten altid nyttja brånnare. Några dagar dår-

cfter fprang åfvcn 30 pundige Jåmnbårade
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Canon med 1 1 flvålp, krut och 2:11c kulor.

Bada fprungo fonder pä det fått fom vanligen

händer, nemligen, frän kammarbottn diagona-

liter ut til Canons ackterfta och ytterkant fä,

at bakdelen hade form af en afftympad con,

livars mindre ånda var kammarbotns hela

vidd, och den florfta åndan var Canons ftorfta

vidd ackterfl ,
hvarjemte de åfven afbruflit

vid och flraxt fram om tapparnc, fom nöd-
vändigt mäRe ike, men långa fältet efter van-

ligheten helt. Det befants, at båda della Ca-
noner voro gjutne af en ganfka grof materia,

fom pä intet fått liknade den ^ hyaraf Canoner
vanligt åro gjutne.

Til flut når all proffkjutning var fullån-

i3ad, fprångdes med flit båda Spitskammars

Canonerna, for at utröna, on} de voro gjutne

af lika dålig jårnmalm fom bäda Jåmnbärade,
och for at fe på hvad fått de fprungit.

Til den andan laddades de båda med hel

kula krut 5 nemk 36 pundige med 36 fkälp,

och 30 pundige med 30 fkålp. och 2:ne ku-
lor: hvilka fadkilades med längfpitfige hackade
flålkilar, famt dårutom en cylinder af ek, fom
härdt indrefs och räckte til mynningen ; i defs

yttre anda flögs jårnbitar at den fatt mycket
faft; men då Ikottet lofsades, drefs altfam-

mans ut.

E)årpä laddades Canonerne åter igen med
lika quantitct krut fom förut. Den inre ku-
lan kilades lika fom förut med flålkilar, men

A 3 til
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til yttre kulans faflkilande nyttjades 3:ne ft. jårn-

ftånger, affpetfade foni en kil i inra åndan,
och af den långd at de råckte 8 tum utoni

mynningen. Sedan de voro hårdt indrefne

Biellan kulan och kul-Ioppet, injagades dåref-*

ter en ekeplugg eller cylinder, fom råckte från

kulan åfven til g tum utom mynningen; hvar-

efter Canonerne vandes ined jårndångerna och
pluggen hårdt emot ett verticalt fprångt berg.

Mot drufvan lades en fvår furubalk at hindra

reculen. Vid fl<ottens loilande fprungo Ca-
ponerne fonder, från ena til andra åndan i^.

mänga flycken, men Ikottbotrn conferverade fig

nållan hel; jårnftångerna voro mycket krökte

och vridne, trådpluggen kroflad i fmå flifor,

drpfvan hade gjordt ett djupt häl i tvårbal-

ken^ och 36 pundarens kulor, hvilka man en-

daft fick reda p^, hade biifvit få hårdt tryckte

emot hvarannan och plattade, at hvardera

hade en ilåt plan af 3^ tums diameter. Alt-

fammans förhöll fig merendels lika for båda

Canonerna, och befants materien i dem båda

^f faginia dåliga art , fpm i de ^:ne Jåmn-
bärade,

Canonen var vid fråmfla åndan af krutet

rundt om affprungen i flera ftorre och mindre

flycken, men af kammarilycket var endaft ä

ena fidan utfprångt ett flyeke, fom råckte

yiåflan ned til kammarbotn, fä at hela bakr

ilycket hångde tilhppa med florfla delen af

li^utkammarens fida och defs botten, til ett

tecken,
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tecken , at de haft mer ilyrka ofver Spitskam-

mars botten ån behofdes, neml. at kratkam-

mars botten kunde varit något florre, eller

Canons utvåndiga diameter på 4et ftåiletj, nå*

got mindre»

3*

I anledning af det fåregifvande : at då Ca-

non får flarkare laddning än omkring | af

kulans tyngd, fkuUe fkottlångden blifva alt

kortare och kortare: och fom detta var en
hogftt betydande omftåndighet at veta , om det

vårkeligen få forholt fig eller ej, gjordes lån*

gre in på fommarcn forfok på famma batteric,

med en 36 pundig Jåmnbärad Canon af god
materia. Den laddades forft med 66 fkälp*

eller i| kula krut och en kula, horizontail

riktning. Skottet loffades och kulan tog vatt*

net på en diftance af vid pafs 800 alnar frän

Canonen. Sedan laddades med 113 IMlp. krut

och en kula. Skottet loffades och kulan tog

vattnet 570 alnar från Caqon , fom i detfamma
fprang i många flycken från Ikottbptten anda

til mynningen. Bakdelen låg nu helt lika fom
förut, i form af en afflympad con, lilla an-

dan dåraf v^r krutkammars botten, och den
ftorre åndan af con, var nåflan hela. ackttrfla

åndan af Canon med defs drufva.

Af denne håndelfe bor kunna inhämtas:

lat med 66 Ikälp. krut, ej Ikjutes kortare ån

ine(J 14 ikälp., utan fnarare långre, med famma
A 4 ellcc
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eller horlzontel riktning, fe i. och Tab,
Lit. B. Således år det nyfsnåmnde foregif* <

vandct cj vål grundat, åtmindone tråilar det

ej altid in, hvilket vidare kan inhämtas af

fednare gjorde forfok,

$. 4'

Hårigenom har man fått ytterligare bevis

,

at Jåmnbårade Canoner efter vanliga fåttet

formerade, altid fpringa forft vid påtåndnings-

ftåilet. Och emedan godfet år ftörft vid detta

ilålie, få bevifar det åfven att krutets fprån-

gande kraft, och i följe dåraf hettan, dar år

.ftorii.

Når man jåmfor Jåmnbårade Canons dia-

meter tvårs ofver vid kammarbotten, fom år

3,276 caliber, med Spitskammars Canons dia-

meter tvårs ofver vid frårnfta åndan af krutet,

fom år 3,04 caliber, och qvadrerar dem, famt

dårifrån åtdrager qvadraten af calibrens dia-

meter, och multiplicerar refterna med 41, få

får man Jåmnbårade Canons area fedionis,

tvårs ofver vid kammarbotten =7,63 qvadrat

caliber, och Spitskammars Canons area fedio-

nis, vid fråmfla andan af krutet =1:6,475 qva-

drat - caliber, och likafullt kunde denna (iO:-

nånide Canon, ehuru på det ftåilet fvagare,

med aldradorlla fvårighet fprångas; hvaraf man
nödvändigt bor gjora den ilutfats: at om Ca-,

non år få ftark vid påtåndnings-ftållet, at den

dår
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dar ej forft får brifta, fä fordras nåflan ea

otrolig kraft at fprånga honom dår framom;

hvilket fynes af de forutnåmnde plattade ku-

Jorne.

Som jag ej funnit, aC denna omftåndighet

af någon alt hittils blifvit obferverad, fä år

det en ny uptåckt, fom pä det nogafle bor

granflcas.

Denna granll^nimg Icunde ej fke på annat

fått, ån at med all mojelig accurateffe fortfara

med prof0<jutningen, for ^tt om mojeligt vore,

få fkottdiftanccrne i någon vifs proportion til

krut-qvantiteterna, och det få vål med ftorre

fom mindre Ganoner, alla Jåmnbårade; hålfl

man med all fkjutning omojeligen kan få an-

nat till utrönande af hvad fom fokes, ån

fkottlångder.

Som omkring Carlskrona ej finnes någon
horizontel plan på land, af 3opo alnars iångd,

få kunde någon vidare ll^jutning ej foretagas,

forr ån i lliitet af forledne Januarii månad
fedan ifen lagt fig. Man betjente fig af famma
batterie fom förra vintren, och nyttjade fyra

forter Canoner, neml. en 36 och en 24 pun-^

dig, en 12 och en 4 pundig Canon; kul-

loppet omkring 16 caliber långt, alla Jåmn-
bårade.

Alt krut fom fkulle nyttjas til proffl<jut-

ningen, uttogs på en gång från forrådet? det

A 5 var
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var från ett och famma bruk , famt af ett och
famma års tilvårkning. Altfammans tömdes
utur fine fafiager uti en hög, och blandades
vål tilfammans, på det alla fkott fkulle vara
af lika godt krut

.

Alla möjliga forfigtighets-mått togos vid

laddningen, hvilket vore for vidlyftigt at hat
omtala. Jag vill likvål nåmna på hvad fatt

riktningen Ikedde, nemligen på 650 alnars di-

flance dit åt fom Ikjutningen Ikulie flce , ligger

cn klippa, hvarpå år en ftenmur, lämningar

af ett tillårnat krut-torn. Öfverkanten af denna
mur år vid paffg fot ofver vattubrynet. Tvårs
ofver nåmnde mur lades horizontelt en balk,

fom räckte med fin ånda ett flycke utommu«
ren. Uppä hvardera Canon fattes en förlik^

ning eller figte på hvar ånda , den ackterfla h6g,

den fråmfta lågre och få afpaflad, at dä man
riktade på nåmnde balks ånda, hade Cano-
iierne en elevation af 3 27'. På detta fatt

blef Canonernes elevation prccift lika for alla

fkott. Man antog, at ordinair laddning i fkål-

pundsvigt for hvar Canon, fkuUe vara, defs

pundige tal dividerat med 2, 4; de mindre ladd-

ningarne voro |, I och I dåraf, och de f^orre

voro 1 3, 2, 3 och 4 gånger ofvannåmnde or-

dinaira laddning. Alla kulor voro omgifnc

med et af måffing trånfat bålte, få bredt fom
kulans

*) Denna omöåndighet blef åfven iakttagen yid

forledit års proflkjutning.
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kulans halfva diameter, och til tjockleljc få

afpaffadt, att kulorne med någon tröghet in-

fördes i Canonen. Hela fpelrummet blef af

detta bålte upfylt, hvarigenom kulorne kommo
inidt uti Canalen, och fåledes krutets centrum

altid midt emot centrum af kulan.

Tabellen Lit. C, vifar denlångfia och kor-

taile fkottdiftancen i alnar, af 4 fkott for 4
pundaren och 12 pundige Canonerne; dito af

2 l]^ott for 24 pundige, och af 3:ne Ikott for

36 pundaren. Alla med 3® 27^ elevation.

Af denna Tabell fer man, att delTa l]<:ott-

långder cj hafva flört båttre proportioner mot
krutqvantiteterna , ån de förutnämnde, fom
Ikedde forledit år 1799; och fåledes hafva alla

de hårvid tagne forfigtighetsmått nåflan varit

fåfänga,

6.

Det blir då frågan: hvaraf alla defla olik*

heter kunna hårrora?

Forfta orfaken måtte vara i Ijelfva krutet»

neml. att vid defs tillvårkning alla ingredien-

tier ej åro få vål blandade, at af ett centner,

det ena ftålpundet år likt det andra.

Af Tabellen Lit. C fer man, att en florre

qvantitet krut ån vanliga laddningen, gifvit

omfom fiorre, omfom lika, och omfom mindre

fkotriångd; orfaken hårtil mätte fornåmligafl

beflå uti krutets olika godhet, och dr det krutet
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haft , huaraf ftårfta qvantiteten itändes på kortafte

tid, och gifver fiorfla Jkottlängd,

Den andra orlaken torde hårrora dåraf,

at kulorne ej årq aldeles fpherifke, och fåledes

olika lagen gjor^. olika fpelrum.

Tredje orfaken kan vara at kulorne af

fkila olika fpelrum, fiudfa olika uti Canon,
oöh at deflTa ftudsningar med olika qvantitet

lifut, intråfFa på olika fiålien i Canon. Om
lifta iludsningen inträffar vid mynningen på
iinderkant af canalen, går kulan långrc^ eller

inot öfverkant af canalen , dä den går kortare.

Ibland händer åfven at kul-ioppet år litet vi-

dare åt mynningen ån i inra åfidan.

Pvlan kunde åfven falla pä den tankan : at

pm batteriet ej |r färdigt ocif faft, få får Ca-

non någon rörelfe under pätåndningen
3,

eller

dä kulan pafferar mynningen; men at en få-

cian rorelfe, i fall den exifterar, ej har någon
effed på fkottlångden, har af fåkra ron biif-

vit bekant ^^). Således kan batteriets fvaghet

fsj gora någon verkan på flcottlångden.

Når

^) Som momentet af kulans tyngd, multiplicerad

• i Ikottlån^den , bor vara omkring^ lika med
momentet af Canons tyngd multipliceradt 1

diftancen af defs recule : få trodde jag, at om
Canon hindrades ifrån at reculera, llculle ku-

lan gå ett anfenligt flycke längre. For at ut-

:|:ona om det vårkeligea få förhöll fig, gjorde

jag år 1764 på Sveaborg forlok, forft med
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% 7.

Når man betraktar alla delTa artilleri-forfok^

fä år det fvärt a t direék dåraf gora någoa

lag, til finnande af ikottiångder i allmänhet,

fom

2:ne fl. I2pundige Canoner af 14 calibers

långd. Den ena Canon fick reculera , mea
den andra intet formedelfl fiarka fpånnare mot

laveten. Forfoket ilcedde mot fommaren. Nå-
gra OOicerare voro uti båtar for at fe når ku-

lorne togo vattnet. Flere fkott ikots med hvar-

dera Canonen ; fomliga Ikott gingo något längre

och andre återigen något kortare af hvar fort,

lå at dåri , per medium , ej fants någon Ikillnad.

Straxt dårpå gjordes på famma fått forfok med
2me flyck. ij;;pundige Canoner af 20 calibers

långd; men man fant nu fom forr, ingen får-

deles fl<;illnad i fkottlångderna, hvilket |ag

tyckte vara nog befynnerligt; men fom jag

firaxt dårpå kom från Sveaborg, och blef på
annat fått empioyerad, at jag ej hade tilfålle

at tanka på fådant fom angick Artilleriet, fa

blef det på några år bortglömt. Då jag feder-

mera tänkte derpå, foll det mig in, at fom
Canoii har en få flor tyngd emot kulan, at

den med lavette år mer ån 200 gånger florre,

få kan den flora kroppen , for defs tröghet

Ikull, ej få hafligt antaga rorelfe fom den min-
dre, och fåledes kulan vara utur myningen,
innan Canon börjar reculera.

Format gjora mig ofvertygad härom, lånade jag

från Skeppsholmen i Stockholm, år 1775, en
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fom grundar fig på krutets myckenhet hvar-
med fkotten gores, och når man genomfer de

a!

ordinair Spundig Canon med ilcepps rapert,

famt fick til biträde en Artilierie - OtEcer och
några Volontairer. Canonen fördes til Ladu-
gårdsgärdet , och fiåldes forfl pä den plan, fom

i Artilleriet vanligen betjenar fig af vid deras

exercitier, och flgots några fkott på en tafla,

af hvilka ett fkott råkade tafiian i ofra kanten.

Sedan låt jag hopfamla kulierfienar, och lade

på en hog bredevid batterie - planen, hvarpå
Canon flåldes; fienar lades på det fått mot
rullarna, at vid minfta recule ikulle Canon
fvångas utur fin dire6lions-linea. Om jag min-

nes rått, Ikjots 4 Ikott, hvaraf 2:ne råkade

taflan, det fifta få godt fom midt i fläcken,

ehuru Canon vid fliottets låffande hade kaftat

fig ur fin diredion vid pafs \ af en råt vin-

kel åt ena fidan.

Några år derefter, då Ikeppet Vafa proffeglades,

ikjots i Gotheborgs Ikårgården några fkott ef-

ter tunna, med en igpundig Canon i vanlig

Ikepps-rapert , på ofra dåck, famt med en 24
pundig Canon i Courfier-Lavette, på undra

dåck. Vid denna lavette hade jag inrättat en

fådan riktmachine, at påtåndningen fKedde un-

der det man g)orde den verticala ricktningen ,

och kunde Canon ej reculera |- tum, forr ån

kammarfiycket damp ned och mynningen i

vädret. Icke defsmindre tog kulan merendels

vattnet flraxt innom tunnan, likafom for ofra

lagets Canon, til et tecken, at kulan var nr

myimingm p innan Cmion började recukra.



i8<>^y ^^n. Febr. Mart 15

af andre gjorde proflkjutningar, fä åro de vid

pafs lika med deffe elier foga båttre. Man har

omkring i hälft annat feculum gjort proffkjut-

ningar, utan at dåraf få någon uplysning be-

träffande llcottlångder, fom år hufvudåndamå-.

let af alla profllcjutningar ; och fom hela felet

beftår uti Canoners, kulors och krutets ofull-

komligheter, få blir ej annat råd, ån af de

Ikottlångder man fått, genom mycken forlk-

ning antaga fådane längder fom blifvit pas*

fande til detta problemets uplofande.

Man vill nu vidare tilfe, hvad hjelp til

detta problemets uplofande flår at vinnas ge-

nom de forfok fom nu fkall berättas.

5. 8.

Följande fkott anflåldes for at utröna, hvad
effed det har på Ikottlångden , når vacuum
låmnas i krutkammaren emellan kulan och
kammarbotten, neml. 1:0. rundt om cardufen,

2:0. emellan cardufen och kulan, och 3:0, emel-

lan cardufen och kammarbotten, och det med
olika qvantiteter krut, men kulan likafult al-

tid på ett och famma afflånd ifrån kammar-
bottem

Alla de fmalare cardufer voro forfeddc

med fmå trådribbor å undra fidan, få att dc

iågo midt i canalen, och alla kulor trånfades*

Elevation var 3° 27^

Ta-
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Tabellen Lit. D vifar utflaget af alla defla

fkott.

a, a, a. Til defla cardufer gick flubinc
från fånghåiet til centrum af defs inra ånda.

Af defla forfok här man funnit, ju min"
dre rum krutet iiptäger i proportion til defs qvan-
titety och ju närmare kulan kommer intil påtänd^
ningsjlållet

^ dejlo Jlörre blir Jkottldngden,

i 9-

Til ät finiiä krutets verkan mot kulan,

når pätändningsflållet år pä difFerenta flållen

af krutets långd.

Hårtil togs en 3pundig caiion, hvars canal

var 21 caliber lang. 3:ne nya fånghäl gjordes

til 2 tums fl^illnad frän hvarannan. Alla fl^ott

fkjotos med cardufer och i fkålp. 28 lod krut,

fom uptog en långd af 8§ tum. Kulorne voro
trånfade och fördes tått til cardufen. 3:ne fl^ott

likotos med hvarje fånghål. Elevation 27',

och ikottlångderna blefvo per medium lom
följer:

Med vanliga fånghålet vid kammarbotten

N:o. I — 1 542 alnar.

Det for om detta eller N:o. 2 — i875 dito.

Det nåfl for om eller N:o. 3 — 1880 dito.

Och med det fråmfla eller N:o. 4— 1 798 ^ '^^o.

Likaledes flvots med en i2pundig Canon
af 6 calibers läng canal, med 2:ne fånghål,

2I tum emellan dem, 2:nc flvålp. krui,

flvOtt
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fkott med hvart fåoghål, famma elevation föm
forr, och blefvo fl<ottlångderna per medium:

Med vanliga fånghålet . . 1366 alnan

Med fråmfta dito * * . . 1 421 dito.

Man finner hår^ likafom i föregående

at krutets kraft mot kulan vill vara ftarkare,

ju nårmare kulan år intil pätåndningsftållet

Detta kunde åfven gifva anledning til fång-

hålets placerande midt på krutets långd; men
har den olägenheten med fig, at Canons rcculc

blir då for väldfam,

10*

Til utrönande om krutets vårfcan på ku-

lan Iker med en enda ftotj eller medelft fuc-

ceffive tryckning, anfiåldes forfok på följande

latt

:

Jag låt gjuta 2tne fortcr ispundige kulor,

3tne af hvar fort^ Deras vigt lika med 2:ne

ordinaira I2pundige kulor, följakteligen aflånga.

Den ena forten var fpherilk i båda åndar;

men den andra forten, fpherilk i ena och platt

i andra åndan , fåledes kortare ån de förra

:

och for at upfylla fpelrummet rundt om, och
ligga fiadigt i canalen, vulades den linråtta

delen.

Med en I2pundig Canon af 17 calibers

långd och Ii fkålp. krut, fkots med hvardera
forten 6 llcott, hvilkas fkottlångd per medium
for de fom voro fpherifka \ båda åndar var
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614 alnar, och for dc fom voro fpherifka ä

ena och platta i andra åndan åt krutet, 831
alnar.

Om kraften fkulle vara, fom qvadraten af

finus til incidence-angelen, få vore den dub-
belt fä flor mot den platta kulan, fom mot
den fpherilka (fe Kongl. Vet. Acad. Handl.

for är 1798? 2:dra qvartal om Spetskammars
\ Canoner), i följe hvaraf Ikottlångderna borde

vara til hvarannan nåftan fom i til V2, det-

år fom 64 til 8^8- Altfå om den ena forten

gjort en diftance af ^14 alnar ^ borde den an-

dra gått 8^8 alnar, och fäledes foga Ikillnad i

forhållandet emot de forras.

Håraf b6r göras den flutfats : at om kru-^

tets verkan hade varit fucceffivCj hade ingen

ikillnad blifvit i Ikottlångderna ; emedan den

tryckande kraften mot kulan, vårkade då ej

fom qvadraten af finus til incidence-angelen,

utan endaft i proportion mot kulans area fec-

tionis: och fom denna area var lika for båda

lorter, få borde ingen fkillnad blifvit i ikott-

långderna; men fom deffe varit olika ^ få följer

dåraf: at krutets värkan mot kulan, Jker med en

enda Jiöt, hvilket åfven bevifes af kulornes

platthet §. 2, fom omojeligen kunnat ike, om
krutets verkan varit lucceffive.

Åfven ftår uti nyfsnåmnde handling: at

krutets kraft mot kulan år fom den längd det

uptager; och i §. 4. at krutets kraft mot ku-

lan bor anfes at vara fom qvadraten af finus

til
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incidence-angelen. Af defle nu fcdnare gjorde

fårfok finner man, at den forfla fuppofitioncn

år tvårtom, men den fcdnare riktig.

^. II.

Af all Ikjutning kan ej inhåmtas refultatet

af annat ån flcottlångden Det fom åfiadkom*

mer denna vårkan år krutet. Krutet kan an-

fes på 2:ne fått,neml. defs qvantitet i anfeendc

til tyngd, och defs qvantitet i anfcende til

rymd.
I Canoner af ett och famma pundige tal,

men olika laddningar, kan krutets långd åfven

exprimera defs tyngd; men dä Canoner af olika

pundige tal eller calibrar fkola jåmforas, bor

utom krutets vigt, åfven defs rymd fom år

defs långd och calibrens qvadrat, komma i

fråga.

Krutets vårkan mot kulan, år af den heta

luften eller ångans expanfion, fom forordfakas

af det itända krutet.

Hettans intenfitet år altid flörfl dår den forft

begynner, neml. vid påtåndningsftållet 4),
alt fom antåndningen af krutet tiltager , tiltager

åfven intenfitet ofver alt emellan kulan och
kammarbotten, i följe håraf expanfion ; men
fom hettan och expanfionen åro ofkiljagtige,

och då krutkammaren blir for trång grans for

defs häftiga utvidgning, få måfle antingen hin-

dret utur vågen, fom år kulan, eller ock fkall

B a eano«
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Canoncn crevera, hvilkjét åfven hånder faft cj

alt krutet hunnit blifva antändt, fom fker med
fåmre krut, hvilket brinner mindre fort 5)
ån cxpanfion hinner til fm hogfta grad af full-

het, då explofion for fig går och kulan får
flot, innan elden hunnit communicera fig til

hela krutmaflan; hvaraf (kottlångden blir kor*
lare eller iångre^ alt fom den qvantiteten af
otånda krutet nårmaft kulan dä varit florrc

eller mindre. Detta då otånda krutet fattar

eld och brinner under kulans fart utur Canon

;

men har ingen effed på kulan, emedan den
expanfionskraft fom det forordfakar, aftager

nåftan i famma proportion fom rymden bakom
kulan tiltagen

§• 12.

Man har funnit, at likafom parabolen år

applicable vid bomkaftningen , få år hyperbo»
len, rätteligen nyttjad, applicable til finnande

af Canoners utvåndiga form, at emotfiå kru-

tets fprångande kraft, (fe Herr Profefforen och
Riddaren Melanderhjelms Afhandling i

famma åmne uti Kongl* Vetenfk. Acad. Hand-
lingars IV:dc Qyart. for år 1783).

Alt hvad fom angår detta Problemets up* ~

lofande, finnes i Fig. L Tab. L II. III.

Låt DEF vara en Hyperbole, AO. A C
defs Afymtoter; MD, NE och OF Ordinater;

AM, AN och AO Abcifor; fupponera AM
beftåndig, få år MD ock beftåndig, hvaraf

AM
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AM. MD år en beftåndig qvantitet och kallas

Hyperbolens flyrka.

Om från D dragés linien DU parallelt med
Afymtoten AO, och continuerar Ordinaterna

NE och OF til T och U, fä år det Hyper-

MO AM+MN
bolens egenflcap, at ^ : t :

MO. OF : MN. NE : : FU : ET. Och år krutets

kraft mot kulan i famma forhållande.

Att applicera detta til Canon, få antag at

defs krutkammars botten år uti M,

Supponera att en och famma Canon fkall

hafva olika krutladdningar, en florre och en

mindre ; den florfta krutladdningens långd

MO^sL, den mindre MN=1, fått beftåndiga

L 1

qvantiteten AM=?n : få år — • : : FU s
^ L+n 1+n
ET, och fkall man finna af gjorde proffkjut^

ningar, at qvadraten af fkottdiflancerna år i

famma proportion.

Och for Canoner af olika calibrar; om ca-»

librens diameter for en florre Canon fåttcs

c=C, och för en mindre -=c, krutets vigt for

den fiorre =K, och får den mindre =k, be«

K
flandiga qvantiteten AMr:m: få Ikall —ziznr

k
FU:ET, fom qvadraten af ^kott.

Ilngderna. B 3 X3
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§. 13.

At af de genom prof&jutning fundne Ikott-

långder, gjora fig nytta til detta Problemets
uplofande, blir nödigt at for alla fyra Canonerne,
utlatta krutqvantiteterne (§. 5), tillika med deras

motfvarande Ikottlångder fom Fig. 2 utvifar.

Från A, efter hvad fcala fom hålft , affått

proportioner af krutqvantiteterna , AB, AC,
AD och AE, fom åro i forhållande til hvar-

annan fom |, |, | och i (fe $.5); frän

defla ftållen drag frän B,^, DochE, Irnier

vinkelråta mot linien AE.
For at fä en låmpelig långd, fä vål for

calculcrne fom for denna figurs upritande, fä

kan man multiplicera alla flcottlångder i Ta-
bellen Lit. C. med 4!^, och derefter formera

fcalan (Lit. a) vid famma figur, dä propor-

tionen af alla deffa ilcottlångder blir oför-

ändrad.

Efter denna fcala affatt frän E alla fyra

Canoners långfta och kortade ilvottdiftancer med
laddningen (j), heml. for 4pundige den kor-

tade från E til F, och den längfla frän E til

G; for I2pund. den kortaRe från E til H,och
den långfta frän E til S; for 24pund. den kor-

tafte frän E til K, och den långfta frän E til

Lpä lika fått for 35pundige, kortade och långda

fkottet uti M och N. Af delTa (killnader emel-

lan kortade och lån gfla Ikottdifiancerna forme-

ras rec^anglar, den fmalade med tvårftrekar
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tilhorer 4piinclige Canon, den fom år litet

bredare med diagonala flreck tilhorer I2pun-

dige Canon. Den ånnu bredare med prickar

tilhörer 24p. Can., och den bredafte til 36p. Can.

På detta fått upfåttes IkottdiCiancerna för

de 3:ne mindre krutladdningar, famt formerar

Redanglar med fine bredder fvarande mot Ca-

nonernes pundige tal.

Får laddningen (i) affåttes pundlen O,
Ikottdiftancen for 36pundaren och punden P
for 4punds fkottdiflancer, lika mycket hvar,

allenaft om mojeligt, den inträffar på något

flålle emellan den Canons kortade och långfla

fl^ottdiftance, (emedan den kortafte kan vara

lika få mycket den råtta fom den långfla och

fä. tvårtorn), men likvål få, at formodeligen

alla Ikottiiiflancer fkola pafTera genom fine

motfvarande Reélanglar, hvilket ej genaft låter

fig gjora, utan några forfok med pundernas

flyttande in och ut.

i 14-

Innan man fåker flkottlångder for hvar krut^

laddning, blir nödigt at forft finna fkottlång-

den for alla fyra forter Canoner med krutladd-

ningen (i); och for at finna defla, nyttjas

den Ikottlångd man anfett vara båft pallande

til ftorfta och minfta Canoner (36 och4pund.)
neml. punden O och P; den ftorfla längden

(efter denna fcala) EO=49,4=p , och den minfta

B 4 EP==
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EPr:39,75=:p C§. 12, Fig. i); men forfl innan

man vidare fortfar hånned blir följande nö-

digt at veta.

Om Canonens pundige tal fåttes =:P, få år

p
vigten for krutladdningen (i) := — :=Kfkälp.

2,4

Ci» 5); en cubik fot defeufions-kriit fkakat,

våger 55 fkälp. vift. vigt; i anledning dåraf,

når krutet år i cardus, uptager famma vigt af

ktut cn ftorre rymd i krutkammaren , hvarforc

en cubik fot dåraf, kan anfes at våga 54 fl^äl-

pund; i följe håraf, krutets långd i fot for

famma laddning =:o,29()P^:i:L, och en calibcr-

diameter i fot år = = C.

Krutets vigt för ladd-
ningen (i) fkälp.

Defs längd .... fot.

Calibrens diameter fot.

Pito qvadrat . . . fot.

56 pund 24 p:ci. 12 p:d. 4 pund.

K =1 y,o
L ==0,987 5

C =20,5; 984

10,0
0,3624
0,J228

0,684 5

0,4149
0,17^1

k =1,6667
1 =0,4746
c =o,2S77
c^=o,o828

Som fkottlångderna åro (p och q), och i

anledning af §, 14, fkail (p") vara til (q*"} fom

K k'
FU til ET, i följe dåraf ilcall

q^m+Lc^.m+i

: q^, hvaraf m=
c-Kq^-^C^kp*

Om exponenten for C varit högre eller

lågre ån 2, hade expreffionen blifvit orimme-
1ig, til et tecken att den nödvändigt fkulle

vara
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vara dar, emedan C^L exprimerar krutets rymd,
hvaraf följer, at krutets kraft mot kulan, dr

diredte fom defs qvantitet eller vigt; och reciproS;,

pä vi/st fatt mindre dn den rymd det uptager^

hvilket beftyrkes af forfåken 8 och 9, famt

Tab. Lit, D.
Det år fagt: Reciproél, pä vift fatt mindre

ån den rymd det uptager, dårfore: at om kru-

tets kraft mot kulan varit helt och hållit Re^
ciproét fom krutets rymd , fkulle den minda
Canon ikjuta lika få långt fom en flor Canon,
hvilket år emot all årfarenhet; och år det juft

får at moderera denna Reciprocitet fom nämna-
ren blifvit tillokt med beftåndiga qvantiteten

(ni)
, på det krutets efFed mot kulan i en ftorrc

Canon, fkulle vara til famma effed i en min-
dre Canon, i ett gifvit forhällande.

Emedan p* : q* : ; 49,4 : 39,75 : : 1000 i

647,5; fordenfkull: om alla defla vården infåt»

tes i ^eqvation, få har man m ^ i, hvaraf

K—= år fom p^, och år detta fom krutets
C\L+i
kraft mot kulan; men fkottlångden år fom p,

det år fom V :; infor värdet af defla
^ C^L+I

qvantiteter i denna expreflion for S^pundigc
Canon: tag qvadratroten dåraf, och dividera

36pund. Canons fkottlångd 49,4 dårmed, få

får man 10,7591 til beflåndig coefficient for

B 5 Ca«
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Canoner af alla pundige tal: fä att fkottlång-

den med laddningen (i) år for alla =10,7591

C*.L+i
Håraf blir fkottlångden for 36pundaren

= 4940 = EO.
For 24pundaren = 47,69 = EQ.
For ispundaren = 44,68 = ER.
For 4pundaren = 39,75 = EP.

Hvilka diflancer affåttes efter forenåmde
fcala frän E (Fig. 2) , fä har man Ikottdiflan-

cerne O, Q^, R, P for alla fyra Canonerna

36, 24, 12 och 4pundaren med laddningen

(l), hvilfe:^ intråfFa bra nog på fina motfva-
rande recäanglar.

Nu aterftär, at för hvardera af dcfla fyra

Canoner finna fkottlångden for de tre mindre
Jjrutladdningar,

Det blir nödigt, at åfven determinera cn

vifs diftance for den minfta eller \ laddning,

och det endaft for cn Canon; låt den vara 36
pundaren, ooh antag at den intråfFar i punk-

ten S, dä diftancen BS år = 32,043, fe fore-^

gående §,

i- 15-

For at facilitera de calculer fom komma
at göras, få har man Tab. Lit. F, hvaruti fin-

nes vigten af krut, och den långd det uptager

i
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i Canoner af alla calibrar, likaledes calibrcns

diameter i fot

Som det år med en och famma Canon,
fkottlångder nu fkola fokas for olika qvanti-

teter krut, få kan man i den expreffion man
vill nyttja, icke allenafi utefluta calibren , eme-
dan den år denfamma for alla fkott, utan åf-

ven krutets vigt, bvars qvantitet kan expri-

meras med defs långd ii och 12); for-

denfkull om krutets långd for florfta laddnin-

gen L, år =M0 (Fig. i), for minfta laddnin-

gen 1=MN, famt beftåndige qvantiteten AM=n

»

och qvantiteten af fkottdifiancerne FU=r*49,4 ,

L=: 0,9873 > 1 = 0,3291; når defs vården infå-

res i aeqvation, få blir n^2,i8i3« Altfå år

kraft mot kulan; men (kottlångden år = r =3

L
fom r*, och år detta fom krutets

titctcr for laddningen (i), tag qvadratroten

dåraf.
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dåraf, och dividera defs fkottlångd 49,4 dår-

mcd, få får man b = 88,5 til bedåndig coeffi-

cient for alla 35pundige Canons laddningar:

få at fkottlångderne til 36pundige Canon år

^ 884 V -~ » håraf blir fkottlångd. med
2,iSi3+L

hddn. (i) och krutets långd -^o,9873 = 49400.
Dito I Dito 0,7400 = 44,542.
Dito i Dito 0,4936= 38»oi7o

Dito I Dito 0,3291 = 32,o43*

Når defla långder affåttes på fme motfva-
rande krutdiflancer frän B, C, D och E,
famt genom alla punkter drager krumlinien

ASO, få gifver diftancen mellan rata linien

AE och krumlinien ASO ikottdiflancer med
alla laddningar, mindre ån laddningen (i) for

36pnndaren,

Som det bor fupponeras, at famma pro-

portion af fkottlångd, fom en f^orre qvantitet

krut har til en mindre qvantitet krut i en f^orrc

Canon, få har fkottlångderna fig til olika qvan-

titeter krut i en mindre Canon ; och fom det

åfven inträffar med forfoken, neml. af alla

Canoner mellan 35 och 4pundare, få bor det

åfven antagas. I följe håraf, ikall flcottlångden

med laddningen (i) förhålla iig til fkottlång-

den med laddningen (|) for Canoner af alla

pundigc tal : : fom r : til s , det år ; : fom

49,4: til 32,043.

På
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På famma fått får man flvöttlångderna foE

de andra Canonerna, neml. ^4, 12 och 4pun-
dare bekante, dä krutladdningarnes längder

L, 1, til den Canon fom fokes^ införes i aeqva-

tionen n = — famt fjelfva fkottlång-

den medelft expreffionen b 1/ . .. Om man
¥ n-fL

opererar i famma ordning fom for 36pim<lig€

Canonen, få får man de il<ottlångder fom åro

införde i Tabellen Lit. E; affått i figuren defla

längder efter fcalan, på fine motfvarande krut-

dillancer, och drag for hvar Canon, likafom

för 36pundaren, linier genom alla punkter.

Defla krumlinier gcnomfkåra finc motfva-

rande redanglar , undantagande 4 pundarens
fkottlångd, fom med laddningen Cf) ej råcker

långt nog ut, dock fynes den hafva fin riktig-

het, i anfeende til defs andra laddningar foru

ganfka vål intrålFat; men den fundna Ikottlång^

den med laddningen (|) for 36pundaren, har

på långt når ej hunnit til den vårkeliga fkott-*

längden, eller rättare: den vårkeliga fl^ottlång-

den år helt och hållit utom denna grans. Or-

faken hårtil har jag federmera fått veta, fom
var den: at 2:ne fkott af de 3:ne fom Ikots ej

tog eld, emedan carduferna voro något vida,

och dåraf ej vål hunnit til kammarbotten ; dc

blefvo dårfore med mera kraft indrtfne, ocb

var
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var en karl nog driftig at fora fåttaren in, och
drifva kula och cardus båttre intil kammar-
botten; och fom man ej var fåker om icke

någon gnifta eld kunde vara qvar af förra

påtåndningen, Ikedde ej någon vidare riktning.

Man fupponerar dårfore, at riktkilarne af denna
anfåttning lofsnat, och Canon därigenom fått

någon florfe elevation; åfven ock, at krutet

blifvit af anfåttningen mera fammanpackat och
kulan dåraf närmare intil fånghälet, hvaraf de

2:ne Ikotten gått långre 8 och 9). Emed-
lertid var rått illa at den ej laddades ä nyo;
icke defs mindre, fom krumlinien intråfFar for

ofrigt braf i de andre 3:ne fkottlångder , få

kan vid 36pundarens, genom denna theorie

fundne fkottlångder, ej eller vara något at

påminna.

§. 16.

Som man for Canoner af alla calibrar, fått

fådane expreffioner for krutets effed mot ku«

lan , at de deraf fundne fkottlångder i det når-

mafle inträffa med forfoken, i fall Canoner,

kulor och krut hade varit mindre felagtige,

och at det blifvit beftyrkt fom anfört år i

12, famt åfven hvad man antagit i §. 14,

neml. at qvadraten af fkottdiftancen år fom
krutets effed mot kulan, fä år detta alt ett

bevis, at de expreffioner man hårtil nyttjat,

rätteligen cxprimera krutets kraft. I följe hår-

af har man det hufvudfakeligafte fom bchofves
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til detcrminerande af Canons utvåndiga form,
at defs ftyrka alleflådes Ikall blifva fvarandc
mot krutets fprångande kraft.

Af de Canoncr fom blifvit fprångde, b6r
man gora den flutlats: at krutet använder hela

fin kraft at fprånga Canon, hvilken fprång-

ningskraft exprimeras med fumman af alla or-

dinater i det hyperbolii"ka fpatium D M O F
(Fig. l), fom år emellan kammarbotten och
kulan. Således år fprångningskraften på hvart
ftålle altid iom ordinaterna i detta fpatium,
hvilken år ftord vid kammarbotten MD, och
vid OF eller kulan, minfl.

I anledning håraf vill man formera Cano*
ner efter alla brukeliga calibrar. Det forfla

fom fkall finnas j år den ftyrka de bora hafva

vid fråmfta åndan af laddningen (i). Hårtil

K
måfle dä nyttjas cxpreflionen -

.

~
^ ie §, 14.

C^.L-j-

1

fom exprimcrar eflPcden af den delen af kru-

tets hela fprångande kraft, fom vårkar vid

ordinaten OF. Infor de vården fom finnas i

Tabellen Lit F,för krutladdningen (i) i denna
exprcflion. For hvar Canon fårlkilt åro de

vården fom dåraf upkommit införde i den

I

ordning, fom efterföljande Tabell, forfta co-

lumnen (S) vifan Och år detta proportion af

krutets fprångande kraft uti defla Canoner vid

fråmfla åndan af laddningen (i), hvarefter

Canons flyrka på det flålkt Ikall proportionc*

pas
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ras"; men fom detta ej blifvet den abfoluta

flyrkan, utan endaft den relativa, fä vill man
antaga, at godfets tjocklek vid frånifta åndaa
af laddningen (i), fäfom florft^ llkali vara i/^

caliber til en 35pundig, fom af årfarenhet be-

funnits gifva Canon tilråckelig fiyrka. Alla

de andre Canoner bora dä pä famma (iålle

fom denna, fä famma proportion af ftyrka

mot krutets fprångande kraft.

Emedan godfets tjocklek pä detta flålle for

36pund. Canon år =1,1 caliber, fä år defs dia-

meter utvändigt pä famma fiålle — 3,2 caliber

= d, och fått kul-loppets diameter •=z C.

Som Canons area fedionis exprimeras med
—C*, och fom krutets qvantitet pä det flåU

let åfven exprimeras med C^, fä år Canons

flyrka at emotftä krutets fprångande kraft,

BireSe fom defs area fedionis och Recip'oSt fom
Q2

krutets qvantitet, det år = y = OF

(krutets fprångande kraft), fe nyfs förut i

denna

men fom Canons ftyrka i forfta columnen for

Sått C = I, fä år = 9,2401 y;
I
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= 0,43838. Således Ikall Canons fiyrkä
2i>o778

vid fråmte åndan af laddningen (^i) for Ca-

noner ai alla pundiee tal vara ~ ____ =y-
^ ^ C^L+t

och år detta infort i ändrä columnen.

Håraf finnes låtteligen Canonernas utvån-

diga diameter vid fråmftä åndan af laddnin-

gen (i>

Som =y få år d=C.Vy+ 1 fot, men

uti Caliber år (1 = Vy+ij' och år detta infort

i 3:djc Columnen, famt godfcts tjocklek på

det flållet år =f —~ = fom år infort i 4;d^

columnen.

ir. v. A. Handh L Qy. c Pund
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Pund.
ti.

1^
42
36

50

24
18

12

4

2

I

s_

2
1
Tö
I

1-2

i:fta

22,0945

21,6263

21,0778

-0,4348
I9'^4^3

2: dra

y

9.^858

94805
9,2401

8,9582

8,6125

18,638218,1706

i7»27i7i7,56o8

5:dje
d

Caliber.

4:de
t

Caliber.

6,5508

5^9839

11,6178 5*0930

14,9432

13,6500

9,7864
8,1600

5*1980

3,7463

4,2902

3,5772

2,2787

1,6425

3,2689,1,134

3,a374!i*ii9

3,2000' 1,100

3,1557-1,078
3,ioo3ji,o5o

3,0283
j

1,014

2,925910,963

2,7479,0,874

2,6425

2,4684

2,3000

;
2,1 394
I.8107

1,6255

0,8^1

0,734
0,650

0,570

0,405

0,310

Med denna tjocklek af gods få alla Cano-
titt lika ftyrka på nåmnde flålle mot krutets

fprångande kraft At

*) Som Canonerne med iine tappar flodo 10 fot

ofver ifen, hvilken var den horizontela plan

hvarpa kulorne gråfade, fa borde rätteligen de

Ikottdiflancer man fått af proffkjutningarne ej

nyttjas i calculerne, innan de förö uj dergått'

en förändring, medeift fupponerande af en an-

nan horizcntel plan, fem borde gå genom tap-

parnes centrum, 10 fot högre ån den förra,

och derefter uträknat hvar kulorne af ftorre och

'

»imdre Canoner, famt af florre och mindre:
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At man gjördt utråkningar till få fmä Ca*
lioner eller Ikjutgevår^ åf endaft for at vifa^

ät denna regel paffar ånda til eii enloding el-

ler möilfquette, hvars gods ofvef kratkam*
inarens fråmfta ånda, blir litet rnlndre ån i

vårktum, hvilket inflåmmef med erfarenheten

och åfven beftyrker theoriens rigtighet;

Håraf kan inhåmtas, at canoner af mindrö
calibrar, kunna hafva mycket mindre gods,årt

de af Itorré calibrar. Detta beOyrktes åfvert

af forfok fom blifvit gjorde med Canoner af

inindre pundige tal och mycket fvagare gods

ån vanligt j då de vid proffkjutningen befun-*

nits tilråckeligt flarka, hvaraf nian gjordt den
jlutfats , at florre Canoner kunde hafva lika fä

litet gods i caliber mått^ men at denna flut-^

fets år falfl<^ fer man nu af de hår gjördd

C 2 t^U

laddningar^ borde träffat denne plan; då félj^

akteligen Ikottlångderna blifvit kortare, och har'

denna afiiortning ftorre effe6l på de mindre id

på de fiorre fkottlångder: emedan Canöns héjd
öfver gråsnings - planen år i Horre proportion

Inot de fmårre Ikottlårigder ån mot de ftorre.

Men fom proportion af Ikottlångderna lins emel-
lan (for Canoner af det pundige tal fom van^
ligen brukas) hade härigenom ej blifvit Hört

annorlunda ån forr: fa har man änfedt en 11^

dan fåråndHng fåfom onödiga emedan den ej

Ikulle fororfaka någon märkelig Ikillnad i god-
fets tjocklek,'
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calculer, fom åro införde i fjerde columnen
af ofvanåmnde Tabell.

§. 17-

Det återflår nu at determinera godfets tjock«

lek pä alla andra flållen af Canon , eller defs

titvåndiga diameter, fom fvarar emot den tjock-

lek den fått vid fråmfla åndan af laddningen

(i). Man vill, fcr exempel, råkna ut diame-

trarne på alla flållen for en 24pundig Canon.

Emedan det endaft dårpä ankommer, at

finna ordinaternas långder i det hyperbolilka

fpatium DEFOM (Fig. i), fom exprimerar

krutets fprångande kraft på de ftållen (§. i6),

få nyttjas analogien MO. OF : MN. NE : : FU ;

ET::r* : (§. 12); r och s åro fl<:ottlångder.

Sått abcifsorne MO=x, och MN=w, ordi-

naterna OF = y, och NE = z, få har man
xy : wz : : : , hvaraf s*xy=r*wz , och fom
alla abcifsorne åro gifne, men ej ordinaterna

i det hyperbolilka fpatium, hvilka nu fkola

fokasi få år z=— Nu år m+x.y^m+w.z,

hvaraf m=-^^ , och fått MD=g. Man får

vårdet af yc= 8,01^5 ^ox laddningen (i)

Tabellen i foregående och krutladdningar-

nes långdeif for (i) = x, och for (|)=w, af

Tabellen Lit* dår x = 0;862 famt w=o,287>
och
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och g=i2,5o85; år fom 49,4 och fonx

20,784, z= 10,8693, 111=1,9065 hyperbolens

flyrka (mg) = 23,8474; når detta fednare tal

divideras med m-[-x, fä får man alla ordina-

ternas (y) längder (Fig. 3), fom införes i

denna Tabell.

Knstladdn.
Abcifsor

för 24p:d.

Canonen.

Ordinater.

Deras längder
eller

krutets

fprängande
kraft.

Cano^ns diame-
ter utvändigt

i

Caliber.

Godfets
tjockek i

Caliber.

0 MD= g=:I3,5085 bbE=3,6754 1,338
I

S NE= ziz 10,8693 cc=3,4452 1,223

I OF= y= 8,6125 dd=:3,ioo3 1,050

2 PG= y= 6,4909 ee=2,737o 0,869

3 y= 5,2078 ff =2,4915 0,746

4 RS = yzz 3.7323 gg=2,i754 0,588

5 SK = y= 2,9084 hh=i,977o 0,489
6 BL = y= 2,3824. ii =1,8391 0,420

Sammanbind alla punkter b, c, d &c., få

'blir dåraf en krumlinea fom vifar Canons ut-

våndiga Form frän kammarbotten M til myn-
ningen B, och bor kallas Canons conflruélions-

linea.

I

På detta fått kan man finna diametrarna

på alla flållen for Canoiier af alla pundiga tal

då diametren vid dd, eller vid fråmfta åndan
af krutet år bekant; i anledning hvaraf Ta-
bellen Lit. H år utråknad for alla brukeliga

C 3 ca-
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eaiibrar, från oeh med en 48pundig, till och
med en 4pundig Canon 'Q.

Anmärkning, Man fer hår, at til detta pro*

bleiBcts uplofande, hade ej behofts andra Ikott-

diftancer ån for laddningen (i), med Canoner
af florre och mindre eaiibrar, och i följe hårr

af: de fkottdiflancer man fått af mer och minv

dre krut, i detta affeendet varit onodige;men
fom det åfven år angelågit at veta, hvad for^

snåp det fkulle hafva med fig, i fall krutet

yore mycket godr , at flora krutladdningar kunde
nyttjas, fä fkall man mot (lutet af detta arbete

^i4are få uplysning hårom; men nu til fakeri

Ig^n,

Om Canoner fkulle få en få flor diameter

§ekter yid kammarbctten fopi bb, i ofvan*

flående

^'3 En Pra£lict]S fom vill gjora fig nytta af defla.

calculer, bor efter denna tabell formera en ge*

iieraLritning for alla forter Canoner, nemligen

på det latt: at deras diarnetrar , efter en ocb

iamma caliber - fcala , affåttes på fme motfva-

rande flållen; da kommer de mindre Canoners

jdiametrar, altid innom de flörres, Om genom
alla punkter for hvar Canon dragés en iinea,

få bar man conflru^lions-Iineor for alla nåmde
forter Canoner på ett flålle; och når omtalte

Scala blir af den Sorlek, at en caliber gjores

lika med ett par tum, fa år denna ritning

commode at tillgå, når ritning fkall gjoras tij

en Canon af kvad pundige tal fom hålö.
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flående Tabell och Fig. 3 , få blef den oform-

lig, famt incommode i anfeende til lavetten;

ocli for at minfka denna Hora diameter, och
likafullt bibehålla Canon lika ftark på detta

ftålle; vill man gora Canonen med affpitfad

krutkammare: och blir detta en orfak hvarför

alla Canoner bora hafva fpitskamrar; de kunna
lika fä fort, vål och beqvåmligen vilkas och
laddas fom Jåmnbärade.

Fordenfkull , affått vid mynningen en di-

flance ik=o,23.Bi, frän d, drag linien dl, i di-»

redion dk; fammaledes på andra fidan om
Canons medei-linea MB, fä blir Canons ut-

•våndiga diameter vid kammarbotten ;=11, låt

mm, 00 vara hela Jåmnbärade canalens långd

och vidd; från n, fom år fråmfta åndan af

krutet med laddningen (i), drag linien np,
fä år pp diametern af ånnu obekanta fpits«

kammarsbotten, fom fåttes =x, fått diametern

11=: d, få år ~-- =y (§. 16), dåraf

5,3
X c3 —===. =: 0,8707 caliber.

Vi3>5085

Men fom affpitsningen tål at vara något
mer, få kan antagas, at fpitskammarens dia-

meter i botten for alla Canoner fkall vara =|
caliber =pp, hvarigenom Canon kommer at

vinna anfenligt i flyrkan pä det ftållet ^').

C 4 F61-
Orfaken, hvarfore man här håldre nyttjar

caliber, fom hos ofs brukeligt år, ån fot til
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Följande omftåndighet bor ej förtigas, neml.

pm krutets verkan mot kulan varit fucceffive,

borde Canons form framom florfia ^^anliga ladd^

ningen eller framom kulan vara fom den nii

blifvit; men fom krutets elFed mot kulan fker

med en enda ftot, och fåledes krutets fprån-

gande kraft dår framom något minfkas , få

torde Canons diameter ett ftycke dårifrån til

ipynningen åfven minfkas; men emedan det cj

prccifi: kan determineras huru mycket den
minfk-

^Ilmånt mått, hvilket merendels hos andre Na-
tioner brukas, år den: at en artiilerift kan fna-

rare gjora fig begrepp om Canoners proportioner,

par de åro utfatte i calibrar, fom til exempel:

kul-loppets långd til en 24pundig och en 12

pundig Canon, år utfått til 8*103 och 6,431

Jbt; få kan man ej få fnart gifva fit omdöme
om deras längder eller proportioner til hvar-

andra, fom om det fåges : at de åro hvardera

15§ caliber långa, då man flraxt finner de-

ras forhållande; åfvenfå , om godfets tjocklek

til delTa Canonerpå gifvit öålle år for 24pund.

p,549 fot, och for i2pundaren 0,4 fot:, fäkan

man i haft ej veta om det år mycket eller

litet; men om det fages, at 24pund. gods på

detta ftålle år =1,05 caliber och i2pund. gods

år =0,963 caliber, la fer man flraxt om 24pund.

har tjockt eller fvagt gods, och at I2pundarens

gods år fvagare i proportion ån 24pundarens.

Afven få år det vid jåmforelfe af Canons ofrige

proportioner.
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rninfkningen borde vara, fä har man låtit blifva

vid den utvåndiga form de fått framom förr

berörde ftålle: hålfl: reculen ej fkuUe tillåta nå-

gon vidare minlkning uti Canons tyngd, fom
kan inhämtas af Tabellen Lit I, dår Cano»

nernas tyngder årp införde,

% 18.

Innan man kan fullborda den Sfriga åtltn

af Canonen, neml. den fom år bakom kam*
marbotten, vill nian nogare ofvervåga det fom
forr i denna Afhandling år fagt , neml. at då
Canoner fpringa. fker det altid vid påtåndnings-

flållet, eller från kammarbotten diagonaliter utåt

Canons ackterfia och vidafle ända: och at den
delen fom år bakom kammarbotten, blir på
vifst fått hel, och behåller form af en affiym-

pad con. At fprångningen nödvändigt måfte

fke på det fått, når den har fin början vid

nåmde ftålle bevifes af följande.

Låt ABCD (Fig. 4) vara ett flyeke af en

Canon, GEFH canaien, och EF kammarbot-
ten, IK Canonens medel-linca, EL godfets

tjocklek vid fånghälet eller kammarbotten , och
EN eller LA godfets tjocklek bakom kam-
marbotten.

Som det itända krutets kraft at fprånga

Canon, år från påtåndningsftållet lika i alla

diredioner, få år defs kraft i forfla momentet
lika, fä vål långs fom tvårs ofver Canon; låt

båda



4^ i8o2, ^afh Febr. Mart.

båda defTa krafter exprimeras med EL och
EN. Som af Conftrudion ALEN år en qva-

drat, fä drag diagonalen AE. Efter mecha-
nifka lagar agera båda defia krafter famfålt i

diredionen EA, och år det i denna diredion

fom Canon bor fpringa. Om den fkall fpringa

i denna diredion, få ikall arean af conens

AE, FB fido-yta, fom formeras af fidan AE,
då den vrides omkring linien Kl fom axis:

forhälla fig til arean af den ring eller plan

fom upkommer dä linien EL (godfets tjock-

lek ) vrides omkring linien Ml ( fom axis ) :

;

fåfom AK: ML, eller EA : EL.
Emedan bågens långd fom conens kant A

befkrifver med radien KA, år lika med cir-

kelns peripherie fom befkrifves med radien

ML, och defla radier åro til hvarannan fom
EA: EL; och lom arean af fedor circuli

,

når bågarne åro lika långa , åro til hvarannan

fom deras radier: aitfä år arean af conens fido-

yta EA, FB, til arean af ringen fom upkom-
mer af godfets tjocklek EL fåfom EA , EL;
i följe håraf Ikall Canon fpringa i diredionen

EA, H: S: B: neml. om materien år lika

god och af lika tåthet ofver alt.

Meningen hårmed år: at då Canon-ritning

ll^all iipdragas til gjutnin^g;, Canons långd och

tjocklek continueras, at diagonalen EA får be-

hälla fin råtta långd; i följe håraf bor diftan-

cen Mq C^ig- 3), fom determinerar llcottbot-

tens tjocklek , göras lika med p 1 , då r r blir

Canons
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Canons diameter ackterfl, hvaraf diagonalen

p r far den låiigd fom erfordras at emotftå

krutets fprångandc kraft.

Det har åfven håndt, at Canoner under
Ikjutningen fprungit tvårs af eller nåflan i di^

redion LF vid kammarbotten, hvilket hånde
'24pund. Canon, med 20 fkålp. laddning och
en kula; dä iliottlångden blef 2248 alnar, fe

Tab. Lit. C. Det hade fåkert ej håndt at den

fprungit i denna diredion, om ej materieij

hade varit felagtig på detta flållet

§• 19-

I anledning af hvad fom i fednare §,

blifvit afhandlat Ikall vifas, huru en Canon dår^

efter bor upritas, och låt den vara en 24
pundare.

Som det fupponeras, at den fom vill be-»

gagna fig af denna theorie, allaredan har lig

bekant huru Canon ^ritningar pä vanligt fått

updrages, fä vill man ej ingå i någon vidare

detail hårom, utan hånvifa til 17 hvareft

år demonftrerat huru yttra formen af en 24
pund. fpetskammars Canon Ikall vara, at den
blir lika fiark ofver alt; men at i pradiken
betjäna fig af conftrudions-linien d g i (Figr 5)
fom theorien gifver til defs utvåndiga form,
faller for befv årligt, få vål vid ritningens up*

dragande fom Canons formerande, och fom
man ej behofver at vara fä mycket nograknafJ

på
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pä någon tilokniog i tyngd, emedan den bi-

drager til minil<ande af reculen (fom nödvän-
digt bor vara innom en vifs gråns), fä bor
den conflrueras med råta lineer, fom vål fä

gä uton:i, men aldrig inom conftrudions-li-
nien dg i.

Når en gammal antagen method ej pä nå-

got fatt år hinderlig at gifva Canon defs råtta

form, fä vill man nu likafom forr, läta Ca-
nonen beflä af 3:ne hufvud-delar, neml. Kam-
marftycket, Tappftycket och länga Fåltet fom
befiä af råia lineer; och åro defla 3:ne afdel-

iiingar fä dragne, at Canon behäller fin råtta

fiyrka efter calculerne, hela vågen längs fpits-

kammaren, vid ackterfla åndan af tappflycket,

famt vid bad^ åndar af länga fåltet.

Alt hvad fom nu återflär at gora, år helt

och hållit praétiflvt.

Det år iagt. at Canon n<all beflä af 3:ne

hufvud-delar, och at defla delar fkola vara

råtlinige: och lom de h vardera hafva flårre

diameter i ena ån andra åndan, likafä Trom-
pen, fä åro de alla afftympade concr, hvars

uträknande til ibliditet och centrum gravitatis

hvar for fig, famt deras gemenfamma centrum

gravitatis, med afdrag for canalen, mätte vara

hvar och en artilierift bekant.

§. 20.

Det angelågnafle fom nu återftår år, at fä

placera tapparne, at til Canons verticala rikt-

ning,
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ning, en detcrminerad kraft dårtil fkall använ-

das. Huru flor denna kraft bor vara, har ej

pä annat fått blifvit bekant, ån genom erfa-

renhet, neml. at då Canon h vilar på fine tap-

par, och en kraft appliceras vid knölen på
drufvan for at hålla canon uti en horizontel

flållning eller låge, fä har man tyckt den kraf-

ten vara lagom, fom fvarar emot få mänga
fkälp. viél. vigt, fom flår uti Tabellen Lit L

En Canon ligger fiadigafl, når Tapparne
komma långt fram, och år det juft for denna
orfak fkuU fom tapparne åro placerade något

iångre fram på de fmårre ån de florre Cano-
ner: emedan til riktningen af en mindre Ca-
non, behofves åndä ej fä flor kraft, fom til

en florre.

Som Canons tyngd nödvändigt måfie blifva

bekant, neml, tyngden af de delar fom utgöra

Canons foliditet, fä år nödigt at forft deter-

minera Kammarfiyekets , Tappfiyckets ,
långa

Fåltet och Trompens längder, fålunda: at mo-
mentet af Canons vigt, multipliceradt i diftan-

cen mellan defs centrum gravitatis och tappar-

nes, år lika med momentet af bakvigten, mul-
tipliceradt i diflancen från drufvans knol til

tapparnes centrum

Låt

Vid tyngdernas, uträknande år antagit, at en

cubik for gjutit jårn, fådant fom i Canoner,

våger 435 Ikålp» viö:. vigt; och i fall man vill
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4

lukt aflatfen F (Fig. 5) vara beftåndig fof

alla, och affått fedan fråmfta affatfen G pä en

vifs diflance framom tapparnes centrum pä
jftorfla och minfla Canon, dä genom nyttjande

af exponential - rakning , flållet for famma af-*

fats finnes for alla de Canoner^ fom åro dar

emellan.

Detta år allaredan uträknat och finnes i

famma Tabell Lit. L
Af Canoners tyngd i Ikälpund, kan man

ej fä låtteligen gifva fit omdöme, om den pro-

portion af tyngd, fom de ftorre hafva emot
de fmårre Canoner; men detta kan flve, nkt

det antal kulor utfåttas, fom i tyngd år lika

med Canons: hvilket år det antal, fom i fam-

ma Tabell år infort, dår kulornes tyngd åfven

finnes.

Canalens långd i alla defia Canoner år

£=15 |caliber;fpitskammarens långd =1,65 caiiber

trompens långd DE:32 caiiber, och kammarft.

långd A B framom kammarbotten =13 1 caiiber.

Kammarbotten anfes at vara uti A; lilla

diflancen Aa, år for kardus-knuten.

Sedan nämnde diflancer åro gifoe, år Ca-

non låtteligen upritad.

I föregående och Fig. 3 vifas, at rata

linien Id ll^all gä genom punkten d (Fig, 3

och

nyttja caiiber til matt, då tyngden af en Canon
fkall uträknas, la år vigten af en cub« caiiber

jårn^ infört i Tab. Lit. I.
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och 5) i diredion dk. Som punkterne U, w
och X fkola iniråfFa i fupponerade linien , fva*

rande mot conOraélions-lmien dg i (Fig. 5),
få drag från U linien UG paralel med IF,
famt emellan w och x linien wx, få har man
Canons yttra foriu: då trompen, Canons bak-

del och druFvan conflrueras fom deiana ritning

gifver anledning til.

BerråfFaiide tapparnes ftålle i höjden, få

har man fatt deras centrum på | caliber åfver

canalens underkant. Det år merendels vanligt

at fåtra dem l^gre ned ; men fom den kraft

Canon anvånder, att med fin ackterfia ånda

trvcka riktkilcn, år fom didancen yz, emeU
lan tapparnes centrum, och »centrum af kru-

tets effed mot fkåttbotten, fom år i kårnlinien

AE: få blir denna tryckningskraft därigenom

Biinlkad; i följe dåraf åfven Canons åter up»

guppning med kammaren efter Ikottet.

Tapparnes diameter z^yV Canons diame-

ter d d öfver fråmfta åndan af fpitskammaren

;

och deras långd =0,84 caliber. Drufvans dia-

meter ofver knölen =| af Canons famma dia-

meter d d; defs minfta diameter =| dåraf.

Man har gifvit drufvan den form, fom år

båft paifande til (kepps-canoncr, hvilken år få

gjord at tågvårke dårom kan belåggas.

21.

Den proportion fom år emellan fiorre och

mindre Canoner, nonl. att deras ftyrka^ och

i
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i följe dåraf tyngd, år i proportion til krutets

fprångande kraft , år tjenlig for Arméen til

lands, neml. de fvårare forter til fåflningar

famt attaque- artilleri, och de mindre til fålt-

ftycken ^^); men til fjos blifva alla de fom åro

under 3()pundare for låtta i anfeende til re-

culen. De böra fordenfkuU ha godfets tjock-

lek i proportion til deras calibrar, detvillfåga,

at dar 36pundaren har en caliber gods, dår

Ikall ock en 4pundare hafva en caliber gods;

och fom de fmårre bora ånnu hafva florrc

tyngd i anfeende til den mindres mera lätthet

at reculera, få vinnes åfven tilokning af tyngd
därigenom, att de mäfie nödvändigt hafva flere

calibrar i långd ån de ftorre, at råcka med
mynningen ut genom fidan ^ då de åro riktade

mycket långfkepps.

I fall man vill hafva Fåltcanoner af en vifs

långd, kortare åni5| caliber (^til hvilken långd

alla Canoner hår åro utråknade), famt af en

determinerad tyngd, och at den fkall behålla

den efter theorien gifna formen.

Supponera

P) Om Canoner få den proportion och form fom

hår år gifven, hora fåltflycken aldrig vara af

annat ån jårn, emedan de af denna metall blifva

tilråckeligt ftarka, och åfven lå låtta, at de

möjligtvis kunde behofva något mera tyngd i

anfeende til reculen, fe Tabellerne i §. i6 och

Lit, I.
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Supponera en af de hår upgifne Ganonei?

af ett vifst pundige tal^ h vars diameter utvån*»

digt vid fråmfla åndan af fpitskammaren år

=:d caliber, canalens långd =1 caliber, och vigt

tz:W Ikeppund; och man vill ha en annan Ca-
non af famma pundige tal^ hvars vigt ll<all

vara =w fkeppund^ canalens långd =:L caliber^

och fått defs obekanta utvåndiga diameter vid
fråmfta åndan af fpitskammaren D caliber

^

fä fkall y Iw.d^—
i+ i caliber mått ;cQm

L w
flruera Canon därefter, och råknä ut defs tyngd;
men fom tyngden for denna gängen ej aldeles

intråfFar, fä fått den fandna tyngden ii:V, och
den nya diametern fom Ocall fokas =T 5 få fl^.ali

Tz- W ^v^^—

^

+ ^ caliber, fom blir actiirat

nog at dårefter conflruera Ganon.

Hår år ingen ting nåmnt orri deti IcvAgå

Ganoner bora hafva, for at gifva den Horila

fköttdiftancen. Anledning til denna graoll<ning^

har man af g och Tab. Lit. Cj hvarcd ll^all

finnas, at med 2:ne flycken I2pund. Canoneri

den ena med 6 caliber^ och den andra med
16 calibers lång canal, med liten laddnings

iköts omkring lika långt, med vid pafs lika

qv^ntitec krut.

K V.A.HandlL q, Ö TU
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Til utrönande om korta Canoner fora fin

kula lika långt fom de brukelige , gjordes for

19 år fedan forfok i Stockholm af Herr Öf-

verfle - Lieutenanten och Riddaren Askling,
med 2:ne ftycken 24pund. Cationer; den ena

20 caliber lång och den andra 16; famt med
c;ne flycken iBpundare, den eiia 10 caliber

lång och den ändra 16; fe Tab. Lit. K*
Ehuru alla forfigtighets-mätt blifvit tagné^

åfven vid deras laddande och riktning, har

likväl betydande fkillriader blifvit i fkottlång-

derne: fä at ined en och famma Canon och
lika qvantitet krut^ har någon gång håndt, at

Ikiilnadeh vårit en fjerdedel, fom likväl år

mindre, åii fom håndt vid de flåfie andre

proffkjutningarl och hårrora delTä (killnader

af orfäker föiii åro i 6 anförde.

Således bör af de hår uptecknade 24 par (kott

(med en låiigre och en korrtare Canon) , hvar*

af de 8 par (med tecknet -—) fom haft emel-

lan 1% och ikillnad i Ikottlångden , kunna
antagas fom lika^ öch äf 9 par (med tecknet

), en del varit i det nårmafle, öch eil

del aldeles lika: fåledes par af defle ä4
änfes fom lika; når hårtill lågges den omflån*

dighet: at krutets värkan möt kulan ikef iiied

eri enda flot, hvaraf fkottlängdcrne med lika

qvantitet krut, bora blifva lika, antingen Ca^

non år lång eller körrt, få följer af alt detta:

at korrtä och långa Canoner af et och famma pun^^

dige tal, Jkjuta lika långt med lika qvantitet krut.

Således
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Således kunna Canonernes längder proportione-

ras efter behöfven , likväl innöm eri vifs grans,

til ex. enicliah lo och 24 calibers läng canal.

Hår här man ytterligäre bevis, a t krutets

kraft mot kulan ej år fucceflivé : émedah erx

iångre Canon ftculle då med ftorre laddningar

fkjutä längre ån en körtåre medTämmä qvan-

ritet krut, töm likvål icke fker; och befiyrker

<dettä j livad fagdt år i llutet af % l u

\ fall män fkulle falla på deil tänkäni ät

Jåmnbårad Caiion, med fpheritk bötten, Font

pä Engellkä caronader, blir med mindre ut-

Våndig diämeter likä fiärk föni vaiilig Jåttin-

båräd Cariori j då likä qväntitet krut nyttjas":

få år det ock vtrkeligeh få; rneil derihä ikill-

näd blir öbetydelig, hvilket bevifes äf följändcs

Sap|)önerä at deiinä "24ptindige Cänonen
ikuiie få en fädah ifpherifk käiiliiiärljotteil. Con«
tiniiera cänälehs ena fidä ö ri , äckter lit åt m
<[Fig. 5). Från ä tag äv = | täliber^ och bé-

ikrif cirkelbågen äm , gtnom v drag linien 1

1

paraikl med b h.

Soitl krutkämmafeii cöhtinuerär ät häfvå

tn caliber diämeter vid m , få mäflt ock Ca-

iiohs yttre diämeter ftråckä fig til t-, öm deii

fkall blifva lika ftärk med den jåmiibårade

Canon i hvars yttre diätHeter ftråcker fig tilb '^

och fom det år fogä (killhäd emellan långdeil

10 ^ b b



52 jS02, ^mt. Febr. Mart.

b b och 1 1, fä får Canon med fpherilk kam«
jnarbotten, nåflan lika få oformlig fkapnad ut-

vändigt fom den Jåmnbärade.

Dåremotj fom fpitskammars botten borde
bafva en diameter niO,8707 caliber ( 17),
om den fkall hafva lika ftyrka med den Jåmn-
bärades med utvåndiga diametern b b ; men
fom fpitskammars botten utan någon flags

olägenhet kan gjoras ånnu något fmalare, nemL
til ~ eller 0,8 caliber ~pp, fom projeclerat år

i 17 få vinnes dåraf en anfeniig tillökning

i dyrkan, emot den Jåmnbårade, hvilket kan
inhämtas af följande.

Den jåmnbärade 24pundigens utvåndiga

diameter bb (B'ig 3 och 5) vid kammarbotten

=3,675 caliber (§. 17) fpitskammars Canonens

utvåndiga diameter dårftådes :^3,2; hvaraf flyr-

kaÄ af den Jåmnbärade år til flyrkan af fpits-

kammars Canon, at emotftå krutets fprångande
2 i a

kraft pä det flållet fom ^-^^^ ' jlllZ:^
'

X 4
I 0,8

(§. i6),detår fom 12,506:15, eller fom 5:6;
fåledes | flarkare ån Jåmnbärade pä det flållet

,

oaktadt defs fvära gods baktil, hvilket gifver

den en oformlig utvåndig fkapnad.

Krutets längd fom fyller denna fpitskam-

mare, förhåller flg til längden af lika qvantitet

krut i den Jåmnbärade ibm 11 til 9.
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24.

Uti §, 3 år nåmnt, att då krutladdiiingen

år mera ån | af kulans tyngd, fkulle fl^ott-

diftancen blifva kortare; och i §. 6, at en

ftorre qvantitet krut ån vanlig laddning, gifvit

åmfom ftorre, omfom lika, och omiom mindre

(kottlångd; famt af 7, at Canoners, kulors

och krutets ofullkomligheter åro orfaken dåf-

til; fä vill nian hår vila, huru n<ottlångderna

^

Ikulie blifva om de nåmnde ofullkomligheter

ej varit,

Alla il<ottlångder for en 35pundig Canon

år =88,5 %/ ~— 15); om nian i

f 2,1813+ L
denna expreffion inforer alla de vården af L^x,
fom finnas i Tabellen Lit G, for 36 pundig '

Canon, fom åro krutladdningarnes MN, MO,
MP - - • MB långder, och affåtter de iKOttiång-

der fom håraf upkomma från linien Da (Fig. 3)

på fine motfvarande iinier NT, OU/PV---Ba,
och genom alla punkter drager krumlinieii

DtwL: få exprimerar defs ordinater, Ikott-

långder for alla laddningar. Om krutet voit

la godt at det itåndes med en nåOan eledriik

häftighet ; och om til exempel : krutladd-

ningen MO af i 5 fl^älpund, gaf eh (kottlångd

400
Ut—-^—49,4:;=2I96 aluar (af åfvan anförda.

D 3 ex-
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expreffion och §. 1 3 ) fkullc en laddning MR
rned 141 fkälpund krut fom år mer ån 9 gån-
ger den förra laddningen (om Canon fåt^ den
tillökning i flyrka ofvcr alc, fom i detta fall

behofdes) ej gifya en florrQ Ijkottlångd aL åi^

""^19:>6 = 353S alnar, det år vid pafs fom

^il 8j e^ier något mer ån hålfteu långre ån
med 15 rkälpund. Qch var det denna uplys--

niiig fom uti anmår^ningen i 1*1 åberopas».

I>etta borde gifva, anledning til finnande

af den qvantitet krut, fom gifyer clen formpn^
iigafl;e fkpttlåagd ; men fom denna^ qvantitet

dependerar af krutets qyalitet (§. 6), få låter

den fyårljgea determinera fig om, ieke medelft

proffkjutning af hvar fort tilvårfenipg af krut ^

fom ej eller år aldeles determinerande ; likyål

har niaq funnit, at af en tilv^rkning då kru*

tetS; vigt per medium varit mer ån en. fjerdc--

del ^f kulans tyngd, har det gifvit foga tilok-.

ning i flcottlångden; dä dåremot af en annans

tilvårkning har håudt,. at då krutets qvantitet

varit mer år\ | af kulans tyngd, har (kottdi-t

flancen då fdrfl hlifvit föga långre, til ett tec-

ken at detta fednare krutet varit båttre ån det

förra, fe 11, Sålunda blifver rådeligaft (med
få beflcaffat krut), at til laddningar taga et me-
dium af deflTä båda, neml af kulans tyngd,

pien något mer for de mindre Canoner, och

åro defla laddningar i det nårmafle lika med
de fom nu brukas; hvaremot for 2 eller halfannat

feculum
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feculum tilbakas, nyttjades | a | kula krut til

laddning, hvilken federmera blef minfkad, at

på en tid af nåflan ett helt feculum brukades

altid half kula krut ^^), hvilken laddning for

något mer ån 20 är fedan börjades at efter

hand minfkas til det den i:iu Ilt, neml. for en

24pundare omkring g| (kålp,

I)et torde varä nådigt at gora den erinran,

at de forft omnåmnde och vid prqfven nyt-

tjade 35 och SPpundige fpitska,mmars Canoner

hade kamrarne få illa bårade, då i ftållet for

at fidorne borde varit råtUnige, voro de med
fjnå affatfer och knolige, famt innerfl i andan
något for mycket affpetfade^ och altfå på intet

fått efter ritningen.

FSrdenfkull ^ fom det år bogft gingelågit, af

fpitskammaren blir precift efter ritningen: få

bor den fom åtager fig gjutningen for^ft^ndif»

gas, at i fall han ej låter forråtta bårningen

accurat efter ritningen, flat ocli jåmn ofyer

alt, hvilket ej år koflfanimare ån at gjora den
illa, eller med affatfer, fkall Canonen endafl:

for denna orfaken cafleras ? hvilken af en ai>

tillerift helt noga kaii utFouas.

^) Med half kula krut forfljås Canotis pundige tal

halfverat, at til en 24pundig Caupn tages it
(kålp. krut til laddning.
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Sluteligen vill man tillägga detta. I fall

siågon ilciiiie tvifia antingen pä theoriens rik-»

tighet, eller at theorien kan deterniinera den_

form en Canon bor hafva; for den blir båfta

rådet, at anilåila prof pai det fått, nemligen:

Man låter gjuta 2:ne Canoner af lika pun-^

dige tal^ den ena i likhet med de hår projeC'!'

terade fpitskammars, och den andra Jåmnbärad,
efter den hittiis brukeliga utvåndiga form båda

med lika tjockt gods vid fråmfta andan af

Jsrutet med ordinair laddning,

Pä det man ficall vara fåker, at endera

fkall fpringa, få tages til denna gjutning den
fåmfta jårnnialm, och at få aldeles likartad ma^
teria i båda, bora Canonerne ej vara af ett

ilorre pundige tal, ån at de båda kunna gju-^

tas af en dryg fmålta; ej mindre ån for 2:ne

ilycken I2pund. Canoner. Då profflcjutning

med differenta krutladdningar bor anftållas, be-

gynna forll med minda laddningen, til ex.

kula krut och en kula, fedan alt ftorre och

florre laddningar, til defs de båda fpringa. Då
rones i hvad proportion den ena varit llarkarQ

ån d^n andra.

FREDKIC H. CHAPMAN.

Hån^
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Händelfer af HoftledsfjuMoiiiem QMorbus
Coxarius.)

af MUNK AF ROSENSKÖLD.

Den fä kallade Höftledsfjiikdomen , hvars

grundorfak Ford altid anfer vara en

Carie?, men fom val ockfä ibland har fin bor>.

jan från cn fmåningom upkommande luxation ''-''"'^

(af forflappade ligamenter, af kortlarnes fvål-

lande eller af våtfkors famling i höftleden, o. f, v.)

horer icke til de fållfynte, men til de fållan

rått kånde och curerade fjukdomar. Ford '^^""^')

har i det hela aldrabåft belkrifvit denna fjuk«

dom til fine fymptonier och til fin fortgång,

åfvenfom han upgifvit den vårkfammafte cur-

method, hvilken dock, ehuru af fenare AudLO-

rer forfummad, af de åldfle författare varit

både kånd och foreflagen. Af förenämnde För-

fattare har ingen befl^rifvit denna ijukdom
båttre ån Hippocrates, och ingen mer nog-

grant efter diflfedion aftecknadt den, ån Herr

D 5 Gen.

^•Q Morbus Coxarlus, Morbus Artic. Coxae, De-
feafe of the Hipjoinr.

^'^^ Luxatio lenta, eonfecutiva, fpontasjea. At fä

val denna fom en Abfcefs kring höftleden kan
upkomma utan någon foregående Caries, har

jag emot Ford omiKåndeligen vifat i en Pif-

putation de Morbo Artic, Coxae, fom ventile^.

Tades i Lund den a? Mars 1799, på 28 fid«

^- Obfervations on the Defeafe of the Hipjoint^

London 1794,
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Gen. Dir. Ridd. och Comm. af Acrel
Jag har några gånger haft tilfålle obfervera

denfamma, och om jag varit nog lycklig at

bota en ^'ukdom , fom i allmånhet anfets

for obotelig, och fom en af Europas ftorftc

Chirurger förklarat for fädan^ få år for-,

tjenftcn härvid Fords; min blir endaft den,

^t ej hafva förfummat, at med upmårkfamhet
låfa defs Afhandlipg, Qch at hafva kunnat, ef-

ter den anledning han gifvit, urfkilja fjukdo*

men och rått fkåta den,

i:o. En olycklig, faft ej dödlig utgång äf

den forfla håndelfe jag af denna fjukdom fett,

hvilken dQck ej vårdades af mig enfam, up-

våckte min fiSrr^ upixiårkfamhet pä denna fjuk-

dom och ofvertygade mig , at chirurgifka ve*

tenfkapen ånnu icke i ^Ua ftycken hiinnit til

den fullkomlighet, fom den borde kunna upnå»

Jag börjar med at befkrifva denna håndelfe?,

i:o. Fröken B. C. M. fodd i Januarii nSB af

Cn flark far och något fjuklig moder, egde en

god hålfa til fit tredje är, då hon började at

gå ovanligt längfamt och vaggande ät fidorna.

Man

Se defs Chirurg. Handelfér.

Herr Gener. Dired. m. m. af Acrel, aa-

fer det enda räddningsmedel vara amputatlon,

forntiodeligen derfore, at i de håndelfer, fom

forefallit honom , har fjukdomen redan varit for

Jiangt avancerad,, hvilket ock ritningen af Ika-.

dan intygar.
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^an anfag det i början for fjelfsväld. Hennes
\itfeende började derpä bUfva blekt och matt,

hon blef trögare i fina rörelfer, och förlorade

en del af fia förra liflighet. Man tilfkref detta

invikar, och forcflcrefderemot Utan nytta. Defs

gång blef nu, når hon nyfs upfligit, mera
tvungen och med tydeligfvårighet» mei^ denna

ininfkades upåt dagen, och mot aftnarne mark-
tes blott en ovanlig trötthet, fom förmådde
henne gemenligen at bittida gä til fångs. Då
nu fvagheteix i benet var tydelig och haltandet

började blifvsi markeligt, tilfkref en berömd
Qch erfär^sa Isåkare det en rhachitifk prfak

,

fom fl^ulle hafva gjort höftledens liganiei^ter

{lappa, och han forordnade fiårkande och fyr-

dåmpande medel. Men då haltandet blef be-

tydeligt, anftåldes åndteligen underfokning. Pa-

tienten lades på ryggen , och då fyntes yånflra

Xiedrq^extremiteten vara något längre och fma-

lare ån den hograi, qch knåfkålen med de an-

dra benknotor något nerQunkne. Då hon un-
derfoktes i uprått ftållning, fanns vånftra clunis

var^ mera platt och infallen på det fiållet, dar

annars en rund uphojning plågar vara, och
litet nedanför åt låret marktes likfom någon
fvulft, aldeles fåfom Ford aftecknat det. Sjelf

klagade hon endaft öfver en värk i vånftra

knået, fom emellanåt var få häftig, at den
förorfakade fornnlofa och fkrik. Når hon låg

på ryggen , få fant man altid låret bojdt fram-

åt, och bod man til a,t utflråcka benet, få kla-
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gade hon därvid, mot vanligheten i denna fjuk^

dom, foga eller intet. Då hon flod, hvilade
hon ej kroppen lika pä bågge benen, hvarfore

hon förde det frifka benet mer utftråckt, eme*
dan det fjuka var våndt utåt med knäet båjt

fä, at hon ftodde lig pä tärna och ej på foten

af det ljuka benet. Svårigheten at gå och hal-

tandet okades alt mer och mer. Men vår^

ken i knäet var fkäftals mycket lindrig, och
ibland uphorde den aldeles. Delarne kring

lärieden värkte icke, och ömmade foga dä de

vidrördes. — Under det haltandet, värken i

knäet och afmagringen tiltogo, började nu be-*

net, fom forr fynts längre, at förkorta fig mer
pch mer, et tecken at lårbenets ofverfta del

var uprätt och at fupparation börjats. En
hedifk feber begynte infinna fig med krafter-

nas aftagande. Delarne kring lärleden ömmade
nu mera vid vidrorning, en lindrig fpänning

kändes och fyntes med någon dock foga mar-

kelig rodnad, fvulften på nedra delen af clu^

nis tog til af varfamlingen, men man van^-

tade, at denna fkulie dana en ännu mer cir»

cumfcript uphojning, och at en betydande

utvärtfes fuppuration ll^ulie forr eller fenarc

fororfaka döden, få hjelpte naturen fig fjelf

på et undransvårdt fitt. En diarrhé upkom,

mot hvilken man, af fruktan at den fkulie

blifva coUiqvative, nyttjade magftårkande me-

(lel ; men då man fett diarrhéen, det oaktadt,

fortfara två dagar, utan at kraftcrne mer aftogo,
"
få
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få låmnades den ät naturen, den fortfor inalles

i fem dagar, och dä" den uphort, fant maii

åfven fvulften pä clunis vara aldeles forfvun-

nen. Denna få tydeligen critilka diarrhée, for*

kortade det mot flutet af denna fjukdom an-

nars vanliga, plägfamma och fångliggande til-

flånd. Hon kunde fnart gå up och ftodja fig

pä en krycka, dä det fjuka benet hängde fom
en liflos, men mot vanligheten ej fmårtande^^

lem. Patienten blef dock for altid en krympling,

får behålla en vanfkapad hoft och ct mycket
kortare ben. Den enda hjelp man kunde vånta^

var af de angripne delars fammanvåxande. Til

den åndan tvangs hon at et par är, från 1794
til 1797 behålla kryckan. Hennes goda natur

och beflåndiga rorelfe i fria luften, har åter-

gifvit det fjuka benet ftorfla delen af fit natur-

liga hull , ehuru det ej år aldeles fä fylligt fom
det frifka, och vifst tre tum kortare, fä at

hon år mycket låghalt.

2:0. Bellcrifningen pä denna håndelfe med-
delar jag fädan fom patientens fader, Herr

Borgmåflar Sellander i Landscrona upfatt

den, och det dels for at vifa, at man for at

riktigt befkrifva cn fjukdom efter naturen, ej

behofvcr vara Läkare, dels ock for at befria

denna ljukdomens hidoria for all mifstanka,

at vara författad efter den, fom Ford upgif-

vit. Jag får endail tillägga, at patienten var

i början til utfeendet mycket frifk och frodig,

oaktadt hennes far var något fjuklig och fvag,

och
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och hennes flefla fyfkon Qukliga > men mcMiréft

var mycket frilk och ftark.

" Vid början af 1795 ^ dä patienteh var

5j är, började hon klaga öfver ondt i vånflra

knået^ och at något halta, hvilket troddes här-

röra af vridning eller flot pä knåfkälen > eme-
dan flickan, bland fina fyfkon den yråfle, ofta

tumlat omkull. DerFore nyttjades pä eh Låkäres

tilflyrkan arqvebufadévatten j cämferfpiritus och
camfertoija, et efter annat, hvarefter plågan

tiltog och knått begynte krokas, men rätade

iig igen , når Phnfens gula droppär med bbiii»

olja flrokös pä. Vidare nyttjades ömfötti ro-

kelfe med maflix och omfom bad meti kalit

Vatten, foin tycktes lindra. I April månad
genomgick höii mäfslingeili meii fttäxt den
var oFverftändens började kon kåhhä kittling

i iiåfan, klaga ofvér inagknep och flickniiigäif

i vånflra lidan^ fom hjelptes med utvårtes bruk

af petroleum. Ömheten i knäet varierade, var

dock drågeligäre ån förut, tils mot ilutet af

November, dä hon åter fjukiiadé, knået värkte

och krökte fig, men efter ett par veckors

flcotfel och knåets badande med kallt vatten 5.

blef hön båttre ^'),— År I796 om våren, blef

ho Ii

De relacher^ fom fkaftals infunrio fig, voro

troligen mera en verkan af fjukdomens vanliga

gang, ån af dé nyttjade imedel, Somitiarva^'

tnen tyckes äfven i denna fjukdöin medförå

iindtingv
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hon fmittad med utflag, hvilket, botadt efter

Läkares forcfkrift, flutades med en liten bold

på andra fidan af vånftra låret (3 a 4 tum
nedanför trochanter inajör). Denna holt fig

oppén med en liten j men djtip grop uti, hvar-

utur kom litet tunn våtfkaj mfcn efter ett par

månaders tid låktes den af fig Ijelf, med djupt

årn Zedoårsfro eii théellced i fender j har hoa
fått under tiden ^ når tecken vifat fig til ma-
ftar> fom ock dcfmed fordrifvits en och an-

nan gang. Stiindom åro öck fyrdåmpandc

medel brukade, rncri Utan nytta eller anledning

til fyra, emedan inga tecken mårkts til Engel-

iksL fjukauj utan alt foréhållit fig tvårtöm. —
I medlet af Növcmbei*^ jfedail hon en vecka

klagat fig, och tagit in for malkar, började

det onda åter i knået* Bömoljä med Prinfens

gula droppar hjelpte då intet, ej heller drogs

knået nU kfäiiipägtigt iammaii, utan klagades

cndaft ofver knåfkåleU* Något fyntes den ljukc

ilyrkt af bad med kallt vatten, rokelfe och
maflix af bernfien. Men nU vifade fig, at Un-

der den tiden kroppen burits äf hogrä benet

få godt fom enfamt, hade den vånflir'a fidan,

fvagare underftoddi gifvit Gg utfor > foljaktfeli-

gen likfå höften och lånden^ hvilket gjotdcj»

at det fvaga knået ej kUnde foras raktj hvaraf

benet åfven fyntes få mycket långre Nii

måi-ktes

Clunis var dertore, fom Ford belkrifvit och

afritat det , mer platt och infunken, och i
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marktes åfven at dä hon fkulle gå, hvilade

-

Iion mera på yttre fidan af vånftra fotfälan^

fom då var vånd utåt." "
,

" Mot Julhelgen höjde fig rodnaden, dår

den lilla bölden varit, och 1797 vid nyåret^»

då flickan aldeles fjak mäfle gä til fångs
,
up*

brot den åter och våtfkades fom forr, men
lämnades denna gången icke åt fig fjelf, utan

hölls öppen med dragplåfier och althéefaltva^

fl^iftevis nyttjade, tils det åter läktes efter ett

par månader.
" Stålkulevatten brukades i April och Maji

månader vid 7 veckors tid och lagerolja til

knäet, när hon mäft klagade ofver värken^

Denna blef därpå häftigare. Med fvårighet

kunde fjuklingen tåla at lyftas pä en fofFa och

fitta något uppe om dagarna, men nätterna til*

bragtes med orolig fomn. Knapt Tamirad nå*

gra minuter > vaknade hon med häftigt fkrik

och kunde ej upgifva orfaken , eller hvari hen^

nes plågor beftodo. Värken plågade henne

ibland ända til fortviflan, och präflade fvetten

ur pannan, famt var i fynnerhet häftig från

klockan 1 1 om aftonen til klockan 3 om mor*-

gonen.
"På

let vai: litet nedanfore likfom nägon fvulft. Åf-

ven fant jag , at patienten , når hon låg på

ryggen holt altid låret boj t framåt, och at hon

gaf til jåmmerfkrik, då man ville bjuda til at

ändra detta låge.
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*'Pä denna tiden bortgingo appetiten , hullet

och patientens hitintils lå frillxa hy. Nu kom
det ock{å til, at hon ej längre kunde ligga pä

den frifka fidan, utan ftåndigt pä den f uka

och båras endaft på den våoftra armen. Vid

Hutet af Junii börjades, efter en kunrdg och

i erfaren Läkares råd, at tvåtta från höften til

knået med faltfjovatten , måft 2 gånger om
dagen, och hårmed continuerades åfven under^

nyttjandet af (håmtadt) Ramlöfe furbrunos-

vatten från den 15 Julii til den 13 Ang., då den

f]uka for motion flmll, åkte i rummet på en liten

vagn. EtglasPorter drack hon til middagen en

tid efteråt Den 2 Augufli hade den lilla böldert

iopnat fig med ljusgult var, men låktes om nä*

gra dagar. -— Den 21 September började åter

vårken i knået och oron i fomnen, fom en

tid ej fynnerligen mårkts. Den 18 Oclober

confulterades Dodor Munck, fom genad lade

Spanfk Fluga under höftleden (bak trochan-

ter major) och den 24 dito en årt i fåret,

hvilken begynte draga den 3 November* Defs

frånvaro och vår egen räddhåga gjorde, at forft

i början af Januarii 1798 ökades Fontanellen

K.F.A HandU I.qv, E til

Patientens åmtälighet tillåt mig ej iiyttja cäu-

flicum, fom Ford anfer for oumbärligt i cu-

ren af hoftledsfjukdomen. Utgången gaf mig
dock ej anledning at ångra den ändring jag

nodfakades gjåra i Fords curmethode.

r
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til :2 årter, den S4 Januarii til 3^ den C) Fe-^

brtiarii til 4, den 22 til 5 årter, o. f. v. 1798
från den 2 Julii til den 8 Aug. drack boa
åfvcn detta åx Kamlofevatten , under hvilken

tid ockfå med hafsvatten tvåttades fäforn for^ ji

ledit år^ men ej få ofta. — Et par gånger, I

då Fontanellen drog foga, håndc det, at dem- I

lilla bölden åter begynte hårdna til, och gifva

en ljusgul våtfka ifrån fig, men fedan Spanfkt

flugepuifver flroddes i Fontanellen , iåktes dea
fnart igen med en helt tunn rufva. Detta
hånde fiila gången den 15 Augufti, och fanns

,

då, at bölden dragit fig fmäningom upfore, et

helt fingers bredt närmare Fontanellen , hvilkea

åfven fjunkit något nen,^

5, Af 9 a 10 årter beflär nu Fontänellen,
|

efter hvilkens begynta dragning, varken i knåcÉ
j

flilladeS) och ljuklingen började fofva roligare;
j

efter 3 månaders dragning at kunna med mo-»

da, och efter 9 månader at kunna med lått-
i

het j
ligga på hvilken lida hon ville och korrt

j

derefter at gä, dock måfte hon ånnu hafva
{

något at hålla fig vid och ftodjer icke garna

på hålen, utan på tärna af den fjuka fidan»

med knået något utfore, ehuru det eljeft kan
ratas, når hon ligger. Hela vånftra fidan af

kroppen var under fjukdomen kall, men har

nu pä ett år återfått fin naturliga vårma. Se-

nan vid ljumfken var ock mycket fpånd (fafi

utan vårk), men nu år den det ickCj^
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^jHön har åfvcn återfått fin förra matlufl^

^fit goda hull, fom i fynnerhet å de fjuka dc-

ilarne var affallit, fin iifliga hy och fin förra

tmunterh^tj hvarmed hon foker godtgjöra den
iforg och det bekymmer hennes ufeihet och
rclånde fororfakat. Kryckor eller kapp har hon
?t;j kunnat formas at bruka, men hon afholls

ii det långfla ifrån at gä. Med fin ypgfia

ilyflerj Ibm forl. December hade kopporna
^

iläg hon tilhopa , men fick dem åndå ické^

ehuru det väntades* medan hon var ailenafi 5

linånader gammal och diade, når koppor voro
ii hufet Cftj och på henne, fom blott var eti

ipar dar jjuklig, kommo cj några ut,

Denna beråttelfe lämnades mig den ^3 Fe^
ilbruarii 1799; fedan har Patienten fä tiltagit t

1 förbåttring och fiyrka, at hon nu (i Äugufii

5 månad 1801) kan utan moda både gå och
' fpringa, ocL4en obetydliga haltning, fom ånnu
* år qvar , kommer att med åren nåfian aldeles

t forfvinna, Hennes utleende år for ofrigt ganlksi

Mfrilkt,

ir
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Uplysning oin Ttterjordens egenfkaper , i

finnerhet i jämförelfe med BeryIIjorden: om
de Fofftlier , hvari förfinå?nnde jord inne-

hålles i famt o?n en ny uptäckt kropp

af metallifk natur,

af

A. G. EKEBERG.

Nåflan på famma tid fom Yttcrjorden hos
ofs uptåcktes, blef i Frankrike af Herr

Vauq^uklin en egen jord funnen i Smarag-
den och BeryIlen, fom ibland andra utmärkta
caraderer åfven ågde den, at formera fota up«

lösningar. Som den i detta och viffa andra

fall liknar Yttcrjorden, var den mifstankan na-

turlig, at bågge jordarterne, vid nårmare un-
derfokning, möjligen kunde nedbringas til en
och denfamma: en mening, fom fnart yttrades

i utkomna fkrifter, och fom behofde bekråf-

telfe eller vederläggning. Brift på Berylljord

hindrade mig at, få fort fom jag onfl^ade, af-

gora denna fråga, til defs^ jag fkaffade mig
detta åmne genom decompofition af den blågrona

half genomfkinliga Bery Ilen från Siberien, fom
förekommer i få anfenliga ftuiFcr. Imedlertid

hafva Herrar Klapkoth och Vauq^uelin-
verkflållt famma -flags undcrfokningar och gjort

dem bekanta. Vid framftållandet af mina förfin-

ningar i detta åmne, vill jag derfore hufvudfa-

kcligcn uppehålla mig vid fådana omftåndig-

hctcr, fom ånnu fynas nya ocli ej blifvit af

dc
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de nåmnde Chemifter förut obferverade. Det 6f-

riga, hvari mina upgifter åro med deras likftåm-

miga, bifogar jag i korthet till vidare bekråftelfe.

Hvad fom redan, enligt åldre upgifter, fkiljer

Ytterjorden från Berylljorden år defs oloslighet

i cauftika Alkalier, defs fvärl6sliga falt med
fvafvelfyra , och defs låtta cryftalliferbarhet

med ättika. For at ädaga lågga deffa jordaj-

ters olika forhällande med cauflika Alkalier,

gjorde jag följande förfok,
'

Jordarternc glödgades, och lika portioner

af hvardera uplofles i ren faltpeterfyra. De
fälldes fedan hvar for fig med cauflik Ammo-
niak, filtrerades och utlutades noga och bragtes

ånnu våta i hvar fia cauftik PottaQce-uplosning

,

af lika ftyrka och qvantitet. Berylljorden blef

genafl fullkomligen och klart uploft , men Yt-

terjorden låg qvar och fyntes endafl blifva lo-

fare fördelad, då blandningen kokades. Ge-
nom filtrering erhålls all Ytterjorden tilbaka,

med undantag af en ringa forluft, fom var
oundvikelig vid forfoket. I det frånfilade al-

kalilka liqvidum fanns icke eller någon Ytter-

jord vara uploft.

En lika oloslighet fanns Ytterjorden åga i

cauftik Soda, hvari BerylU jorden lått löftes.

Detta forhällande fynes flrida emot Herrar
Klaproths och Vauqtjelins erfarenhet, en-
ligt hvilken Ytterjorden år loslig i cauflik

lut, faft til en helt ringa grad. Om få vore,
borde åtminflonc en mycket liten portion

E 3 Ytter-
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Ytterjords uplosning kunna klarnä igen efteé

fållniiig genom ymnigt tildagen cauftik lut,

h vilket likvåi icke händer, man mä flofa med
Alkali fä mycket man vill. Jag tvekar icke

at anfe Ytterjorden for olöslig i cauftika Al-»

kaller, ock tror mig kunna nöjaktigt förklara

de phenomener, fom foranlåtit de nämnde Che-*

jnifler at tanka annorlunda.

Ibland de IMljemårken, fom fannos, ledan

jåmfårelfe med flir blifvit anfiåld imellan deffa

jordarter, tyckes intet vara märkvärdigare , ån

Yttcrjordens forhällande med blodlut, hvaraf

hon fålies lika lom en metalljord. Jag har obfer*

verat at denna fällning icke lofes i ättika. Men
om den blodlutfyrade Ytterjorden digereras

med alkalifk lut, förvandlar fig denna til blod-

lut oe'i Ytterjorden, berofvad blodlutsfyran , blir

^ter löslig i ättika.

Jag vet ej forr vara anmärkt, at Beryll- -

jordens uplosningar fällas af bernllensfyrade neu-

tralfalter. Detta gjor åfven ett fkiljemärke.

Jordarternas fpecifica tyngd har jag åfven

funnit helt olika. Ytterjorden år den tyngOa af

alla hittils bekanta, fä at hon åfven ofvcrträf-

far Tungjorden, och ger ofs derigenom ett

nytt fkäl, at betrakta henne fom en nära granne

til metallerne. Den med ren Ammoniak fällda

och glödgade Ytterjorden ägde en fpccitic tyngd

af 4,842. Beryiljorden pä lika Citt behandlad

Efter



i8o2, ^an. Febr. Mart.

Efter denna blick på Ytterjordens caraderi-

feande egenfkaper, fkrider jag til betraktande

af de Foflilier, hvari den innehälles. Hittils

liar den endaft varit kand fåfom beRåndsdel af

den fvarta flenart, nu kallad Gadolinit, fom
Herr Öfvcrfle Licqt, och Ridd. Arrhenius
fann vid Yttcrby. For mig har det lyckats

at uptåcka cn annan mineralkropp af helt ny
art, hvari denna jord åfven ingår. Den förre

j

fom federmera af flere Författare hlifvit under-^

fokt, borde nu vara tilråckeligen kand. Til den

y ttre bellcrifning efterWernerfka Terminologien,

fom Herr Klaprqth gifvit, har jag ock ej

mer at tillågga, ån at den rena Gadoliniten år ^

få härd at den eldar mot flål ^'). Men defe

inre fammanfåttning år i fynnerhet till propor-?

tionerna få olika upgifven, at redan denna om-
flåndighet talar for en ny onderfokning: och
ett fortfatt arbete i denna våg lårde mig, at

granlkningcn borde firåckas icke alienaft til pro-

portionen, utan åfven til naturen af befiänds-

delarne, Uptåckaren af Ytterjvrden ågde icke
'

tilgäng på få ren fiufF, fom fordras til en få-

ker analyfe. At min förra upgift blef ofull-

komlig, härrörde dels af brift på fåker method
at affkilja järnet, dels af Ytterjordens af mig
icke ånnu mifstånkta löslighet i kolfyrade AL

E 4 kalier,

*) Åfven bor jag anföra, at jag träffat i Ytterby
fåltfpat, kordar af Sadolinit, anfkutne fom ore^

diga Granater,
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kalier. Således återfiå blott de två fi ila under-
fokningarne, gjorde af Herrar Klaphoth och

. VAUQUEI.IN.

Den förre har fatt Ytterjord 59,75
Kifeijord 21,25

Svart Järnoxid 17,50
Lerjord 0,50
Vatten 0,50

Den fednare Kifeijord 25,5
Syrfatt Jårn 25

Syrfatt Manganes %
Kalkjord ^
Ytterjord 35

Forluft 10,5

Det lontc vål mödan at foka cn forkla-»

ring, huru tvä fädane Måftare kunnat erhålla

få olika refultater. Befkrifningen på min fe-

jiare analyfe torde låmna någon uplysning hår-

Utinnan.

200 probermarker eller ett hälft lod ganflca

ren, fint rifven, Gadolinit lades i kolf, befuk-

tades med vatten och begots därefter med fal-

pcterfyra, fom var blandad med litet faltfyra.

Sedan decompoGtionen gått for lig med tilhjelp

af värme, afdundades maOan til torrhet, begots

med faltfyra och koktes dirmed under omror-

ning, Kifeljordtn filtrerades ifrån och utlakades

noga med faltfyrebiandadt vatten. Efter tork-

ning och glodgning vågde den 46 marker. Då
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jag fyra gånger fått denna vigt aldeles lika , tvif-

larjag icke på, at 23 proCent år råtta halten.

Det år får defs oxiderande kraft, fom fal*

peterfyra hår forft användes. Ty om jårnet i

lösningen icke blir tilråckeligen fyrfatt, har

man den olågenheten vid påföljande fällning,

at det til en del vill hålla fig uploft i liqvidum

och med mera befvår famlas. Ändamålet med
afdunftoingen år Kifcljordens fullkomliga af-

Ikiljande.

Den fura uplosningen fälldes med cauffik Am-
moniak och den fällda jorden kokades med cau- f

flik Pottafkelut. Det affiltrerade al kalifka liqvidum

forfattes med falpeterfyra, til defs den upkomne
grumlingen åter förfvann, hvarpå med caullik i

Ammoniak en jord därur fälldes, fom utlutad, -

torkad och glödgad, vägde g marker.

Denna jord anmäler jag fåfom en hittils ick^

obferverad beftåndsdel af Gadoliniten. Den är

hvarken Lerjord eller Ytterjord, utan Beryll-

jord, få at de två nya jordarten^ finnas här

innehållne i famma ilenart. -

At det år Berylljord vifar följande för-

hållande :

Den lofes lått både i kolfyrade Alkalier

och i cauftik lut.

Den formerar ett låttlofl oredigt falt med
fvafvelfyra.

,

Cryftaliiferar icke med ättika , ehuru varfamt

afdunftningen (ktr ^ wtan intorkar til en gum-
milik mafla.

E 5 Ger
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Ger fot fmak åt alla fina uplosningar.

Fåiles icke af blodliit.

Såtter ingen fårg på fina falter och mörk-
nar icke fjelf i glodgning, utan brånner fig hvit.

Defia egenfkaper torde gora tilfylleft at fkilja

den bäde ifrån Lerjorden och Ytterjorden. *

En och annaa gång har jag funnit litet

Lerjord dåribland, men fom den oftare varit

borta, anfer jag med Herr Klaproth lerjords-

halten for tilfäliig.

Efter kokningen med cauflik lut äterRod

€n maffa af Ytterjord och Jårnkalk. Den fvä^

righet at åtll<iija defla, fom forr ågt rum, år

nu mera aideles håfven genom Herr Klaproths
fkona påfund y at fålla ut jårn et med bernilens*'

fyrade neutralfalter. Vid denna method måfie jag

dock gjora en anmårkning, fom vid defs använ-

dande ej får låmnas ur Den lyckas nem-
ligen icke under alla omflåndigheter. Om Ga-
doliniten obrånd extraheras med blott fakfyra,

och den fura uplosningen behorigen neutraiiferas,

få kan anda icke jårnbalten affkiljas dårifrän

genom ett bernfiensfyradt neutralfalt. Orfaken

ligger i den fvaga fyrfåttningsgrad , fom jårnet

i denna upiosning innehar. Detta fer man ty-

deligen, då man gor två fårfkilta uplosningar

i ialtfyra, den ena af metallifkt jårn, den an-

dra af ett firångt fyrfiitt, til ex. Colcothar. I

den förra gor ett tildrupet Bernfiensfalt foga

ändring , då häremot hela jårnhalten kan dår-^

pied utfallas ur den fenare.

Den
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5

Den nåmnde qvarblifne maflan af jårnhaltig

Ytterjord lodes å nyo i faltfyreblandad falpeter-

fyra. Som något ofverlkott pä fyra, åfven hår

icke kunde forekommas, neutraliferades uplosnin-

gen med Ammoniak , och jårnhalten blef med
bernftensfyrad Ammoniak utfålid. Den val ut*

lutade och torkade fällningen upglodgades , fuk-

tades med linolja och utfattes i fluten digel ä

nyo for glodgningshetta. Således erholts jårn-

halten i form af fvart retradlorifk oxid, vå^

gande 33 marker.

Den jårnfria Ytterjordslosningen fålldes med
cauflik Ammoniak, hvarigenom cn jord år«

bolls, fom efter flrång glodgning vågde ili

marker.

I följe håraf upflåller jag, fåfom beflånds-

4elar i Gadoliniten,

Kifeljord 23
Ytterjord 55,5

Berylljord 4,5
Retradorifk Järnoxid i(),5

Flygtiga delar 0,5

ICO.

Håruti innefattas en pcfrtion Manganés, om
hvars nårvaro jag pä annan våg gjordt mig for-

viffad, men hvars qvantitet jag icke ånnu tiltror

mig at beftåmma. Herr Vauqelin utfåtter de till

^ proCent. Då hau fmålte Gadolinittén med cauil.

Pottafka, och upvekade mafFan med vattn årholl

hanen vackert gron alkalifk lösning, fom af fig
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fjelf deponerade Manganés i form af et fvart pul-

ver. A t påHerrVAUQ^uELTNS våg utbringa Man-
ganefen ville for mig i början ej lyckas. Phe-
nooienerne blefvo de famma ; men den fvarta

fåliningen förhöll lig for bläsror lom jårn och
jag drog dårfore långe Manganeshalten i tvif-

vel, ehuru defs närvaro var fä fannolik af den
amethyftfårg, fom Ytterjorden fåtter på fina falter

och den mörka fårg hon fjelf antager i glod-

gning. Jag forfokte ftrångare fmåltning. Då blef

den alkalifka lösningen af en mörkröd Pontacks-

fårg Når den afhålldes och ftålldes i värme,

affatte den en tegelröd jårnkalk och fjelfva up-

lösningen ändrade (in roda fårg til fmarägdgron.

Detta forhällande, likt den bekante Chamse-
leon , vittnade äter for Manganefen. Den nyfs-

nåmde fmaragdgrona lösningen fatte vid kok-
ning ett fvartbrunt pulver, fom v ål åfven för-

höll fig for bläsror fom jårnkalk, men,16ft i

faltfyra, röjde ftarkt och tydeligen pä luk-

ten, at fyran blef ofverfyrfatt. Jag flot då, at

den vidhängande jårnfmittan maikerade den ef-

terletade beilåndsdelen. De allmånnaft foreffvreL

ne methoder at ätfldlja jårn och Manganés be-

funnos ej användbara pä en fä liten mafTa, fom
knapt utgjorde en half probermark. Det fom

lyckades

*) Den roda fårgen beror icke på Manganescn;
ty jag har funnit at jårn allena kan gifva den sko-

nafte purpurfärg ät sin lösning i caustik lut, når

nemligen, bränning forutgått.
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lyckades mig var , at ur den faltfyrade lös-

ningen inedelft kolfyrad Pottafka forft varfamt
utfålia jårnet och derefter Manganefen, fom nu
mera tydeligen igenkändes och gaf for bläsror

purpurfärg åt PhosphorfalL

Denna beftändsdel, fom få envifl döljer fig, at

den åfven undflydde KlaprOths upmårkfam-
het, måfte dä vara det fårgåmnet, fom hånger

vid Ytterjorden, utom hvilket hon, fom de

andra jordarterne, fkulle vara hvit och i fina

folutioner fårglos. Detta beflyrkes af Herr
Vauquelins årfarenhet , fom fått fin Ytterjord

aldeles hvit efter bränning. Följande forfok

okar denna ofvertygelfe. Jag fmällte ren och
cauflik Pottail^a i filfverdigel med en Ytterjord,

fom var forgfålligt renad från järn, och hvil-

ken obrånd var aldeles hvit. Fiuflen efter

- fmåltningen få väl fom den dåraf lofta alkali-

il^a luten^ var af fpanfl<-gron färg. Detta grö-

na liqvidum deponerade vid kokning en full-

komligt igenkännelig Manganéskalk.

På kalk har jag ingen gång funnit fpår

ej eller har jag kunnat öfvertyga mig om
kolfyrans närvaro i Gadoliniten. Anledning
til denna formodan tager Herr Vauquelin af

den lilla fråsning, fom yppas vid decompofitio-

nen med fyra. Jag har låtit lösningen fke i

forbindelfe med kalkvatten, utan at bhfva varfc

någon grumling, och forellåller mig at, när
den ägt rum, fåfom i Herr Vauq^uelins for-

fok , har den hårrört af tilfålhga orfaker.

Den
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Den ringa mångd gas, fom hår framkomnier,
niedgifver icke defs oblandade upfamling. Jag
tror mig likvål icke taga mifle, då jag foker

orfaken til gasutvecklingen uti det i fienen be-

fmteliga jårnet, fom dår befinnes i en form,

iiåra den metallin<:a. Lukten röjer tydeli^eii

våtgas, dä iosningen fkcr i faltfyra, och med
falpeterfyra framkommer nitrdft gas.

BetråfFande den andre af mig anförde rtii*

neralkropp, fom åfven har Ytterjord i fin fam-
manfåttning, får jag i forvåg nåmna, a t den i

ett mineralfyftem åndå icke kan upftållas, fä-

fom ett fpecies under Yttcrjordsllågtet, emedan
den innehåller en annan och hka märkvärdig
beftåndsdel til betydeligare mångd. Det år ett

åmnc, fom kommer at gifva en tilokning åt

den redan nog talrika metailclaflen, Jag har

funnit det i tvånne Foffiiier från fårfkiita flållen*

Idet ena år det forenadt med Jårn och Manga-ä-

nes, i det andra med Ytterjord och Jårn*

Detta nya metallåmnet utmårker Cg med
fin oloslighet i alla fyror , på hvad fatt det där-

med behandlas* Det enda mcnftruum, fom jag

därpå funnit verkfamt, år cauftikt Alkali fixum,

få at, når malmen därmed brånnes och maffan

extraheras med vatten, uplofes en flor del i

alkalifka luten^ Dårutur kan det fållas med
cn fyra; men fällningen lofes icke å nyo,
ehuru mycket af fyran må tilfläs. Affilad och

torkad yifar den fig fojn ett pulver af utmärkt

hvit*
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Iivithet, hvilken fårg den åfven i glodgning

bibehåller. Når den dclea af brånda mas-r

fan, fom icke biifvit uptagcn af alkalifka luteii

»

extraheras med fyra, fä qvarbiifvcr ett hvit puU
Ver af famma natur. Defs gråvitas fpec, eftcri

glådgning var 6,500. Det lofes for blåsror i

Borax och Phosphorfalt, nieii fatter ingen fårg

pä fluflerne, Pä flybbhård i fluten digel, utaa

tiifats ,
exponeradt for den hetta, fom fördrag

til et Brunflensprof, undergår det cn flags re*

dudion, hvarvid det fintrar ihop till cn mätte-

ligt härd malTa af metallglans pä ytan, men i

brottet endaft matt gniflrande och af fvartgrå

fårg* Pä denna har fyror ingen vidare ver-«

kan, ån at äter förvandla den til den hvitä

oxiden. Forhållandet vid redudionen, jåmte fpe-

cifika tyngden ger mig llcål, at fatta denna be-

fynnerliga kropp ibland metallerna. At den icke

år någon af de foxut bekante , fom biifvit mifs*

kand, har jag tilråckcliga Ikåi at vara ofver*

tygad. De kroppar, med hvilka denna moje*

ligen fkulle kunna förblandas, vore fyrfatt

Tenn , Wolfram och Titan , fom åro lösliga i

cauflika Alkalier, och under vilTa omftåndig*

heter mer eller mindre emotflä fyrors verkan.

Men Tennkalken bringas utan fvårighet både
til låsbarhet och redudion. Wolframen up-

tåckcr fig extempore genom fin löslighet i Am-
moniak och den blå fårg , den fatter pä Phos-

phorfalt Titankalken fåtter Hyacintfårg pä
Bora;^
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Borax och bringas til löslighet i fyror genom
fmåltning med kolfyradt Alkali '^).

Innan jag framlägger den chemifka profning

jag gjort pä d€ tvä mincralkroppar, fom äro at

anfe for den nya metallens malmer, fynes det tjen-

ligt , at en kort yttre bei^rifniiig på dem foriit-

går. At flippa omvågar, fä ofta de ll^ola om-
talas, tar jag mig den frihet, at gifva namn
åt famillen. Sjelfva recruten Hand metallerne

kallar jag TantALUM, dels for at Klia bruket,

fom gillar namn ur Mythologien , dels for at

alludera pä defs oformogenhet at, midt i oi«

verflodet af fyra, dåraf taga nägot ät fig och

måttas. Malmen, fom beflär af Tantalom, Jårn,

och Manganes, må heta Tantalit. Om äter den,

fom dårjåmte har Ytterjord, kallas Tthrotantal

(Yttrotantalum), hoppas jag, at det ej fkall

finnas mera flåpande, ån ordet Siderotitanium

ibland Titanmalmeyne.

Tantaliten lämnades mig af Herr Öfverdi-

redeuren Geyer, med underråttelfe, att den allt-

fedan 1746 varit kånd, fäfom en problematifk

Zinngraupen , och finnes pä Skattehemmanet
Bro-

Långfl rådde hos mig den mifstankan, at jag

hade at gora med denna fiflnåmnde metall.

Men den forfvagades efterhand och forfvann

aldeles, da jag genom decompofition af ett Ti-

tanjårn ifrän Norrige, fick tilfålle, at i egna

förfok anftålla jåmforelfe.
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Brökårns ågor i Åbo Lån, Haliko Hårad och
Kiinito Socken, hvaråfl ett fiort Berg vid Sallt-

ijon innefattar Malmgängen, beflående af hvit

quart^ , blandad med glimmer famt hår och
dår genombruten af groffpeglig , rod fåltfpat,

fom utgör gångens våggar. Innom denna gång
ligger Tantaliten inflrodd , liknande Granater

eller Zinngraupen.

Den , fom jag erhöll, var i lofa anfkutna flyc-

ken af Haflelnotters ftorlek, hvaraf de redigafle

tycktes efterftråfva den odaedrifka formen. Hår
och dår voro de befprångde med fåltfpat och
glimmer*

Ytan år flat, Ikimrande och jårnfvart. Brot-

tet år flåltått och metallifkt glånfande. Fårgen

i brottet år ej aldelcs lika på alla flyeken, utaa

varierar imellan blågrätt och jårnfvårta.

Pulvret år mörkt, fvartgrått, litet dragande

i brunt.

Hårdheten är anfeplig, fä at ftyckena friikt

elda for flål.

Dragés ej af magneten*

Spccifiha tyngden år 7>953»

Yttrotantalcn finnes pä famma flålle och i

famma matrix fom Gadoliniten, I yttre be-

fkrifningen på denna fednare, anför Herr Klap-
ROTH, at den år infprångd i en granitiflc mafla.

Men faft en granitbildande blandning därvid

flundom fammanftoter, år dock cgenteliga ma-

trix ingen Granit, utan en ren Fåltfpat, fom

fC. r. Ä. Hmdl L Qv. F UtgOt
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utgör hufvudmaflan af defc flora flenbrottet

vid Ytterby. Den i famma flenbrott befinte-

liga Glimmern och Qyarzen utgöra icke med
Fåltfpaten en Hålieart, utan de hälla fig i egna
partier Glimmern genomfkår Fåltfpatsklip-

pan i flora gångar, af nåflan perpendiculårt

låge. I granfkapet med deffa gångar, har jag

funnit, at både Gadoliniten och Yttrotantalen

bora fokas. Den förre år merendels pä enfida

fogad vid en filfverhvit glimmer, under det den
for öfrigt omgifves af Fåltfpaten. Den fednare

fitter fållan omedelbart faft vid glimmern, utan

år inpackad, fom körtlar, inom tunna gängar af

Fåltfpat, hvilka åro afftångde ifrån den ofriga

flora Fåltfpatsmaffan, medelft en beläggning på
hvardera fidan af fvartgrå glimmer. Defla kor-

telforande gängar åro fållan enkla, utan flere

flå tilfamman , fkilde ifrån hvarannan och ifrån

fjelfva klippan med fina glimmervåggar. Så har

jag meråndels träffat defla kroppar af naturen

placerade. Mera fparfamt finnas de fåfom gryn

och gniflror inflånkte i den ofriga Fåltfpaten,

De florfla körtlar jag erhöll af Yttrotanta-

len hade ej fullt florlekcn af en hafl^elnot.

I brottet år den grynig, jårnfvart och me-
talliflct glånfande.

År

Jag talar hår om det flora och hela; ty vis-

ferligen bildas åfven pa detta flållet Hålle-

arter af de flere förekommande Fofliherri fyn-

nerhet lopa Qyartz och Fåltfpat ini hvarandra.
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Ar ej här|lare ån at den kan rifvas med
fenif, dock med mindre låtthet.

Dels pulver år af grå fårg.

Den dragés icke af Magneten.

Specifika tyngden fann jag =5,130. Men
fom det ej var möjligt at fä någon florre bit

aldeles fri från den vidhäftande Fåltfpaten, lår

defs råtta gråvitas fpecifika gå något dårofven

I
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3 : 16 0,350 1515
1 : 21 0.233 1255

Antal Skott.

P:r medium
af 3 Skott,

P:r medium
af 3 Skott.

P;rmed. af 3 Sk.

1P:t medium
af 4 Skott.





E.

Pun-
dige

Tal.

Beftåndiga

quantiteten.

Coefi.

cienten.

b.

88.500

85,454
80.060
71.211

Med Laddningen (I.) Laddningen |. Laddningen Laddningen |.

Krutets

längd.
Fot.

0,9873
0.8624

0,6845

0,4746

Skott-

långden.

Krutets

långd.
Fot.

Skott-

längden.

Krutets

längd.
Fot.

Skott-

längden.

Krutets

längd.
Fot.

Skott-

längden.

36

13

4

3,1813

1.9065

1,5134

1,0486

49-400
47,690

44.680

39.750

0,740

0,647
0,513

0,356

44.543
43.014
40,281

35.850

0,4936
0,4312
0,3422

0,2373

38,017
36,701

34,379

30.591

0,3291

0.2875
0.2282

0,1582

32,043

30,934
28.980

2S.783

I F.

Laddningen ^ Laddningen |. Laddningen |. Laddningen L Suponer. Krutlångd. fr. Kammarb. ^9
S EL

Pun- Krutets Krutets Krutets Krutets Krutets Krutets Krutets 3 5"

dige vigt. långd. vigt. långd. vigt. långd. vigt. längd. 2:dra. 3:dje. 4:de. 5:te. f» a
Tal, K. K. K. L. K.

P Cfq
C." t»"

Skälp. Fot. SkIIp. Fot. Skilp. Fot. SkSlp. Fot. Fot. Fot. Fot. Fot. Fot. Fot. Fot.

48 6,666 0,363 10,000 0,543 15,000 0,815 20,000 1.087 3,337 3,367 5.647 7.928 10,208 0.6586 0,4388

42 5-833 0,346 8,750 0,520 13.125 0,779 17,500 1,039 3.130 3,330 5.401 7.582 9.763 0.6299 0,3968

36 5.000 0.329 7.500 0.494 11.250 0,740 15,000 0,987 3,023 3.059 5.131 7.203 9.275 0,5984 0,3581

30 4.166 0,310 6.250 0.464 9-375 0,697 13,500 0,939 1.90413>875 4.828 6.778 8.728 0,5631 0.3171

24 3.333 0,287 5.000 0,431 7,500 0,647 10,000 0,863 1.767 3.673 4,483 6,293 8.103 0,5228 0,2733

18 2,500 0,361 3,750 0,392 5-625 0,588 7.500 0,784 1,606 S.438 4.063
i

5.708 7,362 0,4750 0,3356
12 1,667 0,228 2,500 0,342 3.750 0,513 5,000 0.684 1.403 3,131 3-558 4.994 6,431 0-4149 0,1721

6 0,833 0,181 1,250 0,273 1.875 0,407 2,500 0,543 1.113 1.683 2.833 3.963 5.103 0,3292 0,1084

4 0,555 0,158 9-889 0,337 1,350 0,356 1.667 0,475 0.973 1.471 3-467 3.463 4.459 0,2877 0,0828
a 0.278 0,126 0.417 0,188 0,635 0,283 0,833 0,377 0,772 I.1671 1.957,3.747 3,537 0,2383 0,0521
1 0,139 0,100 0,209 0,149 0,313 0,334 0,417 0,299 0,613 0,936 1.554 12,181 3,809 0,1813 0,0328

0.069 0.079 0,104 0,119 0,156 0,178 0,208 0,237 0,486 0.735 1,333 1,730 2,227 0,1437 0,0206
0,014 0.046 0,031 0,069 0,031 0,104 0,042 0,139 0,384 0,430 0,721 1 1,013 1.304 0,0841 0,0071

0,004 0.028 0,007 0,042 0,010 0,(^3 0,013 0,084 0,184 0.284 0,485 i0,685 0.885 0.0571 0,0033



T>bell, fom vifar Ordlnateriiaa längder Cy), och däraf Canons Utvändiga Diameter,

fvarande emot Abciffornes längder (x) för Canoner af alla Calibrar, från 48 ned

til 4pundare; men för Skepps-Canoner, där alla har lika tjockt Gods

i Caliber," nyttjas endaft det fom är utfått för göpundaren.

Pun-
dige

Tal.

m.g=rHyp:flyrka. Laddningenf. Laddning. I. 2:dra. 3:dje. 4:de. 5:te. 6:te Mynning.

A M M D MN NE MO OF M P PG aH MR RS MS SK. M B BL
g- y- X- y- X. y- y- y- y-

"48"
3,4008 14.071 0,362 12.336 1,087 9.687 2,337 7,300 3,367 5,857 4.647 4.197 7,938 3,371 10,208 3.679

42 2,2953 13.774 0.346 11.968 1.039 9481 2,130 7,181 3,320 5,761 5,401 4,138 7,583 3-301 9,763 3,622

36 2,1813 13.433 0,339 11.663 0,987 9.240 2,033 6,964 3,059 5,587 5,131 4,004 7,203 3-130 9-375 3.556

30 2.0539 13.013 0,310111,307 0,939 8.959 1,904 6,751 2,875 5,417 4,838 3,883 6.778 3-035 8-738 3,478

24 1,9065 13,509 0,387 10,870 0,862 8,613 1,767 6,491 2.673 5,308 4,483 3,733 6,293 3.908 8.103 3,382

18 1,7313 11.870 0,361 10,314 0,784 8,171 1,606 6,158 3,438 4,940 4,073 3,540 5-718 2,759 7-363 3,360

11 1.5135 10,981 0,223 9,543 0,684 7.561 1,403 5,699 3,131 4,574 3,558 3,377 4,994 3.554 6.431 3,092

6 1,3004 9.517 0,181 8,369 0,543 6,551 1,113 4.938 1,683 3.963 2,823 3,839 3-963 3,211 5,103 1,812

4 1.0486 8.693 0,158 7.553 0,475 5.984 0,973 4-511 1,471. 3,618 3,467 3,593 3,463 3,030 4.459 1,655

H.

Canons Utvändiga Diameter på fine motfvarande diftancer (x) från Kammarbotn, fom åfvan.

Pun-
dige

Tal.

b b c c d d e e f f g g h h i i

Fot. Calib. Fot. Calib. ' Fot. Calib. Fot. Calib. Fot. Calib. Fot. Calib. Fot. Calib. Fot. Calib.

43 3.557 3,882 2,395 3-637 3,153 3-369 1.897 3.881 1,734 2,618 1,501 3,380 1,361 S.O67 1,363 1-918

42 3,431 3,844 3,268 5.601 2,039 3,339 1,802 2,860 1.638 3.600 1,426 3,365 1,391 3,049 1-199 1,903
36 2,373 3,798 2.129 3.558 1,915 3.200 1.689 2,822 1,536 2,566 1,339 3,337 1.215 3,030 1,13811,886
30 3,108 3,743 1,975 3,508 1,777 3-156 1.568 2,784 1,436 3,533 1.244 3,209 1,130 3,006 1,050 1 1,865
34 1,931 3,675 1,801 3,445 1,621 3-100 1.431 3,737 1,303 3,493 1.137 3,175 1,034 1-977 0,961 1-839
18 1,704 3-587 1,598 3,364 1,438 3^028 1.27113,675 1,158 2,437 1.012 3,131 0.931 1-939 0,858 1,805
13 1,435 3.461 1,347 2,247 1,314 2.926 1,074 3.588 0,979 3.361 0.858 3,068 0,782 1.885 0,730 1,758
6 1,068 3-2431 1,002 3,044 0,905 2.748 0,802 3.457 0-733 2,337 0.645 1.959 0.59Ö 1,793 0,553 1,677

4 0,896 3,113 0,841 3,925 0,760 2,643 0,675 3,348 0.618 3,149 0,545 1,895 0.500 1-738 0,469 1,639



1.

Pun-
dige

Tal.

Frän

Främfia åndan

af Tappflycket.

C.

Caliher.

Kammarbotn ti!

Canons

Centr. Gravit:s.

Caliber.

1

Tappens
Centrum.

Caliber.

Canons

Tyngd.

iSkepp.L.w.

Defs

Bakvigt.

iLifsp.V.w.

Vigten af en

Cub.Calib.Järn

ä 43 5 Skalp.

p:r Cubic Fot.

Skälp. Via. wigt.

Kulors

vigt.

iSkäfp.V.w.

Antal

Kulor
lika med
Canons

Tyngd.

tö 6>8oo 4>852 5.3ÖI 33'688 DO'tl 124,286 59.80 180

42 fi'833 4,86g 5,437 28.710 30,05 108.755 52.28 176

36 6,868 4'883 5.488 23,922 26,56 93.215 44,81 171

30 6.913 4,903 5.549 19,269 22,83 77.679 37,34 165
6.961 4.926 ,'5.624 1 4,777 18>89 62,143 29,81 158

18 7.037 4.955 5.723 10,510 14.43 46,607 22,34 150
13 7.117 4'997 5.855 6,488 10,10 31.073 14.87 140
6 7.372 5.070 6,087 2,847 5.32 15.536 7.44 133

4 7.363 5-111 6,222 1.758 3.50 10,357 4.95 114

K.

24:pundige Canoner
med 4° Elevation.

i8pund
med 4°

gé Canoner I

Elevation.
|

18

m
:punc

ed 0

ige Canoner
' Elevation.

^>
% 1

i"!

f" Kortafte och längfta

Skottdiftancen när

Canons längd är

Antal

Skott

n

;

HvarjeLadd

Kortafte oeh liingfta

Skottdiitancen när 1

Canons längd är T""

Kortafte och längfia

Skottdiftancen när

Canons längd är

SkSlp, 20 Calib. 16 Calib. Skilp. 20 Calib. 1 6 Calib.
1

Skälp 10 CaIib.|T6 Calib.

4
2500—
3680

—2250
2180 3

i975-5^f-2065

3515—1—3350 2
453-3^440
555 1 631

1 9 2637— —2433

4 .oj
2496-5ji-2570

2740-^3740 3 A
3370—
2380

—2200
2710 3 A 440

575

510
725

3
3750-1—2650
3100-4-3000 3 »{

3217—
2375

—2005
2796 4 A 600 -){f-600

7l0-5lf-737

4
2540—1—3675
3100—:^3170 3 A 2450-514-2380

2614—1—2870 1 9 435 625
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KoNGt. Vetenskapis
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
För Månaderne

. APRILIS, MAJUS, JUNIUS,
Åii 1 80 2*

P R. M SES
Herr CARL BOUCK,

ConftruélloDS - Capiten.

Botanifke Anmärkningat o?n Targionia
Hypophyllaö Linn*

°r\eii våxt, hvars frorednihgsdelar jag nu år-^ nar förklara och beflcrifva , förekommer
ganfl:a fållan i Tyfkland, gch blifvit fåledes

V. A. HandL IL Qv. G fedd
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fedd af få Örtkånnare och af ånnu fårre undef*

fokt Som den Iråffas mera allmån i Italien,

hafva ockfä detta landets Naturkånnare i fyn-

nerhet omrordt denfamma. Ibland deffa år för-

modligen FabiusColumna den forfte,fom fun-

nit' den pä mäfsbevuxne och bergacktige flållen

i negden af Neapel. Han har åfven beikrifvit och

pä fitt fått teknat den i Ecphrafis (1. c. 1 57. p. 3 3 1 .)

under namn af Liclien alter acauUs v7^o(pvAoKcc^7rov,

Icke olåmpeligt har han iackttagic 5>fub fronde

55ad apicem ejus, loco floris, apparere nigras ex

55purpureo cartilagincs coflarum 1. valvarum,

j^modo inter fe oppolltas quas acie cultelli ele-

5,vare poffis, pericarpium illud Orobi fpeciem

j^prse fe ferre ac luteo pulvere, dum maturu
5>erit fruélus, fcatere.'*

De fom federmera belkrifvit denna våxt,

fynas hafva lånat det måfla af Columna. Så
har Ray gjort (hift. L p. 125.), åfven fom
MoRisON (Hift.Oxon.IILp.623.); Parkinson
(Theatr. p. 135.) och Buxbaum (Cent. I. p.41.)
fom ockfä uptåckt den omkring Conftantinopcl.

MiCHELi, ofortruten i ftne forlkningar,

har fedan nogare imderfokt våxten, hvilkeii

han beftåmt med et nytt namn, l^argionia, til

heder ät Cypricani Targioni, af Botanifka

Academien i Florentz. Han fager at den fin-

nes nog allmänt växande vid il^ogskanterne,

pä ljunghedar och mäfslupna ftålicn. Han har

derjemte icke illa tecknat de mörkröda kapHerne,

fom finnas vid bladens ändar och fom om-
ftitta
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fatta den hvita kulan, och tydeligen utmärkt
fjelfva de trådar, fom fynas fåflade vid fröna.

(Nov. pl. gen. p. 3. t. g.)

DiLLENius, den flore kännaren af de Lon-
gifte alftern, hade icke tilfålle at betrakta Tar-

gionia lefvande eller i fårikt lynne, har fålcdes

fagt foga mer derom än hvad Micheli up-

gifvit. Några tvifvelsmäl hyfer han likväl om
de fruktämnens fl^apnad fom fynas vid bladens

kanter, och anfer dem fortjena upmårkfamhet,

hvarfore han tillägger: „Qui virentem & flo-

5^rentem videbunt planfam, examinent accura-i

j^tius/* (Hift. mufc. p. 533.)
Den växt fom Commelyn omtalar, växande

i Belgien, år ingalunda Targionia, emedan han
fager den förekomma pä lika flållen med ^un^
germannia epiphijUa, neml, på tufviga och kärr-

aktige trakter; då deremot Targionia icke träffas

på andre ån klippor och bergacktige flällen.

GoRTER har ockfå aldrig kunnat finna den.

(Fl. Belg. p. 301.)
Den flore von LiNNé, fom åfven fakna-

de tilfället at betrackta Targionia i lefvande til-

flånd, har likväl icke illa befiämt flägtets känne-
märken, fåfom beflående in Cahjce bivalvi globim

indudente. Men Schreber har, få mycket
underfokningarne af den torra växten tillåtit,

jkont befkrifvit denna Cahjcis inre delar; valvler-

nes dubbla hinna; märket; den vid Calycis ända
befintlige verruca, fom han tror vara en han-
nens del; de kådjclikt förenade trådar, vid

G 2 hvilka
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hvilka fröna hånga, m. m, Mari mä i fanrling

förundra fig ofver den iiogtberomde forfl^arens

fintlighet, då man derjåmte iackttager fvärig*

heten at underfoka våxten fäfom torr, (Der
Nattirforfchö St, 15, p. 236.)

Afven jag har icke eller, ån da tii April

jnänad är I800, fedt Targionia iefvande. For
inine åhörare har jag årligen, ehuru ofullkom-

ligt demonflrerat denfamma, fåfom famlad nåra

Dresden, det enda Ilåile hvareft man trodde

den finnas i Tyfkland. Meu omiider lycka-

des det mig vid ofvananforde tid, at uptåcka

den icke långt ifrån Halle, vid KrcUwitz klippor,

fåflad vid famma torfva med Marchantia pokj'-

morpha, Riccia ciliata och glauca. Från denna

tidspunkten har jag forgfålligt fokt underråtta

mig om denna växtens byggnad, och får jag

hårjåmte korrt anföra hvad jag funnit.

Hvad den yttre habitus vidkommer, har

jag anmärkt, at de delar fom Dillenius
hållit for fruckten, (Tab. LXXVII. f. E. F.)

åro propagines. Ty jag har tydligen fett, at

fmårre plantor af defTe härkommit. Märkvärdig

år den ftarka och nåftan terpentin-lika lukt,

fom hela våxten fprider då den fonderdelas

feUcr gnuggas. Kapllerne, fom låmpeligen kun-

na kallas Pericarpium, har jag funnit pä unga

fiänd, men fpåda, hvitacktiga och beftåndigt

tilflutna, och hvilka icke forr opna iig, ån

då fruckten mognat*
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Om man vil imderfoka Froredningsdelarne,

fä bor man nödvändigt vålja de yngre Mnden,
och de fpåda kapilerne, I defle fröhus il^ier fro-

redningen pä et doldt fått, hvilket af följande

må inhåmtas.

Vid en vertical il<årning af Pericarpium,

(^fe Tab. IV. fig. 3.) fynes forfl defs dubbla

hinna; den ena tätare eller faftare, mörkröd
eller purpurfärgad (a). Den andra eller inre,

fpådare, nätlik (cellulär) och cellulerne för-

enade genom fmä körtlar (Fig. I. II). Men
at deffe körtlar fnarare bora anfes for hanne-

delar eller hannknappar, far jag genaft vifa.

Hos de fpädare frogommena fynas i deras botten,

flere fmå fiift (ftyli) 5 til 8, ibland h vilka en

år ftorre och upkommer från et bördigt och
fväldt frucktåmne eller åggflock (Fig. IIL rf.)

Stiftens fpets eller fiigma, fedd med famman^
fatta microfcopet, äger en canal midt uti, och
tvärränder pä fidorne, (Fig. IV.) aldeles fom
vi finna hos LofmoiTorne (Hedw^. theor. gen.

Tab. X. Fig. 9. Tab. XII. Fig. 3. edit. nov.)
och hos Jungermannierne (ib. T. XXIV. F. 3).

Utom den ena florre, fitta alla fliften pä et

conifkt frucktfäfle (rcceptaculum) och forblif-

va ofrucktfamma, likafom det händer hos Lof^-

mofforne och Jungermannierne,

Frucktämnet eller AggOocken (d) år om-
gifvit af en dubbel membran. Den yttre, fom
hänger vid märket (ftigma), ändas med en ganflca

liorrt fpits på den mogna fruckten? (Fig- V.)

G 3 opnac
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opnar fig omfider fedan och får ut feen de af

lufva (calyptra); få at Targionia fynes åfven

åga den, jånilikt med andre Lefvermollbr, dy-
lik iom den ododciige Hedwig teknat på
^ungermannia Q, c. Tab. XX. e,)

De fmå runda kroppar eller körtlar, fom
fitta likfom inblandade uti den nåtlika våfnaden

af pericarpii inre hinna, häller jag for hanne-

delar. Härvid mäfte jag forft vederlägga Schre-
BERS mening om den vemica, fom finnes vid

andan af pericarpium. Denna verruca har jag

mänga gånger underfökt och aldrig funnit nä-

got ofverensftåmmande med de ofrige maffbrnes

hannedelar. Hårtil kommer, at denna verruca

hånger vid yttre membranen, och det lifvande

fådåmnet, om fädant dårRådes funnes, kunde
intet på något fått trånga igenom til inre rym-
den af pericarpium. Det år derfore nödvän-

digt, at pä den inre membranen fnarare foka

de befroande delame.

Analogien med andre få kallade Lefver-

moflbr må härvid til bevis anföras. På fjelfvc

^ungermahnierne (^Hedw. theor. gen. Tab. XXIL
Fig. 2. Tab. XXIV. Fig. i. a.) och Marchantierne

(Tab. XXVLFig. 2.) och Jnthocerof (Tab. XXIX.
Fig. 4.) och Blafia (Tab. XXX. Fig. 7.), åro

hannedeiarne kulformige eller likna körtlar, fom
vidhänga den cellulära våfnaden. Häraf år alt-

for troligt, at Targionice hannknappar åga fam-

ma bygnad.
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For ofrigt har jag fedt defTe delar likafom

uttömde och Ikrumpne, inemot den tiden då

fruckten börjat mogna, hviiket vifar at de

låmnat fådesåmnet ifrån fig.

Min uptåckt anfer jag fåledes vara:

1. Calyptrse nårvaro hos Targionia,

2. Bevis på analogien af Styli och Stigmata

hos denna och andre Lefvermoflbr.

3. De vårklige Hannedelarne, ofverensfl:åmman«

de med Antherce hos Växtens Samflågtingan

KURT SPRENGEL.
Botan, Prof. i Halle.

For/ok att använda brånbär Alunfkiffer fä-
foin brån/le i ftålle for ved, till ät-

fkillige Husbällsbehof,

af

PER BERNHARD BERNDES.

Cfoire iout decouvert, efl une erreur profonde; —
C' eft prenclre V Horizon pour tes bornes du monde,

Håfderne vittna, att någre få mansåldrar til-

bakars anfenlig fI<og funnits åfven pä Rikets

nu mera fkoglofe blefne trakter: dåraf forutfes,

att beklagligt fortvarande vårdslöshet och elak

medfart forodér fluteligen alla Rikets fkogar;

redan vidkännes allmån heten på de liåfte Hållen

nog tryckande ölägenheter af dagligt tiltagandc

/kogsbrift. Det blifver fåledes hogft nödigt, att

G 4 fnarC

\
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fnart anvånda någon vårklig pmtanka på och
möda vid utrönandet af nya utvågar, att nä^

gprlunda fylla ftåndiga behofvet af brånde, och
ätminilone aflågsna fä mycket mojeligit år den
eijeft med fl:ål fnart befruktade allmånna Ikogs-

briilen; fent — altfor fent vore det, att tånka

dårpä, då ej rnera återftod, ån brånntorfven uti

outdikade kårr- och myr-moffar: Deffe, fedan

hedenhos till denna dag i helgd håilne froft-^

nåden, fom vålla, att landets, i fig fjelf nog
hårda dimat icke vinner den mildring och for»

båttring, det eljefl borde och kunde århållaj

medelft odling af de fid- och låglåndiga Tiåt-

markerne, famt af fkogens våxande och fre-

dande pä den hoglåndiga, måfl ojåmna flen-

och bergbundna.

Med florfta fl<ål anfer man dårfore de pa-

triotiflsc Mån fåfom. landets välgörare, hvars

förenade moda och kollnad har till affigt: up-

tåckandet af Stenkohl. Det år ockfå ibland

delfe fitt fäderneslands vänner någr@, fom med
mera omfattande begrepp anlcdt värdigt fitt

bemödande, att käfta upmärkfam blick på de

nåflan outodeiiga lager af brånbar Alunfkiiter,

hviika man träffat flereftäds innom. Riket, och

till den ändan tilLitit, att åiminftone genom
några forfok utreda: om icke något lager af

fädan llags AliinOviifer kan användas, for-

medelft f?irH<:iId murad eldflads - eller ugns-

inrättning, till bränfle flereftäds, än endaft un»

der pannorne for aiunljudningen.

i

Vetter-
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Vetterligcn år det blott vid aluntillvårk-

jiing, fom på 2:ne flållen i Riket man hittils

nyttjat Alun&iiFern fäfom brånlle. Likväl år

det oftridigt kåndt, att flereftådes åger Alun^
Ikiifern enahanda brånbar befkafFenhet ; famt

att dåraf finnes ganll^a vidflråkta malmfält,

ånfkont dårifrän undantagas fådane, fom inne-

hålla mindre del brånbart åmne eller berg-

olja, och dårfore uti bränning gifva dels foga,

dels ingen låga, ehuruvål några af dem, hålla

hettan i roflning efrer fkedd antändning med
underlagd ved. Sådan lår Alunlkiflfern vara

i Skåne vid Andrarum; I Jämtland uti E.od-

ons. Brunflors och Näs Socknar; famt på flere

flållen i Lappmarkerna. Men däremot år nå*

flan all AlunfkifFer af fynnerlig brånbar art,

fom trålFas pä Oland i defs våflra landborg;

I Småland vid Grennabergen omkring Wefianå
och Rottleby; I Öilergothland uti Wreta Klo-

flers och Ljungs Socknar; I Weftergothland

vid Billingen och Kinnakulie; I Nerike uti

Tyfslinge och Alkers Socknar, o. f. v.

Icke for längre tid ån omkring några och
trettio år tillbakars, fynes början vara gjord

att bruka AlunllviiFern till bränlle under alun-

Ijadningspannorne vid Garphytte Alunvårk
i Nerike; och det år blott några år, fedan dår^

med gjordes enahanda början vid Honfåtters

Alunvårk på Kinnakulie. På forfinåmde flållc

fkall, efter berätteife, en Snickare varit den

forfla, fom tilifålUgtvis anmärkt, att Alun?-

G 5 ikiffern.
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flvifFern, i fpifelen af defs värkfiad, antänd
ined hyfvelfpänor

,
långe brann enfam med

fiark låga. Men antingen denna eller annan
dylik håndelfe gifvit Egendomsherren anled-

ning att begagna AlunfkifFern till brånfle, år

dock bekant, att då varande Alunvårkets ågare

Commerce-Rädet Herr Michael af Grubbens
varit den forila, fom igenom den for grunde-
iiga infigter kånde Bergs-Rådet Rinmans bi-

träde, låt inreda ugnarne for SkifFerbrånfiet

under alunpannorne, på fädant fått, fom de

anno brukas. Men att AlunfkifFerens brån-

barhet varit från mycket långre tid tillbakars

bekant, kan inhåmtas af Archiater v. Lin Nes

Olåndika refa 1741, dår det fåges: att kalk

brånnes med den AlunllcifFer, fom finnes på
Öland till flor myckenhet, och brinner lika-

fomflenkohl, fedan den blifvit varm och itånd.

Dår fåges vidare: att famma år vid Mockelby
Alongrufva bran ånnu, med kånbar hetta och

fynbar rok, dock utan låga en eld, fom några

år förut kommit los uti hyarphogen, hyilken

var utlagd af AlunfkifFer och andra flenarter

blandade om hvarandra, famt ofverplanerad

med jord, for att dårofver framföra Alun-

ffxilFeren till hafvet, hvareft den genaft inlafia-

des pä fartyg, fom ofverforde denfamma till

l.åwers Alunvårk i Småland. Redan den tiden

var få mycket bekant om AlunfkifFerns brån-

barhet, och dock blef denfamma aldraforfl:

många är därefter brukad fåfom brände under

en
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en alunpanna. Men huru inånga år till, in-

nan dylikt bruk dårar blir gjordt, under andra
kok-anflalteri

Pä denna flags brånbara Alunfkiffer, åro

ganfka rika tillgångar flereftådes. Den finnes,

fom fagt, ofverflodigt i Olands våflra land-

borg, uti vidftråkta och flera ofver hvarandra

liggande hvarf, af hvilka det mågtigafte hyfer

äfvantill foga af den fvafvelkjes , fom eljefl ;

vanligtvis åtföljer Alunfkiffern, men plår vifa

Cg forft pä djupet mer och mer ymnogt Men
de vidftråktafte och måft fammanhångande, om.

ej de mågtigafte hvarf och lager af fådan brån-

bar Alunll^iiFer man ånnu känner, åro i Nerike

belågne; dår flråcka de fig långs efter ftora land-

ryggen af Sewebergen, ifrån Tyfslinge foder

ut, under flera Kyrkofocknar till 3 ä 4 mil

emot Afl<erfund och ofler ut, under Skollerfia^

Afl<er och Lennås Socknar intill Hjelmarcn,

Detta Skifi^erfålt ligger dels up i dagen ^ dels

nåra under mat - eller damjorden pch dels

under flolågrige kalk - och Tålgflensbåddar.

Det Skifferhvarf, fom vid Menigafkers By uti

Alléers Socken tråff*as under 10 a 12 fots

damjord, har, igenomgångit med jordborren,

befunnits åga 48 a 50 fots mågtighet; där-

under vidtager ett foga mindre tjockt hvarf,

af mårgelblandad jårnhaltig lera af bläagtigt

utfeende oeh fulifpåckad alt igenom, men aldra-

måit ofverfl med fvafvelhaltige kjesbällar; un-

der denna lera motcr en mer och mindre hård

och
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och fegborrad bergart, fom tyckes vara någon
forflenad kalk - och lerl"kiffer, hvaruti nu kan
vara borradt omkring 30 fot djupt och lårer

dårmed fortfåttas, under forhoppning om fien-

kohls finnande pä djupet.

Uti Våfiergåthland träffas ockfä en flor mångd
branbar Alunfkiffer vid Billingen, MofTeberg,

ÅUeberg, Kalle - och Hunneberg, men i fynner-

het vid KinnakuUe, hvarefc 4:de hvarfvets flrata

bePiå af famma bergarter, liggande i famma ord-

ning, fom på de förut nämnde flållen. Detta,

uti iidnåmnde kulle, 4:de och i orten allmänt

kallade Limfcenshvarf, beRår af Orflen, Lefver-

fien, Ikifrig grå KalkHen och Alunfkiffer, under

en rodaktig Flokalk. Men Våfigotha Alun-
fkifFerbåddarne , ehuru vidftråckt kringfpridde,

aga dock ingenftåds den mågtighet, fom det

förut belkrefne, i Nerike belågne: och fkilja

ftg ifrån de fiflnåmnde dymedeifi:, att alleflådes

vidtager under Alunfkiftern ett Sandflenshvarf,

hvarunder, enligt anflålde forfoker, federmera

Granitfåltet genafl fkall mota.

Det fynes troligt, att Alunfkiffer ockfå

finnes under det vidflråkta Kalkfienshvarfvet,

hvarpä Falköping, tilHka med det mycket
flacka och fKOglofa landet, kalladt Falbygden,

år belägit: åfven i Håraderne nårmafl Wennern
- och på åtlk:illiga flållen af Kållandsocn , hvaref^

dår och hvar fkall träffas utkafl af Alunfkiffer,

men att dåraf någon fårdeles mångd finnes

gnnorflådes, ån vid de nåmndc bergskullarne,

år
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år ånnu obekant. Det år ock mårkeligt, atÉ

de nåmnde Våftgothatrakter , dar AlunfkifFem
vetterligen utgjor fårdeles betydliga lager, åga

for det närvarande ånnu någon fkog, och ut-

göra fnart fagt enda Ikogsfångfien for detta,

emellan nåmnde bergskullar många mil vidt och
bredt fig utflråckande, flacklåndiga och ikog-*

^

lofa landet af Skaraborgs Lån; Denna flora

Håtbygd, fom rundt omkring, om ej innom
fig hyfer många lager af ,brånbar Alunll^iffer,

lider otrolig brift på nödigt vedbrånfle, och
,

måfte dårfore allmänt tillita bråntorfsmoflarnej

hviika dock dårfammaflådes nog fparfamt före-

komma och fåkert blifva med framtiden aldeles

otillråckelige for Innevånarenas nodfallsbehof.

Ett fädant Torfmåflarnes begagnande till

brånile blir i alla fall få ufel, fom l]<adelig ut-

våg till vedbriflens afhjelpande, både for denne

och for flere dylike orters Innevånare, hviika

hvarken plantera eller vilja plantera någodt flags

tråd till årfåttning for de nu mera i grund ut-

odde fko^ar, fom likvål dårfammaflådes fordom-
dags funnits. Den lår viflerligen fnart nog
fjelf finna hvad ikada han tillfogar fin odlade

jord, fom i brift på vedbrånfle tillgriper fm
godfelftack , men dock icke lika lått for^

mårka, att man tillfogar cfterkommanderne
florre lk:ada med Torf-jordens upbrånnande;
man berofvar dårmed både fig fjelf och dem
en egendom, fom både borde och kunde båttre

anvåndas, dels till nya upodlingar, dels ock
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till underftod for den godfel, hvarmed man
eljeft meråndels otiliråckligt förmår förekomma
urgamla ångars och åkrars mer och mer af-

tynande bördighet. År fvedjandet på flen«

bunden torr och mager jord iandsfordårfveligt,

hvad blir vål då bråntorfvens förbrukning till

brånOe? Skog kan innom århundradet mer ån
en gång återvåxa, men flere århundraden gå
förbi, innan den matjord, fom genom bråntorfs-

tågten förloras, återkommer; långfamt — lång-

famt — blir det af dy och torf uttömde kårret

äterfyllt af lemningarne efter halfmultnade våx-

tei' (åmnet till den finafle matjorden) dem dels

fno - och rågrlvatten afOvolja , dels blåft och

fiörfn efter hand nedfopa och tillhopafamla

1 dålder och kårr, dår de af vattnet förvaras

till deras tjånft, föm, kånnare af denna för-

träffliga flcatts råtta varde, uphåmta denfamma,
icke till att upbrånnas, men for att, tått till-

hopapackad lagd i hog, igenom åtgärd af om-
växlande luft och folfken, rågn och torka,

frofi och vårma, formultna till den fina fvart-

mylla, fom år fornåmfia befordringsmcdlet till

orters frodiga våxt och det ypperRa godfel-

åmnet for all flags utmärglad jordmon. Onfl<-

ligt vore därfore, att brånbara AlunlkifFern

,

där den finnes eller kan mot lindrig koflnad

århållas, blcfvo brukad till bränlle i fiållet

for bräntorfven.

Men ehuru fedan längre tid varit bekant,

att Aiunfl^ifFer blir på ett och annat ftäile an-

vänd
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vand till brånfle vid Alunfjudningen, fynes

(lock ingen hafva forfokt, huruvida denfamma
med dylik nytta kan begagnas for flera andra

flags behofver. Vettcrligen har åtminflone in-

gen bemödat fig for detta, att nöjaktigt af-^

gora den frågan; därtill fordras omftåndeligaré

ron, ån de fäfåiiga tillbud, att i vanliga eld-'

flåder handtera IMfFer fäfom vedbrånfle; Ut-

(laget dåraf har icke mojeligen kunnat blifva

tiJlfredsftållande. Formodeligen har dock icke

felats en och annan hugad, att fullflåndigare

utreda faken; Den kunnige Mineralogen Berg-

måilar Gyllenhaal måtte val i fin tid re-

dan hafva anftåUt något forfok, fom dock nii

år okåndt; man vet det han yttrat, att* foni

ett lafs brånbar AlunfkifFer förbrukad till

brånfle gor ungefår enahanda värkan, fom ett

lafs ved, få borde det blifva lindrigare att »

bruka fådan fliiffer i flållet for ved, få fnarf

en famn bryggved ofverftiger en Riksdalers

värde uti inköpspris, på de orter nemligen där

få bel]<affad Alunll^iffer kan århållas for mindre;

Han fkall ock hafva förklarat % villig, att vifa

i vårkftållighet Skifferens brukbarhet till brånfie,

allenaft någon gittade bellrida koflnaden for

därtill nödige anflalter. Betänkligheten vid att

antaga detta anbud, torde i fynnerhet hafva

härrordt af befarad vidlyftig underfokning, for

att påfinna någon for fådant SkifTerbränfle tjän-

lig, men enkelt fammanfatt och på flere iär-

Ikilde flållen lå^q^elig eldRad, hvars inrättning

Kunde
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kunde befordra eldens jåmna underhållande,

och förekomma olågenheten af detta brånfles

obehagliga os. Denna betånkiighet kan fynas

hafva i fynnerhet afhållit hvar enl]<ild man
att ingå uti forfokningskoilnaden, antingen han

,

ågt eller icke ågt pä fine ågor eller i fitt gran-

Ikap en efter formodan till brånlle dug] ig fl^iifer. V
Men ingen fädan betånkiighet bor biifva lika >
betydlig for ett Bolag, fom förena dt formar,

utan någon enikild Mans kånbara kodnad, låta

anflålla tillräckligt många ron och fuUflåndiga

forfok, hvarigenom Alunfkifferns brukbarhet

till brånlle kan biifva till fullo ådagaladt;

i den håndelfe utflaget blefve få formonligt^

fom det våntas, åger ockfå ett Bolag låttare

utvåg, till årfåttnings vinnande for gjord på-

koflnad till att lära ett fattigt folk begagna (ig

af landets naturliga fynd; emedan det förmår

forfeafFa fig, enligt Forfattningarnes gynnande
foreikrift, fåker egendomsrätt till flere Alun-

IkifFer-brott, af förmånlig belägenhet till af*

falu, och dymedelfi förena det Allmännas båt-

nad med fin enllcilde vinning.

I affcende derpå, gjorde l779 om våren

Slufs-Byggmädaren Norberg foreflållning till

Bolaget for Bergborrs-forfokerne i Nerike, att

forfoka AlunlldfFerens brukbarhet till brände

for allehanda kok-anOalter. Bemälte Bygg-

mäflare, fom hade tillfyn vid Bolagets jord-

borrings-värkflållighet, var få mycket benäg-
" nare att företaga fig fädane forfok, fom om-

taukans
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tankans delande till dem, icke kunde fårdeles

blifva honom hinderlig uti hans egetiteliga goro-

mäl, men vål dårmed ftållas i nåra famband;
aldenftund famma Skiffer-forfokcr både borde
och kunde foretagas bredevid borrningsftållet*

dår en igenomgången Skifferbådd befunnits ut-

göra ett lager af ovanlig mågtighet; han an-»

fag dårfore denna tillökade fyflofättning få*

fom ett tidsfordrif och likafom ett ombyte
i födan for tankekraften, fom eljeft var trål-

aktigt bunden vid ett enformigt famma och
famma långdragna arbete, hvilket, långt ifräa

att muntra upmårkfamheten, tvärtom profvade

ett utomordenteligt tålamod. Håra gjordes lik*

vål intet forr afleende, ån någre Bolagets del*

ågares förnyade foreftållningar, och ytterligare

ånnu fleres forord tillftyrkte; att på forfokei?

af Skifferns brånbarhet anvånda, åtminftoné

50 Riksdaler, och dårjåmte låmna forfåkran

om hederlig årefkånk, då vårkftålligheten fun^

nos fvarande emot formodan. Dåreftcr famma
är om höften blefvo ånteligen några forfoker

anftålde, fom likvål genatt intygade, att brån-

bara AlunlkifFern kan medelft någon vifs eld-*

flådernes foråndring begagnas till brånfle, både
for mindre och florre kok-anftalter: Tillika blef

utrönt, att famma flags Skiffer fvarar i vårkan
emot ett med ved nåra jåmngodt brånfle.

Eidfladen, fom till dcfTe forfok brukadeSj,

var hufvudfakeligen inråttad pä enalianda fått

med den uti Kongl. Patr. Sålfk. Journal 1799
K. f. A, Handl. IL Q^v. H pag.
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pag. 80-B8 befkrefne; rörande denfamma be-

liofver dårfore ej mera anföras, ån de når-

jnare uplysningar, fom uti det följande med-
delas. Sedan en jårnpanna om 45 kannors
rymd blifvit i medlet af Oélober månad in-

murad och forfedd med dylik eldflad, muren
någorlunda torr och ofrigvarande fuktighet ge-

nom eldning utdrifven^ begyntes att elda med
AiunllvifFer, hvarunder blef genaft fynbart, att

brånbara AlunlkifFern, ehuru nyfs uptagen utur

fchacktet och ofverikolgd af det befiåndiga hoft-

rågnet, likafullt brann enfam uti den upforde

eldfladen fåfom ved, efter forft börjad antånd«

nin^g med fpånor och ris, eller dylikt fkråp af

brånbara åmnen; vidare mårktes^ att elden ge-

nom ny Skiffers tillfattning cj allenafl: kunde
oafbrutit underhållas^ utan ock häftigt bringas

till den hogd af hetta, att pannan kokade ofver.

Nu mera blefvo dårfåre, till jåmnforelfe af

värkan emellan Ved och Skiffer, några ordent-

lige forfok anftålde, af hvilka de förfta voro
följande trenne, nemligen:

Odober d. 29, brukades till eldning 12 lispund

eller ungefärligen famn god och vål torr

björkved. Efter en tima och 35 minuters

forlopp började pannan koka upp: därefter

underholts lagom eld till pannans jåmna
kokning under fex timar, då brånflet var

fortårdt och 31 kannor vatten afdunftade:

federmera befants ofver natten ytterligare

afdunfta 12 kannor, och blef fäledes hela af-

dunftningen 43 kannor. Odobef
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Odober d. 30, brakades till eldning en tiinnä

brånbar Alunfl<:ifFer ^ fonderflagen till fmå
Ikårfvor, (en fådan tunna Skiffer våger
emellan 16 ä 17 lispand): Till SkifFerens

antändning nyttjades vid pafs 4^5 marker
fonderfpillrad björkved: Efter en tima och

25 minuters forlopp började pannan koka
upp: och eldningen med fkiffer fortfattes

till pannans jåmna kokning federmerä 5

timär, hvarondcr 25 kannor vatten af-^

dunfiäde: vidare ofver natten afdunflade

årinu ig kannor, och blef fåledes hela af-

diinftningen likafom förra dagen 43 kannon
Dito d. 3 I, likaledes till eldning en tunna Skiffer^

fonderflagen till fmårre delar åii forrä gån-

gen, och nyttjades till antändning, fäfoni

förut, vid pafs 5 marker torr björkved*

innom en timmas lo minuters tid var

pannan i fullt kok: eldningen fortfattes

jåmt med Skiffer, men oformödat hånde^

att denfammä började fmåltä och rufa fig

tillfammäns i klump, fonl, tillika med en

god del af den ånnu outbrundne Skifferen^

måne utrifvas: detta oaktadt underhollts

med återflående delen "af brånfiet pannaii

i oafbruten kokning 5 timmars tid, hvar-

Under 24 kannor befunnos vara afdutifiade:

federmerä afdunflade ofver natten i 5 kan-

nor ^ och fåledes blef hela afdiinflningen

39 kannor. Under deffa kokningsforlok

iagttogs, att på lika mellantider med la-

Ha gom
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gom tillfpådning hålla pannan lika full,

få långe eldningen påftod.

Sedan man genom ofning inhåmtadt båttre

handlag till SkifFer-eldens fkotfel och jåmna
underhållning, blef ytterligare beftyrkt, att vår-

kan dåraf år foga Ikilgaktig, antingen man
brukar till brånfle, ved eller brånbara Alun-

Ikifferen, och att denne fednare gifver lika

Hark, om ej lika haflig hetta, famt efter flutad

eldning långre tid bibehåller vårkfam värme:

tillika formårktes att famma vårkan med be-

tydlig mindre åtgång af Skiffer århoilts, då

eldning dårmed någon långre tid fortfattes, i

fynnerhet når llciifern var fonderflagcn till hvar- '

ken for mycket fmå eller flora fkårfvor. Föl-

jande eller forledne året 1 800, blef detta nog-

famt utrönt, dä man ifrån och med den C):dc

till och med den i6:de Maji, natt och dag

fortfatte fjudningen med forenåmde inmurade

panna om 45 kannors rymd. Sifinåmnde är

innan denna panna uttogs och ugnen nedrefs,

anftåldes till Hut följande 2:ne forfök, i lik-

het med de 3:ne forObelkrefne, nemligen;

Augufli d. 1 5 , användes till eldning 1 1 tunna

a\lunlkiffer, fonderflagen i fmå fkårfvor:

efter en timma 30 minuters forlopp ifrån

antåndningen, kokade pannan upp, hvar-

efter kokningen fortfattes 6 timmar 45 min.

med jåmt underhållen eld, och då befunnos

40 kannor vatten vara afdunftade: Dito of-

ver natten 16 kannor, och filedcs var hela

afdunilningcn 56 kannor. Augufli
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Augufti d. 16, eldades med ^ tunna Skiffer, fom
var någodt fmårre londerbokad, ån den
forenåmnde: ifrån antåndningen till pan-

nans npkokning förlopp en timma 30 min.

hvarefter oafbruten eld underhölls 4 timmar

15 minuter, då 24 kannor befunnes vara

afdunflade, och 5 timmar 30 minuter där-

efter, ytterligare g kannor, famt fåledes

hela afdunftningen 32 kannor.

Enligt flere tjenlige anledningar betjente man
fig genafl vid forila Skiffer -forfoken af forut-

berorde eldllads-inråttning. Man hade fig val

bekant, att denfamma var fordelagtig, till att

underhålla en jåmn och vårkfam eld, och att

elden därmed efter behag kunde flyras, eller

defs vårkan okas och minll<as. Det var til-

lika tillforene utrönt, att man genom denna eld-

{lad, kan betjäna fig af mindre dyrbara brånfle-

åmnen ån ved, brån ^ och flenkohl, fåfom af

hvarjehanda vedraH^:, hugg - och fågfpånor,

qvifiar och ris, tall - och grankottar, o. m. d.

blandat om hvartannat; men man hade ej forr

forfokt Skifferns forhålkiiide uti denfamma. Där-
jämte befinnades, att denna flags eldflad var

föga kohfam och enklare fammanfatt, ån den

bekante eldningsugnen, medelO: hviiken AUm-
fkiffern nyttjas till brånfle under flora Alun-

Ijudningspannor , men hviiken icke, utan IVår

och inviklad tillflållning, iyntes låmpelig for

andra och mindre kok-anflalter. Men fornåmfla

anledning att betjena hg af i fråga varande eld-

H 3 ilad,
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flad, var den, att deffa fednare år år i Eng-»

land en dylik kommen i bruk, for att kunna
nyttja åfven de fåmfla forter af (lenkohl, eller

den ilags Kolm, fom till nog ringa del inne-

håller berg-fettmor uti en af fvafvel-fyra flen-

hårdad lera, åtFolgd af inblandad fvafvei-kjes

;

deifa llags ftenkohl brinna trögt och gifva liten

låga, ofa flarkt af fvafvel-fyran och iåmna ef-,

ter utbrånning en äterftod af lika florlek fom
Kolmen förut varit. Ritning med befkrifning

ofver denna inrättning har ock blifvit allmänt

kunnog gjord ::^enom Mänadsfkriften: Repertory

of Arts (Se Manulaclures, Tom, IV, hvaraf in-

hämtas, att upgifvaren år Mr James Watt
af Birmingham, en af iitt fädernesland val for-

tjent man, fom tid efter annan forbåttradt Eld^

och Luft-Machineriet och bragt de få kallade

Boltons Steam-Engines till den fullkonilighet

de nu mera åga. 33enna mårkvårdiga man
använder famma flags Eldflads - inrättning ej

allenaft till Boilers for fine Steam-Engines,
utan ock till alla flags både ftora och fmå in-

murade pannor, för liqvida ämnens vårmning
och afduiiftning, kokning och fjndning; ockfä

lämpar han denfamma ftqndom till ugnar for

metallers glodgning och fmåltning. Därjämte
åger hans elddad den fordel , att röken af ett

illa ofande brånfle blir till god del forllcrd.

Och fom brånbara Alunlkilfern äger nog nära

likhet med fåmfla forten Stenkohls -Kolm; fä

kunde man ikäligt gora fig forhoppning, att

någon 5
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någon, om icke måda delen af vår Svenlka
AlunfldfFer, fom jåmte fvafvel-kjefen innehåller

tåmlig mycket berg-olja, mätte befinnas, i lik-

het med nåmnde fåmfla ftenkohls - arten , vara

ett vid flere tillfållen tjänligt brånile, hvar
hålft man icke fårdeles befarar olågenhet af

fvaf\^el-ofet, hvilket dock i fig fjeift icke år

ohålfofamt, når det ej tillika innehåller Arfenic-

fyra; ett gift, fom hår i landet fållan befinnes

vara foljaktigt med fvafvelkjes-arterne.

I affigt, att med en florre malTas brännan-

de på en gång årfåtta SkifFer-brånflets tröghet

att brinna, blef eldiladens ofra ugn eller ved-

rummet, (hvaruti, lika fom i en masugn, på-

fåttning il^er till eldens underhållande), muradt
rymligare, ån det behofves for medelmåttigt

goda flenkohl, nemligen invändigt råknadt dub-

belt tjockare tvårs igenom ifrån muren af fram-

fidan till bakmuren , men bredden bibehollts

oforåndrad, eller i det forhållande, fom kan
vara nödigt till en ugn, hvaruti en båttre fort

brånfle fkall brukas under en panna af 45 kan-

nors rymd. Årfarenhetcn beftyrkte ocklä, att

denna tillökning i ofra ugnens tjocklek var

tillräcklig, att med SkilFern enfam val under-

hålla en ganO^a vårkfam och jåmn eld. Be-

träffande åter merberorde ofra ugns djuplek

eller lodråtta hogd, befants att den bordt gö-

ras omkring J a ~ högre; emedan det håndc

dä ugnen var i full gång, att elden flundom
drog fig for mycket högt upp och fpelade med

H 4 flammor
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flammor i ofra ugns-mynningen, hvilket eljeft

icke händer, innan brånflel nedgådt, i brift af

ny påfyllning, vid pafs | af ugnens djuplek.

Genom påokning af ugnens hogd kunde val

nåmnde olågenhet forekommas, men dåremot
förlorades dä till god del beqvåmligheten, att

flyra elden medelft ett mer eller mindre op«

nande af det draghål, fom (Iraxt ofvanfor ugns-

mynningen går in till eldgången tått under

pannans botten. For att råtta detta, hade där-

fore pannans botten bordt forflyttas högre upp
och eldgången under denfamma dåremot i lika

förhållande förhöjas; men att gora denna om-^
- murning medgaf hvarken den fena årstidens, eller

den till forfokerne anilagne knappa penninge-»

fumman. F6r anförde ordfakers Ikuld var man
dårföre någd med, att fä mycket blifvit vårk-^

ftålt, fom hufvudfak eligen fordrades, for att ut-

röna egenfl^aperna af eldftadens inrättning, och

man forhoppades att framdeles åga tillfälle full-

ilåndigare upfora denfamma; men beklageligen

har dock fädant icke hittils inträffat, oaktadt

därom gjord uttrycketig erindran.

Emedlertid har man dock kunnat med den-^-

na befkrefna elddad, och fådan fom den frårx

början blef upford, utreda, atc utan fårdeles

modå och olågenhet, blir med bränbara Alun-

fkiffern enfam, en jämn och flark eld under-

hållen; och att hettan af fimma eld kan fiegras,

om inan behagar till den hogd, att järn där-

med fnart upglodgas till fmidighct och blir

genom
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genom någodt långre fortfatt lika flark eld,

åfven bringadt till början af fmåltning, dock
ofullkomligt; emedan jårnet under den tiden

ockfå till florre delen fortåres af den närvaran-

de flarka fvafvel-fyran. I anledning dåraf be-

fruktades, att bottnen af jårnpannan, fom nyt-

tjades vid alla Skifferforfokerne fkulle blifva

mycket Ikadad; men llateligen då ugnen blef

nedrifven, märktes dock famma pannas botten

icke vara fynbart angripen af fvafvel-fyran.

Sådant torde likvål hafva håndt dåreft Skiffer-

elden legat nåra intill och fpelat med fvafvel-

aktiga lågan tått invid pannbottnen. Det år en

mårklig omflåndighet, att ett lagom flarkt luft-

drag genom det förut omtalte draghålet ofvan-

for ugnsmynningen, ej allenaft forfrifkar elds-

lågan, utan ock forftårker denfamma till att

närmare förbränna och uplofa återftoden af

den rok, fom ifrån brånflet i ugnen år Ikilj-

agtig med eldshettan, och i eldgången vifar fig

i form af en ny uplågning, fom formodeligen

forikingrar och förändrar fvafvel-fyran s väld-

famma åverkan; det är åtminftone icke lik-

giltigt, antingen man tillåter någon, eller ingen

luft utifrån tillflromma genom berörde drag-

opning; emedan i fednare fallet blifver röken,

fom utkommer genom fkorftenen, kånbarligen

mycket obehagligare, än eljeft.

Vid eldens Ikotande och underhållande bör

iagttagas, att utbrundne Skiffern blir i råttan

tid ifrån bottnen af ofra ugnen flortad in uti

H 5 n^dan^a
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nedanfore liggande flagg-ugn, fom fvarar emot
hvad man vanligen kallar alk-rummet; och då
detta blir for fullt, utkrattas därifrån endaft fä

flor del, fom befinnes nödig for att gifva elden

ifrån ofra ugnen fin fria gång; mera bor ej ut-

tagas, emedan Skiffern, fedan den någorlunda

utbrunnit, och medelfl: rånsnings-fpettets in-

flickande igenom de pä fidan af ugnen nedan-
till anbragte 2:ne eller llere draghål, nedikuten

eller ilortad inuti aflc-rummet, dårfammaftådes

långe bibehåller glodgning och meddelar flark.

hetta, fom högeligen okar ftyrkan af den ifrån

ofra ugnen kommande eldslågan. For denna
ordfak Ikull behofver man icke heller tillåta

Skiffern i ofra ugnen for mycket nåra utbrinna,

då dåraf lått kunde upkomma (i fynnerhet om
Skiffern år till mycket fmå delar fonderbokad),

den olågenhet att Skiffern börjar fmålta tilfammans

i en klump, fom federmera fvåriigen utan eldens

utrifvande kan borttagas. Ockfå bor ugnen med
jåmna påfåttningar hällas rågad påfyld; i fyn-

nerhet emot bakmuren, emedan eljefl kan hånda,

att både eldslågan och röken till god del fpela

tillbaka upp ignom ugnsmynningen, fåfom det

fker, dä man flutar eldningen eller ockfå dä

man börjar denfamma och murarne ånnu åro

nog kalla. Dctfamma inträffar åfven hvarje

gång dörren eller luckan till flagg-ugnen måfle

opnas, antingen for att utkratta en del af den

utbrundne Skiffern, eller ock for att med flit

ilyra en del af elden tillbakars. Vid dylika

till-
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tillfållen, till att förekomma olägenhet af rökens

och hettans tillbakanäende, upfores ofver ugn's-

mynningen och framofver det (lållet dit ut-

brunnen IkifFer bortdrages, en rok-käpa, tjånlig

till ofets och hettans afledande. Rätta hand-

I

laget vid och förhållandet med eldningen, kan
for ofrigt till fullo inhåmtas innom fä timmars

undervisning och ofning; icke heller fordras

trägnare tillfyn ån vanligt år vid eldfiåder i all-

månhet, dår brånflet beftär af ved och kohl,

fom nedbrinna till afka; det gifves åtminftone

ingen giltig ordfak att frukta, hvarken att den

i fråga varande eldftadeos inrättning, eller el-

dens ll^otfel uti denfamma, fkall forfvåra an-

tagandet af brånbare AlunfkifFerns bruk till be-

fparing af koflfamanare brånflen vid flerahanda

tillfållen, dår åtgången af kohl och ved utgör

betydligafte koftnaden. De anförde forfokerne

lofva allaredan en vidftråcktare nytta, ån den

hittils kånde^ allenaft man dåraf vill draga hvad
gagn man kan , dår tillfållet fådant medgifver.

Kan man förvänta att husbyggnad af ler, vårk-

fiåld af någre förmögnare Rikets innevånare,

ll^all föranleda till nog allmänt antagande af ett

byggnadsfått, fom vifferligen lånder till fkogar-

nes ftora befparing; få kan man ock hyfa for-

hoppning om, att Alunfl^ifFerns anvåndande till

brånfle, befordradt pä lika fått till vårkOållig-

het, icke mindre (kall bidraga till famma ånda-

jmål; bågge famfåldt tilllkynda Samhållet gan-
• fka vidftråckt gagn, aldenftund dårmed opnas

tilU
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tillråckligare utvåg att begagna flerc närings-

fång, dem man nu for tilltagande brift af (kog

eljeft mäfte forminlka. Patriotifkt finnade med-
borgare af formogenhet låra dårfore behjerta

alfvarlig vårkftållighet dåraf, och det år i fä-

dan affigt man tagit fig frihet, att meddela de

hår belkrefne forfok, och tillika vill hafva

åran, att därtill bifoga några anledningar till att

dåraf gora ätikillige for det allmänna gagnelige

tillämpningar.

Då hettan af den lilla fkiffer-eld, hvarmed
förut omtalte inmurade panna holis i full kok-
ning, åonu var (fedan den forft gådt, ifrån

eldfiaden under och omkring pannan, vidare

genom en up- och nedgående trerorig rökgång

eller fkorften, formerad lika fåfom en ror-

kakelugn, tillfammansråknad en långd af 15

a 17 alnar), vid utgåendet i fria luften utur

ikorflensmynningen fä ftark, att handen dår-

flådes hällen kånde en brännande värma; få

blir det icke fvårt att infe huru fI<ifFer- elden

uti en fådan flags eldflad Ikall på en gång

kunna meddela årforderlig värma till 2 ä 3

kokpannor, flälde antingen efter h varandra

eller ock i triangel, och fåledes blifva bruk-

bar vid flere Oags betydlige värk, där myc-
ket brånfle dagligen fordras, fåfom vid Tran-
kokerier. Saltpetters- Såp - PottaQ^e- Sjuderier,

o. f. v., likaledes huru den ll<all kunna lämpas

få till upvärmning af kakelugnar i vånings-

yvim, drifhus och gronkållrar, fom till brygg-

brånneri-
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brånneri - och bakugnar m. m., med ett ord

,

denna flags eldftad tillika med råtta fåttet och
bruket af AlunlkifFern förtjänar oftridigt när-

mare upmårkfamhet , ån hittills därtill blifvit

låmnad; både ändamålets betydlighet och billig

varfamhct fordra, att man inhämtar fuUftåndig

kännedom om befkaffenheten af fkifFerns for-

hällande uti denfamma, innan man företager fig

att betydligt förändra, eller ock i defs flälle

forfoka någon annan flags eldftad, inrättad for

bränbare AlunlkifFerns bruk till brände. Sedan
man gjordt fig väl bekant med den inrättning,

hvarpå anvisning nu blifvit gifven, blir det

i fin ordning, att denfamma får tjäna till järn-

forelfe - forfokers anftällande med livad annan
flags inrättning någon kan hända påfunnit, eller

tänker fig Ikola blifva förmånligare; ett fådant

forhällande är fkäligt, allenaft opartifl^ct anftälde

jämforelfe - forfoker afgora utflaget och full-

komna upgiften till allmänt gagn, på det att,

under äfventyr af tiden och okunniges for-

vändt gjorde framftållande, fakens vårkliga for-

hållande icke må blifva mifskändt och for-

haftadt, och kan hända fullkomligen begrafvit

i glomfl<:ans mårker; iagttages däremot tillbör-

lig och varfam opartifkhet, få blir det for up-

gifvaren likgiltigt pä hvilkendera fidan före-

trädet ftadnar, emedan han då har haft den
lyckan att, med tillkännagifvande af hvad han
fakert känner, fullgöra fin fkyldighet, att up-

tåcka hvad honom fynes vara ländande till

Sam-
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Samhållets gagn, på ett fått foni gifver åt
ovåldige anledning, att profva, förbättra och
fullkomna upgiften. Till att fororda detta, år

man blefven fä mycket mer föranlåten, forri.

allaredan håndt, att någon, utan att gora fig

rått bekant med hvad tillgjordc var, oaktadt

ypperfta tillfälle dårtill, likafullt har bjudit till^

att, i flållet for den forrbemålte forfokte eld-

flads-inråttningen upgifva och upfora, under

namn af ny och forbåttrad anfia.lt, en eidfiad

for fkifFer till brånfle, den man förut kånde

vara förmånlig for ved och trådkohls nyttjandeé

Den var, fäfom fagt, en vanlig eldfiad hvar-

uti veden lågges att brinna, tått under bottnen

af pannan pä ett halfier, eller fä kallad jårn-

rift, med ail<:-rum inunder; pannans inmufning

var for öfrigt enahanda med den forrige, och

i anfeende till ftorleken af 36 kannors rymd^
och af koppar. Forfok med denna Ikedde for*

ledne år, nemligenf

Augufti d. 13, nyttjades till eldning | tunnä

fkifFer; ifrån defs antändning till upkok-

ning förlopp en timma: därefter fortfattes

kokningen 5 timmar 15 min. och efteråt

kokade ånnu pannan en timma 53 min.j

fåledes 7 timmar g min. då afdunfiningeii

var 14 kannor: ytterligare ofver natten

afdunftade 12 kannor, tiilfammansråknadC

26 kannor.

Dito d. 14, användes till eldning t 3. famn af

5 qvarters långd, torr granved: ifrån an--

tåndning
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tåndning till upkokning forlopp en timma

15 minuter, därefter fortfattes eldningen

5 timmar 40 min. och efteråt fortfor kok-
ningen 2 timmar 30 min., tillfammans

8 timmar 10 min., dä 38^ kanna af-

dunfladt: ofver natten afdunflade ytterli-

gare 9 kannor, tillhoparåknadt 47 kannor.

Det år till märkandes, att forledne dagen

nyttjade fkiffern qvarläg i alk-rummet.

Augufti d. 15, togs till eldning | tunna fciifer:

ifrän antändning till upkokning, forlopp

en timma 49 min., federmera fortfattes eld-

ningen 4 timmar 21 min., efteråt kokade
pannan ånnu 3 timmar 5 min., tillfammans

7 timmar 26 min., då 18 kannor voro af-

dunflade: ofver natten afdunftade 8 kannor,

tillfammans 26 kannor.

Dito d. 16, brukades till eldning | tunna fkiffer:

ifrän antändning till upkokning, forlopp

cn timma 53 min., eldningen fortfattes

5 timmar 2 min., pannan kokade efteråt

4 timmar* tillfammans 9 timmar 2 min.,

hvarundcr afdunflningen var I2| kannor,

och vidare ofver natten 11 kannor, till-

fammansråknadt 23I kannor. Denna dag

voro redan rokgängarne få forllockade,

att elden blef med fvärighet underhållen.

Till fkifferns antändning vid ofvannåmde
3:ne förfok, åtgick ungefärligen famn
granved, tillika med någon obetydlig del

af torra qviftar och annat brånbart ämne.

Det
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Det år märkligt, att fift anförde forfok
åfven ådagalägga möjligheten , att begagna Alun-
Ikifferns bränbarhet pä flere fått; åtminflonc
fynes dåraf, att en riktig kunfl<:ap därom, kan
blifva ett ofver formodan betydligt medel, att

afhjdpa få väl briften pä nödigt bränfle, fom
befordra hvarjehanda nyttiga tillvårkningarS

fortkomft och tilltagande.

Vedbriften fom i Veflergothland långe varit

Falbygdens mer, ån ätfkillige andre Svänfka
orters ftorfla fvårighet, fkulle, om fkiffern börja-

de blifva använd till bränfle, icke längre for-

blifva fkälig ordfak pä mänga flällen till in«

byggarnes klagan: Att de åtil^illige bränfle-

odande tillvärkningarne , fom dels redan äro

i gäng, dels ännu torde påtänkas till anlägg-

ning, mer och mer nödga dem, att ifrån alt-

for aflägsne trakter f5rl1<afFa fig det oumgäng-
ligafte bränflet; och päflä därfore med fog, att

förmåner, fom ett ringa antal perfoner fkorda

af fkogsodande tillvårkningar, ödelägga med
tiden rundt omkring belägne nu folkrike byg-

der. Skifferns förbrukning till bränfle fkulle

tvärtom tilllkynda Allmänheten flere famfåldte

förmåner, och tillika befordra tillvärkningarne,

ej allenaft af Alun och Rödfärg, utan ock af

mänga flere vahror; ibland hvilka vid detta

tillfälle endafl Kalk och Tegel må nämnas.

Redan ofver 60 års tid har man pä Oland

anvåndt fonderfmulad Alunfkiffer till flo-lågrig

kalkflens eller få kallad bergkalks bränning:

Vid
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Vid Garphytie Bleckbruk eller Latorp i Ncrike

brånnes ockfå hvarjehanda forter kalkrten med
ikiiFcr till god fyrkalk, men upblandad med
finare delar af ll<iifern, hvilket likväl befordrad

defs hårdnande vid cement-murning. En rått

hvit kalk biifver dock pä intetdera flållet till*

vårkad, aldraminft af orfien, fom eljeft gifver

den finaile kalken, men under fjelfva bran*

ningen fonderfaller till fint mjöl. Igenom til-

lämpning af den hår i fråga varande Mr Watts
eldflad år till förmoda, att kalkbränningen fkall

låta fig båttre och låttare vårkflålla, ån det hit-

tils fkedt medelft fl<:ifferbrånnet. Til den åndail

borde forfökas, att till bergkalks brånning up-»

fora eii kalkugn i någon likhet af en mas-
ugn, hvars invåndiga fl^apnad eller ugnspipa

gjordes i form af en up - och nedvånd af-

huggen Con, till exempel: af 20 fqts hogd,

hvars flora botten-cirkel eller ugnsmuns-cSpning

öfvantill blefve 10 fot i diameter, men vid

pipans botten eller conens afhuggna ånda 2 a 3
fot dito; nedanfore denna ngnspipas bottea

kunna 3:ne flycken eldftåder for Ikiffer an-

laggas bredevid hvarandra på halfva omkret-

fen, fom fvarar midt emot dca andra halfva,

bredevid hvilken upfartcn eller upgångeti blii^

till krähtfen af kalkugiien; på h vardera fidan

af denna upfart, nedantill vid fjflfva Ui^^nen

och midt emot dår elden inkommer från ikiffer^

iignarnej g^jores ett luf hål eller ophing af i|

a i2 fots hogd och bredd; defle opningär, fom

:"K.V:A.HandLILqy. I ' f^*
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fåledes blifva 2:ne, (hvardera forfedde med
lucka, fom efter behag kan opnas och tillflutas),

tjåna, då ugnen kommit i full gäng, till att där-

igenom efter hand utdraga den fuUbrånde kalk-

flencn, hvilket vid dylika kalkugnar, fom
drifvas med vanligt goda flenkohl, gemenligen

forråttas 3:ne gånger om dygnet; och lika ofta

upfattes ny och obrånd kalkften, for att be-

flåndigt hålla kalkugnen fylld, få långe man
vill fortfara med bränningen. Tecknet att kalk-

flenen år fullbrånd, plägar vara antingen då
den fynes gulacktigt mörkna, eller ock undfå

blåaktig färg, och i alt fall förlora den lysnad,

hvarmed han förut vifar fig fåfom brinnande

af fig fjelf. Enär flenen, hvarmed ugnspipan

invändigt beklädes, lluteligen blir utbränd, kan
den på famma fatt, fom fker i masugnspipor,

fornyas utan att ugnen for ofrigt behofver

rubbas. Det år ingen tvifvel, att igenom en

länge fortfatt och lika jämn underhällen eld,

med mindre åtgång af bränfle, brännes mera
och århålles bättre kalk; aldenftund man är

i flånd att utdraga kalkfienen i famma män
den blifvit lagom bränd. Då man efteriinnar,

att till hvarje cubik famns kalkflensbränning,

plågar upfättas 4 ä 5 tunnor ftenkohl, for-

märkes nogfamt hvad flor förmån det blefvc,

att enligt denna anvisning, bränna kalk med
fkiffer, hälfl det tillika år väl bekant, att fvafvel-

fyran gor därvid ingen olägenhet. Kommer
det åter an uppå, att bränna kalk af orflen,

få
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få kunde därtill brukas en i fyrkant murad
ugn, I o fot hog famt g fot bred och lo fot

lång, och fåiedes till Ikapnad liknande en malm-
roftningsugn ^ anlagd öch ingrafven i fluttnin-

gen af en hogd, att den pä 3:ne fidor blir om-
vallad med jord, men icke pä den 4:de eller

framfidan, hvareft 2:ne eldftåder, i likhet med
dem till den forutnåmde cöhifka kalkugnen ^

anläggas nedanfore och pä fidan af ughsböttnen^

fom må något flutta åt de famma; uti dennä
kalkugn må inläggning af flenen fke på det

fåttet, att dårnied tilldanas 2:nd trummor eller

rånnorj gående ifrån eldfiåderne bredevid hvar*

andra inåt ugnen långs efter bottnen, hvar-

dera till 6 fots låtlgd, 2 fots bredda ij fots

hogd. En ugn af denna florlek , kan gifvä

kalk af hvarje bränning, från 25 till 30 låfter^

a I2 tunnor per låft; förrättades brånningeil

med ved ,
åtgingö troligen på 2:ne dygn 3Ö

a 40 lafs fådant bränfléi

Dä man har fig bekant, pä hvad fått all*

rnogcri flereiiådes bränner tegel till egit bchof^

blir begripeligt, att uti flfl bell<refne kalkugri

OCkfå kan brännas murtegel; öm därtill bru*

kas brånbar AlunO^ifFer ^ blir teglet ingalundal

angripit eller Ikädat äf fvafvel-fyrari ^ allenaft

det innan infättningen till bränning uridfådÉ

tillräckelig torkning* Som enfkildte fmårre ari-

flålde ron gifva vid handen, att med bräri-

bare AlunfkifFern kan brännas ganH^ta godt och

flarkt tegel, fä får man hårjämte bifoga om*
I 2 fländelig
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flåndelig ritning och befkrifning ofver ett Tak-
panne - och Murtegel - Bruk efter Engeifl^: in-

råttning, fom bor blifva förmånligt, dar man
behofver tillvårka tegel af åtfkillig Ikapnad tih

olika- behofver, och åger tillfälle, att drifva

fådane llags tiilvårkningar i flört anlag.

Sift anförde anledningar att begagna brån-

bar AlunfkifFcr, hora få mycket mindre for-

fummas, fom tjånlige åmnen hade tiU tegel och

kalk gemenligen kjo ofverfiodigt att tillgå på
famma trakter, dår fådant fiags fkilfer vankas:

alleflådes finner man orftenen vara på famma
fått, fom fvartbällar, kjes - och fpat-drummer,

AlonikifFerns foljeflagare, och dåruti ligga i

H^apnad af florre och mindre, platta och hvafs-

kantiga^ eller ock runda och limpformiga klum-

par och flycken, dels fpridt, dels hvarftals in-

blandad till mågtighet af en a två alnars tvår-

linia: ockfå finnes flådfe i granlkapet ätfkillige

llags leror och fand- arter, af de förra ofta

både ofver, mellan och inunder fjelfva fkiffer-«

hvarfven, famt däribland mången gång de, fom
åro fortråfHige , få val till tak- fom mur-tegel.

BetråfFa^nde fkillnaden i koflnad mellan ved

och fkifiers anfkaffande, blir förhållandet olika

efter orternas olika tillgångar och ofrige om-
flåndigheter; men ungeflirliga ftorleken af hvar-

dera ilagets förbrukning till enahanda behof,

kan någorlunda inhämtas af det föregående.

I den ort, dår deffe forfok fkedt, eller i Alkers

Socken i Ncrike, anfågs val det qvantum fkiffer,
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fom förbrukades under lika tid till att åflad-

komma enahanda koknings-effed, fom med ett

gifvit qvantum björkved, (Varande till f af hvad
fädant vedbrånlle kodar i orten; men att fkill-

naden kan dåraf ingalunda beflåmmas, blir på-

tagligt, då man ofvervågar, att af den gjorde

koflnaden for ett litet qvantum fkiffers an-

IkalFande, rätteligen beråknadt icke en gång

J blef egentligen anvånd på fjelfva fkilFerns up-

brytande, uplangande, tillfammansbårande och
upftaplande, men vål de ofrige 4 af koflnaden

fullt utbetalte för jordrodjning och fchaktning,

och for undanhållandet af ftarkt tillflodande

vatten under den fvårafle hoflvåta, utan all

flags pump - anflalt , medelfl obeqvåm vattu-

osning for hand utur en trång forfånknings-

grop af 10 till 12 fots djup, innan fkilFern

kunde ätkommas. Det var fåledes ej underligt

att 60 a 70 tunnor fkiffers uptagande kodade

nära 8 fkill. per tunna , då likvål med trygg-

het kan påfläs, att hvarje fådan tunna icke

bordt kofla på flållet i fkill. ofver hufvud be-

råknadt, dåreft man ågt ett ordentligt anbrott

till IkifFern på ett därtill tjänligt flålle och i

fiort anlag; ty att bryta, framfordra och up-

flapla IkifFern fordrar mindre arbete, ån att

fålla, uphugga och hoplågga det qvantum af

ved, fom enligt forfokerne fvarar emot Ikiifern;

uti fohrlon eller frakt, fohrfel-lönen, år det

cndaft, fom IMfferns kollnad kan blifva be-

tydlig, emedan den dåraf årforderlige qvanti-

I 3 teten^
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teten, for att fvara i våH^an emot cn annan
gifven qvantitet björkved, fy nes vara 40 a 50,

proCent tyngre.

Under hvad fynpunkt fom hållR man vill

betrakta det anförde, få fraraOålla fig flarka

anledningar till fortfarandet med forfok , att be-

gagna Alunl'kifFern till brånfie, fä vidt det fig

mojeligen gora läten Med den upgifne eldfiads-

inråttningen kunna ätminftone enOcilde perfoncr

gora forfok under brygg- ocli brånvinspannor,

och flere dylike, fom man gemenligen plågar

läta inmura. Ägare till flora faHigheter, fom
bafva förmåga och lågenhet till florre anlager,

måga utan betänkande foretaga någodt ftorre

f6ri^5k, till exempel: kalk- mur- oeh taktegel-

tillvårkning, Man infer nogfamt det utom^
ordentliga defTa forflager vid forfla päfeendct

tyckas innehålla, och medger dårfore gerna,

att den forfigtige bor hårutinnan vara lika var-

fam, fom vid hvarje annat nytt forilag, hviU
ket uti ett eller annat affeende fynes afvika

ifrån eller ofverfliga den närvarande tidens

kiinlkap, hvaruti man torde tanka foga kunna
låggas till våre föregångares gjorde forfkningar

i iamma fak. Men märkligt nog vifar årfaren-

heten likafom en vifs tid voro beflåmd for

hvarje uptäckt; ty merendels befinnes den vara

en frugt af tillfällighet och oftafl blifva medel-

måttiga kimfkapers lott; hvem kan tillfreds-

jPållande utreda hvarfore viffa enkla begrepp

och, forft efteråt for påtagliga årkände, fan-

ningar.
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ningar, Irkvål mänga århundraden igenom und-

fallit allas upmårkfamhet intill det ögnablick,

de likt ljungelden häftigt frambrutit utur mör-
kret af det okånda djupet, och den ftund man
aldraminft förmodat, utbredt en vida fig ftråc-

kande eld, antänd i början af en knapt mark-
bar gnifta? Dylika betraktelfer borde gora åt-

minftone något intryck pä dem, fom vid forfta

anblick forkafta och förakta hvarje nytt och
ovanligt forflag, och dårvid forhälla fig likafom

all ting vcro tånkt och uptåkt och mennifkjo-

fnillet hade i allt affeende redan hunnit de

grånfor, hvartill det kan ftråcka fig. Dock
låmnom fädane, fom icke kunna bevekas till

varfammare bemotande, att tånka for fig fjelfve

hvad hålft dem behagar; Vetenfkapernes och

Slogdernes vänner Ikola likafullt anfe med be-

vägna och blida omdömen hvar och en, hvars

bemödande äfyftar medmennifkjors gagn.

Naturen, ofver allt välgörande, kan icke for-

gåfves till få ofantlig mångd nedlagt brånbar

Alunfkiffer uti vår kalla fofterbygd, dar man
viflTerligen behofver vara lika omtånkt att for-

fkaffa fig eldsvårme fom foda och kläder till

lifvets nodtorftiga bärgning. En framtid up«

täcker väl mer och mer på hvad fätt den

Hiojeligen kan bäft begagna hvarje landets na-

turliga tillgäng; men defs innevånare blifva

dock högeligen att beklaga om endaft ytterfta

nod fkall blifva den läromåftare fom tvingar

dem därtill. Mätte tidig omtanka förekomma
I 4 hvarje
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hvarje fådan olycklig belägenhet! Hvem {ovsi

med värma for fäderneslandets våigäng be-

traktar huru ofullkomligt vi ånnu kanna,, att

nyttigt anvånda ftorre delen af hvad vi dage-

ligen trampe under våra fötter; den lårer vis-

ferligen icke heller undandraga fig, att efter

;enfkild råd och lågenliet forfoka hvad håld

iikligen lofvar, att tillfkynda det allmänna rik

tillgång på medel , att fylla ett af defs måit

trångande behofver; Hvem får eljed veta hvad
gagn landet kan håmta af hn ymnoga Alun-
Ikiifer'? Skulle ock någon gång fårdeles lönande

HenkohlsOotrer fluteligen efter onll<an uptåckas,

bor dock hvad nian redan vet hg åga, inga-

lunda forfummas, Mårkligt år,, att hittils foga

inrikes tillgång på henkohl blifvit uptåckt,

oaktadt det hedrande bemödande hvarmed
detta dyrbara brånfle tid efter annan blifvit

fokr; den koflnad man tyckes dårpå hafva

frugtl jfl forfpilltj fkall dock en tackfam efter-

verld altid råkna ibland berömvärda forfok

till defs vilkors förbättrande, och ett ofortrutit

fortfarande med dylika tillbud fkall bara vittne

Gin det ågta patriotifka tånkefått , fom icke

trottaar, att dårtilt göra fitt båfta. Men fedan

lång ärfarenhet vifar, huru foga man kan trygga

fitt hopp vidi tillkommande uptåckter af betyd-

liga flenkohlsbrott, må man få mycket fnarare

foka begagna fig af den brånbara AlunfkiiFern,

fom ofta träffas liggande fnart fagt uppe i da-

gea och på ånnq flejre flållen till obetydligt
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djnp i mågtiga lager; denfamma har på några

trakter tillika ett låge, Ibm med ringa koftnad

tillbjuder fordelaktiga anbrott och medgifver

lått transport till aflågsna orter; fåfom på Oland
dår den träffas nåra intill hafvet; i Småland
vid Grenna nåra intill Wettern; i Wefter-

gothland vid Kinnakulle och Halleberg brede-

vid Wennern ; i Nerike uti Alkers och Lånnås
Socknar icke långt ifrån Hjelmarn, Damjprdenj
fom mäfte undanrymmas, år på nämnde och

många flere orter foga betydlig for att komma
intill fafta och goda ll<ifferhvarf, vid hvars

brytande genom indrifven dag-floll, man äger

den fordel af Ikifferhvarfvens uphogda belågen-

het ofver nåflgrånfande vattii-horizont, att be-

qvåmt och med minfla kollnad utforfla både

l^kiffer och det tillflodande dagvattnet, fom el-

jeft med mångdubblad arbetsmoda fkulle up-

dragas i höjden.

Om endaft affeende gores på den flvogs-

befparing, fom af Alunlkiffers förbrukning till

brånfle kunde blifva en folgd; få yrkar den

omftåndigheten en^am tillräckligt nödvändig-

heten, att bringa fådant till vårkftållning i or-

ter, dår vedhrånflet allaredan år både ganfka

koflbart och otillräckligt for det måfi vanliga

behofvet; vill man ej vårda fig tidigt under*

foka hvarje utväg, fom lofvar att afhjelpa det

trängande behofvet, att hädanefter lika mycket,

fom hittils tillita fkogarne, hvartill tjänar då

att fora bitter klagan ofver många fvårighcter^

I 5 fom
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fom tilltagande dyrhet och brifl: pä ved och
byggningsåmnen fororfaka? De nodtorftige be-

hofverne tåla aldraminft infkrånkning under
ett luftftrek, dår knappt f af hela året kan
anfes, att vara rätt tjänlig till att egenteligen

anvånda vid ang - och åkcrfkocfel; dår blir

det ofta nog åfventyrligt, ja aldeles vanfkligt,

oaktadt all anvånd arbetfamhet och flit, ätt

endaft med jordbrukets idkande infamla nod-
torftige bärgningen for året om; och fl<:all

man icke dä tänka på, att, utan denna hufvud-

nårings förfördelande, kunna vid andra yrken
anvånda få många af de under | af året nog
ofta från lönande goromål lediga händer, hvil-

ka intet bättre begära, ån tillfället att med jämt
och fkäligt arbete ärligt fortjena underflod till

fitt fäkra uppehälle genom näringsfång, fom
långt ifrån att hindra, faft mer fl^ola befordra

och forflårka både Stads - Landt - och Bergs-

manna rorelferna; deras gemenfamma tilltagan-

de år endafle utvägen till att förekomma för-

ökning af det redan altfor flora antal, fom
fakna dagligt brod. Man gore därfore gemen-

famt fitt bäfla for att opna utvägar till vahru-

mängdens förökande, på ett fätt, fom mildrar

medmenniflcjors ode i allmänhet. Mennifkjo-

vännen,^ hvars hjcrta lågar af nit for det fam-

hälles välbeflånd, hvaruti han lefver, kan icke

utan dubbel grämelfe fe fvultiie, utfvultne va-

relfer i ett af långa kalla vintrar 6fverfl<yggat

land: For honom blifve det därfore någon
flags
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flags tillfredsnållelfe att, af denna redliga och
okonfllade upgift, inhämta fåker anledning tili

att begagna brånbara AlunfkifFern till brånfle

på mindre fkogrika orter, och dymedelfl dek
beipara mycken våxande fkog till ädlare ber

hofver, dels oka tillgången på både brånkohl

och timmer; aidenftand ganil<a flor del af nu
varande vedforbrukning i flåilet kan blifvä

anvånd till defla fot Bruksrorelfen i fynner-

het oumgångeliga vahror.

Förklaring Sfver bifogade Ritning, pä Tak-

och Mtir-Tegel-Ugns inrättnings till Tegel-

bränning, med bränbar Alunfkijfer^

i fiållet for annat hrånjle.

Tab. V.

Fig. I. Plan af Grundmuren till Tegel-Ugnen,
efter linien a, b, Fig. 4.

Fig. 2. Plan af Ugnen, a vue d^oilTeau; famt
Plan af Grundmuren, till ofverbyggna-
den eller kupan, efter linien 2, k, Fig, 3.

Fig. 3. Profil af dito Ugn och af defs åfver-

byggnad, efter linien c, d, och /. m, Fig. 2-

Fig. 4. Profil af dito Ugn och en del af ofver-

byggnaden, efter linien e, f Fig. 2.

Fig. 5. Fagade af dito Ugn och Profil af hvalf-

vet dar frammanfore, efter linien g,
Fig. I-

A,
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A. Ugnen, hvamti Teglet brånnes, håller in-

vändigt 1 8 fot i långd, 12 fot 9 tum i bredd,

lO fot 6 tum i högd; ugnens botten, år 4 fot

nedfånkt under golfvet i kupan.

P. Upgångs- trappa, vid fråmfta längfidan af

Ugnen*

C. Trenne opningar, livarig^nom Teglet in-

föres Och infåttes i Ugnen, hvilka igen-

muras, då bränningen il<all börjas.

3>. Fyra Eldgängar under Ugnen, 2 fot 6 tum
breda och i fot 6 tum höga, hvålfde a dos d'åne.

Tvånne Eldftåder, for brånbar Alunll<iffer,

inrättade i likhet med den Eldftad, fom
iåmpad till Boiler for Steam-Engine, blifvit

befkrifven uti Kongl. Patr. Sålllc. Journal

1799 for Martii och April månader, p. 80-88»

F'. Tvånne Eldllåder, for vanligt brånfie, in-

rättade med Afk -rummet inunder Botten-

riften, hvarpå brånflet af ved eller af tråd-

l^ohlj eller ock af ftenkohl lågges: Botten-

riften beflår af 2:ne tums jårnflånger, med
§ tums fl-ciUnad från hvarandra, men vid

åndarne {& utplattade, att de ligga tått in-

vid hvarandra. DelTe Eldflåder forfes med
Järndörrar vid framhdan, och likaledes de-

ras tillhöriga Afk-rum, famt tjäna till att

anftälla jåmfc)relfe-forf6k, med de 2:ne

förut nämdc Eldflåderne E, då man tillika

afdelar Tegel -Ugnen innantill, långs efter

linien /, m, Fig. 2, till 2:ne jåmlika delar,

luedelfl en tunn Hviliomur.

CL
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G. Draghol, fom efter behof a|aias och till-

slutas, och tjåna for att kunna både tillfe

och upfriika elden uti hv;ilfvena eller eld-

gångarne D.
H. Öpningar ifrån eldgångarne genom hvalf-

vena till Tegel-Ugnens botten^ hvilka hälla

i fyrkant | tegelflens bredd och långd.

I. Den i coniflc form upforde höga ofver-

byggnaden eller kupan ofver Tegel-Ugnen.

K. Fyra ingångsdörrar, pä famma ofverbyggnad.

L. Dito öpningar med luckor^ hvarigenonx

dagsljus århälles, under Teglets infåttning

och uttagning,

M. Ofverbyggnadens fkorflen, fom år med en

tunn mur korsvis delt i fyra afdelningar,

for att gifva mera luftdrag.

Anmärkningar.

Alla Taktegel-Bruk omkring London, åro

forfedde med fådan hög ofverbyggnad, i cönifk

form, hvilken kupa, ehuru koRfam i forfta ut-

giften, medför flor nytta; emedan den gifver

ett ganlka ftarkt drag och gjor, att fä vål

bränningen, fom afkylningen Iker pä kortare

tid, ån vid de pä vanligt fått inrättade Tegel-

Ugnarne. I början af bränningen, (eller fi

långe man gifver Teglet den fä kallade rok-

brånningen med fvag eld, hälft med något vegc-

tabililkt brånfle till defs fugtigheten blifvit ut-

drifven och ugnen upvårmd), låter man dörrar

och luckor på kupan vara opn^ij inen feder-

jQjicra,
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mera, eller då elden och hettan bora hafligt

okas, blifva famma dörrar och luckor hållna

jåmt tillflutnc. Detta päflär gemenligen 3 -.ne

dygn, fedan full påtåndning år (kedd. Afkyl-
ningen f]<er fmåningom och icke pä en gång,

på det att Teglet dåraf ej må blifva fkort och
fordårfvadt ; hvarfore ock, man forft emot flutet

opnar dörrar och luckor på kupan; dock plå-

gar Ugnens afkylning blifva på i| dygn få

tillråckelig, att Teglet dä mera kan uttagas.

Det år for ofrigt ganfka angelågit, att det

flagne Teglet får tillråckelig torkning, innan

bränningen, af hvilken grund, åfven fom ock
for båttre brännings fkuld, defs form bor vara

mindre, ån den vanligen brukas, till exempel:

Tum långt, t.bredt, t.tjockt»

1:0. KrokigaTakpannpr, formade 15I—10 —^ f.

Som hålla efter bränningen
ungefärligen - - - - 14 — 9|— |.

2:0. Ås-pannor, till florleken - 12 — 9 — |.

3:0. Spån-pannpr, platta, med 2:ne

hol for flifterne, hvarmed de

uphångas, formade - - - ii§— 6|— §-

Som hålla efter bränningen loi— &|— f.

4:0. Stort Plan-tegel till Cordon-
flen ^ --18 —12 —

5:0. Stor Åril-flen, i fyrkant - 12 — 12 —2 .

6:0. Liten Dito - - - 10 — 10 — 1|.

7:0. Vattu-klinkert, Hagen - 81— 4!'^if«
Häller efter bränningen - g — 4 — 1§.

8:0. Golf-tegel, till - - - 9 — 4I-- if.

9:0. Mur. tegel, till ... 9 — 4I—2§.

10:0.



i8o2y Apr. Maj. fftm. 131

10:0. Murfpäns-pannor, fom utrikes åro bruk-

lige till revetering, på få vål nye, fom
gamle Tråd - och Korfsverkshus, hvilka

därigenom undfå anfeende af Stenhus;

och blifva tillika forvarade emot rota

och eldsvåda utifrån, igenom fogflrykning

eller rappning.

Spån* Ås - och Tak -pannor, kunna vål

i tjänlig väderlek, på fyra veckor vara färdig-:

torkade, till infåttning i Ugnen ; men flört Plan-

tegel och Aril-flen, behofva dock dubbelt längre

tid till torkning i tork-ladorne, och må lika-

fullt fedan flällas in i conifl^a ofverbyggnadcn,

for att under påftäehde bränning blifva af den
fiarka värman till ofverflod torkade, innan dc

infattas till bränning i Ugnen, emedan lång-

fam och flark torkning förekommer fåkr^ät

Teglets kaflning under bränningen.

JBlH/lNG
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B I H AN G
till fåregäende Afhandling om Skiffer*

Rapport
om de anbefallde Skiffer-förföken.

Straxt efter Herr Bergmåf]:ar Lindboms hår-

vaFO, (och dl jag genom honom fick hopp om,
att mitt den lO iiilL Maji till Diredionen af-

gifne Memorial, rörande äflundadt forfok, om
den hår fundne SkiiFcrns brån - och brukbar-

het, for mindre kok - anflalter, ån den förut

kånde vid Latorps Alun-vårk, fkuHe vinna

Diredionens bifall), gick jag, medan årstiden

ånnu var gynnande, i forfattning, att upbryta

därtill nödig Skiffer, pä den fä kallade Fly-

backan, uti denna Bys gårde och pä den trakt,

fom tillhorcr min vård, Nåmdemannen Per
Persson, efter defs gifne bifall ~ Men flraxt

efter, pä förfrågan hos Herr C. G. Broms, huru-

vida jag hårmed borde eller kunde fortfara,

fick jag det fvar: Att det voro rädligaft uphora

med denna fchaktning, tills Diredionen blifvit

famlad och gifvit fitt V0'tum for denna fak.

Dä afftadnade denna fchaktning vid 3| al-

nars djup, ehuru Skiffer- bådden åniiu ej var

tråfFad, men fåkert ej långt borta.

Emedlertid blef väderleken fvär och vät,

fä att den uptagne gropen, utan fårlkild punip-

Änflalt, ej vidare kunde fortfåttas.

Sedan
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Sedari jag i början af fiflledne månad, fick

Öiredionens tillftänd, att forfoka Skifferen, vaf
denna fornt uptagne grop aldeles full af vattea

och fäledes befv årligheten ökad; aflågfenheteu

var defsiitom en koOnadj fom jag gårna ville

undvika^ hvarfore jag ofvertalte min våird, att

tillåta, fchaktningen i\e pä defs gärd, hvilken

företogs den i:fta i fiftledne månad. Detta
lyckades fä, att jag den 17 Odober, fandt mig
iiojd med den århåline Skiffern, och efter mur-.

ningens Hat, fick jag med denfamma börja koka
brunsvatten den 23.

En jårnpanna hade blifvit lånad på Torp^
iios Herr Hofmådär Möller , af omkring 45
kannors rymd, hvilken de forilä dagarne nyttja-

des, blott for ätt underfoka båfla handteringen

äf eidningsfåttet, tills muren kunde anfes till-

tåckeligen torn

Sedan några fmä obetydliga ändringar fkcdt

uti milrningen j var man färdig att anilåila

ordenteliga forfok*

Muren år inrättad efter den idée, föiti Heri^

Capiten Berndes gifvit, i likhet med en ny-
ligen i England uti bruk kommen elddad, for

fiorre och mindre kok-anlialter»

Såföni Skiffern år mindre bråhbar än Sten-*

kohl, och foljakteligen fordras fiorre niailli och
utrymme, har detta åfven blifvit iagttc^giti,

K De
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Dc fednafle gjorde forfok hafva fä utflagit:

i:o. Au den 29 Odobcr börjades elda mecj-

torr björkved, kl. | 9 f. m. Pannan upp-

kokade kl. 10 och 5 min. På 6 timmar af-

dunflade 3 1 kannor, och fedan ofvcr natten

12 dito. Hårtill åtgick 12 iifp. ved.

2:0. Den 3o:de Odober börjades eldningen kl. 7
och 5 min. f. m. med Skiffer: fick lågan

tili pannebottnen 1 g, och i full kokning
kl. i 9 , tills kl. I 2 e. m. Afdunftades

25 kannor: tills kl. 7 e. m. 13 Dito, och
ofver natten 5 Dito,

3:0, Den 3i:{la Odober börjades elda med
Skiffer, kl. 10 f. m. Uti fullt kok, kl. 11

och 10 min. Afdunflade tills kl. 3 e. m.

24 kannor, då den lika med gårdagen up-

måtte en tunna Skiffer var åtgången, dock
finare bokad eller fonderflagen : Tills kl. 7
e. m. afdunflades 9 kannor och ofver nat-

ten 6 Dito.

Håraf kan redan finnas, att fkillnaden emel-

lan Ved och Skiffer, år foga betydelig, dä den

fednare pä detta flttet användes: Den brinner

åiven, ehuru nyfs uptagen, lika häftigt, fom
veden; men bibehåller längre glödning och hetta.

For att ådadkomma hafligare tåndning, åro

vid de båda fifia dagarnes forfok med Skiffer

använde \ lifp. aF den kjopte veden; man har

däraf funnit förmån : och förra forfoken gifva

vid hand, att torrt ris ocii ll<räp, äfven där-

till, i riiiga mängd kan nyttjas.

Röken,
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iloken, fom annars år befvårlig, brånncs

genom detta eldningsfått, nåftan aldeles fri fråii

fin elaka lukt, och for ofrigt gjor' han ingea

ölågenhet uti rummet, dår mail kökar.

Lycklig har jag varit, fom fädt fågna mig
af Herr Capiteri Bérndks dageligä befok un-

der déifa underfokningär.

Jag hoppas, att ingen fkall konimä at ångrå ^

de hårtill ätgängné utgifter, hålft de fynas

komma till mycken nytta på eri fköglos örh
Hvad mera gagn dårined kan gjoras, upgifves

framdeles. Menigalker d. 2 Nov. 1799.

M. k. NORBERG.

Berdttelfé

Öm de Kok-forfok, h vilka vid Menigalkef

blifvit vårkftålde, uti undertecknades når- ocB
åfvervärö , på nedanflående tid och dägar.

i 800, Aug. 13, Börjades elda uti Mellangärden,^

for en Kopparpanna med trådloek^ öni

36 kannors ify Ilning,

Tåhdt under - « - kl. 8 ni.

Uti fullt kök - - - - 9

I tunna Skiffer utbränd - 2, 15 m. e. m£
Kokningen flutad - - - 4,- Ö

'

' '

'

-

"^

Under deiifamma afdunÖadt 14 kannor.

Sedan efteråt öch ofver natteri

iitdurlfladt - - - - - 12 Ditd.

I4i Tåndt under famrria Panna kl. 6, 5 m. f. iiii

Uti fullt kok . » - - 7,20———
Tills -i Ä - - - - i 3,30 ni. e. ni.

K 2 1 3 fanilil
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•/j famn Granved, af 5 § qvar-

ters långd nedbränd - i — — ^

—

Afdunftadt under kokningen 38I kannor.

^JDito efteråt och ofvernatten 9 Dito.

Obferveras:

Att den del af den gärdagen

brånde och nyttjade Skilferen,

lämnades qvar uti Ugnen, för

att fylla det torna rummet,
bakom Riflen eller Gallret.

5. Pci fammaflålle tåndt under kl. 6,50 m. £ m.
Uti fullt kok - - - . 8»39— "

Tills - - - - - - - 4, 5 m, e. m,

I tunna SkiiFer utbränd - i — ——

•

Under kokningen afdunftadt 18 kannor.

Därefter och ofver natten 8 Dito.

Börjat elda uti Oftra gärden

och Athanor, for en järn-

panna, med 45 kannors i-

fyllning och utan lock kl. 9,30 m. £ m.

Uti fullt kok - - - - 1 1 — —^~

Slutat koka ----- 5,45 m. e. m.
Afdunftat under kokningen 40 kannor.

• Dito efteråt och ofver natten 16 Dito,

Härtill åtgått 1 1 tuiuia Skiifer

(5. Uti famma Ugn, börjat tand-

ningen - kl. 7,1 5 m. f. m.

I full kokning - - - - ,9,45

Slutat koka ----- 1 c. m.

Kok-
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Kokningen afdunfladc - - 24 kannor.

Efteråt, tills kl. 6,30 e.m. Dito g Dito,

Atgädt % tunna Skiffer.

Uti Mellangärden börjat tånda kl. 5,35 m. f. rn,

I fullt kok - - - - . 7,28

Tills - - - - ™ - « 4,30 m. e.m,

I tunna Skiffer, utbrånd 12,30--

Afdunfladt under kokningen I2§ kannor,

Ditoefterät, tills kl. 6,30 e, ni, n Dito.

Anmärkningar,

1:0. Till tandning under Skiffern, har på båda kok-

Hållen tillhopa confummerats circa y\ famn Gran-

ved och litet af torra Granqviftar.

2:0. Skillnaden af upkoknings-tiderne . uti Mellan-

gärden, hvilka for hvarje dag tilltagit, i flåliet for

att aftaga, fom de nödvändigt boMt gora, vid en

continuerad eldning och dåraf följande murens up-

vårmning, liar tydeligen funnits härleda fig, ifrån

for trånga och med fot allt mer och mer up-

fyllde ror kring Pannan, fom till flut förhindrat

riktigt och nåÖan allt drag,

3:0. Trenne kappar fjolårs Råg, torkades i går, pa
den lilla applicerade Tork-plåten, (haller 4 qv.

alnar} innom I timma.

Sålunda vara vårkflåldt och befunnit, intygas ai

Menigafker den 16 Aug, igoo.

M. A. N o R B E R G, m. fl.

Siufs-Byggmäfcare.

K 3 EMPTEMA.
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EM? T EM A.
^Uer en aldeles till Vahr förvandlad Lunga;

Af

JOHAN GUSTAF WAHLBOM.
En Fru vid 40 års ålder, af god och flark

kroppsbyggnad, hade från barndomen uti 11

års tid iiådfe legat hos en gammal Fru, forn

var plägad af gikt. Folgderna af fädant fånge-

lag yifade fig med tiden uti allahanda fkapna-

der, dels giktaktiga, dels hypochondrifka, dels

med pkigor uti mage och fidor, dels uti liten

torr Koda, forn oftail folgde efter förkylningar

och de tider fom väderleken kunde bidraga

dertill , dels trodde i^on fig vara plågad af

Binnikemafk, och brukade flarka curer derfore

utan nytta, ffick dock lyckeligt igenom tvånne

fvåra barnforlpfsningar och lefde ^tt Ijufligit

åktenfkap.

Efter tia liten r^fa forledit år pm fomma«
ren, uti regnaktig väderlek men flark blåft,

fjuknade hon med rysningar, feber och et djupt

Ilygn i vånftra (idan under Codas fpuria? eller

der bogen af refbenen Hutades.

Efter beråttelfe hade hon blifvir laxerad,

fått tvånne fmå åderlåtning^^r
,
Spanfkfluga på

flållet och Liniment, med vanliga AntifebriHa.

Mattheten hade varit flor, men nätterna odråg-

liga. Febern började remittera och Urin brot

fig med godt fediment, men exacerbationerne

tiltogo rned liten kyla mot aftnarne, fiarkarc

feber.
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feber, med qval under brottet, fomnlofa och

odrågelig oro med vårk, till defs hon fick

Antihyflerica med Tinéliira Thebaica. Svettade

om mornarne och Urin continuerade at bryta

fig med mycket fediment, hvarFore ock Chinan
brukades.

Fjortonde dygnet blef jag kallad till hjelp.

Om dagarne var. hon tåmnielig munter, och

forfta natten blef paroxyfinen aldeles ute. Mat-

luften var någon, få att hon den dagen ej brnkte

något. Dar flygnet varit kånde hon ej riågoa

fynnerlig olågenhet; men mot natten återkom

paroxyfmen med fmå rysningar, lindrig feber,

qval och vårk under broflet, få at hon åter

måtte taga opiatet; fvettades fedan, fof och Urin
brot fig med riktigt och ymnigt fediment.

Vi låto henne åter taga China; hon hade

god opning, var munter, men klagade at Chi-

nan flirmadc magen; hvarfore buken under-

foktes. Under refbenen åt högra fldan var hau
något uphojd, men om och hård, och kunde
Lefrens hårdhet famt hela des margo aiiterior

kånnas indurerade och om ifrån mag-gropen
ned till högra fidan. Man kunde deraf fiuta,

at inliamination firåckt fig till Lefren, få myc-
ket fåkrare, fom liggningen på vånftra fidau

var fvärare, och omåjelig. Vid hvart andcN

tag flämtade bukens integumenter på högra fi-

dan ånda till nafvelen , och kåndes likafoui

en liten flufiuation , hvaraf vi förmodade at

tecken till bulniiig ll^ulie vifa fig.

K 4 Ut*
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Utvårtes ofvcr magen brukades fäledes alla

inojeiiga badningar och fmorgningar af refol-t

%^erande Linimentcr, till och med Ungventum
Nigrum, och Spanll<t Fiugeplåfler applicerades.

In vårtes Synipus Taraxaci med Selzervatten

och Rhabarberina, med mera, men utan fyn^

nerlig vårkan.

Efter några veckors forlopp började vål

buken falla något ihop, men Patienten hoflade

mera ån vanligit, och uphoflningen blef vahr-

aktig, ibm fedan okades alt mer och mer,
ehuru hon tillika brukade Infufum Chinae med
myrrha, Infufum HyHbpi med honung, Selzer

med mjölk, ock om aftnarne Pilulae fcilliticse

cum opio, med mera.

Magen behölt härvid någorlunda fin flyrkaj

få at hon dageligen hade någon matluft, men vahr-

uphoftningen kunde på intet fått minil<as, mindre

^phora. Nattfvetreninftålteiig ymnigare om mor-»

narne. Urin bröt iig lika och fötterna fvulnade.

Et befynnerligit tecken vifade fig de fifla

veckorne, ty under och kring fl<.ullerbladet på
högra fidan, mot ryggen kånde Patienten en

fort flcråfling eller krasning, och då man ftrok

derpå kunde man både hora och kanna litet

buller, likafom man hade ftrukit på upblåft kalf-

liott. Detta tilrog och likafom hindrade maten

och drickat at paffera, ia at man fom oftaft

måile klappa och flryka utfor ryggen då hon
ikuUc fvålja. Jag förmodade at det ftåndiga

liggandet på högra fidan ikulle forordfakat nå-

gon
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gon vattenaktig Ivulnad uti Ceilulofa , faft in-

gen ting kunde utvårtes fynas; men vid ob-

dudion blef detta fymptom uplyfl.

Ehuru hon hvar dag kunde fitta något uppe,

och åfven åta litet, okades dock uphoftningen

ofvermåttan , till defs hon efter 18 veckor,

eller något mera, om aftonen fick 2:ne fmå lofa

fedes, och affomnade helt flilla vid midnatten.

Vid obdudion, fom forråttades af mig och.

des Låkare, Herr Stads-Phyficus och Chirurgiae

Magiftern Achsell, befants Omentum vara helt

gult och till det måfla fortårdt , utom fmä
flarfvor , fom lägo på fidorne.

Lefvern var mycket flor, hela högra Loben brun,

Jlotande på rodt och blod-prickig anda igenom.

I broflet var högra Lungan få aldeles for-t.

tård och uplöft, at allenaft en liten purulent

bit fyntes åfverfl up under Clavicula.

Hela högra brofl-caviteten var till fullo up-

fylld med et tunnt flinkande vahr, ja fä aldeles

fullt, at ingen droppa mera Ikulie kunnat få rum.

Refbenen åt ryggen kåndes fkrofliga och an-

fråtte.

Mufculi intercoflales på broflet voro helt

xnora, och på fina flållen likfom genomfråtte.

Stanken var få grufvelig, at vi ej kunde
uthärda med underfokningen huruvida och
mycket denna ichoreufa materia hade uplofl

Mufculos inter coflales på den fidan, fom hon.

flåndigt låg, och tillika inflammerat eller an-

|;ripit Oefophagus. Men i anfeende till den

K 5 kånfla
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l^ånfia vi med fonden kunde hafva och den
vårkan, i likhet med förut nåmde broft-mufclar,

följer detta flut mycket fåkert, och uplyfer den
förut omtalte fkrofnngen, och fvårigheten at fä

maten neder i magen. Et befynnerUgit fymptom,
fqm jag ej forr i min praxi funnit.

På Lungan i vånftra brofi-caviteten, hade

forrutnelfen börjat ofverft under Klafbenet och
avancerat allenaft en tvår hand: for ofrigt fyn-

tes den Lungan frilk.

Ehuru jag vid Anatomifl^a Sedioner och
ilere tillfållen fedt buinader och vahrfulla lun-

gor, fom ej år något nytt, har jag dock aldrig

funnit en få total forfiorelfe eller fådane vårk-

ningar den hade på Aefophagus ; et tecken, fom
vid dylika håndelfer kan tjena till uplysning,

At denna fjukdom tagit fin början af in-

flammation, torde vål vara utan tvifvel, men
antingen den haft fit forfta fåte uti Pleura eller

Lefren, år ej fä lått afdomt. Et litet ftygn med
vanliga feber -fymptomer kåndes jufl pä fidan

under Coflse Spuriie. Alla fymptomer voro

drågelige och hoflan ej betydelig. Den fjuka

var fom oFtaft angripen, fåfom frill<, af mag-
plågor med hyfterifka krämpor, fåfom coliquc

och et plågfamt vader i våofira fidan; h vilket

alt bevifar, at blodets omlopp i underlifvet ej

varit få aldeles i ordning. Med et ord, hon hade

altid varit Valetudinaria. Vid denna fjukdoms

början vifade fig de goda tecken till brytning

pä 7:de, och gide dygnen. Siygaet i hdaa
efter-
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cftergaf, Urin brot fig med godt fediment och
en lindrig fvettning, men utan någon critifk

uphoftning. Alt vifade fig, dock till bättring;

men mattheten var flor, ömheten under brödet

med vårk och plågor tiltogo^ fom hon för-

modade vara hyfierie. Sjukdomen blef aldeles

intermittent , men med liten kyla om aftnarne,

vårk och pläga under broflet, oro om natten,

fvettning och remiffion om dagarne, fom dock
alt torde varit en folgd af på vågen varande

vahrgorning, troligaft i Lefvern. Men vid ob-

dudion fants dår ingen vahrfåck, ehuru tecken

till inflammation varit nog tydelige, och fjelfva

omojeligheten at ligga pä vånflra fidan, nog
gjorde vahrfamling dårftådes trolig. — Men
genom hvad våg (kulle dä lungan blifvit få

mycket inficierad? Det år bekant at Icfrens

inflammation, ofta har till foljeflagare vahr-

gorning i broflet. Den fom vil låfa den vac-

kra och lårorika Difputation fom Herr Dodor
Ahlstedt utgifvit under Forfle Lif - Medici

Herr Prof. Murraji Prsefidio De Empyemato,
Upf. 1800, kan hårom fä nöjaktig uplysning.

I anfeende dertill, att curen vid en fådaa

fjukdom år fvär, om icke omojelig, fedan den
kommit till fä fvär fuppuration, fä fordras deRo
florre upmårkfamhet och forfkande af en Medi-
CLis, at vid des början håfva inflammation och
hindra vahrfamling; ty fjukdomen år falfk,

fiygnet ej fä fvärt, men djupt, febern ej få

håftig och pulfen ej få fpånd, fom han vid

in-
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inflammations - febrar måfladelen borde vara,

brytningen blir ofullkomlig; hvilket alt lått kan
bedraga Låkaren. Om någonfin Mercurens bruk
kan hjelpa, dä Lefvern tillika blir inflammerad

och angripen , fä borde den viflerligen, i råttan

tid brukad, hår gåra onfkelig vårkan.

Utdrag af Meteorologifka Dagboken^

hållen i U?neå Stad är 1800;

Af

DANIEL ERIK NiEZEN,

§. I.

Barometerns Storjla och MinJIa Hogd

i hvarje Månad.

Jan. 9e.m. 26,65 Lugnt. Ofveral t mulet. Snö-

fnalk.

29 e.m. 24,78 S V 2 Öfveralt mulet. Sno.

FEBR.26f.m.26,i4VNVi Klart.

2 f.m.25,27 S 2 Klart.

Mart.12 e.m. 26,23 N i Klart. Dagsmajan v år«-

kade.

if.m. 2 5,22 Lungt. Öfveralt mulet,

Apr. 3oe.m.26,ioNN03 Nåflan klart.

I8f.m.24,69 SV 2 Öfveralt mulet. Tö-
väder. Rågn,

Maj.
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Maj. 3 f- och 26, 15 Si Klart.

e. m. S 2 Glefa moln.

famt 5r''^''^*
, , Si Nåflan klart. E.ågn-

4 ^"^^^
fiånkte helt litet,

^^gc^ Lugnt. Nåflan klart.

I9f.m.25,35 N i Öfveraltmulet.Dimba.

Rågn.

Jun. 2f.och25,95Lugnt. Klart.

e. m. O 2 Glefa moln.

22f.m.2 5,29 S I Öfveralt mulet. Dugg-
rågn.

JxTL. 27 e.m.och NO i Klart.

28 f. m. 26j 1 2 N I Klart.

13 f.m.25,37Lugnt.Öfveralt mulec.

AuG. 25 e.m.och ONO i Nåflan klart.

26 f. m. 26,04 NO I Klart.

18 f.m. 24,98 S I Nåflan helt mulet.

SEPT.27e.m.26,o8VNVi Nåflan klart.

Lugnt. Klart.

9 £och25,45Lugnt.Öfveralt mulet,

e.m. S I Nåflan helt mulet.

OcT. 2e.m. 2 5,95Lugnt.Nåflan helt mulet.

22 f.m. 24,52VNV3 Nåflan helt mulet.

No v. 20 e.m. 26,00 N i Öfveralt mulet.

27 f.m. 24,80 Lugnt. Öfveralt mulet.

Dec. 1 6f.och26,3 5 Lugnt. Öfveralt mulet.

e.m. S I Öfveralt mulec.

25e.m.24,85 SV i Glefa moln. Tovåder,
Barometerns Medelhogd detta år ziz 25°, 60.

Stårjla Skillnadm . . . = 2% 13.
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2.

Sammandrag af dageliga Thermometer"

Obfervationerna

:

JulJan. t-io—1741
11-20— 10,37
21-31— 6,69

tEBR. I-IO— 9,37
11-20— 3,08

21-28— 8,9&
Mart. 1-10—14,68

11-20— 7,32
21-31—10,92

Apr. i -10— 0,01

II -30+ 0,03

21-30+ 5,17
Maj. i -10+ 5,28

11-20+ 2,86

21-31+ 8,93

Jun. 1-10+11,14
11-20+ 9,06

21-30+12,34

Heta Årets Medelhogd

Thermometerns Medelhogder^ merdndels for livar

Tionde dag:
Afton.

— i7>87
— 11,09
— 6,10

— 10,97
— 2,85
— IO,H
Mart.

I -10+ 14,01.

11-20+ 13,87.

21-31+16,70.
AuG. 1-10+ 12,24.

11-20-1-13,18.

21-30+ 9,82.

Sept. i - 10+ 841.
11-20+ 7,82.

21-304- 3,53-

OcT. I -10+ 6,69*

11-20+ 3,08.

21-31 + 1,76.

Nov. I -10+ 2,86.

11-20—• 0,21.

21-30— 3,41.

Dec. i-io— i,33«

11-20— 0,2tö

21-31— 8,25.

+ 1,85

Morgon. Middag.
0

Jan. I-IO — 17.93 — 16,41

11-20 — 10,16 — 9-85

21-31 — 8, 5 — 5,54

Febr. I-IO — 10,24 — 6,91

11-20 — 565 — 0,82

21-28 — 10,91 — 5, 7
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Morgon
0

Middag. Afton.

Mart. i-io —

—

941 15,94
1 1 -20 —

—

10,67 3,02 8,28
21-31 — 1465 -

—

5.28 —

-

12,95

Apr. i-io — 2,69 + 3.13 — 1,93

11-20 2,65 + 4,04 ^— 1,30

21-30 + 2,97 + 9.17 + 3»37
Maj. i-io + 4*33 + 8,36 + 3'34

11-20 + 1,61 + 4'89 + 2,09

21-31 + 7»27 + 12,30 + 7,20

Jun. i-io + 9.79 + 14.15 948
11-20 + 8,31 + 10,99 + 7^88
21-30 + ?o,83 15.17 + 11,01

Jul. i-io + 12,75 + 16,63 12,64

1 1 - 20 + 12,12 + 16,49 12,99
21-31 + 14^97 + 20,50 I4'^4

AUG. I-IO + 10,91 + 15.00 10,22
11-20 + 10,69 17,33 11,51

21-31 + 6,17 + 16,18 + 7,11
bEPT. I-IO + 5»30 14.69 5>24

11-20 + 4»92 + 11,70 + 6,84
21-30 + 1,90 + 7.44 + 1,25

UCT. I-IO + 6,01 + 8,35 5^71
1 1 - 20 + 1,63 + 5.72 + 1,90

21-31 0,75 + 3,22 + 1,30
Nov. I-IO + 2,46 + 3,46 + 2,62

11-20 —

-

0,51 + 1,08 1,19
21-30 3,12 1,91 54Ö

Dec. i-io 1,9^ 1,13 0,90
11-20 0,59 + 0,37 0,62

2Ir-3I 7,84 6,84 9,81

Hela Arets Storjla Kold var 31°, 3 d. 6 Martii,
N V 1 Klart.

Storjla Värme - + 28°,0 d. 22 Julii,
VNViKlart. ^
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§• 4*

Väderleken och Luftens Bejkaffenhet ^ m. iil*

Januarius. Ehuru fno ofta foil fore med^
let af denna månad j var den dock få obetydelig^

at inge få kallade Hkogskorflor kunde fore-

tagas fore den 19. Denna dagen, åfven fom
d. 21, ^2, 27, 29 och 31 fnoyrade det fä an-

fenligt, at både flenar och flubbar i Ikogen
blefvo tåckte, hvarigenom for Landtmannen
blef et tjånligt åkfore. Kölden^ fom d, g e. m*
var ftorfl, nemligen — 25^,8 N i Klart, och
Vådermäne ifrån kl. to til midnatten, holl

flrångaft uti ifrån början tils emot medlet af

månaden, då den federmera blef ringa med
blida, i fynnerhet nåra flutet af månaden*
Thermometerns hogfla flånd ofver Frysnings*

punc^en eller Storfta Vårmen var d. 27 e. m»

;+ 1°, o lugnt, ofver alt mulet, Dimba. Thermo-^

meterns Medelhogd ofver o var allenaft i dag$

men 30 dagar Under denfamma. 11 dagar var

Therm. femton eller flera grader under Frijspun^en,

Defs Medelhogd for månaden blef — 11°, 52.

Helt lugna dagar i denna månad voro 3. Sno^

och Hageldagar ig. Klare 5. Mulne 26. Uppe^

hålls 13. Nederbörds ig- Trvdders 4. Dhnbigt

d. 27 och 31. Vädermåne d. I, 2, g och 12

fent om aftnarna. Ring kring Månen d. 4, 5, 6 och 7.

Ring kring ^iipiter d. 29. Norrfkjen d. 19 och 22

af foga ändringar. Den 2 fyntes en Hackfpik

(Picus tridadtijks) invid Staden, til bevis at

han
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han ofvervintrar. Vinden blåfle N och NN O
II gånger i denna månad, NO och ONO 4^

0 och OSO I, SO och SSO 5, S och SSV9,
SV och VSV9, V och VNV famt NV och

NNV 13.

Februarius. Uti denna månad anmårktes ^<

endafl I helt Lugn dag ; men g Snodagar, 5 Klarc. '

23 Mulne. 20 Uppehålls, 8 Nederbörds. 3 Truadefs,

1 dag var Thermometerns Medelhogd ofvev Frijsmigs-^

fmiBen; och 27 under denfamma. 10 dagar vaf

Therfitom, 1 5 eller flera grader under Fryspunnen *

Mildaft var d. 21 e. m. eller + 5°, 5 lugnt, ofvet

alt mulet* tovåder. Kallafl d. 29 om aftonen

eller —- 21°, i lugnt, klart, ring kring Månen*
Thermom, Medelhogd i månaden blef — 7^» 14*

Blåp N 18 gånger, NO 3. O 2, SO i, S

SV o, V 14 och NV 2. Norrjhjen d. 1 1 öch ig*

Dimba d. 3 e* m* Tovåder 12 gånger. ICrvddef

d. I, 5 och 9. Fader-Sot och Väder-Måne d. 4,

fom förebådade Snöyra följande dagen. Ä';2^

irf/z^ Månen d. 4, 5, 9 och 27. Ring kring ^upitet

d. 21 och 23. Framom Medlet blefvo Hufvud*
Fluffer gångbare; och vid famma tid var odrä

0}.iarken ånnu ej farbar, men blef likvål emot
flutet af månaden. Anobiimi pertinax vifäde fig

nu inom hus i myckenhet. D. 21 kl. lo e. m*
fyntes et Ijuft Cirkel - Segment i VNV, hvar*

ifrån gingo åtl"killiga fvarta ftrålar likfom moln,

midtpä tjockafl; och mycket fpitfige åt bagge

åndarne, hvilka likfom et Norrltjen fkoto fram^

åt och iluteligen forfvunno. Horizonten vat

K.r.A.HanäUILQv. L fot
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for ofrigt klar. Nederbörden föll egenteligen

Uraxt i början famt helt litet både efter medlet

och emot Hutet af månaden. For ofrigt var
våderleken fårdeles mild, hålft vid medlet, un-

der hela denna vintermånad.

Marti US. Vinden var i denna månad N 25
gånger, NO 4, O 7.^ S O 3, S 9, SV 2, V 6
och N V 4. Kölden Ikårpte genaft til i månadens
början, blef val under medlet litet mildare,

men efter detfamma och nåra flutet få alfvar-

fam , at man knapt kan minnas dylik vid denna
årstid. At denna flrånga kold ftraxt efter en

blid och oftadig väderlek, eller at fmitto-

forande luftvindar, orfakat den farfot fom nu
upkom, tyckes vara nog troligt. Så våi norr

ut i Lånet, fom hår omkring upkommo i bör-

jan af månaden allehanda Catharrhal-anfloter,

fom fådt namn af Influenza , hvilke på olika^

fått och på åtl^kilda (Ullen likfom pä en gång

öfverfollo Folket, och åfven dödade åtfkillige,

fom fig mifsvårdade.

Nederbörden af Sno var obetydlig tils emot

flutet af månaden. Hågfta Vårmen d. 17 e. m.

gick til + 2°, 7 N I glefa moln, mycket tovåden

Kölden vifade fm ftorfta jlrdnghet d. 6 f. m.

neml^-^~ 31°, 3 NV i klart. Medium får dagen

utgjorde då — 23 , 67. Thermometerns Medelhågd

var hela månaden igenom under FrijspunEtenp

och I 5 dagar var Therm, femton eller flera grader

åfven under denfamma. Defs Medelhögd for hela

månoden beräknades til — \o\ 97- Helt lugne

dagar
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dagar voro 3, Snugade 10. Klare 9. Miilne 2 2i

Uppehålls 21. Nederbordi 10. Trvåders l. A^orr-

/7^/V?'Z d. I, cl. i8 i bågar och anienligt d. 31^

Toö^^ 15 gånger. King kring månen d. i och 2;

famt Väder-Måne d. i, 3 och .lo.

Aprilis. Nederbörden var i denna månad
ringa. Egenteligen foil fuo efter början och.

vid medlet, famt omnigt rågn d. 6 och 29.

Dårimelian rågnade det obetydligt. Qiiarkea

var d. 5 intil d. 21 få fåker, at flere Wafa-»

boer palTerade ofver med ilåda fram och åter„

Redan -d. 9 ankom.nio Kråkor, och d. 14 i flor

myckenhet til Staden. Tranor och Fildgdfs fyn-

tes hår d. 16, och några dagar derefter begynté

båckarne at il^åra ut. Slådforet varade til medlet

af månaden; hien d. 20 var fnon pä vågarna

få borttinad af det myckna töandet, at vagns-

korllor til Piteå gingo c.behindradt* NåffeU

fj drillen flog do 21, och d. 26 framkröp Calli^

diam imdatum, utom det ilcrc Flugjldgtet voro'

i rorelfe. Sadesarian ankom forfl i flutet af

'

månaden. Den 24 e. m. hördes Ajkan, Alt

liknade Tig til en tidig Vår, fom dock flog fclt^

Umeå-ålf begynte redan d. 24 ät blifva öfåker,.

ehurii den några dagar derefter kördes ofver

5

fedan froft blef örn nätterna. Rågndågar voro g-

Snogade i 7. Allenafl i dag var idai\ Mulne 29^

Uppehålls 17. Nederbörds 13. Yrväders i. Lugne 3.

Kölden var obetydellg, fom Thcrrnom. Medelhogd

ofver Fri/spuntLcn föreföll i 24 dagar, och under

denfaiiima allenaO: 6. En dag ficg Thermonh

L 2 ofvcf
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ofver 12 grader^ och i dag under 15'. Efter

jncdlet var Thermom. ingen gäng under o.

Storfta Värmen + 12°, 4 var d. 29 e. m. lugnt,

glefa moln; och Stårjia Kölden — 15°, 3 d. i
"

om morgonen NNV i, klart. Tlierm, MedeU
hogd for hela månaden utgjorde endaft + 1°, 73*

Vinden var N. 5 gånger, NO i, O 6, SO 5^
S 15, SV 2, V 15 och NV 7. Norrjkjen d. 12.

Ring kring Månen d. g- Dimba 3 gångei; och-

Toade 31 gånger, efter Obfervationsflunderne

beråknadr.

Majus. Ehuru Islofsningen fkjedde d. I

med Skellefta ålf och vid famma tid voro
ifarne okorbare uti Piteå, kunde man åndä gå
ofver Umeå-ålf; men dagen derpå begynte ifen

vraka, och d. 3 blef ålfven aldeies ren, at fri

ofverfart kunde fkje vid Fårjftållet invid Staden.'

Väderleken var i denna månad mycket odadig,

med mycken nederbörd af rågn och fno om-
fom, derimellan uppehålls våder. Den 13 foll

fno til I qvarter, och pä Pålbole-llcogen
, 2§

mil N om Staden, til 3 qvarters hogd, fom
dock dagen derpå uptinade. Svalorne fram-

kommo forft d. 20, och Rodfljerten d. 23. Krydd-
gärdarne fåddes d. 26. Det Blåjle N i 5 gånger,

NO 3, O II, SO 2, S25, SV I, V7ochNV7.
ÅJkan hördes d. 18 e. m. Solrök d. 25 och 31.

Dimba 4 gånger. Mognade i 12 dagar. och

Hagcldagar voro 7. E'IuUt alla dagar. Uppehålh"

dagar i'^. Nederbörds 18. allenaft d. 17 var

Thernh Medethogä undsr FrijfningsjnmFten, de o frige

dagarnc
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dagarnc åfver denfamma. I g dagars tid var

den 12 och flera grader ofuer o. Therm. Medel-

hogd for månaden utgjorde + 5°, 6g. Stårfla

yårmen + 17% o var d. 22 e. m. VNV 2,

nåftan klart; och Stårfla Kölden d. 17 e. m.
— 6% 7 O SO I, nåflan klart.

JuNius. Det blåfle N 11 gånger i denna

månad, NO 3, O 7, SO 2, S 26, V 10 och NV 7.

Dimba 6 gånger. Lugnt I dag. Hägnade 1 7 dagar.

Snogade litet d. 10. Mulet alla dagar. Uppehålls-

dagar voro 13. Nederbörds 17. Therm. medium

altid q/z;^r o, och 17 gånger oyi;^r 12 graders

värma, fom d. 26 e. m. gick //og/? til + 19°, 9 S i,

klart. Ldgfi åter d. 6 e. m. + 5°, 7 lugnt, klart.

Medelhogden af Therm. för månaden blef + 10°, 85.

I början och efter medlet til flutet var mera
vårma ån under medlerfla tredjedelen af må-
naden, hvarfore ock årsväxten hår, åfven fom
i Piteå, var litet avancerad. Ömnigt rågn foU'

under hela medlet, famt dä och då efter det-

famma.

Julius. Rägnade 13 dagar. Haglade d. 10 fm.
Klare dagar voro' 2. Mulne 29. Uppehålls ig.

Nederbörds 13. Ajkan hördes 5 gånger, neml.

d. 3 kl. 6 e. m. i N. —^ d. 24 kl. 5 e. m. i S. —

•

d. 25 om natten tils kl. 2 | morgonen derpå.
=— d. 30 e. m. i V, och d. 31 kl. , 3 f e. m.
Thermom. Medelhögd var alla dagar öfver Frys-

punden, och 30 dagar 12 eller flera grader öfver

denfamma. Mdfl varmt eller + 28°, o var det

d. 22 e. m. klart, VNV 2. Minfl varmt eller -f- 9°, o
L 3 d. 6



154 i8o2, Apf. ^um

d. 6 O SO I-, klart, hvarefter upfteg Dimba.
Thsrmom. Meclellwgd for hela mänaäm utgjoxde

H- 14°, 8Ö". Vårman var mindre i medlet och

florfl efter detlamma tii månadens llut. Vinden

var N 14 gånger, NO 4, Q a, SO 2, S 19,

SV I, v 12 och NV 12. Dlmbigt 4 gånger,

Orcaner kommo ftandtals d. 12 f. m. — En
få mycket kall och rågnakrig fommar^ fom hit=-

tils varit, efter en fen och långfam vär^ har

i mannaminne knapt förefallit. Myror och fid-

låndta, ångar fiodo innan medlet af månaden
imder vatten och åkrarne voro vattenfjuka,

fom gaf et bedrofligt hopp om årsväxt. Vår-
fåden hade gulnat af kölden , och fåningeii

Ikjedde altfor fent; dock holl vinterrågen hg

våi och vacker. I kryddgårdarne upkom ej

% alt fom var fådt, och finare kryddUagj fåfom

Portiilaca, Thymian, Gurkor, m. fl. affrofo

ikmxt de. upkom mit.

AuGusTUS. ömnigt Rågn nedföll i början

och medlet af månaden. Frodnåtter infimno

fig d. 7 och 27, fom tvingade Såden i våxten.

' Väder-Solar fyntes d. 5 e. m. och d. 20 kl. 7
om aftonen. Norrjlvjen med flor båge fynligt

d. 30, jåmte StjernfalL Vinden Måjle N 4 gånger,

NO 3, O I, SO 6, Si3. SV4, V 18 och NV 7.

Lugnt var aUenad en dag. Rågndagur voro 14,

Elar I. BMne 30, Uvpciiålls 17. Nederbörds 14.

Alla dagar var Medel/wgdeu af Tliermom, ofver

Frysningspunélen , och 29 dagar 12 eller flera

grader öfuer denfanuna. Stårfta Vdnne d. 11 e. m.
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gick til + 20°, 7 NV I, nåilan klart; och

Mmjla d. ^26 f. m. + 3°, 5 NO I, klart. Therm.

Medelhogd i månaden blef + ii%75 dock aftog

vårrrian niårkeligen efter medlet af månaden.

September. Vårmen aftog iinåningom

hela månaden utfore; men beklageligafi var,

at d. 2, 6, 8? II» 18, 21, 27 och 28 infanno

fig fä itarka Froflnåtter, at all Värfåden uti

hela Lånet, fom, i anfeende til den fena vå-

ren, kalla och rågnaktiga fommaren, ej hann
få mognad , nu totalt affros. Redan d. 2 Oca-

dades kornet i Långmyran, Nybruken och éfter

om Staden; men d. 6 gick alt forloradt. Om
landets Invånare, efter denna ailmånna mifs-

våxt, ej hunnit ifrån Ofterbotten anil^aifa iig

Spannemål, och tilgång ej blifvit for de fattiga

af Allmogen, at utur hårvarande Krono-Magazin ^

få lofa Korn til brodfoda och utfåde, fl<ulle no-

den blifvit obe&rifvelig. Den långvarigt blida V

väderleken bidrog egenteligen dertil, at fegel- )

farten var obehindrad ocb at ofverforfeln med
Spannemål kunde i^kje ifrån Finland; men fä

måHe dock en del af ortens Inbyggare, de dar \

voro utfattige och vida aflågsne, nyttja furu-

bark, agnar och dylikt til iifvets underhåll. .

Nederbörden i denna månad var gani]<a ringa,

til 6 Rågndagar beråknadt, mtå ^ Hagel d. 30.

Uppehållsdaggar voro 23* Lugnt 3. åhdne 30.

Dimbigt 4 gånger. Ring kring Måmn d. 2, 7 ocb 1 1.

Sadesårlan var ej flyttad d. 2(5, Blå/le N 3 gånger,

-NO4, O4, SO 3,- Sg, SV 2, V 18 och NV i.

L 4 • Utom.
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Utom en enda dag d. 27 var Thernu MedeMgd
altid åfvsr FnjsningspunSen^ och 14 dagar 12 eller

flera grader ofver deiifainma, Hågfla Värmen

3 e. m. (leg til + i8% 9 SV i, ^;lera moln;
och Therm. lågfta flånd under o var d. 27 f. m. "

^— 6% 5 VNV I, klart, ftark froft. Thenn,. '

Medium for månaden utgjorde + 5°, 59.

OcTOBER. Vinden Elåjle N 5 gånger i må- ^

jiaden, NO i, Oo, SO 8, S 22/ SV 6, V 4
och NV 5. Lugne dagar voro 4. Rdgndagar 16.

Snogade j\. Klar i. Mulne 30, Uppehålls 14, Neder^

l^.ords 17. Therm, Medium ofver o var 26 dagar.

i7?z^/^r denfamma 5. Storfla Värmen d. 10 e. m.
io%9 S V I, ofver alt mulet. Storfia Köld

d. 20 f. m. — 5°, 3 SV I glefa moln, flark froft.

Therm, Medelhogdfår heta månadenmg]oråc-T 3'',84-

Norrjlijen å, 21, 22 och 23. En ganfka vacker

Väder -Måne med rågnbogens fårger vifade (ig

d. 30 kl. 5 e. m, hvarefter kommo miflmolri

ined SV vind. Dimba 4 gånger, och Töväder

t gång. Vårmen aftog egenteligen efter medlet

Qch omfom til flutet af månaden. Nederbörden,

i fynnerhet rågn, var omnig nåfian alla dagar

til d, 22, hvarefter blef (låndigt uppehållsväder.

Den 21 f. m. blef val flådföre, men förgick

fammci dag a t marken fy n tes bar, D. 23 for-

marktes Isforja hår och der i ålfven; men up-

fmålte fnart. Kråkorne voro ånnu qvar i flutet

af månaden.

November, Kölden var nu ringa utom

^mQt flutet af denna månad. I medlet hem^

kommo
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kommo de fifla fartygen ifrån Stockholm. D. 23
blef et vanligt (lådfore. D. 19 begynte i^-

flycken drifva i ålfven, hvilken dagen derpä

vid On belades med is, dock ej at gä ofver

forrån d. 23 , och d. 27 kunde vid fårjftållet

flådarne endaft dragas ofver, tils ofverfart med
håd och nåda kunde iT^je d. 30. Straxt i må-
nadens början kom omnigt rågn , fom varade

i fyra dagar, hvarpå filoglopp vidtog tils emot
medlet; men denna fnon forfmåltc fnart af den

blida våderleken. Efter medlet nedföll den fno,

fom blef qvarliggande. Vinden var N 2 gånger,

NO I, O 7, SO'7, S 13, SV I, V 2 och NV ^.

Trväder 3 gånger. Fallande Stjernor d. l g. Norr*

Jkjen d. 19. Ring kring Månen d. 23. Väder-

Måne å, 25 och 28, tecken til påföljande fnofall

och yrvåder. Dimba 3 gånger, och Töväder Q,

Lugnt var 115 dagar. Hägnade 10. Snogade 12.

- Klart 2. Mulet 28. Uppehålls il. Nederbörds 19.

Tkerm, Medium ofver O var 15 dagar, och lika

mänga under denfamma. En dag var Thermo^

metern ofver 15 grader under FnjspunSien, Defs
Hogjla Stånd ofver o var + 6% 2 d. 4, SSO 3

ofver alt mulet, omnigt rågn. Defs Lågfta Stånd
— 15°, 9 d. 25 lugnt, klart Våder-Mäne. Och
defs Medelhögd får hela månaden utgjorde— 0°, 2 5,

December. Lugne dagar i månaden 8.

Ragndagar 5, Snö- och HageIdagar 16. Klare 2.

Mulne 29. Uppehålls 14. Nederbörds l^j. Tr^

väders 6. Dagar på hvilka Thermometerns MedeL
hégd varit ofver FrijsningspunElen 9. Under den-i

L 5 famm^.
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famma 22. TU 15 och flera grader under den-

famma 4. Storfta Farmen var d. 25+3°,9SV2>
ofver alt mulet, tovåder. Storfta Kölden d. 28— 24*, O N I, klart. Therm, Medium for månaden

blef — 3°, 2(5. Kölden var for ofrigt ringa,

tils emot flutet af månaden, då den ailenall

några dagar fl<årpte til. ^ Blafte N 8 g<^^^gc^>

NO 3, O 4, SO c, S 20, SV 4, V 2 och NV 2.

Norrjkjen i zenith och med ftora bågar uti norra

Iialfvan d. i. Fader-Måne d. 26 och 28. Dimblgt

Q, gånger. Töade 19. Efter det långvariga tö-

vädret blefvo ifarne efter medlet af månaden
ganfka ofåkre, fom gjorde hinder vid vinter-

korflor. Straxt efter början, efter mediet och

i fynnerhet vid flutet af denna månad föll

mycken fno, meråndels med yrväder af de

fydliga flormvindarna.

Ortens Pri/er vid årets flut: For 30 lisp. Hå
4Rd. I lisp. Talg 3 Rd. i dito Sinor 3 Rd. i5flc.

I tunna Råg eller Korn 10 Rd. i fjerding

faltad Sik 3 Rd. i par Tjåderfogel 40 Tk,

I dito Orre 28 fl<. En Hjerpe 8 i^- Et ved-

lafs 12 a 16 flv.

Således under Hrla Året har Vinden blåjt

N och NNO 121 gånger, NO och ONO 34>

O och O S O 5 2, S O och S SO 44, S och S SV 1 92»

SV och VSV 32, V och VNV 113 famt NV
och NNV 6g. Uppeliåtlsvåder varit med Lugnt

331 gånger, N 90, NO 18, O 34, SO 27,

S 135, SV 25, V 99 och NV 59, Nederbörd

ined Lugnt 107. N 32, NO 14, O 18, SO 19.

S5Ö,



i802, Apr. Maj. ^iin. IS9

S 55, sv 7, V II och NV 13. Trvåder med
IvJ 6, NO 2, O 4, S 9 och NV 2. 4^^fi5f2 hörts

med Lugnt 3, N i, S 2 och V 3. Norrfdjen

med Lugnt 9, O i, SO i, SV l, V i och NV l.

Dimbn med Lugnt 20, N3,0 2, SOi, S5
och SV 2. Tovådsr med Lugnt 32, N 10, O 5,

SO 5, S 14, SV 4 och V 17. iS?/^ lugna dagar

hafva varit 42. Rågiidagar loi. &zo- och Hage!"

'dagar 85- A7/:r;T 28. 337. Uppehålls ig J^,

Nederbörds 17 1. Trvåders 17. Dagar då v^/S^i??

/(f7;"f.f 7. Antalet dagar, på livHka Thermometerns

Medelhogd varit ofuer FrijsjJunBen 227. Dito under

cicnfanima 138- Dagar, på twilka Tliermonietern

åtmmjlone några timmar varit 12 eller flera grader

ofuer FrijsningspurMen gg. Dito varit 15 etler

flera grader under denfamma 42. Medium af Arets

Slorfa Värme eller Therm. hogfta (land ofvcr

Fryspunden + 12°, 27. Dito Stårfta Köld 1 1 °,I4.

Termoni. Medium for hela Aret + 85- Di lo

for Årstiderna: Fijiter— 10°, 09. Vär-\-s\gu
Sommar + 12°, lo och IJoJI + i\ ^2,

Tryckfel uti iSoi års Handlingars i:fla QuartaL,

Stav fid. 97 rad., 21 d. 15 las d. 16

uti lypp års Handlingars 2:dra Qvartal^

3id. 128 rad. 10 efter SV, tillagg V 5

Siar- fid. 131 lifta raden Suodagar i. Khrt 13*

}as. Snödagcir 13.. Klart i.

Sjlikdouis-^.
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Sjukdomshändelfe

y firovfakad af Natt-
fjårillens, Procejjions - Spinnarens (Bombyx

Proceflionea) torra da?/i;

beikrifven af

SVEN INGEMAR LJUNGH.

Framlidne Herr Archiatern v. LiNNé berättar

mi fine Amoenitates Academicas v. b, p. 141,

at då Lister en gäng rengjorde någre lådor,

uti hvilka Nattfjårillars Larver hade undergått

fm förvandling, och bortblåfte det efter dem
qvarlemnade doft, utflög detfamma pä hans an-

ligte, fom dåraf med bläfor aldcles betåcktes.

Meriana och andre, fom bcfokt Surinam, om-
formåla åfven at dår finnas et flags Fjårillars

ludna larver, fom ingen vågar vidröra med
blotta hånderne, for fara af inflammation. Ar

1799 hånde mig en aldeles dylik håndelfe fom
den, hvilken träffat Lister, och vågar jag

hoppas at Kongl. Vetenfkaps Academien icke

ogunfligt uptager följande beråttelfe derom:
Den 20 April nåmde år framtog jag en

liten pappersaiic , hvaruti en hop Larver och

Puppor från Frankrike legat flere är i bomull

forvarade, for at efterfe hvad jag dåraf kunde

nyttja for min Infed-famling; och fom jag dår-

uti fann åtllvilligt ovåntadt, genomfoktes nog-

grant bomullen och alt fom i afken fanns,

hvarunder något dam upfleg jåmte bomullen

ur lådan, hvilket flog på mig och faflnade.

Uti anfigtet och på hånderne kånde jag genaft

en liten klåda dåraf, hvarfåre,, och vid hug-

komflen

v
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komfien af forfinåmde Linneifke beråttelfe, jag

flraxt vål aftorkade dem med en ren näsduk.

Imedlertid hade min fon G. A. fom jag budit

akta fig for dammet i lådan, gått ut for at ur-

putfa denfamma. Sagde dag hade jag ingen

vidare olågenhet håraf; men fedan jag om af-

tonen kommit i fången och fomnat, famt blif-

vit varmare, våcktes jag af en fvidande klåda

uti hela anfigtet, nedåt halfen och pä hånderne,

med et ord ofver alt, dår dammet ur lådan

kunnat tråffa kroppen bar, och fvedan tiltog få,

at jag fick hvarken fomn eller ro hela natten*

Om morgonen tvättades vål med kalt vatten,

men fvedan fortfor och tiltog den 21 fä, at

jag merendels måfte hällas vid fången. Natten

til den 22, fedan jag villrådig om hvad utvåg

jag l^kulle vidtaga til fvedans lindrande, betåckt

aniigtet med lappar fuktade med Arquebufade-

vatten , blef fvedan med vårk och feber ån vårrc,

få at jag måfie kafla mig hit och dit for des

olidelighet fls:uld. Den 22 uplyftades huden

,

fårdeles i fkåggfiaden och på halfen, uti fmå
blåfor fom uplofies til et tunt vahr, hviiket

fatte rufva, men kliade och fved obeflcrifveligen.

Kalt vatten kunde for några cSgonblick lindra

fvedan, fom eljefl: fortfor likadan. Min fon er-*

for famma olycka efter den befattning han hafc

med lådans urputsning^ men uti mycket lin-

drigare grad. Den 23, efter en ganllca fvår natt,

då jag, for at med något fett involvera de flic-

kande delarne, ofverfmordt de lidande flållen

med
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med god hårpomada (^men fom hade fä odrå-

gcliga folgder, at jag efter en timma med varmt
vatten raäfte borttvätta den), fvullnade anfigtet

gan!"ka mycket och huden blef fKir. Vid fang-

timman bäddades amlgtet med ljum fot mjölk,

och natten blef, fedan jag intagit et matl"ked-

blad Cremor Tartari, feberfri, och jag fick nå-

gon fomn. Den 24 var fvedan något mindre
betydelig och huden började affjålias, men ruf-

vorne å fåren torkade blott. Följande natten

fick jag mera fomn, fedan feber och fveda nu
vorö^ til det måda borta. Den 25 var jag ånnii

helt forftålld af fvullnaden och hvitflåckig i an-

figtet af den i fjåll affallande huden med myc-
ken ömhet, och kånde ånnu någon fveda. Nu
voro hånderne aldeies helade. Den 24 fortfor

hudlofsningen och fvullnaden aftog; möt nätter-

na fårfummades icke mjolkbadningen. Den 27
voro fvullnad och fveda aldeies borta. Den 28
då famma kläder påtogos fom jag nyttjade d. 20,

upkommo, oaktadt de blifvit val urborflade,

lika olågenheter dår klåderne råkade kroppen,

fåfom under halfen. Vårk och fveda infunno

(ig å nyo, men tvättning med varm mjcMk lin-

drade mot natten det onda, och febern blef ej

få ilark. Äfven hälft år derefter meddelade

famma klåder ånnu klåda och fmått utllag,

om dc brukades. Den 29, då jag måfte bort-

refa ehuru tunn huden var, blef jag dock båttre,

men iaren fom hollo lig torra, kliade, få ät jag

ej kunde l^mila dem, hvarfore de låktes lahgfamt.

Efter
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Efter några dagar in i Maji månad blef jag

fullkomligt återflålld. — Denna ledfamma hån-

delie, hvarvid plågorne åtfolgdes af ångllan och

oro, hade nåra foranlätit mig at ofvergifva mit

annars hogft kåra entomologifka arbete. Til

vidare olyckas forekommande upbrånde jag bom-
ullen och alla fondergängne infed-qvarlefvor,

men gömde några larver, coccons och fjårillarne.

Någon tid derefter företog jag mig at under-

foka delTe, for at finna orfaken til mine ut-

fländne plågor. Vid i ordningftållandet af lådan

fann jag, at florre delen af hvad den innehöll

var larver, puppor och coccons af ProceffionS"

Spinnaren (Bombijx Proceffionea Fabr.), hvaraf

flere exemplar ockfå träffades. Ehuru något

afnotte, igenkände jag dem lått genom jåm-
forelfcn m.ed en liten låda fom jag åger och
fom tilhort Reaumurfka Samlingen , förvarad

med påkittad glasruta, och innehåller fmä ågg-

hogar, 6 flyeken upbläfie larve^r, 2 bara puppor ^

och 2 med filkesfåckar (^coccons) ofverdragne, \

2 par fjårillar af båda könen och en defsutom

. af hvardera vidopen, alt af la Procejfionaire. Jåmte
denna beråttelfe följa trenne vid hvarannan fittan-

de coccons, tagne utur min omtalte Pandorae alle.

Sä befynnerlig fom denne Nättfjårils fkråpuk
år med fin proceffionslika utvandring for år-

nåendet af fin foda, få farlig år åfven de? puppa
for den fveda och vårk fom des fina hår for-

ordfaka, hvilket jag af egen årfarenhet fått be-

fanna. Jag upger dock icke denna håndelfe

fåfom
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fäfom en ny eller okånd, ty Prof. Fabricius,
fom jag fedan funnit, årinrar uti fin Syft. Entom.
p. 567, at „Exuvi^ Bombycis Proceffionea? tadu >

inflammationes excitant. " Åfven B om are
(Di6L d'Hia. na t. 3- P- 105.) anforer: „at detta

flags larv år ganfka luden och farligare ån
alla andra. Boen fom den gor åro ånnu mer
at frukta, framfor alt når de åro gamla, for

den klåda fom de kunna upvåcka.' DefTa larver

iäca hären, hvarmed de betackas, ingå uti fam-
manfåttningen af deras filkesfåckar. Deffe hår,

få långe de finnas pä det lefvande djuret, åro
mjuka och filkeslika, hårdna fedan och förfalla

til ganiT<a fina uddar; fä at når man uptager

eller opnar defle boen, upflyger likfom et moln
af defle fmå uddar, hvilka ingå uti huden, dår

de gora en ftark klåda. Fåfiade vid kånflo-

ommare delar, t. e. ognelocken, gora de dår

inflammationer, fom vara flere dygn." Afven
Dodor Panzer i 67 håftet af Deutfchlands

Infedcn N:o 22 tillägger, at dennes hår åro

mycket flyfva, fpitfiga och bräckliga, trånga

ofelbart in uti fvettholen och upvåcka et fmårte-

famt kliande, fom har Ivulnad och bulnader

i följe. All forfigtighet mäfle derfore brukas

vid defl^e larvers behandling. Reaumur har en

^äng med fordel forfokt, at gnida de värkande

delarne med perfilja, hvilket genafl mildrat den

brännande klädan och gjordt den foga läno varig.

Men denna omfländighet kände jag icke, når jag

foai båfl behoft et fåkert och fkyndfamt botemedel.
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få de Ron^ fom dro införde i detta

Qvartaif Handlingar.

^otanijke Anmarhiingar om Targionia

Hypophylla. Linn. ^^Kurt Sprengel,

Botan. Prof, i Halle

Förfok at använda bränbar Aliinjkiffer fiu

fom brmifle i ftdlle for ved, til atfkilliga

HushuUsbehof; afVek Bernh. Berndes

Empyema, eller en til Vahr förvandlad

Lunga; af Johan Gustaf Wahlbom
Utdrag afMeteor ologifia Dagboken^ hållen

i Umeå Stad år isoo; af Daniel Erik
NiEzéN

SJukdomshdndelfe , fororfakad af Natt-

fjdrillenSy Proceffions. Spinnarens (Bombyx
Proceffionea) torra dam; befkrifven af

Sven Ingemar Ljungh - - - -
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NYA HANDLINGAR,
For Månaderne
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År 1802.

P R SES
Herr C. F. von SCHULZENHEIM,

Gcneral-Direaör och Ridd. af Kongl. Nurdll. Oiden.

Om Pendlars Svängningstider.
T^å jag vid en underfokning om Pendlars^ Svångningstider tråffat på en vig formel
at beftåmnia Jordens Diameter, ibm ly^kesfor-
tjena något afktnde, lä torde mig tillåtas at

V. A. Handl. III. Qy. M hoS
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hos Kongl. Vetenfkaps Academien fä upgifva

det ena och andra i dm ordning det mig
förekommit:

Pmbkme.

Låt %HD Tab. 6. N:o i (Fig. i.) fåre-

llålla hvad kroklinia, fom behagas, hvars axel

må vara CEF, defs Ordinata for punden B vara
B C, vinkelråt emot defs verticala axel CEF.
Om nu en tung kropp eller kula rullar utfor

e

denna kroklinia, begynnande ifrån en gifven

pund H til en annan pund D; Så begåres at

få veta tiden for rullningen utfore bågen HD?
nemligen uti en lufttom rymd.

Uplösning.

Kalla tyngdskraften häftigheten i punden
D=x;, tiden for bågen HD=f. Drag ordina-

terne HE, DF, och kalla CE fåfom beftån-

dig s a, EF — Z', och bågen HD= x, hvaraf

följer, at CF=a+iS.
Enligt Rorelfelagarne for fallande kroppar

år bekant, at genom rullningen ifrån HtilD,
vinnes famma hadighet, fom genom fall ifräa

E til F. Men häftigheten vid fallet genom
EF år likmåtigt famma lagar = Vi^X eFj Såle-

des har man v \/ 2g Z>

Jemvål år af Theorien om åberopade Ro-
relfelagar kunnigt, at elementet af vågflycket,

fom under rorelfcn belkrifves, år i ett fam<

man-
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ftia^fatt forhällande af hanigheten oCh tidens

element; Hvadan altfå diiferentialcn af D H,
eller d s-=^v dt^dt s/2g%\ och fäledes dt ti--/—

«

Detta år altfä en allmän Eqtiation for

hvad kroklinia, fom hålft, få at når relationen

emellan defs ordinater år gifven, hvaraf åfvcn

fäs relationen emellan bågen s och abfcisfan

a + z; få finner m^an den fokta tiden igenom
forenåmde Equatiön determinerad»

Amnårkning i.

At nu håraf gora tiliåmpning för en Pen*
dels Circulaira Svångningstider igenom fådkii*.

ta bågar, fä låt (Fig. 2.) Kroklinien BGJ
vara en half Cirkel, hvars Centrum år C och
Pendel C H.

Kalla nu Radien CB=:f; Och fåfom förut

CE=^,EF==2;, och HD=i^, få blir , i f61je af

Cirkclens egenfkap DF^ Vr^. .
emedan

differentialen af DHtz:V(diff.£F)^4.(diff.DF)*7 ty

harmanhår^^s:^ V + """^ll^-.^» elkr d s

Når nu detta vårde pä^/xfubflituerasiEquatio-— JJl
nen dtzz^y^^^ fåbliri^rrCV^^) ^{Vr\I^^)l

dier dt ^^.y-^^iic^ {r--'^')

M a Låt
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Låt tiden t råknas i Secund minuter, fä.

vet man, at tyngdskraften i lufttom rymd år

fådan, at en fallande kropp forvårfvar pä en

Secund minut en hafiighet, fom fvarar emot

32 fot i jåmn rorelfe på hvar Secund minut ^

och fåledes fåttes g r: 32; få at den fift funna
• Eqvationen biifver

:

Denna bor nu integreras, for at finna vårdetpäf.

Då år enligit Newtons Binomial theoréme

' —

,

ir^^^' ^<5^3,7* r8^28* 2^°"^

. 13 14 — .

^lo yia ^11 ^,4^^ ^15 ^xs

Når man nu hår utveklar alla termcrne,

öch multiplicerar fcdanaltfammansmed \ rz^d zi

få blir åndtcligen:

7 o II Vt.
* } t + 6 ^ { 4- 1 - 7

II I o I 5 \

.penna
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Denna differential Eqvazion integrerad och

behorigen hyffad gifver:

t-

fl + -jV + fV + &C.

Uti denna integral behofves ingen tiilåg^

gning af någon conflant quantitet^ emedan hår

år 2; = o, dä ^= o, fåfom vara bör i punden; H.

For ofrigit erindras , at fom, efter hvad redan år

nårant, t raknäs i Secund minuter och i

fot, få bora ock r, a och 7^ tagas i fot.

Då nu den funna Serien for vårdct af t

icke har den formen , at man af defs utfeen«

de genaft kan finna, huru den bor continue-?

ras, få år nödigt, at gifva den en annan (k^p-

iiad.

Til den åndan fåtter jag b =: I, c -z b

d ^ c. '-±-t. c d, ^-±1, f zz e. 't±±. och f^ vi.
o ^4 5

dare, alt efter behof,

M 3 Jem.



Jemvål kallar jag

2.'

I III XII III
B=4,C=B. 5z2.D=C. 5zi.E^D 1-A

2 2> 4

II II II II II II II II II II II II II

B=6,C=B. izi.D=:C. 5ri,E=D. !i:i,F=:E. Izi,as 4 S

II II II

G=F.?z:l,&c,

III III III III III III III III III III 111 III III

Ä 3 4 5

ir IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV iv sv

B=io,C=B. 2=:i,D=C. 5z:i,E=D. !i:i,F=E. Jri, &c.
a s ^ S

V VVV VVV VVV VVT
B=i2,Cc:B. 5=:!,D=C. ?r2.E=D. B-4.ac.

a 5 4 5

Hår åro r, ^, /, uncicr til termernc

i et binomium med digniteten — |, dock få

at de alla hafva jakade tekn, Åfvenfå åro
I I I I II II II II II u

B, C; B, C, D, E; B, C, D, E, F, G;
111 III m IV IV IV

B, C, D &c. , B, C, D, kc. , ochVVV
B, c, D, &c, uncier til termerne i ett Bino-

mium uphöjdt til den dignitet, foni de hår
I II III IV v

anteknade vårdenihelatalpå B; B, B, B, B, B,&c.

hvar tor lig vifa» Når



i8o2y ^ulii. Aug. Sept*



172 iSo2f ^ulii, Jug. Sept%

•Termerncs. progrcsfion ligger hår få tyd-

ligt for ögonen j at denna Serien kan iatteli-

gen och utan vidare calcul fortfåttas ia långt

man behagar, och fäledes åfven värdet af t

beftåmmes få noga man någonfin änimdar.

Men den fordrar dock vid tillämpningen uti

inåitga håndelifr en ganil<a vidloRig rakning,

i a:n"ecnde til myckenheten af termer, fom alt

n}iT och mer tiltager i de horizontela rader,

hvaiar denna Series beilär. At undvika det*

ta , maile man , til at beOåmma vårdet pä

(r-~a-\-ij~"^. nyttja en annan Method, ån af-»

van anroida Newtons Binornial Theoreme. Til

den åiidan fåtter jag, i (lållet for Q^lS'^^^)—'^

^

, denna expresfj on ( ^ai— i^" ^> oqh be«

fjciiar mig af ett bekant fått at uphoja en Se-

lies til hvad dignitet m, fom åflundas, ocb

poiierar iåicdrGd^ :-^ai- ^')- ^~2I +^2. +
%%^^r'J:}Z^^^z^'-^^, Hår år då m~—
Och Oia del Kallas r^— £1^ 3:0 ; 2anl), och I izc;

Så blif^er c [ter den Meth odens forei^krift:

fe::=a-~^(|c^) + |b€);e^=a-' (|c€+|6S));
g=::a"-K|c®-f^&(?);© =a-Kfce + l|b;?),

och få vidare for få många termer, fom
åOundas. J folje af detta ak förvandlas

nu den förut funna differenrial ^quationen
dt'- \ r cl z (z~'^ (r 1- a-\^i') til följande : dt-=2.\ r

( 2f s
- ^^+^5 z -^d^-i-^s^ / s-h X) ^ "^dz^iz d

z

fom integrerad gifvcr t~\vz^{%-\^ j ^ +

Anmärk-
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Anmärlmmg 2.

Då man föker fvångningstiden ifrån cii

pund H. • (Fig, 2.) til Halfcirkdens nederfla

punta G; Så blir Ä=EG =CG~CE= r— ^2?

Och då frågaii år om Svångningstiden for he-»

la Q\^adranten B G, blir C E eller ^ = o.

Vid utråkning efter fifi anförda Formel,

då man tager Radien, eller rrrgi fot, har jag

funnit Svångningstiden for Qyadranten vara

o, 58.» Seciindminuter , for en båge af ()0'^

tiden t— o, 50"., for en båge af 45°, t=o, 48''*

Samt for en båge af 30°, t=:o5 45''.

Detta träffar ock tåmmeligen nåra in mecl

den erfarenhets-Regla, at en Pendel af 3 1 fots

långd fullbordar en hel Svängning på en Sc*

CUiidminuts tid.

Anmärkning 3,

Om man kallar den funna Serien sS, eller

tr=S, Sä år ock 8t^8S. Men cnligit hvad
förut i Uplosningen af Problemet år anfört j

har man 8t=tV 2^, efterfom ^^32 fot, Sä^
s

ledes blirt\/2^=:8S, Samt ^=
Nu emedan g foreflåller tyngdskraften, få

följer håraf, at den famma alleftådes kan de-

termineras genom tiden för en half Svångnmg
af en Pendel, hvars Radius år famt Svång-»

Rings-båge år gifven.

An?närk
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Amnårkmng 4.

Vid närmare betraktande håraf får man
anledning at pä följande fått beflåmma läng-

den af Jordens Diameter, uti den allmänt be-

kanta hypothefen, Central-krafterne pä får^

flcilta Jordens flållen åro uti ett duplicerat om-
våndt forhållande af famma flåll^ns afflån^

från Jordens Medeifund,

Ty låt CFig» 3.) C foreflålla Jordens

Medelpunél, låt ock A vara ett flålle pä jord-

ytan ^ famt M ett annat mycket högre up be-

lågit; Och kalla A C eller Jordens halfva Diame-
ter 5= ^,hogdenAM = A.famtfåledesQM^ A+
kalla ock Tyngds-kraften i A=^, famt den i

|VI, fäfom något mindre = gf fä bor, efter

forenåmde hypothefe, g : : -~r • -^r, el«

Men af famma grund, fom man förut

(i Anmärkning 3.) funnit t V ^g ^ S dä

Pendelens långd == r, och bågens Sagitta =:s,

Sä mäöe ockfå, fox en mindre tyngdskraft

och dertil horande Svångningstid t', dä Pen-

delens långd r, och bågen eller defs Sagitta z

forblifva ofor(mdrade, den Equation ega rum,

filer X =^77737 = A C,

nemli-



nemligen: t' V ig ^ d S; famt fordenfkull

t S/ Ig ^ i \J Ig \ Hvaraf vidare följer al

^"^ T Och dä detta införes i Equationeu

for oQy Så blir Formekn for Jordens halfva

Diameter denna: A C ^

Således om med mycken noghet obferveras en

och famma Pendels Svångningstider vid foten

af ett ganfka högt Berg, och vid defs Spets

^

få beftåmmes Jordens Diameter helt lått. Men
det bor ock, fäfom af det forft anförda Pro^
blemets Uplosning och defs uträknade Exem-
pel nogfamt f]<:onjes, blifva vål iagttagit, c^t

Pcndelen begynner pä begge flållen fin fvång-

ning uti famma vinkel emot Vertical liniep.

Jag vet icke om få O^edt af demjfomup.*
gifvit Pendelens forlångnmg och forkärtning

fc^X fämtida Pendel -Svängningar på åtfkilliga

Jordens flällen.

Men fl<uile några forfok göras med ofor^

åndrad Pendelens längd, efter den nyfs an^

förda formel til Jordens Diameters utrönande,

fä fynes ock den forfigtighet nödig, at hin^

dra det luftens olika temperatur och beikaf-?

fenhet pä olika höjder icke mätte härvid kun-,

na något verka; Hvarfore det torde vara räd-
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ligafl, at innedota Pendelen med defs Svång*

Bingsrymd uti ett Glasfoderal, hvarutur ock
Luften kunde utpumpas, få at Pendelfvång-

ningar måtte fke defto mer obehindrat.

For ofrigit förekommer ock at betrakta

Pendelens friélion mot fin axel, hvilken vål

kan genom konftnårens fkicklighet tåmmeligeu

ininfkas, faftån ej aldeles fortagas. Men fom
denna omftåndighet pä det ena och andra

flållet forhäller fig lika, fä fynes håraf ej va-»

rg at förmoda någon fårdelcs mifsråkning.

GUSTAF A, LEJONMARK*
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COPICERUS,

Et nytt 0gte bland Infeäeme från
JVeftindien],

beflcrifvit af O. SVARTZ.

j^en ordningen af Infeélernas flock fom Lin-^

NiEUS kallade Hemiptera (Skinnbaggar}
har enligt Fabricii fyftem blifvit delad i tvån-

nCj nemligen i Ulonata, dit Blatta, Mardis och
Grylli flågter jåmte Forficuta kro räknade, och

i Rijngota, hvartil de ofrige genera hora. Dc
förra nårma lig, i affeende pä mannens vårk-

tyg ill Skalbaggarne , (Coleoptera) dä däremot

de fednare genom en egen fiags fnabel och

Munnbalja i Hållet för kåftar vida llvilja fig

ifrån dem, hvartil deras ofriga utfeende, för-

hållandet och ofta låget af deras vingar, famt

Spröt ej litet bidraga.

At likväl denne fednare omflåndighet icke

år någon befiåndig regel, har jag vid uptåck^

ten af nedanfore befl^rifne: Yrfå haft tilfålle at

årfara.

Detta fom horer til de få kallade Täck-

vingar (Hemelytra), emedan de ofre vingarn^

åro af et medelåmne emiilan låderlikt och hinn*

aktigt, och hvilket måfte enligt fin fnabel fåt*

tas ibland Rijngota^ åger dock vid forfta ogne-»

kadet fnarlikhet med Skalbaggarne, och det

fårdeles i följe af fine befynnerlige och mark-
vårdige antenner, genom hvilka det ockfå fy^

zies
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iies fårfkildt ifrån aila Samflågtingar äf fin

€gen ordning.

Infcdet år litet, urigcfår 3 linief i läng-

den, til fkapnaden aflångt och platt.

Det åger et litet rundt imfuud, of\^anf6re

fnytet (fronte) något framgående trubbigt e-

millari de runda j utftäende och mot fidörna

Vettande mörka ögonen.

SproUn nåflan af krcpperis långd^ fittande

imder ögonen (hvilka vid fprotens rotfåfie

fynas klufne) utfpårrande^ knappt tilbakaboj-

dé, knifbladsiike^ af tvä leder fom åro platte

öch hoptryckte, rundade och hvasfe mot den

fråmre kanteh, men trekantige baktil; pä den

ofre fidan något concave, på den undre litet

uphogde. Den förda leden fpitfas inåt hufvu-

det, men år bred och urnjupen dår den med
den andre hopfogas. Den andre leden år me-
ra rundad vid bafen, nåftan bredare ån den
forfia och flatas med en utdragen men trub-

big fpits. I kanten åro både lederne hårige

.åfven fom på den undre fidan. Deras fårg

år mörkbrun och flåckig.

Bälm år rund. Ryggen kullrig och bar

med fmå bruna punder. Lilla (koldm nedan*

fore ryggen år trefidig, något uphogd och
Ikråflig.

Munnen med inbojd råt Snabel af bålens

långd, tiltryckt mot bröflct; med en kåggel-

formig och fpilfad Lapp iom år ofvantil (un-

dre delen af ijelfva Snytet) ijufare, nedantil

trekantig, mörkare. Munu''
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Munnbaljan och des Setce doijas under fna-*

bela och fynas vara af den fammas iångd.

Skalvingarm nåflan hinnaktige, jåmnbredt

aflänge, helt platte, långre ån bålgen, iiptil

fnedfkuren mot lilla rygglkoiden ^ fåftade ntåt

vid bålens nedre kant; vid nedre åndärne,

rundade, fritt utftående, icke inbojde, eller på
hvarannan liggande, flrimige medelft uphojde,

långsefter löpande rånder fom åro fvartpricki-

ge. Upät bålen år de halfgenomfkinlige fkal-

vingarnes fårg ljusbrun, Ikiftande, men ned

emot andan fvartblä. Hår fynas åfven rån*

derne fammanbundne.
Vingarm åro kortare ån fkalvingarne , af

lika fkapnad med dem, men mera hinnaktige

med fammanbundne ådror.

Bålgen år ågglik, platt, något fammantryckt,

med fvarta fkinande leder; hvafs mot Arfen.

Låren och Benpiporna åro länge, kantigc

och for fynglafet med fina hår forfedd. Hå»
tame beflå af tre fmå leder och flutar ytterft

med tvånne klor. Bakbenen åro något långre.

Til fårgen åro desfe delar helt ljufe, men lå-

ren i fynnerhet med fmå bruna pundcr be-

flrodde; benen hafva ockfå fvarta ringar, och
de ytterfte håi-lederne på de fråmfte fotterne

åro fvarta.

Af nu anförde och med fynglafets tilhjelp

gjorde belkritning, fynes denne Infed aldeles

icke kunna med Cicadce eller defs ilågtingar

förenas. Deras nedböjde vingar, Bålens och
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Bäljens fiållning utvifar deras fi^illnadj ät jag

icke niä nåmna deras knåpt mårkbare, ofta

undangjomde fprot. Med Nepa och Notone^a

famt deras nårmafie, år icke heller betydeliga-

re likhet. Deras på hvarandra liggande vin-

gar, fötternas olika fkapnad, ge utom fprotens

forhällande utmärkte ikiljemårken. Afven,

jned de under det Naturliga Cimex-dkgtet hå-

rande , år icke någon fiorre ofverensftåmmelfe,

fom fä vål af vingarnes låge fom af Snytets ,

Bålens och Sprotens form inhämtas.

Således, i följe af den olikhet fom jag

trodt mig finna emillan denna Infed och de

forr kånde flågter, torde jag på vanligt fpråk

få upflålla den fom et egit, hörande til Ri^U"

gota efter Fabricii fyflem och til genera af

denna ordnings forfta äiddning : rojiro injlexo.

Jag har kallat det .

COPlCERUSé
Charadi, mturalis.

Os rostro absque maxillis palpisque.

Rostrum inflexum, elongatum, acuminatum
Vagina fub labio recondita, ejusdera

longitudinc

Sttce .........
Labium conico-fubulatum , carinatum fub

Bquetrum, rigidum, vaginam tegens.

^ntennce fub oculis infertas, longae, arcuato*

^
patentes, enfiformes, biaiticulatae: ör-

^ tkulis oblongis, comprefis, antice ellip-

ticis



1802 i SfuUi, ÄMg. Sépt. 18

1

ticis acutiSi postice redis, angulatis; fecm^

do apice attenuato, cbtufo.

Metamorphop & vlcius adouc latent

Charaä, esfentialk,

Labium conico-fubiilatiim, carinatum.

Antennce enfiformes, biarticulat^ , fub oculis

inkrtaé.

(j}oft thriffin).

Stållet i fyflemet efter Naucoris.

Namnet år tagit af Grekifka ordet KoTrk culfeff

gtadm, och Keqas cornu^ hvartil Sprotcns fkap-

nad ge anledning,

Defcriptio fpecifica*

CopicERUS irromtm.

Corpiis oblongum ,
planum

, compresfum ^ lon»

gitudine 3 lin.

Caput parvunij froate parum prominente

obtuia, fiisca.

Gculi rotundatl, pronunuli, latefales^ fufco«

nigricantes.

Antennce fub oculis ad mafginem bifidutn ip*

fiiis globi infertös, longitudine fere cor-

poris, enfiformes, patentes, lubarcuatae,

biarticulatge: Articulis compresfis oblongis,

antice elliptico-rotundatis acutis poftice

redis angulatis fubtriquetris; ftipra con-

caviufculis, fubtiis convexis^ njargine iub-

tusque ((>culo arma^o / hispido-piloiis, fuibo

maculatis, primo baii , fecuado apice atte-

nuato, obtulo.

K. V, A. HandU JIL qv. N Rojlrum
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Roftrum e fronte prominente continuatuiiii

elongatum, infiexum.

Vagina & fetce fub labio latent.

Labium corneum, conico-fubulatum
, longi^

tudine thoracis, pedori incumbens> cari-

natum, fub tre quetrumi

Thorax rotundatus, convexus, pundis mi-

nutisfimis ferrugineis irroratus.

Scutellum triangulare, fubconvexum, inäe«

qvale, pallidum.

Elijtrce abdomine longiores, lineari-oblongas

fubmembranaceas, planse, apice rotundatag

nec inflexse nec incumbentes; lineis por-

catis, ad apicem anaftomofantibus, punc-

tisque nigris undique irroratis; fufcefcen-

tes, apicem verfus caeruleo-nigricantes.

Alce elytris parum breviores, conformes-

obtufas, diaphanag , venis anaftomofantibus.

Abdomen ovatum, immarginatum, compres-

^ fiufculumj ano acuto; Segmentes atris, nitidis.

Pedes longiiifculi, tenues, curforii.

Femöra angulata, pallida, ferrugineo pun-

dulatä Tibiisquc fusco annulatis tenuiffimc

liibpilöiä.

Tarfi triarticuiati , fpihulofi, antici nigrican^

tes, poftici pallidi, ungvibus nigris.

Denna Infed träffade jag 1785 under miné
refor pä Jamaica, dår den en enda gäng pä

bladen
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bladen af, något Tråd årtappades. Jag har

fåledes aldrig haft tilfålle at vidare fe eller '

blifvä öm défs hushållning underråttad. Det
exetiiplarjag deraf hemfordt, förvaras i det af

Prof. och Riddaren Tkunberg til Upfala

Acadcmie forårade Naturalie Cabineh

Tabeiiens uihjdning* Tab, 6. N:o 2. .

~

Copicefiis irroratiih

a. i naturlig florlek.

b. den fanimä mycket forftorad.

c. - - - på främre deleri feddi

d. hufviidet med fproten famt bålen. Det
ena fprotet vilar bakre kanten med
des tre horn.

e. cfre deieri af Infeélet: fom vifaf Sriabelns;

form och låge, och fprotens vidfåftningi

/. Infedct på fidan fedt for at vifa des platt-

het; något floirre ån naturen.

MinerograpMjle ånjuhrkningär Sfver Öland.

af HISINGER.

IpVén benågenhet hvärrhed Korigk Academien
-^-^ behagat emottaga tvånnc Minerographiilce

Afhandlingar, om Veflergothiand och om Gott^.

land, har upmuntrat mig uti den forefatts at

tid efter annan ofverfara våra Flotstrakter och

N 2 ' for
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for Kotfgl. Academien framlågga de obferva-

tioner fom dervid kunna förefalla, forfåkrad

at ehuru ånnu fpridde och enftakade , de åndå

i en framtid finna fit rum, då våra bergs-

trakter blifvit fä vida underfokte at en full-

komligt fammanhängande bell<rifning kan der-

éfver författas. Forr ån våra bergflråckor blif-

vit pä detta fatt ftyckevis granfkade, lårer icke -

eller Sveriges Mineral-Hifloria i det hela kun-

na meddelas, til hvars upflållande vi ånnu ;

faknc alt for många materialier. Såfom bi-

hang dertil, torde for denna gång tillåtas mig
framflålla följande anmärkningar rörande Öland,

författade under en nog flygti^ genomrefa,

Ölands långd år 13I mil i NN O och SS V,
och bredden föränderlig emellan §, och i| mil.

Tab. 7.

Stranden af Calmare Län midt emot Öland
år flack, och i fynnerhet omkring Calmar
mot hafvet mycket långfluttande. Faita berg

vifa fig der fållan, hvilka likafom klipporna

uti Calmare fund, i allmänhet befiä af rod
Granit.

På et emellan nägre hundrade alnar och

I mil föränderligt afftänd från hafsftranden,

åger Öland på veflra iidan en mer och min-
dre brant förhöjning, på någre flällen tvärt

och lodråt afbruten, men oftad fagta afflut-

tande ned til flrandcn. Ifrån denna landhogd
hvilken åtföljer veflra fidan och fom hogft di-

ger til 50— 70 alnar gfver hafsytan^, har he-

la
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la landet en långfam lutning åt hafvet på Ödra
jfidan, der ingen fådan brant affats år märkelig,

dock få , at fältet midt uppå år nåftan horizon-

telt, men affluttningen närmare ofira firanden

mera pål"kyndad. Uppå denna landhogd, mer-
endels invid defs ofverfla kant ligger en Sandås •

fom år hogft på Veflra fidan, fortfåtter rundt

omkring Ön åfvenvål jåmte Öftra fidan, på
lika afflånd från hafvet, men år der lågre o-

tydligare, flundom omårkelig och afbruten.

Troligen har denna Sandås, hvilken uti ea
oval ring löper omkring On, bliFvit af hafs-

vågorna upvråkt den tid landet fjrft började

hoja fig ofver hafsytan. Denne Ås, famman-
tagen med förut nåmde landhögd, bår namn
af Landborg; då dåremot det Håta fåltet emel«

lan åfarne, då det ej år fkogbevaxt eller til

upodling tjänligt, kallas jllfvar. Jåmfor bifo*

gade Charta Tab. VIL
Laodhogden eller borgen år i fynnerhet

hog och tvårt afbruten omkring Borgholm,
hvarefl Slottsgrundmuren ofverft på hogden
fkal enligt Landtmåtaren Ruthers afvågning

och Charta ligga 70 alnar i lodråt hogd ofver

hafsytan, och åga hogfia låge på hela on (a):

vid Erikso uti Torslunda Socken och foder om
Resmo Kyrka. Lågfia (lållet, få vål af Land-
borgen fom hela ön, år vid Köpings Kyrka,
der en dåld tyckes tvårt ofver afdela landet,

N 3 Smårrc

(a) Ölands Belkrifning, Upfala 1768 fid. 6.
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Sraårre runda fandhogar ligga til myckenhet

pä Landborgen; men desfe åro icke naturen?

utan konfiens fofter, af forntider til begrafe?

ningsplatfer upkaflade.

Jordmånen eller de lofa jordhvarfven befiå pa
6ns medlerfta del emellan Köping och Går-
deslofa Kyrkor af Sand, hvarpå fmårre äfar

åro upkaOade, med tall och granfkog bevåxt.

Norra deln år i fynnerhet utmed ofira flran-

den fandig, och fes åfven omkring Hogby
Kyrka fandåfar fom lopa fnedt ofvcr landet

åt flranden. En hvit flygfand betåcker oftra

flraoden från Boda hamn til Norra udden,

b vilken for ofrigt anda til Pråftnås Kyrka år

bevåxt med gles fkog. Loffkog intager en

flor del af afiluttningen emellan landborgen

och flranden på Veflra fidan, hvilken år be-

tåckt med bördig damjord dels af kalkblandad

Lera, dels af fvart llciffermylla ; hvaremot ofira

fidan jåmte hafsflranden år mera fandig. Det
ofriga af det jåmna fältet midtpå långs efter

6n, fom egenteligen bår namn af Alfvar, år

aldeles bart utan tråd och bul"kar, och år un-

der liggande berghåli endafl betåckt med en til

tvä tums tjock damjord af kalkbleke; ofta

faknas ock all betäckning.

Pä Alfvaren finnas vål nägre fmå tråOs:

hvilka fommartiden icke uttorka, men åga o-

betydligt djup; hvaremot naOan hela fåltet vår-

tiden efter fnofmåkningen år med vatten ofver-

fvåmmat,
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fvåmmat, fom efter landets lutning åt *Öfler,

fmäningom utfilas och afrinner.

Bergarterna åro ofver hela on flolågrige,

beftäende af tvånne blottade hvarf, Flo-kalk

ofvcrft och derunder Alunjkiffer och Orjien. '

Det forftnåmda betåcker heU landet utom en

fmal flråcka längs efter Veftra ftranden i flutt-

ningen af landborgen, der Alunfkiffershvarfvet

framfkjuter under kalkflenen, på flåfla flållen

ofverholjdt af lofa jordhvarf, få at den icke

vifar fig blotta4 jner ån på några fä, fåfom

vid Alunll<iffersbrottet i Södra Möckleby focken,

vid Erikso by i Torslunda, vid Aleklinta i

Aleboke famt (jronslunda by i Fora Socken.

Flo-kalkshvarfvet vifar fig deremot nåfian of*

vcralt och vid Öftra ftranden långt i hafvet

utlkjutande, fåfom mi^t for Ilutterflad och
Sandby Kyrkor, vid Boda hamn, m, fl. ft.,

hvilken tydehgen t>evifer hvarfyens flupande

under yågråtan åt Öfler; emedan i håndelfe

hvarfven ågde vågråt låge, fkuile Alunfkiffern

åfvcnfåvål vara blottad vid Öftra ftranden forn

vid den Våftra, der den ligger 20 —-30 alnar

uphogd ofver hafsytan, Jåmför Chartan

och profilen fig. a. At jåmforelfevis domma
efter forhoUandet i alla våra ofriga Flotsberg,

hvilar formodeligen åfven detta fkifFerhvarf

på et tredje af Sandften, hvilket hafvet alde-

jes borttgommer. Til ftyrka for denna me-
liing kunna de af hafvet rullade och notte

l^lapperftenar af ljusgrå fkifrig och kiselartad

N 4 Sand^
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Sandflen anföras, fom til flor mångd ligga up«
l^aftade på Veflra ftranden, i fynnerhet kring

Aiunfldfferbrottet: famt at alla andra våra
Floisberg, fom hyfa hvarf af aldeles lika åni-

nen i famma ordning liggande med famma
forfleningar, fäfom de i Oftergothland , Nerike

,

Oflra Skåne, de undre hvarfven pä Falbyg-

den och Kinnekulle, åga alla under Alunfkif-»

fern et Sandflenshvarf, fom omedelbart hvilar

pä Granit.

Alunjkijfershvarfvet upflicker nåra bafsflranden

vid Södra Mockleby Kyrka uti en fårfkilt af-^

fåttning 15 — 20 alnar hog och nog brant

mot fjofidan, ll^ild ifrån kalkflenshvarfvets a&
brytning eller råtta landborgen fom löper när-

mare Kyrkan pa et afftånd af vid pafs icoo
alnar. Det beftär af vanlig fvart AlunfkifFer,

blandad med lager af Orften och Lefverflens^

bollar. Ordenen år dels fvart ^ tåt^ grynig

eller fpatig; dels prismatifk, fvartagtig eller

grågul. Emellan de tunna AlunlkifFerslagren

träffas flundom klar och fårglos Gipsfpat, i

tunna fkifvor oredigt anfkuten.

Vid Erikso by i Torslunda Socken vifar

lig detta hvarf i fjelfva branten af Landbor-

gen vid pafs I mil frän hafsflranden, betåckt

med Flo-kalkflen. I Ikilnaden emellan båda

hvarfven, finnes et lager af mörkgrön half-

forflenad Lera i tjockare lager, upfyld med
fmä gula ockerfårgade prickar. Efter upglogg-

ning dragés den häftigt af magneten.

Flo^
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Flo-katkshmrfvet fom ofver alt ligger blot-

tat, och pä den få kallade Alfvaren nållan

aldeles bart, beflär af vanlig tåt Flokalkften,

rödbrun och gronådrig, famt ljusgrå; den för-

ra fårgen almånnaft på Olands fodra, den fe*

nare pä defs norra del, der de flåfte flenbrott

åro anlagde til Golf- och trappflens-huggning

,

in. m., och år til alla delar lik den Flo-kalk

fom tråfFas i Råa viks, Nerikes, Öfler- och

Veflergoth lands Flotsberg, Lager af Lera, til

I alns mågtighet och derofver, hafva blifvit

träffade emellan kalkflenslagren i Stenbrotten

pä Veby Alfvar i Hogby Socken.

Stenvandlingarne, på någre flållen med kis

ofverdragne, bellä af fmå Anomier och En-
tomolithus paradoxus uti Ordenen. Uti kalk-

flenshvarfvet åro Ortoceraliter almånnaft, med
både flåta, råflade och ringade fkal. Flere

llag af Anomier, Entrochi, Entomolithus pa-

radoxus, m. fl. träffas flereflådes jämte Cornu
ammonis och Lituiter mera fällfynt. Vid
hafsllranden vid Boda hamn träffades utom
de af Herr Gyllenhal befkrefne tvånne nya
fpecier af Echini genus, pomum och auran-

tium (di) , dels med tåt kalkflen dels med kalk-

fpatscryflaller och bergolja fylde; ännu et nytt

fpecies deraf i grå kalkfien liggande, hvars

utfeende Fig. b. forcflåiler i naturlig flor-»

lek. De finnas dels litet florre dels af

N 5 min-»

(a}K, Acad, Handl 1772 fid. 345,Tab.IX»fig. 5-9.
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mindre florlek; dels klotformige, dels, aflånga

'eller eljeft klåmde. De komma ofverens med
Echinus aurantium. deruti at de åga tvånne
roftra; åga inga ambulacres, utan Beftä af

rhomboidalifke fyrfidige valvulae, hvaraf fyra

hopatagne formera fexfidiga fljernor ; men fkil-

ja fig tydeligen deruti , at valvulae i ftållet for

fina ftrier, åga djupa fåror emellan de i tri-

anglar ftåide ryggar, hvaraf tvånne formera

m rhomb. Os och anus ligga helt nåra in-

vid rostrum inferius. Hvarje valvula år icke

eller fåfom hos E. aurantium i medelpunden
iiphogd, utan utgjora tilfammans jåmna klot.

Hågon likhet tyckes den ock hafva med en uti

Kleins Natqralis Difpofitio Echinodermatum
Tab. XLVI. Fig. 5 afritad Echinus, fom lik^

yål år altfor ofullflåndig och otydlig.

Utom fienkaflningar Cgefchieben) af fädan^

arter hvilka tilhora landet, tråfFas ock andre

mera långvåga» Således ligga kringftrodde

ilenblpck af rod Granit uppä fjelfva kalkftens

fåltet eller Alfvaren. Landtborgsäfen pä Ve-
f]ra fidan af on, innehåller utom Granitarter,

Hålleflinta och Pprphyr, hvilkas hemort tro-

ligen varit Småland. På ons norra del finnas

penkaftningar af grå flolågrig Sandften, aldeles

lik den Gottlåndfke.

«

Grufet och Klappern i Landborgsåfen vid

Kesmo Kyrka och på någre andre ftållen, år

ofver-
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ofverdragen och ti] någon fafiån ringa gracj

fammanlinin-jad med en hvit flaladitifk kalk^

hinna, af kalkhaltigt vatten deponerad: florrc

mångd af detta gluten il^ulie förenat masfan

til en vårkelig breccia.

Bejhrifning på et nytt fått at Magnetifer§

Stälftänger^ kallaät Ch kelftrykning;

af C. G. sjösten:

% I,

Redan år 1793 då jag och nu varande Chc«

miae Laboranten Qhrling i Lund fyno-

fatte ofs med Stålftångers magnetiferande , rå-

kade vi af en håndelfe på et flrykningsfått,

fom både vida fkiljde fig frän alla af ofs då
kånde firykningsfått och tillika var mycket
formonligare. År 1795 hade jag tilfålle at

under privata forelåsningar ofver Eled:ricite«

ten och Magnetifmen omgjora desfa forfok

och närmare ofvertyga både mig och andra
om detta flrykningsfåttets verkeliga företräde

framfor dem , fom til den tiden voro mig be-

kanta. Jag har federmera år 1798 bår i Stock-
holm repeterat famma forfok for tredje och i

år 1 800 for fjerde gängen, i affigt at jämföra
detta flrykningsfått med dem, fom fenare ti-

ders Naturforfkare anfe for de båfla, for at

dårigc-
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dårigenom utröna, antingen den af mig kal-

lade Cirkelflrykning eller de af dem upgifne flryk-

ningsfått fortjena fråmfta Rummet i affeendc

pä den florre magnetifl^a kraft , fom genom
minfta antal flrykningar kan meddelas en här-

dad flälfiäng, Sjelfva forfoken hafva på föl-

jande lått blifvit anflålte.

§. 2.

Jag låt år 1798 förfärdiga 12 fiånger af

dctbåfla och finafte Engelfka flål, fom kunde
erhållas , hårda dem fåfom pendul fjådrar van-

ligen plåga hårdas och tekna dem med N på
ena andan. Stångerna fom i det nårmafie

voro I2| tum långa f tum breda och \ tum
tjocka vågde enligt följande Tabelle.

c
B

Lod.
Viaual.

vigt.

jNum.

Lod.
Viaual.

rigt.

5:

I

Lod.
ViauaL

vigt.

iNum.

1
Lod.

Viaual.
vigt.

I

2

3

^ 'Xgöo
TT '88

1

4

5

6

6 00
10

7

8

9

10

I 1

I 2

9t?öö
0669
0T600

Af desfa lade jag fyra ftycken tilhopa på det

fått(Fig.3.)Tab.VIII utvifar och fåflade dem vid

ct bråde med fmå hår och dar omkring (lån-

gerna inilagne nubbar. Til flrykningen be-

tjente jag mig af Knigths Artificiella Mag-
neter, fom åro 15' tum långa och f tum i

fyrkant och fom då ågde få mycken flyrka,

at den ena fiången kunde lyfta Jårnet A, en

liten Cylinder och 2:ne Ringar hångde efter

hvar-



1802, ^ulti, Aug. Sept. 193

hvarandra och den andra Järnet B, tre imå
kulor och tvä ringar Dcsfa Artificiella

Magne-
Pä detjag med la mycVe\ ftorre fakerhetlkulle kunna mä-
ta magnetiika kraftens ilyrka uti de magnetiferade Stäi-

flSngerna, harjag genom vigning ochmutning underfokt

både vigten, diametern och Axlarna af de hIrMdes nlm-
de fmä Kulor, Cylindrar, Ringar och Jårn, hvilket uti

följande Tabelle finnes anfordt.

Små kulor.

«

Vigt. afs Diameter
Trois. Decimal tum.

169I 0. 41

0. 40
179— 0. 42

I99I 0. 44
I75I 0. 41

I87I 0. 42

i75f 0. 41
I8i| 0. 42

Små kulor.

Vigt. afs Diameter
3 Trois. Decimal tum.

9 157I 0. 40
10 161^ 0. 40+&C.
II i53| 0. 39
12 176I 0, 41

13 158— 0^ 40

Cylindrar.

I 480 Axlar*

2 480 0. 83
0. 83

Små ringar.

Vigt. afs ) Diameter
3 Trois. ! Decimal tum.

I 46 C. 59
2 46 0. 59
3 49 0. 59

Äggformiga Järn.

c Vigt. afs Axlar
3 Trois. Decimal tum.

Ä 7060I 2. 34
B 590511 2, 18 !

Emedan kulorna icke voro fullkomligt Sphaerifka har jag
icke kunnat annorlunda ån i det nurmafte upgifya deras dia*
metrar uti ofranllåcnde Tabelle,
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Magneter fanimanbondos fåfom Fig. 4 iitvi-

far, fä at de gjorde en vinkel af 6 grader

ined hvarandra. Soderpolen nedfattes pä A
C Fig. 3 ) och framfördes emot B , få at an-

dra ftängenS Norrpol federmera kom pä det

fiåilet, hvRvkO. Soderpolen förut hade haft fm
plats; och uti denna verticala flållning fördes

Magneterria under en lindrig tryckning ifrån

A til B, C, D och A utan at pä nägot flålle

fkiljas eller lyftas ifrän de vid brådet fåflade

4:ra ftångefna forr åii de efter et omlopp äter

kommit til A. Efter denna enda flrykning

befants polariteten fädan, at de åndarne af

llångernä, fom voro teknade ined N blefvo

Soderpoler och de andra Norrpoler. Stånger-

iias flyrka var ock fädan at de kunde bara

^:né fmå kulor och en ring hängde efter hvar-

andra.

På det polariteteri uti de 4 fiångernä Ikulle

blifvä fädan, fom de pä ftångernas åndar ut-

fatte iiiårkeii utvilade
j nödgades jag uti flån-

gefnas dl varande läge läta Norrpoien gä förut

och Soderpolen efter uti den följande flryk-

nirlgen for at därigenom förändra polariteten

och borttaga flångernas magnetilka kraft, h vil-

ket fä nåra lyckades at foga mer äterflod ån

en polaritet af famma belkaffenhet, fom den

flängerna genom forila flrykningen hade er*

hällk.

Uti det följande forOär jag med Cirkeljlnjk"

fiing det fått at magnetifera, dä de famman-
bundne
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bundne Magneterna (Fig. 4) nedfåttas A
(^Fig. 3) få at Norrpoien går förut emot B
efterföljd af Soderpolen och federmera foras

omkring ril B , C , D , A en eller flere gångor

i en vertical flållning utan at uplyftas: Med
Contrair Cirkelfinjkning äter, då de fammanbund-
ne Magneternas Soderpol framfores emot B,

efterföljd af Norrpolen och vidare därifrån of-

ver B, C, D til A en eller flere gångor utari^

at uplyftas ifrån ftångerna. I förra håndelfeii

få ftångerna, då de blifvit lagde fom Figureii

utvifar, en polaritet af den bel1<afFenhet fom
de på åndarne utfatte mårken utvifa^ och i

den fenare blifver polariteten foråndrad, eller

ombytt, få at alla de åndar, fom blifvit tek^

rade med N , åro Soderpoler och de ofrigé

Norrpoler

Bland både åldre och nyare Forfattaréi

hvilkas afhandlingar om Magnaten, finnas i

KongL Vetenlkaps Academiens Bibliothek, har

Jäg icke funnit flere ån 3:ne, fom flyckevis

och ined få ord nåmna något om den af iliig

få kallade Cirkelflrykningen. Den ena år

Hei-r Trullard ifrån Dijon, fom uti Jmr^
nat des Scavåns, Avril 1761 på följande fått

yttrar fig hårom : "On peut äimanter la Coiir-

''be (ou le fer å cheval) d'une autre ma-
jjtliere avec deux barreaux ; pourcela, on place
5,deux pieces Semblables, bout å bout, de
j^maniere qu'elles compofent une Seule courbe
sjovale rentrante; on touche cette courbe avec
„les barreaux aimantés^ que Ton t,i^jQt d'une
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Sedan jag på forenåmde fått med flryka

ning hade forfvagat magnetismen uti de fyra

flångerna vågade jag icke ftryka dem pä en

gäng til utan at anfe den flrykningen for den
for-

3,merae main, peu eloignés Vun de Pautre ea
^,faifant toiit le tout, on forme ainfi deux ai-

/„mans artificiels tout å la fois ; et Pon evite

^^encore les Supports par cette voic; On donne
3,inéme å chacun des deus fers plus de force,

5^qu'ils n'en auroient acquis feparement; Apres

j^qu'on les a Separés, on trouve que les poles,

55qui etoient contigus, font de denominatioa

^^diÖerente, et que le pol Nord de Pun fe

3^trouvoit contre le pol Sud de Pautre". Mea
då Herr Trullard icke {krifvit mera hårom
och icke anvåndt detta til flere rata flålflån-

gers magnetiferande på en gång; fa torde man
med Ikål kunna fåga at han om Cirkelftryk-

ningen icke har haft någon fullfländig kunlkap,

och det få mycket mera, fom Naturforlkare icke

gjordt något affeende på det fom han hårom anfört.

Den andra år Herr Profesfor Euler, fom uti

defs Lettres å um Princesfe Allemagne fur di"

vers Siijets de Philofophie Tom. III pag. ijj^

d St. Petersburg lyyz. fålunda yttrar fig,fedan

han förut befkrifvit båtia fåttet at bevara mag*

netismen uti artificiella Magneter* "On peut

,)ausfi d'abord employer cette difpofition des

jpdeux barres, pour les aimanter Tune et Pautre

j)ä la fois. On n\a qu^å pasfer les deux poles

^^d^un aimant fur les deux barres, en pas«

jjjfant de Pune ä Pautre par les morceaux
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forfla uti den rakning, -fom ofver firyknin-

garnas antal fkuile hällas for at gjora jåm fo-

relfe med de följande^ emedan jag förmodade

j5de fér, et de cette rnaniere faire plufieurs tours',

jjen faifant hpn 'öbferver, <|ue les cleux poles

jjde Paimant A et B (Fig. t ) foit tournés corn-

^P,me la figtire Pindiquej^. At Herr Euler
Icke eiler rått kånde detta flrykningsfåtr och

icke en gäng hade f?g Herr Thull^eds for-

fök bekant, flutar jag dåraf at han pag. 109

fager-: "On preiid iiii compas, formé d'a? r

j^autre paire de barres magnetiques, on le

3,fait pasfer de la meoie rnaniere fur le fc^r ä

^^cheval, en tournant les jambes du coaipas

^jConvenäblement au>c-poles du fer å cheval ;

-jjde cette rnaniere on y odvrira les cannaui

^jinagnetiques et la matiere fabtile des barres

gjen Iq traverfänt, formera le tciirbillon irsag-

5,netique; Or dans cette operation il faut bjea

3jprendre garde^ que les jainbes do cosnpas,

5,en les pasfant fur le fer å cheval , ne tuuchcnt

j^point les botjts A et B (Fig. 2.) des Barre?;

sjCeia troubleroit le couränt de la matiere mag-
„netiqiie qui pasferoit immediatement des bär-

ares dans les jambes du compas, ou les taur-

„billons des barres et dii compas le derange-

„roi€nt mutuellement'^.

I3en tredje år Herr Asfesfor R inman, fom uti lin

Järnets HtHoria anforer et fcrykningsfatt af

Herr Geuns, hvilketjag längre fram uti §. 10.

utförligare (kall belkrifvn.

Af alt detta år faledes klart, at h varken Herr

Trullard eller Herr Euler haft fullkomlig
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at Oångerna dårigenom fkulle få någon ofver-

kraft emot de andra, fom ånnu voro oftrukne,

når forfok med dem fkulle anf^ållas, och den-

na formodan befannades; ty efter denna Cir-

kel-

kundlkap om CirkelÖrykningen ^ hvilken de

hvar for fig ftyckevis och utan tilråckelig un-

derfokning belkrifvit. An mer, om detia firyk-

ningsfått hade blifvit tilråckeligen examinerat

af Herr Trullard och Herr Euler, fkulle

visferligen hvarken Herr Geuns eller Herr
CouLOMB hvar för fig upgifvit flrykningsfått,

fom de anfe for de båfla, och fom verkeligea

åro båttre ån Enkelftryhiingen omtalad af Eu-
ler på ofvan anförde iiålle pag. 144 och

dubbelÖrykningen, befkrifven pä famma flålle

pag. 149. Jag vågar dårfore anfe mit flryk-

ningsfått fåfom nytt och tillika få mycket fkiljt

ifrån alla andra a t det fortjenar utmärkas med
iit egit namn Cirkeljlnjkning,

Utom desfa har jag rådfrågat följande Författares

arbeten. A. Methode of making artificial mag-

iiets vithout tbe ufe of natural ones by J. Can-
TON. Phil. Tranfaa Vol. XLVII Obferv.

Sur les nouvelles Methodes d'aimanter &:c,

par M. Delalande. Mem. de TAcad, des

Sc. å Paris 1761. Tentamen Theoriae Eleöri-

citatis et MagneafTii. An^ore ^^PiNO Fetro'

poli 1759. Ehxlebens Anfangsgrunde der

Naturlehre 6:te Aufiage Gottingen 1794. Geh-
LERS Fhyfikaiifches Worterbuch. Jernets Hi-

floria af Sv. Rinman 1782. Memoire fur

1'Eleä.ricité et le Magnetifme par LeCoulomb.
Journal de Fhyfique par Roz.er 1793» Re»
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kelflrykning fom nu anfes for N:o r , blefvo

polerna uti N:o N:o ^ ombytta, uti N:o 3

N:o 4 bibehåilne, och magnetifmen uti de för-

ra var fä fvag» at de med moda kunde båra

en liten kula.

N:o II Efterii:aftrykmngenbarN:o i; 1 kulor+ 1 Ring.

N:o2;2k. Hr i R.

N:o 3; 2 k. 4-1 R.

N:o 4; I k. med fvärigbet.

Polariteten var genom denna ftrykning fullkomiigt andrad,

N;o IIL Efter grdje Ntoi;— gkulon

N:o2;— 3k.

N:o3;—-jk.+ i Ring*

N:o4;— 2k.

N:o IV» Efter den 4:de N:ot;— 4kulon
N:o 2; —- 3 k* + I Ring.

N:o3;—4k.+ iR.
N:o4;— 3k.+ iR.

N:o V. Efter den i^tte N:o i;— 3k. + 2R.
N:o2;— 3 k. + 1 R.

N:o3;— 3k. + iR.

N:o4;— 3k»4- iR.

O 2 Stan-

cueil cles Memoires fur Panalogie de l^Eledri-

tité et du Magnetifme par J. H. van Svin-

DEN åla Haye 1784- Wilkks tal om Mag-
neten Stockholm 1764.
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Stängerna kunde nu bara fm egen tyngda

med en Cylinder och en Ring.

N:o VL Efter 7:de flrykningen buro Mngerna
hvar for iig 2 Kulor cn Cylinder

och en Ring.

N:o VIL Stängerna omvändes och flrukos 7
gängor pä den uplagde fidan, hvari-

genom de blefvo fä flarka at den

ena kunde båra de trenne andra häng-

de efter hvarandra och hvar fläng

bar 4 kulor och 2 Ringar.

N:o VIII. Efter 15 och 16 flrykningen kunde
flängerna lyfta 5 kulor och 2 Rin-

gar eller Jernet A och 3 Ringar. På
35 Decimal tum» afftänd drogo flån-

gernas Norrpol en magnets Söderpol

& utur defs Diredlion.

N:a IX. Efter 16 påföljande Cirkelflrykningar

lyftade flängerna Jernet A en liten

kula och 2 Ringar eller 5 kul. +^

ö Ringar.

N;o X, Efter den 48:de flrykningen räknad

ifrän N:o i bekommo flängerna fä

mycken flyrka, at A och C (Fig. 3)
kunde hålla flången D uti horizon-

tal flällning när de flyttades pä brä-

det få at flången D på intet lätt där-

af underfloddes. Stängerna kunde
ock nu bära Jernet A tillika med en

Jkulft, 3 Ringar och en nubb.

K;o XI.
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N:o XI. Sedan Stängerna ånnu hade fått 16

Cirkelftrykningar eller efter den 6^:dQ

oktes kraften omårkeligen emot förra

gängen , hvarfore all vidare ftrykning

uphorde.

§•4.

Efter dcsfa forfok företog jag mig, at ge*

nom den fä kallade Dabbelftrykningen '--'y

niagnetifera en Stälftäng med famma Kniqths
Magneter,

O 3 Forjia

*) Dubbelflrykningen fker pa foljantJe fått^ Man
lägger den ftängen M M (

Fig. i ) fooi fkall

Magnetiferas på et bord och nytjar til defs

flrykning antingen en armerad Magnetften A B
eller et par Artificiella Magneter hopbundne
fafom (Fig. 4) utvifar. Magnetftenen eller-

Magnetftångerna flållas verticalt midt på M M,
fa at Norrpolen ligger nårmafl den åndan af

flången fom (kall blifva Soderp^l och Magna-
tens Soderpol nirmaft den^ fom; fkall blifva

Norrpol. Sedermera fdres Magneten eller Mag-
netftångerna flere gångor fram och tilbaka påi

M M ifrån den ena andan til den andra och
det få långe til defs man marker at Attradiorx

emellan M M och Magneten icke mera okes,

hvarefter- Magneten föres midt på. M M och

borttages. Se mera hårom hos Kuler på
anförda flålle pag. 151.

Cantqn nyttjar 2:ae fiålflånger M M, N N,
•» och 2:ne mjuka Jårn E E, F F, och flryker^

hvarje ftang fårikilt pä ofvanbeflvrifne fatt uti
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F6rfta FSrföket.

Genom en Dabbeldrvkning fick flången fä

mycken kraft, at den kunde båra 2:ne fmå
kulor och en ring«

Andra Forfoket.

Efter 1 6 Dubbelfirykningar lyftade Stån-

gen 3 kulor med mycken fvårighet»

Tredje FSrfoket.

Efter 1 6 påföljande Dubbcinrykningar och
altfå efter den 3 3:dje ökades kraften icke be-

tydeligen h vårföre ock fiere forfok med detta

flrykiiingsfått icke blefvo anftålte*

CANTONS Stryknings/ätt..

For at utröna om Cantons fatt at ftry*

ka Magncter ikulle medföra någon ftorre for-

mou

det lage Fig. i utvifar, Sluteligen gifver harx

htvarje fiaog fiere horizontal flrykningar beflå-

ende däruti, at han ftåller Magnetflångerna.

midt på M M fom forat med deras poler, men
forer de poler, som rora M M, intil hvarandra

och åtfkiljer de ofverfta polerna, la at Mag-
netPiångerna gjora en ganfka trubbig vinkel

med hvarandra^ och drager på. en gång Mag-
netftångerna ät hvar fin anda af M M: Dårpä

forenar han dem I nya upofver M M fom

förut,, drager ftångerna åt hvar fm anda af

M M och repeterar detta flere gånger på hvat

fiång. Philoj: Tranfa^, FoL 47 JP^g^
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mon ån det af Euler befkrifne, gaf jag forft

en Stäng 33 Dubbelftrykningar, efter hviika

den kunde bara 3 Kulor och en Ring; och^

federmera 12 horizontal flrykningar då den .

kunde bara 4 Kulor och 2 Ringar , och ånte-

ligen 12 horizontal llrykningar pä andra fidan

då den kunde lyfta 5 Kulor och en Ring

med florfta fvärighet. Stången hade altfå m
allés erhållit 57 ftrykningar forr ån den kun-

de vifa omförmålte verkan.,

% 5>

Herr Coulombs Strykningsfått blef nia

föremålet for mina underfokningar ^ hvaraf fålj-.:.

derna voro at Stången

O 4 Efter

Enligt (Jen forefkift, fbm Han gifvit uti fin

Memoire Sur PEIeSfricité' et k Metgnetifme in-

förd uti Herr Abbeen Roziers Obf&rvations

fur la Phyjique &c. Odiober 17^3 lade jag 2:ne

af de genom Cirkelftrykning magneiiferade fläl»

flångerna A och B (Fig.. 6) fa långt ilråii

hvarandra på bordet^ at en omagnetifemd flål-

fiång C med fina ytterfta andar kunde, bvila

på åndarne af de forönåmde flångerna» Stän-

gerna placerades fa at polariteten var uti den

ordning Figuren utvifar, och med Knigths
IVlagneter D, E förrättades, ffrjkningen pa
följande fått : Deras nåftan förenade poler N, S
Eiedfattes midt pa fiången C i den ordning Fi-

guren utvifar och utan at andra den i Figuren

iiSmårkte lutning ford-es hvar Magnetftåeg åt
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Efter 24:de flrykningen bar l\ Kulormed fvårighet

Efter 48:de ~ — 5 EC

Efter C)4:de — — 5 K. + l R.enerJåmctB.
Efter 96:-te --r-. pktes" kraften obetydeligen.

f . 6.

Sedan jag hårigenom hade funnit at Cir^

l«.elilrykningen var forrnonligare ån de ofvan

anförde ftrykningsfcitt, och at intet annat kun-;

de gjora desfe iidlag ofåkre ån ftillnaden uti Ståk

fiångernas vigt och bårdning, beflöt jag at ge-

nom Contrair Cirkelftrykning borttaga Magne-
ti&a kraften utujr de redan ftrukn^ flångerna

och federmera Magnetifera dera, pä det fått

Herr, Coulomb forefkrifvit. Den lätthet

livarmed (^n ^idwg Mag.netiferas andra eller tredje

gdiUgtn i jåmforelfe med den forfla blef här-

igenom en formon , fonx tilFoli fiflnåmde flryk-

ningsfått och betyckligen hade bordt bidraga

til defs foretråde i fall det i och for fig fjelf

både varit forrnonligare ån Cirkelflryknirigen.

For at verkHålla detta med all noggranhet,

^iodgades jag föjil genom Cirkelflrykning mag-

petiiera 4:ra ftånger utom d^ 4:ra fom redan

Mifvit på detta fått ftrukne, och federmera

Iprttaca, kraften utur 2:ne af desfa iifta och

2^ne

hvar Un anda af firing-en C. Magnetftångema

LiplyftadeJ^ få fnart cle l)hfvit dragne utora ån-

darne af C, förenades mi-dt pa flangen C fA-

foin lilförene och fördes åter åt hyar fm, ånda

af ilängen.



3:ne aF de forfla niagnetiferade Aångerna, for

at fcderniera flryka dem på det fått Herr

CpuLOMB, forefkrifvit. Vid, forfokens anfiål-r

lande få Hade jag flångerna med Soderpolen uti

en Filklofva, fom var fäflbunden vid en

flcjlning få högt ofver bordet, at jag med be«

qvåniljghet kunde til Nprrpolen applicera alla

de fmå ICulor och Ringar, fom den kunde
lyfta. Härigenom blef det ock lättare at med
fåkerhet fe huru mycket flångernas Norrpol
kunde båra, emedan Kulorna och Ringarna

nu iriera icke fkildes därifrån af pulsflagen i

armen eller någon annan kroppens fkakning,,

livilkcn uti förra forfoken få ofta hade håndt mig^

Desfa forfok blefvo fåledes anflalde mqd,
flårre noggranhet ån dc foregående, h vårföre

jag ock i florfia korthet yil anföra de fornåm>
fta Refultater dåraf

^. 7. Cifkelftrykning^

Af de flänger fam dcHna gången Magnetiw
ferades formedelfi detta flrykningsfått hade den
e^a 4:ra poler nemligen Norrpol i båda ån^
darne och Soderpol tre tum ifrån hvardera
ånd,an: cien andra 2:ne poler Norrppl dar N
flod och Soderpol tre tum från den åndan fom
fkulle blifva Soderpol: de 2:ne ofriga hade
ingen magnetifk kraft o<:h uti de 2:ne förda
var den få fvag, at flångerna icke en gång
förmådde lyfta en liten kammarduks Synål.

L Eftcf
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I. Efter6:teftrykn.bar N:o i ; 5 K.eller JårnetB + 2R.

N:o2;5K — dito B+ 2R»

N:o 3 ; Jårnet B + I K.+ 2lt
N:o4;4K.+ iR.

II. Stängerna omvändes och flrukos 2:ne gån«

gor hvarefter

N:o I bar Järnet A+ i K. + 2 R.

N:o 2 — ~ A + I K.

K:o 3 ~ — A+iK. + 2R.
K:o 4 ~ — B + I K. + I R.

Stängerna kunde oek nu likafom uti X:de
forfoket (§.3) hålla hvarandra uti horizon-
tal fiålning.

IIL Efter 9:de N:o i bar Järnet A + 2 K.

N:o2 — -~ A+iK. +2R.
N:o 3 — — A + 3 K,

N:o4 — B+ I K. 2 R.

IV.Efter I i:teN:o i — A + 2K7+TR.
N:o 2 — — A + 9 K. —
N:o3 — — A+2K. + 2R»
N:o 4 — — A 4- 3 R-

V. Efter 33:dje ftrykningen btefvo alla ftån-

gerna lika ftarka och buro det ftorre ågg«

formiga järnet A en Cylinder och 2:ne

Ringar hängde efter hvarandra.

§•8.

Sedan jag hade funnit, at Magnetifnien icke

bctydeligcn hade tiltagit ifrån den I7:de til

I, den
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den 33:dje Cirkelflrykningen, anfåg jag flån-

gerna mattade med få mycken magnetilk kraft

fom de af Knights magneter kunde emotta-.

ga och bellot dårfore at genom flridig Cirkel-

Ärykning borttaga magnetifmen utur de 4:ra i

6:te nåmde llånger. — I det följande ut-

märkas de 2:ne genom Cirkelftrykning forft

magnetiferade fiånger med 2(, 23 och de 2:nc

fift magnetiferade med N:o i , N:o 2.

Stridig Cirkeljirykinng.

Efter en fädan flrykning forfvagades kraften fä

at hvar fiäng blott kunde båra 3 Kulor och en Ring.

Efter den andra bar 51 i K. + 1 R.^ I K. + 2 R.
N:o I — I K. + 2 K
N:o 2 — I K. + 2

Efter den 3:dje hade 2( blott Polaritet

25 bar I K. + i R.

N:o 2)
^^^^ ^^^^^

Fruktan at genom 4:de contraira Cirkel-

flrykningen förändra polerna och gifva ftån^

gerna en ftorre Magnetifme ån den de nu ha-

de, afholt mig at fortfara med desfa forfok

och tipmuntrade mig i defs ftålle at nyttja

CouLOMBS flrykningsfått til den börttagne

kraftens återflållande.. \
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COVLOMBS Stryknmgsfått.

Hårtil nytjades flången 21/ fora lades på
N:o I och N:o 2 omtaltc uti §. 7,

I Efter en {Iryk. bar 5C— 3 Kulor,

IL Efter 4:de — 3i— 4 K. + 2 R.

III. Efter l6:de — 5C— Järnet^ med fvärigheL

IV. Efter 24:de — S|— Jårnet ^ + 2 R.

V. Efter 4o:de ~ §{— Jårnet A + 2 R..

VI. Efter 48:de — 2( åktes kraften obetydligt.

Dylika forfok anflåltes åfven med N:o l

oeh N:o 2 fom voro lika få fvaga fom 51

at utröna fl<illnaden dem emellan; hvilken var-

fä liten at den icke en gång fortjenar nåmnas,

§• 9.

Nyfiken at både få fe huru magn e tifmen
okades eller vaxte emellan hvarje flrykning

©ch at utröna huru vida den filklofvan. hvar-

uti flångcrnas Soderpol hvarje gång fåflades,

kunde gjora utfiagen for de fenare forfokcn

fakra därigenom at den famma genom myc-
ket nyttjande fjelf kunde blifva magnetifk och

altfå bidraga til Magnetifmens okand.e i de

fifia och forminflvande i de forfta forfoken

beftrifoe uti $.7,8, beilot jag at åter om-
gjora desfa forfok med den fkil^ad^ at ftån-

gerna fåflades uti en trådflållning , få at Ku-
lorna. Ringarr^e och Jernen med beqvåmlighet

J^unde appliceras til Magnetfiångernas poler».

Uiider desfa forfokens anflåliande bief jag ock

varfe
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Varfe något, fom torde foirtjena upmårkfamhet,

nämligen) at Soderpolen nåftan altid var fvä-

gare ån Norrpolen och blef icke altid eftei^

lifta ftrykningen lika fä flark fom Norrpolen.

På det desfa fårfok fkuUe blifva få mycket
fåkrare Numererade jag flångerna formedelfl:

Etfning efter den vigt fom Tabellen 2)
utvifar och nytjade til Cirkelfirykningen N:o i ^

N:o 5, N:o g , N:o 10. Sedan de genom con-

traire Cirkelftrykning biifvit berofvade detäs

Magnetifka kraft, få at foga mer äterftod åii

Polariteten, hvilken uti N:o g var ombytt.

Til ftrykningen nyttjade jag de ofta nåmde
Knigths Magneter, hvilka nu voro få for-

fvagade, at jag nödgades gifva dem 12 Cir-

kelftrykningar eller 3 på hvar fida med en
ganfl<a ftark armerad Magnetften for at oka.

deras kraft, hvilken fore denna ftrykning icke

var florre ån at de knappaft förmådde bära

Järnet B. Håfigenom blefvo de fä ftarka, at.

den ena Stångens Norrpol kunde lyfta Järnet

Å, 5 Kulor och en Ring eller 7 Kulor och
2 Ringar hängde efter hvarandra och famraa
ilängs Séderpol Järnet A och 5 Kulor eller

7 Kuloi". Den andra ftängens Norrpol åter

bar Järnet A och 5 Kulor eller 7 Kulor och
famma ftångs Soderpol 6 Kulor eller Järnet

A och 4 Kulor hängde efter hvarandra. Af
detta forfok lärde jag ock, at de fmå Kulorna
voro formonligare til Magnetilka kraftens un-
derfokande hvarfore jag i det följande icke

mera betjente mig af de äggformiga Jårncn.
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Cirkelftrykning.

Strykn. antal. Norrpol. Soderpol.

Stång. Laft. Laft,

I« i.-affrjkn.Nio I bar^K+iR iK+iR.
_ _ „ 5 _ iK+iK iK —^_ _9_iK— — iR.
_ _ — lo— 2K+2R 2K+1R.

Polariteten var ock omvänd uti N:o 9.

IL 2:a — — I —

.

4K4-1R 3K+1R.
—

- 5
~~* 3K 3K+1R.

' ' — 9 — 2K+1R 2K+2R.
HM — 10— 3K+1R 4K. _

III. 3:dje —

•

M 1 4K+2R 4K+iR-
—

-

— 5
— 4K+1R 3K+1R.

4K+1R.
— —

—

-— 10— 5K+1R 4K4-rR.

IV. 4:de — — i — 5R+1R 4K+1R.
-

—

— _ 5 — 4K f iR sK+iR-f&c.
— 9 — 4K+1R 4K+iR-
— 10— 5K+1R 5K+1R.

V. 5:te 5K+2R 5K. -
5 K. - 4K. -
5K. - 5K. ^

— 10— 5KL+2R 5K+1R.

VI. 6: te 5K+2R 5K.-fiR.

5K - 4K+1R.
— 9

— 5K+ iR 5K+1R.
5K4-2R 5K+1R.

Strykn,
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Strykn. antal. Norrpol. Soderpol;

Stång. Laft. Laft,

VIL7:deStrykn.N:oi bar5K+ 2R 5K+1R.
— — — 5 — 5K+1R 4K-f 2Rni.fT.

9 „ 5K+1R 5K+IR.
— — — 10— 5K+2R-f&c, sK+iR-f&c.

Vlll.Srde— _ I „ 5K+2R 5K+1R+&C.

— — _ 5 ~ 5K+2R 4K+2R.
— 9 — 5K+1R 5K+1R,
— 10— 6K — 5K+2R.

IX io:de-^ — I — 6K — 5K+2R.m.C
— — ^ 5 ~ 5R+2R 5K —

-9 - 5K+1R 5K+1R.
_ 10— 6K+1R 5K+2R.

X. I2:te — _ I _ 6K — 5K+2R.
_ 5 _ 5K+2R 5K —
— 9 — 5K+1R 5K+1R+&C,
— 10— 6K+1R 5K+2R+&c^

Ståns;erna omvändes, då

XI. i4:de— — I — 6K+1R 5K+ 2R.

— 5 6K+1R 5K+1R.
— 9 — 5K+ 2R 5K+1R.
— 10— 6K+1R 5 K-f-2R-h&c„

XII.i8:de— _ I — 6K4-IR4-&C. 5K+2R-!-&c.

_ 5 _ 6KH-IR 5K+2R.
_ 9 _ 5K+2R sK+iR+Scc.

— IQ— 6K+ iR 6K+1R.
XIII.

i
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Strybii. antal. Norrpol. Soderpbi

Stång. Laft Lafl.

Xin.24:eSlryk.N:oi bär6K+2Ri 5K42R-i-&c.
^ ^ — 5 — 6R+1R. 6K+1R.
_ — ^ 9 ^ 5i^+2R+&c.5K+iR4-&c.

— — — io—- öK+2Rm.rv.6K+iR+&c.

XlV.32:a—. — I — 6K + 2R. 6K+1R-. ,

— $ — 6K+iR. 6K+1R.
^ 9 — ÖK4.tR.m.f.3K+2R.

^ 10— 6K+2R, 6K+iR+&fe;

XV* 48:?3e-^I ^ i ^ 6k+2R. ÖK+iR.
_ ^ ^ 5 _ 6K+iR: 5K+iR.
^ ^ ^ 9 — 6K+iR. 6K+iRi
^ ^ «-io— 6K4-2R. 6K+iR-

tJnder desfa Ciirkelftrykningar lågo Stån«

gerna i den ordnings fom Numrorna liti Fi-

guren 3 utvifar.

Knights Magiieter hade blifvit få forfva-

gade, at den under flrykningeh brukade Norr-

polen, iom förut burit 7 Kulor, nu blott kun-

de bårä 6 K. och 2 R. Den vid flryknin-

gen nyttjade Soderpoleri, fom förut burit 7
Kulor, kunde nu med fvårighet bara 6 Ku»
lor och 2 Ringar.

COULOMBS Strylnmgsfhtt.

Sedati jag återftålt deh forlull KnigthS
Magacter under föregående Cirkelflrykning lidit

öch



bcii hörttägit magnetifmen utur N:o 9 hvilkeri

Uti nåftfoiegående forfok få trögt eniottog mag-
netill^ kraft; företog jag mig at magnetiferä

både N:o 9 och N:o 4 f)ä det lått Herr
CöULOMB forefkrifvit, nyttjande til liggande

Magneter A, B C^ig. 6) de iinder N:o i och

10 i nåftforegäende forfok omtalte flånger,

hvilka lades uti den ordning Numrorna uti

Fig. 6 utvifar. N:o 9 blef magnetiferad forr

ån N:o 4.

Strykn. antaL Nprrpöl. SoderpoL

Stan g.

I. i:a Strykn.N:o4

Laft. Lafl.

bar 2K -4" 1 2 K+ 1 K*

— 3K+ 1R 3K+1R
IL 2:a — — 4

— 9

sR-fiR 3 K —
— 4K+1R 3E+1R+&C.'

IIL 3:4ie — 4

— 9

4K+1R 3K+ 1R

— 4K+1R 4K —
IV. 4Jde ^ — 4

9

— 4K+1R 3K+1R
— 4K+1R 4K+ iR.

——— 1 'i>a

V. 5-te — — 4

,

~ 9

4K4-iR-h&c.4K. —
— 4K+2R 4K+1R

_

VI. 6:té — 4

— 9

4K+iR4-&c,4^ —
— 4R+2R ^4K4-iR+&c.

VII. 7:de — ^ 4
^ 9

4K:+iR+&c.4R. —
— 5K+1R 4R+1R+&C.

VlII.8:de— — 4 — 4R+2R 4K+1R
9 ^ 5R+IR 4K+IR+&C.
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Strykn. antal. Norrpol. Soderpol.

Stång. Lafl. Laft.

IX io:de — N:o 4 bar 4 K+2R+&C.4K+ iR
— _ ^ 9 — 5K+1R 4K+2Rni.rv.

X. i2:te — ^ 4 — 4R-f2R+&c.4KHr2R
„ ~ 9 — 5K+iR 4K+2Rni.fv.

Stån2;erna omvändes, då

XI i4:de— 4

~ 9

- sK
— SK+rR

4K + 2R.

4K+ 2Rm.fvc

Xll.i8:de— — 4

— 9

— 5K+2R
— -^K+2R

5K -
sK+iR.

XIII. 24:de — 4

— 9

— 5K+2R
5K+2R

sR+iR.
5K+ 1R

XIV- 32:dra — 4

— 9

— 5K+3R+&C.5R4-IR.
~- 5K+2R 5K+1R+&C.

XV. 48:de — 4

— 9

— 6K+lRm.
— 5K+ 2R

fv.5 K"-f- 2Rni fv.

5K+2R+&C.

XVI. 72:a— — 9 — 6K m. fv. $K+2R+&c.

Sedan desfa forfok blifvit flutade, under-

ioktes de härvid brukade Magnetflångers poler,

då Soderpolen af N:o i bar 5 K -j- 2 R, Norr-

polen åf N:o 10, 6 Kulor 4- i R, och

Knigths Magneter hade icke förlorat mera
ån at den ena Norrpolen, fom förut hade burit 7
K. och 2 Ring. , nu blott kunde bara 7 K. och en R.

§. 10.^

Genom ofvannåmde forfok tycktes det va-

ra afgjordt at Cirkelflrykningen hade et oflri-

di^r
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digt företråde framfår de andra anförde flryk-

ningsråttcn: det åteiflod fäledes at underfoka,
om den ocklå var formonligare ån det Herr
Geuns upgifvit och Herr Rinman efter höw
nom bcfKrifvit. Jag låt dårfore genöni ny
hårdning forfåtta ilångerna uti omagnetifcrat

tilflånd och tillika forfårdiga 4 nya fiäriger,

lika flo?^a med de förra och numererade med
13, 14» 15» i^- For at under desfa förfo-

kens anhållande åfven kunna utröna, hvad
olika hårdning uti flångerna bidraga til mag^
netifmens exnotta^ande, låt jag gifva N:ö, i

,

2,7,9 ^oi^i i det nårmafie våga lika, all den
hårdning de kunde emottaga: N:o 4,6,8,10,
fingo en gul anlopning efter hårdningen. N:o 3 ,

5,11, 12 fingo en Violet anlopning efter

hårdningen, och N:o 13, 14, 15, fingo
minfta hårdningsgraden eller blefvo anlupne
til defs de erholio en få kallad vattenfärg.

N:o i vågde loillllod. N:o 9 vägde
N:o 2 — N:o lo —
N:o 3 — N:o II

N:o 4 — 600 N:o 1 3 ~
N:o 5

— N;oi3 —
N:o 6 — N:o 14 —
N:o 7

— N:oi5 —
N:o 8 — N:oi6 —

Af desfa hade N:o I, 2, 3, 7,

10 I tf 00

439g 4 3 9 _
ID X 1 9£

00

yxfi 006 o o

* I 6 oö
10T 6 o o

9, 10 om-

poler ock W:o 4, 5 13,15, aldelcs ingen pol.

P 2 GEUNS
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GEUNS Strykningsfått.

Hårtil nytjades N:o 3, 5, 11, 12,13,14,
15, 16 fom lades ifrån B (Fig 5) til A råk-

nadt i följande ordning. N:o 3 intog det rum
BD har, därefter kom N:o 16, 15, 5, 11

fom intog rummet A C, och dårpå följde N:

o

12, 14, 13. Strykningen fkedde med de hop-

bundne Knigths Magneter på följande fått.

Magncterna nedfattes midt pä Stången E, få

at Norrpolen vände fig emot D och Soder-

polen emot C, famt fördes under någon tryck-

ning långfamt emot C. Därifrån fördes dc

tilbaka til D, hvaråfl gjordes en fjerdedels

vändning, få at Norrpolen blef vänd emot B
och uti den flällningen fördes Magneterna til

JB och fedan åter tilbaka til D, och ifrån D
åter igen til B. Vid B gjordes J vändning

'då Norrpolen fiod vänd emot A och uti den-

na flällning fördes Magneterna fram til A,
därifrån tilbaka til B och åter ifrån B til A
ofver alla tre ftängerna. Uti hornet A gjor-

des åter ^ vändning, hvarigenom Norrpolen

vändes emot C och Magneterna fördes en gång
fram och tilbaka ofver A C, Därefter omvän-
des flångerna under det Magneterna hvilade mitt

pä en ftäng, och flrukos på den uplagde fidan

på ofvan berörde fått. Sluteligen borttogoff

Magneterna ofver fidan vid et horn och liån-

gcrnas fiyrka underfoktes.

*) Forfok til Järnets Hiftoria af Sv. Rinman,
pag. 137 Stockholm 1783.

I. F4r^



t For/oket Norrpol Soderpol.

N:o 3 bar 5 K. + i R. 4 K + i R:
N:o i6 — 5 K. + 3 R. 5 K. + i R.

N:o 15 5 K. + 2 R. 5 K. + i R.

N:o 5 — 5 K. + r R. 4 K. + I R.

N:o II — 5 K. — 4 K. + i R.

N:o 12 — 2 K. -f 2 R, 3 K. + I R.

N:o 14 5 K. + 3 R, 5 K. + i R.

N;o 13 — 5 K. + I R. 4 K. + i R.

37K.+ HR, 34 K, 8 Ro

II. For/oket. Cirkelftrykning mtå
Stängerna N:o i, 2, 7, 9, 4, 6, g, 10
fom lades i ordning efter Numroma ocb
flrukos 3 gångor pä hvar fida.

Norrpol. Soderpot

N:o I bar 4 K + 2 R, 4 K + i R.

N:o 3 ~ 5 K — 4 K ~
N:o 4 _ 5 K 4- i R- 5 k: —
Nto 6 5 K— 4 K + I R,

N:o 7 — 5 K— 4 K+ I R.

N:o B bar 5 K + I R. 4 K + i R.

N:o 9 ^ 5 K + I R. + &:c. 5 K —
]Sf:o IQ — 4 K + 2 R. 4K + 1R.

+

3B + 1 ^ 34 +5
Cirkelflryk?2i?2g.

III, For/oket. Sedan de efter Geuns mcthod
magnetiferade flångcr blifvit berofvade de-

P 3 ras
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ras kraft få at ]Ni:o ii, 12, 13, 14, 15,

16 hade Soderpolcr i båda åndar och
N:o 3, 5 ordentlig polaritet, lades ftån-

gerna uti famma ordning fom tilforene

ock firukos 3 gånger på hvardera fidan,

forr ån deras ftyrka forfoktes.

Norrpol. Soderpol.

N:o 3 bar 5 K + 2 R. m. fv. 4 K + 2 R.

N:o 16 ~ 5 ^ 2R. f K + I R.

N:o 15 — 6K+ Åre. § K + i R.

N:o 5 ^ 5 K+ I R. + &:c. 4 K + i R.

N;o 1 1 — 5 K m. fv. 4 K + i R*

N:o 12 4K+1R. 4K4.1R.
N:o 13 — 5K + 2R. 5R+1R.
N:o 14 —^5 K+ 2 R- 5 K + I R.

40K+10R 36K + 9R.

GEUNS Strykningsfätt.

IV. For/oket, Samma ftånger fom tilforene blif-

vit i 2:dra forfoket magnetiferade genom
Cirkelftrykningen, berofvades deras kraft,

fä at blott polariteten återftod, lades uti

famma ordning fom förut och ftrukos

efter Geuns forefkrift en gång på hvar-

dera fidan.

Norrpol. Soderpol.

N:o I bar 4 K + 2 R. 4 K + i R-

N:o 2 — 4 K + I R. + &c. 3 K+ 2 R.

N:o 4 — 5 K + I R. 5 K med fv.

Norr-
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Norrpol. Soderpol.

N:o 6 bar 4 K + I R. 4 K + i II.

N:o 7 — 4K— 4K — med fv.

N:o 8 — 4 K+ I R. 3 K + i R.

N:o 9 — 4K-f2R. 4K+1R»
N:o 10— 4K+1R.

Knigths Magneter fom vid förfokens bor«

jan voro fä flarka^ fom i flutet af ($. 9.)
nåmt år hade efter desfe forfokens flutande

blifvit något förfvagade. Den brukade Norr-

polen bar nu blott 6 kulor pch något mera
ån 2 ringar och famma flängs Soderpol 6 ku-

lor och en ring. Den andra fläogens Norrpol

bar något mera ån 6 kulor och en ring och

defs Soderpol, fom vid forfoken nyttjades, kun-

de icke båra mera ån 6 kulor.

§. II.

Hvar och en, fom med upm^rkfemhet går

igenom foregående forfpk finner ftraxt, at Cir-

kelfirykningen år formonligare ån både Can-
TONS Dubbelflrykping och det af Coulomb
upgifne flrykningsfått ; ty enligt 3:dje och 4:de §.

uträtta 33 Dubbeirtrykniiigar efter Eulers
Methode icke mera ån 3 a 4 Cirkelllryknin-

gar: och 57 af Cantons Dubbel- och Hori-

zoiital flrykningar icke mera ån i5 Cirkel-

flrykningar, emedan flån:j^enia, fedan de re-

P 4 fpedlive



fpeélivc blifvit firukne få många gångor cfi^

ligt nyfsnåipde Methoder,: voro i det niriiia^

fle lika ilarka eller buro lika många kulor.

Af 3, 5, 7, 8 och 9:de fy nes, at 9^

,

48, 72 flr) kningar efter Herr CouLOMBs fére^

fkrift utråtta lika få mycket fom 16, ir«

32 Cirkelftrykningar, eller, om man håraf ta-

get et niedeltal, at 20 Cirkelftrykningar ut*

rattar lika fä mycket fom 72 af dem Herr
CouLOMB recommenderat framfor ^Epi ni och
andra af honom kånde llrykningsfått. Öfver^

vågar man tillika at man med Cirkelflrykningen

kan flarkare magnetifera fyra fiånger pä innemot
famma tid fom nian magnetiferar en enda ftång

efter de andra Methoderna, få blifver formo-

rien af detta ftrykningsfått fä mycket mera-

vård Natqrfqrftares upmårkfamhet.

Forfoken uti (§. 10.) vifa afven,atCir-

feelflrykningen har et afgjörande, ehuru icke

fä ftort företräde franiforHerr Geuns methode

fom framfor de ofvannåmde; ty om man fub-

traherar den fumman af Kulor och Riagar,

Ibm^upkomrrier efter (långernas magnetilering

genom Herr Geuns Method ilTån den, fora

upkommer efter Cirkrlftrykn ingen för famma
flänger, fä utfaller aitid n<illnaden til Cirkel-

llrykningens formon: Emellan i;a och 3:djc

forfoket år fummornas fkillnad for Norrpolen

3 Kulor mmus en Ring, for Soderpolen 2 K.

4" I R. och uti 2:a och 4:de forfoket år fum-

jnoraas fkillnad for Norrpolen 5 K. mhms 2

Rin-
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Ringar och for Sodcrpolen 3 Kulor minus 2

Ringar. Vill man antaga at 2:nc Ringar burne
efter fivarandra i det nårmafie fvara emot den
jnagnctifka kraft fom förmår båra en kula,

hvartil åfven föregående forfok gifva full an- v

ledning, få hafva alla flångernas Norrpoler tiU

fammanstagne genom Cirkelftrykningen erhål*

lit cn tilvåxc i deras kraft af 7 Kulor mims
en Ring oeh alla deras Soderpoler tilfammans^

tagne 5 Kulor minus l Ring, Slår man ihop

desfa båda fummor, få hafva flångernas fiyrka

genom Cirkelilrykningen i det hela vunnit 12

Kulor minus 2 Ringar eller i det nårmaflc 11

Kulor, hvilket i vigt utgjor omkring I888J5
afs trois Qdl hvarje kulas vigt per medium
råknadt uptageJ til 171,75 afs) eller 123 afs

pä hvarje fiång om det vore tillåtit at forde?-

la denna vigt lika på alla de magnetifcrade

flångerna. Hårtil kan ock låggas den lätthet

uti utofningen, fom Cirkelflrykningen medfo-
rer emot alla de våndningar och fram och ^-

terftrykningar fom Herr Geuns få mechanill^t ^
och utan något tilråckeligt fkål anforer fåfoiii^

nödvändigt vid rnagnetiferingenr

§. 12.

Man kan åfven enligt de antageligafte hy^
pothefer om magneti|"ka rnateriens verkningar

på et någorlunda tilfredsftållande fått utreda,

hvarfore Cirkelflrykningen bor var^ den för»-

monligailc af alla hittils kunde ftrykningsfåu*.

Det år en allmånt bekant fak, at Jårnfilfpåii

P 5 utftrodd .
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utdrodd ofver et papper lagdt ofver 2:nc pa-

rallelt liggande Magnetfiånger fom hafva deras

vånliga poler vid famma anda, formera en

kroklinia fom börjar vid den ena och flutar

vid den andra polen, famt därigenom utvifa,

at den ena magnetiiT^a Materien år benägen at

likafom per Circulum gå ifrån den ena polen,

for at måtta fig med eller binda den andra

Materien uti andra polen. Det år åfven lika

allmänt bekant, at Magnetftånger formedelfl:

forftårknings-ankare E E, F F (Fig. i) långft

bibehålla deras ftyrka uti det låge Figuren ut-

vifar, och at en eller flere Magnetftånger, fom
forvaras få, at Magnetiil^a materien icke

kan gå ifrån Soderpolen til Norrpolen eller

tvärtom utan genom alt for läng omvåg
uti luften, eller andra kroppar, Jårn un-

dantagit^ forfvagas och blifva odugliga. Man
har dårfore all anledning at tro, at Stån-^

gernas belågenhet ganll^a mycket bor bidra-

ga til Magnetifmens okande eller minfl^an-

de under ftrykningen , och at denne måfte blif-

va få mycket fullkomligare ju närmare den

afpasfas efter de anledningar och fått at ver-

ka, fom vi redan vete at MagnctiO<:a I^.laterieii

loljer. Forfoken vifa at StålRånger genom
Herrar Eulers och Cantons firykning^Citt

h varken få fnart eller få flarkt emottaga ma
netifme, och orfaken hiirtil tyckes vara den

,

at uti det ena år altid den ilrukne ilången iiii-

<der hela firylsningstiden Q ifolerad eller af-^

Ikiid
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fkild ifrån annat Jårn eller andra Magneter,

at den genom de Orykandc Magneterna. dår-

liti vpvåckte magnetiil^a materien nodgas ta-

ga fin våg genom luften eller andra for nåm-
de materia mindre tjenliga kroppar, for at

komma ifrån den ena polen til den andra och

dårftådes genom et inbördes iipvåckandc af

flridig Magnetifme bibehålla den genom firyk»

ningen meddelade kraften; pä detta afftånd år

båda polernas kraft ganlka mycket forfvagad

och den uti dem upyåkte Magnetifmen, fom
altid uti vidrorning verkar flarkaft, måfie fä-

ledes härigenom betydeligen forminfkas. Uti

det andra åter åro vål fådane kroppar tilflå-

des, fom åro tjenligare at underhälla en ladan

gemenfl<ap: men dä den upvåckte Magnetifmen

fkall fjelf bana fig våg genom en hårdad ftål-

ftång, (fom enligt all erfarenhet trögt cmotta-

ger magnetiiT<: kraft) utan att daruti blifva

underftodd af de ftrykände Magneterna, få

måfte den lida for mycket motfländ och fkall

fäledes icke få fnart blifva lika fä magnetifk*

fom genom Cirkelftrykningen.

Huru nödvändigt det vid Cirkelftryknin-

gen antagne ftångernas låge år for at med min-

fla antal ftrykningar gifva flångerna all den
ftyrka de kunna emottaga, fynes åfven dåraf,

at Herr Coulombs Methode at nyttja fyra

Magneters förenade kraft icke kan uträtta det

famma fom 2:ne af famma Magneter uträtta

genom CirkeiRrykningen och det efter all

fanno-



fannolikhet endäft dårfore at communicätion
emellan de ytterfla flångernas poler år af bruten.

Herr Geuns flrykningsfått, dar alla Gån-

gerna ligga uti famma ordning och på famma
lått 5 fom vid CirkeKlrykningen, förlorar i jåm-
foreife med det fiftnåmde blott därigenom, at

antingen en eller tre ftånger altid åro under-

kaflade CantonS dubbelftrykning, hvaraf hän-

der, at den uti desfa flånger upvåckte Magnetifme
-ikall enfamt och utan biträde af de firykande

Magneterna bana fig våg genom åt ofriga Stäl-

ftångerna, hvilka, under den tid en dylik dubr

belilrykning varar, gjora et altforflort mot-

fländ och fä^ledes hindra Magnetilka Materien

at vid alla afbrott ifrån N til S, upvåcka,

oka och bibehålla en flridig Magnetifme.

Uti Cirkelftrykningen däremot åro alla

desfa hinder, få mycket mojeligt år, undan-

röjde: Den uti, en flång upvåckte Magnetismen

formerar vid hvardera åndan en pol , fom uti

den nårbelågna (iålftången formedelft de ftry»*

kände Magnetilångernas bitråde upvåckcr, okar

eller ätminftone bibehåller en pol af nåflan

lijca flyrka och flridig befl<afFenhet: det fam-

ma iker med 3;dje, 4:de kc, flången, til defs

man åter kommer til den forfia utan at nå-

gon tilbaka gång åger rum. Genom hvarje

ny flrykning komma fiångenia uti famma om-
flåndigheter, hvarigenom deras kraft få hadigt

våxer, at de med några få flrykningar blifva

mattad?? "^i. I?-

Inled-
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Inledning til Caricographien.

af

GEORG WAHLENBERG.

D
e åldfla Örtkånnare lemnade Carices ("Starr-

e e

arterna) liten uppmårkfamhet Afven Ort^

vetenlTiapens Reflauratorer tillika med den Hi- .

tiga Agroftographen Scheuchzer ägde om dem
en ganika ofåker kännedom. Det fordrades

den odödliga Linnets fnille för at vifa fättet

liuru växterna med mera framgång kunde gran-

H^as, och hvad regler vid deras fåkrare be-

Hämmande borde iakttagas. Bedåndiga tilfly-

tandet af anfenligare och mä hända åfven märk- ^

värdigare växter frän alla verldsdelar fysfelfattc

härunder fä denna ojämnforliga Ortkämiarens

värkfamma fnille, at boende uti ett land, fom
formodeligen af Carices äger florrc antal ån

något annat, forblef dock under hans tid de-

ras tillika med flere mindre anfenliga växters

kånriedom nog ofullkomlig* Några af Lin-
nets famtida ville väl oka de på defs grunder be-

ftåmda arters antal, men voro i anfeende til

termernas obeftämdhet mindre lyckliga. Detta

fvåra flägte fordrade mera uppmärkftimhet och

florre bemödande, och i alla affeende fana

Örtvetenfkapen uti den il<:arpfinniga Ehrhart
en man af ftorfta forrjeofler. Herr Ehrhart
gjorde Epok i hiftorie^ af deras kännedom

medelft
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mcdelll: upptäckande af fkiljakiigbc^en i an-

ftende til fitus ilorum bland Carices Ipiculatre,

h vilket utgör eri lika fåker foni lått grund for

denna flocks nårinare bcfiåmmande. I3efs upp-
gifna difFerentier vifa for ofrigt hvad Vcren-

ll<apcn uti denna del hade af honom at vän-

ta, h vilken våntan genom defs tidiga dod af-

brots. Leers låttade mycket deras kånnedom;
men Goodenough gjorde fig flutligen, med
utgifvandet af fin förträffliga afhandling om
Brittifka Carices i Linliéanllca Transadioner-

iias andråt Volum, fortjent af et anfeende och

loford fom långt ofverfliger alla andras. Den
noggrannare underfokning åtföljd af et fladgat

omdöme utmärker honom alleflådes, och detta

ledde honom at kanna nyttan af bradernas

vidfåflning vid ll^iljandet af Carices muitifpi-

ceae. Denna upptåckt fpridde i haft et ljus

ofver nyfsnåmde afdelning fom man knapt

kunde hoppas, och alla vetenfkapens Idkare

anfe dårfore Herr Goodenough med florda

efkånfla» Han utvidgade får ofrigt Ehrharts
method och vande kånnares uppmårfamhet på
antalet af Stigmata, fä nödvändig och få lä-

ker vid urfkiljandet af flere Carices multifpiceae

nåml. difiigmaticae. De nyafte Audorer hafva

nåftan enfamt följt Goodenough med ganfka

få tillåggningar angående fquamarum långd i

proportion mot Kapfelns. Herr Schkuhr år

nu fysfelfatt med utgifvandet af fkona figurer

ofver alla honom kånda fpecies, hvaraf få-

kert deras kännedom mycket lättas. m
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Dä jag under Bcre år^ tid varit fysfelfatt

nied desfa växters underfokaride , har jag al-

tid lårt vårdera de omtalta måns uptåckten

Med tiihjelp af deras fkrifter var det mig lått

at forvårfva kännedom af de måft forekom-

mande arter. Tid efter annan har jag feder-

mera haft tilfålle granll^a mänga fållfynta och

befynnerliga fpecies dem jag dels fjelf under

mina refbr påfunnit, dels gynnad af mina Lä-
rare i fynnerhet Profesforerna Thunberg och
Sv ARTS, haft tilfålle uti deras flora famlin-

gar att noga underfoka. Detta gaf mig an-

ledning att pä de omtalte Caricographernas

grunder forfoka en egen uppflållning af detta

flågte och omfider dårmed kommen få vida,

att denne innefattade långt ofver et heridrade

arter^ fann jag florfta nödvändighet af en når-

liiare kännedom om desfa växters delar famt
deras fåkrare befkrifvande genom fafiftålda ter-

mer, for at fedan kunna formera fåkra fpeci-

fika difFerentier. Min tanka var at låta detta

alt åtfölja en nåflan färdig fkrifven Afhand-
ling om Lappfka Carices; men då jag dels

ånnu äger mycket at uti denfamma omarbeta,
dels ock hoppas at undet den foreflående Lapp-
fka refa inftundande fommar (1802), hvartil

Kongl. Vetenfkaps Akademien få ädelmodigt
underftodt mig, kunna vidare öka den, vågar
jag färfkildt underflålla Kongl. Akademiens
profning närvarande ^nUdning til Caricographien.

Bejlrif-
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Belltifnmg af Staftarternas delar t allmtrU

het Jamt de vid deras fpeciellare af-

handling nödvändiga Termer*

Öc vid våxters befkrifvande i allmänhet

brukliga konftord åro vid flere cnlkilta Clas-

fers och flågters afhandlande aldeles ej tilråck-^

liga. Detta år åfven håndeifexT med Starrar-*

terna; hvaraf jag fann mig tvungen att långe-

fedan for eget flod vid deras differentierande

och befkrifvande upfåtta en egen Terminolo-
gia Caricum. Denna fann jag fedan under

fortfattc granfl<ningar for mig fjelf i den grad

oumbårligj at jag fållan utan defs tilhjelp kun-

31at fålla fåkert omdöme om en af mig Ijelf

upfatt differentie^ mycket mindre utan defs

rådfrågande upflålla någon ny. Ehuru den

dårfore vid forfla påfeende tyckes vara altfor

fimpel och onödig
j
vågar jag dock hoppas at

flere med mig vid florre årfarenhet finner den

af mycken nytta och vårklig nödvändighet.

Jag har gädt få långt uti nedfiigandef til for-

fla grunderna, at jag gifvit figurer på de fim-

plaflc former fom hvar och en tror fig kånna.

Troligen finnas vål de, fom kunna få fåkert

bibehålla et fattat begrepp om formerna at

detta år ofverflodigt; men må hånda finnes

ock många med mig^ fom ofta vid naturens

jåmnforande råka i fådan vilrådighet, at en

for ögonen tydlig och oföränderlig figur år

Hiogft iiodvåndig for defs utredande.

Vid
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Vid meddelandet af denna terminolögie har

jag icke blott for affigt at upplyfa närvaran-

de uppdållningj utaii åfven ge clav til de be-

fkrifningar, fom jag framdeles ofvei* flere arter

tånker utgifva. Således bor ingen undra^ a t

ibland termerna förekomma mänga ^ fom ej

nyttjas uti närvarande uppftållning. Jag har

fokt a t, gifva alla termer den korta, tydliga

och litet ilotande form, at de alla kunden utan

at mifspryda differentierna, upptagas i de fam^

ma. Jag har ej dragit i betänkande, at på det

iiogafle utmårka flere fiorheter, dem jag fumiit

foga varierande , men hogft nodvåndiga vid

Starrarrernas fkiljande^ famt gifva dem namii

fom mindre lk:ulle Hota dem, fom anfe Lin^
Nes forbud mot florlekens upptagande^ for alle-^

flådes gållande* Vid termernas benåmnande
har jag följt Lin Nes fått, få vida möjligt va^

rit, for at vinna likhet med dem, fom gene-

relt uti Växtriket brukas. Jag har härutin-

nan fett mig tvungen, at vika från Herr Goo-
DEN^ouGH och audra. Jag har vid hvar del

fårilcildt anmårkt , huru den egentligaftj i af-

feen de på andra delar hos famma våxt, och i

likhet med famma del hos andra växter, bor-

de anfes, men dock aitid bibehållit den be^

nåmning, fom tyckes nyttigaft och låmpligart

for den praktifke Ortkånnaren. Alla obeflåm-

da och oegentiii^a termer, har jag utellutit och

formerat fåkrare i dera-^ flålle. Jag har fokt

at åfven hos de måfl föränderliga delar, utleta

K, V. A. HandU III, Qy, Q, hvilken
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Jhvilkcn firuktur år den naturligafle, och a£

hos all ting finna något beftåmt och fåkert,

ofvertygad at naturen åfven hos desfa, ej år

!ä forånderlig, fom den vid forfla päfeendet

fynes. Mitt bemödande hårutinnan har fållan

varit fäfångt.

Radix
kallas hos Carices den del, iom utgör det

nederfla af våxten, fom dels år dold under

jorden, dels hos fomli^a til florre delen ofver

den famma upphöjd, och fom uppfkjuter fiir-

pes annotini. Således anfes alt det for roten

hos Starrarterna , fom forenar radiculae med
flirpes annotini. Detta år vål ej den egentli-

gafte benåmningen, dä den år mera at anfe få-

fom en truncus communis pcrennis, hvarfore

jag ock långe årnade kalla den Caudex; men
af mänga fkål bibehåller jag det gamla allmänt

antagna. Den år altid flerårig.

Chara^ererna af roten åro ofta ganlka goda
och förträffliga, men måfte med mycken ur-

fkiljning och forfigtighet anvåudas, emedan
de efter jordmånen ofta få ganlka mycket
förändras.

Ilad.r^/pYq/fi(,caudicibus brevisfimis, aréle fibi in-

vicem approximatis & concretis,

infernc rotundatis, radiculas nume-
rofisfimas cmittentibus.

In pluribus terram duram colenti-

bu« ex, gr. C. Davalliana, diflans.

R. fufifor*



R. fujiformis fubcaefpitofa c{l> fed inferne atte-

nuata. In terra fcrtilisfima crefcit»

R. concätencita, dum flirpes novi, femper ex uno
eodemque laterc flirpis, praefentis

änni, exeunt & reiiquis approxi-

mantur, ficque catenam vel feriem

continuam reiiquis formant, idque

asfurgendo. In terra uliginora pro-

venit C. capitata, narvegica*

Vi, defcenä^ns f
attenuata, teres five öblique, five

perpendiculariter per terräm pro-

trufa, hinc inde e geniculis obfole-

tis radiculas emittens. In terra

paludofa plerumqué occufrit

C. leucoglochin. pfyllophora»

R, effufa , attenuata, longa, fafciculatim ramofa^

fupra terram elevata, ibique nullas

radiculas edens* In folö duro
plerumque alpino vigeL

C. petraea, globularis, lagopoides,

glareofa»

T^^procimbens, filifbrmis, longa, remotius articulata,

fupra terram jacens , raro radiculas

agens.

C. chordorrhiza*

K.Jlolonifefä, vix ulla caudicé compofita cöti*

fläns, fed ftolones vagos tenuiores

unciales, hofizontalitet* ptotrufäs,

dein adfcendentes, emittens*

C* dioica, microglochin, tomentofa.

Q, 2 R. renens,
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R. rejmUf teres, filiformis, longa, reda hori-

zontaliter fab terras fapcrficie la-

tens 8c excurrens, ex articulis hinc

inde, fiirpes radiculasque edens.

Crefcit plerumque in Arena.

C. arenaria, hirta, Schreberi.

Anmc Radiculce åro hos alla nåflan lika och for-

tjena ingen uppmårkfamhet.

Stolones

kallas alla flirpes, fom åro fierila och fora

blott fafcikler af blad, fore det året de upp-

Ikjuta i frudification. Antingen bladen fä

margincs revoiuti, eller involuti, under torknin-

gen, bor hos dem noga anmärkas.

Vagin^ foliorum 1. fubradicales

åro hos Carices få vål fom nåftan hos alla

Calamariae, (förutan Schoenus ferrugineus och

fufcus) hela, eller framtil fammanvåxta, få at

de formera en hophångande tub, fom ej utan

at fonderditas, kan explaneras. Hårmed kun-

na Calamariae altid lått il<iljas från Gråfen

hvilkas vaginse foliorum ej åro framtil fam-

manvåxta, utan då bagge margines råkas, låg-

ger fig den ena utom den andra , och det alter-

natim, dextrorfum & finiflrorfumo

Cliara^ererna, fom kunna tagas af dem, åro

rått goda och ofta af mycken vigt i et få flört

ilågte, dår florfta uppmårkfamhet på alla delar

utan
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utan nägot undantag fordras. Dårvid iaktta-

ges i fynnerhet deras långd i jåmnförelfe med
flråets, deras proportionerade långd fins emel-

lan, och om de fora några blad eller ej. Desfa
Ikiljemårken , vid forfta päfeendet fä litet lof-

vande, har jag af årfarenheten funnit vara af

fiorfla nytta vid flere nårgrånfande arters fkil-

jande, famt flundom,vid annars lått forblan-

dade fpecies,få olika, at man fedan får anled-

ning tvifla om de en gäng åro nårflågtadc.

Således åger t. ex. Carex chordorrhiza, vaginae

exteriores brevisfimse , inaequales, intima multo
longiore vel longiufcula, hvarmed den lått fkil-

jes. Carex leucoglochin har tre vagin3e, qua-

rum extima perbrevis, aphyllis, interiores longae,

& intima tantum foliifera,, dä äter C. micro-

glochin utmårkes med fex vaginae, fom alla

åro fubsequales, longiufculae. Pä Carex pfyl-

lophora äter, år intima vagina aphylla. Carex
aquatilis och falina, fkiljas vål med intima va-

gina fubbrevior? Carex incurva, har vaginae

fubinagquales och foeetida, sequalcs, hvaraf den
forras blad bli fubdislita, den fednares confita.

Sä år det ock med C. repens och arenaria, at

fortiga ganlka mänga andra exempel. Man
akte fig dock noga, at hår, likfom vid bladen,

ej ha affeendc pä flolones och folia extima

flirpis culmiferi, hvilka hora til året, dä fam-

ma (lirps endall blir blad; ty med dem för-

håller det fig helt olika.

Läng"
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Längden nåmnes enfamt då Vaginae åro aequales»

annars utmårkes den vid hvart och et fårfkildt»

Vaginse tQugisfimce : f atfinudinis culmi frudiferi

adtingentcs.

C. pumila, falina.

V.perhngce: |, V. hngce: f ex. gr. C. ciifpida ta*

V. longhifculce : |, V. fubbreves: |. brems: |.

V. perbreves: f. V. hrevisfimcd langitudinis

culmi agquantes,

V. mdlcB^. dum folia ad infertionem, colmum
tantum ampledunt C. digitata.

y.c^quales: fi omnes , tum exteriores, ae interiores,

eandem in culmum adtingunt altitudincm.

C fcetida, arenaria.

V.Jlibwqmles.-R interiorcs, exterioribus gradatim

longiuldinis culmi, longiores fiunt,

C. microglochin.

Y.fiéincecfimles: fi -i^ longiores funt. C» incurva,

\ . incequales : il longiores evadunt. C. levco-i.

giochin, chordorrhiza.

V,muUoinwqmks: fi j & ultra lon gioresobfervantun

Vdgma intima, hrevior: fi ti longitudinis culmi, cae«

teris brevior eft.

V' intitna fabbrevior: fi yj^ brevior fit, C falina,

aquatiiis.

intima o^qualif,

V. intima fublongior : li exterioribus longior.

intima hngior: /^^ intima multo longior: |*

StniEiitm funt

Vag, laxce, dum culmum haud aréle ambiunt,

V. miJiriUcc, fi latera culmi arde obvolvunt.

csqiii^
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J^.cequitafem, fi omnia latera ejusdem fubflantiae

funt ex. gr, agquilaterae virides>

aequilaterae hyaHnae e. f. p.

VAno^quilaterce t^, gr. virides antice hyalinas,

antice in reticulum folubiles , ut G.*

tephrofiachya , ftrida, Buxbaumii.

V. teretes 8c V. triquetrce culmo fimiles funt.

V. marginatce, dum margines folii per vaginam
decurrunt & eam quafi alatam faciunt,

C. petraea, lagopoides^ norvegica,

V. futcatce. V. Jlriatce.

V»ore phyltochroo, dum apertura vaginas fubflantia

& colore folii eft.

V. ore peltucido , tiyalino e. f. p. ia plerisque.

V- ore taxo, conflridto e. f. p,

V' ore trmcato, dum antice linea reéla terminantur,

V. ore excifo: finu rotundato obtufo & dilatato.

V, ore disrupta: finu acuto & angufio.

V> ore Ugulato in multis , & tunc Uguta efl vel

vaginam uti in paucisfimis ex. gr.

petraea, norvegica; vel dimidiataut in

plerisque, ex. gr, tornen tofa,

V. foliofce in plurimis.

aphyllce, fi vel omnino mutica!^ funt, vel api-
^

culo una linea longo gaudent.

interiores, in C. alba, digitata, chi-

nenfi, pfyllophora.

exteriores in C, chordorrhiza, leuco-

glochin, Davalliana.

Q, 4 Folia.
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Foliatio år hos Carices, likfoin hos de flåOa Ca«
lamaria?, aldeles egen. Linne' gaF den et ge^
menfamt namn med foliatio hos Enfat^e, nåml,
Eqiiitans^, men fom mig tyckes aldeles orick^

^^^^^ J^g kallar den dårföre Triq^uetra. Bla-
den formera innan dc ila ut en trekant, på
det fåttetj at hvart och et blad år kolFormigf,
med fm kanal, omfattande de tvånne andras
margines conniventes, och med fin högra mar-
go, liggande vid ryggen af det nåO: undra bla-

det, och med fin vånflra margo, fammanftotan-r

de med det nåfl undras högra k3nt (aldeles

fom fig. 14. Tab. X. uti Philofophia Botanica
prvifaij. Bladens vidfåPining formerar, for of-

rigt,en feries utifrån inåt, fpiraliter dextrorfum.

Ko? egentliga EnfatcS åro bladen däremot al-

drig vikna,utan ligga alla helt platta i etpla-

nam, med kanterua (ej lidorna) mot hvaran-

dra ^vånda, Grå fens foliation år åter coavc-

luta, alternatiai dextrorfum och finifirorfum.

CharaMererna fom tagas af bladen, åro för-

träffliga och merendels låtta, ehuru fimpla och

litet diftererande deras utfeende år. Man iakt=

tage blott den forfigtig beten, at de ytterlla,

fom tilhora förra året, då denna gren af roten

cndaft hade blad
,
noga afikiljas från dem, fom

egentligen tilkomma fjelfva fruktbärande Strået;

ty ganl"ka ofta händer, at de f3rra åro heit

olika. Således t. ex. åger C. chordorrhiza, ofta

tämligen långa blad, på de fterila grenarna,

hvilka
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h vilka blad, då grenen nåfia är utfkjuter i fträ
^

fitta utom de verkliga ftråets blad, om hviika

enda 0: år fråga och kunna lått forordlkka mils-

tag. Carex alba har på ilirpes fteriles, platta,

ofver I linea breda blad, men åter de egent^

ligen til flråot horande , altid tagellika.

1. Antalet ger val ej ofta några goda

fkiljernårken, men fortjenar dock at anmärkas.

Fol. paucisfma: fi duo ad culmum proprie per-

tincntia. F. ^auca fi 3 ad 5. F. numerofa

fl ultra 5.

2. SitUS beror enfamt af vaginernas längd.

F. confita, e vagiois ^equalibus orta; fubconfita

c vaginis fubsequaiibus ; fubdisfita e vaginis

fubinaequalibus; dufita e vaginis in^qualibus;

valde disfita e vaginis multum inaequalibus,

3. Direction lemnar knapt några goda
fkillnader.

F. ereEia funt vel ftri^a, vt\ taxa,

F. flaccida, proprio pondere in arcum flexa,

F. patentia. C. ericetorum,

F. divergentia, C. firma. F, (zdfcendentia C. difians.

F. recuruata. C, rigida. F, heteromalla, C. junci-

folia, CLirvula, heteromalla.

F. rigida, indeterminatae direélionis funt.

4. Bajt funt vel bilateralia, e duobus late-

ribus vaginae orta, in plerisque , vel milateralia

fl ex uno tantum latere.

F. ampleUentia fi nuUa vagina inferuntur.

C. digitata.

d 5 5' ^re4^
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5. Bredden ger ganfka goda kännetecken

och bor aldeles icke uteilutas, ur hvarken diffe-

rentier eller befl<rifningar. Den år enligt min
åffarenhet, af fiorfta nytta vid de måft når-

grånfande arters fkiljande, och ganfka fä va-

riationer underkaflad. Endaft dä växten ge-

nom ovanliga omftåndigheter blir bragt til

mifsfofter, kan detta, fä vål fom mycket an-

nat, afvika från defs beflämda befkaffenhet.

Jag har dårfore aldrig dragit i betänkande at

med Cirkeln på det nogafte afmåta dem.

Fol/etacea, fubteretia crasfitie tantum fetae porcinae,

C. pfyllophora, alba.

W'fitiformh : fubteretia folida crasfitie fili

C. dioica, capitata &c.

Obf. Neutiquam confundi debent cuna

foliis convolutis, qualia habet C. fili-

formis, quae baud folida funt, fed

explanabilia.

F. ^/(ijjf^ , latitudine pluries crasfitiem fuperantc

prasdita. Obf, Oppofita hujus funt

F. fetacea & filiformia; posfunt ta-

men convoluta esfe. In differentiis

fpecificis femper fubintelligitur, ubi

folia nec fetacea, nec filiformia funt.

F. ^iw^m/I/V/zw^i , dimidia pars lineae lata, C. lepta-

lea, montana,

F. angiijla :\mtdi una lata,

¥.fubangufia:Y\ut2i una cum dimidia lata,

F. tatiufCilla: lineae duo lata.

F, lata; liaeag tres lata*
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F. latisfima, line^ quattuor & ultra. C. latifolia,

Obf. in foliis attenuatis latitudincm

nietimur ad bafin.

Anm, Angående bruket af prasfixen fuh, bor

hår, fä vål lom pä flere flållen, ihogkommas,
at, då termen år diminutiv, få minikar fub defs

bemårkelfe och i det famma åkes partiets cgen^

fkap, hvars ringhet termen tilkånnager,

6. Figuren bor ej eller bortglömmas.

F. iinearia: quae asqualem fervant latitudinempcr |
longitudinis luae. C. indica, brunnea.

F. attenuata 1, enfiformia; fi usque a hali, una
ferie anguflantur in apicem. C. maritima.

F, verfus apicem anguflata: fi apicem verfus fu-*

bito, nec una ferie, anguftantur. C. firma,

F. acumine fubulato: in plerisque,

F. acumine fetaceo: C, botryfiachya.

F, eopplanata, dum fuperficiem planam habent;

nec duplicata, coiivoluta feu fubcon-

voluta funt.

F. duplicata, dum latera ita approximantur u|

angulum acutum inter fe formant,

vel faltem cymbi latera repraefcntant,

C Heleonaftes, microflachya.

F. conuokta. C. filiformis, ratundata.

Obf neutiquam filiformia dici debenti,

F* fubcqnvoluta, fi margines, una cum cxtima

parte laterum, ita infleduntur, ut fqmi-*

Canalem format folium.

C. acuta, incurva, juncifolia»

marginikus jpatuiis : nec iuflexis nec reflexis.
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F. marginibiis incurvis, ficcitate introrfum fefe

pauUiim fieétentibus.

C. chordorrhiza, arenaria, norvegica,

flellulata, muricata, divulfa, cinerea,

paniculata, paradoxa, remota, gibba,

fiavefcens, fulva, diflans, extenfa, li^

vida, limofa, ampuUacea, raphiofia-

chya, capillaris, depauperata, alba,

falina, aquatilis, nardifolia.

F, margmibus recurvis, ficcitate extrorfum fefe

paiiUo curvantibus.

C. petraea, cyperoides, leporina, lago-

poides, tenuiflora, loliacea, elongata,

curta, axillaris, vulpina, intermedia,

flava, drymeja, cylindracea, clavata,

triticea, fpeiroflachya , indica, pumila,

liirta, folliculata, lurida, agaftachys,

pallefcens, praecox, chinenfis, nigri-

cans, laxa, digitala, pedata, tornen-

tofa, ericetorum, montana, pilulifera,

' atrata, alpina, Buxbaumii, globularis,

flacca, japonica, leonuroides, pfeu-

docyperus, riparia, tephroftachya,

rariflora, irrigua, veficaria, gracilis,

acuta, ftrida, caefpitofa, faxatilis,

Jnm. Desfe bagge fifla l^kiljemårkcn , fom

cj af någon åro nämnde, har jag af årfaren-

heten funnit vara af florre betydenhet, ån jag

fjelf i början kunde förmoda. De diflingve-

ra et förvånande, lått och fåkert fått, många
ganlka
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ganfka nårflågtade arter, fom utan defs iakt-

tagande, lått kunna förblandas, Carex fla-

va och Oederi (^flavefcens mihi) tror jag här-

igenom lått kunna fkiljas. Afvenfå de fpecies,

lom komma C. liraofa fä nåra, och liera af

multifpicese difligmaticse m, fl. , fom til en del

fynes af mina dilFerentier. Jag anfäg det fjelf

i början for litet betydande och nog tilfåliigt^

emedan jag ej kunde finna något i byggna«

den, fom fororfakade det, famt i formodan at

tilfålliga torkningsfåttet , kunde hafva någon
del dåruti; men då jag fedan funnit det al-

drig variera, bland talrika, på olika flållen och

årstider, famlade fpecimina, få flutar jag dåraf,

at något åndock måtte finnas i flrukturen, fom
år orfaken hårtil och hvaraf beftåndigheten

beror. Jag tager dårfore ej i betänkande, at

anfe dem for fä gällande, fom årfarenheten

tyckes billiga. Härvid måfle dock ihogkom-
mas , at ej uppmårkfamheten vändes pä de

yttre och gamla bladen, fom ofta fäga intet,

utan i fynnerhet på de inre, fom åro yngft

och framfor alt på bradernas blad. Mot ne-

dre ändan af bladet eller bafis, märkes det lät-

tad, däremot vid fpitfen fynes det dels fällan^

dels fä kanterna där nåfian på alla, fiorre eller

mindre fallenhet at boja fig utåt. På de blad
fom åro af mera mjuk och fucceus famman-
fättning, har man at vänta int^jda och flätare

kanter, på dem åter, fom åro torra, hårda och
Ikarpa , lamt mycket fkårande, tilbakars böjda.
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F, canaiiculata , Q. folium fubtercs & fubfilifor-

me, fupra fulco profimdo e^tara-

tur. C. dioica, capitata.

F, carinata, dum nervus medius deprimitur

Sc eievationem acutam efficir, ia

folii pagina inferiore*

7. Längden tyckes vål ej vara af den be-

ftåndighet fom bredden , men år dock bland

dc mera gåDande fkiljemårken. I fynnerhet

år proportion i långden, mellan dc inre och yt-

tre bladen, af mycken betydenhet vid fkiljan-

det af flere nåra förenade arter, t. ex. Carex

Heleonaftes och glareofa, curvula och hetero-

malia, juncifolia och incurva, flava och fla-

vefcens m. fl. Hårvid har jag, dä bladens

långd ej kan få abfolute fom deras bredd, be«

ftåmmas, funnit tjenligafl utmårka den jåm-

forelfe vis, med fruktbärande (ej blommande)
Stråets, fäfom minfla förändringar underkafladt.

longisfima, fi ad dimidiam partem longitudi-

nis culmi frudiferi & ultra, culmum
fuperant,

F. jjeriongäy dum longitudinem culmi frudiferi

vel adtinguntj vel eo paullo lon*

giora funt.

C. vulpina* microfpefma^ indica*

J^. longa^ fi I longitudinis culmi aequant.

F. longiufcida f culmi longitudinis adtingentla.

C. flavefcens.

F. fubbrevia ~ longitudinis culmi ccquantia*-^

C. glomerata,

F. bre-
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FoL brevia, | longitudinis culmi.

F. perbreuia, l vd | culmi longitudine*

F. brevisjima culmi, fextam partem vixadtingentla*.

F, altitudim aquatia, dum omnia apicibus ean-

dem altitudinem asfequuntur.

F» ciltitudine fubcsqualia, fi interiora exterioribus

gradatim ^2 longitudinis proprii^

apicibus altiora funt.

F. altitudine fubincequatia , dum |.

F, altitudine inceqiialia, fi \ altiora.

F. altitudine multo incequalia, fi i altiora.

Anm, Jag har ånnu ej fett någon Care^

„ fom tvårtom, ågt de inre bladen gradvis kor-

tare ån de yttre. Det innerfla åter, år hos en

del långre, en del kortare, hvaraf förträffliga
°

fkiljemårken kunna tagas.

Fotium intimum maxime breviuf^fi | 8c ultra cae-

teris brevius. C. juncifolia.

F. intimum multo brevius, fi caeteris dimidio brevius,

C. glareofa.

jF. infimum brevius | brevius eft.

F, intimum fubbrevius, fi brevius caeteris»

J^. intimum cequak. C. Heleonaftes.

F. intimum Jublongius, fi ^-^ longitudinis folio-

rum caeteris longius.

F^ intimum longius ^ fi |. C. curvula, incurva.

F^ intimum multo longius^, dum ~ longius, uti C.

flavefcens.

Kanternas ofriga befkaffenhet och Cdor-

aas bståckning åro ej af flgr betydeahcc. Ofta
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fer man bladen variera från håriga til flata

o. f. v. fåfom på C. hirta, palkfcens ni. fl.

F, margmbus fubobtufis.

F. marginibus infegerrimis, F, marginibus ferrulatis,

F. nervofa, F. flriata.

F, fulcata, dum nervi laterales tam deprimun-
tur, ut elevationem eificiant in pagi-

na inferiore.

F, reticulata, dum inter fulcos, alias flrlEe träns»

verfae adfunt. C. riparia.

jF. Icevia: Oppofita funt trium prsecedentium.

F' ciliata, C. piiofa. F. pilofa. C. hirta.

jF. pubefcentia, C. caflanea, pallefcens interdum.

JF* glabra. Oppofita trium prsecedentium»

hos Starrarterna, få vål fom Iios de flåfla

Calaniariae , fvarar aldeles ej mot den del, fom
lios Gråfen får famma namn och hos växter-

na i allmänhet kallas truncus. Snarare borde

den anfes fom en pedunculus communis, fub-

radicalis, och Starrarterna i följe dåraf for

plantae fubacaules; ty den delen fom ger fåflc

åt de vid roten famlittande bladen^ och fom
altid år ganfka kort, endaft några lincer, gor

ijenft for hvad man kallar Caulis hos växter-

na och Culmus hos Gräfcn. Annars liknar

Starrarternas Strå aldramåft det, fom hos Enfatas

kallas caulis* Lederna äro ock af ganfKa olik

fammanfåttning mot Gräfens.

Chara^e^



CharaSerernä af Strået årö tnåfl fåkräj då

de angå defs figun Dé årö tåmligen goda,

dock ej at alt for mycket lita päi Kanternas

ikarphet aftager oftaft med åldern*

Längden af Strået anteknas ganfkä iiogä,

éinedan få vål bladens fom brädernas långd

och fitLis, därefter beflåmmes. Min tanka år

ejj at Stråets långd attid hos et och famma
fpecies fkall vara dénfammaj tvårtom kånner

jag mycket vål^ hurii många forånderligheter

detta år underkafiädti Jag här dock genoni

årfarenheten funnit, hurii nyttigt det år, at fo-

kä ett medium af allmårit forékomiiiandé for«

ånderligheter j hvarmed äliä delars långd kan
jåtnnforas. Hårvid gorés intet äffeehde på
hvarkeri dvårgar eller jättar^ hvaraf få finnas^

6ch fom båggd åro mifsfoften Jag kånner in-

tet lättare fått ån detta, at utmärka delarnas

proportion til hvärandrä. Stråets långd måtes

från fpetfen af ofverflä äxet^ til blädikidornas

vidfåfthirigi

Cuim. PedaliSi ä flexurä cubiti ad bafiii pollicisy

vel unciae 12 parif.

C. Dodrantalis , uncise 9. Spithämalis tmciaé *'ls

Palmaris ^ unciae 3,

C. compresfuf. G digitatä, pedatä.

C. tefes^ iatéribus omnibus minime plärii^ & än-?

gulis majoribus deflitutus. C. cäpeiifis.

Cl obtufangulus, lateribus tribys planis, cttm an^

gulis interjacentibus rotiindatiSo

K. V. A, Bandi IIL Qv. R< C äeii^
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C, acutangulus.lcitcnhm tribus exade plaiiis, reda
^ linca ad conjondioneiTi ediidis, &; ita

anguloSj redis pauHo minore?, for-,

mantibus.

C acutisfanguluf, eft trigonus, lateribus excavatis,

angulis acutisfimis. C, valpina.

C.fiéafutanguhis, cR trigonus, laieribus convexiu-.

fciilisj angulos fere redios iu eoncurfii

formantibus,

Cangutatus, angalis pluribus acutis, longitudU

nalibus fubdiflantibus eminentibus in-

fignis. C. Itporina, lagopoides.

Cl obtiife fulcatiis, fulcis obtufe excavatis, emi-»

nentiis interjacentibus obtufis. C, gla-^

reofa, repens.

C acute fulcatuSy fulcis acute excavatis, C. nor*

yegica.

C ftriatiis, flriis tenuioribus excavatis infcriptus.

C. Icevu, omnibus angulis & fulcis orbatus,

C. tceviffimus, omnibus flriis deflitutus,

C. integerrimuf, C. ferrulahis,

C. fotidus in plerisque.

C' fijlidofus, C. Bellardi, dioica, leporina, lago-

poides, tribuloideSj norvegica^ capen-

ös, lobata, remota, pilulifera. E vio-

lentiori presiione fub exficcatione, com-
primuntur, quod vix fieri poteft cum
tolidis.

Direciio.

Cf m^us cft vel JlriBuf, vel laxuf, ex. gr. C,

(frigofa 5 vel rigidus^
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C*, incurvatus, in areumj verfus apicem, vi quafi

rciiexas,

C, jiincifolia, inciirva, curvula.

C. curuatus, arcum sequalem ultra feniicircularem

format. C. arcu^ta,

C, ädfiendem, C clandeflina.

C flaccidus', proprio pondere in arcum flexug^

C. drymcja, laxa, intermedia.

C terrafereinnitens, C« piluliftra, fcabrella\

Veftitu.

C. longe vejlituf, vaginis foliorum perlongis (|)
tedus,

C, vejlitus^ vaginis longis Q)«
C fubvejlitm, vdigmh longiufculis Q) obvolutun»

(7, nudiufculuy , ft vagin^ fubbreves Q) funt.

C. fubnuduSiVagims brevibus Q) fulcratiis,

C, mdus, vaginis perbrevibus (|).

C» foliöfuSy fi uno aiterove gaudet folio culmeo,

Obf. faepe tamen bra^leag fguris^ fimf.

h^c- folia.
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Synonyma.

Falco palumbarius, Linn. Syft. Nat. ed. XIL T. L
p. 130. it. CLir. Gmel. t. i. p. 269. Faufio.

Svec. 67. Lath* ind orn. T. L p. 29.

Autour^ BuFF. PJ. enL 418* Hifi* fiat.T. L p.237.
T. XL f. t. Briss. Ornith. T* I. p. 3i7.>

Gofkawky Lathö Syn. Tom* L P. p. 58.

Stockfalk ^ Bechst» Vog. DeutfchL T* L p. 268,

Slaghoki

Déscriptiö.

Longitudo ävis ^ - - - - igpoll
I

ä flexurä alas ad ejus apic* lif
caudae - ^ « 9
tibias - ^ - • - ^ — 8 lin.

digiti intermedii 1 — 6 ~
d. extim i - - * I — 2 —
d* intimi . ^ I — I

d^ poflerioris - - I —

^

Cauda extra alas complicatas ad 4 fere pollices

extenditun

Roftrutii caerulefcens , denté vix notabilL

Cera nigricans^ margine flavo.

Corpus fupra faturate fufcum*

Superciliä alba.

TeSirices flexurce atce^ lunulis teiiuiflimi^ ferrugu

nercciuibus notatte*

Renliges
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Remiges latére interiorc albicantes, Tafciis fufcis.

Cauda apice älba, fafciis 5 faturatioribus, redri-

cibus margine éxtehoré fordide albicahtibus»

Gula alba, fufco ftriatä.

Peäus & venier alba, uiidulis copiöfiffimis ob-^

fcure fufcis*

TeSrices caudce inferiores albse, immäculataeé

Pedes flavi.

Slaglioken igenkåhnes lått af ett kånne-

niårke, fom han bland hittils kånde Svenil:e

Falkar har gémenfamt blott pied Sparfhökeri

och deii nåftf(Mjandc,nemL att vingarné famman-
lagde, hinna pä långt når icke fljertens fpets^

Han år icke fä allniån foni H6hshokeii, hvil-

ken viftas mera i månnifkörs grännfkap, på
jagt efter hons och tam-dufvor, dä däremot
denna har fitt fornåmftä tillhäll i flora fkögai?

öch år åfven merä il<ygg och fvärare ätt

Hkjuta eller fänga.

14* K Gällinäfiuf, cera pedibusque flavis, cörpöré

fupra cinefeo-fufco, cauda faturatiöre fa-

fciata, ventre älbiCantCj mäculis longitudi-

iialibus fafciss

Synonyma.

Falcö gallinärm, LiNN\Syft.NatiCur.GMEL.T.L

p. 266. Lath* Ind. Orn. Ti L pi 24^

Jutour fors, Buff. pk euL 423;

Bufard^ it. it. 461.

Aidour, Buff. Hift. Nat. d. Ois« ed* in 4:0.

T. L tab. . -

S a Gros^
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Grosbufard^ Briss. Orn. T. I. p. 398»

Hi^hnerfalke , Bechst. Vog. Deutfchl. T. Lp. 262.

Hånsliok.

Dkscriptio.

Magnitudo & menfara exade praecedentis.

Cera atque Iris flava,

Rofirum caerukfcens , deiite vix: notabili.

Caput fiipra furcum, marginibus pennarum fer-

riiginefcentibus.

Cervix ferruginefcens fufco maculata.

Do7^fu?n Sc teSrices alarim cinereo-fufcse, pennis

ferruginefcente terminatis.

Remiges primarm fufc^, intus fafciis anguflis

obfcurioribus.

Rem. fecundarice cinereo-fufca?, margine exteriore

fOrdide albicantes, intus fufco fafciatae.

Cauda cinereo-fufca, fafciis circiter 5 fufcis, apice

alba, redricibus ad marginem exteriorem

vlx aibicantibus.

Gula alba, fufco firiata.

Pecfus & Venter alba, maculis longitudinalibus

&: fubcordatis fufcis,

Ptdes flavi.

Famina mare major, maculis parvis ferrugine-

fcentibus in tedricibus alarum fparfis; corpus

fiibtus tindura feiruginea. Dorfi pennas

tedriccsque alarum junioris falconis, margine

paulifper albefcunt.

Ehuru
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Ehuru Honshoken med fkål, nåft Torn-
falken, kan raknäs foni den allmånnafie bland

Svenlka Falkar, år han likvål den, om hvil-

ken man har minft redig kånncdom; han före-

kommer nåftan i alla fogel- cabinetter, men i

ganfka fä med lika namn; pä ett flålle anfes

han fom ett nytt fpecies: pä ett annat kallas

han Falco ruflicolus a), feflån han icke åger

någon med den ofv cren^Cåirjraande nota cha-

ra(5teriftica. Bechstein, foin foregifver fig

hafva fett denna fenare, anför att vingarne

fammanlagde racka till (Ijertens fpets b}, h vil-

ket tiliråckeligen bevifar, att Honshoken och
F. ruflicolus ej kunna fågas hora till famma
fpecies; ej fållan hedras han med namn af

Falco gentilis, hvartili bef]<:rifningen i Fauna
Svecica gifver någon anledning, dock bevifcs

motfatfen af de vid famma beikrifning citerade

Synonyrper. I de flefle Qrnithologers arbeten

upgifves han att vara blott en ung Palum-
barius; hos Latham o,ch Gmelin namnes våi

ej något hårom; men likvål fynas defle författare

tacite hafva årkånt det, då de vid befkrifuiiK

gen pä Palumbarius citera Buffons figurer c)\

S 3 h vilka

a) Se Tal om Falkflågtet, hållit infor Kongl. Vet.
Acad. af Hr PrefidToch Commend v» Ca uLSOr;,

b) Vog. Deutfcbl. T. i. p. 830.
e) PL ^nl. 423 och 461; denna il^nar^ h^nfur^r

Latham till F, apivorus; ett nuii^tag,

goxes föga iirfågtiigi oenom oviG']iet?teckiiet^

favilket Åuöor forligtigt fatt vid citaticna:.
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hvilka foreflålla Honshoken fäföm en ung Slag«

hok; det oagtadt berkrifves han åfven fom ett

fårfkildt fpecies under namn af F. Gallinarius d),

Grosbufard e) ,
Hunerfalke f), Buffons planchc

enluminée 461 , fom forertåiler Brissons Gros*,

hafard i F, gallinarius ), citeras vål icke afLatham
och Gmeli!^ bland denna Falks Synonymer;
men om Bris sons Grosbufard år famma fogel

fom GaUlnarkis gj, år åfven den fiftnåmnde

och den fom år foreftålld i pl. enl, 423 under

namn af Aiitour fors, en och famma, hvartill

man kan flura få vål af jåmn Forelfen emellan

berörde pL enl. och Bb. issons bedcrifning,

fom af det BuFFON anforer T. L. p. 240 h).

Bechstein medgifver åfven att denna fogel,

år en ung Palun.barius i).

Huruvida Honshoken år en ung Slaghok,

år fvårt att med vifshet fåga; ll<all man an-,

taga praejudiciuin audoritatis, blifver han det

viffer-a

d) I.ATHAM. GmELIN.
e) Brissoh.

Bkchstein,

g) Se citationerne bland Synonyma i Index orni-

tbologicus och Sytlema Naturae.

h) Enligt Gmelu: år F. garinarius rodagtig pa

kroppens undre del; detta ofveren. f^åminer vål

icke aldeles med Honshoken; men de^ Jarer

Tara af foga betydenhet : ty honan Ikiftar något

i rodhrunt pä brofiet och magen, defsutom år

en fådan brift på noggranhet ej mycket falk

fynt hos nämnde författare.

i) Vog, Deutfchl. T. II. p. 643, 644, 773^
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viflerligen, ty de forenatnde Ornithologer Iiafva

i fina bei^krifningar på Palumbarius uptagit ho»

iiom fäfom fädan; det fåkraRe fåttet att få

frågan afgjord^ vore att forfkaffa fig en lef-

vande Galllnarms och upfoda den, då det vore

lått att anmärka, om han undergick någon for^

ändring; jag har forfokt med tvånne, men ingen

af dem lefde nog långe for att gifva anledning

till någon afgorandc flutfats. Viflerligen år

det mycken likhet eniellan F, palumbarius och
Gallinarius i llorlek, proportion, fårg på ftjertcn k)

och (hvad fom i fynnerhct år charaderiftikt)

i vingarnes korrthet, oFverensflåmma de fulU

komligt; iikvål tror jag mig hafva ll^ål att

ånna anfe dem fåfom från h varandra våfend^

teligcn fkiljde. Honshoken finnes hos ofs all-

månt^ infinner fig rått ofta vid hufen; men
dåremot år Slaghoken fållfynt. Jag vet flållen

dår man fått ganfka många af förra flaget,

få vål fl<jutne fom fångade, utan att, allt be^

modande oacktadt, ens få fe någon Slagbok i

jag har långe frugtloR forfokt att kunna fkafiat

mig en fådan, då jag utan fvårighet kunnat,

få en anfenlig mångd Honshokar. I den hån-*

delfe att Paluinbarni^ flyttar, fom flere föregifvas

har jag ån mer^ anledning att tro fpeeifika

fkillnaden gifyen, emedan midt i vintern 17C)S

föngades en -lefvande GaUmariiis. i Stockholm i:

S 4 defs-

k) Fårgens olikhet tror jag ej vara xjägot ilcål.

till fpecifik ikillnao , maa vet huru deii hQ%.-

F. Albicillg. foråndrar fig efter aldeni.
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defsutom har jag fått flere af denna fenare arten

under fjelfva ruggningstiden, och dä tyckes

det, att någon förändring bordt kunna fes vid

jåmnforelfén emellan de gamle och nya fjådrarne.

15. K PeregrinuSj cera pedibusque luteis, digitis

praelongis , macula fub utroque oculo de*

icendente fufca^ dorfo caerulefcente cinereo,

nigricantc maculato, ventre albo, undulif

nigricantibus.

Synonym Ä«

Fätco peregrinus-, Linn. Sy fl. Nat. cur. Gmel.
T. L p. 272. Lath. Ind. Orn. T. 1. p. 33*

Fäko eommimis^ Linn. Syft. Nat. cur. Qmel*.
T. L p. 270. Lath. Ind, Orn. T. Lp. 30.

Fako gentiiis, Linn. Sy fl. Nat. XII. T. I. p. 12^0

it. cqr. Gmel. T. I. p. 270. Fauna Svec^

p. 58? Lath. Ind. Orn. T. L p. 25.

Fmeon öu Faucon hagard, Buff. Hift. Nat. Ois.

T. IL p. 5, t 1. £ I. pL enl. 42I0

Lanier, it pL enL 430. /).

Faucon fors, Buff. pl. enl. Hift. Nat. Ois.

T.I. t. i.f, 2.

Faucon pekrin^ Bri ss. Orn. T. L p. 34I0

Faucon^

i) Genom mifstag har i flållet fér Faucon pa denns,

pl. enL blifvit fatt Lanier; hvilket af Buffon
• råttas i Hift* nat. T, H. 11»
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Deutfchl. T, L

Faucon, ib. p. 321.

Faucon gentil, ib. p. 339.

Peregrine falcon, Lath. Syn. T. L P. I. p. 64

Gentle falcon, ib.

Gearling falcon, ib. p. 65. A.

Haggard falcon, it. B.

Wanderfalke, Bechst. Vog
p. 300.

Gro/se Baumfalke, ib. p. 315^

Fdle falke, ib. p. 273*

Falk
Descriptio.

Maris,

Longitudo avis ^ - I3f poU
— — roftri - - I —
>^ ab alae flexura

ad ej US apicem 10

Fmt.
i6p.

i-ilin.

caudae

tibiae - -

digiti interm,

digiti ext.

digiti int^ -

digiti poft.

6 lin.

I— gl.

1-4I.
I— il.

— 81.

I2&ultr.

6—81
1-9I
2—il
1-5

1

I—2I,

I—Il
Cauda extra alas complicatas vix extenditun

Mas.

Rojlrum cserulefcens , bafi flavum, dente prope
apicem acuto.

Jris fufca,

S § - CerQ
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Cera orhitceque nudae, luteae.

Caput fupra, tempora, cervix 8c macuta longitudi-

nalis fub ocuio, cinereo-nigricantes.

Dorfum, teEtrices alarum fuperioref, remiges fecun^

darice, obfcure cinereae, caerulefcentes, nigri-

cante tränsverfim lincatae, rachibus penna-

rum nigris,

TeUrices alarum inferiores alba?, maculis fufcis.

Remiges primarice nigras , intus maculis fubovaU«

bus albicantibus notatae,

Cauda faturate pluinbea, nigricante tränsverfim

lineata, redricibus apice albis.

PeStus Sc colli latera alba, vix nigro pundata.

yenter & femora alba, caerulefcentia, undulij 8c

maculis fere pififormibus nigris,

Peder lutei.

Foemina a mare difcrepat, dorfo remigibusque fe-

cundariis obfcure cinereis, vix casrule-

fcentibuSj fufco transverfim maculatis.

Tedrices alarum fuperiores faturate ci-

nereae, oris pennarum dilutioribus. Dens
roftri, minus quam maris, notabilis. Pe-

dus & venter alba, pariter ac in mare,

maculis tamen majoribus, maculata.

Falken, fom jag funnit vid Upfala och åf-

ven fått ifrån Wermdön, rkiljes lått från alla

andra af fitt flågte medel (1 fina långa tär och

vingar, korrta och tjocka kropp, fitt flora huf-

vud Qch tjocka nåbb; for ofrigt år han, hvad.

fkap-
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jfkapnaden betråffar, mycket lik F, fubbuteo nt),

i fynnerhet åro ungarne af defTa båda Falk-

arter hvarandra lika, åfven till fårgen. Nåft

Islands Falken och Blåfoten hålles han for att vara

den tjenligafte af alla kånde Falkar, till jagt.

I fitt forfla år år Falkens utfeende myc-
ket olika rned det han federmera får och fom
ofverensflåmmer med ofvananforde belkrifning.

palco Peregrinus. Ung:

Corpus fupra atque macula fub ocuto fufca, mar*

ginibus pennarum ferruginefcentibus.

Cauda fufca, faturatiore transverfim lineata, a*

pice aiba.

Corpus fuhtus teftaceo albicans, maculis in ventrc

pecjloreque longitudinalibus, oblongis, fufci?,

Såfom tvånne fårfkildta fpecies, under namn
^f F. commmis och gentilis, har en ung Falk af

jnänge Ornithologer blifvit befkrifven. Buffon,
fom icke afhandlade, eller ätminfione forfokte

att icke afhandla, NaturaUhiftorien aldeles fom
ett regifler och ej kunde finna, att vetenfkap^

liga hedern hos en Natural-hiftoricus, beflår for»

påmligaft i ett regifterlikt uprepande af många
fpecies,

fnj Hvarfore ock Bschstein", fedan han ioiR be-,

Ikrifvit F. Peregrinus under namn af Wandev-
falke, uptager honom å nyo fäfom ett nytt

fpecies och kallar honom Grofse Baumfalke

^

Falco Siibbiiteo major. Vög, Deutfchl. T, I. p. 9

1
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fpecies n), var den forfta, fom utilrok F, com-

munis och gentilis ur Falkarnes lifta och for-

enade under namnet Faucon o) Brissons Faucon

(F. communis), Faucon gentil (F. gentilis) och
Faucon pelerin {¥. peregrinus). Att F, peregrinus

och BuFFONS Faucon ej åro det minfia ät-

H^iljde, finner man lått, blott man fer figurerne

i pl, enl. 421 och 430 /j). Hårmed ofverens-

flåmmer dock icke Brissons bellcrifning på
te Faucon, utan fnarare med figuren i pl. enl. 470,
fom foreftåller en ung Peregrinus; det lårer ock
vara en fädan fom Bris son beO^rifvit, ty

Fr i s ch s Entcnftåfser eller Schwarzbraiine Habiclit q),

den han citerar vid fin Faucon och Gmel in
vid fm jF. communis , fåges af Buffon vara

ungen

n) For denna Buffons villfarelfe hafva en ftor

del Natural-hiftorici forgfålligt bemödat fig att

taga fig till vara; huruvida de dåri lyckats

kan hvar och en finna, fom med opartifKhet

betragtar Natural - hiftoriens närvarande be-
o

Ikaffenhet.

o) Hift. Nat. Ois. T. 1. p. 1 5, 16, 17, 18 & 20.

Och likväl citeras de af Gmelin icke vicl

F. peregrifiuff med hvars beikrifning de olver-

ensfiåmma, men vid F. tGmmnnls, med hvilken»

om man ikall förlita fig pa de af Gmelin
fjelf upgifne kännetecken pa den fiflnåmnde,

han ej eget ringafie likhet.

q) Bechstkin tror denne vara F. buteo, Vog,

Deutfchl. T. n. p. 643. Blott den fom fett

figuren fom foreflåller den, kan därom utBta fig.
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ungen till Peregrinus r); detfamma fager han

åfven om GentiliSy hvilket man ock kan finna

af Brissons tåmmeligen utförliga belkrifning

pä denna fogel.

Den håndelfe, fom Herr Prefid. v. Carlson
uti fitt for Kongl. Vetenfkaps Academien om
Falkilågtet hållna Tal, upgifver hafva inträffat

med en ung F, Subbuteo, hvilken tagen i nåftet

och upfodd i fångenfkap, blef efter forfla rugg-

ningen tvä tredjedelar florre ån far och mor,
(neml. F. fubbuteo), bor ingalunda låmpas pä
jF. fubbuteo, men pä Peregrinus; ty i fråga va-

rande fogel var icke någon annan, ån en unge

af denna fenare , och det enda befynnerliga i

denna håndelfe beftod deri att benen ombytte
fårg. Defsutom var nåftet, dår berörde fogel

togs, i en bergsrefva och pä fådant ftållc

bygger aldrig F, fubbuteo, men meråndels al-

tid Peregrinus.

16. Falco - - pedibus luteis, dorfo tedricibusque

alarum fufcis, his ferruginefcente variis,

collo flavo, ferruginefcente longitudinaliter

fufco flriato, orbitis albis, macula per ocu-

los fufca, cauda cinerea nigro transverfim

lineata.

Descriptio. s),

Magnitudo fere Falconis rufi. Cauda longa,

pedes breves. Rojlrum

rj Hift. Nat. Ois. T. II. p. 13.

sJ Denne åfvenfom den nåftfoljande, har jag ej

haft tillfälle att noga granflca; Belkrifningarne,

ehuru ej aldeles fullflandige, åro likväl rigtig^.
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Rojlrum nigricans elongatunij ut in F. Buteone^

Cera lutea?

Caput fupra fufcum.

Orbitce albas, macula fufca a roftro per oculos

ad aures duda»

Collum flavo-ferrugineunij fufco copiofe flriatum^

Dorfum,Remiges fecundarice Sc TeSrices alarum fufcae»

hae tamen ferruginefcente varia?.

Remiges primarics nigricantes, margine teflaceö.

Corpus fiibtus albo fefruginefcens , ftriis fparfis

ferrugineis.

Cauda faturate cinerca, fafciis anguflis nigriSé

Pedes lutei.

Denna Falk, fom fåges vara kommen fräii

Öflergotland, finnes i Upfala Academies Na-
turaliefamling*

17. Faico - - pedibus luteiSj capite fupra tedrici-

busque alarum fufcis, dorfi pennis fufcis^

ferruginefcente marginatis , collo pallide

ferrugineo, maculis brevibus longitudinali-

bus fufcis j cauda alba fafciis tribus ferru-

gineis*

Descriptio.

Praecedente minor, cauda brevior^ pedeS

tamen longiores.

RoJIrum nigricans.

Cera flavefcens.

Caput fupra fufcum.

Regio periophta.lmica alba.

Gula fufca.
^ Cotlum



Cottum pallide fertuginefcens, maculis brevibus

longitudinalibus fufcis*

Memigef primarice cinereae^ tfansverfim nigro

maculatae, rachibus rufefcentibus.

Remé fecundarice & Teitrices atarum fufcas*

Dorfim fufcum, pennarum mafginibus dilute

ferrugineis.

Cauää alba^ fafciis 3 latis ferrugineis.

Corpuf fubtus albicans^ maculis abreviads fufcis^

Pedef lutei.

Denna Falk, fom fanns upfpikad på en port,

år åfven förvarad i den af Herr Prof. och
Ridd. Thunberg till Upfala Academie fkånkta

dyrbara Naturalic-famling^

18* Fatco fuhbuteo, cera, örbitls pedibusque luteis^

linea fuperciliari brevi alba , corpore fupra

faturate plumbeo-fufco^ peélore ventreqtie

älbis, maculis oblongis nigricantibusj criflb

femoribusque ferrugineis^

SynönyMÄ*

Patco fiibbuteo, Linn. Syft. Nat. XII. T. I. p. 1 27.

it. cur. Gmeltn. t* I. p. 283. Fauna Svec*

59- Läth. Ind. Orn. T. I. p. 47.

Hobereau, Buff. Hift. Nat. Ois. T. II. p. 36^.

t. 2* t 2.

Hobby, Lath. Syn. T. I. P. I. p. 103.

Baumfalke, Bechst. Vog. Deutfchl. T. L p. 307
Urkfalk.
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Descriptio.
Longitudo avis - - - - - ii|poll.— — roflri - - - - — — 61m.

1 ab alae flexura ad ejus

apicem - - - - g| — —
• caudse - -- - 4 — 7 —— tibiae - « j — 2-^

digiti interm. - - I — i —
digiti ext. - - « _ _ ^ ———- digiti int. - . « — fere g —
digiti poft. - - - — — 5 —

Alae complicatae, extra apicem caudae paullo

extenfas.

Mojirum c^erulefcens, dente prope apicem acuto.

Cera 8c orbitce nudae, luteae.

Iris fufca.

Caput fupra, dorfum, teSiricesque alariim fuperiorey

obfcure plumbeo-fufcas , rachibus nigris.

Tetrices atarum inferiores albas, maculis fufcis.

Remiges primaricc longae, fufco nigricantes, intus

maculis oblongis ferruginefcentibus notatas*

Remiges fecundarice breves, dorfo concoiores.

Cervix albo varia ta.

Tcmpora nigra, fub utroque ocuio luniila feu

macula longitudinalis nigra.

ReBriceSy quarum duae intermedi^e paulo funt

longiores, fnpra plumbeo-fufcae, latere in-

teriore maculis transverfis ferruginefcenti-

bus; cauda3 pagina inferior faturate grifea

albicante maculata.

Collum fubtus 8c tatera alba.

PeUus



i8o2, Oä. Növ. Dec. 265

PeUiis & Venter albicantes, maculis oblongis

nigris.

Femöra , Criffum & Caiidce teUrices inferhres ferru«

gine^, maculis parvis fufcis.

junior Falco fupra fufcus, pennarum mafgini-

bus ferruginefcentibus , fubtus^ quoad fe-

niora etiam , ladeo - albus , maculis ob-

longis fufcis.

Lårkfalken gor bland mindre foglar, vidä

florre forodeHe ån SparFlioken; han åger fof

honom, det foretråde, fom århälles af en

verlågfen flyrka och fnabbare flygt; i fynner-

het år han Lårkornas fiende, hvilka ej ha&
va annan undflygt ån at nedkafla fig pä mär-

ken och dår dölja fig, ty ehuru Lårkan fly^

ger högt, fliger Lårkfalken, medelft fina långa

vingar ån högre. Han fkiljer fig i lefnadsfått

mycket frän Sparfhoken^ hvilken infinnet lig

ofta vid våra boningar, flyger lågt och
fållan långe åt gängen; Lårkfalken äter fkyr

menniikans granilkap, fvingar fig ganfka högt

och fvåfvar långe af och an, for at noga ef-

terfe om någon fogel , hvaraf han kan gora

fig et rof, viftas i nejden. Sitt nåfle bygger

han i höga tråd.

I^. F, Tinnunculus
i cera, orbitis pedibusque Iu«

teis, dorfo ferrugineo , macuUs nigris , pe-

''d,ore flavo - ferruginefcente flriic fufcis;

cauda rotundata , verfus apicem nigra,

apice albo.

K. V. A, HandU IV^Oji- T SYNO-
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Synonym-a.

Falco Tinnmculus, Linn. Syft. Nat. XII. T. L
p. 127. it. cur. Gmel. t. i. p. 278. Fn.

Svec. 61. Lath. Ind. Orn. T. 1. p. 41.

Crejferelle ou Qiiercereltey Buff. Hift. Nat. Ois.

T. II. p. 39- t- 3« f. 2. pl. enl. 401,471.
Briss. Orn. T. i. p. 393.

Kejlnly Stannel, IVindhover, Lath. Syn. T. i.

p. 94. Suppl. p. 0:5.

Thurmfalke, Bechst. Vog. DeutfchL T. i.

p. 3ii«

Tornfalk

Descriptio. Mas.

Longitudo avis - - - - lo|polI.

^——— rofiri ^ . - . „ _ glin.

'
—— a flexura alae ad ejus

apicem - - - - g — ~
— (Redriccslateralesin-

termcdiis i pol. 2 lin.

breviorcs)————- digiti interm. - — — 8 —
' d. ext. - - - * — — 6 —
—

.
d. int. - - - - — — it. —

-— d. poll. - -- - — — 5_
Cauda extra alas complicatas ad i poll. 2 lin.

extenfa.

Roftrum cserulefcens , bafi flavicans dentc acuto.

/n>^ czerulefcente-nigra.

Orbitcc-



Ofbitce niidcG una cum Cera lutese.

Cäput fiipra, initio cervicis, dc Uropijgium ciné^

rea, fub oculo macula longitadinalis

nigricans ; fröns teftacea.

Dorfum, Remiges fecimdarioe , TeUricesque alaruM

fuperiorcs ferrugine^e , iiiaculis" rotundatis

nigris.

Remiges primarice fufcae.

Cauda cinerea, verfus apicem fafcia lata nigrst^

redlricibus intermediis apice albis.

Corpiis fiibtus flavo-ferruginefcens, flriis fafcis^

gala immaculata* ,

-

Descriptiö. Foeminäé

Macuh fub oculo ^ remiges primarice, fafciä h
cauda & apicef reSricim ut in mare.

Corpus fupra ferrugineum
, nigro ( caput &

cervix longitudinaliter
, dorfum, al^ cau-

daque transverfim ^ lincatum; uropygium
cinereum.

Om hoflen finneS allmånt en varietet af

Tornfalken, hvilken nägre päflå vara en får-

fkild art t), men fom vilferligen blott år en

T 2 unge

tj Fako fafciatiis fom omtalas i en, ej långefedan

utkommen E^auna Suecica, år blott en unge af

Tinnunculus> hvilket jag medla mycket mera
fåkerhet vet, fom jag haft tillfälle att granjlca

den individu, efter hvilken beikrifningen i be-

rörde Fauna år tagjen.
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unge af den vanlige, ätminflone hafva alla dc
ungar af denna Falk jag fett, varit fädanc

til fårgen. Jag tror mig ej bora underlåta at

jnedelft en fårfkild beiT^rifning vifa hvari nåra-

de Falk fkiljer fig från den vanliga Torn-
falken.

Cafitis color ut in foemina.

Dorfum, teUrkes atarum & cauda diiate ferrii-

ginea, fafciis nigris copiofiffimis ; redrices

omnes apice albae.

Uropygium ferrugineum.

Corpiis fubtus fordide albo ferruginefcens, fufco

confertim fiiaculato.

Tornfalken, den allniånnafte af alla Svcnfka

Falkar, år kånd genom fin befynnerliga vana,

att hälla fig pä et fiålle i luften, under et be-

flåndigt flakfande med vingarne; blifver han
dä varfe någon rätta, liten fogel eller annat

djur, fom han tror fig med fördel kunna an-

falla, nedkallar han fig dårpå med pilens

fnabbhet.

Han bygger fit nåfie i tråd, gamla
murar eller i torn, till och med i Stå-

derne v)y ungarne åro i början betåckte med
et hvitt dun; tagne innan de kunna flyga,

blifva de ganflka tame och knapt någon Falk
bortlägger i fångenllvapen få mycket fin vilda

natur

v) 1 Upfala Domkyrko-torn plåga merendels 2

eller 3 par Tligrnfalkar hafva fina nåden.
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natur fom denne. Hanen år innan forfla

ruggningen lik honan x).

20. F. Lithofalco , cera pedibusque luteis , cor*-

pore fupra cinereo-caerulefcente , flriis ni-

gris, cauda apice albicantc, verfus apicem

fafcia nigra.

Synonyma;

Fatco UthofalcOy Linn. Syfi. Nat. cur. Gmel*
T. 1. p. 278- Lath. Ind. Orn. T, L
p. 47.

Falco cefalon fakonarium, Linn. Syfl. Nat. cur.

Gmel. t. i. p. 284. Lath. Ind. Orn.

T. I. p. 49.

Rochier, Buff. Hifl. Nat Ois. T. IL p. 45.

t. 4. £ I. pl. enl. 447.

Emerillon, Buff. Hift. Nat. Ois. T. II. p. 47.
pi. enl. 468 it)'

Stonefalcon, Lath. Syn. T. 1. P. i, p. 93.

T 3 De-

xj Jag har någon anledning at tro, det denna

likhet ej uphorer forr ån vid andra rugg-

ningen.

yj Denna figuren år tåmmeligen lik, men d«n /

fom finnes i Hift. Nat. Ois. T. II. t. 4. f. 2.

år få olik, at den ej f6rt)enar nämnas; dea
fom år i Ed. in 4:0 ej illuminerad, går lik-

väl an.
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Descriptio.

Longitudo avis ^ - - - - gJpolL
—

' roflri - - - - .— _ öliri,

^ ' ab ala3 fiexura ad ejus

apicem 6-— 6 —

^

——— caudae ^_2 —
-^-^ tibia? - - - - I — I—

digiti interm. - - '— fere g —

•

" digiti ext. - - - — — 7 ~
-—-—— digiti int. «. « — — 5 —

-

^——— digiti poft. - - - _ — 4

Cauda extra alas complicatas ad i poll. 3 lin,

extenditur,

Rofirum caerulefcens, dente prope apicem acuto.

Cera lutea,

^upercilia ferrugineo-alba,

PUeus , Dorfum , TeSrices atarum fuperiores ^ Re-

miges fecundarice cinereo - caerulefcentes

,

flriis nigris.

Cervix ferrugineo cinereoquc varia , nigro

flriata.

Jlemiges primarice nigricantes, intus maculis ob^

longis albis.

Cfluda vix rotundata cinereo-casrulefcens, apicc

albieans, verfus apicem fafcia nigra, re-^

ftricibus latere interiore maculis 2. f. 3.

nigris notatis; cauda fubtus albieans pa^

riter ac fupra maculata.
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Petlus & Venter alba, ferruginefccntia, maculis

obfoletis fufcis.

Pedes lutei.

Denna P^alk har från Ofterbotten blifvit

fkickad till Upfala Academies Naturalie-Cabi-

nett tillika med cn annan , fom upgafs vara
defs hona; denna fiftnåmnda, fom jag åfven

funnit vid Stockholm, befanns vid jåmnfo»
relfen med Buffons Pl. enl. N:o 468- vara

fEmerillon, ( F. aefalon falconarium ) , hvilken

jag med fåker ankdning tror blott genom,

olika kon vara fkiljd från Lithofalco , men med
lika fåkerhet tror jag mig kunna forfåkra, att

cn ung hane af denna fenare , år lik honan ;

jag har fett en fom hade de betydligafte kän-

netecken af F. cefalon falconarium, men hvars

hufuudf rygg och vingar fkiftade mycket i grå-

blått och bland de brunagtige fjådrarne fyn-

tes andre gråblå framfkjuta.

J^. Lithofalco, Foemingif

Caput fupra, TeSirices alarum fup^riorei, Dorfum

& Remiges fecundariae fufco-casrulefcentes,

firiis nigricantibus, marginibus pennarum
ferrugineis.

Cervix, Collim & Supercilia dilute teflacea, fu-

fcQ varia.

Remiges pirimarice nigricantes, albo terminatae ,

intqs jnaculis oblongis ferruginefcentibus.

Cauda fufca, vix caerulefcens, fafciis anguftis te-

fiaceo-ferrugineis, apex albicans.

T 4 Corpus
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Corjpus fuhtm pallide teftaceum, maculis copio-

fis oblongis s. longitudinalibus fufcis.

Cera pedesque lutei.

Becpistkins pårtäende a.tt TJthofalco {kul-

le blott vara en ung Nifus, kan vara urfåg-

teligt, endajl i den håndelfe , att denne För-

fattare aldrig fett den forfinåmnda.

^I. jF, Nifm, cera yirefcente, fuperciliis albi-

cantibus, fafciis caudae 5 nigricaotibus

,

cervice albo fufcoque varia, pedibus ila-

vis, digito intermedio praslongo,

Synonitma.

Fateo Nifus, Linn. Syfi Nat. XII. T. 1. p, 130.

it. cur. Gmel, t. I. p. 280. Fn. Svec.

68. Lath. Ind, Orn, T. I. p. 44.

Spervkr, Buff. Hift. Nat. Ois. T. 1. p. 23 !•

t 10. f. 2. pl. enl. 412.467. Briss. Orn.

T. I. p. 31^^

Sparrowhawk, Lath. Syn. T. I. P. J. p. gg.,

Suppl. p. 26. -

Sperber, Bechst. Vog- DeutfchL T, 1. p. 320,

SparfhoL

Descriptio. Mas.

Longitudo avi3 » ^ - • ^ II poll.

roftri - - - - — — 5 lin,— ab alse flexuraad cjus

apicem - - - - 6 — 5 —

'

—» > ' ' cauda? « « « fere 5 ~ —

'

Lou*
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Longitudo tibise - - - « i poll. 9 lin.

. digiti interm. - » l — 5 —
digiti ext. - - - —- ~ 7 —

-

digiti int. - - - — — 5 ""^

• digiti poft. - - - — — 5 ~
Cauda extra alas complicatas ad 2 poll. 6 lin.

extenfa.

Rojlrum casrulefcens, dcnte in nicdio maxillce

fuperioris, vix notabili.

Cera virefcens.

Iru lutea.

Corpus fupra plumbeo-fufcum; ccrvix albo va-

ria; fupercilia alba.

Cauda fafciis 5 nigris HOtata, apice fordide

alba.

Cotlum fuhtus ferruginefcente-album , firiis fer-

rugineis.

PeUus & Venter alba, undalis ferrugincis cön-

fertis.

TeBrices cauda) inferiores albse, immaculatas.

Pedes flavi.

Filmina 12 poll. longa. Corpus fupra grifeo^fiu v-

fcum, fubtus fufco undulatum; caudas v,

fafciae quam in Mare latiores.

Hvad Sparfhoken faknar i florlek och
flyrka, har blifvit honom årfatt i tilltagfenhet

och mod ; ej nogd med att anftålla grufliga

flagtningar bland fmå foglar, angriper han åf-

T 5 ven
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ven dem, fom i ftorlek vida ofvergå honom;
han viftas ej fållan vid hufen , dar han ofta

bittida om mornarne infinner fig, fokande ef-

ter kycklingar och dufvor, hvilka forfolgde

med ytterfta djerfhet, ofta forgåfves foka en

friftad under våra tak. Han brakar icke

fom Tornfalken, att hälla fig pä ett ftåJle i luf-

ten, for att frän denna hogd uptåcka fitt rof,

men han fmyger emellan tråd och bulkar

,

famt, fedan han uptåckt något att taga, ka-

flar han fig dårpå med otrolig häftighet, då

anfallet minft förmodas.

Sparfhökens länga mellantä , år et ganfka

charaderiftifkt kännetecken, åfven fom vin-

g^rnes korrthet; defle fammanlagde räcka ej

långre ån knapt ofver ftjertens hålft, hvilket

han har gcmenfamt med F. Gallinarius och

Palumbarim , till hvilken fenare han genoru

likhet i fårgen åfven närmar fig.
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JVägra i Skåne fmidna fojjile Horn och

' Skallar

;

JCfiå Jordklotets närmare betraktande fyncs

icke allenaft långre tid fiätt under vatten utan

åFven läni^t fenare medelft vattnens mer eller

mindre våldfamma verkningar undergått be»

tydeliga förändringar. Det år icke nog, at

HiOoiien omtalar många fådana håndelfer

,

inan en upmårkfam och kunnig ålkädare fin-

jier, ar det låledes mäfle vara. Flere våld-

famme ofverfvåmningar kånner man af Hi-

florien, faft alt for ofullkomligt, och knapt

iårer någon af defTe varit mårkvårdigare for

Nordliga Europa, och tillika mindre vara

kånd ån den få 'kallade Cimbrijlia. Jag vet

at SCHOTANUS , VAN SpAAN , GOEREE
m. fl. omtala denna; men oaktat alt efter-

fporjande , har jag icke kunnat fä fe deffas

Skrifter. Jag vet faledes icke pä hvilka lii-

florifka bevis de egenteligen fota fin upgift

,

at detta Diluvium Cimbricum varit det, fom
ll^ilgt England från Frankrike och Skåne från

Tyll<land. Ty det lilla man giflar fig til af

Flor US och Strabo år otilråckeligt. Imed-
lertid år det nog fannolikt, at Danfka Öarnc

belkrefne af

A, J. R E T z I tr s.

mer fannolikt, at jorden

for-
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fordomdags hopabundit Skåne och Schleswig,

kanfl^e åfven Hollften och Mechlenburg, få

at Sverige varit landfaft med norra Tyfkland.

En fak, hvilken om den år fann, fom icke

hår år (lållet at bevifa, gor utvandringar af

FolkHag och hitvandringar af både mennifkor

och viffa djur mycket låttare begripelig, åa
om man antager, at de förra rodt eller feglat

hit, och de fcnare vandrat ofver is.

At Sverige fordom hyfl: innom fina grån-

for vilda Djurarter, fom icke allenaft nu ej -

finnas mera hår, utan icke kunnat for vågens

iångd och den fiarka köldens ll^ull komma til det

egenteliga Sverige, ån mindre til Skåne Norr
omkring Lappland, anfer jag for otvifvelak-

tigt. Adamus Bremensis a) fåger ibi ( in

Norwegia ) capimitur Uri, Bubali et Etaces ficut

hl Sveonia: ~ Martures albos ejusdemque coloris

Ur/os, qui fub aqua, ut Uri viuunt. Hvad for

Djur han ment med Uri vet jag intet, då

han fåger Isbjörnen gå i vatten, fäfom Uri.

Det vet m.an, at Buffeln, Bos Bubatis Linn, går-

na går i vatten och fimmar vål; men jåmfo-

relfen imellan Buffelns och Isbjörnens viftande

i vatten år derfore icke den råttalie , och defs-

utöm åro många fkål at tvifla, det någonfm
Buffeln varit en invånare af fa kalla klimater,

fom Sveriges. At Adamus åter med Bubali

for-

m) De fitu Daniae ed. Lindenbr. Hamb, 170Ö.



iS02, Oä. Nov. Dec. ^17

forfiår Uroxen, den råtta Uruy , Oxen i fit

vilda tilfiånd tror jag aldeles. Et fådant om-
byte af namn af Adamus var intet un- .

derligt, dä han var ganlka litet bevandrad

uti Hiftoria Naturali. Det år en åtminftone

antagen fanning at Julii C^saris Urus och

Aristotelis Bonafus, fom fants igamlaTyfk-
land och åfven Samaritien, år den råtta Ur-

oxen, om hvilken Plinius (Lib. 8- Cap. 5.)

fager: excellentujue vi et velocitate Uros
,

quibus

mperitum vulguy Bubalorum nomen imponit och

at i detta fall råkna Adamus til imperitum

vtdgus kan icke vanhedra honom. At Ur-
oxar på de tider Adamus refle i Norden
funnes hår, har jag tvånne fkål at tro, forft

at Adamus anforer dem fåfom inhemfka, faft

under namn af Bubali, och for ofrigt at de-

ras Cranier och horn ån dä och dä up-

gråfvas.

Man behofver hvarken med Buffon
antaga for afgjort, at de djur hvars qvarlef-

vor upgråfvas i et land, och hvilkas origi-

naler icke nu for tiden hvarken lefva dår

eller kunna for Climatets förändring lefva

dår, under jordens forfta älder dä nödvän-
digt varit inheml^ke, eller ä andra fidan päftå

at alla fädane faker åro genom ofverfvåmnin-

gar långväga ifrän förde dit, dår de nu up- -

gråfvas. Bägge delarne kunna aga rum, och
åga det verkeiigen.

De
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De Horn och Skallar fom i Skåne krö
fundne af Uroxar och andra djur, åio alla -

upgråfne utur Torfmoffar. Når nian beLn-

nar, at dcfle icke annat åro ån fmåningom
igenväxte och genom Naturens egen ätgård

uttorkade Infjoar, och defle äter låmningar

af florre Sjöar, fä faller man lått pä den tan-

kan, fom jag fattat om deffa qvarlefvor, ät

de nemligen åro efter djur, hvilka vintertiden

drunknat under ifen , den tiden dä deffa Torf-

möffaf ånnu voro Infjoar, ehuru detta icke

uteiluter mojeligheten at de ju åfven under
(immande ofver fådane flållen kunnat drunkna
dar. Men at de icke bora hånforas til Noa-
Chifl^a eller någon fä gammal Flod

, fynes mig
hogft fannolikt, dä de icke finnas pä något

fynnerligt djup, och at man vid pafs for 20
år fedan pä enahanda djup fant et benrangel

^f en månnifka och en håft jåmte något guld-

fmide, fom formodeligen hort til den drunk- ^

nades prydnad, och dårhos flycken af mult-

nat tråd, fom fyntes at hafva varit af en

flåda.

Det år ganfka troligt, at mänga fädanc

qvarlefvor finnas vid Torfll^årning ; men då

denna forråttas af Bönder, hvilka åro ganfka

likgiltiga om fädant, når de icke tro något

vara at fortjena vid deras bibehållande, fä gä
de gemenligen förlorade, och man horer knapt

efteråt talas dårom. Händer det någon gång,

at en mer dier mindre upmårkfam Ständs-

perfon
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perfon år nårvarande, få kunna fädane qvaj:-

lefvor kanfke råddas, och dårigenom har jag

dels blifvit ågare af, dels fått underråttelfc

om de ftycken, fom jag har åran anföra, och

fom finnas i min egen Naturaifamling.

1:0 En Qvicka F) Sim eller Stegel (C^rhmdi^

af en Uroxe. A t den år af en Uroxe be-

bevifar defs form och bogning. Denna år

den ftorfla jag fett, och måfle tilh6rt en

ofantligt flor Tjur. Detta fenare eller at

den tilhort en Tjur, fynes vara klart af

defs långd och tjocklek jåmforde med
hvarandra. For jåmforelfen imellan de

utrikes fundne har jag nyttjat den numera
gamla Franfl^a Tumftocken. Denna Qvicka
år foga hoptryckt, få at den vid bafen år

aflångt oval, den ena långfidan af ovalen

något mera rundad ån den andra; men
denna ovalen aftager fmåningom , få at

Qyickan mot den afbrutne fpetfen blir cy-

lindrifk. Nedan for bafen qvarfitter et

flycke af Skallen, fom icke ingår i mat-
ningen.

Qyickans

b) Den benaktiga kärnan uti Notens horn.

SAHLStEDT har uti fin Ordbok tagit mårke-

ligen fel, dä han ofverfatt Qvicka med Caro

viva in tornibux vel imgnlis- mammaUimK Uti

hornen fins icke något dylikt, faft fpetfen af

Q^vickan år ömtålig.
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Qyickans omkrets vid bafen år 2^'

- - - långd på denkulirigafidan i' 6" 4'^'

- - - - - på den inre fidan i' o 6"'

Som det tyckes kan den afbrutna åndan
hafva utgjort et tum.

Defs flållning år af en enkel krokning
något litet vriden, men k rökningen är icke

flarkare, ån at når en linea dragés imellan

bafen och fpetfen, blir defs florfta afftånd

2" 9^'', fom infaller midt på qvickan, och
år fåledes böjningen i det nårmade et Cirkel

fegment. Den våger 4 fkålp. 10 lod Svenilc

vidualie vigt. År funnen i en [Torfmoffe vid

Stora Slågerup i Skjuts Hårad.

2:0 En Skalle af en Uroxe Tjur, funnen i

famma TorfmofTa.

Innan jag nåmner vidare hårom vil jag

anmårka, at uti alla de belk:rifningar jag fett

ofver foffile Uroxe- eller Buffel-fkallar har

man forgåtit at angifva om de varit af Tjur

eller Ko. En omftåndighet fom gor mycken
åtfkilnad. Man betragte formen pä hufvudet

af en Tjur och en Ko; fä finner man at det

förra år kortare och bredare, med en kulrig

panna, kortare och rakare horn, och nacken

år mera lodrått; Kon dåremot har et anfen-

ligen långre, ofver den platta, ej lallan något

infånkte pannan mycket fmalare hufvud, län-

gre och i proportion fmalare lamt gemenligeu

mera
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Hicra uprefte och flarkare bogde horn. Det

famma galler om den Oxe , hvilken fåfoin

Kalf blifvit cailrerad, och dårfore fer man
få mårkelig åtll^ilnad pä hufvud och horn pä
en Oxe och Bol c). Detta gor en ganllca be-

tydande olikhet vid bedcnfningarne. Den fkil-

nad man finner i kroppsbyggnaden hos en

Tjur och Koj går jag här förbi.

P'orutan den fkiload man finner i anfe-

ende til kon och ålder mårker man hos tama

boilvapen mycken ll<ilnad hvad hufvudets och

liornens ilorlek angår hos individua. SådanC

år Mvcn mojeligt hos Uroxen, faft jag icke

kan päRå det fåfom en erfarenhets fak. En
mindre betydande anmårkning år den, at då

bland Uroxar icke finnas några fnopingar»

bora de icke heller jåiiiforas med dylika bland

tam Boikap.

På denna Tjurfkalle N:o 2 hafva en del

ben gått förlorade fåfom OiTa Nafi och Offa

intermaxillaria med de bågge bågar fom ut-

göra den rundade åndan af ofra kåken och
fråmre delen af gommen. Det ofriga år tåm-

meligen val förvarat, ujtom Conchse iiariom

fom ock åro borta. Storlek och dimenfioner

af denna Skalle har jag trott båfi falla i ogo-

iien når de upfordes i en Tabell, uti h vilken

jag för jåmforelfen fkuU infort matningen af

U en

cj Bol, kallar rnan i Skåne en Tjur, fom redan

vuxen blifvit caftrerad*

K, V,A.Handl IV. QjJ.
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en annan Skalle, fom flraxt kommer at näm-
nas under N:o 3. och dårjåmte lånt måtnio-

garne af fyra andra Skallar, nåmligen af den-

Uroxe-fkalle fom Herr Pallas uti Novi Com^
ment, Acad, Scient. Jmp, Petrop, Tom, XIIL an-

fort; den Preufiflca Uroxe-Skallen fom an-

fores af Buffon i Prof. Ottos ofverfåttning,

Q:de Delen pag. 223. Det foffila Craniuin

fom Herr Pallas på nyfsnåmde flålle an-

forer, och tror vara af en Buffel, famt det

foffila Cranium fom vid Picquigny blifvit

funnit, och béfkrifves i Magaz, Encijcloped.

4:e année Tome IV. N:o 13. p. 26. Jag bor

likvål erindra at den ur Buffon lånte mat-

ning foga tjenar til uplysning, dä den tyckes

vara gjord då ånnu hud och kott beklådde

hufvudet-

.

3ro En Skalle af en Uroxe Ko, funnen i

€n TorfmolTe vid Sjorup uti Skjuts Hårad.

Denna år mycket båttre conferverad ån

den förra. Nosbenen faknas vål, men for

ofrigt åro alla ben nårvarande fom hora

til ofre kåken, åfven något af Concha uti

den ena nos- cavitetcn , och trenne oxel"

tånder på hvardera lidan
,

nemligen den

andra, tredje och fjerde inifrån råknade.

Spetdirne af hornqvickan , fom annars

plåga vara borta, åro på denna Skalle

bevarade. Matningen vifar tydeligen at

detta hufvud varit fiorre ån det Herr

Pallad



Pallas befkrifvit, men proportiönernc?

vifa efter min tanke tydeligcn at det til-

hårt en Ko. Wål kan jag icke bcvifat ae

det år af Bos Urus och icke af en Buffel-

Ko, men dels de ofrige qvarlefvor af Ur-
oxar, dels at icke på qvickan fynesä

tecken af den hoptryckta omkret^v fom
Buffelhornen fkola åga, och iluteligert aC

det biifvit funnit i en Törfniofle dit itigen

väldfam ofvérfvåmning bebofts at fora det,,

åro de fkål hvaraf jag tror det varit em

vild Ko. Utom de i jåmforclfc Tabellen

anförde mätningar finnas pä denna en del

olikheter frän N:o 2 , hvilka jag nödgas

gå förbi, dårfore at de utan god teck-

ning flått icke åro begripelige, ehuru no-

ga man ock ville bellcrifva dem^ och fvå-

righeten år få mycket ftorre, fom mig
vetteriigen vi åga ingen fullftåndig ofteo^

logia comparata capitis*

Når man jåmforer de uti Tabellen fofe-

kommande olikheter, fynes man berättigad til

den ilutfats, at dylike måtningar åro nog litet

oplyfande, få fnart det galler at af deffa de-

larnes proportioner flata til arten, ätminflone

i viffa flågten. De oråkneligä foråndringaf

i form och Fylionomic vi blifva varfe hos

de tama djuren , fåfom Hunden , Hållen , Nötet,

Fåret m. m. hafva lika fom hos menniflcan
^

åtminfione til en ftor del, fin grund uti Be-

U 2 nens
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liens olika fiorlek, form och proportioner
,

och voro vi mera vande, a£ lika få ofta fe

lika få mänga individua af de vilda djuren

,

vi fkulle fåkeriigen igenfinna ganfka olika

Fyfionomier hos dem, lika fom vi finna olika

lynnen hos dem.

4:0 En Elgfkalle funnen i en TorfmofTe
vid Ingelftad i Oxie Hårad. Man fann icke

allenaft denna Skalle och de dårtii horan-

de Horn, u(an ock en myckenhet ben

fom hörde til Benranglet af djuret; men
deffe fenare tog man icke vara på , och
hornen voro fä formultnade, at man icke

fick dem hela up, hvarfore ock, når jag

erhöll underråttelfe om detta fynd långt

efter, ej mera kunde erhållas. At denna

Skalle tilhort en Elg vifar fkapnaden otvif-^

velaktigt, åfven fom den befkrifning jag

erhöll om formen af Hornen; men at det

ock varit af et tåmmeligen (lort djur vifar

Skallens florlek. Högra delen af nedre

kåken med qvarfittande oxeltånder hade

man åfven tagit vara på, och åtföljde

Skallen. Af Hornen fitter allenafl qvar

iiederHa delen til et par tums långd jåmte

den i Tyfka jagtfpråket fa kallade Rofen.

Flere Ee7ivdxter ( Exoftofes ) vittna at

Djuret haft alfvarfamma ilagsmål med fina

likar under Brunfitiden. En dylik 9"'

ho§ och vid bafcn 15''^' bred fitter litet

iiicr
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mer ån i'' ofver vånftra foramen fupra-

orbitale. En annan lågre men 2" 6'"

lång finnes tått intil futura ofEum frontis

til höger, och en liten del dåraf går på
vånftra fidan om denna future, utan at

iikvål betåcka futuren. En liten 4''' hog
fitter på högra os nafi bredevid futuren

fom forenar detta ben med högra os malae,

och den fjerde fom icke år ofver i''

hog, men vid omkring, fitter midt ofver

bågge ofla Nafi och har på vånflra benet

et hål bakom fig, hvilket dock icke går

igenom benet. Defle benvåxter åro lik-

fom klufne i flere knylar hvardera , i fyn-

nerhet de två forfla.

Då jag icke har någon Elgfkalle i min
famling af Cranier , ( fom innefattar något of-

ver 60 fårfkilde arter ) icke heller hos de

Audorer jag haft tilfålle fe, funnit någon få«

dan matning, anfer jag ofverllodigt anföra

yiågon matning af detta.

5:0 Et Horn af en Hjortart, formodeligen

åf en Dofhjort Cervus Dama Linn. funnit i '

cn Torfgraf vid lilla Svedala. Jag fager

formodeiigen, ty få vifst fom det til il^ap-

nad af bekanta Hjortarter kommer Dof-
hjortens horn nårmafl, få olikt år det til

ftorleken, få vål fom i några andra om-
flåndigheter. Dofhjortens horn, åtmin-

ftone få mänga jag fett från Oland aro

«

U 3 frän
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från rofens ånda til fpetfen af ytterOa

taggen foga öfver 24 tum länga, efter bog-

yiingen måtte , och dår de åro bredaii pä
flata delen 4 tum, detta foffila fom varit

hågra hornet pä djuret äter, oberäknat det

fom år borta af åndan, hviiket torde gora

5 a 5 tum, 47 tum längt, och pä bre-

dafte ftållet 4I tum. Stammen år pä det

förra nårmafl ofver ogontaggen 4I tum i

pmkrcts, det foffila pä famma Oålle 5|
^um, Ogontaggen pä det förra utfkjuter

flraxt ofver Rofen, pä det foffila 4I tum
öfver Rofen. Dofhjortsbor^ien hafva fam-

ina ojåmnheter fom vanliga hjorthorn

,

det foffile år näflao flått, och vifar en

rundad rånna fom löper längsät, och vid

lilla knylen (ji) delar fig i tvånne, och

pä den platta delen grenar fig ån mera.

Stången år rundad til fm halfva långd

,

och dårifrän börjar omkretfen blifva oval

<och fmåningom mera platt til fjelfva kro-

nan, fom år frän j hel til J tum tjock.

Ogontaggen år afbruten pä et flyeke nåra,

fom har 6 tums långd. Taggarne i kro^

nan åro fä nåra afbrutne at man ej kan

domma om deras långd. Kronan har ock

pä tvä ftållen varit afbruten; men ftyckena

åro äter fammanfogade.

For at gifva et tydeligare begrep af detta

limn har jag bifogat teckning dåraf Tab. IX.

Utom
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Utom deffa nu upråknade har man fagt

mig, at et val förvarat Elgshorn fkal ej långt

ifrån YRad vara upgrafvit, men jag har ej

fått fe detta. Afvcn finnas i härvarande Uni-

verfitetets Naturalfamling et ftycke af en fos-

file Uroxe fkalle med bagge Hornfteglarne

,

och åfven et par tåmmeligen flora foffile

Hjorthorn, men hvarifrän deffe åro, har jag

icke funnit anteknat.

Om nyttan och verkan af Extracium

Chafnomiiy.

af

Gabriel E, Haartman.

j^^n nårmare profning af redan kånda Läke-
medels nytta, i fynnerhet fammanflålld med
€n grannlaga underfokning ofver deras grund-

ämnen, år utan tvifvel et ibland de vigti

gafle föremål for den pradifka Låkare ve-

ten(kapen. Så mycket mindre bor jag då
frukta, at min, genom denna Afhandling ned-

lagda ringa moda, af Kongl. Vetenfkaps Aca-
demien ogillas, fom den oaktadt alla fma
brifter, torde gifva ll<arpfyntare Mån anled-

ning at nårmare utflaka förenämnde Läke-
medels få väl verkningskrets, fom inflytande

på den organifka naturen , hvarigenom ej min-

U 4 dre
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dre medlets mcdicinfisa anvåndbarhet närmare
kan befiåmmas, ån regenerations förmågan i

djurens kroppar torde vinna någon ilorre

tydlighet. Wågot varde torde denna under-
fökning jemvål derigenom fortjena, at våxten,

hvaraf medlet tages, år inhemflc, och de

bråckligheter mycket aliniånna emot hvilka

det i lynnerhet år gagnande.

Det år Herr Collenbusch's Afhand-
ling om Chamomillen^ nytta a) fom gifvit mig
anledning til de forfok jag hårmedelfi har den

åraii at til Kongk Veteni'kaps Academiens
granfkning ofverlåmna. Får at ån framdeles:

våcka hårpä den florre upmårkfamhet åmnet
fyntes mig fortjena, har jag anmodat den här-

varande fkickliga Proviforn Herr Freuden*
THAX- at analyticera våxtens befiåndsdelar

hvilken analyfis jag likaledes har åran bar-

bos bifoga. Ju fållfyntare fädane analyfes

åro, ju kårkomnare bora de vara for hvar

och en, fom ej åtnojer fig at blott empirice

behandla Låkemedlen, i fynnerhet dä de fom
denna andållas med noggranhet och känne-

dom af Cherniens grunder,

Foffa Héndetfen. Pigan Lena Anders-
dotter intogs pä Åbo Lazarett d. 15 Odo-
ber 1798 i^ed et 3 ars gammalt illa flin-

J^ande rotfär på högra benet af tvår

hands

fl) Se HuFE LANDS Journal der Pra6L Heil?

kunde ni. Th. p. 31,
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hands vidd med utb6jda kanter och en långt

koiiimen benröta i Tibia. 1 an Teende hvar-

til hon åfven, uppä derom gjord tilfågelfe

,

förklarade fig nogd at underkaQa fig amputa-

tion, fom då anfägs for det enda räddnings-

medlet. Såret hade upkommit efter en få

kallad Spikbold, fom genom vanil<otfel vid-

gat lig til förenämnde florlek och antagit et

fä illa artadt lynne. Hela hennes utfeende

.var i hogfta måtto cacheélifkt, härrörande af

knapp och otjenlig foda famt en for öfrigt

bekymrande belägenhet, hvilket ej lofvade god
prognofis. Upmuntrad af Herr Collen-
BUSCH's vitsord om Chamomill - Extradets

nytta vid illa artade benfkador, anfåg jag

detta fubjed, oaktadt denna elaka prognofis ,

ej vara otjenligt, at underkallas forfok med
detta få litet koflfamma medel. Det nyttja-

des derfore pä följande fått; ett unce Extra-

dum Chamomillae, tilredt efter Herr Col-
LENBUSCH'S forcfkrift, uplofi i ett fkålpund

deflilieradt Chamomill-vatten , användes både
til in- och utvårtes medicin. Invårtes gafs

Patienten af denna Mixtur i matfl<.ed 6 gån-
ger om dagen; utvårtes förbants fåret med
plumaceauer väl fugtade med famma mixtur

,

hvilket förnyades 3 a 4 gånger dageligen.

Innom forfta veckan hade tecknen til rotaa
Ogonfkenligen minfkat fig, och d. 26 Odober
borttogs et exfolieradt benflycke af l| tums
långd och f tums bredd. Härefter blef hven

U 5 frillc
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frilk och liiiig, hvarjemte inflållte fig en väl-

artad och ymnig granulation, hvilken dage-

ligen fä tiUog, at man nödgades den 3 No-
vember innehålla med förenämnde medels in-

vårtes bruk. Samma dag uttogs åter en ben-

llvårfva af et runftyckes llorlek. Den ym-
niga granulation agades med Alumen uRum.
Härefter forbants fårets kanter med Herr Ge-
neral-Diredleuren m. m. af Acrels Ungven-
tum exiiccans, men midt uti, der fidRnfann-

de exfoliation fkedde, applicerades Chamo-
mill-mixturen. Den 17 November mårkres

blod utfipra nåra det fidft exfolierade flåliet,

hvilket åfven de följande dagarne fortfor.

Hårjemte förändrades fårets frifka utfeende

,

och den ymniga granulation forfvann ganika

fnart, fvullnad inftåJlte fig åter, jemte någon
vårk i vaden. I anfeende hårtil h) vidtogs

åter bruket af Chamoirsill-extradet pä lika

fått fom i bårjan in- och utvårtcs. Den 23
November uttogs 3 fmå benll^årfvor. Såret

,

återfick fnart et båttre utfeende, fyllde fig of-

ver alt och liknade fig fä mycket til läk-

ning at man vid förbandet trodde fig hafva

anledning at nyttja förenämnde Ungventum
exficcans jem.te expulfiv binda. Hårunder blef

fårets vidd dageligen mindre, men derjemtc

märktes Tibia, ofver alt ikring fåret, updrif-

ven

b) Herr Collenbusch berömmer, på anförda

flållet, Chamomill-Extradet i Oedeina pedum.
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ven och likafom exofioferad. Detta var ifrån

den 15 December i dageligt tiltagande, få at

benpipan Huteligen kändes helt ojåmn och

likibm fkrållig under huden, men utan all

vårk. Likväl fortfattes fidftnåmnde cur-me-

thode , tills den nyfs anlupna huden äter be-

tydeligen exulcercrat fig. Den 4 Januarii

1799 forbants fåret med Emplafirum e Ca-

laminari lapide, men dä exulceration häraf '

tycktes oka fig, forfoktes i defs fiålle Em-
plaftr. diapompholygos, ehuru lika fruktloft.

I anfeende hårtil vidtogs Chamomill-praepa-

råtets in- och utvårtes bruk äter den 21 Ja-

nuarii. Härigenom minn<ades fårets omkrets

å nyo, ny granulation inflållte fig och årr

begynte formeras, ehuru ganfka trögt. Sedan
fåret fälunda minfl<ats til tvä tredjedelar, for- •

blef det 4 veckor i famma Ikick, oaktadt

Chamomillen nyttjades pä fidftnåmnde fått

Man forfokte dä at i ftållet for Chamomill-
jnixturen forbinda fåret med vax-fvamp och
expulfiv binda. Håraf minfkades det åter til

mer ån hälften; men blef då 3 veckor ofor-

åndradt. Derefter begynte ofra brädden af

fåret blifva hudlos, juft i gråntfen emellan den

gamla och nya huden, med en klar utfipran-

de vätfka, fom likt Räforms utllag emellanåt

torkade och äter ä nyo våtfkade fig. Nu
vidtogs åter utvårtes bruket af Chamomillen,

fom underflodd af vax-fvamp och expulfiv-

binda, hade den lyckliga påföljd, at Patienten

kunde
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kunde den 8 Julii låmna Lazarettet, fedan

fåret blifvit fullkomligen iåkt. Den i fore-

gående December yppade uphojningen af Ti-
bia , var ock ånnu lika befkaffad, dock utan

at man fcdermera forfport några elaka på-

följder; genom en flot emot det förut fkada-

de benet ådrog hon fig den I2 Decemb. i8co
ea ny exulceration , fom förmådde henne at

fnart inftåila fig på Lazarettet, men fom gan-

{kci fnart äter låktes, hvarvid dock exofiofen

betydeiigen hade minfkat fig.

jdndra Hdndelfen, Pigan Eva Johans-
dotter intogs på Lazarettet den 26 Odober

1798, befvårad af et illa artadt rotfår i hö-

gra hålen, med updrifvit os calcaneum och

€j otydliga tecken til benröta. Et litet fkaf-

får, fom under flåndigt arbete och fridion af

hårda fl^oplagg, famt genom forvånda medel

blifvit mifsvårdadt, har gifvit forfla anlednin-

gen til denna benfkada. Patienten var for

ofrigt mycket blek
, mager och medtagen til

krafter, men utan andra föregångna eller ån

fortvarande krämpor. I början användes van-

liga detergentia, men med foga framgång,

hvarfore, efter en vecka, början gjordes med
Chamomill-extradiet på forutnåmnde fått, både

in- och utvårtes nyttjadt. Såret renade fig

innom några dagar och Patientens utfeende

bkf friO<are och frodigare; men fådant oak-

£aut forblef calcaneum lika mycket updrifvit

och
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ocli ingen exfoiiation forfpordes. Man kun-

de tydeligen ikonja benägenheten i de kott-

aktiga och mjuka delarna til läkning, fom
endaft hindrades af benets carieufa tilfländ.

Då pä fjerde veckan ingen förändring kun-

de fkånjas och benets fpongieufa befkaffenhet

icke lofvade mycken formon af perforation ,

fann jag at förenämnde medel enfamt , icke

förmådde åftadkomma den åfyftade verkan,

I anfeende hårtil , bedot jag, at underllodja

denna verkan med den af Herr Lent in fore-

ilagna och jemvål beprofvade Phofphorfyran.

I början nyttjades den endaft iitvårtes , up-

blandad med Chamomill-mixturen. Men, utom
at några fmårre bengryn feparerades, fyntes

på 14 dagar foga förändring. På fjunde vec-
|

kan efter det hon intogs pä Lazarettet, be-

gyntes med deona fyrans invårtes bruk til 5

droppar 3 gånger, jemvål utfpådd med före-

nämnde Chamomill-mixtur, fom i anfeende til

defs verkan i förut nämnde håndelfe ej an-

fågs otjenlig at hårtil använda. Sedan här-

med blifvit fortfarit vid pafs 8 dagar, märk-
tes det updrifna benet ogonflcenligen hafva

minfkat (ig, utan at likväl någon betydande

exfoiiation hade föregått; fmårre afikiljda ben-

gryn märktes ofta vid förbanden. Upmiin-
trad häraf, fortfatte jag denna cui^-mcthod til

defs den fjuka hälen befanrs lika med den
friika, hvarefter läkningen fullbordades i bör-

jan med Extradum Chamomill^e och ilute-

ligea \
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ligen med Herr General-Diredleuren m. m.
A¥ AcRELS Ungventum exficcans, få at hon
frilk utgick den i Februarii 1799.

Tredje Håndclfen. Et Fruntimmer af vid

pafs 54 års ålder, af melanchoiifkt tempera-^

ment och mager kroppsflållning, men for of-^

rigt frillc och lycklig i 3 barm^^åogar, hade ef-

ter cn fvär forg ådragit fig en Scirrhe i bo^ra

broflet , hvilken, efter mycken eUerlltenhet

och åfven vanfkotfel , omfider u rar ra t til
'

en open kraftfKada, af et alt for elakt ut-

feende. Då jag hårofver forfla gången råd-

frågades , voro de angråntfande kortlarne ånnu
olkadde, ehuru fåret då redan var af vid

pafs et hälft qvarters omkrets ^ med et ftin-

kande vahr och tilbakars böjde kanten Jag
tilftyrkte genaft operation, men hårtil ville

Patienten ej beqvåma fig och enlkyllade iig

fluteligen dermed, at hon for denna gångenej

hade tiifålle at qvarflanna, men lofvade med
det forfla återkomma. Emedlertid tiUlyrktes

hon at forbinda fåret med Empladrum dia-

pompholygos. Dels en tilftott feber, dels or-

tens aflågfenhet, dels ock Patientens medel-

löshet hindrade fådant oaktadt henne, at efter

iofte infinna fig hår inom den utfatta tiden,

hålfi fåret jemvål efter den öfverftåndna fe-

bern hade fynts blifva mindre flytande och

fiinkande. I Januarii månad 1799 infant hon

fig hår ä nyo, men med en vida förvärrad

åkom-
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åkomma. Såret hade nu kringfrått tii nåftan

hela broflets omkrets och ånda in til fjelfva

coda; vahret var förfärligt kinkande och kort-

larne i axelgropen både hårda och updrifna,

famt Patientens hela utfeende fåmre. Hår
var fåledes ej anledning at vidare hoppas nå-

gon förbättring, och operation ej möjlig at

verkflålla; det enda fom återflod, var at ef-

ter möjligheten lindra Patientens elände, fom
ej litet okades af den vederftyggliga flank

fom omgaf henne. I fådant affeende fore-

fkrefs Extradiim Chamomilla? på forrberordc

fått at nyttjas både in- och utvårtes. Ver-

kan var ej få haflig fom vid andra rotfår,

men emot tredje veckans flut, var flanken i

fåret redan mycket drägligare, fåret renare

och Patientens utfeende frill<are. Defla for-

monliga verkningar voro ock i något tilta-

gande , men kanternas utbojning , varets

fl<:årpa, hvaraf den frifka huden exulcererades

och de beflåndigt fortfarande riflningarne med
en brännande fveda i fåret , lofvade ändock
ingen god prognofis. På fjette veckan var

ännu alt i famma fkick, då Patienten hem-
refle forfedd med fidflriåmnde läkemedel. Se-

dermera har jag dock forfport, at hon äfven

uraktlåtit detta iindringsmedei och efter det

fåret ån djupare frätt
^

fiuteligen aflidit.

Flera håndelfer, fom bcflyrka detta me-
dels nytta i rot-får, kunde väl anföras, men

fom
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fom de ingen ting fårfkildt utreda, torde få-

dant vara ofverflodigt ; hvarfore jag håldre

vil inlkrånka mig vid anförande af några

allmänna anmärkningar om detta medels ver^

kan och brukningsiått, jemte tiliågg om andra ]

ron fom beflyrka defs bidragande at oka bild-

nings förmågan.

Forfl bor jag erindra , at en hufvudfake-

lig omllåndigher ligger i medlets berednings-

fått. Forgåfves våntar man lika hållbfamnia '

verkningar, om Chamomill-extraélet tilredes

vårdsloft, fäfom af förflcåmd Herba Chamo-
milla, eller fä at det vidbrånnes. Åfveniå år

det defliilerade Chamomill-vattnet , fom jem-

vål med grannlagenhet bor tilredas, aldeles

oundgångeligt vid tilredningen af det före-

ikrefna läkemedlet, emedan Extraået eniamt

icke varit på långt når få verkfam.t.

Vid inflammatorillca åkommor, år det

ct gann<a otjenligt medel, hvilket jag haft

tilfålle at erfara i en Carbunkel. Chamoniill*.

extradet forfoktes der vid i affigt a t dampa
den hårvid yppade gangraen, men måfle fjiart

bortlåmnas, emedan Patienten erfor en få oli-

delig fmårta at den fvårligen kunde ford a-

gas, hvarjemte inflammation vidgade fig med
ganflca hotande fymptomer.

Vid Rotfår hos dem^ fom varit benägne

f5r Rosaktiga anQoter, har jag åtlkilliga gån-^

ger forfokt Chamomill-Extradet, men altid

med den verkan, at delTa blifvit mer och

mindre
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mindre upretade, dock har utvårtes bruket af

Chamomilla åfven i fädana fall ej allenaft af-

lopit utan olågenhet, men åfven (lundom med
den forman at fåren blifvit renare. Dttta

gåller likvål endafl om fådana Ros-får, h vil-

ka icke åro inflammerade.

Framfor alt fynes detta medel verkfamt

i den Cachexie , fom hårror af en allmån

atonie och deraf beroende oformogenhet uti

bildnings förmågan. At det jem^vål år gagne*

ligt i de fall då offification år forilord och.

caries inftållt fig fäfom en följd af deiTa or*

faker, bevifar den forfl.anforda håndel fen. öiu
denna verkan mä enfamt kunna tilikrifvas^

det ymniga forråd af phofphorfyrad kalk,

fom finnes uti Chamomilla, eller i famman-
hang med den fpecifika retning på vis forma-

tiva c), hvilken fynes kunna tilfkrifvas det

flygtiga åmnet i dels deftillerade vatten, må
framdeles underfokningar nårmare beflåmmak

At Phosphorfyran i fådana fall icke ar oDC*

X tydelig,

t) Utan at envift förfäkta denna af Herr Hof*
v Rådet BLUMEN R A CK intagna nya kraften ,

hålft termen ingalunda år fuUkomligen logidc,

fynes det mig icke otjenligt at hårmed uttryc*

ka vilfa pheenomener i animala mechanifmen >

hvilka hvärje fakkunnig genom denna terni

nu mera ganlka lått förflär, utan den vidlyf-

tigare förklarings fom i annat fall vore nödig.

K. r. A, Handh IV. qv.
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tydelig, år af Herr Lentins obfervationer dy
bekant, och jemvål af den ofvanfore anförda

andra håndelfen bekräftad. Emedlertid fore-

Håller jag mig at detta medel icke torde blif-

va overkfamt i Rachitifla anftoter, ehuru til-

fåik faknats at nårmare pr6f\^a hvad erfaren-

heten kan i anieendc til denna gifsning be-

ilåmma. Anledning hårtil, har jag tagit dels

af denna ljukdoms natur, fom hufvudfakeli-

gen beflår i en oordentlig och briflande bild-

ningsformåga, fornåmligaft i benen, dels af

merberorde medels ovederfågeliga egenfkap at

fåtta forenåmnde bildningskraft i ftorre verk-

famhet Denna detta medels verkan, fom af

Herr CoLLEisrBtJSCH redan år anmärkt, år

genom mångfaldiga exempel beflyrkt; uprepa-

de forfok ll^ola nårmare beflåmma i hvilka

fell man kan använda denna defs verkan.

Likvål gålier detta fornåmligafi om miedlets

in vårtes bruk; ty endaft utvårtes appliceradt,

torde det verka endafl fom etdetergens, hvil-

ket icke lårer hafva något fynneriigt fore-

iråde for andra dylika medel.

IMågra ytterligare anledningar, h vilka gö-

ra denna formodan om Chamomill-Extraelets

verkfamhet at oka bildningskraften, fanno-

likare, kan jag ej undgå at nåmna, ehuru de

vifferligen ån behofva lladfåftas af erfarenheten,

innan de kunna anfes fåfom fåkre bevis.

d) S^. Defs Beytraoe zur auslibendeii ArzneV'

wilfenföhafu IL Th. p. 139.
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En Yngling, fom genom manu fl u pra tion

til ytterfta grad blifvit medtagen, både til hull

och krafter, erfor all onfkad verkan af Cha-
rnomill-tnixtiiren, fedah den blifvit jDä fje^tte

veckan nyttjad. 1 borjäh tiiiderfioddes den

vål af födande diast och åfven på llutet äf

en jåmnare kröppsrorelfe, men då deOa ut-

vägar, jemte kalla bad j China öch Martiälia,

åfven förut fruktloR blifvit än Vande ^ har jäg

cj kunnat draga i tvifvelsmål, at tiHl<rifva

Chamomillan, den goda foråndring, totn hos

denna Patient, efter defs bruk ^ få ogöhflcen-

ligen forfpördes.

Et Fruntimer j foin i barndomen hade

Rachitifk difpofition och ältid varit klen ,

blef mycket tidigt gift och forfvagades af tåta

barnfångar ån mer, fä at hoii fladiiade for

en Atrophie med en ovänlig fvaghet i mu Od-

larna oCh fluteligen blef i några år flerilis.

Efter flera medels friiktlofä änvåndande, be-

gyntes med Chamomiil-mixturen , foin efter

tiågra veckors bruk hade en ganilxa hålföfam

verkan både i änfeende til krafterna öch Ut-

feendet; men derjemte blef hon inöm elfva

inånaders tid tvånne gånger gravida.

En FrUj fom vid fordä bärnfången hade
den lyckan ät finna fig ganfkä Välmående och
Utofver formodan flark^ låt hg håraf förföras,

ät ganfka tidigt forfokä fina krafter ofver

hofvan, få at hori dcräf fick en fvår me-
Hörrhagie^ hvilken j efter åfverflånden barhr

X '1 fång

,
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fång, ganfka ofta, ibland hvar annan vecka,
med mycken häftighet och ihärdighet inftållte

fig, och förvärrades genom en fvår forg in

pä tredje året. Efter flera dels fruktloft, dels

med mindre beftändig och pälitelig verkan
använde medel, lyckades det fluteligen at med
ftarka dofes af Tindlura Cinamomi ofvervinna

denna envifa fjukdom, men med den påföljd,

fom af Läkare jemvät tilforene i dylika fall

funnits derilrän olkiljaktig, at Patienten blef

ofruktfam. At förändra denna belägenhet
,

forfoktes brunns-curer jemte ftärkande läke-

medel och derefter länga refor, men utan

annan fordel, än den, at menftruation, fom
efter menorrhagiens uphorande varit mycket
oordentlig, blef härefter bäde til tid och
myckenhet fallkomligen reglerad. Af den

anledning^ jag förut haft at erfara Chamomillens
befynnerliga verkan på bildnings förmågan

,

gjordes dermed hos denna Patient et forfok

iåkmda, at oftanämnde Chamomill-mixtur gafs

til en matfkcd 6 gänger h värj c förmiddag»

Sedan denna method blifvit fortfatt på fjerdc

veckan, uteblef menllruation och Patienten

befarade fådant vara en fortfättning af de

förra oordningarne, men blef efter några må-
nader ofvertygad om lin få länge efterläng-

tade belägenhet. Ehuru oFulHländiga deffa

foriok äro, torde de ändock fortjena den up-

måikianihet at af andra eftergtTas, då ut-

flagct ]ain blifva fäkrare; emedlertid fy nas de

gifva



i8o2, Oä. Nov. Dec. 301

gifva mig Ikålig anledning at hoppas uti Cha-

momillen finna ét onfkadt medel emot Atro-

phie och andra krämpor, hvilka hårfiyta af

en forfvagad bildningsformåga, I Hedifl^a

krämpor lår det likväl näppeligen vara tjen-

ligt, i anfccnde til den inflammatorifka difpo-

fition Ibm deraf få mårkeligen okas.

Inledning til Caricographien

af

Ge©rg Wahlenberg*

2:dra Afdelningen, *)

B R A c T E ^
e

jAlro cgcnteligen modificationer af bladen.

Hos nåftan alla Carices multifpicatae nårma
de lig ganlka mycket, i anfeende till ftrii-

élurcn, ät verkliga blad, men hos fpiculatae

likna de mcr^ fquamae calycinse. Jag anfer

det derfore nyttigt at kalla de förra BraMecs

de fenare BraUeolm, ifynnerhet iom de tjena

til flod ät ax af fä olik befkafFenhet. Gråfen

aga intet motfvarande. De likna måft fpathae

hos Enfatas.

Chara^fererna af dem åro ganflca fortråfF«

liga och förutan dem, fom tagas af frudifica-

tions-delarna, de fåkrafte och nyttigafte af alla.

X 3 I fyn-

*) Se pag. 225 tredje qvartalet år 1802,
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I fynnerhef qtgor^ de bland multifpicata3 en
hiifvuddel af alla differcntierna. Det år

bland annat med deflas uptåckande fom Herr ,

Gqodenougfi gjort fig få hogfl fortjent

St^rrarternas hiftoria. DefTa charaderer aga

framfor frudifications delarna , den förmanen,

^tt de falla lått i ogat och åro lika mårk-
liga i alla åldrar.

De åro af tre hufvLid arter, nemligen:

Bra^ece vaginantes åro af alla de com-
plettafle och tiilhora åfven de florfla och fuU-

l^ouiligarie St^rrarterna. De omge fträet m^d
^n CQmpleU och hel fkida, iom upkommer af

en intumefeentia culmi och ej af någon egent-

ligen få kallad led j famt år fullkomligt con-

tinueU af ftråets fubOantia. Inom denfamma
i botten, fitta continuation af (Irået famt axets

pedunkel likfqm på nyt^ fåftade, den förra

anterius d^n fenare poflerius ( mot dorfum

vel carina bradece)^ och det med en faftfull

anda hkfoin en bulbillus, få att de knappaft

tyckas cpntinnelU af nedre firåets fibrer, Detta

gor ock, at de fedan ll<idan blifvit uppll<uren

i fynnerhet då de åro torra, nåflan af fig

fjelfv^a lofsna från fit< f^lk. Detta fyns båft

på muUifpicataö conipohtie, De nedcrfla

bradleae åro de fullkomligarie och om dem år

egentligen frågan. De ofre nårma fig i alla

^ffeender^ till bradeie amjpledentes.
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JBraSece fub-ampleSentes (^Br. vaginis niillis

Gooden.) onigifva med balis flrået pä tvånne^

eller ock alla fidor (då de proprie heta am-
pledentes och komma närmare Br. vaginantes)

men aldrig med någon ll<ida, upkomma meren-

dels från en fullkomligare led och åro ej få

fullkomligt continuella med ftråets fibrer fom
de förra. Dåremot år fjelfva flrået vid deras

infertion foga interrumperat, utan defs fibrer

fortfara nåftan oförändrade. Axets pedunkcl

tyckes lika vål fåfom hos de förra vara fåO:

i bradteae axill, likfom med en liten lok eller

fuccofitet, och ej vara afdeld från flräets maffa

eller egentligen uppkomma af defs fibrer fom
hos följande. Dcffa bradeae utgöra en ofver^

gång från foregående fpecies til följande, ehuru

altid tydligen fkild från bågge.

Bra^eolce tilhora Carices fpiculatas, åro en-^

daft fåftade på tvånne fidor af flrået^ likna

merendels mycket fquama? calycinae, åro hinn-

aktiga, famt oftafl ej continuella med firåets

fibrer, utan likfom infererade på en dentatio

culmi, från hvilken de med liten våldfamhet

lofl^as. De tyckas vara foga eflentiella både
for flrået och fpiculae pedicell,. hvilka bågge

ofvanfor defs infertion continuera omedelbart,,

och den fenare år aldeles uppkommen genom
delning af den förra, famt åger ingeu vaginula

propria omkring fig vid bafis.

Anm. De måfia termer åro gemcnfamma
fojT alla defiTa fpecies braä:earum.

X 4. All--
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Antalet år lika med axens, det öfverfla

öberåknadt,

Situs är af florfta vigt att kunna få be-

flåmt fom mojeligt år determinera. Emedan
axen åro dels fubfeffiles , dels ganfl<:a långt

pedunculatas, fä anfer jag det omöjligt att på
annat fått kunna beflåmma deras fitus till hvar-

and^a ån genom pedunklcrnas vidfåftning, el-

ler fom år detfamma, bradernas. Detta äter

tror jag fåkraft fke, då afftändet mellan neder-

ila bradeae vidfåftning (åfven l"kidans om den.

åger någon fädan) och den dårpä följande,

jåmnforas med hela flråets långd, fedan denne
|;

fenare, pä fått jag anfört, blifvit afmått. Om !

fpicae foemineae fitta nåra tillfammans långt

ned på fljelken, få att florre afftänd blir mel-

lan fpica mafcula och ofverfla foeminea, ån
mellan ofverHa foeminea och dårpä följande,

fä måfle afftåndet mellan hann-axet . och of-

verfla hon-axet famt bagge nedre hon-axen,

b var for lig fårficildt beflåmmas. Men fom
detta år ovanligt, fä forflås altid under, då ej |

något fådant nåmnes, at afflåndet mellan axen
j

åftager (detta beftåmmes , fom fagdt år , med
bradernas vidfåftning), i män fom de åro i

nummern nårmare till det öfverfta och det i

en jåmnt aftagande feries, ju ftorre defs mindre
,

axens antal år. Således då man har afftändet
'

mellan de nederfta beftåmt och axens antal

gifvet, fä år det lått att dåraf finna hvilket axs

afftänd frän annat fom håift behagas. Detta

be-
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beftåmningsfått har dock forofrigt lina ölägen-

heter, t. ex. att då fåledes afMndet mellan

braéteae hos en Carex, braéleis vaginantibus

,

jåmnfores med en bradeis ampleélentibus , fä

fynes det, ehuru lika, pä den förra mindre

ån på den fenare, hvilket kommer dåraf, att

vaginae ej falla få lått i ogat och att deras

olika långd merendels vid forfta påfeendet ej

beräknas. Ett annat inkaft kunde vara att

det år for mycket relativt, men detta utgör

defs verkliga fordel.

Er. remotiffmce , dum fpatium inter infertiones

infimarum braétearum, refpondet |- longi-

tudinis culmi.

C' diftans, grifea, xanthophyfa, livida.

Sr, remotce, fi | a^quat.

C. riparia, hirta, pumila, drymeja, hetero*

fperma, raphiollachya, clandeflina, laxa,

depauperata, triflora, cylindracea, latifolia,

botryflachya
, fcabrella, Forfteri, firma,

pilofa.

Br, fiibremotce, fi | vel |.

C. Micheli, chinenfis, leptoflachya, panicea,
*

gracilis, indica, fpartea, brunnea, brachy-
{

flachys,

Br, remotiufculiv, fi f vel f fit earum diftantia,

C. aiba, fpeiroflachya, triticea, agaflachys,

acuta, polyftachya, cladoftachya, cruciata,

aquatilis, filiformis, remotiufcula.

X 5 Br.
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Er, difiäntes, (i | ad ^t.

C. Japonica, fulva, caftanea, Buxbaumii,
tephroflachya. leonuroides, globularis, ro-

tundata, lurida, maritima, nardifolia, faxa»

tilis, remota, ramofa, nigricans, veficaria,

ampullacea.

Br. fubdiflances, fi ad -ri»

C. prgecox, llavefcens, capillaris, digitata,

pallefcens, limofa, prafina, flacca, atrata,

magellanica, ftrida, cufpidata, fufca, cae-

fpitofa, radiata, flraminea, gibba, axillaris,

loliacca, divulfa, paniculata, paradoxa.

Er, fubapproxmatce , fi vel 3 lineae circiter

& paullo ultra.

C. flava, folliculata, rariflora, itrigua, to«

mentofa, varia, pfevdocyperus , canefcens,

norvegica, ftellulata, elongata, rivularis,

repens,

Br, approximatm, fi vel 2 linea? circiter.

C. piluliFera, alpina, arcuata, capen fis, bri-

zoides, arenaria, muricata, cinerea, leporina.

Er, confertoe, fi vel l lineDe.

C. pedata, trifiachya, fupina, ericetorum,

montana, Helconafies, glareofa, tenuiflo-

ra, lagopoides, mucronata, mierofiachyaj

Schreberi, intermedia, lobata, divifa, tri-*

buloides,

Bl\ aggrtgatix^ fi 5 linea.

Q. chordorrhiza, incurva, leptophylla, fe-*

tida,, micralpcrma, vulpina^ glomerata.

Br.
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Br. confitce (]Capitiilum involiicratum Audorum.)
C. cyperoides, baldenfis.

Anm. Man kan åfven fåga fpicae remo-

tiffimae, remotae, o. f. v. då bradese ej åro

vaginantes och fpicae aldcles feffiles, hvarvid

kan måtas från det ena axets fåfte till det

andras utan affeende pä deras form. Då detta

åter ej år håndelfen, måfic man utmårka de-

^ras fitus med bradeae, fom fagt år.

Figuren m. m.

Bf\ fubampleUentes (Br. vaginis nullis Gooden.)

in duobas culmi lateribus inferuatur eum-
que vix ampledunt nec ullo modo vagi-

nant. Culmus acutangulus efl.

Carices fpiculata? fere omnes; Multifpicatae

difligmaticae & nonnullae triftigmaticae.

Br, ampleBentes (Br. vaginis fubnullis Gooden.)
ad iniertionem omnia latera culmi am-
bientes Cneutiquam vero vaginantes, quod
fit plerumque marginibus coloratis raris-

fime phyllochrois.} Culmus teres vel ob-^

tufangulus eft,

C. ericetorum, arnpullacea,

Br. fquamacece (fpicse nudae f, ebradeata» Au-,

dorum): fubampledentes fquamis calyci-.

nis aequantes,

C. fpicuiatae plurimae, rariffime multifpiceas,

Bj' fquamacece phijllochroce totse fubflantia & co-.

iore foliorum»
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Anm, For ofrigt kallas alla de delar, fom aga

denna befl<affcnhet hvar for lig phyllochroae,

til ex. dorfum phyllochroum , latere phyllo-

chroa o. f. v.

Br, fqiiamacece cotoratce, fubflantia opaca cras-

fmfcula colorat^, i. e. alio colore quam
foliorum imbutse.

Er, fqiiamacecB dilutce, fubflantia pellucida dilu-

tius colorata aridae.

Er, fquamacece liijatince ecoloratse.

Nervus dorfalis linea tenuis medi^ fquamee,

brevis, fi ad dimidiam longitudinis excurrit,

longus, fi apicem adtingit.

Porjim fquamce, medietas ejus f latitudinis com-
prehendens.

Latera fquamce efl pars inter nervum dorfalem

& margines.

Margines fquamce.

Er, fquamacece miiticce y vid fqu. calycinas.

Er, fquamacece mucronatce. Ibid.

Er, fquamacece cufpidatce (ariftatae Auél.) fi apice

.

fetaceo terminantur ipfa, fquama paullo

longiore.

C. norvegica.

Er. fquamacece fetigera?, fi feta terminantur ipfis

pluries longiore.

C. radiata^ loliacea, divulfa.

Anm.
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Jnm, Defla fkiljagtigheter åro markvår-
diga i det affeendet, att ehuru de fpecies foin

åga t. ex. Br. fetigerae ofta variera utan dem,

få finnas de hos andra aldrig, ehuru de ock
må förändras. Således år egenflcapen att flun-

dom kunna få dem cufpidatae fetigeras o. f. v.

dex fom fortjenar upmårkfamhet.

Längden af bradese ger ganfka tillförlitli-

ga charaderer. Den måfie brukas med ur-

fkillning, ty bland annat finner man att de

fpecies fom naturligen hafva Bradeas fquama-

ceas, flundom få dem foliolatas o. f. v. hviiket

jag anfer fom en monflrofitet fortjenande in-

gen uppmårkfamhet. Vid defs beftåmmande
obferveras altid dc nederfta. De ofre aftaga

i längden.

Br. fubuaginantes fi tubum breviffimum vix ul-

tra dimidiam lineam longum bafi formant.

C. arcuata, extenfa.

Br. breviffime vaginantes , fi culmi vel una
alterave linea culmum obvolvunt.

C. fiiiformis, rotundata, foliiculata, flava,

fiavefcens.

Br. breviter vaginantes, fi culmi vcfliunt. .

C. fulva, caflanea, lurida, fccalina.

Br. longiufcule vaginantes fi culmi tegunt.

C. fpeirofiachya, hirta, chinenfis, drymeja,

xanthophyfa.

Br. longe vaginantes, dum | culmi vaginant.

C. difians, agafiachys, raphiofiachys, grifea.

Br.
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Er. longiffime vaginantcs, fi | culmi vefliunt.

C. latifolia.

JBr. vaginantef
,

apkjllce dum nullo foliolo tei:-*

minantur, fcd totae fcariofae funt.

C. digitata, pedata^ alba.

Er, fubapbyllce , fi apice brevi phyllochroo feta

iatiore, praeditse funt.

C. latifolia
,

nigricans.

Er. fuhfoliolatce dum foliolo brevi | longitii-

dinis culmi asquante terminantur.

C. Chinenfis, Micheli, triftachya, pilofa^

tomentofa, praecox; pilulifera, alpina, li-

mofaj csefpitofa, curvula^ arenaria. ^

Br. foliölatce dum foliolo | longitudinis culmi

gaudent

C. fpeiroftachya, cafianea, capillaris, laxa$

atrata, magelianica, irrigua, firida, nardi-*

folia, faxatilis, baldenfis.

£r. fubfoliatce fi folio brevi f longitudinis culmi

ornatae.

C. brachyfiachya, rotundata, glaucefcens;

capenfis, axiliaris^ fiacca,, globularis, pal-

lefcens.

Er. foliata', fi folium earum J longitudinis cul-

mi cfi.

C. difians, fulva, triticea, xanthophyfaj

drymcjci, depaiiperata, filiformis, brunnea;

p ra fl na
,
japon ica, Buxba n ni i i

,
tep h rofia chya *

livida, paleacca
, maritima, cufpidata, fa-

lina, remota.
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j?n foliatos longce, fi folio f longitudlnis culnii

confiant.

C. flava, flavefcens, hetcrofperma
,

hirta,

leptoOacIiya, pumila, indica, cruciata, bo-

tryllachys; reinotiurcula
,

gibba, pfevdo-

cyperus, veficaria, aquatilis, aciUa.

Br* fotiatce longijftmce,

C. curvata, fecalina, grifea, lurida, folli-

culata, raphioftachya, cylindracca, agafta-

chys; leonuroides, riparia, gracilis.

£r. tatiufcule^ fubangufle &c. foliatce: determinan-

tar eadcm nieiifura ac latitudo foliorum.

Br. cnlmum fuperantes , fi folia earum apicibus

culmum plures uncia3 fuperant.

Br, altitudine culmi^ fi apicibus culnio asquant.

C. fulva.

Br, ciilmo humiliores, fi apicibus ultra unciam
culmo inferiores.

jlnm. Da brad:ernas fitus och långd åro

bcfiåmda, fä följer vål dåraf deras hogd emot
flräet; men det år dock ej altid fä lått att finna.

Br. conftriBe vaginantes, C. diftans.

Br. laxe vaginantes» C. fpeiroflachya.

Br. inflate vaginantef. C. chinenfis.

Br, fubampleSmtes foliolat ce exauriciilatce, dum ad

infertionem juxta margines nullis menibra-

nulis f. auriculis infirudDe funt. C. nardi-

folia, ftrida, aquatilis.

Br, fubampleBentes auriculatre, membranulis eo-

loratis ' ad infertionem prseditce. C. faxa-

tilis, ca^fpitofa.
^^^.^^^
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Anm, Deffa (illa ge härigenom tillkånnå

fin afhnitct med Br. fquamace^e, dä auriculae

tunna an fes fom lämningar efter fquama fedan

ryggen dåraf utvuxit i blad. Detta bevifar

ganika många Carices, fom få de ofverfla bra-

deae fedan de blifvit mycket korta, altid auri-

culatae. De åro dock vifla arter mera egna^

t. ex. C. faxatilis kan variera med rått långa

bladlika bräden, ulan att mifla fina auriculae,

då dåremot C. aquatilis behofver att få dem
ganfl^^a korta, innan några margines membra-
naceag colorate fynas.

Anmärkningar vid braS;ernås vidfåflning, längd m. m.

Braéheae vaginantes förändras aldrig i an-

feende till deras vidBiftning. Eradeae ample-

élentes & fubampleélentes äter kunna vara af-

vikelfcr från det vanliga och naturliga under-

kaftade. T. ex. om en Carex bradeis fub-

ampleétentibus triQigmatica får nederfla axet

längre ned på flräet ån naturligt, få händer

ilundom att defs bradea blir bafi breviffimc

vaginans ; men denna vagina har tredje fidan

mycket hinnacktig och man urll^iljer lått bla-

dets kanter. Så hånder flandom med C. pal-

Icfcens. Detta år en afvikelie från naturens

bcflåndiga gång, åbragt genom en håndclfe, fom
ej bor forvilla den granlkande Ortkannarcn.

Naturen åger lika väl fin fåkra lag hårutin-

nan, och det år, få hår fom alleilådes, någon
vifs befiåmd form, fom år den naturliga. E^ore-

målet
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målet for vårt bemödande att finna denna

,

och dä det lyckas blir det fedan lått att ut-

reda fig vid fmä lufuSj hvartil oui hånda na*

turen år mera fallen ån pä andra Rållen* Det

år udkiljandet af deHa afvikelfer Från det na-

turliga fom utgör Vetenftapens fuidgaj då i

annan håndelfe man kunde bli benågeii ätt

anfe allt for danadt af en fliinip* — Hvad
bradearum foliatarum långd angår ^ få år vkl

ej min mening att den altid n<aU finnas full*

komligt lika hös alla individuer af famma
fpeciegj men jag år ofvertygad att den vifst

ej år fä tillfällig fom den vid förda påfeendet

fynes* Då en bradea emot naturliga låget

fitter långt ned på flråetj få blir den ock
onaturligt lång. Detta måOe ej tagas fom fkål

for deras forånderlighet, och om ån denna

egenfl^ap fkulle vara något forånderlig, fä fin«

nes lika vål ett vifst, fom år det råtta Och
naturliga* Detta åter måfie beflåmmas genom
noga obfervationer pä en flor mån^d indi*

viduer* h vilket jag angående de Svenfixä ar*

terna fokt gora och vågar fåledes, hoppas, att

hvad jag i anledning dåraf fiadgatj ej klandras

efter ett och annat ofullkomligt famt utan ur*

fkillning famladt fpecimen*

Aro hos Carices mAiltifpicatae altid fåflade t

axillcn af bracleaej uppkommande af tredje

flråets kant, dår den i fynnerhet hos vaginata?

K. A. Hmidh IV. qv. Y (på
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(pä fått fom blifvit anfört under braéle^e)

ej tyckes diredle fammanhångande med fträets

fibrer, utan genom fin faftfulla ånda likfom

med en bulbillers inplanteras i bladvccket.

Den år vid fin bafis omgifven af en tunn
membran, fom enfamt omklåder pedunkeln,

fåft ofvanfor defs fuccofitet, dold af bradlea.

Denna membran fom jag kallar

l^aginula fins endaft men altid hos Carices

multifpicatae , famt IMljer dem rått vål frärt

fpiculatse. Den år hos Carices vaginatae full-

komligt vaginans och ofta flere linier läng, fä

tunn och fä tått intill pedunkeln fittande att

den ej lått uptåckes men faknas dock aldrig.

Hos Carices ampledae (i. e. bradteis ampleden-

tibus dotatas) år den åter mycket kort, oftaft

vid pafs en linea famt helt litet vaginerande,

mera lik en fquama, merendels tjockare och

fåflad litet högre upp på pedunkeln, att den

åfven hos en del kan iynas utan att defiruera

bradea. Ucti nårmar fig fäledes hos delTa fe-

nare mera till naturen af en fquama calycina,

men år dock altid vål fkild frän dem och

utgör åfven hår ett fåkert Ikiljemårke frän

Carices fpiculatae (h vilka fiftnåmnde aldrig åga

något fädant). For ofrigt har jag ej funnit af

den någon nytta vid Starr -arternas fkiljande.

Longitiido pedunciiU år mycket olika hos

fårfkildta fpecies, men altid hos multifpicatas

(hvilka åro de enda fom åga dem) märklig.

Det fins nämligen af deffa fiflnåmnda ingen

fom



fom år dem fullkomligt utan , hvarmed dc

ock fkiljas frän fpiculatag. De åro fmårre,

tunnare och mera rundade ^ dä bafis rachitis

hos fpiculatae år tjock och altid hvafst tre-

kantig.

Chara^eremn tages hufvudfakligen af deras

långd, antingen for iig fjelf eller i jåmnforelfe

med vaginae bradearum famt något afdiredion.

De åro rått goda, endaft man blott har af-

fcende pä dem fedan kapflerna börjat mogna*
'Längden mera abfolute befiåmd, utan af-

feende huruvida den tåckes af vagina eller ej.

P. breviffmn (i. e» SpicCB fubfeffdes) u peduncu*
lus quo inferitur fpica dimidia linea cir*

citer longus eft.

C. arcuata, caefpitofa, nardifölia^ ilriéla.

P. breves (i. e. Spicce fubpeduncutatcc) Ii io^i*

gitudinis culmi vel una linea»

C. Hava, flavefcensj filiformis, rotundata

aquatiiis, acuta.

P, fuhbreves, fi culmi vel ^ ad 3 lineas longi»

C. fulva^ lurida, cufpidata, falina^ gracilis,

prafina, livida, riparia»

P. longmfcidiy fi löngitudinis Culmi asquant*

C. flacca, pallefcens, japonica, rariflofa, ir-.

rigua, leonuroideSj fpeirollachya, pfevdo«

cyperus*

P. iongi, fl I culmi adtingunt

C diflans, ftrigofa. drymeja, Capillans, de^

pauperata, limofa, maritima, paleacea.

P. longijfimif R | culmi.

Y 2 Längden



6 1802, Oä. Nov. Dec,

Längden i proportion mot vaginas bra-

(^learum år tillförlitlig och fåker, blott man
endaft iakttager den på fruktbärande (t] blom-

mande fubjeder). Jag har vid defs benäm-
nande mycket afvikit från Herr Goodenough
och följt LiNNCs method, då han t. ex. om
en del Ericae fåger flamina exferta och ej

Corolla ftaminibus brevior o, f. v.

P, inclufi (vaginse aequantes Gooden.)
C. folliculata, lurida, Micheli, pedata, brun-
nea, leptoftachya.

P. fubinclufi, dum | longitudinis eorum extra

vaginam protruditur.

C. hirta, Xanthophyfa, agaflachys, chinenfis.

P, fubexferti, fi | nuda eft. C. pumila.

' P, exferti (vaginae dimidiatae Gooden.) dum
dimidia pars exferta eft.

C. depauperata, grifea, triflora, pilofa, nigri-

cans, laxa, digitata, cruciata, cladoftachya.

P. longe exferti (vaginae abbreviatce Gooden.)
dum I Sc ultra exferta eft.

C. drymeja, caftanea, brachyflachya, For-
fleri. capillaris, botryflachya.

Dire^ion år diagnoftice at lita på, få vida

den beror af pedunkelns figur.

P. reUi, C. depauperata &c.

P, penduii, tam tenuiffimi ut fpicam haud fur-

fum attollerc valent.

C. drymeja, limofa.

P. re-
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P, Heurvati, compreffi Tunt & propria vi re-

curvantur fme refpedu ponderis fpicae,

C. capillaris, irrigua,

P. retrociirvi, horfum vorfum curvati & inter-

dum orbiciiliiiii formantcs
, fpicas vario

modo diredas gerentes.

C. caftanea, nigricans, rariflora.

P, reäinati, primum reciirvati apice demum
adicendentes fpicasqve furfum attoUcntes.

C. paleacca,

Sp I c^,

Egenteligen få kallade, kannas frän fpiculas

därmed, at de åro flådda af bradese, fom
meråndels åro vaginantes, fållan fubampleden-

tes nåRan altid mer eller mindre foliat^, ganika

fållan fquamaceas , aldrig fullkomligt feffiles

,

utan fåftade med en mårklig (oftafl rått läng)

pedunkel i axillen af bradea, och det medeifl

en fuccofitet, fom gor at den fnart lofsnar,

famt omgifven vid bafis med en membranula
vaginans (pä fått fom jag dels vid bradeae

dels vid peduncuii belkrifvit). Sjelfva axen

åro flere pä hvart flrä, hvaraf de nedre åro

meråndels enfamt foemineae och de fom Huta

flräet mafcul^e, ganfka fållan alla beflåndigt

androgynae , meråndels enkla och nåflan be-

tagna formägan at grena fig, iållan altid gre-

niga. De ha fquama? calycinae fom åro mer
eller mindre adnatae, fållan ampledentes, och

flores merendels trifligmatici, fållan diftigmatici.

Y 3 De
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De tillhora enfamt Carices multifpicatae, hvar-

af de förra med dem ikola fkiljas från fpiculatae. ^

Därtill åro val de uppgifna ikiljemårken nog
fpridda och de måfta af dem mänga undan-

tag underkaOade, men då man tillika iakt-

tager hvad jag anfört om brad:ea3 och pediuicuii

famt hvad jag kommer at nåmna om fpiculae,

fä hoppas jag at, med liten upmårkfamhet pä
fjelfva växterna, (kiljandet mellan Carices mul-

tifpicatae och fpiculatae, d. å. mellan Carices

fom åga Spicae och fpiculie, fkall blifva täm-

ligen lätt,

Sexti fimt

Sp^ femimcc y proprie dum multis aliis quam
ffjemineis floribus gaudent.

Anm. Sädana finnas näflan aldrig på en Starr-

art, med mindre dår åfven finnas fpicae mafculas.

Sp. femimcd apice mafciila dum tota fpica femi-

nea cd, praeter extimam apiccm non-

nullis floribus mafculis praeditam.

C. triticea & plurima? alia? fpicis mafculis

pluribus prasditae praecipue diftigmatica^.

Anm, Deffa fldljas altid från androgyn^e

och pfeudandrogyna^ därmed, att de ofverfla

axen aga cnflimt fiores mafculi. DeiTa flores

inafculi i fpetfen, af hon-axen finnas hos en

del pä alla hon-axen och år dä ganfka märk-

värdigt (i. e. C. triticea), men hos de mäfta

obferveras de endatt pä de ofverfta, det är,

pä dem fom fitta hami-axet närmaft, och det

ftundom
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ftundom i få flor mångd, att de intaga hela

ofra hålften af hon-axen och dårutofver, men
bevifa dock ingen ofvergång af hon-ax till

hann-ax, ty hann-axen åga aldrig honblommor
vid bafis. Så fnart fom et förmodat hann-

ax åger honblommor vid bafis, få år det in-

tet hann-ax utan et hon-ax af det nu i fråga

varande flaget, hvilket man med uppmårkfam-
hct på naturen otvifvelaktigt finner. Denna
anmärkning år af mycken nytta vid beflåm-

mande af hann-axens antal. ~ For ofrigt år

den charader, om hvilken nu egcnteligen år

fråga af vigt af ordfak, att det år i fynner-

het vifla arter eget att kunna få flores ma-
fculi i fpitfen af fpicae feminea?, då åter andra

aldrig åga fådana, utan alla hon-axen flutas

med fullkomliga flores feminei.

feminece bafi mafcula dum praeter fpicam

mafculam adfunt in eadem planta fpic33

foeminea? ad bafin nonnullis floribus ma-
fculis dotatas.

C. Exflenfa, Forfleri.

Anm, Detta år en omflåndighct af florfla

betydenhet, fom ganfl^a fållan förekommer,
och tycks ge tillkånna någon benägenhet att

ofvergå till pfevdandrogynae. Benämningen
af deflTa bågge fifla torde kan hånda fe något
underlig ut, men jag tror dock att den år

cnlig med naturen.

Y 4 Sp.
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pfeumdrogyncB dum terminalis eique proxU
mag {plcdd fuperne femineas inferne ma-
fciila? funt (neutiquam vice verfa^ nec

uUa carum mafcula.

C. atrata, inageilanica, alpina, Buxbaumii,
fuli^rinofa,

jdnm. De kunna variera med ofverfta axet

enfam.t af hannblommor beHående , fom jag

liog ofta fett på C. alpina och Buxbaumii,

mm detta forringar ej charaderens vårde,

Sjelfva förmågan att bli pfevdandrogyna3 pä
fått jag anfört (få mycket mera då de nåflan

altid finnas iadana) år något få eget och få

hufvqdfakiigt, att naturen aldrig hos de ofriga

ehuru få föränderlig, icke en gång bland mils-

fofler frambringar något dylikt. Spicae pfevd-

androgynae aga aldeles ej någon affinitet med
fpicul^, utan tvårs om åro defla Carices långt

mera från fpiculatas fkilde ån multifpicatae

diftigmaticce. Deras förening med de ofriga

C, multifpicatae trifligmaticas år aldeles otvif»

velaktig.

Sp, mafcula; åro al tid terminales och aga aldrig

några honblommor vid bafis.

i§7, androgijnce dum omnes fpicae earumque ra^

mificationes femper floribus & mafculis

& femineis Eequali proportione compofit^ö

funt quarum mafculi luperiores, nec ullis

fpicis fexu diflindis gaudet planta,

Carices multifpicatae compofitce bafva en*

lamt men enfamt fådana.

Anm,
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Anm. De åro dock ej af fainnna natur

foni fpiculas, utan mera linearifka, altid i ipit-

fen mafculee och det antingen till hela fpitfen,

eller till hälften, eller till ilorrc delen af axets

grenar, då fpiculge blott åga några fä blona-

ij>or i toppen,

Spic^ fminece,

Afhandlas härefter egentligen, ehuru många

af deras termer paffa for alla ilags ax.

Antalet af hon-axen ger ganfka fållan nå-

gra Charaderer, Naflan hos alla år det (å

lika, att ingen hjelp dåraf vid ftarr-arternas

fi<iljande år att vånta, och åfven då det fom

måd differerar år det få variabelt att foga dår-

af kan inhåmtas. De åro merendels 2 ibland 3,

och detta fortjenar anmårkas då Oor briil år

på fkiljemårken, emedan det ena fpecies ofta-

re åger tvånne et annat oftare trenne. Då de

åter blifva 4 till 5, år det af mera betydenhet.

Situr år af flor vigt och detcrmineras hos

de måfta medelR bradeis på fått fom dår blif-

vit anfört och på fl^ål fom jag dår uppgifvit,

Diredlion beror merendels af pcdunkelns be-

H^affenhet, ibland ock af Rachis, och fom ord-

faken till den iimima igenfinncs i defTa delars

firudur, få år den af betydenhet. Hår menas
endaR fruktbärande ax och ej blommande.

Sp. ereBcG- funt v el Jlri^ce uti C, raphioOachys

& hcterofperma, vcl laxce ut C. Icptoftachya,

Y 5 Sp.
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Sp. cermce, fi fponte paullo curvati funt, ut
apice vix horizontem fpcAant. C. atrata

(fubcernuag), magellanica.

nutantet, fponte in arcuni flcxse ut apicc
tcrram fpedant.

C. årfmt]3., leonuroides, paUefeens^ irrigua,

Sp, pendidce. C. laxa, limofa.

Situs florum ger fortråffliga fl:iljemarken och
faller ganfka lått i ogat, Dåraf beror måft

axets tjockhet.

Sp* fparfiflörcv, fi flores una linea a fe invicem
in rachide inferuntur,

C. Icptoftachya, heterofperma, drymejaj
pilofa, alba.

Sp, fubfparfiflorce, fi dimidia linea a fe invicem

remo ti funt.

C. pfyllofora, levcoglochin
, livida, rari-

flora, ieptalea, Davalliana.

Sp, fubdenfiflorce y fi | linea & paullo ultra ap-

proximati.

C. raphioftachya, laxa, limofa, microglo-

chin, dioica.

Sp. denfiflorce. C. agaftachys, pyrenaica, capi-

tata, irrigua.

Blommornas antal år åfven af flor betydenhet.

Sp* triflorce, C. triflora, depauperata, levco-

glochin, petraea, clandeflina.

Sp, pauciflorcey 5 circiter floribus conflantes.

C. pfyllophora, leptalea , xanthophyfa,

grifea, alba pedata, varia, livida.

Sp,
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Sp.fubpauciflom, 8 circiter floribus oniiflas funt

C. capillaris, digitata, montana, rariflora.

Sp. fubmultrjloro!, fi 12 circiter. C. microglochin*

Sp. multiflora, ii 16 & uitra. C. pyrenaica &c.

Längden af hon-axen åro med någon for-

fiktighct anvånd af tåmrnelig vigt; ty den kän

ofta hos en del, fom ha dem rått länga, hån-

delfevis forkortas, men jag har fett att de for-

långas ofver det vanliga. Emedan den for-

ofrigt bidrager få mycket till växtens utfeen-.

de, fä år defs beflåmmande och anförande an-

gelägen, ehuru man ej med full fåkerhet kan
lita på de charaderer fom tagas dåraf.' For-

mens ofåkerhet beror af längdens förändringar.

Jag har här fokt beftämma den relativt till

firäet, men kan hända vore det bättre att i fy n-

nerhet hos de korta utmärka det genom mätt.

Sp* bremJfimcBy fi rachis in qua inferuntur florcs

duo tantum lineae longa efl vcl /a longi-

tudinis culnii.

C. montana, pilulifera, cricetorum, capitata»

iS/7. hreues, fi 4 lineas longa efl rachis feu iii

majoribus longitudinis culmi.

C. Davalliana, tomentofa, flacca.

Sp» fubbreves, fi rachis ad xä longitudinis

culmi efi,

C. drymeja. littoralis, veficaria.

Sp. longiufculcey fi f longitudinis culmi adtingunt.

C. ampullacea, leonuroides, raphipflnehya,

leptoflaphya, riparia.
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Sp. tongce I CLilmi. C. hamata.

longifpmce -f
culmi adtingentes.

C. agaftachys, uncinata,

Crafities ger ganO^a fåkra charadlerer. Den
beror af kapflernas flållning, ftorlek och form,

och kan fåledes cj vara ofåker. Dårvid måtes

från kapflernas opningar om de åro utefiående,

*S}?. angiiftisfimce una linea latas,

C. leptofiachys
,
drymeja, trifiachya.

Sp, angupo! 1 1 linea? latas. C. liamatas, raphio-

flachya.

fiibangujl(^ 2 linese latae. C. agaOachys,

Sp. crasfiufcidcc 3 lineae lata?.

C. hirta, chinenfis, dillans, fecalina.

Sp. crasfce 4 linea? latas.

C ampullacea pfevdocyperus
,

filiformis,

pymila, cylindracea.

Sp* crajfiffimce 5 , 6 & plures linese latae,

C. veficaria, iurida, triticea.

Formen beror måft af långden i propor-

tion till defs bredd, få att då defia åro gifna

fä har man åfven axens figur bedåmd. Dstta

oaktadt år det ofta af nytta och beqvåmlig-

het att med ett ord kunna utmärka den. Hon-
axen åro altid mer eller mindre cylindrifka.

Den år nog forånderlig. Dårvid hafs endaft

vid termierna affeende på långd och bredd, ty

kroklinien fom fidorna gora differerar knapt.

Således åro de globofa?, fubrotundas ovatas,

ovales ,
oblonga? o. f. v.

Sp.
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Sp» chordceformes anguftiffi 11133 longitudine mul-

toties majori.

C. leptoftachys.

Sp^ flagelliformes fubangufiae longitudine fcre

vigecies majori.

C. agaftachys.

Sp. cijUndracecii craffiufculas aeqvalis ubique iati-

tudinis longitudine pluries majori. C. cy-

lindrace^.

Sp, incrajfato-clavatce dum fenfim apiccm ver-

fus magis denfiflorse evadunt. C. aquatilis.

Sp* obtufce fi dores feminei in apice fpicae com-
pade aggregantur, fine ullis mafculis.

Sp, acutce fi floribus nonnuUis mafculis termi-

nantur fpicae qu^ reliquis grandaefadis

anguflie perfiflunt & acumen efliciunt.

Sp. bafi obtufce fi fpic2e etiam bafi denfifiorse funt.

C. teproilachya
,
japonica & plurimae aliae.

Sp, bafi aciitce Ii bafi minus denfiilor^ quam
de caetero.

Sp. bafi elongatce fi fpic^ verfus bafis fubfparfi-

florae evadunt dum de c^tero denfifioiLS

funt.

G. riparia.

Anmärkning angående nederfta axets fiitiis m. m.

Då pedunklerna af de nedre axen åro grad-
vis litet långre ån de ofre, hvilket de fifia fä-

flade upp vid hannaxet, eller långrc ned^ till

Qch
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och ned vid roten; fä år deras fitus natur*

lig: Blen om de ofre axen åro fubfeffiles och
det nederfla helt oförmodat får en ganfka läng

pedunkeU fom nåttan råcker anda ned till jor-

den men dock upphöjer fitt ax till det flållet

af fiväet dar axet i ordning med de andra en-

ligt de lagar fom blifvit angifna borde vara

fåtlat med en i fin ordning kort pedunkel

fom de andra; få år detta en onaturlighet

hvartill ingen bor iåtta något fortroende. Så-

dant har jag ofta fett på C. ericetorum, mon-
tana, pr^ecox, csefpitofa m. fl. hvartill ej vi-

dare behofves ån att den nederfla bradea blir

(ittande onaturligt långt ned, då åfven pedun-

keln ånda dit måfle uttånja fig; men det år

mårkvårdigt att den altid uppbär fitt ax lika

högt som om den futte fållad i fm naturliga

ordmng högre upp på flrået, hvilket den ej

fkulle gora om denna firukturen vore natur-

lig: utan tvårs om då ha den nåftan lika kort

fom de ofriga axen. Befynnerligt år härvid

att C. gynobaiis altid vilas i famlingar med
denna af mig förmodade onaturliga ftruktur;

men kan hånda år den ej altid få i fin hem-
ort. Kan hånda hafva Samlare fedan den

fått namn håraf endafl tagit fådana fpecimina

fom gjort fkål for namnet, anfeende de andra

for mindre completta. Helt annorlunda målle

man domma om dem fom hafva alla axen

långt pedunculatae t. ex. (ambigua Schkuhr

Spic^
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S p I c mafcutce.

Angående grånfqn mellan dem och hon*

axen mäfle årindras hvad jag vid Spic« femi-

nese apice mareula anfört. De flåfla Carices

aga blott et hannax nedom hvilket ofverfla

honaxet litter fådat pä ett afflånd fom år li-

tet mindre ån det fom år mellan ofverfla hon-

axet och det dårpä följande. DeiTa få aldrig

någonfin flere, hvilket noga ol)ierveras. De
Carices äter fom ofta äga flere honax variera

nåftan lika ofta med ett^ fä att det år måfl

förmågan att kunna få tvånne eller flere famt

deras låge och befkafFienhet dä de åro närva-

rande fom fortjenar uppmårkfamhet. En del

t, ex. C. hirta, pumila m, fl. äga invid fpica

mafcula terminalis, ett helt litet hannax fom
fitter fåftat aldeles vid bafis af det flora famt

år 3 gånger kortare, ifrån hvilket år ett långt

bart fpatium till honaxen. På andra åter t. ex,

C. veficaria fitta flere fmårre hannax tått intil

det fom flutar flräet famt åro hälften kortare

ån fpica terminalis. Hos andra åter t. ex. Ca-

rex riparia åro flere fidohannax hvilka åro

nåflan fä flora fom term.inalis famt fåflade på
affländ fom tilltager i mon fom de blifva i

nummern afiågsnade från terminalis och kom-
ma närmare till honaxen. Emellan det nederfla

af defla hannax och ofverfla honaxet.

Formen år ej till flor nytta vid arternas

fkiljande. Hos outflagna hannax år tjoekhc-
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ten ofta anfcnlig få att de blifva nog clavatag

t. ex. C. iiiontana, men detta forgär fcdaa

'^{laniina åro aliallna och kan fåledes ej tiena

till Hor råttelfe. Hos andra äter dar tjockhe-

ten vårkligen beror af mycket tått tillfamman-

fittande fquanue eller dylikt t. ex. C. ericeto-

rum och faxarilis, famt aldrig foråndras, dår

fortjcnar det viflerligen uppmårkfamhet. Åf-
ven få hos dem fom altid hafva hannaxet myc-
ket foalt i fynnerhet om fqnamae tillika åro

convolventes fom pä C. globularis, depaupera-

ta m. fl. och fåledes aldrig varit tjockare.

S p I c tr L ^ ,

Skiljas från Spicae dårmed att deras brad^eolse

altid åro fubampled:entes famt nåflan ftåndigt

fqisamace^e, åro altid fullkomligt fefliles med
rachides fom uppkomma genom firåets del-

ning fullkomli^ej direde ffån defs mafla och

åro tjockare vid bafis famt trekantiga utan

nås^on vaginula. De åro altid denfifloras och

formera merendels tillfanmians likfom en fpi*

ca compoiita. Alla åro de androgynas (för-

utan på Carex mucronata). Squamae åro altid

ampiecfentes, fitia altid mycket tått och blom-

morna altid diOigmatic^e (förutan C. capen-

fis, curvula, hcteromaRa och baldenfis)* Dc
tillhora enfamt Cariccs fpiculata? ty grenarna

aF fpic<« hos MuUifpicata? compofitee böra ej

få detta namn.
Spica
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Spica tompofita dum in fuprema parte culmi

juxta fe invicem irileruntur ut quafi fpi-

cam efficiant.

Spica decompofita fi culmi fuprema pars ramu-

los habet, in quibus inferuntur fpiculse

fefliles.

C. muricata fec.

Spica fupradecompofita fi ramuli iterum dividun-

tur in ramulos fpiculas gerentes»

C. paniculata, paradoxa, vulpina &c»

Anm, Detta mäfte iakttagas und^ blom-

ningen eller ftrax därefter, ty fedan kapderna

börja mogna mårkes det ej få tydligt.

Spicuh apice mafculcd funt omnes gequales &
omnes paucis floribus mafculis dotatae,

Harum Carices plures fpicam decompoC*
tam & ramofam gerunt

Spicutce haft mafculce funt plerumque paullum
inaequales, quarum laterales faepe fere uni-

ce feminese & minores, terminalis major
& pluribus floribus mafculis bafi praedita

imde maturitate elongata evadit. Desfas

fpic^ åro nåflan aldrig decompofitsé.

Utdrag
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Utdrag af Meteorologi/ka Dagboken vid

Obfervatorimn i Upfala^ fSrd år igoi,

af

O. G. SCHILLING.

Obfervationcrne åro, i likhet med de for-

flutna åren, kort for Solens uppgång och
intill tvä timmar eftermiddagen dageligen fort-

fatte.

§. I.

Barometerns florfla och minfla hogd i hvarjc

månad.

22 e.m. 25,94. Vinden NO2. Mulet, litet Sno.

6 f. m. 24,58. . - N2. JVlulet.

Febr. II e. m. 26,07. . . Oi. Mulet, litet Sno,

I e.m. 25,03. - - S 2. Mulet, Sno.

Mart. 3 1 f. m. 26,1 1. . . Ni. Klart.

19 f. m. 24,82. » - SV i. Våt Sn6.

29 f. m. 26,18. - ^ SVi. Klart.

8 e.m. 25,04. - - SV i. Mulet.

Maj. I f. m. 26,10. . . SVf. Klart.

15 f. m. 25,31. . . Oi. Strödda Moln,

^iin. 7 f. m. 25,80. - . SVi. Klart.

9 e.m. 25,19. . . V4. Mulet, Regnft.

Jul. 24 f. m. 25,73. . . NV I. Klart,fedanÄflca.

6 e. m. 25,26. . - SVi. Strödda Moln.

Ang. 10 f. m. 26,14. . - Ni. Klart.

.18 e.m. 25,00. . - SVi. Mulet, Regn.

Sep. 10 f. m. 26,10. . . Ni. Klart.

1 e. m. 25,1©. . . SO i. Mulet, Regn.
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DUoh. 9f.m. 25,94. - - SO t. jVIulen

19 f. iti. 24>95. ^ " Sv 3. Mulet.

JVbi;, 7 f. m. 26,08. - - SV I. Dinima,RitnFroft

3e.mé24,67» - - NO4* Urv. flarkStorm^

Dtc. 27f. m. 25,72. - * ö 2. Mulet.

16 e.in. 24,85. - * NVi. Mulet, Snofn»

Barometerns Medelhogd detta ar = 25,504*

StSrfla Skillnaden = t, *6o»

Thermometems Medelhogder for hvaf
tionde dag.

Motgoh. Middåg.

^an. ifrån d. i till d, lö — 2, 43 o, 63*

H . - 20 '— o, 50 0,675^
2t . . Bl — il. ^5 — 9, 55»

JV^n - ^ i - - 10 — 4*4^5 — i2, 20.

II - . 20— 7, 25 — 4, 45.
21 ^ - 28 — I, 7^ o, 47»

Mari, ^ «- I ^ - 10 + i>2 2 5 + ^j775*
It - - 10 — 3, 65 + I, o.

21 - ^ 31 + 1* ^9 + 5* i 3*

^Jr. * » i 10+ i>3ö -j- 7»

IX v - äo 4- 3,225 4- 12,075,

21 - - 30 4- 1» 05 + 14^800.

iHfl/. • t * - lo 4- S'525 + 15,2.

II .
w 21 4- 8, 45 + 18, 15*

ät * - 31 4- il, 8ö 4- 23, 07.

- 1 - * 10 4- ii> 6 4~ ^3*275*
II * ' 4-" 7» 10 + 15*4'

Si 30 4. 9, 6$ + 18, 58.
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Jul

Aug.

Sept

Nov.

Dec,

Morgon.

lo + II, 45
20 4- 13> 05

31 + 14.773

Middag*

+ 22,1.

+ 25, 05.

+ 23, 73-

+ 22,27$.

-j- 20,450.

+ 14*920.

+ 14. 95-

+ 18, 15-

+ 13» 05-

+ 12.825.

+ 8, 55-

8, 73-

3.175-

5,025.

o. 75-

0,725-

4. 35-

7>275-

Hela arets Medelhogd ~j- 3: 24 + 9*446.

Detta årets florfta Kold var — 2i|, d. 28 Jan.

m. NV I. Klart.

Storfia Vårme + 32 d. 23 Jul. e. m. N. i. Klart.

§. 3.

i

10 +
20 -|-

31 +
10 -j-

20 +
30 +
10 -|-

20 -j-

31 +
lö +
20 -j-

30 —
10 —
20 —
31 —

9, 04

9.225

6,8

7,625

7. 25

5.50

7> 25

1, 40
2, 51

1, 80

3, 00

1.725

0,325

5. 95
8,275

+
+

+

Nederbördens hogd

Febr,

Mart,

Apr.

Maj,

Jun,

Decimal -tum.

5,624

0,948

0,537
1,029

0,503

0,930

1,678

Jill

Aug.
Sept.

OStob.

Nov,

Dec,

5.624

1,290

1,079

0,393
o,382

1,1 1

1

0,686

10,565

§. 4'
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$.4.

Väderlekens och Luftens befkafFenhet.

^an. De forfla två tredjedelar af måna-
den omväxlade med lindrig kold , fnoflaOc

och to. Sedan en fladigare vinter. Marken
var bar: intet åkfore forrån omkring d. 2^.

Storfla kölden infoli d. 28 fom var 2i|.

Blåfte N 2I dag, NV 3I, V 2I, SV i6i,

S 2, SO I, NO 3; kiart 8-

Febr, En jemn och bcliagli^ vinter, fom
varade nåra månadens liiit, atbrots d. 4 ge-

nom tvånne dagars blidvåder och marken blef

åter har. Sedan föll flera gångor litet Sno,

jnen ej fä mycket, att ilådan, forrån d. '2^3 ^

med någorlunda beq.våmlighet kunde nyttjas

och det endaft på få dagar. Thermometern
var lågft d. 11 nemk — 14, hogft d. 5 e. m*
och d. 28 e. m. + 5, Det blåfte N 4^ dag,

NV 2, Vi, SV 81, S 4, S O ^, O 4, N O 3.

klart 6|.

Mart. Den blida väderleken, fom Hutade

förra månaden, fonfor med ofta infallande våt

fno och regn, och Thermometern fiod fållan»

middagstiden, under Fryspunkten. Den 17
f. m. vifade han 12 och d. 29. e. m, + 1 1§.

D. 16 urvåder med N 3. Efter d. 24 fyiites

ej vidare någon fno. isgången i Upfala Å
Ikedde d. 3c. Vinden var N Bi da?7, N V 2,

V II, SV 1 31, S SO 6 .T:"klarc 9!..

2] 3 -^pr^
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Apr.. Lugnt och fiilla vader med till-

tagande vånna. Endaft g froftnåtter, bland

hvilka de ftrångaf^e voro d. 2 och 3, då Ther-
mometern om morgonen viffe — 3. Den g
flod han vid + 2o|. Pä nederbörd fparfamt^

från d. 1 1 till månadens flut regnade det foga*

I åkern kördes d. 13 och vid famma tid blom-
made Tuffilago farfara. Vinden: N 5I dag,;

NY 2|, V 3. SV 15. S I, S O å, N O 2i;
klart 13,

Maj. En angenåm och behagtig väderlek

i^ied fullkomlig fommarvårma. Thermometern
var aldrig under Fryspunkten, en enda gäng

(d, i f m.) vid denfamma, men fleg d. 25
c. m. till + 2gi. Den fednare hålften af

månaden nog torr. Den 10 fyntes Svalor:

d. 18 blommade Apeln- d. 21 vifte fig Råg-
ax. Ålka hördes d. 20, 25, 26, 27. Blåfle

N i dag, NV^, V|, SV 15, S 3, SO 7^
O 2f , N O i; klart 14.

^'im. Börjades med klara dagar under fort-

farande fommarvårma: Sedan ofta mulet med
kall biåOer, dock foga regn fore d. 26, hvarefter

det föll ymnigt och dagligen, Thermometern
var + 4 d. 1 1 f m„ vid hvilken tid en eller

annan nattfroft inföll på landet, och + 27
d. 4 e. m. Rågen blommade i början af må-
naden. Vinden: N 14, NV if, Vi, SV8f^
S iJ, SO ^ O, 2, N O j; klart 9.
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^liL Sträng varma , fom lyckligen af-

fvalkades med ofta infallande regn. Till den

28 gick Thermometern vid middagen ej mer
ån en dag under + 21, men ofta ofver och.

flera gångor till + 30. Den förfia middags-

vårma var + 32 d. 23 och den fvalafte mor-
gon ^. 3 1, neml. + 9. Åll<a hördes d. 20, 25.

Blåae: N 11 dagar, NV if, Vi, S V 5f, S 2,

SO 5, O 2, NO 3; ^lart 9J.

Aug, For Sådcslkorden , fem nu börja-

des, et gynnande vader. Vanacn forefor nåra

flutet af månaden, da det blcF något fvalare

och for d. 24 foga regn. Thermometern hogft

+ 27^ d. 8 e. m. L^^ft + 3 d. 31 f. m.

Det blåOe: N i6f dag, NV 2i, SV§, S 4,

S O I, N O I, klart 14.

Sept, I början något fvalt, men fedan

okades vårmen ocli fortfor intill de 4 hdda
dagar af månaden. Från d. 4 till d. 30 regn-

ftank det endafl tvånne gångor. Storna middags-

vårmen var + 21 d. [6 e m. och Horfla morgon-
fvalkan d. 10 då Therjnometcrn flod vid frys-

punkten. Blåile N 6 dagar, NV 2, V 2^,

SV 8f, S 3i, SO I, 0 3i, NO 3; klart 12.

OEtob. Vårmen aftog nu dagligen; dock
iraga nattfrofler f(5rrån vid medlet af månaders
mot hvars fkit de blefvo {åilfyntare af ofta

infallande blåRer och fiorm. På nederbörd

brift. Hogft var Thernjometern d. 3 c. m.

Z 4 och
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och 4 cm. + I5f: lågft åter d. 54 m.— 5.

Vinden N Sf dag, NV if, V if. SV I4f, S 4,

SO 3f, NO f; klart 11.

Nov. De forfta trenne dagar värme faft

blåfige CSV 3) hvarunder Barometern var

mycket orolig, gjorde tåta och hafliga fprång

frän fallande tiii iligande och tvärtom. Den 3

inföll en flark florm från NO mx?d urvåder,

hvarefter flåde i iiågra dagar kunde nyttjas.

Sedan en blidare väderlek med ofta regn och

våt fno till d. 24, dä väderleken åter blef kall

med fno och åkfore, middagsvårmen var iiorft

d. I + I2i och nattkölden geck d. 7 till— 11,

Blätte N 2 dagar, N V 3i, V 2i, SV iii, S 3,

SOs, Of, NO 2; klart 7.

Dec. Början omfkiftade af kold och blidt

Sedan en jemn och beftåndig vinter till må-
nadens (lat med godt åkfore. Thermometern
lågft d. 20 f. m. — 16. Hogft d. 8 e. m. + 3f-

Vinden var N()Jdag, NV 5, Vi, S V 6, S 2,

SO 3f, O 3, N O i ; klart endad i§.

Under hela året har det blåft Nordan-

vind dagar, NV 28, V 18, SV 129,

32i, SO 3il. O i8f, NO 21: klart 05.

Utdrag



Utdrag af Kongt Vetenfkaps Academiens Dagbok.

FÖRTE K N I N G

pä de Böcker , .
Injlmmenter och Natuvatier, m, m,

fom under detta årets fortopp blifvit Jkdnkte

till KongL Academiens Samlingar.

Böcker.

H err Goldberg, Minifter d'Economie politique de la

Republique Batave de par le Miniftre B. Wehhert.

Flora Batava, ou reprefentation & defcription des

plantes Bataves, par J. C. Sefp 8c Fik, J. Kofs,

Sc par le Dodeur Laurillard dit Fallot , I, II, 111

Livraifon, 4:0. A Amfterdam an VII de la Li-

berté Batave.

Svenska Academien. Svenlka Academiens Handlin-

gar ifrån 1786, i:fta Delen famt nåmde Academies
Handlingar ifrän 1796, i:fl:a Delen, bada in %:o.

Herr Herrman. Defs Mineralogifche Reifen durch
Siberien, i, 2, 3 Band, 4:0.

Herr S. Fahlberg. Sex ftycken Chartor ofver Ön
St. Bartheiemy och den därtill horande Koppar-
plåten, graverad Igor af Fr. AkreL

Herr S. Ödmann. Hr C. S. Sonninis Refa i ofra och
nedra Egypten. Stockholm igoi. 8-o«

— Fr Links Refa genom Frankrike, Spanien och
i fynnerhet Portugal, aren 17^7 och följande.

Stockholm igos. 8:0.

Herr Imbert Delonnes. Traité de 1' Hydrocele,
cure radicale de cette Maladie. A Paris i785.

The Philosophicai, Society of Phii. adelphia.
Transa(^ions of the American Philofophical So-

ciety held at Philadelphia I, II, III, IV, V Vol. 4:0,

Herr N. G. Schultéri. Logarithmifka Taflor och ätfkilliga

andra Tabeller, fom aro nyttiga uti Aftronomien,
Navigation och Geographien. Stockholm 1802. 4;o.

Herr G- G. Helwig. P. PlacMi Heinrich tentamen
Primum de Longitudine 8c Latitudine Geographica
Urbis Ratisbpnse obiervationibus Aflronomicis de-

terminata. Ratisbonae igoi. 4:0.

2 5 Herr



Herr J. E. Norberg. Underråttelfc angående Ryfs-
lands Tackjärns tillvarkning. Stockh. igos. gro.

Herr A. Sparrman. Refa omkring Jordklotet, i fall-

Ikap med Capiten J. Cook och Herr Forfler aren
1772, 73' 74 och 75.

Herr C. M. B1.0M. Samlade Underrattelfer till Ur-
fkiljande af gode och paiitelige från gamla och
oduglige Medicamenter , famt utvåg att kunna
profva illa tillredde och fårfalfkade. Stockh. igo2.g:o.

Herr A. Retzius. J. Anderfons Afhandling om för-

valtningen af Holiånderi, i fynnerhet med af-

feende på Smörets tillredning och ans, Öfver-
fattning från Engellkan. Lund 1802. gro.

— — Oni Fiygfands plantering. Lund 1802. 4ro.^ _ Oeconomifk. Afhandling om Kelp. Lund
1802. 4ro.

— Afhandling om Äpple - och Pårontruds
Skotfel. Lund 1802. 4ro.

Herr P. J. Hjelm. Konften att tillverka Potalka, grun-

dad på nyafle Ron och Uptakter. Stockh. igoi. ^'.o.

Herr Chr. Goth. Gruner. Commentatio in Locuni
Luiheri De Filiis per diabolum fubditis. I -VII
partic. Jenae 1800-1802. gro.

— Specilegium Scriptorum de morbo Galiico, I-XIII

part Jenae 1799- 1802. 4ro.

^ Quaeftio Forenhsr An vir, qui teftes prrdidit, foe-

cundus 8c teftabilis elfe poffitV Jense igos. 4:0.

.— Commentatio Medico forenfis de Iinputatione Sui-

cidii dubia cafu fingulari lUuftrata. Jenae 1799- 4'o.

— De Variolis &: Morbillis fragmenta Medicorum
Arabiflarum Conflantini Africayii hcc, Jenae 1790. 4ro.

— De Peftilentiali Scorra, Jense r787- S-o*

— De morbo Novo Prolapfu Icilicet mucronatae

Cartilaginis. Jense 1786. ^:o.

—. Phyfiologifche und Pathologifche Zeichenlehre.

Jena igoi. g-o.

— Paudeélse Medicse five fuccinfla expiicatio rerum
medicarum. Jenae igoo.

Hei^ H. Dav. Gaubius Anfangsgrunde der Medicini-

fchen Krankheitslehre. Aus dem Latcinifchen iiber-

fezt von Gräner. Berlin 1*791.

Herr



Herr C. V. Peale. A fcientific and defcriptivc Cata.

logue of Peales Mufeum. Philadelphia 179Ö. 8-o.

— Difcourfc introduäory to a Courfe of Le^^ures

on the Science of Nature. Philadelphia igoo. 8:0.

— Introdudion to a cours of Le61ures on Natural
Hiflory, Philadelphia igoo. gro.

K. Lund. Nordifk Landwaefens og Landhuushold-
nings Magafin, 6 håften. Kiobenhavn igos.

C. Qu EN SEL. Defs Anledning till Chemifka och
Fhyfilka Forfok, Stockholm igo2.

Inftruraenter.

Herr Préfidenten och CommendSren m. m. Fred, von
Ehrenheim. Atta ftycken fammanlodde Koppar-
och Zinkplatar af lo tum i fyrkant hvardera.

Herr Öfverfte - Lieutenanten na. m, C. G. Hélwig.
Tio fådane Plåtar fom de nyfsnSmnde, och en jSrn-

hyfvel med tjenlig tand till Flätarnes rengörande,

Naturalier,

Herr Herrman, Tvunne Mineralier, den ena Beryll»

den andra Rod Blyfpat.

— C. P. Th UN berg. En famling af Indifka Örter,

vid pais 90 arter.

— A. Sparrman.. Palm - Ekorren , eller Sciurus

Palmarum.
^^ J. G. Wahlbom. Atlkillige af honom fjelf till.

redde Anatomilke Stycken, ibland hvilka et prae-

parat af et 5 - 6 år gammalt barn , hvareft mulkler,
^dror och bukens famt br5ftets invärtes dela*.

nas bibehällne, fortjenar att nåmnas.

FÖR^



Fö R TE K NI NG pä de RSn,

Jom dro införde i detta Qvartalets Handlingar.

t* orfok filt de Suenfka Falk- arters befkrifning ock

beftammande ; af H. G. Wachtmeister. - 249
2. Några i Skåne fundna fojjila Horn och Skallar;

befkrefne af A. J. Retzius. - 275
3. Om nyttan och verkan af Extraäum ChamomiUx;

af Gabriel E. Haartman. - - - 287
4. Inledning till Caricographien ; af Georg WaH"

LENESRG. 301
5. Utdrag af Meieorologiflia Dagboken, hallen vid Ob-

fervatorium i Upfala; a/ O. G. Sch ill IN G. - 350

FIGURER till 1S02 års Handlingar.

I. Quartalet. Tab. I. innehåller Figurer horande till

Fr. H. Chapmans Afhandling
om Canoners yttre fkapnad fa att

den på aila Milen ur fvarande

emot krutets fprängande kraft.

Tab. II. Figurer till famma Afhandling.
Tab. III. — ^ ~ — —

II. Quartalet. Tab. IV. Botaniik Planche ,^ horande till

Sprengels Anmärkningar om
Targionia Hypophylla. Limu

Tab. V. innehåller Ritning pa Tegel-ugns
inrfittning till Tegelbränning med
brfinnbar Alunlki-ffer, i ftäliet f6r

annat br^fifle, af P. B. Berndes.
IlL^artakt, Tab. VI, N:o i. Figurer till G. A. Lejon-

marks Afhandling om Pendlars

fvångningstider.

N:o 2. Ritning pa Copicerus,

et nytt iLftgte biand Iniedernc,

af O. Swartz.
Tab. VII. PetrographiflvChartaofver Öland,

af V. His INGER.
Tab. VIIL Figurer horande till e^ nytt fått

attflryka Magneter, Cirkelflryk-

ning kalladt, af C. G. Siostcn.

iV. Quartalet* Tab. IX. Ritning pa et i Skåne funnit Hjort-

horn, af xA, J. Retzius.

RE-



REGISTER till 1802 års Handlingar.

REGISTER
pä de fornänifta Ämnen, fom förekomma

uti igoz urs Handlingar,

Ålunfkiffer, hranbar; defs användande till branfle, II.— 85'.

Berytl-jord; fe Mineralogie.

Botanik. Botaniflta anmSrkningar om Targionia Hypo-
phylla. Linn. II.— 91. Inledning till Caricographien.

111. 295. IV. —- 30T.

JSildningsformdga; fe Medicine.

Canoner. Theoretilk afhandling, grundad på forfok att

gifva Canoner den utvåndiga form, att deras ftyrka pS

alla ftållen år fvarande mot krutets fprångande kraft.

I. — 1-56.
Caricographie ; fe Botanik.

Chamomill-Extrad£ ; fe Medicine^

Cirkelftvykning ; fe Magnet.
Copicsrus; fe Entomoiogie Infeder.

Emfyema; fe Medicine.
Entomoiogie; fe Infefter.

Extraä, Chamomill; fe Medicine. '

Falk^arter: Falco Palumbarius: F. Gallinarius: F. Pere-
grinus: Falco - - - i6:de i ordningen; Falco I7:de
i ordningen: F. Subbuteo: F. Tinnunculus: F. Litho-

falco : F. Nifus. IV. — 249 - 274.
Fo^ih Horn och Skallar, fundne i Skåne. IV. — 275.
Horn; fe foflile Horn.
Hoftledsfjukdom; fe Medicine.

InfeBer. Bombyx proceflioneai Sjukdomsh^ndelfe af defs

torra dam. II. — 160. Copicerus, et oytt Hågte biand
Infederna fran Weftindien. III. — 177.

Krut, Defs fprungande kraft; fe Canoner.
Magnet. Nytt fått att ftryka Magneter, kalladt Cirkel-

ftrykning. III. — 191.

Medicine, Empyema, eller en till vahr förvandlad Lunga,
II. —• 138. Sjukdomshåndelfe , fororfakad af Natt-
fjårillens Proceffionsfpinnarens (Bombyx Procellionea)
torra dam. II. — 160. Håndelfer af Hofdedsfjukdomen
(Morbus Coxarius) I. .— 57. Chamomill -Extraöets

nytta



nytta och verkan uti åtfkilliga Benfjukdomar, Sår, o. d. U
famt om defs verkan i affeende pä Bildningsformagan.
IV. 287-301

Meieorologie. Utdrag af Meteorologifka Dagboken i Umeå.
II. -— 144. Utdrag af Meteorologifka Dagboken i Up-
fala. IV. — 330.

Mineralogii. Ytterjordens egenfkaper jämförde med Beryli*
jorden. I.— 68-7^. Tantalit. I.— 8o« Ythrotantal. I.— go.

Minerographie, Minerographifka anmärkningar ofver Ölands
III. - 183.

Morhus Coxarius; fe Medicine.
Ornithologie; fe Falk-arter.

Pendlar, Deras SvångningStider. III. 165.
Starr 'arter ; fe Caricögraphie Botanik.

Skallar; fe foSle Horn.

Sår belade genom Chamomill-Extraö; fe Medicine*
Tantalit; fe Mineralogie.

Tegel-ugnar; fe AlunlkifFer.

Tthrotanfal; fe Mineralogie.

QCtierjord; fe Mineralogie.

FÖRTEKNING
på Au&orerna till de Ron, fom Jinnas i t $02 års

Handlingar^BQvart. Sid«

ERNDEs (P. Bernh.) Forfok att anvSnda
brånbar AlunlkifFer fäfombr^nfle i ftallet

for ved, till åtfkilliga hushallsbehof . II. pt.

Ch APM AN (Fred. H.) Tbeoretilk Afhandling,
grundad pä forfok att gifva Canoner den
utvlndiga form, att deras ftyrka pä alla

Milen ar fvarande mot krutets fprln-

gande kraft 1. I.

Ekeberg (A. g.) Uplysning om Ytterjordens

egenlkaper, i fynnerhet i jSmforelfe med
Beryll -jorden: Om de Foffilier hvari

forftnåmde jord innehälles famt om en
ny uptäkt Kropp af Metallilk Natur

^
- 1. 6g.

H1SINGER (W.) Minerographifka Annilrknin-
gar ofver Öland - - III. 183.

Lejonmark (G. A.) Om Pendlars Svång-
ningstider - III. 165.

LjUNGH



Qvaft. Sid.

LjuNGH (S. Ingemar) SjukdomshSndelfe,
fororfakad af Nattfjårillens, Proceflions-

fpinnarens (Bombyx Proceffionea) torra

dam II. 160.

Munk af Rosenskold. Handelfer af Höft-

leds fjukdoaacn (Morbus Coxarius) - I. 57.
NjEzéN (Eric) Utdrag af Meteorologilka Dag-

boken, hällen i Umeä Stad år igoo - II. 144.

Retzius (A. J.) Nägra i Skåne fundna fos-

file Horn och Skallar ^ . • . - » IV. 275.
SjosxéN (C. G.^ Belkrifning på et nytt fått att

magnetifera Stålftånger, kalladt Cirkel-

ftrykning - ... - III. 191.

Sprengel (Kurt.) Botanilke Anmärkningar
om Targionia Hypophylla . - - - II. 33.

Swartz (O.) Copicerus, et nytt llågte bland
Infe6l:erna frän Weftindien - - - - III. 177.

ScHiLLiNG (O .G.) Utdrag af Meteorologilka

Dagboken vid Obfervatorium i Upfala,

ford år igoi - - ^ ----- . IV. 330.
Wachtmeister (H. G.) Forfok till de

Svenfka Falk-arters beflirifning och be-
ftammande - - - IV. 249.

Wahlbom (J. G.) Empyema, eller en till

vahr förvandlad Lunga - ~ . . - IL T3g.

Wahlenberg (Georö) Inledning till Ca-
ricographien HL 225. IV. 301,

Ratielfen

Pag. 1 00 rad. 2 ftir 1779 las 1799
-— 109 — 19 — flcilj- — följ-— 113 — 24 — haftadt — kalladt— 1267— 29 — utfvultne — utfrusn*
— 196 4 — på en — «n

C





Diflancen imellan bagge Hornen och Os frontis -

'— — från medium Osfis frontis iriiellan båg^e

Hornen til Orbita oculorum.

— — imellan bågge Orbitse - - - .

Os frontis bredd halfvågs imellan Hornens bafis och

ågonen - - - - - -

Diflancen från Crifla occipitis til Ofla nafi .

Öfverkåkens långd, fä vidt fom oxeltånderna fitta

däri - - _ « -

Bredden i nacken imellan Anguli Mafloidei -

Arcus Occipitalis omkrets - - . - .

Nackens högd från Crifla til öfre kanten af fo-

ramen occipitis

Längden af hvar Qyicka efter yttre bogningcn -

Hvar Qyickäs omkrets vid bafis ...
Diflancen imellan Hornens fpctfar - . -

Hufvudets långd tagen imellan foramen occipitis

nedre kant, och framkäkens^ båge •

Bredden imellan foramina fupt-aorbitalia

Pag. S8Ö-

Uroxen

hos Pallas.

Uroxen

hos BUFFON.
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len hos

Pallas.
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