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Baka dragetig ; kufvuden få/om et up och nedvdndt

tvdrhugget dgg^

Denna Mafklilja uptogs af v. LiNNé forft

under namn af Sertularia Folypina: corpufculis

concatenatiSj pellucidis, hyalinisj panicula fub-

digitata (S. N. X. p. 8i6), fom fedan forån-

drades til Vortkella polypina compofita ^ flori-

bus concatenatis
j ftirpe paniculata, fubdigitata

(S. N. XII. p. 1317)5 men floribus concate-

natis år et mifstag om råtta figuren hos Ellis

(Hift. des corall. p. 41. t. 13. f. b. B. c.) fom
anfedt den bora få namn af Corallina omnium
minima, veficulis nunc ramofim, nunc racema-

tim, denfe difpofitis, ehuru den icke år mindre
til ftorleken ån någon annan Mafklilja. Mullef^

kallar den Vortkella Polypina: compofita, ova-

to-truncata, pedunculo reflexili, ramofiffimo (H.

V. p. 123. Prodr. n. 2^69); Dannem. Dyrhift.

I. p. 144. Anim. infuf. n. 35*6, t. 46. f. 7-95
Hän har äfven rattat v. LiNNés citation af Pal*

IÄS5 få at hit rätteligen bor hora hans Brachio-^

nus vegetans, ftirpe retortili umbellata, radiis ra-

cemofis, corpufculis campanulatis (Elench. Zooph.
n. 5'6), i ftållet för at v. LiNNé ment, det n. 5-5

hos Pallas fkulle vara en och den famma med
Krymp-Mafkliljan. Det år aldeles icke denna

Mafklilja fom Trembley afritat hos Needham

pä ofvan anförde ftålle (§. 20.) Men Trembley

har likvål dårfammaftades p. 156 nåmt åea

fåfom en fårfkild Art ifrån Polyp-Maikliljan.

Muller fynes ockfå aldeles hafva rätt, at

v. LiNNé vidare bortblandat flera fynonyma
'hit*
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hithörande ocli tillagt den f6relkrifne Polyp-
MaHdilja (N:o under orått namn af Amfla-
tica. Således hörer citationen af Amoenitates

Vol. 11. p. 5*7. n. 5 til en del hit, dar den dels

kallas Polypiis Anaftaticam referens och dels

Jfis Anaftaticaj emedan fom där fåges magnitu-

dine globum aciculae vix fuperat, dumque fe ex-

pandit, eam plane prae fe fert formam atqvi

Anaftatica feu Rofa de Hiericho di^taj qvando
autem tangitur, contrahit fe in capitulum. Me-
ra af hvad på famma ftålle vidare anfåres, an-

går ej Krymp-Ma/l^liljan. Til följe af alt fådant

har namnet bordt råttas til jinajlatica på den-

na Art och til Polypina på den nåft foregående,

det år, namnen få ombytas at v. LiwNés Poly-

pina må heta Anaftatka^ och hans Anaiiatica bör
heta Polypina. Förden/kull horer ockfå hit ti!

vår Krymp-Mafklilja förra delen af anmårknin-.

gen til den i S. N. X. p, 800 anförde Ip A-
nafiatica, men ej den fenare delen deraf. Til

åfventyrs torde någon finna lig vid min charac-

ter fpecificus på Krymp-Mafkliljan, neml. Vor-
TICELLA Anaftatica: Stirpe paniculato

, (undulatim

flexo) retortili; capitidis obovatfs, trimcatis. På
Franika heter den Coralline ä Polypes en Bou*
quets.

. 28. 5.

e Krymp-Majktiljan finnes ofta på Knut-Tån-
gen (¥uc\xs nodofus) i Ofterfjon, åfvenfå i Norr-
fjon, men allmånnaft i Medelhafvet på Hafs-

våxter. Hvarje hufvud liknar et up och ned^

våndt agg; den öfra andan är fåledes trubbig,

dåri öpningen fynes ganlka genomUcinlig och

A 3 toni,
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tom, -men längre in eller inuti hufvudet, fynes

det vara fyldt med IneJfvor. Til fårgen år det

hvitt. Stam och Grenar åro genomlkinliga famt

bogde hit och dit i vågor når Kräket år nårmail:

utftråckt5 på Grenarna fitta hufvuden vidfåfta-

de medelft korta och gan/ka fina fmå-ftjelkar,

Polyp-Ma/kliljans rorelfe år fynnerlig, den år

tvåfaldtg: den ena at hvarje hufvud eller hvar-,

je gren kan rora och böja fig fårikildt , utan at

de andra behofva komma i rörelfe, åfven fom
ock alla kunna röra och böja fig på en gång.

Den andra röreifen är gemenfam, då hela Ma/k-
liljan fånker fig ned med ftam och alt mot ftam-

mens fåfte och får et utfeende fåfom en ofkaf-f

tad klump liknande et mulbår.

29. 5,

Når Ellis förft blef denna Maflvlilja varfe,

fåg den ut fåfom blott en maffa af de minfta

genomfkinliga Frön eller Klot , men i et ögne-

blick refte de fig och bredde fig ut til fkapnad

af en bulke eller et litet tråd med fmå påron-

lika bår. Et fådant utbredande och åter ihop-

dragande år en egenlkap fom åfven tillågges en

ordentelig växt, hörande til XV Claffen i Växt-

riket under namn af Anaflatica Hierochuntica el-

ler Rofa de ^erkho , och det år i anledning

dåraf fom man ockfä tillagt denna Mafklilja

famma namn. Men at åter komma til Ellis- •

rön
,
fågs hvart och et af berörde påronlika bår,

det år hvarje hufvud af Malkliljan, röra fig för

fig fjelft, utan at de öfriga hufvuden deltogo

dlri, emedan hvart för lig Ifräckte eller vände
fig åt alla fidor, likfom för at föka och finna
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något rof , fä långt hvarjes lilla ftjelk ville med-
gifva. En minut var knapt til ånda lupen, förr

pn de alla i et ögneblick, likfom efter et gifvet

tekn, på en gång drogo fig tilfamman och ned
til ftammens rot och kommo i famma ftållning

fom ofvan år nämnd. Malkliljan forblef i den-

na ftållning några fecunder, då des hufvuden
lika qvickt refte fig åter up och bredde fig ut

fåfom tilförene o. L v. De vågiga eller fnara-

re klångliga bogningar fom Skaparen gifvit gre-

nar och ftam, bidraga hufvudfakeligen til den*

na fammandragning , utan at des hufvuden fyn-

nerligen fammandraga fig fjelfva, det är, ftam

och grenar hafva egenikap af en fpiral-fjäder

fom häftigt kan draga fig tilfamman^ ©ch få

tvärt om utfträcka fig.

30. §.

N:o 7. PÅRONLIKJ • MASKLILJAN
{FORTICELLA Pyraria): Stammen grenig; Huf-
vuden Påronlika^ opningeji med tvdnne Vipp-fpet"

far ä hvardera Jidan^

Början af detta Kräks Hiftoria blifver lik

med des ofriga Slägtingars , neml. at fårft rätt

låra känna det. Vi måfte fåledes forft Ikaffa

ofs den underråttelfen huru den ftorfte Natur-

kånnaren i fm tid v. LiNNé fig därom yttrat.

I X Uplagan af des fyftem finne vi rätt pä det-

ta Kräk 5 under namn af Hydra Pyraria capfula

mutica, ovata, corpufculo tentaculis bigeminis

(P- 8^7)' Sedermera har det fått en fådan

förbättring på charaéreren: Vorticetla Pi/rariajCom-

pofita^ fioribus rauticis obovatis^ ftirpe ramofa

A 4 (S. N.
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(S. N. XII. p. 13 18). RoESEL (I. c. p. 6o5. t,

98. f. 2. d. d. e.) kallade det der Birnformige

After-polypi mit zveij paren IFipperfpitzen.. Pal-
las (1. c. n. fg.) nåmner det Brachionus vege-
tans, ftirpe fetacea, extremitate dichotoma, fa-

ftigiataj corpufculis ovatis, utrinque bitentacu-

latis. Af Hill (Hift. Anim. - t. i. 2.) kallas

den Macrocercus: corpore utrinque anguftato et

truncato , cauda longifTimaj och af Muller (H.
V. n. 138. Prodr. n. 25'66. Anim. infuf. n. 35'3.

t, 46.. f. 1-4.) Vorticella Pyraria compofita,

inverfe conica, pedunculo ramofo. Min me-
ning årat den bör heta: VORTICELLA Py^
raria: Stirpe ramofa; Capitiilis obovato-fubobconi-^

€tSy apertura ciliis utrinque diiobiis, Spallanzani
(Opufc. L p. 202. t. 2, f. 13. 14.) har liknelfe*

vis nämnt detta Kräk: ^nimatix arbres,

31. §.

Hiifuiiden äro genom/kinliga och blekgula

men nedantil ljufa , den gula ytan ofver alt be-

lirodd med fmå uphogde punkter; Mundöpnin-
gen ar med en ljus och uphogd kant omgifven

,

och å ömfe fidor åro dåri tvånne Vipp-fpetfar

fåftade , fom Kräket ftåndigt ror och vippar når

det fitter med open mun, men ingalunda kun-

na de återdragas eller forkortas: dock når Krä-

ket drager ihop fin opning, indragas defTe vipp-

fpetfar och blifva ofynlige. Stjelkarne vid hvil-

ka hufvuden åro fåftade, hålla ftundom 3 til 4
gånger deras långd, men fjelfva Stammen år

vål 5 gånger kortare ån ftjelkarne, dock myc-
ket tjockare. Hela Kråket år likväl icke ftörre

ån des nåltfåregående Slågtingar, faftän maa
tor-
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torde kunna råkna at det bår flera ån loohuf-

vuden på fina fijelkar. Kråket kan åfven få

förändra fina liufvuden, ånda til at nåftan blif-

va klotranda5 når de falla af grenarne, rora de

fig på famma fått^ fora ofvan om Polyp -Maj}:"

liljan blifvit fagdt, de forvandfa deras fårg, fom
bJifver mjolklik. Påronlika Mafkliijorna uppe»

hålla fig eller åro fåftade på åtikiiliga Yrfån

och växter, fom finnas i frifka och llillaflående

vatn; i fynnerhet finnas de pä Enögon famt

ceratophyllum demerfum*

32. §.

N:o 8. HAGTORNSBÅRLIKA ' MASK.
LILJAN{VORTICELLA Cratcegaria}; Stammen
korty men grenig \ Hnfvnden klotfovmiga , öjjningeu

med en Vippfpets ät hvardsra fidan.

Denna Mafklilja nåmndes af v. LiNNe al-

draforft: Hydra Cratcegaria capi^ula mutica globö-

fa, corpufculo tentaculis binis (S. N. X. p. 8^7)?
och fedan ; Vorticdla Cratcegaria compofita , flo-

ribus muticis globofis, tentaculis binis
5

Stirpe

ramofa (S, N. XII. p. 1518). Af des föregån-

gare RoESEL heter den: der Arlesbeermförmige

After ' Polyp ^ mit Zvey U^ipperfpitzen (L c. p.

604. t. 98. f. 2. a. f. 3.) och af Pallas (Elench.

Zooph. n. 5'8): Brachiomts vegetans, fiirpe ri^

gida brevi dichotom^, corpufculis confertis o-

valibus, ore bitentaculatoj men Muller har ej

mårkt några grenar och dårfore blott kallat

den Vorticella Cratcegaria , conferta (H. V,

112 Prodr. n. 2540.) Anim. Infuf. n. ^^09. t. 380

i i8)« Jag inftåmmer med de flåfte och kallar

Af den
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den VORTICELLA Crata>garia: Stirpe hrevi,

ramofo"^ Capitiilis globojis, apertttra cilio utrinqve

tmico, LEDERMiiLLER Ikal hafva detta Kråk afri-

tadt uti fme Ang. Ergötz. t. 88- f. o. p. och
Pallas har jåmvåi utur Baker I. c. hit cite-

rat t. 13. f. 4 5 men orätt. På Dan/ka heter
den Eloorhdr Snurrare,

33. 5.

Til fårgen åro denna Maikliljas hufviiden

blekgula och deras antal går anda til halft hun-
dra på en flarn 3 I anfeende til den korta ftam-

men och des korta ftjelkar, fitta hufvuden tått

tilfamman. Specreln år, åfven fom på de fore-

gående och flåiie MafkJiljor, något intryckt 5

den inom kanten håraf eller å omfe fidor om
m;unnen fittande vippfpets, drager Kräket ån

in och ån ilfjizter ut, neml. inom hufvudet, ty

vippfpetfen fjelf, fom redan år fagdt, år oforån-

dc;rlig, ån vippar Kräket därmed hit och dit.

Utom denna rorelfej märker man ock en fiändig

til bakaryckning , dock icke få mycket i anfeen-

de til den lilla fijelk hvarpå hvarje hufvud fit-

;ter, fom faft mer i anfeende til munnen famt

'.fjelfva hufvuden , hvilka ockfä verkeligen ge-

nom någon liten återdragning forkortas. Ige-

nom en fådan ryckning eller hopdragning och

å ter ut/kjutning , menar Roesel at Malkliljornas

g emenfamma hvirfling i värnet fororfakas, lik-

r\eifevis fåfom igenom en flags pumpning, hvar-

c\n vi redan yttrat ofs (§. 8^- Denna art

MaO^^iiija år föga llorre ån den nåft foregående,

0111 icke något mindre. Den uppehåller fig
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ockfå i fri/ka vatn, och år funnen fåftad på de

fyrfprötiga Enogon (Monoc/ulus quadricornis

Linnwi),

34. §.

'^log.KLUMP-MASKLILJA [VORTICEL^
hA fraxmina) Stammen ^aujlea kort

,
grenig

;

hufvnden längrimda , näftan fäfom en up och ned^

väi7d kdgla
^

Spegeln i kanteji in/kuren imgot hjert-

lik i med tvä Vippfpetfar ä hvardsra fdan.

Man har funnit denna Man<.Iilja anvuxen

på det fyrhorniga Enögat (Monoculus eller Cy-
clops quadricornis). Den år bef^rifven och af-

ritad hos MiiLLER (Aninfi. infuf. n. 308. t. 38.

17), fom kallat den: Vorticella fraxinina gre-

garia, cylindracea, oblique truncata, ciliis bi-

geminis, apicis margine fiffa. Men den måfte

nu heta; VORTICELLA fraxinina: Stirpe bre>

vijjimoy rnmofo: Capitulis tereti-Jubohco7iicis , difco

a latere incifo fiibcordnto , cilio utrinqiie gemino.

Med deffa fifta kännemärken, och med fin o-

mårkeliga ftam, Ikiljer den fig hufvudfakeligen

\ixkn Strut-Mafililjan i fom nedanföre kommer at

anföras och fom den annars år ganika lik. Mer
ån 30 hufvuden eller kroppar åro förenta

genom enftam, och dock föga fynliga för blot-

ta ogat. De åro något gulaktige
,

fyide med
dunklare invårtes delar, men vid öfra andan

genomlkinliga.

3y. 5-
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3T. §.

N:o 10. KLAFF-MASKLILJAN [FORTI-
CELLA opercularia): Stammen grenig , grenarne

lik/om med leder fårfedde ; Hiifundm dggformigay
Munnen med en iitdragelig Jträng på dndan lik en

klaff eller et lock.

Den räknades forfl til TroIIma/karna under
namn af Hydra operculariay capfula mutica ova-

li, corpufculo tentaculis ciliato (S. N. X. p. 818)5
Sedan nåmdes den af famma Författare (S. N.

XH. p. 1318)^ P^ortkella opercidaria compofita,

fioribas muticis ovalibus^ Stirpe ramofa. Hos.
Pallas Eiench. Zooph. p. 104, heter den Bra-

chionus opercnlatiis vegetans, ftirpe articulata

ramorifrima, corpufculis ovaiibus, piftilJo ciiiato

operculatis. Roesel (i. c. p. 609. t. 98. f. 5". 6.)

kallar den der After-Polijp mit dem deckel. Men
fem det en ftor nödvändighet, at ibland få

fmä kråk iom deffa, få de måfla tydeliga Ikil-

jotekn , emedan man icke altid blifver et och

annat varfe : få torde det ej fkada at man läg-

ger några tekn til de förra fom blifvit den til-

egnade och kallar den VORTICELLA opercn^

laria: Stirpe ramofa^ ramis Jubarticiilatis; Capitu-

lif oualibiif, Ore. pi/lillo pvrreSfili operciiliformL

Har en flor likhet med Klaff-Snurraren , men få

år dock fkiinaden mycket betydelig.

36. §.

Klaff-Ma/lciiljan har en kort Stam öch mån-
ga famt långa grenar; Men det fom både år

fynnejrligt och hufvudfakeligen fkiljer den ifrån

alla
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aiia ofriga, åro des ledlika grenar och Hcapna-

den af des mun. Miimmi kan Kräket aldeles

Ikjuta til någon del utom hufvudet; den fer då

ut fåfonn en fnabel eller fvintryne, nedantii

fmal , vidare upföre och på fjeliva andan for-

fedd med en ånnu vidare rund bricka, fom i

kanten rundt omkring år befatt med hårfpetfar:

rätteligen torde detta redlkap vara en Tunga
fom for des likhet IkuU rättare kan kallas Sna-

bel. Hvarje Hufvud år ofvantii kring kanten

omgifvetmed en tilbaka bögd Karm, når det år

opet, och då liknar det et vanligt Njupon^
Når då Snabeln utlkjutes år det i öfra andan

utgröpt, och när Snabeln indrages tilfiutes den»

na utgropning eller opning med Snabelns bric-

ka fåfom med en Klaff eller med et Lock. För-

berörde utbögde Karm, kan Kråket åter böja

tilbaka, och därmed något inneflnta både op-
ning och Klaff, få at ej mer fynes ån åndan af

Hårfpetfarne : man kan kalla detta er .half Hut-

ning, och fom den ofta på det fått Hutas och

åter öpnas, få tros därigenom en hvirflmg i vat-

net förelöpa på lika fått^ fom ofvan år lagdt

(§. 34):

37. §.

Stundom dragés fift omrörde Karm få ut-

öfver öpningen och tilhopa, at man icke vida-

re blifver varfe något af öpningen, utan andar

fig dä hufvudet med en VitQn Tipp. I denna
belägenhet åger Hufvudet aldeles et utfeende

fåfom en citron. Det år til fårgen blekguk
men icke mycket genomikinligt, emedan det
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invändigt liar en mork kropp eller maffa fom
år rörlig, och dåruti fynes åfven flera mörka
punkter fom icke åro af lika antai på alia Haf-
vuden, hvariore^ man til åfventyrs torde konna
anfe dem för Agg fom ligga i deras Aggfåck

,

livaraf åtn<;.illiga bliivit lagde då et mindre an-

tal dåraf i et iiufvud finnes, Hvad Stam och

Grenar vidare beträffar år det m.årkeligt, at dar

en Gren fKjuter ifrån Stam, eller fljelk, befm-

nes altid en affats på lika fått fom på Neglic-

ke blomdrens qviiiar och fijeikar. Når et Haf-

vud lofer fig eller faller af ifrån fm ftjelk, ioper

eller flänger det fig i en Snåckiinea och når

den år fluten, kaflar det fig utur famma Snåck-

iinea och börjar en ny; Sjelfva fijelken hvar-

på hufvudet futit, har då en liten klack i ån-

dan , aldeles fom fijelken hvarvid et Körsbår

futit. Klaif-Maflvliljorna träffas egenteligen vår

och höft, men åro dock ibland de fållfyntafle

af fma likar 5 de uppehålla fig på det fyrfprö-

tiga Enogat eller på Andmatgråfet (Lemna)^

fom Tyfl^arne kalla If^aJfLrlintzen,

38. §.

N:o II. BERBERISBÅRLTKA • MASK'
LILJAN (VORTICELLA BcrbLvina) ; Stammen

{Trenig nud nåflan jv-ån en punkt tifjljutande fijei-

kar *^
Hitjviiden dggformiga, opningen utan Vijjp^

fpetfar.

Uti X Uplagan af v. LiNNes S. N. p. giS-

heter den Hijdra Berbcriua capfula mutica ovali,

corpufculo nuitico^ Men uti XII uplågget af

famma Bok p. 1319 har den, fåkerligen af

for-
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förhållande, fått ord ifrån ord lika chara^^er fpe-

cificus med ofvanfkrifne Klaff-Ma/klilja Nio lo,

endaft at blotta namnet Huljer dera at. Rgesel

(1. c. p. 613. t. 99.) nämner den aiiena vid

namn der Berbersbetrförmi^e ^fter-Polyp. Pal-

las (1. c. n. . .) har kailat den Brcickionuy,

Den torde något tydeligare kunna kallas VOR-
TICELLA Berberina: Stirpe ramofa^ fubiimbella'

ta; Capitidis ovalibiis^ apertura miitica^

39- §•

Denna Maiklilja liknar ungefärligen en

Berberisbärklafe 5 men ingen Stam har dock me°

ra ån fyra Grenar, hvarpå Hufvuden fåledes

omedelbarligen fitta, det år, utan mindre (ijelkj

denne ftjelk år ibland längre, ibland kortare

och ofvantil tjockare ån utfore. Flera ftammar

eller Malkliljor finnas på et ftålle, då det fer

ut fåfom en , liten Frukt- Ikog i miniature, och

däribland träffas fiundom en enkel Stam utan

gren eller ftjelk , med et enda Hufvud, .fom

formodeligen torde vara början til en fullkom-

lig Malkliljaj Til verkligheten af denna tanke,

Ikole vi nedanföre finna et det aldratydeligafie

IkåL Midt i hvarje Bufvud, fom til färgen år

fkyfårgadt, genomlkiner en ljus och tom fläck 5 a^ir

det öfriga af Hufvudet år likfom upfyldt raed

fmå Korn eller Fron. Opningen år mindre in-

fånkt, och den drager fig hvarken tiKamman
eller utvidgar lig få mycket fom på andra Ar«
ter af detta Slågtej Men fjelfva Hufvudet kan
dock få draga fig tilhopa, at det blifver klot-

formigt. Når deffa Hufvuden /kilja fig ifrån fi-

na ftjelkar^ fara de ftundom upfore^ fiundom
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fånka de fig utföre, och gora åfven åtikilliga

krokllagj den ledig blifne grenen fer då ut i

andan fåfom en ledig blifven Körsbårsftjelk , få-

fom nåft ofvaniöre b*lifvit bell^rifvet (§. 38).

40. §.

Berberisbåriika Malkliljorna fitta fådade

randt omkring bakåndan på Kärrdijkarne (Dy-

tifcus palaflris), fåfom et fkågg, det år befyn-

nerligt at detta Yrfå med fina migtigä baktaffar

icke hindrar eller icke ff^rapar af fig denna in-

qvartering (§. 7.) , men Stammarne med fma

Grenar fitta dar faft åfven fedan deras Hufva*
den åro ikilde därifrån, och fådant torde ftandom

hafvaforledt Entomologerne, at tanka det desfa

Yrfån hade bakefter egna hårfpetfar eller ab-

domen poiiice ciliatum : Til åfventyrs torde jag

fjelf hafva felat , då jag trott at viffa Vatnfpriu-

gare (Gyrini) åfven kring munnen haft egna

hårfranfar (Kongi. Phyfiogr. Sållfk. Handl. I.

p. 1.57. 160)5 det vore dock befynneriigt om
Malkliljorna vågade at fåfta fig åfven på et

fådant fiålle.

41. §.

N:o 12. STRUT-MASKLILJAN {VOR^
TICELLA diiJitnlis) : Stammen grenig; Hufvnden

långrimdaj nåjlan fåfom en up och nedvänd Kdgla,

Spegeln d kanten injkiiren
^
något hjertlik.

v. LiNNe har forft kallat den Hijdra dig?"

talis capfula mutica, cylindrica, femiclaufa (S.

N. X. p. 8^8) och federmera Vorticella digitalis^

com»
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compofita ^ floribus cylindricis , unifulcatis fe*

miciaufis, ftirpe rattiofa (S* N. XIL p. 13 19).

hos MuiLEB, (Anim. infuf. m t. 46. i 6)^

heter den Vortkella digitalis compofita
,
cylin»

cirica, cryftallina, apice truncata et fiffa, pedon»

culo Mulofo ramofo. Pauas uptager den med
namn af Brachionus Vegetans

,
ftirpe umbellata^

corpufculis oblongo truncatis, longitudinaliter

unifulcatis. Des förfta uptäckare Roesel (I. c. p*

607* t. 98- f. 4O nämner den endaft der duten^

formi^e ^fter-Polyp, Min tanke år at den bor

hQt^ VORTICELLA digitalis : Stirpe ramofa; Ca-*

pitiilis tireti-fiiböbconicis , äifio a htere mdf&
Jlibcordato.

Vid häftigt påfeende tyckes denna MälkliU

fa äga likhet med Rmd-Snurraren (Eiliffa cäna^

liculata) eller mera med Gördel-Snurraren ^ (Eilif-ä.

fa cingulata), rtarmaft med Solfjäder -Snurraren

(Eiliffa flabellaris), dock ån närmare med Klump-

Mafililjan 34)- Men vid närmare jåmfé*

felfe befinnes mycken ikilnad dem imellart*

Strut - Mafkliljan bär fiundom på en Stam ifrån

två och ända til ert tolft hufvuden^ fom fittä

I1vardera på fm gren; fällan fer man en for fjg

fjeif fittande enkel qvift med fit hufvud , forrl

då förmodeligen är början til et nytt Stam-tråd

(§. 39)* Hvarje Hufvud år ungefärligen fyra

gånger få långt fom tvårlinien af ofra åndärt

dier Spegelen; Til färgen genomlkinligt fäfom

vatn eller Ikyfärgadt^ fyldt med en myckenhet
Grand eller Åggkofri. Spegeln eller öpningen

kan Kräket utvidga eller hopdraga^ åfven fom
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ock liufvudet något kan ryckas ihop och åter

utdragas (§. 33). Ofver 2 ä 3 dygn har Roesel

Iiaft deffa MafKliljor finnan de falit fina hufvu-

den , då de foro af och an på (lera fått och

åfven i Snåckiinea. De finnas Vår och Höft

fåftade på fyrfprotiga En6gone:i,

43-

N:o 13. KLASE ^rJASKLlLJAN (FOR-
TICELLA racemofa) : Stammen lång och Jlyf^

Stjelkarne länga och klaslikay kldnglikt fammandra-^

geliga.

BradyCAcR:. Angl. 49, p. 249. t. 7. f. 1-7)
©ch Muller, åro formodeligen de ende ånnu fom
belkrifvit detta Kråk. Den fenare kallar det

Forticella racemofa, compofita, pedunculo rigi-

do, pediceliis ramofiffintiis longis (H. V. n. 140..

Prodr. n. 2^63. Anim. infuf. n. 357. t. 46. f.

10. liO- Åfven har famma Författare anfört

den och gifvit en god Figur dårpå i A<51. nov.

Havn. 2. p. 252. t. I. f. 5" a-b, under namnet

Klafe^Sinirrare, Sch^ffer (ArmpoL in den fiis-

fen waffern t. I. f. 3. 4. Abh. der Inle^. p. 225'.

t. I. f. 3. 4O harvål ockfå gifvit Figur på det-

ta Malkkråk, men endaft en förklaring öfver Fi-

gurerna, hvilken dock år mycket uplyfande och
dåri det namnes eine Gattimg von BnfcheUPolype:^

die Gloeken-Polypen hfijjen. I anfeende til de ter-

mer jag antagit, må den kallas VORTICELLA
racemoja: Stirpe longa^ rigida^ pednnculis longis

rccmojis, racemis retortilibus. Det är utan tvif-

vei denna fom Bonnet kallar Po/;//j d bouquet^

om
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om hvilken redan blifvit anffjrdt det markvår-

digafte fom denne Författare haft at fåga (§. 19)^

44. §.

Klafe - Malkliljan uppehåller fig i fri/kä

vatn på Andmatpråfet. Dert /kiljer fig ifrån

Potyp-Mojkliljan dårmed at hvarken fiam eller

fijeJkar åro befatte med några fjåil. och ifrån

Krymp Ma/kUljan dårmed at (lammen år ftyf och

titan krokningar, få at den icke kan tilbakadra-

gas. Når Krym.p - Mafl^liijan drager fig ihop,

/ker det få, at alla hufvuden draga fig tilhopä

på en gång tillika med ftammen och formera

då en enda fammangyttrad klump nedre vid

flammens fåfte, dåremiot upbåras alla Klafe-

Malkiiijans fammangyttrade eller fammandragnä
hufvuden af des ftam, fom är oföränderlig eller

ofammandragelig och uprått. Stammen är nog

lång, dår den upföre uphör, utftiga långa ftjel-

kar med et oräkneligt antal på fma egna långa

ftjelkar Tittande genomfkinliga hufvuden flock-

vis eller i klafar. Hvarje Hufviid liknar alde-

les en Ring-Klocka, i opningen fynas fyrä fmå
karmringar eller mundopningaf ftålde i et

kors 5 hvarmed denna Ma/kliljä /kiljer

fig ifrån alla andra ån bekanta Arter af detta

Siägte. Inuti är hvarje Klocka eller Hufvud^
fom merändels vanligt är, upfyldt med en myc-
kenhet mörka Frökorn. I ofrigt har Klafe«

Malkliljan den fynnerligä egen/kap, at en kla-

fe eller Flock Flufvuden, eller flere klafar, kun=ä

na draga fig ihop nedtil Stammen , få at Huf-

vuden le ut fåfom ofkaftade och fammangyttra^

de 3 och åter i et ögneblick /kjuta fig ut^ til

B 2 ik^-
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Ikapnad fåfom långa hängande radband eller en

flokande^Bjork med fina Fröknoppar. Däremot
drager Åggférande MafkUljan fina grenar, ftjel-

kar och hufvuden upråtta.

Under et forlöpp af fjorton dagar, Ikiljer det

ena hufvudet efter det andra fig ifrån fina ft^aft

eller frnäftjelkar, hvarefter ilammen med fina

fijelkar och därpå fittande fmåftjeikarj fynas

bara och de fiftnåmde hänga ganika långt ut-

firåckta, hvaraf ikaften eller fmåftjelkarne äro

tio gånger längre ån Hufvudet fom lut t därpå,

fvlen det fom af alt år högft märkvärdigt är

det at de aflosnade Hufvuden fyntes fä ny
ftjelk^ fokte at fäfta fig å nyo (§. 42.), fäftade

fjg, vid des hufvuds nedra del och Ikjoto ut

andra Hufvuden på fina fmå ftjelkarj deffe Huf-
vuden ikjöto vidare ut och pä lika fatt gåfv^o

andra Hufvuden o. f. v. til des af forftberörde

enda Malklilje-Hufvud åter blifvit en fullkom-

lig ftam med alla fina fljeikar och klafar. Hvad
hände vidare med den förftnämde gamla och

på alla hufvuden blottade ftam och ftjelkar ?

Jo, efter fex dagar växte åter andra hufvuden

på alla deffa ftjelkar, få at denna gamla ftam,

fom man hållit for utdöd, var aldeies fullkom-

ligen förnyad. Muller tviflar dock fjelf på
denna fin fenare uptäckt, och önlkar at andre

måtte få tiifälle, at vidare befäita detta befyn-

nerliga Rön. Den fkarpfynte och noga upmärk-
fame Roesel (1. c. p. 608) har aldrig märkt

på någon ilags Mafkltlja, hvarken at de från-

hviide hufvuden åter fäft fig vid fina förra ftjel-

kar
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kar, icke heller at nya hufvuden dårpä utvuxit,

utan tvärtom hafva både ftam och ftjelkar varit

och forblifvit orörlige. Hårmed inftåmmer Fri-

herre De Geer, fäfom ofvanfore 23.) år

anmärkt.

46. §.

Icke des mindre har MiiLLER ytterligare för-

klarat at et enkelt hufvud med fm ftjelk, med fin

nedra och Bågarformiga ånda eller fothåftar figi fm
frihet vid hvad fom förekommer och åfven vid

glafets fidor dåri den hyfes innefluten. Nederil

vid des fot utfpira 8 i^y^ hufvuden eller krop-

par, hvilka framikjuta på deras ftjelkar och

inom få timar ftä uprefte på dem. Efter kort

tid foroka åter deffa fig på lika fått, och deffe

nyfödde framgifva ockfå fm afkomma. Deras

fijelkar fitta fåledes vid deras mödrars, på lika

fätt fom deffas vid Stammodrens ftjelk eller huf-

vadRammen. Men Stammodrens hufvud år då re-

dan forfvonnet, efter någon tid fer man några

grenar hafva gjordt det famma och åndteligen

mårker man hela trädet utan fma knoppar eller

hufvuden, fafom redan blifvit fsgdt. Vatnet

upfylles då med ftjeikade enkla Klafe-Maiklii-

jor, fom foka at fåfia fig o. f. v. hvaraf följer

at et affallande hufvud måiie forft ll^juta fm
ftjelk innan den fäfier fig; at grenarne af gam-
la trådet måfte däremot ilijuta hufvuden , eme-
dan man efter f - 6 dagar åter finner hufvu-

den på det famma öfver alt.

47. 5.
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47- §•

N:o 14. TFILLING - MASKLILJAN
{VORTICELLA gemeila): Stammen med tvdnns

kidnglikt fammmidrageliga Jijelkar
\

Hiifviiden klot-

runda,

MiiLLEK år den forfie fom upgifvit och ]å-

rer vara den ende fom ånna belkrifvit denna

Ma/klilj^ (H. V. n. 131. Frodr. n. 25'S'9. Aninn.

infuf. n. 35'2. t. 45. f. 8-9.) han har kallat

den Vortkella gemeila fimplex fphaerica
5

capitu-

io gemino. På detta flålle fynes den bora heta

;

VORTICELLA gemeila: Stirpe pediinculis geminisi

7'etortilibits ; Capiiiilis fphccricis. Den år ofynlig

får blotta ögon. Stammen år lång och på ofra

andan fordeit i 2:ne korta och fammandrageii-

ga lijelkar, fom hvardera upbår fit hufvud.

Standom fitter det ena hufvudet fidvårts (^late^

raliter) och likfom omedelbarligen fåftadt vid

{lammen , men då år des ftjeik tilbakadragen.

Hva^j^e hufvud år klotformigt, och har man al-

drig mårkt det annorlunda ån med tilfluten 6p-

ningj Til utfeendet år det ikyflrgadt och in-

ifrån genom/kina en myckenhet af mörka Frö-

korn. Deffe jQags Ma/kliljor uppehålla fig i

hafvet ibland Slinkgrdfct , dår de finnas fållade

på Enågojh

48. §.

N:o 15. SJJERN-niASKLILJAN (FOR^
TICELLA Jlellatn): Stammen krijpande , ftnndom

grenig ^ md nprdtta ftjclkar
^
Hujvudm tio^klujna.

Denr
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Denna Malklilja år mycket långvågad, tf
den finnes i Africanlka verldshafvet på växter,

fom dår på botn finnas. Den år dårfore ånnu

nog obekant ocfi man vet icke om den år af

någon fedd mer ån af v. LiNNé, fora kallat,

den Vorticelia Jletlata, fimplex repens , flora de-

cemfido, ilirpe filifprmi (S, N. XII. p. 13 19).

Jag har trodt at den båttre bår kallas VORTI-
CELLA Jie.Uata: Stirpe repentet qiiibusdam ramo-

fo, pedunciilis ere&is
;

CapituHs decemfidis. Stam--

meji år hvit, krypande och ej tjockare ån et

hufvudhår, men en eller annan gren, dock fäl-

lan, forfedd^ den ikal beftåndigt bibehålla fi*g

utan at gå ut (perennans) och fåledes måfte'

den Ikjuta och äga flera iijeikarj med hvar fit

hufvpd. En fådan iljelk år fin fåfom et hår,

och af 3 liniers iångd, uprätt och mjak, Muf-
vudet år nåftan klotlikt, och éfver hälften kluf-

vet i tio delar fåfom en delad Blombägare |

Til florieken öfvergår det icke et Thimians-Fro.

Antingen man betracktar Stammen eller har

affeende på des flera iljelkarj få kan denna
Mafklilja icke annorlunda anfeSj än fåfom et

fammanfatt Malkkråk.

ADOLPH MODEER.

B 4 Eån
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B^ön mn Rå-Salpeters luttrande genom
Kolfiybbe.

ef

JOHAN GADOLIN,

5. I.

Rå-§alpeter innehålJer åt/killiga flags oarferj

hvaribland kokfalt och digeftiv-falt, mag-
nefia och kalkjord förenade med faltfyra eller

falpeterfyra , famt en mångd fetma, hvilken

ofta åtföljes af flygtigt alkali, åro de lornåm-

fla. Det olika förhållande, fom de förftnåmde

falter vifa emot rent Salpeter, dä de bringas

til criftaller, och de jordaktiga medelfalternas

deliquefcenta natur gifva tilförlåteliga utvägar

at for fig åtn^ilja hvardera forten. Men få

långe fetman finnes i myckenhet uti blandnin-

gen, få kan hvarken en redig criftallifation , el-

ler de olikartade falters åtikiljande åga rum,

5. 2.

Luttringen af Rå-Salpeter beror fåledes

hufvudfakeligen på fetmans afföndrande. Detta

verkftålles, til någon del, i ftort, då en con-

centrerad uplöfning af Rå-Salpeter hålles i kok-

ning, hvarvid fetman i form af fkum affKiljes,

Men en betydande del daraf, fom år närmar»

förenad med Sakerna, blifver ånnu qvar och o-

re^ar Salpetret, fom dårföre m-åfie underkallas

nya luttringar, innan det kan biifva tjenligt vid

liaera grannlaga behof.
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Ibland de utvågar, fom blifvit föreflagne,

at befria Salpeter ifrån all fetma, torde tilfats

af Alun vara den fåkrafte. Men utom det den-

na lår vara for koftfam at inforas vid florre

verk 5 få händer dåraf låtteligen ^ at Salpetret

fmittas af vitriolfyra^ heift om det, for iuttrin-

gen, ej innehöll kalkjord i anfenlig mångd. Det
vore altfå onfKeligt, at någon method upfunnes,

at utan fynnerlig kollnad i flört gerad betaga

Salpetret alla des vidlådande orenligheter,

§. 4.

Emedan kolfiybbe nyligen blifvit kåndt

for den egenlkap, at infupa orenlighet af främ-

mande fetma, fom ofta vidhänger fä val faltar-

tiga fom fpiritueufa åmnen, då det med fådana

ämnen digereras eller kokas *)5 fä har det fo-

B j refal-

*) Ehuruval det redan varit bekant , st nyfs brända

vegetabilifka kol liafva fynsi^rlig benai^enhet , at

infupa eo mängd luft ocli andra amiien, foärj omgifva

kolen; Ta liar dock en ny erfarenhet fordrats, hwt^.n

suan sf nylsnamde kunfkjap kunde goia den tillanip-

ning:, at kol aro tjenllga; at befiia flytande ämnen
ifrån inblandade paitiklir af fega oljaktiga eller

ilemmiga ämnen, fom qvsrhålläs i kolens porer,

fedars de en gång dar fått intrade^ Man har val

iåfom goda husbållsgrep bort berommos, at et vid-

bisinnt Bianvin förbättras, om vid klarningen några

bjoikkol, jImJ© forbrannan ilås uti pannan, afvenfa

fit man får et ypperligt och klart 01, om under

vårtens kokning fot nedfkrnpas utur fkor(l€nen,få at

det faller uti vort-kitteln, M^^^ fådanfs hushålls-ar-

cana tros och följas af några, ogillas och foiaktas
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refailit mig at en dylik handtering kunde gifva

den låttafte utvåg, at luttra Salpeter. I denna
affigt har jag anftåit några förfok, hvilkas ut-

Hag

af andra, fatnt biifva i allmänhet okända til des man
genom tydeliga foifok vunnit naimare upWsning,
eller larf: infe na^on grund iil de foiellagiia konftr

g repen.

Herr Lowitz i Petersburg ar formodeligen den

forfte fom rydeligfen åda^^ahigr, st man genom kol

kan rena vinflenslyrn , branvin och mångfaldiga an-

dra åmnen ifrån imitta af fetma och dylika orenlig-

heter, (Inventa l^ova de vi deplogiflicnme Carhonum,

Aucl. ToB. Lowitz. vid, Nou. Act. Ac, Imp Fetrop,

Tom. V Hifi, p. /fl, Ihid. Expet\ Chem, de Cnrhcni'

hus, contin. Tom, VJ, Hift. p, ^7)» HaD förmodade

hos kol cn (tark atfra£tion til Phlogifton , lå vida

de lui (luteo el i ej forftoras, och trodde af lådan

anledning at de afven på våta vägen kunde dephlo-

gifticera kroppar, iapit förklarar härigenom fin up-

funna renini s-merliod, (Crell's Ch.Annal. I.B«,

p. 235 - 234, a^^3 30c , Ir. 1788. 2. B. p. 36-

41 , 131 - 194).

Herr Lowit2's foifok blefvo med formon efter,

gjorde af Herr Pipenbring (ibid. l"/^'^- I. B. p. 157),
Herr Brug:<jate' li och WEvrRUMB (ibid 1789» 2-,

P. p. 50 -52^ men däremot befiridde af Herr Fuchs

(ibid, 178B. 2 B. p. 393, 3/4) och Herr Hahne-
MANN (ibid. 1789. I B. p. 202 -205) med liere ,

fom forgafves lokt at genom kolfiybbe belaga orena

falt - upl6<5nint;:M- derns bruna farg och feghet. Olika

ämnen torde vara olika granlaga i affeende på kolens

renhet; och orfaken til de mif^lyckade forfoken

torde fornainligufl ligga da'ruri , at kolen antingen

blifvit illa brände, eller ock fedsrmera fmittade af

främmande ångor, inrian de til forfoken nyttjades.

Jag bide eftergjort nå^ra af Herr Lowitz's

Ron, och funnit dem vaJ grundade, famt vann dar#
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flag jag nu får den åran at til Kongl. Acade-
mien ofverlemna,

5. T.

Det Rå-Salpeter, hvaraf jag hade 12 /kål-

fund -i forråd, var nog brunt och våtlkigt. På
botten af kärlet, däri det legat, hade vid pafs

II lod af en mörkbrun våtfKa famlat fig, fom
jag vil kalla Moderhit, hvilken jag för fig af-

/kilde. .

A) Af fjelfva Salpetret /logos 8 ^oå pä
tryckpapper, at i medelvarme torka; hvarefter

det vågde 7, if lod.

B) I Lod Rå-Salpeter uplöfies i vatten

och fålides med filfverfolution. Det famlade

och utlakade hornfiifret vågde efter torkning

0,0496 lod.

C) Til f lod Rå-Salpeter, upiofte i vatten,

flögs vegetabili/kt alkali til något ofver/kott.

Håraf upkom et ringa mörkbrunt neder/lag,

fom ej mårkeligen öktes, då blandningen hölls

i ftark digeilions värme, hvarvid någon luckt

af flygtigt alkali marktes. Vigten af det fam-

lade neder/laget var 0,013 lod,

D) I

af hopp, at afven vid Salpetrets liittiing kunna nyttja

kolftybbe, hvilket mig veterligen annu ej blifvit af

någon annan forfokt. Men Salpetrets renhet ar vid

krur-tilverkningen en få betydande omflåndighet , at

jag anlag detta amne högft vigtigt at underioka.
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D) I Lod af Moderlaten gaf med filfver

folalion eti fällning, fom utlakad och torkad

vägde 0,368 lod. Den affilade luten, afdun-

iiad, gaf en mångd klara prifmati/ka criftaller,

hvaraf en del i luften deliqaefcerade : det 6U
riga var ren Saipeter.

E) Af 2 lod Moderlut erhölls genom ve-

getabiliskt Alkali et ljuft nederllag , fom efter

utlakning och torkning hade et trippelfårgadt

utfeende och vågde 0,092 lod. Detta pulver

upioftes med häftig fråsning af faltfyra til en

mork halfklar folution, och lemnade et fett

/kum oiöft. Då upiösningen filades ifrån fet-

man , var han klar, men grumlades af tililagen

vitriolfyra:^ och klarnade åter då ymnigt vatten

tiiblandades. Då vitriolfyra enfam Ilogs på ne-

derilagetj upkom likaledes en llark fråsning, et

ymnigt gips-pulver blef oI6ft , och folution

frånfilad, gaf genom afdonflning felenit- nålar

och criftalier af Engel/kt Salt.

F) 2 Lod af Moderluten, evaporerade i

digeflions- värme til torrhet, blefvo en fvart-

brun maffa, full af orediga cubi*ka criflalier,

och vågde 0,625 '^d. Lemnad i et kallt rum
^

drog hon någon vät/ka til fig : uplöft i vatten

och filad lemnade hon et nåflan omårkeligt fedi^

ment på filtrum, Då til upiösningen ilogs qvick-

filfver upiöft i Salpeterfyra, marktes någon åt-

tiksluckt. Solution klarnade och förlorade fin

mörka firg. Et ymnigt hvitt nederllag hade
upkommit, lom til en fior dei åter uploiles,

dä det utlakades på filtrum. Det fom blef

qvar hade et gulgrått utfeende, och gaf for

blås-
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blåsror en tjock rok af mercuriijs fublirxiatus

,

hvarefrer det förvandlades til et fvart kol, fom
fnarr förtärdes af b åsrorslågan ^ och qvar läm-

nade eri ringa nnångd ail;a.

G) 6 Lod af Moderluten blandades med 8

Jod vatten och i| lod koirtybbe , ftåldes of-

ver lindrig eld och hölls 10 minuter i full kok-

r.ing, Högs federmera kokhet på RItrum, fom
utlakades med 12 lod kokhett vatten. Detge-
nomhlade var klart, ljusgul':, blandades åter

med lod kolftybbe, koktes foin fårr, fila-

des och utlakades. Det gick nu mycket forta-

re genom hltram ån förra gången, var nåitan

aldeies vattenklart , eller flotte ganfka litet i

gulaktigt. Denne lut, fom intog en rymd af

30 lod vatten, inkoktes ofver lindrig eld til 2

lods volume, och ftåldes dårpå i et kallt rum*

Inom få minuter var han upfyld af hvita cubifKa

digeitiv-falts criftaller, hvaribland, under ytter-

ligare afivalning , en mångd fina prifmatilka Sal-

peter-criftaller anikjoto. Båda tiifammans väg-

de Oj9 lod. Lut^n, fom härifrån afhålldes. gaf

genom vidare afdunftning 0^17 lod cubilka cri-

ftaller. Deffe anlkutne Salter gåfvo tydelig

luckt af faltfyra, då de hollos ofver eld, och

lemnade något litet pulver oloft, då de feder-

mera

*) Så vål har, fom vi'3 de följande forfoken nyttjade

jag val blanda talikol , fom voro fiia for sfka. Det

lår ej vara någon SHkdning at tvifln, om famma ver-

kan fkulie foIja , då man nyttjar något annat llag

af tradkol; endsft de ej innehålla fmitra af oljaktiga

araiien, fom g^nom tilråckélig bränning forfloras,
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mera folverades i . vatten. Solution gaf med al-

kali vegetabile et Ijusgrått nederHagj fom våg-

de 0,06 lod. Den filta luten , fom ej vidare

anfköt crillaller, gaf med alkali en fällning af

O5I19 lod, fom befiod af kaikjord och magnefia.

Koliiybbet, fom hår nyttjades, h^ide vunnit

en tilokning i vigten af vid pais ~ lod.

§. 6.

Af de i foregående § anförde föriök , fom
jag blott anftålde for at vinna uplysning om be-

ftåndsdelarna uti mitt Rå-Salpeter, folier at 100
delar dåraf innehålla vid pafs 9I delar Moder-
Jut (^); men omtrent y mera kokfaltiyra ån en

motfvarande mångd af Moderluten. Ty enligt

forfoket (i/), innehollo ico delar Rå-Salpeter

få mycket faltfyra, fom finnes uti 4,96 delar lu«

na cornea; men enligt förföket (ID) är faltfy-

ran uti g-^ delar Moderlut endaft fvarande e-

mot 3, 5 delar luna cornea. Detta förhallande

torde likvåi tåla någon råttelfe, få vida den

fetma, fom under fällningen af Metalkalken in-

fupes, okar précipitatets vigt 5 hvilket tydeli-

gen finnes af forfoket med qvickfilfver - uplos-

ning (P), Men for denna fmitta, fom ej kunde
vara fior i forhållande emot hela filfverfållnin-

gen, kan jag hår få mycket mindre göra någon

afråkning, fom jag däremot blef varfe, at mitt

hornfilfver vifade fig mera lolligt i vatten, och

foljakteligen mera minfkades under utlakningen

ån en ren luna cornea plågar gora. Detta här-

rörde formodeligen af det uti Moderluten be-
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fintliga flygtiga alkali, fom förmår upiöfa filf-

ver forenadt med faltfyra.

§. 7.

Af förfoket (G) inhämtas at loo delar

Moderlat hoilo omtrent 8,5 delar fetma ^ fom

ftannade qvar i kqlilybbetj och emedan alt det

fom i Moderluten var uploft, enligt forföket (F)

utgjorde 31 proCjt, få följer vidare at falter»

ne uti Moderluten, fom til fl(5rfta delen bello-

do af kokfalt-fyra förenad med vegetabililkt a

-

kali, kalkjord och magnefia, utgjome 22, f

proC: t dåraf.

Således voro beflåndsdelarne uti 100 de«

lar af det underfökta Rå-Salpetret, i det når«

mafte, 89§ del rent Salpeter, 3 delar kokfalt-

artade neiitrai - och medelfalter , i del fet-

ma och 6| delar vatten ^ utom criilallifations-

vatiien*

§. 8.

Emedan af forföket {G) fyntes at åfvea

fjelfva Moderluten genom kolftybbe kan befri-

as ifrån fm fetma, få var hos mig intet tvif-

velsmål öfrigt, at ju detfamma borde lyckas

med Rå-Salpeter 5 men huru flor mångd kolflyb-

be emot Salpetern hårvid kunde fordras , och

hvad annat märkvärdigt förekomme, ville jag

vidare utröna.

De 4 följande förföken blefvo på lika fått

anftåldes nemligen til hvart och et afvågdes i

(kålpund Rå-Salpeter, fom llogs i en koppar-
kit-
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kittei med koiftybbet ocli 6 Ikålp. rent vatten |

ftålides öfver eld och hölls. i fall kokning lo

minuter 3 filades dårpå kokhett igenom dubbelt

grått papper. Filtrum utlakades med 2 /kålp.

kokhett vatten, och det genomHlade inkoktes,

til des en droppe pa kallt glas genaft begynte

anfl^jutaj och inom få fecunder vara full af

criftaller. Luten Högs dårpå i en glasburk, fom
lemnades i et kallt rum at fvalna och anllvjuta.

Sålunda erhöll jag efter fårfta criftallifation om-
kring 20 lod Salpeter-criftaller. Den afhålldä

klara luten aidanftades åter til des £amma tec-

ken vifade fig, och gaf därefter vid pafs 6§
Jod, famt efter ytterligare afdunftning 2 lod

Salpeter. Den fiila luten gaf ännu något SaU

peter blandadt med mycket digeftiv-lalt.

j:Jla Förfoket. •

Då et Ikålp. Rå Salpeter med 8 lod kol^

(lybbe hade kokat på nyfsnåmde fatt, var lo^

ten aldeles vattenklar, och criliallerne efter

forfta och andra anfkjutningen voro fullkomii-

gen hvite och klare. § Lod af h vardera, hvar

får fig uplofte i 3| lod vatten, mjolknade af

filfverfolution, och gaf hvardera et nederllag af

O3O02 lods vigt.

Criftallerne efter ^jdje an/kjutningen votö

ånnu ganlka kiare och mårkeligen hvitare ån

vanlig god luttrad Salpeter. § Lod håraf gaf

med filfverfoliKion en fällning af op07 lod.

De
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De faltblandade criftaller , fom efter 4:cie

anikjatningen vunnos, voro ånriu hel hvita,

men något mindre klara ån de föregående*

Den fifta moderluten var redan något gul-

aktig, men gaf rried vegetabilifKt alkali et hvitt

nederilag af omtrent yV-^^^s iod^ fom beftod af

kaikjord och magnefia.

2:dra Förfåket.

1 Skålp. Rå-Salpeter kokadt med 4 lod

kolftybbe, gaf en klar lat, fom ftötte något i

gult. Criftallerne efter i;fta, 2:dra och 3:dje

anfkjutningarne kunde til yttra utfeendet ej

fKiljas ifrån dem, fom vunnos vid forfta Förfö-

ket. Deras förhållande med filfverfolution var

ock nåftan aldeies lika. Ty | lod af de förda

2:ne gaf 0,002 lod, och | lod af den 3:dje

anikjutningen c^ooS lod hornfilfver. Det fom
vid 4!de anikjutningen erhölls ftötte något i

gult, och den fifta moderluten var rödgul,

yjje Förfåket.

1 Skålp. Rå-Salpeter med 2 lod kolflyfebe

gaf en gulaktig lut, hvarutur efter forfta anP^juf*

ningen erhollos ganlka klara och hvita criflalleTj

men vifade dock, då de noga jämfördes med de
förfta anlkjutningarne vid föregående fårföken,

något litet /kelande i gulaktigt* | Lod håraf

gaf med filfverfolution 0,000(5 lod luna cornea.

De vid 2:dra anikjutningen vundne criftaller lik-

nade de förra i utfeende, och gaf f lod dåraf,

jned filfverfolution 0,0026 lod luna sornea. D-
« vid
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vid 3:dje gången anlkjötne criftaller (lotte mera
mårkeligen i gult, likafom vanligt luttradt Sal-

peter. Med fiifverfolution gaf § lod 0,012 lod

»ederflag. Vid 4:de anlkjutningen vannos ljus-

gule criftaller. Den fifta luten var mork brungul*

4:de ForfokeL

1 Skalp. Rå-Salpeter med t lod koJflybbe

gaf en mork rödgul lut, hvarutur forfta gången
anlköto Salpeter-criftaller, fom voro nog hvita,

men mindre klara ån vid föregående förföken.

I Lod håraf uplöft i 3I lod vatten mjölknade
af fiifverfolution, men affatte ej något neder-

fiag. Siladt gick det klart igenom , men vig-

ten af det fom ftannade på fikrum, var på min
våg ej mårkeligt, och ofverfteg fåledes ej. 0,0001
lod. De criiiailer, fom erhölios vid 2:drä an-

flcjotningen, liknade til utfeendet dem äf 3:dje

anlkjutningen vid nåftforegående Forfök. § Lod
gaf med lilfverfolution 0,0034 lod hornfilfver.

De 3:dje gången anfkutne criftaller voro gulak-

tige, och gaf § lod håraf med fiifverfolution

0,0135' lod nederllag. Den fifta luten var

mörkbrun.

i:te Förfoket.

Ti! jämforelfe emot de föregående förfö-

ken, uplöftes I Ikålp. Rå-Salpeter i 6 il^älp.

vatten och koktes fom deiörenåmde, men utan

tilfats af kolftybbe. Den filade luten var mörk
rödbrun. Sa.petret, fom vanns efter förfta

anfkjutninger, ftötte något i gult och liknade

3:dje anlkjutningen i 3:dje Förföket. I Lod
hdr-
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häraf gaf ' med filfverfolution o,oöi lod lona

cornea. Det fom efter 2:dra sfdunftningen an-

Iköt var ån gulare och gaf med filfverfola*

tion 0,0045* Ipd nederflag efter | lod Salpeter.

Efter 3idje anlkjutningen erhållos criftalier af

ånnu iiarkare gulhet, af hvilka | lod gaf o^oiy

Jod filfver-nederHag. Den fida luten var fvart

brun*

§.9.

Det är mårkeligt, at det Salpeter, fom vid

förfta anlkjutningen erhölls af de ifrån fetma,

måft renade luterna, vifade genom lilfverfolu-

tion en ftorre hällt af kokfaltfyra^ ån det fom
ånnu hade någon fetma qvär. Detta härröret

formodeligen (få framt icke fetman väller at

filfver-nederilaget blir loHigare i vatten) af Sal-

petrets ftorre benägenhet, at fnart anllcjuta, då

luten är ren
5
hvarigenom det ej få fullkomligen

kan ikiija fig vid de kokfaltartade partiklarna
^

likafom deffe å andra fidan åfven i ymnigare

mon medfölja j då luten år befvårad af mycken
fetma, och genom fm feghet hindrar en redig

criftallifation. Denna olågenhet af en långt

drifven luttring torde dock ej vara at befara i

ftortj dår affvalrtingen iket mycket långfamma»
re och anlkjutningen altid blir redigare. Men
en fådan ftorre hallt af kokfalt uti det af en

renare lut anlkutna Salpetret, fom vifar fig en-

daft, då blott en ringa mångd af kokfaltet

finnes i luten
,

6fverftiger ej |:dels prorCt emot
Salpetrets vigt. En få obetydelig måogd kok-
falt torde vid krut-tilverkningen medföra långt

mindre olågenhet än den minfta fmitta af fetm^i.

C 2 Dår.
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Däremot är formon af fetmans fullkomliga,

åf/kiljande, åfven i affeende på kokfaltets halJt,

6g(^nfkenlig , då detta Salt finnes i ftor mångd
i lii^tenj ty då luten vid andra anlkjutningen ia*

neh^ vid pafs lo a 12 proiCt kokfalt-artade

Salter emot Salpetret, vifade dock de anikutne

criftallerne, dår fetman var aldeles borttagen,

blott en få ftor hällt af kokfaltfyra , fom fvarar

emot |:dels pro:Ct, kokfalt, men då nnindre

clier intet kolftybbe hade nyttjats', fteg kokfalt-

hallten til - och | pro:Ct: och då vid 3:djean-

fkjutningen i luten fanns vid pafs 30 pro:Ct

kokfalt, gaf det genom kolftybbe vål luttrade

Salpetret ej teckn til mer ån | pro:Ct kokfalt,

och det utan kolftybbe kokta öfver dubbelt få

mycket eller i| pro;Ct,

§. 10*

Af det föregående Hot jag, at 2j löd kol-

ftybbe vord tilråckeliga, at ifrån luten aflkilja

få mycken fetma , at criftallerne vid förfta an-

r^jutningen /kulle blifva fulieligen därifrån be-

friade. Dåriöre företog jag, med mitt ofriga

Rå-Salpeter, ytterligare foriok på följande fått:

I fkålp. Rå-Salpeter kokades med 2§ lod kol-

ftybbe och 6 n<Lålp. vatten i ro minuter, och
filades. Koiftybbet utlakades med 2 Ikåip. kok-
hett vatten. Det genomfilade afdunflades^ til

åfvannåmde tecken, och lemnades at anlkjuta.

Den klara luten afhålldes ifrån criftallerna
^

blandades med 24 lod Rå-Salpeter och 2- lod

kolftybbe och kokades fom förr. Detta repete-

rades flera gånger, fåfom följande Tabell^ utvi-

far.
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far, då efter livar anlkjutning mycket hvitaoch

klara Salpeter-cridailer erhöllos.

Uti Tabellens f6r{!a Column f6reftälles

vigten af det til hvar kokning invägda Rå-Sal-

petret; I den andra det tililagna kolftybbeti i

den 3:dje de an/kutne Salpeter-criftallerne 5 i

den 4:de vigten af nederflaget fom § lod af de

an/kutne criftaller gaf med filfverfolutionj i

den f :te filfver-nederllaget utur de anlkutna cri-

ftaller, utråknadt i pro:Ct emot Salpetret, I

den 6:te lilfver- nederflaget utur Rå-Salpe1;ret

fom fanns i luten^ ungefärligen utråknadt en-

ligt förfoket §, {B) i pro:Ct §mot upiöft

rent Salpeter,

I. II. HL lY. V, VI.

invagdt invagdt anfk;. Silf. ned:fl. Silf. nedtfl. Silf. ned:fl

Ra-Salp. kolftybbe. Salp. af| lod Salp af 100 d. ur luten,

mot 100 d.
Salpeter. upL Salp.

lod. lod. lod. lod. delar. delar.

3. 3a 2,5 t9> 5 0,0009 0,18.

2. 54. Ä,5 21, OjCOI I 0. 23. 9-

3- 24 ao,9 0,0013 0,26. 23.

4- 24 «,5 20,4 0,0017 0, 34' 16.

5- •24 2,5 0,0025 0, 50- 20.

6 24 2,5 20, o,ooi8 0,36. 24.

7- 24 2,5 0,0020 0, 4a .7.

%' 0 6,7; 0,0070

9» ' 0 0, 2.5 0/179 • 35.8. 30O'

Innan de fifta (N:o 9) Salpeter-crifiallerne

anlkotOj hade redan en tjock falt crufta fatt

c 3 f.g
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fig påluten, fom då lemnades at fvalna, hvar-

på en mångd cubi/ka criilaller förft anlkåto.

,

Den härifrån afhålida luten gaf federmera de i

Tabellen upfårde lod faltblandadt falpeter.

Den famlade cruftan och cubilka crifialler-

m uploftes i vatten, då en mångd hvitt pulver

blef olöft, hvilket förhöll fig fom gips och väg-
de 0,06 lod. Af uplosningen famt den fifta

Moderluten erhålls genom vegetabiliikt alkali

^t Jjuft nederllag , fom vägde | lod och beftod,

^iom någon fetma, af kalkjord och magnefia,

§. II,

Äf de i fåregående §, anförde forfok fynes

fydeligenj huru litet kokfaltet eller de falter,

fom innehålla kokfalt-fyra, åro benägne at tilli-

ka med Salpetern anlkjuta, då lutcn år renad

ifrån fetma, och criftallifation blifvit förfigtigt

anllåld. Men jag undviker at vidlyftigare up-

pehålla mig vid fådana tillämpningar, helft

piin affigt endaft var at vifa, det koldybbe är

^t ypperligt medel, at borttaga fetman utur

Rå-Salpeter j at man med des tilhjelp icke alle-

naft vid forfta anfkjutningen kan få et fullkom-

ligen luttradf Salpeter, utan ock med lika for-

nyttja den ifrån criflallerna afhålida luten

,

fåfom tiifats vid följande iuttringar och anA^jut-

lingar.

Och emedan (enligt §. 5'. G) fjelfva Mo-
Äerluten, genom koliiybbe gerad kan göras

?kickelig til anlkjatning, få lär ingen ting hindra,

U Kk^ kolftybbe med mycken .forraon af Sal-

peter^
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peterfjudare kunde, vid Rå-lutens kokning,

tiifåttas.

§, 12.

Som alla arbeten i llort fordra annan ©m«
tanka och annat handlag , ån då man arbe-

tar med fmå qvantiteterj få kan jag ej hel-

Jer af mina nu anförde forfök doma , hu-
ru mycket kolftybbe emot Salpetret vid flora

luttringar borde tagas. Efter all fannoHkhet

kunde långt mindre qvantitet än 2| lod efter

ikålprdet, göra tilråckeligt gagn. Sådant kom-
mer an på ftorreforfök, hvarvid ocklkal yppas,

huru den öfriga handteringen bör ike.

Då vid flora luttringar fetman förvandjas

i fkum 5 få torde ock kolilybbet genom af/kum-

ning åter kunna Ikiljas ifrån luten. I fådant

fali behofdes ingen filning , och kofinaden vid

detta nya luttringsfått blefve aideles obetydlig.

Men Ikulle ock någon filning blifva nödig , få

hoppas jag dock, at koftnaden af en fädan vid-

lyftigare tilftållning rikeiigen blefve erfatt, ge-

nom formen af et vida renare Salpeter , famt

vid krut-tilverkningen af et förtråffeligare krut.

C Fiön
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Meteorolögijle Obfervationer
^

håltne i Jmteland och Backen vid 6^ gf\ N". Bredd

^

I3§ T' minuter Wefter om Stockholms MeridiaJh

och ungefär 650 alnar högre dn Hajvet \

af

JOHAN TÖRNSTEN.

På
det de under 4| år hållne Obfervationer

måtte på en gång kanna ofverfes och jäm-

föras, famt de i detta Ciiniat forefallande fto-

ra afvikningar minikas, har jag bragt dem til

et Sammandrag, fatt åren i bredd och indelt

hvarje inånad uti 3;ne delar eller Tertialer, uti

hvilka de tvånne forfta innehålla hvardera 10

dagar och det fifta öfrige 8? 10 å il dagarne.

De ytterfla Columnernä for hvart år vifa grad-

talet af den kallafte och varmalle ftunden, iom
i Tertialet förefallit^ men de tvånne medlerfta

Columnerne innefatta, den ena för Morgon,
den andra för Middagsflunderne, et fammanlagdt

«ch fedan med dagarne divideradt gradtal, fom
altfå vifar medium af Morgon och Middags-Ob-
fervationerne for hvart Tertiai. Afton-Obferva-

tioner åro väl ock hållnej men fom värmen nå-»

gdrlunda jåmt aftager ifrån Middagen til påfol»

jande Morgon, få år afton-varmen imelhn, när-

mare den ene eller andra, altfom afton-varmen

kan vara tagen tidigare eller ftdnare, och fynes

liar ringa uplysning gifva, aro dårfore uteilutne,

I des ftälle har jag utdragit utur Obfervationerna

den llorHa och m'nlla fkilnaden i värmen imeilaa

Morgon och Middag, fom i hvart Tertiai någon

dag töiekorr.mit, til utrönande af Solens verkan,

{Se efterföljande TabelUr {/]) och (J9).

Urdrag]y



(Tab. A) Utdrag, fom vifar Skilnaden imellan Morgon och Mi ddags-Warvien.
iSkillnad imell. Warmen

i III

^ 7 8 S-! 1 786.
och mid(i. IjMetliain :

I 7 8 8. I c

7-7 7-7
8.01 8
10. 2jia

15'

5

rp.a 5. c

.3.0 5.5

6.027'

31.0

34-8

5 38.5
41-8

7.6

Medium af]

S

kiJInad imellan Warmen om morgon och middap:.^

7.4 8.3
8. 3 8.

6

8.4 9.2

« " 7 8 5. 7 8 6. 7 8 7





(Tab. By Sainmandrag af Meteorologijla Obfervationer, (Pag. 40.)

foT/i vi/ar Mediu?u af Värme och Köld får Morgon och Middag., fmnte d^n KallaJIe Morgon och Varmafte
Middag uti hvart Tertial aj Månaden.
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Shrfkilde Obfervationer.

4 til och m©d d. 14 September var

ordinär värme få at Thermometren flod

om mornarne imellan 3 och g grader, och

om middagarne imeilan 7 ock 22 grader

öfver noll; men

D^n dito kl. 6 i m. vifade han på vanligt

ftåile vid gården i fri luft och ikugga på
noll, och fiark rimfroft ofvertåckte den,
imellan Gården och Stor-fjops vik belågne

Ang, fom år något våtaktig. 2:ne andra

Thermometrar ,lika med den qvarhångande,

buros ned i Ängen och befanns dar vid

jordbrynet hålla l| gr. men 2 alnar högre

i luften ofver famma liålle | gr. under

fryspun<5ien. Thermometrarne omvexlades

och utllaget blef lika, at jordbrynet var kal-

lare ån luften, ehuru Thermometren icke

rörde vid frofien, och inunder ofverfta

jordbrynet var jorden aldeles ofrufen, och
måfte hafva hållit några grader värme i an--

feende til årstiden.

1786. d, 9 Junii kl. o, 30 min e. m. då luf^

tens varma var 7^r. doppades enTJiermo-
meter i 4 graders varmt vatten , och når han
pptogs fteg han icke i luften til 7 grader

tilbaka, utan föll neder til 2| grad och for-

blef tils vidare därvid,

Samma dag kl. 9 e. m, var luftens vär-

me 3 grader, då åfven en torr Thermo-
meter doppades i 2 graders varmt vattenj

rnen efter uptagande höll han i famma
luft I grad,

G 5 I>«n
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Den 21 Junii kl. 4 e. m. då luften i /kuggan
var 26| gr, doppades en Thermometer
uti 3^ graders varmt vatten, uptagen och
ftåld i folbaddet mot en vågg, dock i fria

Juften, Iivareft luften var 37! gr. varm,
holi Jian 29 gr. men denna förändring mär-
kes ej altid eller i lika gradj dock är fäl-

lan fem ej en våt Thermometer är något
underhaltig.

Therraometren under verkelig kold dop*
pas i vatten, få fryfer is på honom, dä
han gerna vifar mindre kold än luften an-
nars håller 5 men det händer ock at haa
vifar ftörre kold; ty detta år eller

1789 d. 4 Febr. kl, 9 f. m. doppades i vatten

af I grads köld, en Thermometer fom for^

ut holl 19 gr. kold i fria luften, efter up-
tagandet frös isbark på honom och vifade

fedan^ 21 gr. under noll. Därefter intogs

han i 18 graders värme, och kl. o, 4f m.
efter midd. holl ej mera än 16 graders

värme, altfå 2 grader mindre än den torra,

1786 d. 16 Aug. kl. 3 e. m. underf6ktes jord-

ytans värme på några ftällen. På vanligt

fiälle vid gården flod en torr Thermometer
vid 20 gr. , men en af rågn vätter på fam-

ma ftälle 19 gt. éfver fryspunclen. Donne
fednare vifade värmen i vatnet uti en l^äck

i Ängen 14J gr.: uti fjövatnet vid ftran-

den 18 gr.: uti luften dur äfvanfore 165
men en torr höll i.famma luft vid fjon 19
gr. med den våta continuerades obferva-

tion, då myrjordert i Ängen fanns hålla 15
grader
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grader, vatten uti en Pufs ig, mallen uti

en torr belägen Kryddgårds-Sång , fom ha-

de öfverflödig ikugga af en hög Hack,
hvars mull dock var dåfven af förut fallet

rågn, höll If gr. Och en vatn-kålla med
fvag åder, fom om vintrarne förfryfer höii

4j grad. Samma Kalla begynner midt i

April gifva vatten, fom i Junii, är 2|
gr: och utiO<5lob,4j grader varmt, fom ock

är des högfta värme , til hvilken hon gan-

/ka fackta avancerar ifrån våren. Når deffa

förfök voro Hutade uphångdes våta Thermo*
metren vid fidan af den torra på vanligt

fiålle i /kuggan vid gården då den fednare

ftod vid 21 gr. men den våta var i upfti-

gande ifrån Kålians mindre värme, och
en timma därefter fanns den torra ånna hål-

la 21 5 men den våta 18 grader.

Påföljande morgon d. 17 Augufti kl. 4 f. m.
var kallafte momentet på vanliga ftållet 7 gr,,

öfver noll 5 men kl, f hade Thermometrar«
ne upftigit til 9 gr. Samma ftund var på
Ången i luften 8 gr, uti myrgyttjan 9 gr»

uti backen 9 gr. .i fjön vid ftranden 15 gr.

Uti Kryddgårds- Sången loJ gr, och uti

Källan 4| grader.

Uti Januarii mån^d detta år 1789 uti ftrångafte

köld håller en ftenhvålfd Källare under hus
fom icke varit eldadt 2 gr, och uti en dy*
lik under et ftåndigt eldadt rum 4 gr. öfver

fryspunäen.

Bacien i Brundflo d. ip Febr. 1789.
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VADERLEKS-TABELLER,
I Wafiergöthlmtd^ ifrån 1757 til och

?ned 1790;

af

CLAS BJERKANDER,
"

Som deffa Väderleks-Tabeller redati gifva an-

ledning, at fåga förut Väderlekens belkaf-

fenhetj få bora vidare anmärkningar, på fam-

ma fått fom. deffa åro gjorde, anftåiias , dä
efter hundrade år , om icke flera, man
med ån ftorre fåkerhet lär kunna fpå, når det

fkal blifva klart, når fno och rågn borde

komma.

När Såden om våren ikal fås, hö och

fäd om fommaren bårgas, får en Landtman
anledning at fe efter hvilka dagar mycket
rågn plågar falla, och kan därefter ftålla fit

arbete.

Sjöfarande pä Venern och Vettern, om
icke på flera orter, når de af Tabellerna fe,

hvilka dagar de måfta ftormvåder plåga infai-

la, fä anledning at fatta fig i fåkerhet. m. m.

3^-
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^ UN I US.

Dag.
Klart

CfQ
3

Sno.
Kran]

>•
TT
ft)

Storr
Lung

Hufvud-Vindar

.
pj S. V. N. 0.

I II 9 6 I 14 8 II 9 5
2 13 13 2 4 II 5 13 8 7
8 12 II 3 I ao 7 13 8 5
4 15 16 i 2 2 II 8 14 4 7
5 10 17 I I 2 3 10 12 7 6 8

6 7 13 3 2 14 6 1

1

7 9
7 7 15 3 I 2 II 10 13 2 8

8 9 9 4 3 11 10 16 5 2

9 12 II I 3 12 6 16 8 3
lO 10 12 2 2 12 8 10 7 8

11 10 14 4 4 I 12 8 8 II 6
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13 12 II 4 3 I 10 9 1

1

6 7
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15 14 13 2 3 I 6 14 S 7 4
i6 II 14 2 2 2 13 >f 15 8
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19 13 II I a I 14 8 21 2

so II 10 2 I 15 9 16 7 I

21 6 II 2 4 2 13 7 20 3 3
22 4 13 2 6 3 13 8 14 6 5

23 7 12 2 2 1 10 4 14 10 5
24 12 9 I 4 II 5 17 5

8 12 ^ 2 14 5 16 5 7
26 8 10 5 I 9 0 14 6 4
27 13 10 3 2 12 6 15 4 8

28 7 13 4 4 I 10 6 14 8 5
29 8 16 2 4 4 8 9 12 8 4
30 5 15 4 1 II 5 14 7 7
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1 7 14
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JULIUS.

Kranfa

(T)

Storm Lungt,
Kufvud-Vindar

»-s S. V.
I I 12 7 17

<
6 ^

2 TX 13 5 i^
2 12 7 16
2 A 2 14 5 16 4 8
2 1 13 4 18 5 6
5
6

6

ty I 12 8 18 3 4
T- 14 7 16
7 15 7 14. 5 7

4 :> 9 9 7 16
3 II 0 18 2 j.

2

6
I 12 6 I ^* > A SI4 0
'T 3 7 16

6

0
3 2 II II 1*1 0 6

I 12 A 5 5
7 0 I 13 4.T" 20 6 2" 5
5 TX 2 12 6 16 0 :5
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1

6 7 3
4 3 14 II II 6
4 3 2 15 10 16 >
6 4 I 12 8 14 ^ /

7 0 ^3 6
9 4 15 6 16 A. 7
6 <3 16 8 14 5 6
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3 16 10 17 2 4
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5 Q I 15 12 19 2

"
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D
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2
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AUGUSTUS.

RägnIVlart
Dag.

NorrJ
Kran

Å/ke
Storr

r
3
OQ

Hufvud-Vindar

• •

•
»*• •

3 |-^

0. V. fSI. U.
I 6 17 I 4 ny 0 21 2 4
Ö 6 15 3 2 X T yl >r T/C

5 5
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5 8 14 I 2 X yJ 10 14 5 4
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8 9 II I ö ^ 7 10 II iC /"
6 6

9 10 12 3 Tzt 7 lö 4 ö
10 7 15 4 5 2 T T1 1 0 17 0 4
II 7 15 I 3 4 T 0 8 18 4 3
12 6 17 TX 3 3 S 21 5 ^

13 6 21 1 2 3 8 14 7 4
14 7 13 3 I 4 I T ^ 9 12 0 0

15 5 17
T 2 2 T A 9 ^5 5 4

r /C T 010 5 lo I 3 4 1 \J 10 14 4 5
17 5 19 I 4 0 T 2 8 14
18 8 15 I 4 3 7 14 5 7
19 10 12 2 T 1 T 7 10 2 8

20 20 12 2 4 2 T R lO 15 4 4
21 II 12 I 1 3 I 8 17 3 5

22 9 17 1 /*2 4 lO 16 4 3

23 4 15 I T 4 2 Ii 18 2 z

24 7 14 3 3 2 3 7 21 3 2

^5 27 13 1 4 8 17 4 4
26 8 18 4 3 3 16 5 19 j 4
27 8 20 I I I 14 5 15 9 4
t8 8 18 4 3 I 12 6 i5 8

29 12 9 4 I 2 I 10 6 19 7 I

30 6 16 I 7 2 10 5 18 9 I

31 4 13 I 4 I I 17 4 15 9 5
SEP'
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SEPTEMBER.

Dag,
Klan

pö
Sno

Non

3

>0

(T)

Ston Lunj
Hufvud-Vindar

•
j3

• • r* S. V. N. 0.
I 6 13

*2
2 I 19 7 13 9 4

2 10 If 2 2 18 8 10 8 7
3 8 14 5* 3 I 18 9 9 6 9
4 9 16 2 I 18 9 " 8 f
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^9 7 13 4 I I 2 14 II 13 4 y
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21 7 13 4 2 16 7 18 3 5
22 9 16 2 I I 15 8 13 y 7
23 II 17 2 I 2 7 6 17 3 7
24 9 13 7 I 2 12 8 15 ? 5

5 12 6 3 I 12 8 13 6 6
26 13 I 4 I 2 10 5 8 8 12

27 I 18 2 4 I I 2 14 6 12 9 6
28 3 3 5 I 13 8 II 9 f

29 5 8 I 7 I 14 8.: 1

1

10 4
30 7 6 1 I 14 4 13 7 9
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OCTOBER.
ö2S'g'J^?>'^r Hufvud-Vindar

•rt3 ri <^ n CTQ

I 6 14 6 I 18 6 10 9 8

2 6 12 I 7 13 6 7

3 7 10 6 12 Q II 6 7
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NOVEMBER.
Dag.

Klart. Rågn.

Sn5.

Norrik. Kranfar

Lungt.

Hufvud-Vindar
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DECEMBER.
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Ar 1770 begyntes anmärkningar ofver

Norrlken, och kranfar omkring vSoIen at anflål-

Jas , och man fer redan hura de ofta infalla på
famnaa dagar.

För korthet ikul , äro alla mellanliggande

vader, förde til nårmafte huivud-vindar, och

når flere vindar blåft om dagen, åro de an-

inårkte fom längft varit,

Befynnerligt år , at A/kan den 20 Ja-

nuarii blifvit hord tvånne gånger, och åren

1779, och 1786, har det blixtrat fam-

ma dag.

ANMÄRKNING
öm Cirkel-bågars Fördelning eller

Mtiltifeäion ;

Af

FREDRIC MALLET.

5. I.

DEiisKA Problemet år ganfka ryktbart^ Jt
Jkåra en gifven CirhUbåge^ eller VMel, uti

trenne lika delar. Detta Problem upvåckte ny

omtanka hos äldfta Geometrer^ det födde af

fig nya underföknlngar näftan qti Vetenfkapen^

^början 5 det har gifvit fednafte tidens Lär-

da anledning , at utbreda fm konft , och at göra

frågan ånnu vigtigarej nemligen: j^t Jkdra en

ö 5 g^f^
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gifven Vinkel uti fä wångn f^Ma delar mnn beha-

gar. Man hsr långe fedan uploft detta Problem,
och den vigaUe method fynes mig vara innefat-

tad uti följande korta Formler 3 Om Radien
antages ZZ. \ ^ få år Sin. n A zz 2 Cof. A Sin.

iTT.A — Sin. ^T^A, och Cof. nA zz 2 Cof. A
QoLH^iA — Cof. n-2A,

Hvarigenom Tabeller kunna inråttas fålundaj

Om n — I, få år Sin A == c -Sin,(A) iz Sin. A
n rr„2 - - Sin,2 Aiz2Cof. A. Sin. A,

nzz3 - . Sin. 3 A iz 2 Cof. A. 2 Cof.A. Sin A
^Sin. A.

z=:4Cof. A^ Sin. A-^Sin. A
— 3 Sin. A -»-4 Sin. A^

nir4 - - Sin,4A=-2 Cof. A (3 Sin. A —
4Sin.A5)— 2Cof.A Sin.A,

•—4 Cof. A ( Sin. A —
2 Sin. A3). &c.

Når nzzij fåår Cof. A— 2 Cof. A >^ i~Cof.(.A.
^ • — Cof: A.

nz=2 - - Cof.2Az=2 Cof. A^ — i

n — 3 - - Cof.3 A=:2Cof.A(2 Cof. A^-i)
— Cof. A.

= 4 Cof. A 3 —3 Cof. A.

n2r4 - - Cof.4A~2 Cof. A (4 Cof. A^
^ 3 Cof. A)— Cof. 2 A.

rrSCof.A-»— 8Cof. A^
+ I. Och få vidare,

fom blifver onödigt at hår utföra, då Geome-
trer och AlgebriOer nåiian almånt upgifva och

fgrklara denna uträkningen.
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§. 2.

Låt Cirkelen ADBIA (Tab.I.) liafva Radien
AC::;;;! och fjelfva Peripherien " c; låt AD— a

vara en Båge, fom Ikal fördelas uti n lika de-
lar. Got Dd ad zz a, få år Chorden Ad —
2 Sin, a. Låt vidare bågen AE — AD n:

' Ad 5 då år foljakteligen Chorden til bågen

AE — 2 Sin. — a. Kalla — a — få år~ n n '

Sin. nx ~ Sin. a, och denne Sin. nx kan ise-

nom §. I finnas af Sin. x, få at man erhåller

en Aigebrailk Eqaation af graden n, hvaruti

Sin. X år Roten, och beteknar det famma, fom
Sin. A uti formlerna (§. 1). Om n år et ojåmt

tal, nemligen: i, 3, 5, 7, &c. blifva Eqva-
tionerne Rationela, och roten år få mångfaldig

fom Eqvationens grad n utvifar: men om n år

et jåmt tal, fåfom, 2, 4, 6, 8, &c blifva Eqva-

tionerne Irrationela, genom Faåorn Cof. x —
- Sin. x^)§ och Rötternas antal finnes 2n,

fom otgor Eqvationens gradtal, då Irrationali-=

teten år borttagen. Orfaken hårtil fynes mig

vara den, at hvar och en Cofinus fvarar få vål

til den Jakade bågen, fom den Nekade och

lika ftora. hvarföre ock deffa Eqvationers Rou
ter åro hvar och en Jakad och tillika Nekad,
Herr D'Alembert har uti fina Opufc^hs Mathe-^

matiqves Tom, VIII. p. 280 upgifvit annat /kål

til denna omftändighet, hvarom jag framdeles

årnar meddela mina tankar; Nu år affigten en-^

daft at förklara, huru Jakade Rötter hår Iköla

(kiljas ifrån de Nekada, fivilket jag ick© funnit

någon tilfören» hafv^ tilråckeligen uplyli*^
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Uti Eqvationen Sin. a n Sin. nx plågar

man, for redighet Ikull, antaga a < § el-

ler 2 a <C5 ty uplosningen blifver den fam-

mji, når 2 a > c, emedan 2a2i2rc-t- 2b
gifver Sin. a ==: Sin. b , då b < | c och Sin,

b = Sin. har famma rötter når Sin. a — Sin. b,

fom Eqvationen Sin. a zz Sin. nx. Conftruction

utaf Problemet år vanligen denna: man gor

EF —~ c , och tager EF — FG = GH mHI &c.

då antalet af defia bågar måfie vara rzr n, och

alla tilhopa jåmt uptagaPeripherien EFGHI.,.E.
Nu år I Äd =1 Sin. a =— Sin. (| c + a)

— Sin. (c a) rr— Sin. (| e + a) zr 6cc,, få

långt man behagar fortfåtta denna feries, altfå

måfte Sin. nx~ Sin. a ~ — Sin. (| c + a) i:

Sin. (c + a) zi: &c. hvaraf följer , at Sin x =
Sin. 2 , Sin. x= — Sin. (— a -h — c)

,

Sin. X Sin. (— a + — c &c. åro rot-

terne uti den gifna Equation Sin. a — Sin. nxj
ty, åfven fåfom Sin. a ~ Sin. nx gifver Sin. x

= Sin — a, fä Hcal — Sin. a — Sin. nx gif-

va Sin. x =: — Sin. — a, och få vidare. Men
fl ^

§AE-- a, EF := —-Bågen AFr "T an-
z~ €5 altfä är hälften af Chorden AF = Sin.

(~r s + c). På famma fått finnes Sin. | AG—

Sin»
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Sin»( a+ c), &c. Fordenfkull åro rötter-
n n ^

ne uti Equationen Sin. a — Sin. nx fåfom ioU

jer: + Sin. ~ a, — Sin (— a -f " c) ,
# n ' ^ n an . ^ ^

H- Sin.C-^ a + ^ c), -:: + Sin/-^ ^ + c),

— Sin. (— a + — c) , -t- &c. Så at deffe
2n

onekeligen blifva /kiftevis Jakade och Nekade,
fåfom utaf Geometrer tilforene år angifvet, men
icke blifvit, efter mitt omdöme, tilråckeligen

bevifadt. Antalet utaf Rötterne fynes utaf Con-
ftruåion måfte blifva lika med talet dock
få, at når n år et jåmt tal, och man funnit n
Rötter, /kola allefammans med ombytta tekn

tillika antagas för verkeliga Rötter uti Eqvatio-

nen Sin. a ~ Sin. nx. Det år utom des håraf

mycket klart, at — Sin. a = Sin. nx gifver

enahanda Rötter, fåfom Sin a nz Sin 7ix ^ men
med ombytta tekn ifrån + til — och tvårtom.

§• 4-

Föregående korta och tydeliga Lårofatfer

torde båft uplyfas igenom några Exempel. Lät
o

dårföre l:o vara a — 90, och n — 3 få år

1=3 Sin. X — 4 Sin. x^, och A) Sin. x

Sin, f a zz: Sin. 30 = f B) Sin. x rr — Sin.

I c ^ — Sin. 90**— — I, C) Sin. x r"

Sin. C a ZZ Sin, 3604-90 — Sin. 150 ^

Sin. 30 rf, eller (2 Sin, X— i)^(Sin. x +1) ^o^
fom
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fom år 4 Sin — 3 Sin. x + i~o eller den
gifiie EqvatiOn. Viile man fårfoka flera Rötter

,

o o

få är — Sin. = ~ Sin, + 9^
3 3

o o o o

ZZ — Sin. 180 + 30 — ~~ Sin. 210 ZT Sin. 30 ^

6 o

och Sin. 2 c -t- a ~ Sin. V-Q ^ 9^

Sin. 270 nr — 1 5 famt — Sin, g:
c + a

gin._Qoo 00 = - Sin. 330 — Sin. 150 =2

3
o

Sin. 30— §, få at de famma Rotter^pkom-
ma andra gången uti farnrna ordning, hvilket

iker ouphorligen, fåfom Geometrer tilforene för-

klarat, och därmed å daga lagt, at denna

Eqvation icke hafver flera ån trenne B.6tter,
o

Låt 2:0 vara a — 60, och n = 2 , få år Sin. a

-r^ l/l — Sin. 2 X Cof. X eller 13 —4 Sin.

— 4 Sin. x% 3 16 Sin. — 16 Sin.

x**, hvars Rötter åro, A) Sin. x = t. Sin. J a

± Sin 30 :::: ± f ,
B) Sin. x z= 7 Sin.

é c -f a ::::
- Sin » So + 60° ~ Sin. 120*

2 2
o= ^ Sin. 60=-+: K|,fåledes finnes (4 x^-i)

(4x^— 3) = o = 16 x^- 16 X* + 3. Härvid

mårkes: Forft, at Sin. § a ~ Sin. 30 nr: f

,

at— Sin. 5 c + .1=— Sin. iSo + 60 —
2 2

Sin. 120 =— Sin. 60 ~— K|, at Sin. cj^
2

= Sin.
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=r Sin. .^60 + 6d ^Sin. 210° ~ — Sin. 30°

!^ — I, och^^at — Sin. 'iSJl^ — Sin.

UQ + ^^o ^ — Sin. 300' =: Sin. 120' ^
o

Sin. 60 ^ K|j jåmvålat Serien, Sin. ^ c 4- a

Sin. I_c -{- ^ & c. gifver famma fyra Rötter
ä

beflåndigt uti hvarf och lika ordning uti

hvarfvet, det ena efter det andra. För det

åtidra fynes, at Sin. 2 c a gjn,

o o

1^0 -v 60 gin. 90 4. f a — Cof. f a 5 alt-

få finnas uti denna håndelfe de fyra Rotterne
vara J: Sin. f å, och i^: Cof. f a. I allmän-

het Ikönjes, at, om p = f c, åro Rotterne uti

Eqvationen Sin. a Sin. nx fåfom följer:

Sin. -la, — Sin. _P + a, + Sin. 2 p a^ _
n n n

Sin. q p \ a, men om n är et ojåmt tal

n

fåfom 2m '— I, Hcal fifta Roten vara Jakad,

eller ~ \. Sin. 2 m — 2. p a— Sin, n — i. p + a

,

2 m — I n

och fåljande Roten— Sin. 2 m— J. p 4-^ —
\ , .„.._,

v2 m— I

— Sin, np t a —— Sin(p.f^) — Sin. i, a|

n a n

«ller



64 jan. Febr. Mart,

eller det andra hvarfvet af de lika flora Rötter-

ne begynner med -- Sin. a
, fAf^^ i^^..^^

n

ligen proivas: om åter n rz 2m, det ar^ n år

et jåmt talj måRe Roten Sin. 2m — i. p 4.^
2 m

Il afva tel-:net — ^ eller vara rr — Sin*

2 ra — I. p ^ a
5 hvarfore f(51jande Roten år

2 m
rz. + Sin. 2mp ^ \ — + Sin. "P. -t-

a ~
2 m n

'^Sin. p+__5. a m ~ Sin J_ a
5 härigenom

n n

ilvcr, at det andra Iivarfvet utaf Eqvationens

Rötter hafver det förftas tekn ombytra, faft

Rotterne framkomma uti famma (lorlek och ord-

ning, och at federmera 3:dje hvarfvet aldeles

inträffar med det fonla , famt fjerde med det

andra, hvilka Ikiften på lika fått fortfara. Des-
utan, om n ~ 2 m, eller n år et jåmt tal, få

år Cof. L. ^ zz Sin. f p + _L ) , men mjp
n n n

zz § p, altfå ockSin.J3LPjL? -Sin.f p+Ja
n '

n

-ZZ Cof. J_ a; Således måfte ibland Rotterne

n

Sin.JLa,— Sin. ^P_+_JJ: Sin. g P + a &c,

n n n

den fom utmårkes med :r Sin, 2m ^ . p -I. a
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vara fidli uti forfia hvarfvet; men forfia hålften

af defTa Rötter hafva den fednare til fina Cofi-

nas, och når m år et jåmt tal, hafva Cofinus

ach Sinus famma tekn , men tvärt om, när m
år et ojåmt tal.

Förfök med Molybd<^ita och med Kedu-^

äion af des Jord;

Femte Fortfättningen^

PETER JACOB HJELM*

I jå Molybdenkalk tilredes pä nägöt iblandi

JL' de fått, fom i det fofegående årö nåm-
de , år ingen tvifvel at den ju kan erhållas full-

komligen ren, i fynnerhet då arbetet anftålles

på fmå förråder i föndefé Men, då en ftorre

myckenhet dåfaf på en gång behofves, år arbe-

tet gerna utfått för den olägenheten at ftam-

bringa en Molybdenkalk, fom^ ehuru e| til ut-

feendet, dock efomoftaft til fmä egenlkaper, år

mycket olik den, hvilken blifvit befriad ifrån

alla främmande inblandningar. Och få långe

et ämne icke kan bevifas vara forfätt i et få-*

dant fullkomligt tilftånd, få kunna hvarken des

egna egenlkaper med fåkerhet upgifvas, ej hel-

ler des förhållande med andra kroppar riktigt

utrönas. Af fådana orfaker har jag varit för-

anlåtna at i de tvänne nåftföregående fortfått-

E nin-*
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ningar göra forfok på Molybdenkalker , fom
efter olika forelkrifter blifvit tilredde, och fom
alla lemna rum for ikålig mistanka at ånnu hy-

fa någon fmitta af Vitriolsfyra. Molybdenkal-

kens egna belkaffenhet , at med denna fyra

icke gifva ifrån fig någon hepatifk luft, enar

de bagge fättas i de dårtil erforderliga omliån-

digheter, utgör en ftor fvårighet i uptåckandet

af de minfta fpår til en fådan inblandning,

hvilken i alla andra fall igenom denna utvåg

låtteligen ftår at upfpana. Hårtil kommer ock

at fårikildta arter af Molj^bdaena medföra Vi-

triolsfyran mer och mindre forfedd med det for-

fvaflande åmnet, i hvilken fenare håndelfe den-

na fyras affondring nödvändigt måfte falla be-

fvårligare, ån då det brännbara ämnet år i

ftorre ymnighet tilflädes, och fåledes kan göra

all Vitriolsiyran flygtig,' famt följakteligen lått

at aifondra. Den Molybdaena, af hvilken jag

underdundom ågt något förråd, har varit at dy-

lik befkatfenhet, och för den orlaken företog

jag mig at under roftningen begjuta denfamma
med Linolja: hvilken utvåg ockfå, med behörig

varf?.m.het vidtagen, kan nyttjas, i fynnerhet

om, i Hållet för Linolja, någon finare olja bru-

kas. Utom hvad på flera Italien i det föregå-

ende bliivit anfördt angående Molybdenkalkens
renande, hafva ånnu ytterligare förfök därmed
blifvit anftåide, hvilka jag nu ikal hafva den

åran at anföra, innan fammanfmåltningen af

Molybdenkalken företages med de andra Me-
tallerna: och det alt tii följe af den ordning, i

hvilken Förföken blifvit gjorde , och efter

den plan, fom jag ifrån början förefatt mig at

vid detta arbete följa: hvaraf jåmvål ikillnaden

imel-
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imelian en renad, eller en af främmande åmnen
fmittad, Molybdenkalk få mycket tydeligare

Ikai bliiva ådagalagd , då utilagen efter hvarde-

ra hållas emot hvarandra.

Det fått, Herr Pelletier upgifvit at befria

Molybdenkalken ifrån fit fvafvel, åger Vifr^vli-

gen mycken fortjenft. Det år icke koftfamt

och det går tåmeligen fort. Men om eidgra-

den råkar någon gång at blifva for fiark, hvii-

ket år nog fvårt at förekomma^ i fynnerhet i

en arbetares händer, få lider man forluft på
Molybdenkalk, fom dels går bort i rok, dels

tårer fig in i digelen. Den blanka och rilfver«

lika Molybdenkalk , fom hårvid erhålles, utgör

åfven gan/ka liten mångd, emot de gula Flores,

fom vid famma tilfåiie upkomma, och efter

Herr pELLExiERS eget medgifvande hyfa fmitta

*af Vitriolsfyra, utan at han anförer något fått,

at dem dårifrån befria. I det föregående har

jag ock vifat at åfven de hvitafte Flores åro

dåraf anftuckne , om ej i deras fammanfåttning

,

dock likväl fäfom utvårtes därvid häftande* Cch
hvad kan annat väntas, då en mångd Molybdae-

na ftåndigt ligger vid botten af digelen, hvar-

ifrån fvafvel-os beflåndigt upftiger til de öfver-

liggande flores af Molybdenkalken? Jag förfök-

te förden/kull en gång at reducera fådana gula

Flores, och erhöll Regulus Molybdeni dåraf,

fom hvarken för Blåsröret enfam underfökt, el-

ler i fammanfmåltning med andra Metaller, höll

de prof, fom jag af en ren Molybdenum åf^ar.

Jag föreftållte mig at dar ånnu kunde vara, om
icke en odecomponerad Molybd^na

, hvilken
icke gerna utan af tilfållighet mojeiigen kunnat

^2 '

med-
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tnedfolja, likvål en under reduclionen, af den
vidlådande Vitriolsfyran , alftrad Molybdaena

,

hvilken^ når den åter föndras, nödvändigt måfte

lemna Molybdenkaiken ren och fri. Den er-

hålJne Regulus, hvars gråvitas fpecifica i början

var 355'93 , men efter flere dagars ökning ftad-

nade vid 6,764, pulveriferades dårfore hel fin

och fålld acidurn Nitri abftraherades dårofver

flere gånger i Retort ad ficcum. Förfta gången
fom Acidurn Nitri pågöts

,
upkom en håftig ef-

fervefcence med röd rök och flark hetta , utan

at någon utvårtes värme ånnu blifvit använd.

Til flut blef den qvarblifne hvita Molybdenkai-
ken val utlakad, torrkad och lindrigt upglod-

gad, hvarefter den befanns vara anienligen för-

bättrad.

Sedan detta förfarande tycktes låfva önikad

framgång, omgjordes famma förfök med en

Molybdenkalk , fom val icke var hel och hål-

len updriiven i Flores, men fom efter utfeen-

det tycktes vara vål calcinerad. Den hade

dock gulaktig fårg , iölles ganfka trögt och li-

tet i kokande vatten: åfven Saltfyra rådde i

famma tilftånd föga at löfa något dåraf. Med
et ord: denna Molybdenkalk liknade aldeles

det förhållande, fom de gula blommor af Mo-
lybdenkalk ådagalägga, och hvilket åfven de

hvitaile funnits aga, då de i Itark e!d| tilkorn-

mit. Denna Molybdenkalk reducerades under

fiarkafte påblåsning i flere timmar , hvarefter

des gråvitas fpecihca förft befanns vara 4,0^6,
men öktes dageligen, och hade efter 4 dagar

upnått en tyngd, fom utgjorde 6,911 emot
1000. Den pulveriferades och handterades

med
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med utfpådd Acidum Nitri, fåfom nyfs om-
nåmdes, och hvaruti den efter hand inlades. Vid
hvart tilHag upkom en liten fråsning ; en hvit

jord fyntes vid ytan for en ftund, men for-

fvann innan kort och tycktes likfom blifva up^

Jöft. Sedan kokningen påftått något litet, franci-.

kom en myckenhet hvit Jord, fom lade fig åt

botten , famt förorfakade en fådan ftotning i

Retortenj at den måfte tagas af elden. Det var

då at förmoda det all den decompofition, fom
hår kunnat Ike, var f6r fig gången. Det våta

uthåildes for fig fjelft: det hade en gulaktig

fårg. På Pulvret i Retorten /logs deftilleradt

vatten , hvarmed det utflcolgdes på et fiitrerpap-

per. Blandningen tycktes dåraf blifva ai en

tiockare och mera fväilande confiftence, ån den

förut var. Det våta gick ock ganllca långfamt

igenom Papperet. Så fort vatnet likväl afdröp,

b'ef det förut hvita pulvret blått. Utlaknings-

vatnet hade gräsgrön färg. Nytt deftilleradt

vatten pågöts flera gånger , fedan det förra ge-

nomgått 5 hvarunder det bibehöll famma fårg

fom förut, och pulvret tycktes anfenligen min-

fka fig igenom uplösning. Som detta filnings-

arbete gick mycket långfamt och jag befarade

at all min Molybdenkaik /kulle löfas up igen,

torkades återftoden på Papperet , och lades

ledan uti en digel, dår det långfamt fick emot-

taga förfta glödgningsgraden och uttogs fedan

genaft. Molybdenkalken var då helt hvit och

blef efter behörig /kölgning och torkning ritt

vacker och glånfande.

Efter anftålde prof dårpä hade jag dock

orfak at ånnu ej vara fullkomligen nögd dår-

E 3 med.
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med. Jag beilöt fåledes at med denna Moiyb-
denkalk åter uprepa famma Forfok. Den re-

ducerades dårfore i ganlka flrång och långva-

rig eld, hvaraf den blef grågal
^

mycket mer
poreule och pipig, ån de förra. Den iramvi-

fade mänga imå metaliill^a kulor i deffa holig-

berer^ famt hade en gråvitas fpecifica, fom ftrax

i början var itorre, ån hos någon af de förra,

nämligen ^om til 1,000 och efter fiere

dagars förlopp forblef 7,105

.

Denne Regulus lades nnt pulveriierad i en

glaskolf, och ftark Acidum Nitri flögs därpå

litet i 10 t der. Sedan förfia frås ningen gått of-

ver , hade en del af pc vret faftnat qvar vid

k^.rlets botten ocii vifade en f: '"g5 lik den fko-

nafie blå em.ailie. Vid n^^tt tilllag af fyra, for-

fvann den likväl genaft. Blandningen tjockna-

de alt mer och mer , och då den drefs til når-

mar.e inkokning, förorfakades fådan Iprutnin^

och fiotning i kolfven^ at med det arbetet må-
{ie uphoras. Blandningen utlkolgdes dårfore i

en Porcellins-fkål , fom ftåldes i Sandcapell,

hvareft den inkokades til torrhet. Lemningen
hade blå fårg. Ny Acidum Nitri pågöts och af-

drefs flera gånger , hvarunder blåa fårgen nå-

got minskades; men, fedan den efter flera til-

flag icke férm.årktes vidare aftaga, få uphördes

med vidare pågjutning af Acidum Nitri. Pul-

vret ikölgdes utur llvålen i en ftörre glasmortel,

dar det med varmt vatten maldes 5 och fedan

det måfia pulvret fatt fig, afhåldes det öfver-

fiående vatnet, fom ånnu var tjockt och grum-

ligt. Då det filades blef det klart, af grön

fårg, och förvarades ti! vidare förfök. Med
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edulcoration fortfors ånnu ganika länge, tils pul-

vret i vatnet fåg ganika hvitt ut. Men då det

åter på filpapperet torkades, kom den blå fär-

gen tilbaka. Pulvret lades i en digel at vidare .

utdunfta fucktigheten. Det blef då helt hvitt

igen. Då 8 marker Tackjärn med 2 marker af

detta pulver dårpå fmältes tilhopa utan annan

tilfats i luterad digel, kunde denna famman-
fåttning icke fmålta til korn, utan låg fom
en oredig får/ka förenad, då likväl på famma
gång en blandning , bellående af 8 marker Järn-
iilfpän , med 2 marker af detta pulver, inlagdt i

flybbe
,
gick til et metallilkt korn, fom had®

mycket ftrimig ooh nåtformig yta , var Ikort un-

der hammaren , hade något biadigt brott af

ljusgrå färg och fmälte på kolet for biåsröret

med gnidrande och kringfarande fråsning. Men
den af Tackjårnet erhäiine färikan kunde hvar-

ken fmåitas eller bringas at gifva gniftor. Den
fåledes erhållne Molybdenkaiken var väl nu re-

nare * ån förut; men 5 efter den förefiällning jag

mig dårom gjordt, fattades ännu något i den
fullkomlighet fom jag ville upnå med den fam-

ma. Den kokades dårfore med deililleradt

vatten, torkades och reducerades. Då 4 mar-
ker af denna Regulus fmåltes med 8 marker

Jårnfilfpån, erhölls et hvitt korn, fem var nog
ikort, och hade til dörre delen gått til en H^å-

rande Hagg af fvart färg 5 men det gniftrade

ånnu något under fraåltning, ehuru den var

fvårare at verkftålla ån förut. Här var fåledes

någon förbättring vunnen ; och hoppet at

fnart hinna fram til målet påikyndade nya /

förfök.

E 4- In-
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Innan jag foretager mig at nåmna dårom,

Ikal jag korteligen anföra, harö det til forvar

tagne utlakningsvatnet fig förhöll. Det vifade

inga tecken til rea(n:ion, hvarken på Syra eller

Alkali 5
men, få fnart minlla droppa af Syra til-

kom, reagerade det ftrax dårpå, och ingen

ting föll ned. Då famma vatten, hvari Syran

blifvit tilfatt, eller annat edulcorervatten utan

tilflagen Syra, evaporerades ad ficcum, lemna-

de det en gulgrön hinna efter fig, fåfom jag

frodt Vitriolsfyran, med Molybdenkalk förenad,

enfam åftadkomma , då den år afröSit med Aci-

dum Nitri eller i eld calcinerad. Slogs uplos-

ning af Tungjord med Saltfyra förenad i detta

edulcorervatten, få fkedde icke någon fällning,

ehuru långe den fick ftå, eller ehura mycket
den utfpåddeS; men få fnart litet Spiritus Vini

tildröps, föll genaft et pulver ned, fomför Blås-

röret på kol hepatefcerade , fom var en verkelig

Tungfpat och fom fåledes röjde Vitriolsfyrans

närvaro i vatnet. Det fällda pulvret fåg i vat^

net grågult ut, men blef vid anblåsning hvitt»

jMågon Molybdenkalk lar härvid tillika nedi

fallit, få at nederilaget utgjorde i den handel-

fen et trefaldigt Salt. Men jag kunde nu

icke af andra utvårtes tecken därvid mårka nå-

gon Molybdenkalk, för des rifiga mångd ikull.

Med Blodlut fälldes i början icke något 5 men
efter en liten iiund fanns et brunt pulver be-

gifva fig ät botten: Uplösningen reagerade

ilrax på Syra, och frafle då mera Blodlut tililogsi

Uti Blodluten var icke någon Syra, utan hade
denfamma ftarkt öfver/kott af Alkali. Det er-

hållna bruna nederflaget var Molybdenkalk.

Det år fåledes klart at edqlcor^rvatnet höll nå-

gon
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gon Vitilolsfyra
,

jånnte Molybdenkalken ,

famt at den förra foljackteligen ännu med-
följer och orenar Molybdenkalken.

Så mycket kunde likväl nu fynas, at det

icke var mycket Vitriolsfyra, fom vid Molyb-
denkalken häftade : och fom en hop jordpartik-

lar ånnu folgde med Molybdenkalken ånda i-

från fjelfva Molybdasnan, ehuru forgfålligt den

blifvit utfofrad : få fyntes det troligt, at den

ånnu medföljande Vitriolsfyran torde fig en-

dail i denna inblandning qvarhålla. Den fift

erhållne Regulus calcinerades fårdenUcull och

löftes därefter i Alkali Volatile Caufticum.

Denna uplosning ikedde ganfka lått och med
blå fårg, famt lemnade en hop faker ororde

qvarliggande, befiående af Fåltfpat, Kifel och

kanfke något Gipsåmne, alla inblandade med
Molybdenjialk. Denna uplåsning inkokades

uti Retort med förelagd Recipient, til des en

hvit hinna började fatta fig kring bräddarna.

Den uthålldes då uti en Porceliinsfkål och eva-

porerades ad ficcum. En gulgrå maffa var

därefter qvar, fom loffade lått ifrån Kärlet och

löftes fullt up och ganlka ömnigt i vatten och det

med blå färg. Den afröktes därfére igen til

torrhet, och calcinerades intil glödgning i di-

gel. Molybdenkalken var nu hvit til färgen.

Den kokades med deftilleradt vatten, några

gånger. Uplösningen, fom gick igenom filtrer-

papperet, var blågrön, och inkokad til torrhet

glödgades det qvarblifne pulvret intil fmåltning,

hvarvid blommor af Molybdenkalk upftego af

den mäft filfv^erblånkande hvithet. Den på fil-

trerpapperet qvarbljfne Molybdenkalken var nu'Ej hvit
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Iivit til fårgen. Den reducerades genafl, oeh

antog en mera gulaktig fårg, ån de förra, lik

den, fom jag vid mina förra redu(Fiions-förfök

biifvit varfe. De erhållne Reguli blifva eljeft

hvitaktige, då Vitriolsfyra år med i fpelet.

Denna antog åfven llark metallilk glans, då

den gneds med en blank knifsbak, ehuru matt

den eljefl fåg ut i brottet. Som jag likväl fann,

at den fift omtalte hvita Molybdenkalken gaf

ånnu något fpår på Alkali Volatiie, få var det

troligt at ockfå någon Vitriolsfyra måfie vara

qvar^ och det blef fåledes tydeligt, hvarföre

fjeifva Regulus befanns icke vara få aldeles fel-

fri. Den calcinerades dårföre å nyo i några

timmar vid måttelig eldgrad, få at dåraf icke

något fkuUe bortröka^ men val alt, hvad fom
borde frånlkiljas, hafva tilfålle at afföndras.

Det vatten, hvari denna Molybdenkalk Ikölg-

des , hade blågrön fårg, fom med tilfats af me-
ra vatten gick til grön, hvilken åter med ån

mera vatten aldeles förfvann och lemnade vat-

net fårglöfi. Då det afröktes til torrhet, lem-

nades en gulgrön hinna på glafet qvar. Med
tildrypning af Tungjords uplösning i Saltfyra,

Ikedde en grumling, men icke något nederilag:

utan blef Solutionen åter fullkomlig igen, få

fnart mera vatten tilkom. Detta förhållande

bevifar at nu mera icke någon Vitriolsfyra var

uti vatnet. På Alkali Volatiie gaf det icke

heller något fpår^ ty, blandadt med oilåckt kalk,

gaf det ingen rök af Nitrum flammans, då en

pappersrimfa
,
doppad i Acidum Nitri, hölls

dåröfver eller doppades dåruti. Härutaf var

då klart at fjeifva Molybdenkalken, fom nu var

blå til fårgen , få mycket mer måtte vara be-

friad
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friad ifrån de inblandningar , hvaraf den få en-

vift varit behäftad. Då den nu fmåltes ntied

Jårnfiifpån i Stybbe gaf den därmed et fkort

korn, fom bläddrade och fiog ikring under

fmältningen 3 men kafiade aldeles icke någrä

gniftor. På kol anblåil , rökte den, fmäite

och drog fig in i ko^et aldeles. Under reduc-

tion förlorade den 2f proCent i fin tyngd, och

hade efter | timmes påblåsning gulgrön fårg :

vid lika långvarig omfmåltning blef den mörk-
grå, på några Milen ljusgrå, metalliik glånfan-

de: des gråvitas fpecifica var då vid forfta våg-

ningen 7,000 och okade fedan på forfta dagen

fin tyngd, innan all luft hann utur porerna ut-

drifvas , få at den iluteligen ftadnade vid 7,400,
fom fåledes lår kunna angifvas får denne

Metallens egenteliga tyngd, emot vatnet fåfom

1,000 jämförd. I den yttra ljuslågan for/laggas

denne Regulus ganfka lätt: i den inra lågan går

det något långfammare. Kokad med ren Aci-

dum Nitri lemnar den en blank och hvit Kalk

qvar , få vida icke något kol -ämne med-
kommit.

Med alla deffa egenfkaper igenkånnes nog-
famt en ren Regulus Molybdeni , och hoppas
jag at des beredning utur fin Malm icke vida-

re kan vara ofäker eller några tvetydigheter

underkaftad. Af hvad åfvanfåre anfordt blifvit

år ock lått at finna det genafte, minft kofifam-

ma och fåkrafte fått at erhålla en ren Molyb*
denkalk. Molybdaena roftas nämligen uti diglar

på båfla fått, och handteras fedan med Alka-
li Volatile, fåfom nyfs år belkrifvet, famt med
behörig förkortning i arbetet bör verkftålJas: och

. når
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når endera, antingen Alkali Volatile eller Vi-

triobfyran, blifvit beviiligen ifrånlkild , få kan

man vara fåker at den ändra foijeilagaren ock-

få fått iof at taga til flygten. Igenom denna

utvåg får man ock Molybdenkalken befriad ifrån

all inblandning af andra jordarter, utan bvilkas

afföndring den fvårligen kan bringas til full-

komlig renhet. Desutom kan på detta fått

bergblandad Molybdaena til godo göras, hvilket

de andra utvagarne til des erhållande icke

medgifva.

Vid roflningen i ackt tages at eldgraden icke

oiverftiger den mörkröda glödgningen, at ej

för mycket Molybdaena lågges på et ftålle til-

hopa , famt at den år bragt til en jåmn finhet.

Detta fenare år ofta fvårt at verkftålla, hvarfö-

re jag hår /kal upgifva den utvåg , hvaraf jag

med fördel betjent mig. Uti den ftörfta dige-

len af de fmå fatferna ftålles den fjerde dige-

Jen i aftagande ftorlek rått up på botten.

Omkring denfamma inlågges tre lod ifrån

ail bergart på båfta fått renad Molybdaena, i fä

Hora fiycken , fom de naturligen förekomma.
Dåf hålies den i glödgning et par timmar. Ut-
hålles fedan, något affvalnad, pä en Jårn/kifva,

och kroffas med hammaren få mycket fom
utan våldfamhet låter fig göra. Det fina pulvret

ficktas nu ifrån genom Tagelfickt. Det gröfre

lågges i famma digel och caicineras fom för-

ut, utan annan betäckning ån et löft lock. Det
finare pulvret lågges på en fkerfvel, fom år af

den florlek at den kan infattas och blifva

fittande midt i en digel af förfinåmde flag.

Denne digel betåckes då antingen med löft
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iock eller med en omfljelpt digeL, fom hvilar

på Ikerfvelens bräddar ^ och hela anflalten ut-

Mlles för lika eldgrad på årilen utan piedeflal,

få at diglarne fynas glödga jåmt med eller litet

öfver den inuti varande /kerfvelen. Efter 2:ne

timmars förlopp uttages den förra digelen och
de (iörre ftycken af Molybdaena ficktas ifrån

nu fom förra gången. Det fina pulvret kan nu

meråndels inläggas på /kerfvelen i den andra
• digelen, i hvilka Molybdenkalken alt igenom

I år af hvitgul fårg och fammanhångande i et iiyc-

ke. I annat fall inlägges det vid andra ficktnin-

I

gen erliållne finare pulvret på fin Ikerfvel i eo

j

annan digel. De grofva ftycken af Molybdsna

I

infåttas åter i fin digel, fom förut, och på det

I

fåttet fortfares tils ,^all Molybdaena gått igenom
I fickten. famt blifvit til en gulacktig jord förän-

drad. Den famlas därefter tilhopa och m.ales

I

fin i en mortel. Sedan inlägges ~ lod vid pas

i

däraf i et tunt hvarf på botten af digelen

och lika mycket på ikerfvelen, fom hånges dår-

åfvanföre i famma digel , h vilken täckes med
en annan omftjelpt, fåfom förut är anföxdt. I

tre, til fi-nå muffiar fåledes inrättade, diglar kan
Kalken efter den tagne myckenheten Molybdaena
rymmas, och calcineras där mycket fäkrare ån

under proberugns mufifel, utan at fmälta ihop

eller at röka bort, til et hvitt glänfande pulver,

fom väger omkring två lod. För at nu affön-

dra den bergart och den Vitriolsfyra , fom än-

nu är qvar, handteras denna Molybdenkalken
med Alkali Volatile på fått, fom i det föregå-

ende omtalas , och hvarvid de förändringar

kunna göras, fom hvar och en finner vara til-

råek^liga at likafullt vinna åndaraåltt.

De
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De håndeifer, fom vid deffa forfok före-

fallit, åro tilrackeligen grundade uti det forhaU

lande, fom Molybdenkalken , vid des uptackt

af Hr. ScHESLE^ ådagalagt 5 få at de icke be-

höfva vidare uplyfas. Den bla fårgen, fom hår

få ofta vifat fig, år icke tecken til annat ån en

phlogillicerad Moiybdenkalk , hvilken hår troli-

gen bliivit fådan af det nyttjade vatnet , hvilket

på Apotheket varit deftilleradt efter Spiritus

Vini defiillation. Fårgen på utlakningsvatnet

utvifar mera des upk5sning uti blotta vatnet,

ån i någon angifvelig del Vitriolsfyra.

På något eldfaft Alkali, -fom efter få mån-
ga förfök låtteligen kunnat komma med, dels i-

genom kol-damb och falafka, dels ifrån Linoljan,

fom vid redu^lionen nyttjas , fanns ej något

fpår. Om ej detta Alkali vore få blenåget at

fåfta fig vid Molybdenjorden och foråndra des

egenfkaper, fåfom Hr. Scheele det ådagalagt, få

vore vål den iåttafte utvåg at erhålla Molyb-
denkalken igenom detonation af Molybdaena

med Salpeter , af hvilken utvåg man för denna

orfak dock icke kan fig betjena.

Vid detta tilfålle ikal jag tillägga en an-

märkning angående fkedvatten, fedan rummet
icke finnes tillåta at denne gång infora famman-
fmåltningen af ren Molybdenum med de andra

Metallerna, for at dåraf döma om den forras

Metallifka natur , få vål fom om den nytta, man
dåraf i det allmänna lefvernet kan göra. Det
hånder rått ofta at Skedvatten år blandadt med
Vitriolsfyra, hvilken medföljer igenom deflilla-

tionen efter fällningen med filfver. Det år

för.



Jan. Febr. Mart. 79

fordenflcull nödigt at gora fig forfåkrad, det et

okedvatten, fom man vil nyttja vid Molybden-
kaiks tiiredning eller i andra angelägna förfok,

icke år fmittadt af denna inblandrhng. Detta

kan, innan fällningen verkftåiles
,

göras antin-

gen med uplosning af Tungjord i Sakiyra, hvar-

af Vitrioisfyran genaft fålles (men icke af fam-

ma jord upioft i Salpeterfyra , fåfom Hr. Sage

I

anmårkt i Journal de Phyfique 1789» f. 70.), el-

ler ock medelft Syrans raåttning med rent Al-

i

kali Vegetabiie , då vid anlkjutning cryftaller

af Tartarus Vitriolatus igenfinnas , i fall Sked-
vatnet håller någon betydelig del Vitriolsfyra.

Jag har på bågge fåtten forfokt mitt Skedvat-

ten, och funnit det vara fullkomligen fritt ifrån

denna oart. Den upkommer af et fel i forfta

tilverkningen j då for mycken Vitriolsfyra til-

tages och for ftark eidgrad nyttjas vid deftil-

lationen : hvilket alt kunde undvikas och en

ricktig vara tilverkas.

. Råttelfer uti 1790 års Handlingar.

Sid. 269. rad. 17. flår Phatmia di&, läs Papitio diSl.— 289. — 4, 290 r. 13, 321. r. 12 ft. Skring"
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Slagtet Sjökalf. MEDUSA.

§. I.

Uti Kongl. Academiens Handlingar för år

1789. fidan 279, har redan blifvit nännt

F at
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at Sjökalfvarnes Hiftoria fortjente at vara när-

mare bekant, i anfeende til deffe Kråkens märk-

värdighet ; Men man kan ånnu dårtil lågga två

andra Ikål: deras flora talrikhet, och at defvår-

ligen, om ej nåftan omojeligen , låta forvara fig i

Cabinetter. Våre vördade Fader Aristoteles

och Theopkkastus m. fl. hafva, under namnen
jikaldphai och Knidds ^ eller Urtica marhia, nog-

famt haft fig detta ilågte bekant, och de nu för

tiden varande Greker ikola åfven fåga Kiknidd;

Båda de Greki/ke namnen och det Latinlka

hafva enahanda bemårkelfe, iom leder fig ifrån

den egen/kap en eller annan art åger at föror-

faka en kånila då de vidr(5ras, likfom då man
med händerna kommer vid Nåfslor. Man me-
nar ock at bemålte Författare åfven förftått vis-

fa til detta Slågte hörande Arter under namnet
Pneima Taliajjwf eWer Puimones marint t (åiom de
af Plinius och Bellonius m. fl. blifvit kallade,

jemvål Cmni marini^ o. f. v. (§. ). v. LiNNé
ftadgade åndteligen detta Slägte något nära i

S. N. 2. p. 63 5 med namn och kånnetekn af ME^
DUSA corpus orhic\x\2it\xm^ Tentacida filiformiaj

Plicce centrales. 1 6:te Ed. af famma Bok förbät-

trades deffa Slågt-kännetekn under famma namn
til Corpuf orbiculatum, convexum, laeve, gela-

tinofum; Tmtacula plicaeve fubtus centrales 5

men viffa andra delar blefvo orätt kallade

Tentacula. Därföre lår ock famma Författa-

re federmera i S. N. X. p. 65*9 och XII. p.

1 196, ändrat defla känntekn til Corpus gela-

tinofum, orbiculatum, depreffumj Os fubtus

centrale.
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2. 5.

Det Latinlka Slågtnamnet har därefter blif-

vit af alla bibehållet , och det icke utan Ikål

,

då det ganjfka våi år gifvet i anfeende til de

flåfle Arters någorlunda liknelfe vid det förun-

drade Prinfeffan MediifGB hufvud och hårlockar,

hvilka OviDius dicktar at Gudinnan Pallas för

någon vifs frihet Ikull förvandlat til .Vatn^Or*

mar eller, fom orden lyda, mutavit in Hydros.

Det Svenlka namnet Sjökalf år bfekant af fnart

fagdt alt Skårgårds-Folk och Sjöman i Riket,

och jag har dårfore velat antaga det frantf^r

det mindre bekanta Manet eller BränvabeL På
Danlka och Norr/ka heter detta Slågte Gople,

Mmdäte eller Manäte^ Suenelde^ Brändeboole och

Sålfvy ; På Islåndika Margli/tte och SkoUahrake^

det förra i anfeende til Kråketis lyfande i Haf-

vet, det fenare bemärker på Danlka Fandens

fpyty På Grönlånd/ka fåges Nusrthk; På TyHca
See-Ltinge^ Qyalle j See Nejjel qWqt Meerfckaim*, På
Hollånd/ka Snottolf eller Seqvabbe och platte

Zeeqml ; På Engeifka Sea-gellie och Sea-Bhibber

eller Blobber; På Franlka Ortie errante eller Or-

tie detachée och Chapeau carnu; På Spanlka iVa-

tura de Vieya; På Italien/ka Cnpello di mare el-

ler Potta di mare; På några Grekilka Öar fåges

Mongi, och på Arabifka Kmidil el bahr fom be-

tyder Hafs-Lyckta.

I- 3. §.

Betråffande äter kånneteknen , har Blumen-
' BACH i fin Handb. p, 417 aldeles bibehållit de
fjltnåmda (§. i), Nåftan det famma , eller

F 2 M>/'



84 Apr. Maj, Jun.

Molhifctm orbicidatiim tc^vey Ore fiihttis centralis

finner man hos Scopoli Introd. p. 381» MiiLLEi;

Prodr. p. XXIX upgifver Os inferuncij Corpiis

geJatinofum, laeve, fubtus cavum. Pennant Brit.

Zool. p. 57 fåtter Body gelatinoits orbiciilar ^ con-

vexe c\bove, Jlat or cojiccive benaath; Mouth beneath

in the middle; Tentacula placed beloWy hvilket fift-

nåmde år oricktigt, fåfom redan blifvit fagdt

(§. 1). Leske Anf. gr. p. 514. anfer hvar och
en til detta Slågte hörande fåfonn en gallerarti-

ger, platteri plattgedriickter ^ unten ausgehöHer

vtirm^ des/en mmid und fiihlfåden fich\auj der iwter»

ffen fette befinden: det fifta åfvenfå oricktigt, få-

fom redan år påmint. Oacktadt vid det mäfta

af åfvannåmde i öfrigt foga kan vara at påmin-
na, torde dock ej vara forgåfves at jag äfven

läger min tanke, och den år at famma kånne-
tekn fåkraft torde vara Corpus geJatinofum, or-

biculatum, fupra convexum, fubtus cavum. 0/
inferum, centrale, labiatum. Tentacula pleris-

que, marginalia, faepius retraåilia. Det år Kröp-

pen gallerartigi kretsrund
^
äfvantil kullrig , inun-

der hvdljd. Munnen i midten inunder y med lappar
' fårjedd. Trefvarne pä de fiåfte befintelige , i bräd-

den
y oftaft indragelign.

4- §•

Aldenftund Sjåkalfvarne åfvan, åtminftone

något, åro kullriga och inunder hvålfda: få

kunna de alla åfven liknas vid en Skål, i mid-
ten tjockaft och aftunnas fmåningora få at de i

brådden åro mycket tunna, en del utgöra 6f-

ver 4 fot i vidd rundt omkring. Några åro få

djupe eller ikålige, at de gä til hälften ftundom

ock
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ock öfverftiga hälften af et ihåligt klot, någre

fåfom en klocka. De åro färamanfatte af myc-
ket fmå och fina körtlar, fom hafva gemen/kap
med hvarandra genom fina Mu/klar fom gå rin-

gelvis omkring medelponkten den ena utom
den andra 5 oeh hvarigenom åter iopa en myc-
kenhet andra raka och til en del greniga, éller

låfom ftråiar ifrån medelpunkten och til bräd-

den. Af de fiftnåmnde utgöra några hufvudrör

och åro vål fynliga, åfvenfom at de åro öpna i

åndan dar de Huta i Kroppens ytterfia brådd.

Alla deffe mulklar, utgöra tillika faftkårl, fom
hafva gemenfkap med hvarandra, famt låtteli»

gen föra och fprita vä/korna på alJa flSllen.

Samma brådd , och på en del antingen något

inunder eller ock äfvan öfver, år pä åtlkilJige

förfedd och omgifven med et ftörre eller min-
dre antal Trefvare, vid fåftet tjockare och gå
federmera utföre alt fmalare tii des de fluta fig

i den finafte fpits; På en del längre, på andra

kortare och få fina fom det finafte hår. Mer-
åndels beftå de af en myckenhet ringlar, och
åro dårföre ganfka böjeliga, hopdrageliga och

kunna ofta inom kroppen indragas. Med des-

fe leker Kräket beftändigt då de äro utdragne,

famt med dem griper och fnärjer det förbifa-

rande rofvet.

§.

Munnen befinnes midt under Kroppens
livalf, des öpning föreftäller et litet kors, och
f^ljakteligen utgöra des läppar fyra trekantiga

flikar fom öpnas medelft omgifvande mulklar,

hvilkas hvilopunkt år belägeJi vid hvarje af de

F 3 fy-
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fyra åndar fom korfet utgör. Når Munnen är

våi fluten, år den ofta ofynlig 5 däremot år den

på några flundom funnen både aideles open och

mycket utvidgad, famt des iåppar hängande få-

fom en rund krants eller iiknelfevis at fäga la-

fom en Sållficrr.e, hvars nedra kant år myc-
ket krufig och uddad: denna och åfvannåmde
Munnens Ikapnad, har utan tvifvel gifvit an-

ledning til de forft upgifna klnneteckn plicae

(§. I.). Magiens hålighet år krersrund och intager

vid pafs två tredjedelar af kroppens vidd. In-

om den fynas ilundom genomlyfa, på något

afftånd ifrån munnen, fyra antingen aflångtrun-

da eller haifmånlika kårl med fma ben eller

horn meråndels inåtvånde , fom man anfedt få-

fom Kråkets magar. Imellan famt inom hvar och

enaf deffafamt hvårje munkorfets vinkel /kal man
hafva funnit en opning, fom man menar tjena

til orenlighetens utgång. Således fkulle en få-

dan Sjokalf åga fyra magar och lika m.ånga

Gumpöpningar ; Man har ock på en eller annan

funnit åtta fådana magar eller opningar. Om
alt detta år man likvål ånnu nåitan i fullkom-

ligt mörker, emedan Au(5torerne bortblandat

det ena med det aildra medelR oftadgade namn,

få at den ena brukat fåga ventriculi, en annan

vifcera^ d'^ftr;cis de nutrition o, f, v. Andre hafva

fagt ccivitateSj faiices ^ annuli , cipertnrce: jag har,

tils vidare uplysning erhålies
,

nyttjat ordet t;/-

fcera eller ineljvor. Dicqvemare i Roziers Journ.

Dec. 1784 p. 25'3. fåtter lika få många mun-
nar fom magar. Så mycket lår man med
vilshet kunna fåga, at den allmänna och yttra

ingången for födan icke år mer ån en, och

följackteligen, torde man råttaft fåga at deffa

Kråk
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Kråk icke hafvä mer ån en mun. Men alde-

les inga öpningar har man funnit åfvan på
kroppen, och fäledes måtte det vara et mifs-

tag om Plinius L. 9. c. 4f. därmed ment ex-

crementa per fumma reddi,

6. §.

Antingen det år i brift af Trefvare elier

f6r andra orfaker IkuH, har man likväl på en

del funnit fyra och anda til åtta inunder mid-
ten eller utom kring munnen fittande Armar ^

hviika då de af Kräket utbredas i en vägrat

lllllning, utgöra äfven et kors, då ej äro flere

ån fyra. De åro ofta få långa at de , i berör-

de ftållning, råcka utom kroppens bräddar , mén
vanligen hinna de ej långre ån dit, och fynas

åfven kunna fammandragas. De åro långrunda

och meråndels förfedde med en eller två långs-

åtgående hudflikar , fom i kanterna åro fålliga

och krufigaj På en del likna de krufjga lof.

Man har tiiforene icke haft något lladgadt namn
på dem, och dårföre har hvar och en gifvit

det efter behag , oftaft mindre låmpeligti Såle-

des har man kallat dem Brashia , Lacinicei Fim-
brice, Pedes^ Tentacuta^ Brmchice ^ Falces ^ Crux
och criieiformes Cirri^ til äfventyrs ockfå Pliccf

famt Radii, De hänga ftundom rått neder i

vatnet, ftundom breder Kräket dem ut, fåfom

nyfs nåmdes. I anledning af fiftfagde ftållning,

kallar jag den fidan , fom vetter mot kroppen
eller upföre, den ofra och den motfvarande he-

ter undra fidan. På en del Arter åro de fyra

Armar ftrax nedan om deras fäfte aldeles fören-

te til et 5 då fåges Kräket vara förfedt med Stam

F 4 (Sti-
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(Stipes), ehuru man ockfå gifvit den flera an-

dra namn fåfom Piflitluniy Cohimnaj Probofcis^

CylindriiSi och formodeligen lika orått Ventri-

culus. Då en Sjökalf år få danad, liknar den
gänlka mycket en fvamp, och man har dår-

fére då kallat des kropp Pilens ^ Pallium, Orbi-
~

culuf och Difcus; Jag kallar den, fåfom den

hufvudfakeligen år^ Kråkets kropp Corpiis,

§.7.

Forberorde Stam år af åt/killig daning och
merändels öpen för få mycket båttre tilgånge-

lighet for Munnen, ehuru likväl Stammens fy-

ra rötter eller Bolar, hvarmed den år fåftad up
inunder Kroppen, desutom lemna lika många
tilgångelighcrer. I åndan år Stammen ån flikig

och delt famt lurfvig, och än utlkjuter den dår

flera Armar. Det Ikulle blifva for vidloftigt at

hår beikrifva alla förändringar, åfven fom det

ock år onödigt, då hvarje Art med des forån-

derligheter nedanföre kommer at belkrifvas:

dock år ånnu en hufvudfakelig omftändighet at

anmärka. Ibland de Sjökalfvar på hvilka man
icke ånnu mårkt någre Trefvare, åro däremot
någre forfedde med verkelige Khhu^en. Deffe

fynas vara belägna omkring munnen och utgö-

ra gan/ka långa hår eller ock tjockare köttrå*

dar, långre eller kortare alt efter Kråkets art,

men på en del hånga de ned ifrån armarne ^

de kunna böjas på hvarjehanda fått, och åfven

på et vågigt fått förkortas, men aldeles icke

inom Kroppen indragas 3 Man har altfå mifsta-

git fig, då man anfedt dem fåfom Tentacula.

Af det föregående finner man fåledes at Sjå«

kalf-
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kalfvarne på hvarjehanda fått, och föränderlig

gen åro danade, och huru olika de hvarandra

åro, få år det dock mårkeligt at de alla iikvål

hafva få fit eget utfeende, at de låtteiigen ikil-

jas från meft alla andra Siågter.

8. §.

Til beiloffenheten beftår SjSkalfvarnes

Kropp af et få aldeles gallerartigt våfende, a^

de åro genom/kinlige fåfom et glas, och man
behofver allena hålla dem i handen då de blott

af des naturliga värme uplöfas til vatn , likfom

et gelé uplofes då det åter -fåttes ofver eiden^

Detta oacktadt hafva åtminftone någre viffa fa-

ftare delar och åfven några fårgor, dock åro de

til det måfta och meråndels flvyfårgade. De
fynas val alla hafva en flat yta , men vid när-

mare päfeende åro månge åfven åfvanpå be-

trodde likfom med fmå grand eller ganlka fi-r

na körtlar, åfven fom ock hela deras åmne fy-

nes beftå dåraf (§. 4). Når hårtil lågges deras

många och i ytan opna kårl, år det lått at

Huta hvilken ftor mångd af vatn måtte ingå

och hvilken flor myckenhet våtlkor deras Kropp
måtte innehålla , famt at den til en anfenlig

vidd måfte upfvålla och det måfta af des galler-

acktighet dåraf bero. Det ron Reaumur gjort

fynes åfven beftyrka detta. Han har genom en
varlig kokning låtit en Sjåkalf af två fots tvåf-

linia utdunfia, och den minfkades få at den
åndteligen icke höll mer ån en half fots tvår-^

iinia utan at den förlorade det ringafte af fin

Ikapnad och utfeende. Den befanns dåremot

hafva miftat fin geléacktiga löshet och blifvit

F f myc-.
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mycket faftare och få beftåndig , at når den
vidare kokades, förlorade den föga af fin vidd.

Då det förfoktes at uptorka en Sjokaif mot So-

len , blef den tunn fäfom et Pergament. Man
fer håraf at deffa Rråk infupa vatn fåfom en

fvamp och de bora dårfore, då man vili for-

vara dem i Sprit, inom en timme ombytasmed
nytt Sprit, emedan det annars af det myckna
vatn, fom inorn deras kroppar befinnes, forfva-

gas famt forfkåmmes och fåledes fjelfva Kråken

icke aga beftånd utan förfalla inom kort tid.

9- §•

Lika få förunderlig fom Sjökalfvarnes fam-

manfåttning år, få förunderliga dro ock deras

egenfkaper. Anlkönt icke al!a Arter, fåfom A-
RiSTOTELEs L. Q. C 37 ment, förorfaka fveda då

de vidröra mennilkokroppen i.), år det

dock fåkert at nägre göra det, i fynnerhet når

de komma at röra fårade eller Ikabbiga ftållen.

De gamle mente dårföre , at de /kulle kunna

upvåcka venerem exftin(5tam & fopitam. Or-

faken til fvedan eller brännandet, hvaraf kån-

flan varar en half timme med hudens rodnad

och fmå blåfor med hvit flack midt uti, beftår

aldeles icke i några Taggar eller dylika vapn

hvarmed Kråken ikulle kunna Ikada
,
ty hvilken

del fom helft af deras kropp, och åfven fedan

de dÖdt, vifar en lika verkan. Dicquemare i

RoziERS Journ. Dec. I784« p. 4^3, förmenar

fåledes icke ogrundadt at merberörde verkning

hårrör af en utfilande liqueur cauftique. Flere,

och kan hånda alla, om man hade det utrönt,

aga den befynnerliga egenlkapen, at gifva et
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lyfande /ken ifrån fig i vatnet* De åro vål ly-

fande ofver alt, men i fynnerhet åro bråddarné

Tundt omkring mert lyfande. Sonderftyckade

och åter i Hafvet kaftade , fer man fiyckena

Unge på vågen lyfande under det de fjunka til

botn. Sonderfmulade lagde i et glas Hafsvatn

och fqyalpade, gifva de et gniftrande fken 5 Lå-
ter man famma vatn gå genom en ^il, fynes fåfom

åtikiiiiga fmå ftjernor utforo. Faftån man icke

kan upgifva orfaken til detta lyfande, lår

man dock kunna taga för afgjordt, at det hvar-

ken härleder fig från det hafsvatn deffa Kråk
infupit (§. 80) ^^^^^ Kråken eller deras for-

ftrodde delar kunna förorfaka fjelfva hafsvatnets

lyfande fom man oftaft fer, ty deras antal år

åndä alt för litet at gifva et verldshaf en fådan

lyfande egenfkap , och om et fådant eller med
deffe Kråkens delar bemångt lyfande vatn filas

genom grått papper, få förlorar det fm lyfan-

de egenlkap, fåfom Forskål erfarit. PuNius
L. 32. Cap. 10 och Mathiolus i fina Comment.
til DioscoRiDEs L. 2 c. 39 fåga, at Sjökalfvar

gnidna på kappar, Jyfa fåfom et llags facklor

i mörJcret,

10. §.

Af det föregående lluter man fåkerligen at

alla Sjökalfvar åro Hafskråk: få åro de ock. De
lefva i fållfkap och man tråffar oräkneliga hå-

rar af dem flera mil , ån af den ena arten och

ån af den andra, fållan blandade 5 Således til

exempel då Löfling i Sundet fåg många tufen-

de, voro de af en och famma art, och då han

kom i Canalen fåg han hka många af en annan
art.
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art. Baster har ockfå gjordt den anmärkning
at viffa Arter vifa fig fin viffa månad vid ftran-

derna, då de åter andra månader åro ofynliga^

i hviikas ftåile andra arter blifva fynlige. Om
man forefiåller fig Hafvet fom en Himmel , få

kunna Sjokalfvarne dåri liknas vid des Stjär-

nor, fom om dagen i Hafsytan låna deras iken

af Solen och bitanka af de ikonafte fårgor, och

om natten lyfa med deras eget fken^ Plinius

har redan i fm tid beråttat at Sjokalfvarne vo-

ro Natt-Kråk, eller fåfom orden lyda: Medufa
nociM vagatur, och man finner fåledes at de

måtte uplyfa det mörka Hafsdjupet, och at det

år en betydelig formon för Hafvets innevånare

af deffe Kräkens varelfe. Man fer Siökalfvarna

fimmande mot Hafvets yta i fynnerliet då det

icke år i för mycken rörelfe 5 Man menar at de

då förebåda ftorm, eller fnarare , fåfom Plinius

anmårkt, då de hålla fig på djupet. Säkert år

at de når ftorm infaller föka djupet ^ emedan
de annars fkulle vrakas på ftrånderna, dår man
ockfå finner dem, efter fådana håndelfer, ilun-

dom upkaftade: Sattet tij deras fimmande be-

liår dåri, at de medelft bråddarnes hopdrag-

ning eller inbögning, likfom en Fogel flåcktar

med fma vingar, trycka vatnet undan fig och

gifva fig fart deråt de vilja , til ex. når bråd-

den år utbredd och de böja den häftigt in, få

at de få en half klotlik form, får kroppen med
detfamma en mindre vidd at fara fram med den

éfra eller kullriga delen, och under det vat-

net med det famma hopdrifves i en långre co-

lumn å kroppens undra fida, ikjuter fig tillika

kroppen fram. Trefvarne åro då föga eller in-

tet utftående, Klangen eller Armar äro Ilutne

och
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och hänga efter, fafom benen på en Foge!, och
de nyttjas ej mera ån fom behöfves til en nö-

dig fiyrning eller vändning. Kroppen låttar el-

ler fånker fig, alt efter fom Kräket indrager

eller utdrifver vatnet; Men då Kräket aldeles

vilfjunka, vänder det fin kullriga rygg nedåt,

g(5r fig mycket Ikålig och intager fåledes en
flor vatnmångd. De raäfle äro dock få tunga

af det myckna våta (§. 8.) låtteligen

fjunka, och deras fimmande beftår mindre i at

göra långa flyttningar, ån at hål!a fig iiögre el-

ler lägre up mot Hafvets yta, för at icke fjunka-

til botn når det icke är nödigt,

II. §•
•

Men at åter komma til nyttan igen af Sjö-

kalfvarnes varelfe
,

yttrar fig den gamle Mår-
tens troligt nog at deffa och dylika geléackti-

ga Hafs-Kräk, dels under förtärande af åtfkiiligtj

dels medelft deras klibbacktighet, hvarigenom
allehanda häftar vid dem, hålla vatnet rent och
klart

5 Allmogen i Bohuslän menar afven at Gud
Jkapat dem, at draga til fig alt det, fom är

ondt och förgiftigt ifrån vatnet. Man vet ecki

få med vifshet at de lefva af allahanda Vatn-
yrfån; dock åtgå äfven åtfkllliga fmå Fifkar

til deras koft. Ja jag vil icke heller fria

dem ifrån den tankan fom Slabber hyft, at

de äro Ikadeliga för vårt Fi/keri och at, då
de komma i oräkneliga Ikarar mot ftrandef-

na, de då jaga fiUvarne därifrån, ehuru /kå-

let ännu icke är annat än at, då de Holländika

Strandfilkare få en mängd Sjökalfvar på fina

nät^ vankas inga F?il<.ar. Däremot åtas de af
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Fi(kar och Vatn-Foglar, i fynnerhet af Sjilarj

men på ftrånderna upvrakta, fåker dem intet

Landt-Kråk el er Fogel , utan fmåita dir fnart

bort i Hem och vatn. Komma de at gå nära

någon Sjöfiråie (Acflinia), få fiukar han dem
ockfå. Då Akistoteles L, 4. c. 6. och ^lia-

NUS L. 7 c. berätta, at de få kallade Ur-
ticse marinae åtos, i fynnerhet vintermånaderna

eiler den tid fom Svalan år borta, då de ikuile

vara båil , kan man vål icke med vifshet veta

antingen de mente Sjoftråiarna eller Sjokalfvar-

na: troligaft de förra, ty bem:te Fader kallade

begge deffa vida /l^iljacktiga Siagter Urtica mari-

na , m.en med tillåggning /o/z/f/j vid det fenare.

Plinius fager at afkan af deffa Kråk /kulle be-

fordra reningen 5 ^Elianus L. 13. c. 27 upgif-

yer dem fafom medel at borttaga hår, dä de

uplÖfas uti vinättika; det af dem kokade fpa-

det fkal vara ftenlofande enligt Rondelets un-

dervisning, och DioscoRiDEs föreilår dem mot
podager och omkylda hinder och fötter, då

Sjokalfvarne frifka pågnidas eller påläggas.

- 12. §.

Om Sjökalfvarnes Kön , och aflingsfått har

man ånnu föga bekant. Enligt vanligheten i-

bland Mafk-Kråken, låra de ockfå vara hvar

och en två könig och föda agg. De tros vä-

xa ganfka fort och inom året blifva fullvuxna;

Antalet af Arter år ganlka ftort och fordrar för-

(denlkull vifTerligen fm underdelning. Fokskål

har dårtil upgifvit Trefvarne, nemligen få vida

de aga dem eller hafva inga; Limbo non teiita'

sulatOi £f Limbo tentaciilato. Men fom Trefvar-

ne
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ne åro indragelige och fåledes icke altid fynli-

ge, menar jag vara båft at taga de oindrageliga

delar til grund. Jag upfor fåledes förft dem
fom åro utan Armar och Stam (Brachiis Stipi-

teque nuliis), federmera de fom hafva Arjiiar

(Brachiatae) , och åndteligen de fom åro förfed-

de med Stam (Stipitatae). 1 hvar och en under-

delning uptagas förfl de fom åro utan Trefvare,

och federmera de fom äga dem. Någre Sjo-

kalfvar åro vål omtalte, men få litet belkrifne,

at man icke vet antingen de höra til andra be-

kanta Arter, eller utgöra får/kilde Arter för fig

fjelf. Sådana åro någre fom Brovö^n i fm Nat.

Hilh p. 385. upråknat och åro fundne i Veft-

Indi/ka hafvet, fåfom Medufa major fubcrocea,

Mediifa major glabra non llellata macuHs fubfu-

fcis oblongis undique adfperfa5 ^vidare åro de
icke det ringafte beikrifne. Åfven få har

v. LiNNéiMuf. M Fr, i. p. 94 omtalt på föl-

jande fått en Medufa fejfilis informis feffilis, bor

i Vefterhafvet på Tången, kroppen olkapeiig

•och mycket olik, ftor eller fiörre ån en valnöt,

köttfårgad^-g^nomlkinlig, häftad vid Tång, den
jag aldrig fedt lefvande och kan ej tydeligen

fÖr«ftålla. Juft för det ordet feffilis /kull, år

det troligt at et fådant Kråk aldrig varit någon
Medufa.

% ^) Sjökaifuar utan Armar och Stam.

13. 5.

N.-o I. STUm^SJÖKJLF(Meduh/mpfex):
utan jirmar Stam och Tre/vare; Kroppm krets

'

ru7i(l
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rund och hillrig, medfyra najim oflängtrunda men
ojämna Inelfior.

Den år funnen vid de Engellka kufler af

BoivLAsE famt beikrifven och afrirad i des i\at.

HiPc. p. t. 2f. f. 13. 14. I anledning dår^

af år den ockfå uptagen af Pennant i Brit.

Zool. 4. p. T8 under namn af MEDUSA fm-
jjlex with a plain circnmfareiice ^ four apcrtures be-

neath, vo tentaculay åfven fom den ock på En^
gel/ka ar kallad armlefs. Jag finner ej tjenliga-

re på Latin at kalla den ån MEDUSA fimpUx:

Brachiis, Stipite Tentaculisque nullis; Corpofs nrbi'

cuhri^couvsxo t Inteflinis qiiatuor oblonao-fnbrotnn^

datis diffonnibii^. Fårmodeligen torde det ock
vara denne Sjökalf fom Ralm fedt i Canalen

och anfört i fm Amer. R. 2. p. 109 jimte en

mindre vacker figur i trå, med det allmänna

namnet Hafsdjur, Borlase befkrifver och vifar

Stum Sjokaitven aldeles criRallklar, något ojdmt

kretsrund eller något litet aflångt rund, af tre

tums tvårlinia. De fyra genomlyfande dunkla-

re Ifielfvor kallar han val cauitias, men jag me-
nar dock at Pennant ordtt forbytt dem til nper»

tiires , ehuru jag nndå ej vii neka at åpningar

desutom kunna vara befintliga (§. 5.), fom ock
ritningen på undra fidan tyckes medgifva, dock

mycket fmå. Berörde Ineifvor aro ej allena o-

lika fiora jämförde fig imellan, utan ock olika i

anfeende til ft^apnaden^ ån fmalare åt en anda,

ån trubbiga i en annan, ån med rundade horn

o. f. v. enligt ritningen. Kalm fåg deffe Sjö-

kalfvar i början af Augufii, och dock af åtlkil-

1ig itorlek (5. I2), ifrån en til 6 tums tvarlinia.

Fårgen var måif violett, och inuti eller inunder

1



Apr. Maj. Jun. 97

fyntes fyra hvita ringlar: faledas det famma
förmodeligen fom åfvan år fagdt, nemligen de

fyra Inelfvor , ftålde åtfkilda fåfom de fyra

gon på en Tärning , med deras motfvarande

mindre öpning i ytan,

14- §.

N:o 2. KORS-SJÖKALF (Medufa crucia.

fa): Utan Armar, Stam cch Trffvare; Kropjjentt

kretsrund^ med et hvitt kors.

Den finnes i Norrfjon och är beH^rifven af

v. LiNNé i Fn. 2. n. 2iio. under namn af ME-
DUSA criiciata orbkiilata cruce alha piBa, och i

S. N. XII. p. 1196 heter den MEDUSA crw
ciata orbiciilaris y cruce alba. Med de förfinåmde

kånnetekn och namn har Stköm anteknat dea
i fin Sonde. Belkr. i. p. 172, och med de fe-

nare år den uptagen af Muller i des Prodr. n.

2318. Jag kallar den EEDUSJ CRUCIATA:
Brcichiis, Stipite Tentaciilisque niiUisj Corpore or-

bicutari^ cruce aiba. På Norrlka heter den Kors^

Gopk, Den råknas vara ibland de minfta af

Sjokalfvar3 om den icke år Unge til någon an-

nan bekant Sjökalf, få år det dock icke den
fom Baster gifvit iamma namn , och fom har

et annat och vida fkildt utfeende, hvarora vi-

dare båttre fram kan inhämtas. Kors - Sjokalf-

ven år helt och hållet geléacktig och til fårgen

fåfom et genomikinligt glas, teknad med fyra

hvita ilrålar, fåfom et (lort kors, och ifrån me-
delpunkten anda til brädden af kroppen gåen-

Åe, Brädden år hel och jämn, och i ofrigt år

G p5
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på hela kroppen hvarken opningar eller nå^ot
annat det ringafte vidare fynligt.

15. §.

N:o 3- FTRARÖRTG-SJÖKALF (Medo-
h. tetrafiyla') : utan Armar ^ Stam och Trejvare ^

Kroppen haljkiotrmd^ imifider brädden med Jyra
rör 5 hvardera fäjom et Prisma,

Den är funneti i Röda Flafvet af Forskål
och juli icke få tydeligen be/krifven i des Delcr.

p. 106, där den heter MEDUSA TETRA-
STTLA hemifphcBfita

^ tenfacuUs nullis , tubuUs
marginalibuf quatuor in Prisma coadnnatis. På
det fått fom jag begripit den gifna korta be-
(krifningen, lär den något tydeligare kunna
kallas MEDUSA TETRASTTLA: Brachiis, Sti-

jjite Tentaculisque nullis; Corpore hemifph{Trico
,

tiibiilis iimbi inftrioris qvatuor prismaticis. Den
håller ftundom hälft annat qvarter i tvårlinea
år fkyfärgad och geléacktig^ men dock något
ftyf. Inunder yttra delen af kroppen eller

brädden befinnas tre tums långa fkifvor, fom
vid halfannan tums längd utlöre förena fig til

et trefidigt rör h^ars ända räcker ut til kanten
af kroppen 3 Sädana rör äro fyra och Jära utan
tvifvel, efter vanligheten, vara få ftä de at de
utgöra et kors. Kan hända när man närmare -

lårer känna detta Kräk, at det hörer til de
med Armar förfedde Sjökalfvar.

15-. b. §. N:o 4. NJURLIK • SJÖKALF
(Medufa Reniformis^: utan Armar ^ Stam ock

Tref.
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Trefvare; Kroppen kretsrund- Njurformig och nå-

got kulirigj med bruygiilacktiga och grmi(Ja ådror

utgående ifrån en icke fijUejl i midten fittan"

de knöL

År til myckenhet i Jonii och Jalii månader
funnen vid de HollåndHia Rrander. Den år vål

jitad, men nog kort beikrifven uti Slabbeks Phyf.

BeJaft. p. 33. t. 8 4- dår den åfven bHfvit

kallad Nieren - nejJeL Storleken kan utfåtras ti!

en dryg torns tvårlinea. Den fynes vil krets»

rand, men vid närmare efterfeende har den ock
en njurlik utrundning eller inlkårning fom går

intil den i kännetecknen nrimda knölen 5 livar-

inunder mundopningen befinnes. Berörde knoi

år af et faflare våfende famt brungulacktig äf-

ven fom de ifrån den famma utgående greniga

ådror hvilka utfprida fig ofver hela kroppen^
fom år fkyfårgad. Den torde kunna på följanl

de fått benämnas MEDUSA RENlFORMFSi
Brachiis^ Stipite, Tentaculisque nullis; Corpore or^

bicidari-Reniformi convexiujhilo , venis und^que per
difcum fordide Jlavefeentibiis ramojis g globulo fuk^
verticali fxeuntibus,

16, §.

N:o"f. TFIST- SjOKALF (Medufa
qiwrea): titan j^rmar och Starn; Kroppen KretS"

rund ock något platt^ brädden inbågd med en myc-
kmhet Trefvare,

Den år funnen af Lofling, utan tvifvel i

Veft-Indiika hafv«t utanför Curaana, famt en-

G 2 daft
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daft til namn och kånneteckn upfagen i des

Refa p. IG5, neml. MEDUSA uEqUORKA
orbuularis planinfcula, tentnculu^pliLrimis ex mar-

gine infiexo^ branckiis nuUis, Anfkont v. LiNNe

icke fedt denna Sjökalf, vet man lik val icke

hvad anledning han haft at uteiluta de nfrnåm-

da orden och i S. N. X. p. 659. Xii. p. ic^7
kalla den MEDUSA JEQUOREA orbicuhris

planhifmla, marqine itiflexo villofo teiitaculato.

Med aideles famma ord har Muller uptagit

den i fm Prodr. n. 2S19, men imellan orden

viliofq och tentaculato år comma fatt, hvilket

icke finnnes hos v. LiNNé: tvårtom håller jag

före at v. LIN^é ment at deffa ord fKulIe for-

bindas nemligen heta villofo - tentaculato eller

håriika Trefvare. Samma Författare och åf-

ven Hr, Houttuyn och Stat iMutiEK (Nat.

Syft. 6* p. 123 under namnet VI. cruc^afa) famt

Leske (Anf. I. p. i 14) hafva jemvål trodt, at

denne Sjokalf vore den famma fom Bastek be-

Ikrifvit och afritat i fina Op. 2 p. t, 5. f.

2. 3 5 men det grundar fig på Basters egen
gifsning , hvilken han fjelf uttryckeligen med-
gifver icke vara påliteligj den år vifferligen

ockfä oricktig, ty den fom L6FLI^Ja upgifvit har

inga Branchiae eller fom vi kalla dem Armar

(§. 6)5 hvaremot de, på den af Baster be-

jfkrifna Sjokalfven
,

verkeligen äro befinteliga.

Det Latinflca namnet har jag velat lemna oof-

verfatt, emedan alla Sjökalfvar tilhora hafvet,

däremot och fom denne Sjokalf varit tviflig af-

ven i anfeende til flera andra Författare, fom
nedan fkola anföras, få har jag gifvit den et

fädant binamn på Svenfka. Tiden lår våi en

gång
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gång fåga ofs huru den vidare fer ut, imedler-

tid kallar jag den MEDUSA JEqUOREA\
Brachiis Supiteque 7nill:s\ Corpore orbiculari-planl-

iifciiloy margine ir.fl xo Tentaculis plnrimis. Den
hos Bastek omnåmda Sjökalfven ikal frambåt-

tre beikrifvas under namn 'åI Kant -Sjokalf ^ hvil-

ket åfven är värdigt at med åfvanfagde

jämföra.

17. §.

N:o 6. KLOT - SJÖK/^LF (Medofa ^/o-

hutar is): utan Armar och Stam; Kroppm halj klot'

rund i med oräkneliga Trejvare fäjom en fin håf"

frans»

Fabhicius, fom funnit denne vid Grönland,

har trodt den vara famma fom Tvifl-Sjokalfven

(§. 16), och derföre i fin Fn. Gr. p. 364 befkrif-

vit den under namn af MEDUSA jEqUOEEA
orbicularis planiufcida , margine infiexo ciliato

,

famt fåledes i det nårmalle folgt hvad v. LiN-

Né om berörde Sjökalf upgifvit. Men då ingen

lår hafva fedt famma Tvill - Sjökalf ^ få vida

ånnu bekant är, mer än Lofling och, få långt

man af hans upgifna blotta kånnetekn kan in-

hämta, mycken IkilJnad fynes vara imellan den
och nu hår i fråga varande Klot - Sjokaif^ fom
Fabricius uptåckt: få upför jag den hållre få-

fom en fårikild art, och i anledning af den
befkrifning Fabricius gifvit, kallar åan MEDU-
SA GLOBULARIS: Brachiis Stipiteque nullfs;

Corpore hemifphcerico
, margine ciliis tentaculato.

Ehuru denne Sjokaif icke år ofynlig, ty den

G 3 hål«



102 Apf\ Maj, Jun.

håller omkring 2 tum i tvårlineå, få år den

dock fåiifynt. Den år ock ibland de aldra

enklafle Sjokalfvar at råkna, ty man har icke

funnit någon ledamot el'er vidare kånnetekn

på den , ån des Trefvare och daningen af des

kropp. De förra beftå af korta och ganfka fi-

na hvita hår, famt omgifva kroppen i kanten

fåfom en hårfrans. Brådden af kroppen år fä

aideles inbogd och hopdragen , at den icke lem-

nar ftorre öpning inunder ån knapt kroppens

halfva tviriinea, hvarigenom denne Sjokalf har

et klotlikt utfeende. Man finner fåledes at Fa-

ERicius, då han i kånneteknen fagt orbicularis

planiufculaj mera velat låmpa fig efter hvad v.

LiNNé om Tvijl-Sjåkalfven fagt, ån hvad han

fjelf med egna ögon fedt,

18. §.

N:o 7. STORHAFS- SjÖKALF (Medufa
Pelag'ca) ; utan Armar och ötam; Kroppen haif

klotrmid och hudlfd, med inbögd och kriijlg brädd

^

famt åtta Trefvare^

LoFMNG har funnit denne i Veft-Indifka

hafvet och i fin Refa p. lof kallat den ME-
DUSA PEL/JGICA hemifphcrrho covcava-, mar^

gine lachiiato hicnrvo, tciitaculis ocfo notato. Se-

dermera har v. Linne uptagit den i S. N. XII.

p. 1098 m:^d namnet MEÖUSA PELAGlCA
hemifphcrricn coitcnva, margiiie crcnato-incurvato ^

tmtactiUs ooto, Anlkont på forfi anförde ftåile

icke blifvit mera fagdt ån anfordt år, och fall-

ån v. LiNNé icke fjelf ledt denne Sjökalf : få

må-
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måOe han dock haft får/kild underråtteife

dårom, dels emedan han fålunda något åndrat

de foril gifna kånneteken , och dels emedan han

fårsl^ildt tiilågger corpus fub difco quadriloba-»

tum eller at kroppen inunder Spegeln eller

midten år fyraloivig. Således hade han våi

ockfå nåmt om den haft Armar , och for-

denikull torde med de fyra lofvar icke for-

Ms annat ån Kråket$ fyra iåppar ((), S)- Hout-
TUYN och StAt. MLiLLF.i (Nat« Syft. 6, p. 127)
hafva alsintet ljus hårutinnai. Och detta år

alt hvad man ånnu vet at £iga, jumte det at

jag kallar denna Sjokalf MEDUSA PELAGI-
CA: Brachiif Stipiteqiie nidlis\ Corpore hmiffhcsri-

co-coficavOy margme mcurvato crmiato^ Tentacu^

lis o&o.

19. $.

N:o 8/ PUNG-SJÖKALF (Medofa Mar^
fupialis): utan Armar och Stam; Kroppen hälft

dqgrund, med fyra Trefvare i kanten.

Planci har funnit den i Medelhafvet
,

famt be/krifvit och afritat den i fm Bok de
Conch. p. 41, t. 4. f. 5. under namn af Urtica

foluta marjiipium referms, I anledning deraf

har ock v. LiNNé uptagit den i S. N. XII. p.

1097 med namnet MEDUSA MARSUPIALIS
femiovata , mar^ine tentaciäis qmtuor. Jag kallar

den MEDUSA MARSUPIALIS: Brochiis Stipi^

teque nul/ts; Corpore femiouatOy wargine TentacU'

lis quatuor. ' Hos fiftnåmde Författares utlägga-

G 4 re
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re HoUTTUYN och Stat. Muller (Nat. Syd. 6,

p. 127)5 ^"^"^^^ icke eller mera fagt.

20. §.

Nro 9. FAT-SJOKALF (Medufa Pathia):

utan Armar och Stam\ Kroppen kretsrund och

got platta brädden iiibugd med en myckenhet Trejva-

re dubbelt längre än kroppens fuärlinea; den yttra

delen af kroppen inunder rundtomkring med tätt

fiälde mörka Jlrålar,

Den nnnes både i Norrfjon och Medelhaf-
vet, dar den af alla år den allmånnaile, och

fkal åfven si D-^nlksr vara bekant under nani-

net Vandman. FoiisKÅL, fona afritat och beH^rif-

vit den i fina Defcr. p. iio. t. 32, kallar den
MEDUSA MQUOREA orbicidaris planiufcula,

margine inflexo^ villofo ^ tentaculaio. Denne år

fåledes den tredje ibland Sjokalfvar fom erhål-

lit namnet JEqiiorea^ emedan bemålte Författa-

re foreftålt fig at denne Ikulle vara den fam-

ma fom den hvilken v. LiNNé med et fådant

namn upgifvitj Men at det icke få lar vara'

tyckes nogfamt kunna inhemtas , vid jåmförelfe af

hvad redan blifvit vifadt (§. §. 16. 17}. Ordet
villofus har Forskål åfven lånt af v. LiNNé,
men i belkrifningen fager Forskål uttryckeli-

gen at detta Kräkets brådd icke år hårig. Hår
kan det icke heller äga rum at heta margine vil-o c?

lofo-tentaculato
,

ty Trefvarnc åro uptil nog

tjocka, affmalna utföre och blifva icke förr ån

i fjelfva andan fmale fåfom et här
5

nog talar

FoiiSKÅL^ både om Cirrhi marginis och Tentacula

mar*
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mnrghh JilifGrmia^ men ritningen vifar icke

ringade tekn til fådant, och fom icke alle TreL
vare åro af den i klnneteknen fagde långd^

torde han liafva ment at Hvilja de kortare och

foljackteligen fmalare med namnet Tentacula,

hvilken förkortning dock icke torde hårrora af

annat j ån at de varit mera indrasne ån de 6f-

rige. Jag kallar altfå denna Sjökalf MEDU^
SA PATINA: Brachiis Stipiteqiu millis ; Corpo^

re orbicnlari plaiiiufcido ^ margine wfiexo Tcutacu^

Us plurimis difco diiplo to7igioribus ^ JJmho Jubtiis

radiis coT/Jertis, Jufch^

21. §.

Ehuru Fat-Sjokalfvar gifvss fom hålla me?
ån en fot i tvårlinea, få ftiga de dock vanli-

gen icke öfver et qvarters bredd. Inunder

kroppen ifrån medelpunkten och til hälften , å-

ro val inga firålar, om icke man vil få kalla de

rynkor fom yttra eller undra Bukhuden gör

och fom få långt utvifa Bukhålighetens vidd;

Men derifrån och mot yttra kanten af kroppen

gä nog tått ftåide något fmala och mörka famt

litet vågiga flrålar. igenom hvar och en a?

deffa ftrålar löper et ljufi och vågigt ror, fom
fynes komma ifrån bukens hålighet eller från

kroppens m.edelpunkt, och til åfventyrs utgöra

de mulklar fom rora de i kanten fittande Tref-

vare, hvaraf hvarje fynes vara motfvarande

hvarje af deffa ftrålar; men at de likväl åro

hålige, har man erfarit både medelft deras öp-

nande och genom qvickfilfvers ingjutning. An-
talet af merberörde ftrålar och foljackteligen af

G 5 Tref^
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Trefvarne rattar fig, likfom på Sjoftrålarna , ef-

ter hvarje Sjokalfs ftoriek: på de medelmåttiga
har man räknat 129. I något afftånd ifrån me-
delpunkten omgifves den af en nedhängande
hudflik fåfom en krage (§, 5.), den år i kan-
ten mycket fållig och krurig3 den år val fedd
vara open och af Kräket vind och bogd åt alla

håll, men utgör utan tvifvei munnens tillluteli-

ga lappar. Når denna Sjokalf fonderrifves
3

ly-

fer den något i mörker.

22. §.

N:o 10. HIMMEL -S^OKALF (Medufa
écelum pe'}ifile): utmi Armar och Stam

:,
Kroppen

kretsrund och näqot platt
^

Trtjvariie fitta inunder

och inom, brdddeny dro 17 och tre ^duger kortare

dn Kroppens tvdrlmea den yttra dc len af Krop-

pen inunder riindt omkri?ig med ganjka tdtt Jidlde

Jirålar^

Forskål har funnit denna vackra Sjokalf

formodeligen i Medelhafvet eller ock i det Rö-
da Hafvet , emedan den finnes afritad i defs ^c,

t. 28 f. B 5 Men den år ty vårr aldeles icke

belkrifven, mer ån at det i F6rk'ar. ofver Taf-

Jorna år fagdt at den år blåacktig til fårgen.

Den fynes kunna raknäs ibland de it6rre Sjo-

kalfvar, och år gan/ka lik Fat-Sjnkaljven, Men
den åger den betydeliga ikiljacktighet , fom

ockfå år mycket fållfynt ibland hela Sjökalf-

Slcigtet , at Trefvarne fitta et godt ftycke innan-

före brådden inunder kroppen, de åro annars

lika til fkapnaden fåfom på nåmnde Sjökalf,

dock mycket kortare och ej flere ån 17, få vi-
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-da de ej til någon del varit indragne på den

Jivarefter tekningen gjordes. Et klart och o-

teknadt fåit midt inunder Kroppen intager

tvåtredjedelar af des vidd, och är omgifvet af

en bojeiig hudkrans (§. 2i), fom år delt i gan-

fl^a många firiala tungor, utgörande likfom en

uddad frans. Den öfriga tredjedelen af kröp-

pen rundt omkring eller des undra bråm, fy-

nes vara aldeies på iika fått ftrålig fåfom mer-

berorde Fat- Sjokalf och hvarje ftråle forfedd

med fit vågiga ljufa ror, men de tyckas vara

mvcket mindre och utgåva et lånjJt iiårre antal.

Til åfventyrs kan man kalla denna Sjökalf, fora

få nåra har utfeende af en få kallad Påll eller

himmel i Tak brukelig, MEDUSA COELUM
PENSILE : Brachiis Stipifeque tluIUs; Corpore

orbicidari planiiijcido ^ TentacuHs mfra Imbnm^
difco triplu brevioribiis , fepteiidecim ; Limbo fub*
tus conjertijjlmo radiato,

23. §.

N:o II. BLÖT- SJÖKALF {MQåu(2i mot-

Ucina) : utan Armar och Stam ; Kroppen kretsrund

och måft platt , inom brädden med 12 hål och Ii--

ka mänga Tre/vare: Inunder med en medelpunkten

omgifvande fträlad ring.

Denna har Forskål funnit i Medelhafvet,
famt belkrifvit och afritat i fina Defcr. p. log*

>.t. 33. f. C. c, dår den heter MEDUSA MOL-
LICJNA ofbicularis deprejfa , foraminibus late^

ralibiis /2, tentaculis /2» För någon mera tyd-

lighet Ikull kallar jag den MEDUSA MOLLU
CINA:
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CINA\ Erachiis Stipiteque tiuIUs; Corpore orbicv^

kri frrj deprsjjo , foraminibus inträ limbum 12,

Tenfacniisque totfd'/m; Snbfus a?innIo ccntrali 7'c.di-

afo. Den år Il;vi1rgad och håller halfannan,

tum i tvårlinea. Ar kretsrunn och foga kullrig^

men brädden til något mer ån en tredjedel af

kroppens tvårlinea, år tvårt nedbogd och hån-

ger rundt omkring fåfom en tunn kappa eller

gardin. Vid brytnings vinkeln eller kanten i-

melian fjelf^'a kroppen och berörde gardin be
finnes toif il;rynkior, iom hvardera dana et om-
våndt åggrundt hål, hvarifrån nedhänger en

Trejvare något längre ån merberorde gardin,

och fåledes åro rundt omkring kroppen 12 få-

dana hål och I2 fyl-like Trefvare, alla lika

långt ifrån hvarandra flående: en foranderligen

danad Sjokaif i Omvändes kroppen och gardi-

nen faller tilbaka och utbredes
,

fynas famm.a

12 opningar åiven på kroppens undra fida, in-

nefiatna inom 2:ne rundt omkring kroppen
jåmniöpande ringlar. I fjelfva medelpunkten
vifar fig en kretsrand och klar flåck, 1cm år

omgifven af en bred och mork ring, m.ed vid

pafs tjugu matta tvårfrrek eller ftråiar fyftande

mot kroppens eller munnens medelpunkt. I

anfeende til denne Sjökalfs myckna bloth^tj å«

ger den intet beftånd i Sprit.

24. §.

N:o 12. TFÅDAN^D' SJOKALF (Me-
dufa bimorpha): utan Armar och Stam; Rijgs;pn

uphögdi Brädden med Trefvare rundt omkring fd»

fem
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fom en härfrans ; Korjfet hmnder litet med j häl

rundt omkring*

i Nåra fynes denna likna både Blåt - och

Hatt Sjåkalfven, ån/kont den likväl år vida Hvild

derifrån 5 den år ock ungefårligen af famma
ilorlek fom Biut^Sjokaljven Men den är fun-

nen vid Grönland och belkrifven af Fabihcius i

des Fn. Gr. p. 365-, dår den heter 31EDUSÄ
j
BIMORPHA dorfo eminente, fubtus crv.ce mlr.utix

foraminibus f cin^a^ margina cilwto, I Mulleks
Prodr. n. 2823 är den ock uptagen med nå-i

Han famma namn, eller MEDUSA BIMOR-
PHA difco, capitato^ fubtus cruce minuta foramini'»

åns qvinqve cin5fa; margine ciliato. Med föga

förändring kallar jag den ockfå MEDUSA BI-
MORPHA: Brachlis Stipiteque miliis: Dorfo
mincnte^ margine Limbi ciiiis tentaculato : Jiibtus

cruce minuta^ fonminibiis 5 cin&a. Den öfra de-

len eller ryggen utgör icke flor vidd och år nå*

got uphögd, med flera från åfen utlöpande ned-

tryckta iirimofj af hvilka fyra åro fiörft och

längfi famt dela ryggen i fyra lika delar. Dår
deffe fyra (Irålar eller förmodeligen fenftrångar

^ ^uta, år brädden nedbogd och hänger rått ned
fåfom en gardin på lika fått fom på Blot-Sfj"

Wfvmy men icke i rundel utan utgör fyra lika

fidor, få at denne Sjökalfs brådd eller bräm år

nedbogd fyrfidig (defiexo - qaadratus) , dock
rand når den vågrätt utflråckes. Trefvarne Tit-

ta ej i brytningen imellan kroppen och gardi-

nen
5 utan i gardinens kant och utgöra likafom

en hvit hårfrans. Inunder kroppen och i mid-
ten är et något uphögdt och litet hvitt kors,

omkring hvilket befinnes 5 fmå håh

2.5. §•
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) • I
-

Nro HATT SJör:ALF (Medufa P/-

Itraris)' vio.u Armar och Stc^i; Kropptn krttsrundy

åfvmipå fn^d cn biapi , ii. om brådde u rmJ S hed

och - - - Trsfvare\ TiuKd.r med en kärig for-

djujjfiing.

v. LiNNé har uptsgit den i S. N. XIL p.

109- under namnet MÉDUSA PILEARIS or^

bicuiarij- di/^o ccipitato ^ timbo foraminibus ocfo;

Jiihtus for^iicitiato /jHojd , och berättar at den fin-

nes i flora Verldshsivet. Vidare år den icke

belKrifven. Ehuru faiedes hvarken jag eiler v,

LiNNe^ ccmmenta^orer Houttuyx och Stat.

Miii.LEn (Aat. SyiL p. 126. M. Filcaris) vet

mera, iVnes den dock hsfva någon likhet med
forenåmde Blöt-Sj-d^a-/, och har darfAre fatt den

på detta ihille , (amt , tils vidare u[-|vsning er-

hålles, kaiiar den IIIEDUSA PILE TRJS- Bra^

Cuiis Sti/jitrque nuUis ; Corp nr e. orbicvJarj^ difco

ca ritat o, Lbnbo foramiuibiis ocfo, Ttrtncni/s - -

Siibtus foniicniato pilofa.

26. §.

N:o lA. KÅGEL- SJOKALF (Medufa
comjersx) : utan Armar ock Stam ; Kroppen krets-

rund och midfen af Ryggen uphågd til en Kdrr/a

med jh? knapp. Bräddan med 16 Tre[vare; Inun-

der Wid en fi/r/idig Magmiin
, omgifven af fyra

vida i'jVilde hälikheter.

Denna lilla får ovapnade ögon knapt mer

än fynlioa men forundransvårda Siokalf , ar vid

HqI-
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HoIIånd/ka Stränder uptåckt af Slabber^ fom
uptagit den i fina Phyf. Beluft. p. 40. t. 9, f.

f - 8 under Mediifa marhia. Kroppen fåreiiål-

ler en rund /kifva med en ftarkare brådd, för-

fedd med 16 fyi-lika Trefvare af des halfva

tvärlineas långd. Ryggen utftiger i midten til

en kägellik Ikäpnad med en klotformig knapp,
af famma långd. Magmunnen år omgifven af

en något fyrfidig hud-krants, och på afflånd där-

ifrån få val fom fins imellan , blifver man var-

fe fyra uthålningar. Jag kallar denne Sjokaif

,

mEDUSA CONIFERA: Brachiis Stipiteque nul-

lis; Corpore orbiciitari , rrifdio dorli in conum capi^

tatlim ekvatOj Limbo marginato ^ Tentaciilis 16;
Subtils forniciito abdominali quadrangidari , cavita-

iibus quatuor cin^o dijiantibiis,

27. §.

N:o 15. DUBBEL- SJÖKALF (Medufa
éupticata): utan Armar och Stam; Kroppen krets-

rund bejläende af 2 lika Jlora Jkijvor fom i medel-

punkten dra jorente medelji et rör ^ den ofra af-

vantil korsvis likfam Päron ^ den undra med 7
Trefvare i brädden.

Denne forunderligen danade Sjökalf H^al

vara fållfynt vid de Hollåndlka Rrander, dår

den år funnen och federmera korteligen be/krif-

ven af Gronovius i Adi. Hel v. 5. p. 330, un-
der namn af MEDUSA Corpore fuperne criicia-

tim dijfeBo ; intermedia pedunsulato ; fubfus tenta*

culis lateralibus feptenis corpore brevioribiis. Til

Ifventyrs torde det blifva tydeli^are, om maia

%er MEDUSA DUPLICATA) Brachiis Sti^

pite^
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piteqiie nullts; Corpore orbiculari oHabidp.iOy ta5u->

lis {Fqvalilms tuho centrali co7i7iexix, fuperiore fii-

perne crucmtim qvaji dHjvB'a
,

iv.jeriore Tentaculis 7
mar^inaUhiis, Den år Hcyfårgad och beitår af

et faftare eller hårdare geléacktigt åmne. Tii

il^iapnaderi år den kretsrund, men iikfom fam-

manfatt af 2:ne Skifvor eller Brickor, fem en«

dafi i medelpunkten åro förenta genom et litet

Tor, Hals eller Pelare. Den ofra Skijvan år

tunnare, nåiian aldeles icke kullrig, och åfvan-

lii korsvis iikfom Ikuren i 4 lika fiora delar:

den undra Skifvan år tjockare och odelt, och
ifrån des brådd nedhänga 7 Trefvare i lika af-,

ftåndo Deffe Trefvare åro i6ga långre ån hög-

den eller förmodeligen (lörfta tjockleken af

kroppens undra Skifva: til fkapnaden platta,

uptil fmalare och blifva alt bredare utföre famt

ä ömfe iidor flikiga (lateraliter lobata). Såle-

des åro til och med Trefvarne befynnerlige.

TDet ofriga liarnårt).

ADOLPH MODEER.

i-^r. -Y^ ^ « ^^"^
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FÖRSÖK,

at af de pfte Laf^ arter, (LICHENES)
bereda Färgftofter , fovi fåtta höga och

vackra fcirgor på Ylle och Silke.

Forfta Afdelningen y

innehållande Förfoken med LICHENES
LEPROSI;

af

JOH. P. WESTRING, M. D.

Om Landtman i allmänhet mera kände Natu-
ren och des alfter, och fedan förenade

arbete med kanikap, fkulie våifignelfen följa i

des fotipår, åfven på berg och backar
5 ty där

finnas ämnen, fom med ringa moda och koft-

nad famlade, famt med liten kunH^ap nyttjade,

kunde fårikaffa honom en lönande vinft. Natu-

rens Herre, fom näppeligen låtit något ftälle

på jorden vara ofruktfamt, har äfven gjort

fjelfva bergen frugtbärande. Hvad vi ofta för-

ackteligen kalla Måffa, faft rättare I^f a) bekläder

ofta aldeles deffa ofanteliga kroppar. Mer-
andels, och kamke på de fiefta ftållen , Jemnas

deffa åt förgängeifen , och kännas hvarken til

H namn

il) Lnfi formod (.'ligen ifi an Anglo- Saxlfkan Lozj?, be-

tyder en platt hog. Haiifiåii kommer ordet Lnfvt,

iragårds-lafve. Som Laf växer ofra reformslikr

,

(hvadan grekilka ordet A£/^a,) i fiiiå platta högar,

tycke* detta namn raia rjenligaft>
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namn eller gagn: då likväl de flefta åro for-

tråffeliga iårgåoinen. En enda Laf-art, (Lichen

Tartareus) hvaraf i många år ifrån 4 tii 600
Skeppund och dårutofver årligen blifv it urfkep-

pade 5 och fom betalas i London med ig til

19 Pund Sterl. per Tun
,

(fom fvarar mot 7
Ikeppund,) enligt priscouranten for i år,

kan enfämt vifa hvad betydelig handelsvinR

for Riket kunde blifva af deffa få förgät-

na, men i fm natur dyrbara växter

Orfeille-t Parelle dAuver^ns och Roccelk tilredas

af Lafarter, och utlåndingen förtjenar mycket

på deffa fårgftofter. Då hos ofs växer ofver

hundrade olika fiag af Laf^ och de flella kunna
nyttjas til färgämnen, hvaraf några h) vida of-,

vergå både Orfeille och Parelle d"Auverfyiie ^ hu-

ru mycket fortjena ej deffa at kännas, famlas

och användas til nytta ? Huru många hundrade
månnilkor /kulle icke härigenom kunna forfkaf-

fa fig lifsuppehålle och fortjenft til betydelig

vinft i dubbelt affeende for Riket? De prof,

fom jag anftålt, for at draga färgämnet utur

deffa växter, kunna gifva anledning at vidare

tånka därpå.

Det

*j Enliii;i Tuilfpecialerne har ifrån början af 1770 Ta-

let blifvit ur(keppai til Holland och England af Li-

chen Torrårens 8 til 900 fkeppund årligen. Se Hr.

Hardts forledic år utkomne Befkrifning: om fatcet nc

fariia med Orfeille beredd nf Lichen Tartsreus. —

•

Och hvaraf hnn redan d. 9 Maji 1787 for K» V«t»

Acadeniien upvifat vackra prof,

b") Några af Umbilicaterne,
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Det år i ailminhst bekant, at Laf (Måjfa)

kan fårga ylle. Allmogen kånner i fynnerhet

4 til 6 llag , fonfi användas dårtil. Vanligen få

de enahanda fårg af deffaj' ty de kånna icke

råtta flagen, ej heller något formonligt fått, at

utdraga fårgen. Deras fått år meråndels ofnyggt

med urin, och fordrar lång tid 5 hvarfore ock
iPiånga troligen biifvit afikråmde ifrån detta

fårgningsfått. Det fått fom jag påfunnit

,

hvilket paffar nåftan for alla Laf-arttr ^ och fom,

få mycket mig veterligt år, icke forr biifvit

be/lcrifvet, år icke allenali fnyggt, foga koftfamt

-ytan går åfven fort, och frambringar fulla, hö-

ga och klara flrgor, fom tåfia med många ut-

iåndfka dyra fårgfiofter. Efter detta fått kan
färgen blifva fårdig pä 4 högft 6 dagar 3 då
dåremst fordras nåflan iika mänga veckor, när
fårgen ikal beredas med urin.

Nåpre hafva tilfårene inlemnat til Kongl,

Academien dels egna, dels andras gjorda for-

fok med Laf-fårgQr Deffa forfök åro dock
altior få, och fåttet olika med mitt 5 hvadan

Dck fårgorne fått olika utfeende. Så mycket
mig år kunnigt, har ingen forfokt deffa åmnen

på Silke, utan med Orfeille fårgen, och dårom
upgifvit fina forfok. lag ofverlemnar dårfore

Kongl. Academien deffa mina gjorda forfok på
Ylle och Silke, med färfkildt bifogade prof på
alla fårgorne, fom jag fått af Laf. DelTa for-

tf) v. LtNNe , Kai.m, Scheffer , Westbeck. i Hushalls-

Journalen 1785 I^ec» M6i.T.fcR, och fiureligen 1790
Sept. Rec^or Hot.mberger, fom heromli^eu gått iaii'

gre naed Foiföken an andre for honom.
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{ok har jag inråttät efter Lafarternas fyftema-

tifka ordning, och år detta blott forfta afdel-

ningen, fom utgores af Lichenes leprofi. Min af

en vidloftig Praäilk veten/kap uptagna tid,

'har ånnu icke tillåtit mig, at längre utvidga

defia förfök med Lichenes leprofi 3 hvilket omli-

der ef-er låglighet kan ike. Och 5n(kar jag, at

deffa måtte gifva anledning til ytterligare för-

fök af andra, fom hafva båttre tid och tilfille,

ån jag, tjenande til uptåckter^ gagneliga for Riket.

Det fått , fom jag funnit vara kraftigaft at

draga färgämnet utur Laf, beftär dåruti at jag

tagit en del Laf, ~ ollåkt hvit kalk och

renad Salmiak. Därigenom har jag funnit et

medel, fom verkar likfom urin, faft mera kraf-

tigt och fnyggt, och föga kortiamt j ty då t. ex.

et Lispund garn Ikal färgas, behofves fållan mera
Laf ån lika vigt med garnet, och 2 marker
kalk, fom endaft kofta några ftyfver, famt en
mark Salmiak rf), fom nu, fedan Salmiak blifvit

en fvenik produkt *'"), kan tilverkas til ftor myc-
kenhet, och fäljes til 9 Dal. K:mt {g, hvilken

Salmiak jag nyttjat, och funnit til alla delar li-

ka god med den utiåndika: blir koftnaden alt

inga, om den ock fteg til dubbelt. Ibland

Al lag ock funnit, at litet kokfalt dårtil haft

god

d) Ut. f flera fnigor kof^ar Inlundo en enda mark far-

lifldt g-^vn mera dn et helt Lispund fargadt med Laf.
l)en vackra, fnlla och liögfl fatg , fom L. puflulatus

gitver, ^evifar detta: och den tirgen år naftan cfdr-
äodetlig,

*) Denna fvenfka Salmiak tilvcrkns af Grnmfet efter

1 rnnkoknini^en i Gotlieborgika fkaren ; och hor up-
fininren däraf K. Amiral. Medicus, Dr, Peter Dubb
junre medintereflenter , erhailic Privilcg» Exclul,

aeiuiÄ Fabrik i flera år.
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göd verkan : och har jag anmärkt at kokfalt m©r-
andels fåtter en glans på Silke , fom tåflar med
appreteringen. Se profven pä L. Corallinus och

Pfeudocorailinus kokade med kokfalt. Ingen

betning har jag nyttjat på garnet Jag har

funnit den umbårlig, och ofta ikadelig. Lafar-

terne innehålla mycket gumniofum, hvilket icke

tyckas tåla fyrliga betningar: och har jag med
delTa mina forfok varit angelägen ^ at foril fin-

na hvad färgämne hvar och en Laf innehöll
,

hvarefter med tiden ytterligare ron och for-

fok kunna ftadga huru och på hvad fått godfet

fkal betas for hvar Lafart. De forfok, fom jag

gjort, äro imedlertid fåkra, ty de åro flera

gånger omgjorda med forgfållig upmårkfamhet.

Man gör mig det inkall, at deffa fårgor

åro oågta, och fålunda mycket föränderliga.

Men det famma galler åfven om många utland-

flca dyra fårgftofter , fåfom Orleana, Safflor

m. fl. Några af Laf-fårgorna äro dock få fafta
,

at de tåla både lut och fkarpa fyror, och åf-

ven Solen utan at förändras, hvarom mera pä
fina ftållen. Det blir en fårAdld konft, at fåfta

fårgorna. Fårgeri-konften år ånnu alt för ofull-

komlig och når den en gång blir fullkomliga*

re, torde denna konften åfven vinnas. Imed-
lertid år det nyttigt, at veta; hvad fårgftofter

man har at tilgå.

Den enda fvårå olägenhet, fom Laf-

fårgorna hafva, åfven gemenfamt med flera ut-

låndlka fårgor, är den, at de flefte icke tåla

mycken Sol e). Orfeille, likfom de andra, ble-

H 3 kes

e) På Ylle tåla fargonia längre Solens och luftens åver-

kan, an på Silke, enligt gjorda förlök. De höga
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kes ut af Solen. Upiinningsgåfvan torde dock
en gång kunna finna medel ålven häremot.

Min inikrånkta tid har icke tillåtit vcAg anftåiia

några fårilvildta förfok hårom.

Om ock defla fårgor åro oågta , hvarifrån

fåkert några kunna tagas, fom tilverkas af U^m-

bilicaterne , få bafva de dock den förtjenften

framfor många ågta, at de ofvergå dem i klar-

het och glans. Om de ock endail H^ulle kan-

na användas på kläder och tyger, fom nyttjas

om vintern , få vinnes ändock mycket. För

Allmogen^ fom icke är få nogräknad om gran-

låt
, blifva deffa altid ändock en ftor befparing.

Desutom år Ylle och Silke icke få ofta imder-

kaftadt tvätt fom Linnetyger, och kunna i kallt

göras rena, hvaraf alla Laf-färgor alsintet för-

loras.

Min färgkonft har jag m^^Q\t i fyra grader

efter olika varmej ty olika temperatur af hetta har

jag funnit mera verka på fårgorna än mycket annat.

1 fomiiga Lafarter är färgämnet få lätt loft, at det

kan enfamt af kallt vatn utdragas, utan alla an-

dra lösningsmedel, och får heit annat utfeende

af mera värme och hetta. Färgkonften är myc-
ket fvår åfven af den orfaken, at alla fyra E-

lementer hafva färikildt ftark åverkan pä fär-

gorna: ja hvart Elements fär/kilde beitändsde-

lar tyckes hafva egen verkan. FJvar Färgare

känner hvad olika verkan vatten har 5 men Luft-

arter-

fiice fargor, fom fås på Ylle af LJmpre/pti t
Tnrtnr,

Fujiulntus och Grifeus, tåla luft och Sol ovanligt

mycktt.
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.arternas inflytande på fårgorna år fvårare at

begripa. Salanda har jag funnit, at et vatn , fon:i

Itått inne i et varmt rum et par dagar, är odu*
geligt tii flrgvatn. Om eldsluftens eller luft-

fyrans bortdunllande utur vatnet dårtil år orfa-

ken, kan jag icke fåga. Mycken anledning år

dock at tilikrifva eldsluften mycken verkan vid

fårgning
, fom dårom enikildt anftälta forf(5k en

gång torde uplyfa,

1 Graden kallar jag kalt tilmahimg
, (]ma*

ceratio frigida). Man blöter endaft Lafven i

vatn, och i detta vatnet kan fedan godfet får-^.

gas. På detta fåttet fårga åtlkilliga Lafarter

med och utan andra lösningsmedel, t. ex. L.

Corallmus, Pfeudocoralliniis^ Hcematoma-t Keiitofiix^

Byffus Candelaris , L. jubatiis och Coccijerus, m.fl.

Detta år det enklalle fått, fom kan uptånkas,

at i haft och utan all koftnad frambringa klara

och höga fårgor/ Härigenom vinner ock Siiket

mera glans
,
^ch fårgen blir lika varaktig , fona

på andra fåtéen. L. Pfeiidocorallinus ger på
detta fått tn hog Aurora fårg , fom knappaft
Orkana kaq gifva. Om et fådant vatn mätta-

des med mera eldslaft, få kan/ke fårgorna blef-

vo ftarkare.

2 Graden: ljum tilnmknm^. (Maceratio te-^

pida). Värmen får ej gå ofver 2f gr. efter

Sv. Thermometern. Denna temperatur år

ganlka formonlig for de flefta Lafarter , hvari-

genom de likfom torfåttas i en flags början til

gåsning, forn mycket utvecklar färgämnet: hva-^

dan ockfå händer ^ at de Lafarter, fom fordra

3 och 4 grader, förr ån de få fm fårg, altitj

H 4 blif.
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blifva vackrare, når de förut få undergå defj-

na graden. Genom denna graden fås ock fada-

ne fårgor ^ fom ej kunna fås på annat fått.

3 Graden år het tilmahiin^ (Maceratio ca-

lida eller Digefiio). Här fordras ifrån 50 til

80 gr. värme. Och medelft denna grad af vär-

me utarbetas ftarka och klara fjrgor, fom icke

kunna fås på annat fått, éiier genom kokning.

Silke tål denna graden mer ån kokningen. Ti-

den år olika lång for hvar och en 5 men de

fleft^ fordra 4 hogft 6 dagar at ftå i denna
graden.

4 Graden beftår i kohiing. Atfkillige Laf-

arter gifva färg om de ftrax kokas med eller u-

tan tilfatt lösningsmedel i vatn^ men de flefia

fordra at förut genomgå andra eller 3:dje gra-

den. L. Impreffuf, Tartareus och nåftan alla

Imbrkiti och UmbHicati gifva ingen fårg , om
de ilrax kokas. De måfte förut undergå 2 och

3 grader med tilfatta lösningsmedel. En flor

del tål dock icke ftark kokningshetta , h vilket

ock lår gålla om en god del af färgämnen i

allmänhet.

Sluteligen får jag åften meddela några an-

märkningar, fom kunna vara nödiga för dem,
fom villa göra efter deffa forfök, utan känne-

dom af chemien.

i:o Samlas Lafven helft efter regnväder, då haa

lått lofsnar: rånfas väl och Iköljes, torkas

och fiötes fin.

2:do
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2tdo Det vatten, fom nyttjas, bår vara rent och

fri/kt, och utan tilblandningar. Jag har

nyttjat ftrömvatn^ ty kållevatn håller mer-
åndels mänga åmnen uplofia, fåfom falter

och jordarter, fom förändra fårgorna. Pro-

portion af vatten har varit den , at jag ta^

git et qvarter vatn och något dårutofver

til et lod fönderftött Laf.

3:0 Brand oilåckt hvit kalk, fom få lått kasi

fås, bor icke vara gammal: ju fårfkare, jo

båttre. Den ^bör väl förvaras i tåpt kåril

imellan åt. Ofver den utfatta proportion

får man ej gå 5
ty tager man mer ån

kalk, få blir godfet ikört; men denna
proportion ikadar aldrig. Och på detta

upgifna fått kunna fårgRbfter tilverkas af

alla Lafarter, fom innehålla fårg, och fe-

dan nyttjas fom andra utlånd/ka fårg-

liofter.

450 Vanligen har jag tagit hålften ren Sven/k

Salmiak emot kalken: ibland åfven något

meraj men den förra proportion tyckes

dock vara båft, och gör kofinaden ganlka

obetydelig,. då få litet Salmiak behöfves*

Med Alun och Vinften kan ock fårgas |

men dåraf upkomma ej få vackra fårgor»

fjto Ulfgarnet har jag altid förut låtit koka
med hvetekli, och fedan ej nyttjat annars

betning. Rent och ofvalladt Silke har jag

funnit ej heller behöfva någon betning.

Rått Silke kokas endail hvitt med tvålo

H f God-
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Godfet bor förut doppas i kallt vatten

,

förr ån det lågges i fårgfoppan, då fårgen

flår jåmnare an: famt lika få, då det år

fårgadt, och tages utur fårgfoppan.

6:to Då Kalk och Salmiak nyttjas at tilreda

färgftoft af Laf, bor kärilet vara tåpt de

två förfta dagarne.

7:mo Då fårgfoppan år fiark, och man tager

mindre gods i proportion, blir forfta god-
fet ej få vackert fom det andra.

8:vo På detta fått kan man fårga Ylle, Silke,

Kamelgarn, hvars egna glans okar fårgens

luftre
,

Hår, Tagel och Fjåder. Når en

gång den konften blir kunnig , at anima-

lifera Linne, torde Lafarterne åfven kunna
nyttjas hårtil. Någon anledning har jag

at tro detta, efter de förfok, fom jag

gjordt..

Forfoken följa nu, med bifogade profver,

efter den ordning , fom Lafarterne hafva i Sy-

ilema Naturae,

Forfta Afdelningen

innehållande förfok ??ied Lichenes Leprq/i.

I. LICHEN PERTUSUS, LiNwé. Denna våxer

på berg och ftenar, och år icke få fållfam.

Innehåller mycket fårgåmne.

I.Pä
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> I. På Yl!e-tyg gifver den, efter nya inethoden

med Kalk och Salmiak, en gråbrun Carme-
lite fårg,

I. På Siike, efter n, m. tillagad, åfven en

fiark Carmelite fårg.

2. L. SANGUINARIUS. L. År al! min på tråd
' och ftenar. På ylle ger den ej lårdeies vac-;^

ker fårg , efter n. m.

I. På Silke fåtter den, efter n. m , en grå

får^ , fom år vacker.

3. L. CINEREUS. L. Våxer på (len. Håller myc»
ket fårg.

1, Ylle får deraf, efter n. m. ^ en Ijas Carme»
lite fårg.

I. Siike får deraf, efter n. m., en brun Car*

melite fårg.

4. L. RUGOSUS ^ L. Finnes mail på ften, och
mera allmånt.

I. n. m. ger Ylle en gul Carmelite fårg, vac-

ker och full.

I. n. m. Silke får Noifette fårg.

5. L. VENTOSUS. L. Våxer på berg, ofta

ymnigt. Kallas på fvenfka blås-måffa.

1. Efter två dagars digeftion i vatn, utan til-

fats, får ylletyg deraf en mårk Canel fårg.

2. Efter fyra dagar blir fårgen ftarkare åt brunt.

En hog och full fårg. Profvet år tvåttadt i

tvål och vatn , utan at andras. Tål åfvea

lut 3 fom fnarare oker, ån minfkar fårgen.

S. Ef.
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3. Efter 3 dagars digeflion ftarkare fårg: Ca-
fianie brunt Tål lut.

4. Med Spiritus Vini utdragen, får en hög
och ftark fuartbnni fårg^ fom drager något
i puce.

5. Då den legat 3 veckor i urin fårgas garnet

åfven fuartbrunt ^ mer åt brunt ån puce.
Garnet låg 2 dagar i digeftion.

6. I famma urin efter 4 dagars digeftion får

garnet en hlijfdrg^ fedan det förut blifvit

tvåttadt i kokhett tvåivatn.

7. Efter n. m. ger den en ikoHj ftark pucefär
ocli efter 3 dagars digeftion.

g. Med Citronfaft och åttika blir fårgen more-

doré och vacker , famt ftark,

9. Når den kokas en haif timnne^ efter n. m.

,

får Ullgarnet dåraf en violetie fårg, mer åt

rodt.

10. Med Salmiak, rod vinften och helt litet

coccionelle upkommer, efter 2 dagars di-

geftion , en ftark, mork och rödaktig fårg.

Få Silke.

I. I kallt vatn m.acererad utan tilfats, får Sil-

ket dåraf en fårg, fom liknar Couleiir de

chair.

2. Efter 2 dagars digeftions värme i vatn,

utan tilfats, en vacker och full gråbrun

färg.

3. Efter n. m. och 8 dagars digeftion, och

fedan Silket legat 12 timmar dåruti uti

digeftion, får det en klar, full och ftark

violette fårg.

4. Ef-
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4. Efter 2 dagars digeflion med vatn och
kokfalt, blir fårgen glänfande och Canel-

färgad.

5. Kokad en haif tin^me i vatn med kokfalt,

en ljus glånfande Tegelfdrg,

6. Efter n. m. 2 dagars digeflion och en half

timmes kokning med litet kokfalt, en grä

violäte färg,

7. Med Alkali minerale och Jårn-vitriol^ ef-

ter en natts digefiion ^ en mark feuille mor-

te fdrg^

Q. Med Alkali minerale
,

Jårn-vitriol och
Albark, efter 2 dagars digeftion och en

half timmes^ kokning , en ftark och vacker

Couleur de Loup,

9. Med bränvin utdragen i digeflion, en vac'

ker Tegelfdrg.

10. På famma fått med litet kokfalt dårtil,

en ljufare Tegeljarg,

11. Med Alkali minerale enfamt, efter 4 da-

gars digeftion^ en ljufare Couleur de Loup^

12. Efter n. m. och två dagars digeftion , eo
vacker och mörk violette färg,.

6. L. HjEMATOMJ,Ekku\kdt. Växer på Hen:
mindre allmån vid Norrköping. Håller
ftark fårg.

På Yllet,

I. Efter n. m, kokad en half timme , en Jfark

utaxgul färg,

2. EU
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2. Efter n. m. en dags digeftion , en mörk
vaxgul farg, åt olive,

3. Efter n. m. och ^ dagars digeftionj en
ljus Caftaniebrtin får g.

4. Efter n. m. och 6 dagars digeiiion en
vacker och full Cajianieörun färg.

Få Silke.

1. Efter 3 dagars digeftion i vatn^ utan til-

fats: en mörkare Notfette fdrg,

2. Efter 3 dagars kali maceration i vatn, u-

tan tiifats: en vacker Ventre de biche firp.o

3. Efter n. m. 4 timmars kal! maceration : en

klar blekgul eller chamoh flrg.

4. På famraa fått efter g timmar; en mörkare
paillegiil färg,

5. n. m* efter 3 dagars digeftion: en brunak-

tig ö livejdrg.

6. n. m. efter 4 dagars digeftion;

brun jdro.

Med kokfalt i vatn efter 3 dagars dige-

ftion: noijette fdrg.

g. n. m. och med kokfalt efter en half tim-

mes kokning: Ijn/are voifette,

7. L. SUHCARNEUS. Swartz. Våxer kring

Norrköping på berg: icke fålifam. Funnen af

mig, ocli bell^rifven af Dr. Swartz, fom

jag trodt vara måft beråttigad at fårra

namn på de nya förr obefkrifna Lafar-

ter.

FA
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På Vlle.

1. Efter n. m. en dags digeftion: en ljus vac-

ker Carmelite fdr^.

2. n, m. efter 2 dagars digéftion : litet mör-

kare Carmelite,

3. n. m. efter 4 dagars digeftion: ännu mör-

kare Carmelite,

4. Kokad en half timme efter n* m: ger

noifette /arg.

På Silke.

1. n. m. efter 3 dagars digefiion , och fedan

Silket legat en dag dåruti: Jlark vaxgul

fdrg,

2. På famma fått; men Silket en dag längre:

feuille morte färg j något mörk.

8. t. CORJLLINUS. L. Våxer til myckenhet
ofveralt häromkring på berg, håller måfta

färgämnet nåftan af alla, och kunde dår^

af fortjenas mycket penningar.

På Ylle:

1. Macererad i vatn et dygn med kokfalt:

en vacker och klar Citron gu! fdrg.

2. Efter 3 dagars maceration i vatten enfamt:

en Pijlacie grön fdrg,

3. Efter et dygns digeftion i fpiritus vini: en

Jlark vaxgul färg.

4. Efter 3 dagars digeftion i Spiritus vini:

en full och vacker Caffé brun färg.

5- Ef-
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5". Efter 4 dagars ftark digeftion i vatn en-

famt utan tilfats : en vacker ^ iivjrli och /ilII

Cnrmelhe fårg , fom tål at dragas igenom
dilueradt fRedvatn.

6. Kokad i vatn en half timme med kokfalt:

en pill vaxgul fnr^.

7. Kokad lika Jång-e efter n. m : en brun färg,

g. Kokad lika långe i vatn med jdrn vitriol

och alkali minerale : en qråbruu färg.

9. Efrer 4 dagars digeftion med potaika: en

iticktr Carm- lite fira.o

I0> Efter 2 dygns digeftion i vatn med al-

kali minerale och jårn-vitriol : boiu de Paris,

II. Efter 8 dagars digeftion i vatn med Sal-

miak : en ljus OIivefdrg.

^ I2c Efter et dygns -digeftion i urin; en mör-

kare Olivefdrg.

13. Efter 2 dagars digeftion i vatn enfamt:

parnet betadt i alun: en morknre CarmsUte
CD

f?.rg.

14. n. m.. efter fex timmars kall maceration:

ni^7'k Citrongul fårg.

I V Efter 16 timmars Jjum miaceration^ utan

tilfats: ljusgul f.irg.

På Silke.

1. Efter 4 dagars digeftion i vatn^ utan til-

fats : vacker Carmelitc' fdrg,

2. n. m. efter en timmes kall maceration:

Paille gul jdrg.

3. n. m. efter 2 timmars kall maceration: fnyr-

hare PailU fdr^.

4, n. m.
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4. n. m. efter et hälft dygns kall macera'*

tion r mörk noifeite färg.

5. n. m. efter et dygns ljum maceration:

mörk fmisbrun fårg.

6. n. m. efter en half tinnmes kokning : grå

brun farg.

7. Med Alkali minerale och järnvitriol, efter

en half timmes kokning: grågul färg,

g. Med kokfalt, efter en half timmes kok-i

ning: en gldnfande guilgul flrg.

9. Med Alkali minerale och vatn i digeftioa

2 timmar : gulmktig ventre biche flrg.

10. På famma fått efter 6 timmar: ljus olive

flrg.

11. På famma fått efter 6 dygn: vacker, full

och mörk Cajlanie brun fårg.

12. Då Sllket betas med blodlut , och fedan

llgges en flund i uplöft jårnvitriol med
vata, får det en vacker himmelsblå fårg*

Efter denna fårgning har det legat et

dygn i digeftion af Lich. Corallinus med
vatn 3 och fått en mineral grön fårg.

13. Sammaj men efter 2 dagars digeftion:

mörk foftgrön fårg,

9. L. PSEUDOCORALLINUS. F6rft funnen

vid Norrköping af ReÄor Holmbekger: fe*

dan befkrifven af Dr. Su^artz. Denna
Laf ofvergår Orleana, och innehåller må-
ila fårg- ämnet af aila kånda. Hvar den.

finnes, år den dyrbar, Qch bår fålunda ef-

terfokas.

{. På
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Pä Ylle.

1. Efter 2 timmars maceration i vatn enfamt,

fedan Lafven legat förut i 4 timmars dige-

ftion: ljus orange fårg.

2. Den famma dragen genom atramentum
Sympatheticum af Cobolt: mörk orange^

och liiar , hö^ och full färg,

3. Efter Qo gr. digeilions värme ofver en

natt i vatten enfamt: håg Aurora färg.

Denna år i det nårmafte åcta.o

4. Efter n. m. 6 dagars digeftion; mörkbrun

Olive fårg.

5'. Efter 36 timmars digefiion i Spiritus Vi-

ni: full Carmelite fårg.

6. Efter 6 dagars digeltion i Spiritus Vini:

mork rödbrun fårg.

7. Efter 8 dagars digeftion i ättika : mork och

fuartbriin fårg. På fam.ma fått tillagad fom
Safflor; for at fårga rodt, ger denna en

mork Carmelite fårg , fom omfider blir lik

denna, efter iångre digeftion.

5. Efter 12 dagars digeftion i åttika: mörkare

fvarfbrnu: ndflmfuarty fårg.

9. Med Potafka i vatn, efter et dygns dige-

ftion, en vacker och full Olive jcirg,

10. Med lika mycket L. Cocciferus i vatn,

utan tilläts, efter et dygns digeftion: rud^

acktig; Carmelite fårg. Förändras icke fnart

i luften.

11. Efter 5 dagars digeftion i vatn enfamt.

Garnet var förut betadt i Gailåple och

Spanik
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Span/k gröna, i tanka at få fvart färg: ea
mörk brun Jchatterande fårg, fom år ågta,

12 Bultad i en påfe, blott med vatn, för

at få bort den gula fårgen. Dårpå lagd

i Citron-faft och åttika med oilåckt kaikj

men gaf ej anledning til rod fårg. Efter 6
dagars digeftion fick garnet en rödbrun

fårg, fom år ganlka ftark.

13. Efter 3 dagars ftark digeflion i vatn,

utan tiifats: en brun fårg. Håraf fes, lik-

fom af flera andra, hvad foråndring tid

och värme gor på fårgorna. Samma Laf,

fom ger ljus orange, hög /Aurora
, ger om-

ficler^ på lika fått tillagad, blott efter län-

gre tid, en hag^ mark och bnm fårg.

14. Med Alkali vegetabile i vatn, efter 4
dagars digefiion : en hog Oliueiåvg^ mer åt

grönt. Rent Alkali ger fålunda klarare färg,

ån potalkan: fe profvet N:o 9.

På Silke.

1. I vatn digererad et dygn, utan tiifats.

Silket låg dåruti blott lo minuter, och
fick en Jhon ljus Orange fårg 5 med mycken

glans.

2. I kallt vatn macererad en natt, utan tiifats:

en hög Orange fårg, mycket klar och
glånfande.

3. I kallt vatn macererad et dygn, utan tiifats:

en hög Aurora fårg
,
full och Jkinande^

4. I digef^ions värme med kokfait öfver en

natt, en vacker Orange fårg.

I 2 J. Med
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5. Med lika mycket L. Coccijer:;s, i kallt

vatn, utantilfats, och omfider i digeftions-

varme en natt, en todacktig Carmfiite fårg.

6. Silket fårat betadt i tenn folotion: dårpä
lagdti fårgicppa extraherad med vatn, och
åter doppadt i tenn compofitionen , iom den
ock kallas, fårgen hlei mörk CarmsUte.

7. Efter en half timmes kokning i vatn med
kokfalt; en verJre de biche fårg.

§. n. m. efter en natts digeflion: mörkare ån

den foregående.

9. Med åttika, oHåckt kalk och kokfalt, ef-

ter några timmars digefticn: ljus gulbrun

fdrg.

10. Med åttika och kalk, utan kokfalt: mör-

kare gulbrun fdrg.

11. n. m. lika af hvardera, neml. både Kalk

och Salmiak, efter 3 dagars digeftion: en

håg j Jnll och Jlark mörkbrun fårg.

12. Med lika mycket L. Cocciferns i kallt

vatn, utan tilfats, efter g timmars mace-

ration: en håg och klar Ventre de biche

fårg.

13. I vafn, utan tilfats efter 3 dagars dige-

flion: en hög och mörk canelbrnn fårg.

14. Med L. Cöcciferus, efter två dagars di-

geflion, utan tilfats: en rödbrun fårg.

15. På famma fått, i kallt vatn, efter 2 tim-

mars maceration: en Ventre de biche fårg.

16. n, m. efter et dygns kall maceration: en

mork noifette fdrg,

17. Med
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17. Med kokfalt efter et dygns digeflion: en

hög rödacktig Carmelite fårg.

Ig. öen famma kokades i tvål och vatn lo

minuter, och förfvagades något tii mera
gulhet.

10. L. TARTAREUS. L. Örn-Måffa. Orfeille

Laf. Våxer åfven hår omkring Norrköping^

hvareft ovanlig myckenhet fåiifamma Lsfar-.

ter finnas. Nlra Saltfj6n växande ger

den en vackrare fårg, ån den fom växer

långt up åt fkogsbygden. Se profven N:o

4 och 9 på Silke.

n Ylle:

1. Efter n. m. och 6 dagars digeflions värme:

garnet låg 3 dygn dåruti: vacker ^ Ijus^

piice färg.

2. Den famma 5 fom legat 2 minuter i tenn

folution: en f^tll och vacker mordore fårg,

5. I fumpen efter N:o i, kortare tid: Hof-
Rätts färg.

Bien famma ^ fom legat 2 minuter i tenn-

folution : en ljuf mordore fårg.

5'. Efter n. m. och 8 dagars digeftion. Se-

dan kokad ~ timme i tvål-vatn, utan at

förlora fårgen , fom var hög piice.

6. Uti famma fump, längre tid i digeftion:

en Jkön piice fårg, fom- koftar mycket van-

ligen hos Färgare, och år nåftan lika fall*

7. Efter f veckors maceration i urin enfamt,

och 3 dagars digeftion: en mörkare puce

fårg.

I 3 8^ Den
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g. Den famma, fom legat i atramentum fym-

patheticum 3 minuter: mork rödbrun Org.

Få Silke.

1. n. m. efter 4 dagars digeflion: ljus gredeli-

ne fårg. Vuxen vid Norrköping.

2. n. m. Den fammaj en dag längre: högre
gredeline fårg.

3. n. m. efter 6 dagars digeflion, dragen ge-

nom tennfolution : mordoré fårg.

4. n. m. vuxen vid Finfpång: efter 6 dagars
digeflion : mörk violetta färg.

^. Den famma, en dag längre: viotette jdrg.

6. Den famma, fom legat några minuter i

Acidum Salis, val diluerad med vatn: en
fvag couleiir de feu,

7. Vuxen vid Froberga g åilgifvaregärd , nåra

Saltfjon. n. m. efter 5 dagars digeflion:

Silket legat dåruti en natt: ljus gredeline

färg.

8. Den famma efter 6 dagars digeflion : Sil-

ket legat dåruti et dygn: en hög gredeline

fårg.

9. Den famma efter 7 dagar: Silket efter 2
dagar, en mörkare gredeline fårg^ eller

Hof-Rdttsjdrgen,

II. L. PARELLUS. L. Från Bohus Lån, af

Dr. SwARTZ. På Ylle har denna ej blifvit

forfokt af briflande tilgång dårpå^ men
på Silke ger den , efter n. m. och 6 dagars

digeflion , en Jlark grå fårg. Jag har få-

lunda
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lunda anledning at tvifla på, at Parelle

d: Aiwergiie tilverkas af denna: troligare

tilredes den af L. Imprejfus.

12. L. SUBFUSCUS, L. Växer vid Norrköping.

På Silke.

1. n. m. efter 2 timmars macerafion: en
blekgul färg.

2. n. m. efter 3 dagars digeftion : vacker

Carmelite. färg,

13. L. SCRUPOSUS. ScHREBER. Dickson. Vä-
xer vid Norrköping.

På Ylle.

n. m. efter 6 dagars digeftion, och § timmes
kokning : en mörk canelbriin färg.

På Silke.

1. n. m. efter y dagars digeftion: ljus viotetfe

färg.

2. Den famma en dag längre: mörkare vio»

lette färg.

14. L. IMPRESSUS. SvvARTz. Växer vid Norr-

köping på ften.

På Ylle.

I. Efter n. m. 6 dagars digeftion: en Jkön

puce färg, fom är ganlka faft.

I 4 2. Den
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2. Den famma, fom legat några minuter i

tennfolution : vacker mordoré fårg.

5. n. m. efter 8 <^agars digeilion : mörkare puc^

fårg.

På Silke.

1. n. m. efter 5* dagars digeflion: blek gred&-

Ime fårg.

2. n. m. den famma efter några minuter 2

tennfolution: rödackfig färg.

3. Efter 8 dagars digeftion med n. m. Skon
och glånfande Carmofie röd fårg. Denna
höga fårg år fvår at fkiJja från den, fom
fårgas med Cochenilie.

4. Då Lafven år gammal, gti den efter n» m»
en mörk Canelbriin fåra.o

5*. Den famma dragen genom diluerad Acid.

Salis: en ljus Catiel ^ eller Cannelite fårg.

15. L. CANDELARIUS, U Våxer allmänt.

På Ylle.

n. m. efter 6 dagars digeftion; ljus Carmetite^

icke färdeles vacker.

På Silke.

1. Efter en natts digeftfon, n. m: Coideur de

chair,

2. n. m. efter 3 dagars digeftion: Ventre de

bicke fårg.

3. n. m. efter 4 dagars digeftion: mörkare

couleur de chair.

16. L.
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16. Lo CARPINEUS L. Ger ej fårdeles fårg

på Yile,

Få Silke,

Efter 4 dagars digeftion , n. m. ljus ventre de

Biche farg.

17. L. GLJUCESCENS. Swartz. Funnen vid

Norrköping på berg,

På Silke.

n. m, efter 4 dagars digeftion: gulacktig Ccfr-

melite fårg. Fårgar Ylle lika.

18. L. FUSCO-JTER, L. Tagen vid Norrkö»

ping.

På Silke.

n. m. efter 6 dagars digeftion: grågul färg.

Lika på Ylle: icke vacker.

19. BTSSUS CANDELARIS. L. Våxer alkfll-

des på berg. Denna år otroUgt mvcket
fårghaltig

På Ylle,

I vatn enfamt, efter 2 dagars digeftion, ger

den en hög Citrongul järg.

På andra fått utdragen blir fårgen icke fä

vacker.

På Silke.

1. Efter 4 tintimars ljum maceration i vatten,

utan tilfatsj en hög Citrongul fårg.

I f 2. Ef-
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2. Efter en natts maceration i ljumt vatn :

ljujare Citrongul fårg. Befynnerligt år det

med denna, at den icke tål långe extra-

hera, utan blir flarkare färgad på korta-

re tid.

3. Silket förut fårgadt blått med blodlut och

jårn-vitriol : legat fedan en dag i digellion:

en vachr grön fdrg^

4. Efter et dygns digeftion i vatn, utan til-

fats . Paille gul fårg.

5. I vatn kokad j utan tilfats
, | timme: ljus

Citrongul fårg.

6. 1 vatn kokad med kokfalt | timme : Ci-

trongul fårg.

7. Med Alkali vegetab. f., efter 3 dagars åi-

geRion: blekgiil färg,

8 Silket var förut ljus canelfårgadt af L. ven-

tofus, kokadt i vatn med kokfdt, och fe-

dan kokadt med Byffus Candelar. i vatn och

kokfalt: vaxgul fårg.

20. L. ULML SwARTz. Våxer vid Norrkö-

ping fparfamt.

På Ylle.

Ger en gråacktig fårg: icke vacker.

Fortfåttning e. a. g.

Norrköping d. 8 Jun. 1791.

Sol"
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Sol Fömiårkelfen ohJerverad den j Apnl
i Stockholm

af

HENR. NICANDER.

Himmelen var klar hela dagen och klockans

gång val bekant, Temp. Ver.

Formörkelfens början anmärktes

af mig klockan - I, ff*
4"

Men utan all tvifvel 40" for fent

emedan Månen då redan fyntes

bortlkymma et litet Segment af

Solens brådd.

Solen var hår och dår beftrodd

af flera fmå flackar, h vilkas un-

gefärliga belägenhet hosgående Fi-

gur Tab. II. gifver tilkånna.

Månen anftåtte til Fl-åcken N:o 3 2, 21, I

- - bortfkymde honom aldeles

- - anftotte til N:o 4

2, 21, 13

2, 21, 28
- - bortlkymde honom aldeles 2, 21, 34
- - anftåtte til N:o 1 2, 23, 17
- - - til N:o 2 2, 23, 39
- - N:o 5 2, 23,
- - bortlkymde N:o 2 aldeles 2, 24, 5
- - bortlkymde N:o 5 aldeles 2, 24, 11

- - anftotte til N:o 7 2, 58, 8

58, 3>- - bortfliyrade N:o 7 aldeles - 2,

- - anftåtte til N:o 11 3, 4, 28
- - bortlkymde N:o i i aldeles 3, f, 33
- - anftotte til N:o 6 3, 28, 27

- bortAcymde N:o 6 atdeles 3, 29. .8
Vid
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Vid bortgången lemnade ^ylånen Solens flickar

fynliga i följande ordning Temp. Ver.

N:o 3 framkom - - 3^ 32, 25
N:o 4 - - - 3, 34, 9
N:o f begynte fraxTikomma - 3, 36, g
N:o framkom hel och hållen 3, 36, 51

N:o 8 och 9 framkommo - 4? 1^5 o
N:o 10 . - 4^ 12, 13

N:o 6 - - 4, 8
N:o II begynte framkomma 4^ 19, 37
N:o II framkom hel och hål;en 4, 20, 41
Slutet af Förmorkelfen eller fifta

Solens och Månens Ccntaclus

fKedde - - 4, 28, 41
Men en fKarp hugd af Månen fyn-

tes hålla Tig qvar vid Sol-brldden til 4^ 29, 4
då den aldeles iöifvann.

Deffa Obfervationer ik^edde, under Hans Kongl.

Höghet Kron-Prinfens ofvervaro, med en 10
fots Achrom.atiik Tub gjord af Dollond.

Til biträde hade jag Kongl. Academiens Kam-
mererare Hr. Adolph Sjöberg, lom nyttjade en

24 Tums ReflecFlions Tub, och nu mer år rått

fnåll at göra dylika obfervationer.

De Momenter han änmårkt åro följande:

Förmörkeifens början - kl. s"
Tviånens anlföt til Fläcken N:o i. 2, 23, 3

N:o 2 2, 23, 21

"N:o 7 2, f8, 7
N:o 7 aldeles bortfkymd - 2, ^8, 27
Anftöten til N:o 11 - 3, 4, 26

N:o II aldeles bortfkymd • 3, 36
N;o 6 - - 3, 29, 4

* Fram-
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Framkomlien af N:o 3 vid Månens
bort/l<.ndande - kl. 3, 32. 28
.

. . - N:o 4 - 3, 34,' S

N:o 5 - 3, 3Ö, 51

N:o 10 - 4j 12, 20
N:o 6 - 4, 14, 8

N:o It - 4, 20, 28
Förmurkelfens ilat tycktes ike - 4, 28, 46
Men fyntes fåkrare - 4j ^9? 3

Nåflan (jfver hela Riket har denna Förmår»
kelfe blifvit fedd. Uti Bref ifrån Borgmåfta-

ren Hr. JoH. Dan. Chkistjernin ^ fom bor vid

Bruket Svanftein, to mil Norr ifrån Torneå
och 2 mil föder ifrån Peilo, berattas, at Han
med rökt glas fett et matt iken vid Månens of-

ra brådd
,

foljackteligen var Flr. Ckristjblinin

juft i grånfen af den Trac^ i Sverige, där For-

mörkeifen ikalle fynas Ringformig.

Uti BoIInås Socken i Helfingland åro få-

krare Obfervationer gjorde. Comminiftern dar-

rades Hr. JoAN Gabr. Lindström, har af kår-

lek til Aftronomien inrättat et litet Obfervato-

rium famt förlkaffat fig et godt Ur och en

brukbar Tub, Hans beråttelfe om Sol-Förmör-

kelfe» år infand och följer härefter.

Likaledes hafva K. Academiens Ledamö-
ter Herrar Prosperin

,
Lindqvist och Falk,

Kvar på fin ort, Upfala, Lund ocii Skara ob-

ferverat Förmörkelfen^
e

Afven ockfå Hr. Lecflor Hedin i Sträng-

näs. Deras beråttelfer åro de ilåfta inkomna,
fåfom nedanföre fes^ och de öfriga komma
framdeles.

En-
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Endafl i Skåne och Lund har varit mulet

hela dagen, at man där inga obfervationer på
Formorkeifen kunnat anRiJla.

1 Åbo

of

JOH. HENR. LliNDQVIST.

En mulen himmel^ denna dagen gaf ofs foga

hopp at hår i Åbo få fe Soi-Formorkelfen.

Som likvål Solen då och då flack fram imellan

molnen, få holl jag mig beredd til Obfervanon
med en 4 fots Doilondfk Tub. Jag var ock

lycklig nog at få obfervera fjelfva Formur kel-

fens början, fom inträffade kl. 2^ 15' 4^" tnnp,

ver, til Abo Meridian. Ehuruvål åfven då mol-

nen framfor Solen tått folgde på hvarannan,

g(5r jag mig dock forfåkrad om denna Obferva-

tions ricktighet åtminftone inom 334 fecan-

der. Omkring k!. 4 blefvo molnen mail Iking-

rade, få at man bittre kunde fe formorkelfens

Hut, fom fkedde efter min Obfervation k!. 4*

46' 33". Hr. Profeffor ScHULTeN , fom härvid

behagade göra mig biträde, obferverade alde-

ies famma tids moment för llutet af Formorkei-

fen. Han nyttjade en af Hr. Holmbom i Stock-

holm förfirdigad 12 fots Achromatilk Tub,
hvilken Abo Academie fått til Ikanks af Des
Canceller, Hans Excellence Hr. Riks - Rådet

m. m. Friherre Carl Sparre.

Molnen hindrade ofs at anR^alla obferva-

tioner på de flera då fynliga Soltlickar, utom
en «nda, hvilken ock af alla var den ftörita

och
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och raårkligafte, beJågen uti Nordcftra delen af

Solens difcus. Denne fläcks totala immerfioa

obferverades af mig kl. 3^ 24' 33", och des to»

tala emerfion af Hr. Profeffor ScHULiéN kL 4^

3Ö' 43". Til råtta tidens beftåmmande tog jag

ftrax efter forrr.orkelfens i2ut några Solhogder
^

hvilka jämfördes med motfvarande högder, foni

obferverades följande morgon , åfven fom jag

ånnu til yttermera viffo den 4 April för och

efter midd. obferverade några aititudines corre^-

pondentes Solis.

/ Skara.
af

AND, FALK.

Linder en lugn och ftilla väderlek och klar

Himmel, hade jag det nöjet, at med min

2\ fots Achromatiika Tub, få obfervera denna
Förmörkeife, ehuru flere mulna dagar förut gäf-

vo föga hopp dårtil. Sedan urets gång blifvit

vederbörligen rattad^ fick jag följande momenter.

En Ojämnhet i Solbrådden blef jag varfe, fom
jag tog för Förmörkelfens början ih 31' 5'3". 2

i:rte Tolflåcken til vånfier i Tuben ^:del unge-
får från Solkanten aflång, och lik et tunt Moln
började betackas. - ili 57* fCy". f

S:dra Solfläcken nedanföre denne och nära intil

honom, var helt rund och mörk, väl termi-

nerad och blef aldeles betåekt 2h l' l i". 6
3:dje Solfläcken jag fick obfervera, låg emot

Solkanten, föder i Tuben, var mörk och nå-

got aflång, började betäckas 2h 42' 49". 2
blef af Månen aldeles betäckt 2h 43' 50". 4

2:dra Solfläck, var aldeles framlkriden 3h 12". 6
3:dje Solfläcken likaledes - 4h o' 5". 3

Slutet, - - 4I1 8' 37"- 4
Således varade hår Férmorkelfen 2^^ 36' 44". 2

I Streng"
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1 Strengnas^

S. G. HEDIN,
IMathem. Left.

Dagen fyntes icke blifva gynnande, i anfe-

ende til de hela förmiddagen tått fram-

lir3rkande molHj hvilka åfven vid t^ormorkeifens

början hindrade, a.t man icke med noggranhet

fick obfervera detta moment. Ehuru jag alt-

förvål känner vårdet af de obfervationer, fom
hår kanna anftallas, hade jag dock ibland an-

dra til fådant horande anftalter, ti! So'-Förm.6r-

keliens i akttagande den 15 Junii 17S7, inrät-

tat en ilags Camera Obfcura, faftfK-rafvad uppå
en 8 fots Refradions-Tub , miedelft hvilken Sol-

bilden bliiver på en hvit tafla uptagen til en

iiorlek af 6 geometrill^a tam i diameter, Con-
centriiKa cirklar aidela figuren i 12 delar på
vanligt fått.

For nyfsnämde 17,37 års Obfervation, ehu-

ru under många hinder och olägenheter famt

brift på rum och infirumenter anitald, få val

fom for några andra dylika forfök, utbeder jag

mig den åran at framdeles få vifa redo: men
denne inträffade vid få tämelisen fordelakti-

ga omRfändigheter , at jag ej kunnat dröja med
des framgifvande , i händelfe den Iivulle efter

fkedd gran/kning pröfvas fortjena någon up-

mårkfamhet.

Nio dygn därefter, eller d. 12, fick jag

genom Correfponderande Sol - högder veta

Middagsliniens mifsvisning, och fjelfva d. 3 A-
pril
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pril fick jag råtta middagsmomentet ^ oaktadt

ofta maien himmel.

Ibland de mirkeiigare Flackar, fom af Må-
nen betåcktes, obferverades fem, dem jag mä
kalla a, b, c, d, hvilkas ftållning var näftan

parailel med månens våg 5 a litet ftörre ån b ej

långt ifrån Solens fudvaltra bridd; e ganiica li«

ten, och dir bredevid d något mårkeligare; e

vid nordoftra brädden aldraftorfi. En annan fiåclc

ned inunder de fiUnåmde betåcktes åfven, men
det blef icke obferveradt. En flor Fläck vid

fudoftra brädden räcktes icke af Månen,

Hr. Lec^of HAGGREr^j nyttjade fm 2- fots

Hand Tub uppå tjenligt Statif, och Hr. Direktor

Mufices VvuLF gjorde biträde at obfervera den
genom g fots Tuben iiiAäppte Sol- bilden.

Temp. Ver*

Tim. Min* Sec.

11. I. 49. 33. fann Hr. Leå. Haggkéi^ F6rm5f*
keifen begynna*

I. 50. 2. fågs Månens kant tydligt.

I. 53. f^. Formorkelfens fiorlek | tum»

1. 55. i'2. - t tum,

ä. 2. 46. « ^ tum.

2, 10. 16. - gtum^Nögofäkerf*

2. 14. 53. Fläcken a tangerar Månen.

2. 14. 59. Fläcken a tangerar* Hr, Leåor
HAGGilEN obfe

K 2.
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Tim. Min. Sec.

2. i<5. 6. Samma Flack undangömd hel

och hållen.

2. 1 8- 12. FHcken b forfvann for Hr. Leci.

Haggken.

2. I8« 13' Fläcken b undangömd för mig.

2. 1 8. 19- Sammaledes för Hr. Dir. Wulf.

2. 2(5. 6. Förmörkelfen ^ tum.

2. 36. 6.-6 tam.

2. 52. 16. tyckte Hr. Le(5^. Haggren Fläc-

ken d tangera ivlånen.

1. 5'2. 36. Forfvann den aldeles för mig.

Förmörkelfen g tum.

2. 58- 43- fåg Hr. Lecl. Haggren den

flörfta Fläcken e begynna döl-

ja fig-

3. o. 13. forfvann famme e för honom
aldeles.

3. c. 14. åfven för mig.

3, o. 16. detfamma för Hr. Direfi:. Wulf.

3. 4. 36. Förmörkelfen litet ofver 81 tum.

3. 8. 3<^- - 8§ tum. Störfia

Förmörkelfen var förbi.

3. 07. 21. fågs Fläcken a emergera för Hr.
Le(51:. Haggren.

3. 27. 24. fammaledes för mig,

3. 31. if. fyntes Fläcken b af Hr. Leclor

Haggren.

3- 31. 16. likaledes af mig.

3-
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Tim. Min. Sec.

3. 39. 33. Fårmorkelfen 6^ tum.

3. 41. 10. - 6 tum.

4. 44. Den lilla Fläcken e framkom.

4. 7. 1 5. Den ftorre Fläcken å likafå.

4. 9. 35. Formorkelfen 2\ tum.

4. 14. 5. fåg Hr. Haggken den ftorRa

Fläcken e.,

4. 14. 14. jag åfven få.

4. if. 42. fyntes hela fläcken ^.

4. 17. 42. Formorkelfen tum,

4. 19. 36. - I tum.

4. 22. 6. - I tum.

4, 23. 4^- Ilutet.

4. 23. 50. famma for Hr. Le^l. Haggren,

Medlet fynes hafva inträffat vid pafs kl

min, och liörfta Formorkelfen ofverfteg kkt

tum.
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1 Bollnäs^ vied en Gföts RefraäiönsTtib

;

af

JOAN GABRIEL LINDSTRÖM,
Commin. i Bollnäs i Helfingland.

Teipp. Appar.

Solen redan litet för-

mörkad.

Tim.

47-

II

36.

Ofre Flocken vid vln-
ftra brädden vair al-

åeles täckt 2* II. 41.

Pen narmaft darintil 2. 14. 12.

En närmare Centern 2. 48. 40.

Den förre vid Solens

högre brädd likale-

des inne 2, 56. 40.

Den fednare 3. 15. 36.

Den "åtdra vid vanftra

brädden framkom al-

deles 4- 44.

Likaledes den irfte

vid högra brädden 4- 8. 38.

Den fednare 4' ZI. 7-

Formorkelfen Hutades 4» 20. 48.

Ratta början tord©
hafva intråftat 8" forat.

detta moment tycktes
vara fåkert

åfvenfå

RON.
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RÖN,

1. 0?/i 671 Jiörre Blåfe-ften hos en Qyinm^
fom mot yttra äelame fig Jjelf jrain-

trängt^ och ?ned ringa tilhjelp aj konjien

blef uttagen.

IL Om et Fofier ?ned två Hufvuden och

två hjertan^ m, fih

inlemnade af

AND. JOH. HAGSTRÖM.

Hosfoljande Blåfe-ften
,
(Se Tab. III) fom nu

på 4:de året torkad våger goda 4 och |deJs

lod Kryddbod- vigt, år af Hr. Stads-Chirargus

EsseN i Köping til mig infånd
^

jåmte den be-

rättelfe: at en Huftru af 23 års ålder, år 1784
begynt kanna ftenplågor, och var då får forfta

gången i vålfignadt tilftånd. Hon hade under

denna tiden mycken plåga vid urins låtande

fom endaft Ikedde dropp-tals, och hvarmed
folgde mycket grus, famt flere ftenar^ en del af

Caffe-bonors florlek.

De fifta 7 månader af groffeffen måfte

Hon, for varken och plågorna vid urins låtan-

de
,
ftändigt hålla fig vid fången.

Trenne månader efter ftenplågornas början,

kånde hon någon tryckande hård kropp inuti

födflodelarne, fom, då vårken och plågorna fat^

te til , fönk mer utföre , och ånnu mer hindrade

urins kaftande.

K 3 Ar



Apr, Maj, Jun.

År 178T tien 15 Oclober, då förlofsnings-

arbetet påkom henne, kallades FJr. EsséN for

föilia gången, til hennes hjelpande, och tog

kunlkap om de plågor fom föregått, fam t fa n n

vid underiokandet , en hård kropp på högra

fidan om Huftruns urinrör , hvilken genafi togs

for en ften : men nu fyntes ej rådligt at göra

något därvid, i fynnerhet fom den ej tycktes

fårdeles kunna hindra forlofsningen , hvilkea

ock famma dag lyckeligen for (ig gick.

Efter barnfången hade hon val någon lin-

dring i plågorna, men vatnet kallades dock al-

drig utan vårk och fvårighet: Hon ville likväl

ej nu föka däremot någon vidare hjelp.

o

Ar 1737 blef hon å nyo hafvande, då
plågorna åter okades, och hon blef af med
grus och flera ftenar.

En månad före Jul, famma år, fick hon rys-

ningar och feber famt mycken vårk, hvarunder

hon kånde något fom fonderbraft uti kroppen
vid uringången 5 då påkallades Hr. EsseN fom
fann at ftenen funkit utfore anda til yttra (5p-

ningen af fodflodelarne, hvar bredevid fyntes et

litet häl af en åttonde del tums långd, hvari-

genom ftenen med fonde kåndes. Detta hål

dilarerades dä fnedt upifrån Uretheren ned åt

fidan af Tuberofitas Ifchii, få tilråckeligen at

ftenen kunde utdragas.

Blödningen var obetydelig, och den feber

fom folgde åfvervanns med vanliga medel. Af-

foringar nyttjades efter behof^ fåret förbands

torrt 5
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torrt
3
Fodflo-delarne, fom nog lidit hela tiden och

nu fvulnat, badades med Humbla kokad i ättika.

Plågorne voro nu mycket lindrade, dock
kom grus då ock då genom urinröret med fmå

ikärningar.

En månad efteråt kom genom incifion,

fom ej ånnu var låkt, en ften af en enkel llants

vidd och en dob bel ^2int^ tjocklek, hvarvid var

no.a olaga; federmera kommo då och då fmår-

re Viti\2.i famt grus, famma våg^ tils fåret efter

9 veckor var aideles låkt.

Den dårpå följande Febroarii blef Hon
lyckeligen forloft af en frilk dotter. Dä och då

gick gros med urin, hvarjåmte hon befvårades

af någon incontinentia urinae et hälft år efter

forlofsningen ; men fedan den tiden har hon åf°

ven varit aideles fri från denna olägenhet.

Är 1789 blef hon åter i vålfignadt tilRånd

och framfödde under den tiden alienaft en liten

ften, och fedan har hon ej kant någon ften«

plåga, utan varit fullkomligt frilk.

Hon har det fift förflutna året bryggt fig

dricka af Enbår utan någon tilfats af Malt. Ef-

ter en fjerdedels tunna Enbår tog hon en och
en half Så dricka, låt det gåfa med gåft, och
lade Humle uppä. Detta nyttjade hon efter

fm beråttelfe til daglig dryck med fördel.

Hvad man af denna beråttelfe tyckes kun-
na fluta, år, at ftenen under plågorna och på-

klåmd af foftrets hufvud, tryckt få på urinblåfans

nedra del at den blifvit fatt i bulning och bru-

K4 ftit.
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fiit, och flenen fedan gjort ]iks åverkan \j%

de föreliggande mjuka deiar, famt fåledes fök^

fig våg fide med yttre fooflo-delarne , vid cafs

där den eljeft vanligt vis vid fecno lateralis utfRårSi

Sådane håndelfer , om vid perinso utbul-

nade ilenar , åro ej få fållfynte hvarken hos
månn eller qvinnQr5 Auclorerne anföra dårpå
flera exempel, fom af detta ökas, dår en
hjelpfam natur få läkte fåret ^ at åfven inconti-»

nentia urins omfider ofvervanns, en ol.igenhet

fom eljeft vid fådane håndelfer hos qvinnor of»

taft e] kan hjelpas,

^samma Stads - Chirorgus EsseN har i bref

ti! mig berättat at han den 6 April fiuledns

biifvit kallad til en huRra ftadd i barnsnöd
5

BarnmorO^an hade jåmte hufvudet nedtagit ena
armen, efter ej foftrets kropp ville följa med,
men alt hennes bem.ödande var förgäfves at full-

ända forlolsningen. Hr. EsseN kom dock fiu-

teligen med tålamod och förnuftigt bem^odande

til x\-:Xz därmed, då Barnet fanns hafva 2:ne

hafvuden, bagge af ordinair ftorlek , med hår

pä dem bägge; 2:ne ordenteliga halfar, och
i r\ggen 2:ne ryggrader af hals - rygg - och

land-kotor. Ifrån axlarne var barnet våiikapadt

med 2:ne lär, ben, fötter, armar och händer.

Vid öpnandet fannos 2:ne hjertan, 2:ne

lungor, 2:ne magar, en lefver ovanligt ftor, en

liten mjälte och 2:ne njurar.

Barnet vägde 9 marker och var en goffe.

Modren fä väl fom Barnmorlkan kände

barnet lefva ända til under förlofsnings arbetet

,

och hade det åfven naglar både på händer och

fötter.
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Bej%ri'mng öfver en 7iy Nattfjäril

NOCTUA PKUNIj
"

af

CONR. QUENSEL,

Af all-a Natarl årans grenar har lårnn om de

rninfca Kråken långe varit den minft odla-

de, kanfke ock fvårigheterna dårv.id åro de

ficrila. Då en del Infecter lefva i och på väx-

ter, en del i lefvande o-ch döda djur^ andre i

jorden eller vatnet, och de fleile åro nog fmå,

men alla forOgtige at dölja fig for faror 3 fa år

ej underligt, om ännu mänga af dem åro okan-

de. Hårtil kommer ock den fördom forntidens

Naturlårare hade, om deffa diurens ringa nytta^

livarföre ock de, för våra underfökningar lem-

nat ofs et litet ellet intet vidrördt falt. Nårva-

rande tidehvarf, ehuru utmårkt genom de nytti-

gaRe Ikrifter och vidftråcktafte foriKningar i In-

fecl-låran, har likvåi icke tiiråckeligen undan-

röjt den fvårigheten , fom för alla Natarforika-

re altid varit en ftöteften : jag menar fåttet at

rått åtlkilja arterna från deras fårändri-zigar. Så

långe färger enfamt nyttjas vid arfernas be»

flammande, lättas därigenom anfenligt arbetet,

men ofullkomligheten minlkas icke. Herr Fay-

KOLL år mig veterligen den forfle , fom genom,

lina redan utgifna jMonographier ofver Staphy-

iini och Carabi, tvenne de forat måil outred-

de genera, vifat både möjeligheten och nödvåa«

digheten af Infecternas kroppsdelars famt fiålb

i^ings tydeliga ock fårfl^ildta befl^rifning. Det*-

K 5 ta



154 Apr, Maj. Jun

ta nyttiga bellirifningsfått, llr dock knapt til al-

la Claffer och Genera kunna utftråckas; hela det

finnas de, lom utona fårgerna och fiorleken

knapt iåra kunna åtlkiljas: Sådana åro de fleile

sf Lepidoptera, Coccinella och Mylabris m. m.

Deffa och flera dylika böra följas genom alla

deras förvandlingar och hushål!ni:og , at naan

dåraf fiuteligen naå veta hvad lom år art eller

förändring, Ockfå åro i allmänhet deffa Inie-

<5ler mindre belvårliga at framklåcka. Då Lar-

ven til Luc. Cervas kan oförvandlad lefva 4 är

och dåröfver, framkiäckes en Coccinell-Larv ur

ågget om våren, och innan dårpå följande

h(Mf år hon fullkomligt Infect. Sådana åro ock
flörre delen af Lepidoptera , hvars Larver gif-

va de båfta kännetecknen for at urfKilja fpecies.

Til denna clafs hörer detLnfe-ft, för hvars be-

Hcrifning hos Kongl. Academien
,

jag ödmjukafi:

anhåller om et rum uti Des Handlingar. Lar-

ven fanns på Hagg i början af September 1790
i Skåne : hon uphörde at åta och des fårg bör-

jade blifva mörkare d. 24 i famma månad: ef-

ter 2 dagar hade hon ånnu icke krupit ned i

jorden, fom til den åndan fanns i burken d^r

hon förvarades. Hon fick då några ffycken af

AI - och Hågg-bark af hvilka hon utvalde den

af Hågg, ock iikfom Larven til Bomb. lepori-

na, utholkade utan at genombåra barken och

gjorde en ovale ingång, den hon fedan tii-

ifångde med tått fammanvåfda filkestrådar. Hon
blef puppa d. 28 Sept. och följande år d. 17
Jun. utkom hon fom Nattfjäril, fådan fom bifoga-

de Fig. fl, b Tab.IIL och följande be/krifning utviia.

NOC-
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NOCTUA PRUNI
SiibcriHata ^ alts incimhtntibus albidis : Utura bafe^

osj mnculaque n-nijormi hirtis , Jlrigis undatis

Ufieolisque tribus fuf'cis'j pojlkis albis.

DESCRIPTIO: Caput cinereo-albidum , corni-

culis inter antennas duobus, brevibus, ex

pilis longioribus. Aiite^ino' cinere^, fubtus

bafi albae, dinnidia fere alae longitudine , fe-

taceas. Oculi nigri. Pilpi difiinfti, nigri, ba-

fi fubtus apiceque albis
5
capite paal=jlunn lon-

giores. Thorax antice pofiiceque leviter cri-

fiatus, albidus.

Alce Superiores incombentes fupra cinereo-

albidae, pofiice dilutiores, angulo interiori ad

bafm luteo, margine exteriori fufco 3 ante me-
diuna ftriga undulata fufca, antice adjacente,

albida: maculaj ordinariae, antica circulus par-

vus tenuis niger, poftica reniformis obfoleta

flavefcens; pone medium iinga valde undulata

fubdentafa alba, verfus marginem craffiorem

obfoleta, ad marginem tenuiorem diiiin^la arcu-

ata, maculam fufcam obfoletam poflice inclu-

dens: margo craffior maculis fufcis albidisque

obfoletis varius 5 ad marginem tenuiorem lineo-

lae tres nigricantes, prima a bafi adftrigam, fe-

cunda margini tenuiori reliquis propior a ftriga

ad dorfum arcus & tertia ab arcu ad apicem
alas prope ad angulum ani du£tx. Striga api-

cis punélorum g vel 9 nigrorum. Cihx albae

maculis fufcis alternis. Subtus fufco-albidae pun-
äo marginaii arcuque obfoleto fufcis.

A/{^ Inferiores fupra albae nitidulo, area

obfoletiffimo fufcefcentej fubtus albidae arcu

punéloqoe fufcis.

jébdomen album, ano barbato.
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Pedes albi, tibiis anterioribus antice cine-

rafcentibus, phntisque fufcis albo annulatis.

Ma^uHudine Bomb. graminis vel No6t, gly-

phicee Fig. a,

LARVyl gibbofa, l6 poda, pilofa, viridis, dor-

fo ferrugineo
,
capita pedumque apicibus ru-

lis. Crainties pinnae anferiricE, longitudo cir-

citer 8 lin. Fig. b. Puppa laevis ferruginea

inträ corticem Padi. Quies a die 28 Sept.

1790 ad d. 17 Jun. 1791.
LOCUS: Habitat in Pruno Pado Scanis menfe

Septembris.

Be/krifning ovi frcwikdne Coimnerce - Rå-
det PoLHEiMs Triiiinna i fiället jör hå-

rade Fipjlöckar til VatrJedningar

;

af

SVEN ALGREN.

o

Ar 1709 byggdes en fådan Trumma for Vatn-

ledningen til Wrede-Schachts konflhjui vid

Fahia Koppargrufva, efter Hr Polheims fore-

fkriftj men forderfvades år 1736, då et Gruf-

band nedföll, fom brot af ftorfia delen dåraf,

och nedgomde det ibland fienar och grus 3 få at

af hela längden var allenaft et ftycke qvar om
20 alnars långd vid pafs, då jag år 1753 vifta-

des dår vidGrufvanj och fom minnet famt idé-

en af detta påfund af en få namnkunnig man
,

fom altid i alla fina arbeten nedlade någon nyt-

tig och frugtfam tanke
,

vifferligen fortjenar at

for varas; och det Ikal utan tvifvel gifvas flera

til.
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tilfåilen, då den kan komma til nytta: få vil

jag får fiorre redighet Ikuli följa den ordning i

beikrifningen man måiie bruka ^ då man årnar

göra en fädan Trumma
Uti

^) At byggnads-forCtåiidi^-e i orten har man oin Por*
HEfMS Varnrmmma, vid efrerfiugan, fått följande up-

lyfningar: D<tn byggdes ifrån början at fora VatneC

icke til Wrede Schnchts Hjulliufet, utan til Konung
CARL XI:tes KonftHjul, men efter da flora berg-

foll fom fkedde åren 1735 och 1736 lämpades iam-

ma KonfKHjul til Wrede - Schachts KonftgåD^ar,

Nu for titflen finnes vid flora Kopparbergs grufva

ingen fådan Vatn-trumma i bruk, och icke en gång
Icmningar sf den befkvifne, Befkrifningen och teck-

ningen aio eiilige med hvad de äldre därom påmin.

na figjfom fedt forftorde fiycken dåraf. Formonen
flf denna inrdttniiig dr val i fynnerhet en mycket
ftorre Vatn täthet ock frihet for lack, an den fom
vnnliga pipfl vickar , ehuru tätt ringade (fådniie pip-

flockar ringns vanligen med en järnring på hvr^-je

aln eller tre qvarter) gifva, lamt en mycket flcrre

varacktigher. Ty hårtil kan altid valjts fullkoniii-

gen godt Virke och Furu, och Vatnets trycknin*^

verkar hdr icke lå mycket ot fprånga trädet iangs ef-

ter Saf-låtterne och des naturlif.a fina fprickor , fom
i pipflocknrna , hos hvilka tillika altid trädets yta

måfle beiiållns for flyrkan. Ockfå gick denna Pol-

HEiMS trumma fordom förbi Flf.mmimgs Scbachtet

och en föndeifprucken trackt af Grufva n fom val

borde fredas for alla lack.

Då någon fiorre och betydeligare Vatn - MafTa be-

liofver framfkaffas med Sprang. vatten , fkal det ock
tormodeligen med mera lätthet och besjvamlighet

verkftallas igenom delta lått, an medeUt et fiorre an-

tal pipflockar^

Den drygare koftnad af forfta inrättningen , from

for vanlige Pip-flollar, fom hartil fordras vid medelmåt-

tig Vatndragr, ar formodl. orfaken hvarforeman vidver»

ket federmera aldrig anlagt någon fådan Vatn-Trum*

nia; då man likval dar ånnu nyttjar tvanne vanliga

Pip.ftollflr, til Konung ADOLl>H FREDKICS ocfe
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Uti diket eller arafven, dar Trumman /kal

anläggas, l^-gges Grundftockar a a (Tab. IV,

Fig. T. 2)5 lamt Dynilockarne då'), Dårpå hop*

ilvåres af en Snickare fyrkanter Fig. 2. af 2
a 3 tams tjocka Furuplankor

,
ganika tått och

vål ihoptappade, och tapparne kilas i ändarna,

fogarne juiteras efter rltikifvan med foghofve-

len, och fidft inbåras två domlings pinnar, en

på hvar fida, til hjelpreda vid hopfåttningen

,

fom Fig 2, 5 utvifar. Uti nåfta fyrkant baras

håi for deffe dömiingar vid hopfåttningen.

Når en hop fådana fyrkanter åro fårdig-

gjorde flttes en i fender på Dynftockarne, Fig.

I, paiTas och tvingas få tått ihop at trå nåkas

trä åfver heia fogen rundt omkring. Sedan

lågges fidotråden d d up ^ fom tjena at ihopa-

hälia fogningarne , under hopafåttningen , me-
delft 2 pinnar på hvar fida , fom gå igenom
fyrkanterna och fidotråden Fig. 2. Dårfore må-
fte deffa fidotråd vara två , at det enas ända

fladnar på det andras mitteldel.

Åfvan på fyrkanterna lägges flockar e e

fom m.ed fm och de på dem lagde ftenars tyngd,

hälla

Blankflots SpelHjal Kuf-^n , fjf flera 100 alnars längd

och circa 12 alnsrs Vntn-fprånij:.

Vid något sf Roslags Jarnvövken med \'8llon

linide, (kal, efter berattclfe, framl. Hr. Direfteuren

SoHiBERG hafva nyttjat en dylik Trumma, at fram-

föra Värnet til fmalthardens Blåsbjul med broftfall:

emedan en open och vanlig Vntnranna hade le^nr i

viiren for de flora Tackjärns Gofarnes inrullande.

Om (atcet at i et kna bryta af en fådan Trummi
och lata den fedan ftiga up , vet i ofrigt ineen nå-

got ot beratta. Naturligt vis kunnn dartil flera ut-

vägar gifvas , utom den af Hr. Algren npgifne och

fom utan fvårigliet böra upfinnas efter hvarjs tiltal-

les behot och om(landigheter«
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hålla ofra och undra fidan af Trumman i f^na

rata linier, utan at af vatnet bulna ut^ emedan
tråverket år torrt vid hopfåttningen.

For at vara ånnu viffare om tätheten , til-

lägger jag detta: At man kan med et Sånk-jåra

Fig. 4. och ilägga, fänka en rand i plankan

och flryka fogen åter jämn igen, innan man
dåraf H^år fturapar til fyrkanterna.

Efter detta Trummeftycke, jag fann vid

Grufvan, var rakt utan någon krokning, torde

frågas: huru en fadan Trumma TKulle kunna kro-

kas upåt, då den komme fram til Hjulhufet?

Härom hörde jag berättas af gamle Män : at

bemälte trumma fort vatnet frän förra Rege-
rings-Schachtet eller CARL GUSTAFS Spelhus,

ned i Wrede Schachts Konrt-hjui-hufet , och

där igenom krökning uphäfvit vatnet vid pafs

en famn öfver hjui-bröllet. Men huru denna
krokning varit gjord, därom fanns intet fpår

eller underrättelfe. Dock likväl tyckes mig
denna krökning kunna fke, om tvänne fyrkan-

ter fåttes fidoverts på hvarandra til behagelig

hörnevinkel, då märker på bägge, fedan där-

efter fågar bort en del af hvardera
,
hopafogar

fietfen, fmörjer den med varm harpeus, fåfom

då man limmar med lim och då ftrax är färdig

at med därtil gjorde vinkelträd och tving ho^

påtvinga hörnet, få länge det faftpinnas, fom
förut fagdt år. Med varm jårnbult kan m.an

fedan inuti fyrkanten upvärma harpeufen och

den kringdrifva i fogen , äfven befiryka Trum-
man med rödfärg til confervation emot röta.

Denna krokning kan ock Ike til full vinkel, få-

fom Fig. I. vifar.

At bevara Trumman för Köld om vintern,

år nödigt at srafven väl betåckes, fåfom /ke
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plågar öfver vanlige pipflollar Fig, 2. Inom
Hjalhufet eldas altid få Itarkt^ at vatnet ej dar

fryfer om vintern.

I en vanlig Pipfioll Fig. 2, liggas altid två

pipor Fig. 3 i bredd, hvardera om 7 tums dia-

meter, deras Pronl-areer fammantagne blifva då

77 Qvadrat-tum, fom ockfå bor vara trummans
profil-area, om lika mycket vatten fKal kun-
na genom henne framfiippa. fom genom pipor-

na. Na år K 77 8, 774 tum och fumman
af pipornas peripherier zr. 44 tum 3 dårfore åro

f3n'kantens iVJor til båda peripherierna nåHan

fom 3 f til 44. Altiå vinner vatnet i trumman
fnållare och ledigare gång ån i piporna, då det

får flyta i en maffa och med mindre gnidning

mot iidorna.

FÖRTEKNING
Pä c]e R6:i, fom aio infor Je i detta Q^-r.rrGls HandlliTgnr,

m Slaget Sjohlf, MEDUSA ; rf Ad o itu

.viODEER • - - 8 f

»

ForJSk at rf de ficfte Lnfarter \Li:bems^ bereda

Fdr-Jiioftcr ; af jon. Vet. Westrino 1-3'

^. Solförmorkelfcfi g /'(a-verad d. ^ April i Stockholm,

af Hl-NR. NlCANDER - - I 39,

^. — —- 1 Abo ; nf \oii. Hknr. Lindq^vist 142.—
, — I Skr.nj; nf ASD. Falk 1 4 3.

^ -— — J Strcguds; rf Sv. Gab. Heimn'» 144.,

7. —
. — Bollnäs; nf J. G. Lin ust köas 14^-

^» Rön i
oui cn [torre lildj^ftcn ; och et Fuftsr med tva

Imfvnden m, in. af Avo. joH. Hagstrom 149.

^. Bejkrfnu^ öfver en ny Katfjdnl NÖCTUA
fRUNi; CoNK. Oi'KNSEi. - 153.

10. BeJkrfningovifra?nl Cotiuacrcc. Rådet POLHELMS
Jrizniml i pUet for htrade Fipftocknr til Vatn.

leäniiig.v; r)/ Sven Algren - 156,



Tab. II.

• S ol-flackarnas Si£aa.£ion

tdier FÖrmörkelfea i.J.A|)inl llSl.



ji







TaL.IV.

Frofd efterLm.AB .





— KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
For Mån a derne

JULIUS, JUGUSTUS, SEP TEMBER
,

Å R I 7 9 T.

PRESES
Herr ERIK SCHRÖDER,

Banco-Secreterare , Ridd. af Nordft. Orden.

SUigtet Sjokalf, MEDUSA.
(Fordattniiig,)

^ ''") Sjuka/fvar med Arman
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n^REKANTSTRÅLIG - SJÖKALF (Medafa
hyfofcella): iitan Stam och Tre/vare

; Kroppen
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krefsriwd och kntlrig^ med 16 jrån; brdåden ock mot
medelpunkten gående likbe^it -trefidiga Jirälar ; Ar^
mar fyra längre an kroppens haljva tvdrlinea, för»
fedde med hiidrirnfa»

Vanbelli har funnit denna Sjokalf i Tago-
StrommeHj formodeligen i des ftora utlopp och
förening med Hafvet. I anledning af den un-
derråtteife han dårom gifvit v. LiNNé, har han
altfå befKrifvit och upfört den i S. N. XII.

p. 1097 med namnet MEDUSA Hl^SOSCELLA
orbiciilaris convexa fedecim radiaiat Tentc.cnus qua^

tuor unitis. Han har åfven frågat huruvMa det

var den famma, fom Baster i fina Cp. 2. p.

62. t. 7. f. anfört, hvarpä man med all

fåkerhet kan fvara nej, i anledning af det fom
klarligen inhämtas då den Sjökalfvens utfeende

,

fom nedanfore kommer at vifas (§. 49), blifver

med dennas jåmford. Dåremot fe vi ofelbart

och lyckeligen Trekantjrräliga Sjokaffven både
beikrifven och afritad i Borlases Kat Hift. p.

2i6. t. 2^. f. 7j 8; och famme Författare har

funnit den vid England. Til följe dåraf har

den ock blifvit anförd i Pennants Zool. 4. p.

^7. med namnet MEDUSA FU?CA with a

brown circle in the middle
^
Jixteen raijs of tlie fa-

me color pointing from the circumference fcwardf

the centre Sfc, Til åfventyrs år det ock famma
Sjökalf fom Brown funnit under fm Rela til

Jamaica och omtalt i fin Nat. Hift. p. 38^,
dar den heter Mtdufa major Jimbriata, Tentccié^

lis qvatnor longisfmis. Cm man vill vara rått

tydelig, menar jag at den bur kallas MEDU-
SA HTWSCELLAi Stipite Teniacidisqac nidlis;
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!
Corpore orbkulari convexo , radiis e margine ver»

fiis cenfrim Jedecim triangnto-hyfofceUs ; Brachiis

I

quafuor kciniatisy difco longioribus. Hos Hout-
TUYN och Stat. Muller Nat. Syli. 6. p. 124
under namnet M, Hyofcella är föga fagdt.

29. §.

Denna Sjökaif år at råkna ibland de flSr-

re, håiler omkring 6 tum i tvårlinea och är i

midtea ij tum tjock. Men år det famma Art

fom Brown fedt, få växer den ock til få an-

fenlig ftorlek, at den icke fällan väger 7 til 8
Skalp. I fjelfva brädden fitta rundtomkring 3

a

fmå åggformiga knölar i lika afftånd från hvar-

andra» Til färgen år den väl criftaliklar, men
yttra omkretfen vid pafs halfannan tum år lik-

fom något fmutfig (nebulolus). i midten äger
i den en rödbrun Ring , likfom fammanfatt af ät-

Ikilliga rödbruna korn. Ifrån yttra brädden gå
rådbruna ränder, fom beftå af ganlka fmå röd-

I

bruna prickar, af hviika ränder 2 och 2 un-

j

der vågen mer och mer gå emot hvarandra och
åndteligen Huta tilhopa på något litet afftånd

ifrån berörde Ring: aideles fåfom tvänne linier

dragas då man upritar en lång och likbent Tre-

kant 5 häraf upkomma de i känneteknen omnäm-
da fexton likbenta Trekanter, eller , fom man
ock kan kalla dem, lancettiika ftrålar. Hvart
och et Ben af h varje likbenta Trekant, börjar

vid hvar och en af ofvannämde knölar]: det år,

at hvarje ben likfom ftår eller utgår ifrån hvar

,
fm knöl. Men det fom år ganfka märkvärdigt

är det, at då Borlase haft denna Sjökalf en

half timme liggande på Bordet, ut/köt midt i
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tivarje Trekants fot, det år utur fjelfva Krop-
pens brådd eller kant midt imellan hvarje af

merberorde knölar, en litet mer ån en half tum
lång och något krökt Tagg eller Klo, geléack-

tig men i midten hård eller brufkacktigi Man
finner lått at deffe klor rundtomkring räknade

^

utgjorde et an'tal af 32. Inunder genomL fer

något af Ryggens ftrålar, men i midten befin-

nes den korslika opningen for Munnen, och in-

om den utgör Bukhåligheten for inelfvorna 6f-

ver fyra tums tvårlinea. Im.ellan hvarje korfets

vinkel utfitter en fyllikt-lancettformig eller nå*

got fammantryckt och utfore affmalnad rödbrun

Arm^ förfedd på undra fidan med en ljus och

rådgulacktigt ftrimig famt i kanten kruiad

hudfiik.

30,

Ånikånt v. LiNNe och Borlase omfom haft

något eget af det foregående at anföra, lå in-

Hämma de dock i det hafvadfakeliga. v. Lin-

Né fåger eller tillägger val vid Ärmarnas be-

Ikrifning, fom han kallar Tentacula, membrana

gelatinofa tongitiidinaltter imitentaculata pun&if

flavicm^ibns refperfa-, hvilket dock torde böra

förftås om ofvannämde hudfiik, Borlase har

ock gifvit ånnu en fårlkild ritning och kort

belkrifning 1. c. p. 2^7, t. 2f. f. 11. i2, på
en Sjökalf, hvilken Pennant 1. c. p. 58 upta-

git fåfom en får/kild art under namn af ME*
DUSA TUBERCULATA with fifteen raijs poin^

ting to and meeting at a fmatl fpot in ihe centrs

&c, Jag finner denna likväl icke vara annat,

§Q en verklig förändring. Den är helt och hål-

let
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let lik TrekantJlräUga Sjokaifveu^ undantagande

at den omtalte Ringen i roidten faknas^ fom
kan hårrora af viffa föråndringar inom Kroppea
och h vilket bevifes dåraf at denne forment-a

Att dock har en ljus flack i midten med fam-

ma men ftrodda rödbruna korn, hvaraf Pen-
NANT egenteligen iårer kallat den tuberculatå,

ty den har annars icke mera knölar ån Trekant-

Jlräliga Sjökalfven, Denna förändrings trefidiga

lirålar åro likfom fyllda eller öfver alt bruna,
fom ockfå kan hårröra af mer och mindre åt»

njuten föda eller dylikt fom förändrat eller får^.

gat Kråkets våtlkor inom berörde trefidiga figu-

rer. Pennant utfåtter llrålarnes antal til 15^
och kan vara Ritarens mifstag, ty Borlase yt«

trar fig icke det ringafte dårom: Ikillnaden i*

mellan 15 och 16 ftrålar betyder desutom i det*

ta fall ingen ting. At detta Kråkets Armar vo-
ro dubbelt få långa, betyder ock få mycket
mindre, fom Borlase fager om dem, vid den
förilnåmda Sjökalfvens beikrifning, uttryckeli-

gen, at de på den fynts hafva varit håndelfevis

eller vådeligen ftympade (perhaps maimed).

31. §•

N:o 17. MANIET' S^fÖKALF (Medufa
iapilkta): Utan Stam och Trefuare ; Kroppen kretsrund

och kutlrig, i kanten med 16 nägot djupa injhdr^

ningar ; Inunder med 1 6 flrälar och ^ Armar,
längre dn Kroppens halfva tudrlinea^ förfedde med
oräkneliga härlika Klången^

Det Ikall vara denna fom v. LiNNé til

myckenhet förli fedt uti Ishafvet, och feder-

L 3 mers
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mera funnit vid VeRerfjoftranderna. 1 Mus. Ad.
Fr. 1. p. 94 kallades den MEDUSA CRINI-
TA orhiculi margine fedecies emar^inato , och i Fn.

2. n. 2lo8 år den något befKrifven famt kal-

lad MEDUSA CAPILLATA orbiculi mr.rgine

fedecies emarginato ^ med hvilket namn den åf-

ven år omtalt och afritad i bemålte Författares

Weftg. R. p. 172. t. q. f. ^, a. b5 men i S. N.

XII. p. IC97 heter den MEDUSA CAPJLLA-
TA orbicularis convexa , marqine ftdeciss emargim

nato : Jubtns pilofa. Af Muller i des Prodr. n.

2821 och af FABPacius i des Fn. Gr. p. 364,
har den blifvit med et aldeles lika namn upta-

gen, jåmvål på fiftnåmde ftåile mycket val be-

ikrifven. Bastek i fma Op. 2. p. 60 t. v f. i,

har fagt åtfkilligt om denna Sjökalf, men fo-

ga vål afritat den. Jag kallar den MEDUSA
CAPILLATA : Stiphe Tentacniisqiie nullis ] CoV'

pore orbhulari convexo, marnine Jedccks emarghia-

to; Siibfns radiis 1^, Braehiis ^ difco longioribuT

confertijjime pilofo-civratis. Ingen Författare har

ihogkommit Mårtens, han år likväl den forfte

fom, efter den tidens fått, mycket vål beikrif-

vit denna Sjökalf i Spitzb, R, p. 130. under

namn af Rofener Rotzfijch, Några få anmårk-

ningar finner man om denna Sjökalf hos Pont-
oppiDAN i Norr. Nat. H. 2. p. 294 under n2im'

net Mandte; dock blandar han hårunder åtfkii-

liga arter tiihopa. Det lårer vara den famma
fom Gronovius i Acc. Helv. 5. p. 379 korteli-

gen beikrifvit och kallat MEDUSA hemifphcT'

rica margine centroque interiöre obfolete lobato;

fubtus tentaculis corpus fubcequmtibus numerojjf

fparCis. Hos Ström i Söndm. Be/kr. i. p. 172.

träffar man den under namnet Rödgople^ och

un-



Jul. Ang. Sept.

under famma namn hos Aphslen i Öfverf. af Bo-

MARE 3. p. 112. Åfven hos Kalm i Amer. R.

I. p. 107 och i A6i, Holm. 9. p. 195. under

Svenika namnet Maniet , famt hos Lopling

under namnet MEDUSA capillata i des Refa p.

^. Det Svenika namnet menar Kalm hårleda

fig ifrån ordet Magnet ^ emedan de tros draga

det onda til fig ur vatnet (J. li); men lika få

väl kan man giffa at det kommer af ordet man-
chet eller armkrås, fom detta Kråk fa mycket
liknar. Pontoppidan håller före at Manåte
ikali vara det famma fom ville man fåga Mar-
Nettei eller Hafsnåfsla, På Grönland kallas det

Nuertkrfoak,

32. §.

Manietten finnes öfver alt i 6fra delen af

Norra Verldshafvet och alt intil Canalen. Den
år oftafåftor at den håller 8 tum i tvårlinea5 I

midten är den ungefärligen 2 tum tjock, men
blifver alt tunnare mot brädden : man har ock
funnit dem fom hållit 2 fot tvårtofver. Vi ve-

te ock hvad Manietten väger, och dårfore

har man at tacka Maktens: en fom allena holl

3 tums tväriinea fann han våga | gg 5 Skulle

man härifrån få Huta til de ftorfta, få väger en

fådan 4 marker. I brädden har den 8 något

djupa inlkårningar, och de däraf upkommand^
åtta bräddens afdelningär hafva i midten hvar

fin, mindre djup utrundningj Men om man no-

ga fer efter, hafva åter defTe afdelningär hvar

fin faft ännu mindre märkelig in/kärning: det

gor 1 6 inlkårningar, och fåledes kan man åfven

med råtta fåga at brädden är 32 gånger in/ku-

L 4 ren.
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ren. Vidare och på ofra fidan betracktad, f6-

reftålles i midten teknad en ring , befiående af

likfom 16 farnmanfatte cirkelfegmenter eller båg-

fiycken , med bågen inåt vånd och med fina

forente ben fåiom uddar utåt våndej denne

ring fynes fvara emot Mundopningen inunder

Kroppen, och det lårer vara dårföre fom den

ockfå ftundom fynes anfenligen vara utvidgad

och ftundom hopdraga fig. Ifrån denna ring

likfom utgå och Huta fig på något afftånd från

Kroppens brådd 16 aflångt Påronformiga tek-

ningar, hvarje midtofver 2 och 2 af de under
Kroppen fyniiga ftråiar. Ifrån 2 och 2 af des-

fe tekningar framkomm.er et fmalt ror af hvarje

fom forenar fig til et och löper ut i hvarje ai

de 8 ftörfta inlkärningar i Kroppens kant. In-

under Kroppen och uti de 16 minfta inlkärnin-

gar , fer man lika få många ftråiar eller ror an-

das , fom komma från Kroppens medelpunkt
och affmalna utfåre; Mårtens fager at ifrån

medelpunkten gå endaft 8 ror, men at hvarje

federmera delar, fig i 2:ne, få at de förft mot
Kroppens brådd utgöra antalet af 16. Til får-

gen låra alla förberörde Ror vara rödbruna,

eller mörkblå. Midt inunder Kroppen befinnes

en ftörre kretsrund öpning, fom föreftåller Mw
nen öpnad, och år ingången til Buken hvars

hålighet intager två tredjedelar af Kroppens tvår^

linea. Vid bukhuden åro fållade oräkneliga fmå
blåfor, upfylde af en purpurfårgad våtfka, och
fom til äfventyrs torde utgöra Åggftocken. Ar-
marne, fom på de hitintils gifna ritningar icke

åro rätteligen utmårkte, börja fåfom et kors

omkring Munnen, åro federmera hinnlika och

öfver alt befatte med en få oräknelig mycken-
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iet knottriga och gula eller brunacktiga Klängen

fina fåfom et hår, at det fer ut fåfom fiycken

af en Ikinnpåls hängde inander Kroppen , i fyn-

nerhet föreftålla deffa fina Klangen et ragg då

de åro famraandragne och icke mycket frann-

hånga. På den fom GiioNovius haft for fig at

be/krifva, fåger han at Kiångena fotit ofver alt

under hela Kroppens undra fida vidhäftade

5

Men förmodeligen har deras myckenhet hin-

drat honom at fe eller upfoka fjeifva Armarne
hvarifrån de utiiå. Klängenas fammandragning

lärer mindre H^e genom förkortning , ån genom
en. vägig fammanlkrynkling , och de kunna
därfore utfträckas til 2 a 3 fots längd. Haraf
inhämtas huru oricktigt det är at Houttuyn
och Stat. MiiLLER (Nat. Syil. p. 126. t. 6 f.

3. 4.) hållit fore at de naturligen ockfå gifvas

utan l\längen 5 lika grundad torde derac upgift

vara at Klängenas längd kan gå til 3 famnar,

33. §.

Sommartiden då Hafvet är vackert, finner

man deffe Sjokalfvar til anfenlig myckenhet,
flytande icke långt ifrån vatnets yta^ och hafva

då fina Klangen utftråckta åt alla håll 5 hvad
fmått och 1 efvande fom nalkas

^
fnärja de med

fina Klangen och indraga åt munnen 5 Mårtens
har funnit icke mindre än 2 Krabbor i magen
på en ändock mindre Maniet. Det är en all-

män fågen at en flor myckenhet Fiflcungar,

fåfom af Torlk, Cablio , StockfiHi och Län-
gor m. fl., famla fig under deffa Sjokalfvar för

at njuta befkydd, jagade af andra Filkar 3 Men
|ivilken vet om icke Sjokalfvarne, til få oräk-

L y ne-
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neliga fkaror famlade, drifva famma Fiikungar

tilhopa for at fjelfve nyttja dem efter behof

(§. II,). Man medgifver dock at berörde fmå
Fifkar ockfå kunna lockas af de Vatn-Yrfån fom
faftna på Manietternas Klangen, då de åfven

betjena fig af at deltaga i Manietternas fångft^

Men ån om Manietterne bruka fina Klangen,

med Yrfån påfaftnade, fåfom utftråckta långa

Metrefvar at dårpå fånga och draga til fig de
fmå Fi/kar fom taga dårpå? Atminftone fer det

ganfka fvårt ut at en Sjokalf, fom fimmar få o-

åndeligen långfamt, fkal kunna annars fånga en

FiH^ fom Timmar fåfom en blixt. 1 April och

Maj, då Manietterna börja blifva mera fynliga,

åro de fmå cch vid början ai October tror man
dem hafva hunnit til ofvananforde ftorlek. Vår-

tiden och få långe de åro fmå, /kola de åtas

af Torfk, Hvitling, Makrill och annan Fiik,

men fedan de blifvit ftorre Ikall ingen Filk

garna taga dem 5 däremot /kall Hvalfilken (Ba-

lsena myfticetus) altid hålla dem til godo. Man
menar at Manietterna do alla bort om Höften,

men förmodeligen år det myckenheten fom för-

fvunnit genom det de dels blifvit upåtna, dels

gått åt Hafsdjupet at öfvervintra. De fom åro

blå eller purpurfårgade, hållas före vara gifti-

gaftj Ehuru de åfven finnas af åtikilliga (kiftan-

de fårgor, få låra dock de fenare vara allmän-

naft. Samlade i et karl, föndervifpade och
påfmorde dår Vågglöfs uppehålla fig, tros de

vara det fåkrafte medel at fördrifva dem. De
Norrfke Bönder ålta dem tilfamman i Ler eller

Kalk och ftryka det i våggfpringorna dår Vågg-

löffen uppehålla fig 5 Deffe Bönder ikola ock

veta
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veta bereda et /lags gift af Manietter, at där-

med döda Råttor och Mofs.

34. §•

N:o 18. ANDROMEDE-SJQKALF (Me-
du fa Andromeda): utan Stam och Trefvare; Kröp*

pen kretsrund och kuUri^> med g rundackfiga och

mycket greniga Armar längre ån Kroppens halfva

tvärlinea, inunder här och där löfviga:

Forskål har funnit denna i Roda Hafvet

til myckenhet, famt gifvit be/krifning och rit^

ning dårpå i fina Defcr. p. 107. t. ^i. Han
kallar den MfEDUSA ANDROMEDA hemi-

fphcerica , teniaculis nullis ; Brachiis oBo teretibns

ramojijjimisy inferms foliaceis. Jag följer det fam-

ma då jag fåger MEDUSA ANDROMEDA:
Stipite Tentaculisque nullis; Corpore orbiculari

convexo] Brachiis 8 teretibus ramojijjimis ^ inferius

fparjim foliaceis
^

difco longioribus. Förmodeli-

gen torde med nog fäkerhet, åtminftone fåfom

en förändring hit kunna föras den af Pallas,

i Spicil. X. p. 29. t. 2. f. 1-3 be/krifna och
afritade MEDUSA FRONDOSA, hvilken, i

anledning dåraf, Scopoli i fin Introd. p. 381.
kallat MEDUSA FRONDOSA fimbriis denis,

rcmojisy cotyliferis. Den håller fyra tum i tvår-

jinea, men huruvida den kan kallas halfklot-

rund, fåfom i de af Fokskål upgifna kånnetekn

fåges, då den i be/krifningen berättas blott va-

ra något kullrig (convexiufcula), det måtte man
låmna dårhån: Äfvenfå at kanten af Kroppen
fåges vara ganlka jåmn (integerrimus) , dår

den likväl på Ritningen fynes med fmå afrun-

dade



Juh Atig, Sept.

clade krasningarj Beträffande det forra liar jag

gått medelvägen. Til fårgen år den mork Iky-

fårgad med 19 fpadelformiga flackar ^ ftålda

rund omkring midten fafom Bladen i en Blom»
ma, åro mer än en tum långa famt racka hvar-

ken medelpunkten eller brädden, hvilken de
dock gå nårmaft med fina åndar. Imeiian hvar-

|e fpadelformig Flåck vid Kroppens brådd,

fes åfven 3 afiånga Fläckar, kortare ån en na-

gel och llålde på längden. Likaledes finnes en

dylik Flåck vid och imellan inra ändarna af

merberorde fpadelformiga Fläckar , och i fjelfva

midten ofvanpå Kroppen genomfkiner et tums

långt matt-fvart kors. Omkring midten inun-

der Kroppen utflå de i kännetecknen omnåm-
de Armar ^ och firäcka fig en tum utom Krop-

pens brådd då de åro i vågrät Ptålining 5 de åro

på åfra fidan lläta, inunder lurfviga och iiknel-

fevis mioliga fåfom den få kallade Faiiiagsris-

moffan (^Lichen Pafcalis), famt hår och dår

med utflående aflångtrunda och hinnlika Lof,

fom ofta åro tums långa, hvita och olivefårga-

de, i kanterna gulacktiga och med dylika ftrod-

da Fläckan

35-

Hvad nu den af Pallas omnåmda MEDU-
SA Frondofa beträffar, få ikal den väl vara

hämtad från Antillilka Oarna, men den år

dock frän en och famma belägenhet pä Jord-

klotet och desutom få lik nu befl^rifna, at man
af den af Pallas gifna belkrifningen icke finner

någon betydelig anledning at vidare göra nå-

gon färlkild art. Oacktadt han fager at en del
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2I det geléacktiga åmnet i Spiritii vini varit

förtärt (gelatina ex parte confurata), få heter

det dock, talem fere accepi quaiem mare alit

,

eller at den nållan varit få fullkonnlig fom den

i Hafvet befinnes lefvande. Vidare berömmer
han fjeli, at den fortråffeligen noga blifvit afri-

tad (delineatam accaratiiTime trado); Men om
man icke har des fvagare ögon, finner man at

den knapt medelmåttigt blifvit teknad 5
Fig. 3,

til ex« vifar den med jämn brådd , och Fig» i.

vifar den famma -inlkuren och uddad: en alde-

les oforlåtelig mctfars o. £ v. Flvad befRrif-

ningen angår , inftåmmer han med Forskål, at

Sjökalfvens^Kropp år kretsrund och ofvanpä

kullrigare, Afvenfå någorlunda beträffande Fläc-

karna 5 och ännu närmare i anfeende til Armar-
nas beikaffenhet famt jåmvål at de åro förfed»

de med de ofvannåmde fmå loiven på fma ftjel«

kar, hvilka lof af honom kallas coiyledones pla-

ni pedunculatL — Armarnas antal har han ockfå

funnit utgöra 8 på de fraärre Sjökaifvar, men
på de ftörre 10; hvilka altfå måtte, at nyttja

hans egna ord, ovanligen hafva vegeterat 5 et

ord lika få olåmpeligt til et Malk-Kräk, fom
ät fäga det hornen på en Oxe vegetera. Men
Pauas har i raidten under Kroppen blifvit var-

fe en fårlkild och mindre Spegel (niicleiis

corpus adnatum,), matt-åttakantig på de mindre
Sjökalfvar och tiokantig på de ftörre, Mven
förfedd med fina. fmårre greniga Armar lika de
llörre, famt en aflång öpning på denne Spegel
imellan hvarje par af de fmå Armarne. Denne
uptåckt, fom den bortfrätande Spriten gjort

fynlig, är betydelig, och har Förskal förmode-
ligen fådant icke kunnat märka på de lefvande
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och ofkadde Kråk han for fig haft, men fom
på dem varit fynligt af hviika något af det ge-

léacktiga och lurfviga varit borttårtj deffe up-
tåckte delar hafva ock nog likhet med dyli-

ka , fom på nåftföljande wSjokalf åro befin-

teliga.

36. §.

N:o 19. MÅNFÖRJNDE - SJOKALF
(Medufa Limutafa): utan Stam och Trefvare

;

Kroppen kretsnivd och kullrig, med S ogrenade

platta Armar
^

ndjian treradigt låfvade^ affamma
längd med Kroppens haljva tvärlinea.

Denna Sjokalf år funnen vid England, famt

befkrifven och teknad af Boklase i des Nat.

Hifi:. p. 2f8. t. 25. f. 16. 17, dar den heter

Urtka marina o&opedalis, oBo faiicibus ^ variis

appendicibus ventralibus difiin^a. I anledning hår-

af har ockfå Pennant upfort den i fin Britt.

Zool. p. 58 under namn af MEDUSA Lnnula"

ta: with the circumference tuberciilated on the ed-

ges; in th. center of the tower part are four ca-

nic appendages forming a crofs\ fiveral others, li-

ke ferrated le'^ves^ fiirround it. Eight tentacula, not

exceeding the edqes of the body; eight femilunar

apertures , one hetween each tentoculiim. Jag kallar

den MEDUSA LUNULATA: Stipite Tentacu-.

Usque nuUis\ Corpore orbicnlari convcxo^ Brachiis

8 fimplicibiis deprejls trifariam fubfoliatisj longHii-

dine difci. På Engelfka eller i Cornwall heter

den Morgoulis, I mycket år denna Sjåkalf lik

An-
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Jlndromede ' Sjåkalfven i men i ån mera år den

ikild därifrån.

31' §.

3iänef6rande Sjåkalfven håller två fot i

tvårlinea och fynes beilå af en criftallklar gelé,

dock på en del iiötande i grönt. I kanten år

den val jåmn, men år dock rundtomkring be-

fatt med nåftan halfkretsrunda fmå utikått, lika

afdående från hvarandra, med blå prickar i

kanten. I medelpunkten inunder fammanftota

med fma andar fyra likfom hjeitformige ikåldar,

och imellan dem ånnu fyra mindre mera hjert»

formiga. Inunder deffa fKoldar framiliga 16

Flikar fåfom halfva Blad, ilåta i ena och kru-

fade i andra kanten. Inunder hvar annan af

dem, utftiger en Arm och fåledes 8 Armar,
fom på ofra fidan äro platta och ilåta, på den
undra något delta eller ofver alt likfom befatta

af tre och tre vid hvarandra fittande och i kan-

ten krufade Blad, men ytterft åro de danade

fåfom Bladet på en Åra. Om man foreftåller

fig deffe Armar vågrätt utftråckta, det år i fam-

ma plan med Kroppen , befinnes inunder fjelf-

va Kroppen, och ungefärligen i et lika afftånd

ifrån des medelpunkt och des brådd, en half-

månlik öpning med fina ben eller horn utåt

brädden vänd, och fåledes tilhopa råknadt 8
halfmånlika åpningar hvardera med en tjock ge-

léacktig mulkel omgifna til des Hutande och
épnande. Alla deffa opningar fynas hafva hvar

fit tilforings-ror , hvilka fynas gå eller komma
ifrån en gemenfam famt flor och kretsrund hå-

ligheti midten af Kroppen, dår de ofriga Inelf-

vor
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vor ligga. Engelsmännen iåra Itundom åta des-

fä Sjökalfvar.

33.

N:o 20. KRON ^ SJOKALF {UQåuh Coro^

na): utan Stam och Trefvare ; Kroppen halfkiot'

rund.^ med 8 knifsbladlika och immder åt omfe fidof

tmidadp. Armar ^ af Jamma längd med Kroppens'

halfva tvdrlinea*

Ater finne vi här en Innevånare af Röda
Hafvet j benxriiven af Forskål i des Defcr.

p. 107 och kaliad MEDUSA CORONA kemi-

fphcBricay tmtacittis' nuUis}, Subtus Brachiis o&o
cidtratis

^
injra dentatis. Det år blott med någon

liten tillåggning forn jag iiger MEDUSA CO-
RONA : Stipite TentaculisqiLc nutlis ; Corpore kemi'

fpha^rko^ Brachiis 8 cultratis , infra utrinqtie den^

fattig longitiidhu difci. Namnet har den fått

iiknelfevis, då den up och nedvänd betrack-

tas, af en ljuskrona eller criflall-iampa fom til

Hora fålars uplyfande nyttjas. Den håller 4
tum i tvjriinea, til fårgen ikyfirgad - rödacktig

med et tums bredt och blått kors i midten.

Arnmrne åro ofvanpå fåfom en Knifsbak, inun-

der breda och pä ändarna tvålofvige ; På undra

fidan ned vid Fäftet befinnas åtlkilliga något

kägelformiga Tänder kortare än en nagel , län-

gre utfore hafva de här och där några grenar,

fom åfven äro förledde med dylika Tänder.

39. §»

N:o ^i. KLOCK SJOKALF (Nfedufa Cam^

panitla): utan Stam; Kroppen pj^ckt;'rijggigy med

ut*
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vidgad brädd och Trefvare omkring fåfom en har"

frans; Immder med jyra Armar Ukfom håriga af

fina Kldngen.

1 anfeende til Armarne liknar denne något

Maniet-Sjökalfveu (§, 29), men den likhet fom
fynes vara inaellan den och Hatt^Sjökalfven (§. 25).

år mycket obetydelig. Fabricius här dårföre

.funnit fåkrare at, i lin Fn. Gr. p. 366, upföra

den fåfom en fårUvild Ärt , med namnet ME*
DUSA CAMPANULA difco gibb9, limbo ampUato

tiliato
,
fiibtiis critte pilofa. Med en ellef annan

iörmodeligen nodip tillåggning, kallar jag den*

na Sjökali MEDUSA CAMPANULA: StiptU

mullo ; Corpore difro gibbo^ limbo ampliato margine

titiis tefitacuiafo ; Brachiis qiiatuor pilofo^ cirratis*

Den nnnes öm höften i de GrånlåndH^a Hafs-

vikar icke fållan, och lärer vara vid pafs a£

fammä ilorlek fom Blot-Sjåkalfven. Til ikapna-

den år den kretsrund något k^^gellik eller få*

fom en klocka^ Brådden dåräf innantil år for-

fedd med hvita uphögda rånder eller ftrålar

(intus anguiis älhis radiatus), och fjelfva kan^

ten med icke tått fatte Trefvare (rarö ciliatus)

fåfom fina korta och blekgula här. Inundef

öch i midten befinnes en liten fyrhårnig matt
uphogning , ifrån hvars hörn Utgår én Arm^
och fåledes fyra armar i en körsiik fiållning}

Alt detta år (nohvkt och i kanterna krufigt,

men Armarne tillika beklådde med långa och
ganfrva fina Klangen ^ h vilka på en del äro hvi-

ta och på andra blekgula. Fabricius har fedt

denna Sjökalf med fina Klången hafva fångat

de fmå Hafs-Gråfuggor, fom han kallar ONIS-
CUS Gcada.

M 40. §
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40. §.

N:o 22. BRÅNFJBEL'^ syÖKALF (Me-
dufa aitrita ) : Utan Stam ; Kroppen kretsrund

och kuUrig, i kanten med oräkneliga Trefvare fd^
fom en hårfrans ; Inom Kroppen fyra halfmänlika

och purpiirjdrgade ineifvor, famt inunder dem lika

mänga och flikiga Armar, af famma längd med

Kroppens halfva tvdriinea.

Det låter vara aldeles omöjeligt at utan

något vidlöftiga kånnetekn rått kunna åtfkilja

denna Sjokaif , fom annars år ganlka sllmån bå-

de i Oflerfjån och Norrfjön. Den år dels nåmnd
och dels belkrifven af många, och näftan ingen

har därutinnan varit aldeles likftånmig. v,

LiNNé fjelf har belkrifvit den i 01. R* p. 160
under namn af Manäft, och i Fn. Sv. 2. n. 21C9
under namn af MEDUSA AVRITA orbiciilo

fiibtus qtiatuor cavitatibus notato; Men i Weflg.

R* 172» t. 3 f. 2, dar den på famma fattar

nåmnd, förekommer likvål någon åtilulnad,

hvilken dock kan bero af viffa omftåndigheter

fom nedanfore fkola anmålas. Med åfvan an-

tagna Sven/ka binamnet år den omnämnd i Skån»

R. p. 512. 328, och i S. N. XII. p. 1097 år

den uptagen med namn af MEDUSA AURI^
TA orbicularis, fubtus quattior cavitatibus. Ba-

STEK har någorlunda belkrifvit och afritat den

i fma Op. L p. 123. t. 14. f. 3. 4^ men
fåkerligen har han mifstagit fig då han kallat

den Medufa cruciata^ ty den liknar aldeles nu

i fråga varande Bränvabel och aldeles icke Kors-

Sjökalfven (§. 14): Häraf lärer åfven Gronovius

blifvit förledd at i A6t. Hel v. p. 3 80 kalla den

MEDUSA orbicularis i crucs alåa. Bränvabeln fö-

rt-
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rekommer i Kalms Bohusl. R. p. 78 ttiednam*

net Maniei ^ och jåmvåi i Loflings R. d. 5:

105, dar den heter MEDUSA AURITA fub-

tus concavHatibiiy quatitor, Aldeles med fiftnämnde

af Vo LiNNé gifna namn och kånnetekn finnes

den ockfå uptagen af RlumenbAch i des Handb.

p. 4185 af MiiLLSR i des Prodr, n, ^%20 och

Ic. t. 76. 77 fortråffsligen ritad, famt af FabrX-

Ciu> korteligen beikrifven i Fn. Gr. p. 363.
Ström har nEimnt den med de i Fn.Sv. antagna

namn och kånnetekn, och den år åfven omtait

i Aphelens Ofverl. af BomAke 3. p. Ii2« n. 2.

Med det antagna namnet M. criiciata, finnes

des ungefårhga utfeende och Hiftoria omfor-
måld hos HoUTTUYN och Stat. Muller Nat.

Syil. 6 p. t. 6 f. 2. Dakl Trangr. Aclen

p. 64 upgifver det Bohuslånfiia namnet på den*

na Sjökaif vara Manet, I Norrige heter den
Bvid - eller Blatik Gopple ^ i Dannemark åfven

Soeneide , oA\ på Island Köbmands huer , fåfom til

å^tventyrs OlAfsen ment i fin IsL R* p. 71^.
Åndteligven år den ock omnämnd under namnet
Medufa aurita i JoH. Fabricii Reife p. 25'6j

i P0NTOPFIDANS Nat. Hifh in Dånnem.. p* 194
med tillagde namnen: Mamfe^ Brdndebole, På
Hoil.indfKa fkaii den kallas Qiial^ hviiket namn
dock gifves flera Sjokalfvar.

! anledning äf foregående kallar jag denna
Sjokalf MEDUSA AlJRlTA StipHenullo; Cor-

pore orbiciilari convexo t margine ciliis Innumeris ten»

taculato; Inteflinis quatuor tunatis ^ fubtus Brathitf

totsdem laciniatis longitudine difci* Det är egen-

M 2 teligeft
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teligen denna foni allmånneligen kallas Sjåkalf,^^
men fom det dårföre är antaget til Slågtnamn

(§. 2)5 och denne Art ockfå år mycket bekant

under namnet Brdnvabd^ få kan man med fkål
'

antaga det for den famma fårlkiidt* Den hål-

ler ånda til 5 tum i tvårlinea (jag vågar ej med
HouTTUYN och Stat. Muller fatta en hel Aln)

och omkring en tums tjocklek i midten^ Ehuru
den, vanligen utftråckt, år af en Ikålacktig

form, få kan den likväl få ned och inboja fma

bräddar 5 at den inemot får en klotrund fkap-

nad eller fåfom en rund men opnad Pung. Den
år Ikyfårgad blåacktig och på ofra fidan med
bleka ådror, fom ifrån midten utlöpa til bräd-

den och under vågen dela fig i flera grenar:

i ofrigt är kroppen åfver alt med tätt llrödde

Ijufa prickar, hvilka Synglafet uptäcken Bräd-

den eller kanten af Kroppen är rundt omkring

befatt med hågft half tums långa gan/ka fina

och tätt ftälde blekgula Trefvare^ fåfom en

hårfrans. Deffe Trefvare äro alla i rorelfe då

Kräket fimmar ^ men deras finhet gor dem ofta

ofynliga, åfven fom de ock äro indrageliga,

hvarfåre de åfven lära blifvit af de fläfte För-

fattare förbigångna»

4^.

Inunder midten af Kroppen nedhänga de
fyra Armar ^ fom äro kullriga åfvanpå och inun-

der flata med tvånne långs åtgående kri^figa och
likfom hårkantade hudflikar. Om man före*»

ftäller fig deffe fyra Armar i vågrät ftällning el-

ler i famma plan med Kroppen och liggande

på Kroppens undra fida fåfom et kors; få be-

finnas
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finnes pä Kroppen i hvarje vinkel fom detta

kors utmärker en liten rund och niörk opningf

hvars brädd rundtomkring nägre hafva mårkt
vara omgifven med en fin ijusgul hårfrans j

Då deffa opningar åro torna och vål tilflutna,

åro de fåljackteligen mindre mårkeiiga och dar-

före icke af alla Författare anförde, Utomkring
hvar och en af deffa öpningar och på något

afftånd
,

fynes inifrån en tjock och rödacktig

Båge eller en Halfmånlik Kropp ^ med fm Bå^

ge ut åt vänd och med fina ben eller horn inåt

vettande. Denne Kropp eller fåfom man håller

före Mage, ligger inom Kräkets Kropp, och

fom Kräket år genomlkinligt få åro ock merbe»
rörde Inelfvor mer eller mindre fynliga både

på öfra och undra fidan, alt fom de åro mer
eller mindre fylde af ämnen och våtikor. Håraf
följer altfå, at denna Sjökalf har fyra halfmånli-

ka Magar och fyra gumpöpningar : de förra haf-^

va någre Författare ockfå liknat vid Häftfkor

i anfeende til deras fkapnad^ Stundom har

man fedt en rand af dunkla prickar vid ytterfia

fidan af deffa Magar,

43. §•

BrånvaMarne finnas til en obelkrifvelig

myckenhet, i fynnerhet viffa år åfven i Skär-
gårdarne, där de ockfå ofta ingå och lefva 1

Filkfumpar, De åro där mäft -fynlige imellan

Larsmåffa och Michelsmäffa , men fomliga år

fynas de näftan aldeles icke, hvilket til åfven-

tyrs torde bero af viffa vindar famt de tilfål*

Hgheter i naturen, fom den gode Skaparen an-

ordnat, De åtas begårligen af Själar, och för»

M 3 mo-
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rnodeligen forfmäs de ej af Flikar och andra

Hafs-Kråk, når de icke få något annat. Men
deffas affoda måft^ åter betala Taget, ty FabivI-

cius har i Brånvablarnas Magar fannit åtfKiiiiga

Fifiiungar, hvaribland befunnits fjelfva den tag-

giga Rotfimpans ungar 5 Baster fager ock at

man funnit både Enögon och en Tungjlimåra

(Cottus Solea), Joh. Fabkicius har funnit deffa

Sjökalfvar i fior mångd upkaftade på de Norr-

ika ftrander , dar de Jågo döda utbredda och

fpelade med Gna åtfKilliga fårgor, formodeligen

af Solens på[kinande3 han markte intet djur å-

ta dem el er fkaiTa dem bort. En del Författa-

re hafva hållit före, at de förorfaka fveda når

de röra händerna eller Kroppen: Andre hafva

nekat detta 5 Jag har ock handterat många tu-

fende utan rmgafte känning
,
ty då jag var Barn,

roade man fig at taga dem och med våld ila

dem mot en Toft i Båten, då de gåfvo en flags

fmäll och fprungo fönder i oräkneliga bitar fom
ftånkte rundt omkring. Det berättas dock at

deras brännande egenteligen Il^all verka fedan

deras flem torkat vid huden, men i fynnerhet

på de ftålien fom åro befvårade af utflag eller

färnader, och at de pålagde Ikola bortrenfa

dodköttj Äfven fåges at Fiiken ej /kall taga på
det Agn eller Krok, hvarvid deffa Kråk faftnat.

Når de fafinat på Nåt och dårmed blifvit up-

hångde famt torkade, fkall dambet dåraf för*

orfaka Fjikare et nyfande fåfom af Pruftrot,

när de åter Ikola nedtaga Nåten,

44-

N:o 23. PURPURFLÅCKJG^SJOKALF
(Medufa /7ttr/7«rflffl(): utan Stami Kroppen krets-

rund
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rund oeh kuUrig^ i kanten med oräkneliga Trefvare

fåfem en härfrans: Kors^ ftrålar och de 4 halfmän^

lika Inelfvor purpurfdr^radf^; Inunder med närmafi
långrunda Armar ^ aj Jamma längd med Kroppens

haljva tuärlmea,

Deffa kånnetekn jåmfårde med Bränvabelns^

vifa både mycken likhet och åfven fl^iijacktig-

het. BoRLAsE har funnit Purpurflåckiga Sjökalf-

ven vid England, famt belkrifvit och afritat

den i fm Na t. Hiil. p. 257. t. 2f. f, 9. 10. I

anledning däraf har Pennant uptagit den i fm
Britt. Zool. 4. p. S7 ^ed namnet Medufa pur*

pura with a tight^ptirple crofs in the centre; hetween

each bar of the crofs is a horfefhoe-fhapLd mark

of deep purple; From the circiimference diverge cer*

tain rays of pale purple, Four thick Tentactda^

fhorti not extending jarther than the body. Så
långt jag kan fe, torde det vara denne Sjékalf

fom RoNDELET Lib. 17. p. 533 och Bellonius
anfört, famt Aldrovandus i fm Bok de Exangu.

L. 4 C. 2. t. 17. f. 17. uptagit under namn af

Urtica fexta Rondeletii , och efter honom Jonstok
de Exfangv. L. 4. c. i. t. 19. f. 1. Til äfven-

tyrs år det ock (amma Sjåkaif fom Brovo^n fun-

nit under fm refa til Jamaica och i fm Nat. Hift.

p. 385" uptagit under namn af MEDUSA MI-
NOR ^ annulis quatuor

^
fiibrotimdis opacis Ö* fc'

re integris; tentacutis breviffimis och på Engel/ka

the fmall fmooth Bhbber with an opake Jlar. Jag
kallar denna Sjokalf MEDUSA PURPURA-
TA\ Stipite nullo; Corpore orbiculari convexo;

margine ciliis inmimeris tentaculato ; Cruce^ radiis

Intefiinisque 4 lunatis^ piirpureis', Subtus Brachiis

4 teretiufculis , longitudine difci»

M 4 45- 5-
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4?. §.

Purpurfldckiga Sjåkalfven år ungefärligen af

famma florlek med Bränvabetn^ och jag menar
at den år forfedd med aideles likadana Trefva-

YB* Til fin grundfärg år den ock lika eller

ikyfårgad, men midt afvan på har den et blekt

födt Kors eller fyruddig ftjerna, hvars firålar å«

ro raka och fpitfade utfore famt ånda fig något

öfver hälften af Kroppen, De fyra halfmånlika

Inelfvor fynas mera på Kroppens 6fra fida, åro

ftarkare purpurfårgade ån Korfet och iliga med
fm flårfta utbogning lika långt ut med korfets

andar 3 de utgöra en ftörre och fmalare båge

ån på Bränvabelfiy och de åro jåmvål mera knot-

triga och ojåmna. Ifrån Kroppens brådd gå en

myckenhet matt purpurfårgadeJlrålavy fom med
fma uddar fyfta mot medelpunkten , men råcka

eller nåka icke Korfets åndar eller de halfmån*

lika Inelfvor, På undra fidan af Kroppen år

alt det famma fynligt, men i midten befinnes

en liten korslik. opning eller Miirii danad af fy-

ra fammanfatte trefidiga flikar. Af hvarje Mun*
korfets vinkel, utftår en ikyfårgad Arm ojåmt

rund och tjock alt fom Kräket vidgar och hop-

drager den 5 men Flikar fynas dårpå icke. Med
defla fyra Armar håller Kråket fig faft dar det

får tilfålle at vidhåfta, dårmed fångar det fit

Rof och forer det til Munnen,

46. §,

N:o 24. KANT' SJÖK.^LF (Medufa
fnarglnata): utan Stam; Kroppen kretsrund och

kulirigy ytterft kantad 7?ud mänga Trefvare i bråd*

den
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ien dubbelt tdn(yre dn Kroppens tvdrlinea; Inunder

med ^ fiikirra Armar^ icke längre dn Kroppens half»

va tvdrlinea.

Den år funnen til obelltrifvelig myckenhet

på et nog naårkellgt ftålle neml. i clen frifka

Sparfiromen vid Harlem, famt bell^rifven och

afritad hos Baster i des Op. 2. p. 55 t. 5'. f.

2, 3, Denne Författare har tyckt > at den lik^

nade antingen Tvijl-Sjåkalfven C§. 16) eller Brdn-

vabel - Sjokall veit (§. 40.)5 Men den förra har in-

ga Armar fåfom denna , och den fenare har oån-

deh*gt mindre och flere Trefvare m. m. Snarare

liknar den Fat-Sjåkalfuen (§. 20) i anfeende tii

Trefvarne, den har dock icke heller några Ar-

mar m., m. Hit hörer fåledes rätteligen den
Sjökaif fom Leske (Anf. i. p. 5:4) orått kallar

Medufa ceqvorea, men med mera Ikål, i anled-

ning af Baster, gifver Leske den det Tylka
nzxnnQt die rotgefdumte Qvnlle: kretsrund fcijl Jlachj

der Rand iimgebogen , raiih , mit Fnhlfdden befetzt

md mtt Zvey roten Kreifen gezeichnet. Jag anfer

den fordenfkull fafom en fårikild art och kal*

iar den MEDUSA MARGINATA: Stipite nnU
lo; Corpore orbiculari eonvexo^ are mar^inåto

,

margine Tentamlis plurimis di/ca dtiplo longioribusi

Subtils Brachiis quatuor laciniatisy dijco non exce*

dentibus. Den håller i tvårlinea något ofver

halfannan tum, och år i vatnet lyfande fåfom

Pärlemor. Til Ikapnaden år den fådan, fom i

kånneteknen blifvit fagdt 5 Men når den fimmar

liknar den mera en Bikupa, då åfven Trefvar-

ne åro indragna. Rundt omkring brädden går

en kantning likfom et faftare åmne, beilående

af två faipmanfatte muikler, och tvårt ofver

M 5 dem
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dem i något och lika afftånd gå tvårftrimor af en

ganika Ikon röd fårg. Trejvarm fitta tått vid

hvarandra i kanten, och åro aldeies af famma
be/kaifenhet fom på Fat Sjåkatfven ^ en del kor-

tare en^el långre, alt efter fom Kråket utikju-

tit eller indragit dera.

47. §.

Berracktas denne Sjokalf inunder, blifver

man åfven varfe åfvanbe/krifne kantning. Brä-

de vid den och innanföre grånfar och genomly-

fer innan ifrån Kroppen en genomlkinlig och

randt omkring gående mjölkfärgad rand. På
något afftånd ifrån Kroppens medelpunkt fynas

en myckenhet ftrålar eller ror, fom blifva fedan

tekare och gå igenom fiftnåmnde rand ut til

merberorde kantning, I fjelfva medelpunkten
befinner det vanliga munkorfet tillika med Ar^
marney fom i det närmafte til deras daning och

belkaffenhet låra kunna fågas inftåmma med
Brånvabdns Armar. Til åfventyrs år Trekant*

Jiräliga Sjokalfven den forfta ibland des Slågtin-

gar fom tåler frilkt vatn (§. 28): Kant^Sjökatf»

ven beftyrker fullkomligen fåkert denna fållfynt-

het. Profeffor Schwencke i //n^, fom forft up-

täckt denna Sjokalf, har haft den fex veckor

lefvande i et glas med Sparftromens vatn. Des
fnålla rorelfe minfkades åndteligen , och då den
annars plågade hvila eller ftå med den kuUriga

fidan eller ryggen nedföre, vånde den fig om,
fank til botn och dog,

48. 5*
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48. §.

Nio 25, JRM - SJÖKALF (Medufa
brächiata)'. ufan Stam

I
Kroppen kretsrund, med g

Armar i brådden , hvardera med n:o fpitjar, och hvar^

je ijtterjia Jpits med nio Trefvare,

På annat fått kan jag ej forflå de af v.

LiNNé i S. N. XIL p. 1098 å denna befynner-

liga vSjökalf upgifna kånnetekn, då han fager

MEDUSA BRJCHlATAi orhicnlaris mar ne

brachiis novem: apicibus novemy exttmo tentaculis

novem. Han har icke fjelf fedt den , och up-
gifver icke helJer någon fin Sagesman. Hout«
TUYN och Stat. MiiLiER (Nat. Syfi. 6. p. 127),
hafva icke heller vetat mera eller båttre at ut-

trycka v. LiNNés mening ån at belkrifva Krä-

ket platt med nio Armar, och nio Spitfar,

hvaraf det yttre år med nio Trefvare bevåpnadt.

Jag kan fåledes icke heller annat än kalla den
MEDUSA BRACHIATA: Stipite miUo ; Cor-

pore orbiculari, margine Brachiis novem ^ apicibus

novem y extimo Tentaculis novem^ Binamnet pas-

far icke val, då nu få många Sjokalfvar med
Armar åro bekante, men det år antaget, och

det år mindre mörkt ån kånneteknen, fom vis-

ferjigen behåfva mera ljus. Arm^Sjökalfven fkalj

finnas i ftora Verldshafvef.

Slutet härnåft.
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MEDUSA pelagka L
befkrifveii a{

O. S W A R T Z.

Uti Kongl. Åcademiens Handlingar for år

i788» pe 198 liade jag den åran befts.rifva en

under min Veftindiil^a Refa 'jptåckt Medufa fom
fick tilnamnet unguiciilata^ faait åfven omröra

en annan tii namnet förut kand, neml. Memffa
pelagica L. Syft/Nat. 1098. n. 10. fom tråffa«

des i myckenhet i Stora Vefterhafvet imellan

30 och 40 graders Polhögd , i Sept. månad.
Herr Secreteraren Modeer^ få mycket for-

tjent af deffa Djurens och deras Slågtingars Hi-

floria, har i nåftforegående Qvartal p. 102, in-

fört detta Hag af Sjökalfvar under deras for-

fta afdelning. Det år åfven honom , fom jag

haft tilfåile at meddela Figuren på närvarande

Djur, och hvilken hårjåmte bifogas, (Tab. V)
ockfå. med få mycket mera fkål, fom ingen

tilforene daruppå finnes. Genom tekningen

famt et vidare granfkande af de ofullftåndi-'

ga kännemärken fom for detta bh'fvit upgifne

(Syft. Nat. 12. I. p. 1098. n. 10. Loefl. It.

tOS j hos andre aactorer kan den icke igenletas),

liar man icke allenaft funnit, at denne år ver-

keligen v. LiNNés och Loeflings M. pelagica^

utan at den åfven bår flyttas frän den forfta af

Hr. MoDEEiis afdelningar på Slågtet Medufa,

til den andra, fom innehåller Sjokalfvar med
Armar utan Stam.

Des
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Des Specifica kånnetekn i anledning håraf

blifva.

M. pelagica: Stipite nuUo , Corpore orbku-

tari convexo , imrgine inairvato j fedecies emarginato

o£fo tentaciilato ; Brachiis qiiatuor laciniatis , difco

fiibtus
jf.

tuberailato tonaioribiiT^

Storleken år åtikillig. Jag har fedt dem
fom varit 2-3 gånger ftorre ån Figuren ^ men
ej mindre än den famma.

Sjelfva Kroppen år klotrund fail vidopen

nedantil, af ljusblå fårg, flundom nåfian vatn«

färgad, genomfkinlig. Des 6fra kupiga yta år

brunfläckig.

Den inbogde kanten, fom beftåndigt indra-

ges, år utnjupen på i6flållen af lika afiländ från

hvarandra med randade flikar.

Tentacula åro åtta fåftade inom fjelfva

kanten imellan hvarannan af flikarne^ likfom

3-4 tums långa trådar af råd färg. Deffa kun-

na, äfven fom hela kroppen, mycket förlängas'

och utdragas.

Inunder fjelfva Disens, fynas fyra rundade

uphogningar, (tubercula) från hvilka Djurets Ar-

mar hafva fin upkomft. Deffe uphögningar ära

näftan genomikiniigare ån hela kroppen, hvil-

ka inne/luta fmå tarmlika fammanfnårjde fiark-

blå kroppar. — Troligen åro deffe Djurets fy-

ra magar, men om åfven fyra öpningar finnas,

kan jag ej vift fäga.

Armarne åro ofta längre än Discus, under

den famma vid bafis tätt förenade , men Ikiljas

genail åt, famt äga vingade fidor (CoHae alatae).

Deffe (idofTikar åro lått krufade (fubcrispse)

men icke ilarfvige. Armarne fom eljeft åro run-.

dade och fpetfade mot ändarna, kunna äfven
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inbojas och vridas
,

formocleligen for at fatta

och infjra den forekommande födan.

Denne Sjokajf fynes fåledes val Ikild från

alla de ofriga kånda, utan at med dem f(3r-

blandas.

Det i^en fom den meddelar hafsvatnet år

mer och mindre (larkt; det hojes altid vid vid-

rörandet, och under mörka (tormiga nåtrer, då

de fynas ymnigt i hafsytan. Vid NO och Oft-

lig vind har jag i fynnerhet anmärkt dem.
Den ågde intet lika egenll^ap m.ed några

af fit illgte, at brinnas,

At des lakt antal, liknade et glcdgadt jårns,

famt at den efter döden fo! byttes i et ftinkan*

de fegt vatn, har jag redan på fofftnånmda ixkh

le upgifvit.

^^^^'<^-^^^^^<^

Tvcuine Utlmdfka Fijlar,

helxrlfne af

CARL PETER THUNBERG,

I ndifKä rTafven aga ånna en myckenhet afveri,

A få okända iom vackra Fii1<.ar inom fit djup

och imellan fina många öar, oacktadt flere i fed-

nare tider af upmårkfamme Refande blifvit up-

täckte , belkrifne Och til Europas Cabinetter

hemförde. Af fådana okånda fpecies här jag

hemfört åtfkilligä och fånder nu dåraf Be/krif-

ning och tekning på 2:ne fynnerliga arter. (Se

Tab. VL) Skulle flongl. Vet. Acad. finna dem
värdige et rum uti Des gagnande Handlingar,

/kall
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/kali det upmuntramig, at vidare infånda hvad
fom kan landa til veten/kapens fraragena f6rkof«

ran och ljus famt månniikoMgtets nytta och
gagn-

GOBIUS patetta.

G. pinna ventrali orbiculata, caudali radiis

Fig. Tab. VL
Fijlfas uti Öftra Indiens Hai
Corpus antice teres, pofiice compreffum, laeve,

tenuiffime fquamofum, digitale et ultra.

Caput deprefTiufculum, obtufum, maxillis aequa-

libus.

Dentes plurimi feriebus pluribus, cartilaginei.

Oculi laterales.

X/;2fG iateralis antice elevata, reåa^ nodulofaj

poftice evanefcens*

Pinnd^ peBoraies pone branchias^ övats, acut^,

radiis XV.
Ventrates connatae in unicam, orbicula-'

tam, concavam, facie omnino Craniolari»^

pe^loralibus duplo breviorem.

Analis oblonga. radiis IX,

Dorfatis mutica^ anticä radiis V,

poftica radiis XIL
Cauda ovata , rotundata

,
pinnali radiis

circiter XXVIIL
PiNN. P, ij. A. 9. D. 12. C 28^

SILURUS Uneatus.

S. pinna dorfali antica fpinofa, poftica cum
caudali unita, corpore lineis quatuor al-

bis. Fig. Tab. VI.

Ftnnet mi 6ftra Indiens Haf.
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Corpiis antice teres^ pouice compreffLim, lanceo-

latum, di^itale, fiipra fiavefcens ; latere

fingulo lineae dess albs; fabtus albidum.

Capiit obtufum, lineis daabus albis.

Cirri ofto
,

quorum 4 in fuperiori et 4 in in-

feriori maxilla.

Z/f2^fl iateralis refia, elevata^ abdominalis re<rta^

iniculpta.

Pinn^ pc^iorales propé branchias, oblongs, ra-

diis XII, quorum J fpinofus dorio ferratas.

Ventrates ante medium juxta anum, cva-

tae , _obtui3e 3 inermes , radiis XII.

Dorfalis antica erecfla, radiis IV, quorum
prirrjus fpinofjs dorfoque retrorfuns

aculeatus. Pofiica inermis, cum cauda-

Ii onita^ radiis tenuiiTimiscirciter L (50).

Andis dorfali poftice iimilis, cum cau-

dali unita, radiis tenuiffimis, circiterL*

Cauda rotundata, cum pinnis dorfali et

anali coalita, circiter XII radiata.

piNN^ P. TT' V. 12. D. |, 45-50. A. 45^-) o C. 12*

Ifrån andra uti deffa bagge Fifl^fiågten år

Gohlns fklld mycket val med (in pinna ventra-i

lis, fom år aideies rundad och kupig, famt

liknar ibland Snäckorna en Patella eller et fkal

af Ouronilågtetj Sihirns med fina vackra hvitä

linier långs efter kroppen och därmed, at den

borteila ryggfenan icke år fethinna, (adipofa)

utan ihopvåxt med pinna ani och caudali,^
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Bejlrifning på en föfbättrad Afkytnings-

Anftalt vid Brånvins^Brhnnerier

;

af

JOHAN GADOLIN.

§. u

Vid Brånnerier och Difiiii^doner af Bränvifl

år ångornas afkylning en fä hufvudfaklig

©mftåndighetj at icke allenaft mängden, utaa

ock godheten af den ofverdiflillerade Spiritus

dårpå beror. Til den ändan onngifves pipan, hvar-

igenom ångorna ledas, med kallt vatten, uti et

Idrl , fom kallas Kylfat. Men fom vatnet i

kylfatet genom ångornas hetta fnart upvårmes,

få målie man vara omtånkt på utvägar at be*

liåndigt afkyia detfamma*

Vid fmå Brånnerier befordras ändamålet

genom tillagd Is uti Kylfatet. Ifen fuper en

lior myckenhet värme uti flgj . under det han fmåU
ter och förvandlas til vatten, och gör fåledes

i Kylfatet mångfallt ftorr@ tjenft, ån lika myc-
ket kallt vatten. Men Is ftår ej altid at erhål-

las i tilråckelig mångd^ des tilforfel medför

ock ölägenheter , hvarföre man vid Hora Brän«

nerier anfett det for beqvåmare, at uti Kylfatet

underhålla et ftåndigj rinnande vatten, fom al-

tid kallt tilkommer, och erfåtter mängden af

det, fom redan biifvit upvårmt och afrinner.

Ofta inledes vatnet genom en rånna til öf-

ra delen af Kylfatet, och har fit aflopp genom
en tapp vid botten. I detta fall kunna ångor-

na aldrig få mindre grad at värme, ån det up*

N vårmd$
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Värmda kylvatnet vid utrinnandet hafver, utan

tvärtom behålla ångorna vid utgången en an-

fenligen ftörre värme, ån det omkring flytande

vatnet, få framt ej pipan eller Hangen , fom
leder dem ^ är ganfka lång. Ty hår fårdelar

fig all den värme fom ångorna innehade, tillika

med den värme fom fanns uti kylvatnet, imel-

lan ångorna och vatnet, til des Iluteligen defla

båda åmnen, vid utrinnandet, erhålla i det

nårmafte en och fämma temperatur* Och fom
koklieta ångor innehålla en flera gånger ft6rre

mångd värme , ån lika mj^cket kokande vatten^

få är klart, at til deras afkylning genom den-

na tilftållning fordras en ganlka ftor myckenhet
vatten.

Fårmonligare år den inrättning, fom af nå-

gra blifvit brukad, at det kaila vatnet ledes

genom et rör til botten af Kylfatet, medan det

upvårmda vatnet ifrån den ofra delen utrinner.

Ty icke allenaft pipän meddelar åt vatnet, vid

des ofverfta del, den måfla hetta, utan det

varma vatnet, fåfom lättare, åf ock benäget at

intaga det åfverfta rummet. Likväl, då Kyifa-

ten hafva den fkapnad, fom män hittils allmänt

räknat for förmonligaft, at de åro mycket vida

och rymligå, få fprider fig ock värmen ofver

alt uti vatnet, få at fkilnaden i temperaturer-

na ej blifver mycket ftor: och vatnet vinner

vid botten redan mer än medelvarme, innan

det vid ofrä ytan til en betydlig grad kan up-

hettasj hvarfore åfven här ganika mycket vat-

ten erfordras , om man Ikall undvika den olä-

genhet, at en betydande del Bränvin vid ut-

finnandet utur pipan bortdunftar,

I äö-
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I anledning håraf har jag tyckt en fådan

förändring uti Kylfatens llcapnad vara nödig,

at de göras mycket trånga* Ehuru orimligt det-

ta förflag vid förila påfeende torde förefalla
j

få lår dock hvar och en, vid närmare efterfin*

ftqnde , finna at en gifven mängd vatten uti et

ftort Kylfat aldrig kan förråtta den afkylning
,

fom i et trångt : Ty det vatten, fom uti et Ryl"

fat år på långt afftand ifrån pipan, upvårmesre-^

dan fmåningom innan det kommer henne när-

mare , och des förmåga at afkyla blir i famma
mön förivagad. I et trångt Kylfat däremot, dar

äit vatnet nåftan omedelbart rörer vid pipan,

går afkylningen mycket bättre för fig, emedäri

vatnet där verkar på pipan med all fin kyla.

Vid fjelfva Bränningen, eller den förfla di-

flilieringen , där . ångorna til ftörOa delen beftå

äf vatten, hafva de Ila , då de förft komma in-

om Rylfatet, ungefår den temperatur, fom ko-

kande vatten : men dem måile fråntagas ert

mycket iiorre Värme, innan de kunna förlora

fm fpånilighet* Och emedan kylvatnet, med
bibehållande af fm flytande förm, kan emotta-

ga kokhetta^ få är klart, ät det då förft gjort

fit fulla gagn, när det, genom ångornas hetta

^

blifvit bragt til kokhetta. Skea* detta vid öfra

åndan af pipan , medan "vatnet vid des nedra

del beftändigt bibehåiles vid all fm kyla, få

bör ock ångornas afkylning foilkomligen kunna

gå för fig, medelft en ringa mångd kylvatten.

Jag föreftälde mig, at ändamålet kunde
vinnas, om kylkårlgt hade famma /kapnad fom
pipan, och vore endaft litet vidare på alla fi-

dor omkring henne ; och om det kalla vatnet

ftåndigt ikullef inrinna vid de* nederfta ända
N z och
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och fedan fortfara upfore långs med pipan.

Vatnet, fom af mechanifk orfak i detta tränga

kårl upfliger, och dårjåmte af pipan blifver up-

varmt, måfie ock, i ilöd af fin fpecifica lätt-

het, altid behålla et ofre rum , ån de kallare

vattenpartiklarne, ech fäiedes under framflytan-

det mer och mer uphettas, til des det rinner

den hågfta grad värme, fom det kan emottaga,

medan det kallare efterfoijande vatnet befcager

de redan något affvainade ångorna deras ånnu

6friga hetta. Det kommer endaft an uppå, at

få afpaffa pipans ftorlek och mängden af kyl-

kårlets vatten, at hvarken fullkomlig afkylning

faknas, ej heller onödig koftnad användes,

§. 2.

1 anledning af defTa betracktelfer har jag lå*

tit gåra mig en brånvins-panna , hvars befkriu

ning jag nu har den äran at upgifva. Emedan
jag anfåg for nyttigt, at utom Kyliatets förån-

drig, åfven gifva åt fjeifva hatten och pipan

en annan fl^apnad, ån den hittils vanliga, få

kan val min tilftällning, fom år den förfta uti

fit llag, ånnu tåla åtfkilliga fårbåttringar. Jag
vil dårfore, uti bifogade anmärkningar , omnåmi-

na de anledningar, fom foranlåto mig, at af-

vika ifrån den vanliga ikapnaden , famt tillika

upgifva de forändringar, fom federmera före-

kommit mig böra bidraga til inrättningens fior-

re fullkomlighet.

Sjelfva Pannan (Tab. VII. Fig. i. var 2

fot i diameter och 22 geometrilka tum hög
3

något kullrig i botten, för öfrigt cylindri/lv än-

da up til kranfen aa, fpm var något utbögd,
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få at hatten, (hvars mynning var blott få myc-

ket mindre ån 2 fot i diameter, at den kände

rymmas inom pannan) fedan den til en tums

djup var infatt, hvilade däremot^ på en utfla^

gen ring.

Anmärkning, Det år otvifvelacktigt, at et

åmne, fom Ikall diililleras, går lättare öfver i

den mon, fom det iåttare bringas til kokning,

eller fom des ångor fritt fä utveckla ffg. Där-

emot händer icke allenafl , at ju mera ångorna

hindras at utvidga fig^ des ftarkare eld fordras

at åftadkomma kokning, utan ock, at det fly-

tande ämnet blir des benägnare både at koka
åfver och brännas vid botten af kärlet, Erfa*

renheten har ock lärt, at pannor med vida

broft äro formonligare, än de med trånga: men
olägenheterna minikas endaft, och afbojas ej

helt och hållet, få länge bråfiet är trängre än

fjeifva pannan, ty ångorna måfte nödvändigt

hindras i fm rörelfe, då de ifrån et vidare

rum tvingas ut igenom en trång åpning. Där-

fSre tyckes den panna bäft fvara emot ändamå-
let, fom ej har något broft, endaft hatten och
pipan därjåmte äro få be/kaffade, at de ångor,

fom en gång kommit up i hatten, ej må
möta nytt motftånd.

Hattens högd öfver pannans krans var

tum. Opningen ced til pipan var oval, af 13
tams längd i horizontel diameter, och 7| tums
högd. Des nedra fidas afftånd da ifrån pan-

nan var 2 tum. Den delen af pipan c e d f
fom var faftgjord vid hatten, var flat, likafom

des förfta öpning , men aftog i vidden , lå at

des ytterfta af/kärning / g, på 15 tums afftånd

ifrån den runda delen af hatten, var 7 tum i

N 3 längd
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iångd och 3§ tum i hogd. Öfverfl på hatten

var en rund opning bb, af 3f tums diameter,
fom med locket h kunde tiltåppas. Och åfvan-

{öre pipan var et handtag i, lå beläget, at det

ftod midt ofver centrum gravitatis af hela hat-

ten med des faftlådda pipa, då hatten var inpaffad

i fit rum ofver pannan.

Anmärkning, i). Pipans opning inuti hat-^

ten bör vara få floTj at ångorna dar lika fort

kunna inrymmas , fom de ifrån pannan upftiga.

Men fom ångorna redan uti hatten torde något

affvalna, och foljackteligen intaga mindre rum,
ån då de forPi ifrån det kokande åmnet afrkii-

jasi få kan val ock pipans opning vara något

trängre an pannans vidd. Det kommer på yt-

terligare förfok an, hvilken proportion imellan

deifa öpningar må vid hvart och et tilfalle va-

ra tjenligaft, Dock haller jag fore, at pipan

ofverft vid hatten borde vara anfenligen vidare,

an uti min pann-hatt, dår den knapt utgjorde ^
af pannans vidd.

a). Jag undvek den allmint brukeliga in-

rättningen af en utilagen faits eller rånna om-
kring hattens nedra del, emedan jag anfäg den*

famma for aldeles onyttig. Hattens conftruction

år felacktig, om ångorna dåruti , under påftåen*

de bränning, til den grad afkylas, at de forme-»

ra fig i droppar. Vid klarning eller diftillering,

där man år angelägen om, at i mojeligafte måt-»

to affkilja det fpiritueufa ifrån vatnet, och där*

fore måfte under pannan hafva en ganfka lin^

drig eld, kan en fådan afkylning i hatten lätta-

re hända. At förekomma detta , hade jag m.in

ugn få inrättad, at rökgången gick up i hog-

éen på den fidan af hatten, fom var tvärt emot



Jul. Aug. Sept, 199

pipan
5
hvarigenom den yttre luften altid blef

kallare åt pipans fida, och ångorna hålii drogo

fig dit åt. Om desutom hela hälften af hatten

Ikule formera fig til pipan, få kunde man va-

ra få mycket fåkrare, at inga droppar jfrån

hatten rinna tilbaka ned i pannan.

3). Man kunde invända, at en fådan hatt,

fom jag befkrifvit, blefve vid flora Brännerier

altfor obeqväm at handtera: men fådant hjel*

pes genom et block i taket midt ofver handta-

get ij hvarmedelft hatten vigt nog kan aflyftas

och påfättas. Ar hatten åfven forfedd med öp-
ningen hvarigenom man icke allenaft kan rö-

ra uti blandningen, innan den kommer i kokning,

utan ock ofa in fåval ny blandning fom ikolgvat*

ten imellan hvar bränning, få behofver man gan-

Ika fällan r6ra hatten ifrån fit ftålle på pannan.
Pipan kl t var af ftadigt kopparbleck, af

liniers tjocklek, ihopfmidd och med mes*-

fmgs (laglod fammanlodd. Des längd var 3 al-

nar, och des vidd vid ofra ändan få ftor, at

hattpipans fifta ända där kund^ inpaffas , och
til 3 tums längd infkjutas. Vidden aftog något

til det ftälle, där kyl-cylindern (CO mötte,
och var fedan ända utföre i det närmade jämn,
få at aflkärningarne voro af 7 tums bredd, 3|
tums hogd och Ig tums omkrets. Nederft var

en huf m apterad kring den ytterfta ändan af

pipan, och flöt fig i et fmalt ror hvarige-

nom de condenferade ångorna utrunno i kärlet

Denne huf kunde efter behag aftagas och påfättas,

Anmårhiing. Så vida afkylningen går for*

tare för fig i proportion af pipans yta, få år

en flat pipa mycket tjenligare än en rund. Jag
låt göra henne näftan jåmvid ända utföre, e-

N 4 medan
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medan hon då, genom en fudd, beqvamligaft
kunde ränfas , få ofta det behofdes. Eljeft tor-

de det ej vara otjenligt, at gifva åt pipan en
något conilk form , emedan ångorna taga in

mindre rum i famma mon, fom de framlkrida

och blifva mera afkylda,

Afkylnings-kärlet C, var gjordt af granträd,

i form af en ^ oval cylinder, 5 fot lång och til

fm inra vidd tum bred och 6 tum h6g. Bå~
da åndarna llotos med bottnar, hvaruti få flo-

ra hål voro utfkurna, at pipan dår fick rum,
och at fogningarna kunde göras vatntåta. Uti

6fra botten var et hål o nåft ofver pipan , hvar-

uti et litet metallrör op af vid pafs 6 liniers

diameter, inkittades. Detta rör var något krökt,

£å at des uteftående del låg horizontel, då

kyl-cylindern och pipan ftodo i inclinerad ftålU

ning for pannan. Et annat metallrör pr/,
var forfedt med 2:ne knån, hvaraf det ena ut-

gjorde mot röret en råt vinkel, och var efter

röret op få afpaffadt, at det dåruti kunde
omvridas, och dårjåmte hålla vatten. Genom
en fådan omvridning högdes eller fånktes, efter

behag, rörets andra ånda och knået r s, ak

fom man ville at vatnet långfammare dier for-

tare /kulle rinna ut ifrån kylcylindern. Afkyl-

nings vatnet leddes til cylindrarnes nedra ånda

genom metall-röret tu ifrån et ftort kar

fom fiod däröfver, och uti hvars botten et hål

var gjordt för röret tic. Uti detta rörets öfra

^pning inom karet inträddes ändan af et med
fmå hål genombåradt rör z x, fom var fåftadt

uti och betåckt med en likafå genombårad

tratt vzv, fom hvilade på kar-botnen , hvari-

genom fpän och annan orenlighet, fom kunde
finnas
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finnas uti vatnet, måtte hållas tilbaka, odi ej

få tilFålla at rinna uti kylcylindern och föror-

feka ftoppning i röret oprs. Vid tratten var

^t längre ror ztf fåitadt, på det nyfsnånade dorch-

llag måtte kunna uptagas och renfas, enar de

fmå hålen blefvo tiitåpte. Så val kylcylindern

fom karet £ hvilade uti fina ftåliningar , dem
jag, at undvika otydlighet i figuren, ej velat afrita.

Ajimdrknhig. Utom det en kylcyiin-

der af tråd, vid ombyte af våta och torka,

omfom fvåller och gifsnar, famt fnart angripes

af röta, få möter ock den olägenhet, at dea

fvårligen låter få val foga fig til pipan, at icke

åtmindone vid otra åndan, det uphettade yatnefc

letar fig utgång. Dårfore tyckes en cylinder

af koppar hafva ftort företräde; hålii den ock
genom lödning kunde fullkomligen fallas vid

pipan.

§. 3.

Med den nu beikrifna pannan har jag lå-

tit anflålla få vål brånvins bränning af tiimå-

Ikadt mjöl och malt, fom ock klarning och di-

ftillering , af både bränvin och fpiritus vini rec-

tificatisfimus , och funnit denfamma vid alla

tilfäilen icke allenaft fulleligen fvara emot den
nytta, man af andra pannor vid fådana förrätt-

ningar kunnat vänta, utan ock framför alla hit-

tils brukeiiga hafva följande förmoner.

i:o y^t blandningen (åk för öfrigt ej något

fel varit uti tilmäfkningen och gäsningens full-

bordande) aldeles ej varit benägen at koka öfvery

faftän pannan därmed fyldes ända up til kran-

fen, då des yta ej var mer än bögft 2 tum ne*
danom pipans öpning uti hatten.

N 5 s:o Jt
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2:0 At mycket mindre eld hehofdes^ Jag har

våLlnnu ej haft tilfålle at anltåila en noga jåm-

forelfe inaellan den myckenhet brånile, fom for-

dras til brånning med min panna, och en an-

nan Jika ftor på vanligt fått gjord. Men efter

det folkets omdöme, fom hos mig förrättat brän-

ningen, och förr varit vane vid en dylik hand-

tering med andra pannor, H^all vid min inrätt-

ning vid pafs hälften af ved befparas. Mig
förekommer det troligt, at vedbefparingen blef-

ve ännu ftorre, om pipans öfverfla del vid hat-

ten gores vidare ån jag haft denfamma.

3;0 til afkylningen ganfka litet vatten for-

drades. Til bränning af 70 kannor blandning u-

tur en panna åtgick omtrent 140 kannor af*

kylningsvatten , hvilket ungefärligen fvarar emot
6 gånger mängden af det fom oiverdillillerades:

då däremot vid vanliga afkylnings anftalter 20,

30j ja ofta 50 kannor vatten , mot en lika

mängd förbränna eller bränvin, måfte användas,

om afkylningen fKall gå väl for fig.

4:0 At afkylningen bleffullkomligare dn vand-

ligt. Genom nyfs nämde m.ängd afkylnings-

vatten erhöll det öfverdiftillerade, fom rann

utur pipan, blott några få graders tem,peratur

öfver fryspunkten om vintern , då tilgäng var

på fryskallt vatten. Men det kunde ock om
fommaren erhållas under medeltemperatur , fä

länge ej fjelfva vatnet redan förut var af fom-

marhettan mycket upvärmt. Denna formon
jnedförer ock en annan af flor betydenhet, at

fnan kan vinna mycket i tiden ^ då man ej för be-

farad otilräckelig afkylning n

ningen långfamt.

ödgas drifva bran*

5:0 At
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5:0 j^t hflvatnet , fedan det s;ått i^mom cif-

Ihidrrn^ var aphettadt in emot kohiing-spnnkten. Då
thermometer kulan hölls uti flrången af det i-

från roTQt prs utrinnande vatnet, befanns des

temperatur merendels (liga til 90 och ftundom
til 97 a 98 grader. Vid et Bränneri, fom år i

ftåndig gång, kan man håraf draga en ny och

mycket betydande fordel, genom befparing af

både ved och vatten. Ty om detta uphettade

vatten genom et rör ledes uti en kittel , fom år

förfedd med Ipck , få kan det genom en ringa

eld bibehållas vid få ftark hetta, at det kan
nyttjas til tilmålkning. Man må ej befara , at

brånvins - ångorna , forn gått igenom pipan , haft

någon verkan på afkylnings vatnet^ at göra det

til måfkning otjenligt^ ty hvar och en finner

lått, at inga ångor kunna igenom en koppar-pipa

utdunfia. Desutom kan jag åberopa mig en få-

ker erfarenhet, at tiimåfkning genom det til af-

kylning nyttjade och uphettade vatnet, går li-

ka fåkert för fig^ fom genom något annat rent

vatten.

4.

Emedan vid de flåfta Brännerier vatten-up*

fordringen til afkylning förorfakar ftor koftnad,

få fmickrar jag mig med hopp, at hafva gjort

det allmänna et nöje, då jag upgifvit en inrätt-

ning, hvarigenom en fådan koftnad i en bety-

dande mon kan befparas, och vågar få mycket
mera hoppas, at min inråttning vinner bifall,

fom den ock i flera andra affeenden år, fram-

för de hittils brukeliga, förmonlig. Dårföre

vil jag ock, til deras tjenft, fom kunde finnas
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huj^ade at anlägga lådant, något nämna om det

förhållande, fom pipans florlek borhafva få våi

eiTiOt pannan
^
fom ock i aifeende på den mångd

vatten, naan vill any:'.nda til afkylningen.

J?g antager forft at kopparen, hvaraf pipan

gores, år ungetlrligen linier tjock, fåfom

den år uti min panna. Vore kopparen tunnare, få

kan man ock nogot minlka uti florleken af pipans

yta, emedan afkylningen går få mycket fortare

for fig, ju tunnare kopparen år. Däremot om
kopparens tjocklek år ftorre, få måfte ock ytan

okas. Men detta vil jag ej uti rakning uptaga,

få vida den nyfsnåmda tjecklek ai kopparbleck

lår finnas tjeniigaft til pipor efter min be/krif-

ning, och få vida man altid, dels genom ftarka-

re eller fvagare eld under pannan, dels genom
rörets prs bögning eller flnkning, kan jämka
afkylningen til den grad man åftundar.

Dårnåft antager jag, i anledning af de for-

fok jag gjort med min panna , at til en pan-

na af 2 fots diameter, och en pipa, fom inom
kyicylindern har 9 quadrat fots yta, fordras 6
delar kylvatten emot l del ofverdiftillerad for-

brånna, då elden underhålles i den grad, at 3
kannor forbrånna vinnas på en timme.

Som nu afkylningen, då alt artnat är lika,

går långfammare eller fortare for fig , det år, for-

drar ftorre eiler mindre yta hos pipan inom
kyl-cylindern , i famma mon , fom mer eiler

tnindre ångor på en gifven tid gå därigenom,

få följer at pipans yta bör vara ftor i den mon,
fom man vil drifva brånningen fort. Således

då uti en pipa af 9 quadrat fots yta, genom
j8 kannor vatten tilråckelig afkylning vinnes

f6r 3 kannor förbränna , fom på en timme
fram-
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framrianaj få behofde ytzn af pipan ej vara

mer ån 3 quadrat fot, om man nöjer fig med
at drifva öfver en kanna förbränna i timmen

,

och dårmed /kulle icke des m.indre lika full-

komlig afkylning vinnas med 6 kannor afkyi-

nings-vatten. Dårensot, om man vil vinna 6
kannor förbränna på en timmg, få bör ock pi-

pans yta vara 18 quadratfot, och til famma af-

kylningsgrad Ikulle ånnu fordras 6 kannor vat-

ten emot hvar kanna förbränna.

Håraf följer, at om kokningsgraden uti

a:ne pannor år lika, och hvardera pannan med
fm hatt för ofrigt lika confiruerade, få at blott

ilorleken åtlkiljer dem 5 få bör ytan af pipan

inom kyl-cylindern vara fåfom qaadraten af pan-

nans diameter: ty då kokningsgraden år iika
^

få år utdunftning.en fåfom ytan af det kokande
åmnet 3 och följakteligen mängden af ångorna^^.

fom på en gifven tid fKiijas ifrån hvardera pan-

nan, fåfom quadraten af des diameter. Säiedes

då en panna af 2 fots diameter fordrar en pipa

^ af 9 quadr. fots yta , få fordrar en ^anna af 4
fots diameter 36 quadrat fots yta, om mnn
utur den fenare på en gifven tid vil vinna 4
gånger få mycket öfverdiliilleradt ämne, fom
utur den förra ; då åfven mängderna af kyl-

vatnen förhålla Tig fom 4: i. Men drifves brän-

ningen eller diftiileringen utur en fior panna
långfammare, få kan ock pipan* yta i famma
proportion vara mindre*

Men om frågan blifver, huru pipans yta

Ikali determineras för 2me pannor, då man vil

använda olika mångd kylvatten, i förhållande

«mot ångorna 5 få fvaras, at, då alt annat år

lika, bör pipans ytas ftorlek inom kyJcylin-

dern
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dem vara i omvindt furhå'iaride af fKilnaden

imeilan kyivatnets och åncornas mängder , fom

på en gifven tid gå igenom kyicylindern. t. ex.

Då 9 qjadr. fot antages vara den vidd, fom
pipans yta bor hafva for en panna af 2 fots

diameter, då afkylningsvatnet år til ångorna lå-

fom 9: I ,
få blir for en Jii^a panna, då for-

hållan^det imeiian kylvatnet och ångorna år

: : 7:1 pipans yta. 7, 5 quadr- fot.

: : S : I, 6, 4

: : 9:1 5, 6

: ; 10: I 5, O

: : 14:1 3
' >

: : 15 : I 3, 2

Anledningen til denna uträkning Ikall jag

uti fjliande §. närmare urfora. Då den im.ed-

lertid antages. fä fer m.an, at kylkårlets ftoriek

eller pipans yta kan mycket minflvas, om m.an

ej räknar det for olagligt, at nyttja mycke; af-

kylnings vatten, t. ex. om detta vatten ar 16

gånger lå mvcket , fom de ofverftigande ångor-

na, fa behöives blott en pipa hvars yfa inom

kyikarlet år 3 quadrat fot. Foijackteligen har

pipan, i denna håndeUe, endaft i6t tums

llngd inom kyicyiindern om des omkrets ta-

ges Hl iS tum; eller blott Sj tum.s långd, om
omkretfen år 3 6 tum. Men fom afkylningea

ej fynneriigen beror af pipans figur, då ytan

år denfamma, få kunde man, i fynnerhet då

pipan år vid och kort, i itållet för en cylin-

drilk
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drilk hafva en conifk pipa. Längden af fift.

nåmde pipa blefve dä i6| tum, om omkretfen

vid åfra ändan vore 36 tum , och nedra åndan

Hot fig i en fmai pip . Om pipan gores conilk,

få tyckes det vara nyttigt , at åfven kyJkariet

har famma figur: ty om detta icke des mindre

år cylindriikt, få blir en myckenhet vatten få

godt fom ftillaftående omkring pipans nederfta

del , dår det fmåningom famlar värme til fig och

gör federmera mindre gagn at afkyla , likafom

det /ker uti flora kylfat.

Däremot kan man til fullkomlig afkyliling

nyttja mindre än 6 delar vatten mot i del ån-

gor, om pipan göres flörre. Men denna be»

fparing kan dock ej gå ofver et visft maximum
i

ty fom ångorna innehålla något mer ån 5 gkti*

ger få 'mycket värme, fom fordras, at bringa

en lika mängd fryskallt vatten up til kokhetta,

och vatnet uti en fluten kylcylinder ej låtteli-.

gen tager emot mer värme ån tii kokhetta for*

dras, få är klart at vatnets mängd åtminflone

rnåfte vara något mer ån f gånger få flor, fom
Vatten -ångornas.

Men om man ej hade affeende på den för-

mon at utur kylcylindern erhålla en mängd
näftan kokhett vatten, och däremot räknade det

for ftorre nytta, at kunna befpara, få väl i

mängden af afkylnings-vätnet , fom ock i flor-

leken af kylcylindern j få kunde man ännu be-
gagna fig af vatnets egenikap, at infupa en

flor myckenhet värme, medan det förvandlas i

ångor. Vatten-befparingen torde kunna bringas

få långt , at lika få mycket vatten emot de öf-

ver diftillerade ångorna gjorde tilräckeligt gagn,

om det redan inom kylcylindern uphettade

vatnet
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vatnet fick tilfålle, at vid fjelfva ytan af pipan
förvandlas i ångor. Sådant tyckes böra ike,

om kyivatnet, i ftållet at i en ftor ftrång bort-

rinna, fKulie medelfl många och fina ror vid

cylinderns ofra anda ftyras emot den ofra de-

len af pipan , fom vore utom kyJcylindern be-

lägen, och utfått for fria luften. Denna del af

pipan kunde omgifvas af fuktade klutar eller

dylikt, h varvid vatnet kunde taga fåfte, til des

det eirer hand blefve i ångor förvandladt. Jag
föreftåller mig val, at en myckenhet vatten-ån-

gor, fom håraf upfylde rummet, kunde göra

någon olågenhet. Men genom tjenh'ga anftalter

kunde ock deffa ledas ifrån rumrnet, och om
man famlade dem uti et annat rum, dåraf er-,

hållas det renade vatten.

§• 5.

Vid heråknindet af vatnets forrnxäga at af-

kyla ångorna, förekommer förfl, at pipan åf

upfyld af tvånne åmnen, fom innehålla värme

uti ganfka olika forhällande em.ot deras tempe*
raturer, nemligen fplnOiga ångor, och det fly-

tande åmne, hvaruti ångorna redan blifvit för-

vandlade. Men fom en del af ångorna genaft

inom kylkårlet förlora fm fpånfiiga natur, och

en annan del, fom ej få häftigt kan blifva fri

ifrån ail fm öfverflödiga värme, utbreder fig i

kraft af fm fpånftighet långre ut i pipan, få

vil jag, for lättare beräkning Ikull, anfe pipan

fåfom upfyld af endaft et åmne, fom jag i det

följande kallar Half-ångor. Jag vil ock nu ej

betrackta mer ån en fort flytande ämne, och an-

tager fåledes at värmen uti ångorna, fedan d«

t for-
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forbrat fin fpånnighet, fvarar emot des ^rar!-

tal, eifer år lika (tor med värmen hos en lika

ftor mångd vatten af famma temperatan

Vidare antager jag, at ha!f - ångorna töras

uti pipan med en jåmn rorelfe elJer gifven hä-

ftighet, famt at vatnet uti kylkårJet liRafå ro-

res med en jåmn häftighet i en contrair direc-

tion. Således , om förhållandet vriQ\[2ir\ ångor*

nas och kylvatnets mångd år fåfom p til q) och

om pipan tillika med kylkårlet (fom nu pone-
ras vara cylindrifka) betraktas fåfom på tvårsn

affkurne, genom oåndeligen många planer, i

lika flora delar, år tiden, på hvilken p delar

half-ångor, och q delar kylvatten gå igenom
hvar och en lådan af/kårning, befiåndigt ena-i

banda.

Låt AC (Fig. 2) ZZ. a fåreflålia den värme
fom ågorna uti pipan hafva , då de forfl komma
inom kylcylindern , eller det gradtal, fom en

gifven mångd af deffa ångor kunde meddela åt

en lika flor mångd vatten, innan de kunna för-

vandlas til vatten af o graders temperatur 5

FE ~ h gradtalet af kylvattnets värme, dä
det ford ledes in i cylindern 5 AF ~ z pipans

yta inom kylcylindern, fom fvarar emot tiden

på hvilken p delar haif-ångor och ^ delar vat-

ten gå igenom cylindern. Låt FP — x vara

en del af pipans yta, PM— y kylvatnets tem-
peratur vid P ; PN iz: v half-ångornas värme
vid P , eller det gradtal värme, fom deffa ån-

gor kunde meddela åt en lika flor mångd vat-

ten, innan de bringas til vatten af O graders

temperatur, FD 'rz w afkylda ångornas var*

me vid F^ eller deras gradtal, då de i form
af vatten rinna ut igenom den nederfla ändan

O af
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af pipan. Låt m låreRåila den delen af pipans

yta, hvilken half-ångorna ikuiie förbigå, innan

de ifrån v graders värme kunds afkylas til y
grader, om aikylningtn fortfor uniformiter, få-

lom då fKiInaden imellan halx-ångornas ocii vat-

nets värme år u — y grader.

Emedan vid hvart och et ftålle af pipan

half-ångorna förlora lika mycket värme, fom
kylvatnet vinner, och värmen hos dem båda
tiltager åt famma led, få år p. du m q.dy,
och qy — jjTj af gifven ftoriek ^ A ~ qb —
pw. Men fom half-ångorna vid ^km\e un-

der vågen T?i förlora v — y grader varmie, om
afkylningen dår fortfor uniformiter; få år dv {zz

afkylningen på vågen dx). ZZ ^ x dx—
2 L X (v — ^^ )x dx; och emedan w (en-q—p
ligt bekanta afkylnings lagar) år af oföränderlig

ftoriek, få år arean EMND z=. flZlL x

A

qmx (v — w) Ax . / .T —— ; aiven fa ar / y xdx ^
q — P q—p

p m X (v— w) ^ Ax _ . .
^ — + . Men emedan v a

q ~ p q —p
då :v~ 23 och all värmen uti de half-ångor

och det kylvatten, fom på en gång upfylla

pipan och cylindern eller p x J v,dx q
xjy,dx år lika med {pa •+ qb) x %; {å år (pa

t qo')x %
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qh)xz H 2pqmx(a— w) q^p±1 1 —2 H. I-J«. X Az^
q -P q —p

FåljakteJigen år z ZZ 2pqm x {a —
{q'P)x{pa-^ qby{q^p)x(qb-pw)

2q X (a — m) x m~
{q- p) xa-2qö -h + p^TH^

Vid en god afkylning b och iv kunna anfes, at

förfvinna i jåmförelfe emot a; få blir ock vår-

det på z i det nårrnafte rr -—^^—^
. Men m

q— P
år i omvåndt förhållande emot häftigheten,

hvarmed en emot differencen imellan ha!f-ån-

gornas och kyivatnets värmes grader propor-
tionel afkylning går for fig, och dårfore, då alt

annat år lika, i et omvåndt förhållande emot
kyivatnets myckenhet. Således blir z propor-

tionel emot .—^— ; fåfom det ock i föregåen-
q— p ö

de §. blef antaget.

Herr Watt H^all hafva funnit, at kokheta
Vattenångor innehålla något ofver f gånger få

mycket värme, fom kunde bringa iika mycket
fryskallt vatten til koknings-punkten Men
fom jag ej noga känner, på hvad fått han de-
terminerat detta, få ville jag genom min af-

kylnings inrättning vinna nårmare kun/kap om
fårhållandet imellan hettan i ångorna och vat-

O 2 net.

Crawford on Anim. Heat, 1788. p. 7^^ Kv^VJO^
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net. Til den andan anflålldes följande fårfok:

Pannan fylldes med vatten och 'nragtes til kok-
ning , medan den öfriga anftai-en var uti den

ordning, fom til difiillation och afkylning for-

drades. Röret prs (Fig. i.) ftåldes i den lut-

ni-ig , at 6 ilop vatten på lo minuter därige-

nom ut^i^nnoj och undtr pannan underhölls eld

i den rrad at et ilop vatten ofverdiflillerades

på la.-nma tid eller lo minuter. Dårpå under-

fokt -s genom Thermometern ^ få vål kyivatnets

värme i karet E, (cm det ofverdiftillerade vat-

nets värme, fom rann ut vid n, och det upnet-

tade kyivatnets värme vid r. Hårvid m^arkte

jag, at de tvånne fenare temperaturer ftåndigt

undergingo fmå förändringar j fom inom några

minuters foriopp ofra ftego til flera grader 5

hvilket förmcdeligen härrörde diraf at elden

under hela tiden ej var få fulikomligen lika

frark . fom jag hade onikat. Dårfore omgjor-

des forfoket flera gånger, då, hvar gång, få

vål vatten mängderna , fom temperaturerna af-

måttes. Af medeltalen af deffa ron har jag flu-

tit at, då kyivatnets mängd var til mängden
af det diftiilerade vatnet fafom 6: l, vatnets

temperatur i karet E 6,2 grader och det of-

verdiftillerade värnets temperatur 10, 4 grader,

få var temperaturen af det uphettade kylvatnet

92, 5 grader. Som nu värmen uti kylvatnet,

då det förft kommer i cylindern, tilfammans

med de kokheta vattenångornas värme, fom på
lamma tid gå in uti pipan , måfie vara lika ftor

med fumman af det öfverdiftillerade vatnets och

dc Uphettade kyivatnets värme, få finnes grad-

taLt af värmen uti de kokheta vattenångorna

vara ~ 10, 4 + 6 x (92, 5 — 6, 2) = 523,2
gra-
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grader. Men deras teqriperatur är blott 100
grader: foijackteligen måiie vattenångorna med-
dela åt vatten 428,2 grader värme, innan de
fieifva kanna förlora fin fpåndighet och för-

vandlas til hokhett vatten. Eller en del kok-
heta vattenångor innehålla få mycken värme,
fom fordras at upvårma ')y2%2 delar fryskailt

vatten til kokhetta.

Forfök med Molybdana och ?ned Redu-
äion af des Jord;

Sjette Fortfättningen
j

af

PETER JACOB HJELM.

Sedan Molybdaena blifvit på det fatt foftad,

fom emot flutet af foregående fortfåttning

omtalas, uploftes de erhållne tvånne lod Molyb-
denkalk uti Alkali volatile Caufticum. Däref-

ter ftadnade en lemning qvar på filpapperet,

hviiken efter behörig utlakning och glödgning

utgjorde vid pas ~ lod, famt i ofrigt var af li-

ka befl^affenhet med den, fom vid lika tilfälle

förut erhållits. Uplosningen inkokades til torr-

het: och det erhållne pulvret maldes fint famt

hölls i flere timmer i glödgning på ikerfiar, in-

fatte i diglar, fåfom på anförda flålle belkrif-

ves. Molybdenkalken erhålles då i famman-
hängande Ikållor, hvilka, fånderbrutna i ftorre

ilycken, kunna fådane inläggas i Stybbe, och

på en gång reduceras, Jivarefter Regulus Mo-
O 3 lyb-
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lybdeni dåraf erhålles, fom är färdig at

nyttjass.

Utan at betjena fig af Salpeterfyra, har

ren Molybdenum fåledes kunnat vinnas. Den
kaftnad, fom Alkali volatile härvid åftadkom-

mer, år i fig fjelf obetydelig , och den blir än-

nu mindre, om tilborlig acktfamhet brukas vid

afdrifningen. Om Molybdenkalken före Reduc-
tionen befinnes ännu vara fmittad af Alkali vo-

latile, måfte den fondernialas och å nyo roftas,

tils den håller prof. Den kan ock kokas nå-

gra gånger med Salpeterfyra, famt därefter väl

upglddgas, få går alt Alkali bort. Det neu-

tralfalt, fom dåraf upkommer, lofer väl litet af

Molybdenkalken 5 men denna forluft betyder

intet emot den fårmon at få Molybdenkal-
ken ren. När forrådet ih tillåter, kan den
därjämte (helft på Ikerilar) fublimeras til Flores

och fedan reduceras. Men jag har varit for*

anlåten ac nyttja den fådan, fom belkrifningen

förmäler, och fom hållit alla de prof, dem jag

hittils anfett för tiiräckeliga at bevifa des

renhet,

IL Molybdenujn^ fa?mnanf7nållt med an^

dra Metaller.

F6rf6ken ikola nu anföras i den ordning,

fom Metallernas fpecifica tyngder medgifva.

Början kommer då at göras med de tyngfta,

hvarföre

I. Flatinmn och Molybdenu?n

Utftållas til förening , fom igenom eldens

biträde fkall vinnas. Platina var pä det fatt re-

nad,
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nad, fom i det föregående och jåmvål af an-

dra varit brukadt. Oiglarne befmårjas nned

Stybbe, facktadt med deftilleradt vatten, och

fyllas med torrt Stybbe, fedan blandningen blif-

vit inlagd. Profven afdrifvas på* § timne,
med den (lållning i Äffjan, fom vid de förra

föriokeii blifvit for båft befunnen.

a) Platinum | mark, Molybdenum f mark
fmålte val tilhopa tii en hård klimp, fom ej gått

til rand kula. Var i brottet tåt, ljusgrå med
jimn metallilk glans. Slogs lätt fonder,

h) Denna fammanfåttning maldes fonder på
Jårnhållen och upblandades med en mark Mo-
lybdenum. Småltning;en bief däraf icke full-

komligare, utan fnarare min/lcad. Samma biand*

ning inlades utan Stybbe i en digel, fom lika

med de förra var luterad. Efter lika lång fmålt»

ning befanns den oförändrad. Den

c) Slogs åter fonder och författes med tre

marker Platinum. Kunde ej fmåltas til rundt

korn i Stybbe. Inbördes uplösning och före-

ning var dock för fjg gängen. Ty alla Platina

fjällen voro förfvundne, brottet var jämt, gry-

nigt, med pullror eller håligheter upfyldt: får-

gen blägrå. Sammanfattningen var hård och
Ikör.

Hvilkendera af defFa Metaller, fom är rå-

dande i blandningen eller anfes fåfom Uplös-
ningsmedei för den andra, få förorlakar ^ den
fvårighet vid at fmålta , och ökar den famma
i mon af tilfatfen. Imellan ytterligheterna gif«

ves et medeltal, hvarvid fmåltningen går låttaft

för fig, och det tyckes vara omkring det för-

hållande, fom i förfta förföket upgifves.

O 4 (Ef.
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Efter det fifia profvet (c) föreföll en om-
flåndighet, fom icke forraårkts vid de förra.

Den erhållne metallblandningen hepatefcerads

med fyra. På Molybdenum var nu icke någon
orfak at fkylla , helft den vid andra metallers

föreningar icke medfört denna verkan. Jag
började då at dårföre raistånka fjelfva Platina,

och det få mycket mer, fom det brukade renings-

fåttet endafi: går löfi på ytan, men kommer ej

ät de inra delarna af des fmå fjåll.

En half Centner Platina inlades i Stybbe

och afblåfies f timme. Den hade gyttrat ihop

til en maffa , fom bibehållit fin vigt
,

gick lått

fonder, var lös inuti, men öfverkiådd med en

hårdare Ikorpa. Når denna Platina lades i Salt-

fyra, upfteg hepatiik luft. Jag påminner mig

icke at någon fådan egenfkap hos den famma
förut blifvit anmärkt. Men om all den Platina,

fom vi bekomme, åger famma förhållande: om
denna fmitta icke beror af någon konfiens ål-

gård, få fynes det vara otvifvelacktigt, at Pla-

tina i fit naturliga tilftånd åfven måfte finnas

mineralilerad.

För at befria Platina från denna medföl-

jande oart, uplöftes den i Kungsvatten och fäll-

des med Salmiak. Uplösningen var ånnu fär-

gad brunacktig, h varifrån det tegelfårgade ne-

derflaget filades, utlakades några gånger med
hett vatten, torkades och upglödgades i digel

en hel timme. Det utgjorde därefter et grått,

tungt pulver , fom ånnu gaf fpår på Alkali

volatile. För denna orfak fmåltes det enfamt

en half timme i Åffjan, hvarigenom det vann

fammanhang til halffmidighet och antog matt
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hvit fårg. Dä lika deiar dåraf och af Molybde-
nam famraanfmåltcs

,
gick val ioTcrängen lått

for fig, men med tilkommen Sakfyra röjdes li-

kafullt luckt af Svafveilefver. Den renade Pla-

tina måiie fåledes ånna hyfa fvafvelfyra, livar-

til, igenom den anftålde fållningen, åfven kom-
mit Alkali volatile, fom lika envifi medföljer.

Då den renade Platina fmåltes i Stybbe

och fedan f(5rioktes med fyra , befanns den ån-

nu .gifva hepatiilc luft. Den oploOes for-

denfkull i Kungsvatten, hvilket nu abftrahe-

rades dårifrån ad ficcam. Lemningen hoils

U''^der [lere timmar i glödgning och fmåltes fedaa

utan all annan tilfars i Åffjan. Vid famman-
fmåltning af denne Platinum med Violybdenum,

var forhållandet lika med det foregående, och
Saltfyra yppade ånna någon frnitta af hepatifk*

luft , ehuru den nu var mycket forminP/.ad emot
förra gången.

Jag nödgades fåledes låta hårvid bero^

famt lemna det til en annan tid at utröna des-

fe Metallers råtta forhållande i fammanfmålt-

ningsvågen. Det år likvål troligt at den åfven

med fullt rena åmnen år mojeiig , och af det,

fom redan anfört år , kan imedlertid efter all

anledning den nytta göras, at med tilhjelp af

Molybdenum eller des Kalk, ånfKont de ej åro

i deras renade tilfländ, Platina kan bringas i

den form , fom åftundas och fedan, renad ifrån

denna tilfats, tjena til hvarjehanda behof,

a. Guld ?ned Molybdemm,

Guldpulver, på vanligt fått tilredt, nyttja-

des til deffa förfök, fedan det blifvit pröfvadt

på fm renhet ifrån Jårn och vitrioliik fyra.

O 5 a) Guld-
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a) Guld 4 marker
,
Molybdenum 2 marker,

gyttrade tiihopa i en klimp, fom ej förlorade

nägot i Tin.vigtj var fvart til fårgen, och fKor

i fm fammanfåttning. Smaltes om igen , men
gick ej båttre ihop. Inlades i luterad digei

utan Stybbe och fmåltes ~ timme. En haif

mark Guld hade därvid fegrat ifrån den ofri-

ga fvårfmålta blandningen, och låg i helt fmå
korn på digelbotten. DeiTa korn voro fmidiga,

blånade icke efter glödgning, blefvo dunkla på
ytan efter fmåltning på kol , med tilfatt borax

förilaggades dock något innan kornet ftelnade

med fin fulla glans. Giafet blef fårgloft genom-
ikinligt. Den ofriga maffan omfmåltes i Stybbe

til en grågul jåmn blandning, fom var ikor.

För blåsrör fmålte den trögt enfam , och Gul-

det fegrade ut i fmå korn; Borax löfte den

fvårligen, och fmå fpridda Guldkorn öfver-

hölgde ytan. Då giafet kallnat fyntes det aga

gulacktig fårg. hårrörande af Guldet, fom ly-

fer genom giafet, fedan Molybdenum blifvit

bortfrätt i ytan af den inlagde biten. Sa]pe-

terfyra angrep denna famm.anfmåltning ftarkt,

och fedan den kokat dåröfver, låg Guldet qvar

på botnen och dåröfver Molybdenkalken med
fm rena hvita fårg.

^) Två marker af föregående omfmållta

blandning författes med två marker Guld. E-

huru Guldet hår var rådande , bief dock fmiJlt-

ningen icke fullkomligare ån förut. Det öfriga

förhållandet var i fm mon initåmmande med
det fift anförde.

f) En fammanfmåltning , fom gjordes med
lika delar af bågge Metallerna, gaf en /kör, fvart-

gul metalii/k förening, fom förhöll fig lika med
de



Jul. Ang. Sept 219

de föregående, i den mon fom de tagne Me-
tallernas mångd det famma nu medgaf.

d) Alla de förut erhållne föreningar förfök-

tes at fmåltas närmare tilhopa med hvarandra,

men hvarken utan eller med tilfatt Borax kun-

de någon ting därvid ftå at uträtta i flutna

diglar. De förblefvo i fådana flycken fom de

förut voro , eller ock funnos de i oformliga fär-

ikor i guiacktigt glas.

3. Quickfilfver ined Molybdenu?n.

Renadt Quickfilfver upvärmdes i en Por-

celins Skål på Sand-capell, få mycket det kunde
tåla utan at förflyga. Vid denna eldgrad refs det

tilfammans med Molybdenum , men efter en

timmes förlopp hade ingendera verkat någon
mårkelig förändring hos den andra. Igenom
tvättning med vatten blef Quickfilfret genaft li-

ka blankt, fom det var förut. Uti des flytack-

tighet märktes icke någon ikilnad. Uti Molyb-
denpulvret voro några fina Quickfilfver korn
fördolde och dödade, hvilka på förenämde fätt

utbragtes. Om flarkare eldgrad eller andra

handgrep kunna verka någon förening , an-

kommer på vidare förfök. Imedlertid bör jag

härvid erinra at flere Metaller finnas, fom icke

amalgameras med Quickfilfver.

4. Bly 7ned Molybdem?n.

Igenom fmältning med Borax renades Bly
ännu närmare. Finafte fpån däraf nyttjades til

förföken.

fl) 3f
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a) 3f mark Biy med if mark Molybde-
unm fmåltes i öpen digel ibland Stybbe, och
vågde därefter tvä goda marker. Ibland Styb-

bet fanns icke något betydeligt af fmå fkora

metalikorn , hvnrfore det aniågs troligt at det

éfriga , fom brifier i vigten, förfvunnit igenom
bortdoftning. Den quarliggande maffan var ljus-

grå, fkor, och holi litet Bly.

b) Den blandades med en mark Bly och
omfmåltes uti luterad digel. Det gick nu, fom
förra gången. I locket fyntes föga tecken til

några metalli:lca korn , men ikring botnen och

bräddarna futo hel fint glånfande kulor, hviika

icke kunde fes utan fynglas, ej heller underfö-

kas på fina egenfkaper. Blyet, fåfom lättfmålt,

hade flxilt fig ifiån Molybdenum, trångt fig ige-

nom Stybbehården och på det fåttet blifvit for-

deladt i få fina korn.

e) Två marker Bly fattes vidare til fore-

nåmde qvarblifne mafTa, och inlades i en digel

utan hård, med litet Stybbe öfver , hvarefter

digelen val igenfmetades. Lika ftark anblås-

ning fom vid de^förra profven hade nu förlkin-

grat florre delen af Infatfen , utan at i digelen

fyntes någon flack därefter. Digelen var tåt

och ofkadd. En aikgrå /kor maffa var qvar,

fom for blåsroret icke gaf fpår på annat ån

Molybdasna, men upioft i Skedvatten röjde nå-

gon medförande Blyjord, fom dock fvårligen

kunde märkas reducera fig på kolet.

d) Bly 2 marker med Molybdenum en

mark fmåltes i iluten digel med litet kol om-
gifne , i vindtugn en half timme. Föreningen

vågde knappaft 3 marker, var fvart, fkör, med
nå-
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några utfegrsde Biykoni , fom voro helt fmi-

diga.

e) Siftnåmde Förening upblandades med
8 marker Bly, fom utan Stybbe fmåltes ^\\jttt

i Åffjan på ~ timme. Digeien v?ir in-

uti öfverdragen af en matt grå hinna af den

updigna råken. Ofre delen af digeien var öf-

verkiådd med metaliifka fina korn. Smältan

vågde 7| maricer, var hård, men låt fmida fig

något, hade hvitare fårg ån Bly enfamt åger. På
kol fmålte det ilundom ej til korn , utan för-

flaggades aldeles i den form ftycket hade. Men
når mycket togs på en gång, fegrade Blyet otj

fedan en flor del förllaggat fig och lagt fig om-
kring kornet.

Håraf fanns då klarligen at Blyet förenat fig

med Molybdenam och at Blyet måfte vara an-

feniigen rådande, om dåraf ikall blifva någon
brukbar blandning, famt ej altfammans upOiga

i rök eller Ikingras i fina korn,

5. Silfver ?ncd Molybdemim,

Igenom fällning med koppar var filfiet

bragt til fint pulver , få at det jåmt kunde
blandas

a) Til 4 marker emot två marker Molyb-
denum. Rundt korn kunde af denna blandning

icke erhållas. Den fmåltes dårföre om igen,

men utan iiorre framgång. Då omfmåltning

därefter fl^edde utan Stybbe i luterad digel,

fegrade två marker Silfver dårutur. Detta Silf-

ver hade i ytan matt hvit fårg, var fmidigt,

blånade något litet i glödgning^ famt lemnade
efter
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efter upl6sning några marken^ efter inneliafd

Molybdenum. Hårom galler famma anmärk-
ning, fom om Guldet i lika omftåndigheter år

anfört. Det ofriga af blandningen , fom fåle-

des bellod af omkring lika mycket af hvardera

,
Metallen , omfmåltes i St^hhQ

^ hvaråft det gick

närmare ihop, dock ej til rundt korn, fom i

brottet var ljusgrått, grynigt 3 det var åfven

/kort : Silfverkorn fegrade dårutur, då det fmåf*

tes enfamt : i Borax löftes det trögt och gaf gla-

let en hvit
,

hornacktig opacitet , fom torde

kunna tjena uti glasfluffer och emaiiler. Salpe-

terfyran uplöfer Silfret, calcinerar Molybdenum
och lemnar des hvita Kalk olöft.

Siifver 4 marker med Molybdenum en

mark utgjorde en halfimidig klump, fom ej

kunnat gå til rundt korn. Den hade hvit lilf-

verfårg , och grynig fammanfåttning. Borax-gla-

fet antog därmed flera fårgor, alt fom det an-

blåfxes med yttra eller inra lågan, eller anblås-

ningen varade kortare eller längre tid. At den b;å

färgen, fom i början vifade fig, icke härrörde

af någon koppar, i filfret förborgad, fynes dår-

af at famma färg icke framkom, då filfret fmål-

tes enfamt i Borax.

Siifver en mark, Molybdenum 2 mar-

ker gingo til en jåmn, grynig, ganfka Ikör och

matt gråacktig fammanfåttning , fom ändock be-

hållit famma ikapnad, i hvilken den inlades.

Enfam anblåft på kol, rökte Molybdenkalken

därifrån och Silfret fyntes framblänka i ytan.

I Borax fmält färgades glafet dåraf, fåfom Mo-
lybdenkalken plågar åftadkomma. Alt verkan
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af en ftörfe myckenhet Molybdenum , fom I

denna håndelfe blifvit tilfatt.

(T) De fammanfmåltningar , fom blifvit

gjorde, lades tiihopa i en digel , i tanka at i-

genom fmåltning ^bringas til et korn. Men
hvarken i flutet eiler tåpt karl, med eller

utan Borax, kunde detta åndamåi med 6n..

ikad framgång vinnas. Inlagde ftycken hade

ånnu ofta famma ikapnad, fom dä de inlades,

voro lika fköre, och icke fållan på undra iidan

anlupne af vacker blå fårg.

På eldsvågen kan fäledes Molybdenum
icke fkiljas ifrån Silfver, utan igenom calcina-

tion i 6pen luft , fedan blandningen blifvit

fint fönderftått, och igenom dårpå följande be-

hörig fmåltning. Medelft afdrifning på Capeli,

går denna fkilsmåffa för fig, dock lättare i den

mon j fom bränning i open eld föregått.

Hela detta förhållande bevifar, at det icke

år något blott mineraliferande åmne, fom ingått

i Siifret, utan en verkelig och egen Metall
,

fom gör det famma fvårfmält och ikort, i mon
efter tilfatfens ftorlek , famt bibehåller fig där-

vid med famma egenfl^aper i den fiarkafle eld-

grad. Detta galler äfven om Guldet och flera.

6. Vis7HUt med MolybdemmL

Renad igenom fmåltning
^

bragtes Vismu-
ten til pulver, af rödlet fårg.

a) Vismut 2 marker Molybdenum två

marker fmåltes i öpen digel. Blandningen
v^gde därefter mindre ån 2 maråker, Dét 6f-

riga
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riga fanns icke igen ibland Stybbet^ ^och anfags

vara Brflaget.

b) Den fåregående qvarblifne maffan, fom
var fvart, fkor och med Rna Metallkorn ige-

nomfatr, fmåltes åter med en mark Vismat.

Utgången blef den fanim.a fom förut , en ftor

hop af Vismuien var borta. Uti digelber:ick-

ningen funnes några korn iittande. men ikring

botnen de måfta. Jag kunde ej komma åt, at

underfoka dem.

c) Samma fmållta , fom nu v^gde två mar-
ker^ ^örfattes med fyra marker Visraut, fom
därmed undergick prof til förening riiedelft li-

ka eldgrad fom fornt: men utan tWhts af mera
Stybbe ån helt litet, fom lades ofver, innan

digeien tiltåptes. Efter /lutad blåsning var icke

mera qvar ån vid de f(3rra forfoken , ehuru di-

geien ianns o/kadd och vål tilHuten.

d) Fyra marker Vismut med två marker
Molybdenom fmå'tes med Stybbe i vincltugn

til en (vart ikor ma^ra, fom tillika med et ut-

vittradt Vismutkorn vågde 4I m.ark. Detta ?\fe-

talli/ka korn låt platta fig något for ham^r^aren,

men braft fnart tvårt af i flera ftycken. Det
vifade tätare brott ån Vismut enfam och då

det fmaltes enfamt, forilaggades något fvartack-

tigt d.irutur. Kornet vågde en mark och fmäl-

te iltt ned. Utur fvarta mafTan kunde ej mår-

keligen något Vismutkorn reduceras , utan gla-

fet färgades fåfom af Molybdenum. Då den
abRraherades med Salpeterfyra, erhölls et hvitt

pulver, fom befiod af Molybdenkalk och Vis-

mut-
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mutkalk , hviiken fenare ej reducerades på
kolet.

O Til foregående fattes ånnu 4 marker
Vismat, li vilka fmÅltes i Åffjan utan Srybbe i

fluten digel. Efter en haif timmes blåsning

vågde denna fats allenäft 2 marker, beflående

i en fvart faår maffa, fom rökte af Molybden-
kalk på kol: fom anlade blå och hvit och gul

rok (Ikpå ^ famt lemnade en fvart maffa

,

fom ej rördes af Borax. Ut^.n at vara förut

anblåd enfam, var denna maffa lika litet an-

gripelig af Borax. Uti digelen fågs icke något

tecken efter rok eller metalli/ka korn. De
hafva fåiedes fokt fig våg ut, innan digelen

hunnit fmålta tåt i locket. Af forfoket d) fes

dock mojeligheten at kunna förena deffa Me^
talier med full glans,

7. Koppar 7ned MölybdenMm.

Såfom förut, nyttjades åfven nu til Forfo-

ken Strokoppar, fom fallit under garningen vid

Garpenberg.

a) Koppar 4 marker, Molybdenum if mark
utgjorde efter fmåltning en aflång klimp, fom
'var matt kopparfårgad , och låt fmida fig lån-

ge, innan den lluteligen braft i flera ftycken.

Denna fammanfmåltning hade fynbart blekare

fårg , ån koppar enfam åger.

b) Koppar en m^rk, Molybdenum tvä

marker utgjorde en fkör rödgrå blandning

,

fom fönderftöttes och fmåltes å nyo, men för-

blef lika Ikör. Enfam anblåft på kol, blef

felåacktig och löftes i Borax til rödt glas, fom
P ge-
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genaft dåraf fådant tingerades. I Salp-eterfyra lo-

Ses Kopparen up , och Molybdenkalken blef

qvar med fin vanliga fårg. Vid denna uplös-

ning, få vål fom vid andra i denna Syra, vi-

far fig Molybdenkalken icke ifrån början, an-

tingen dåraf at den ej hinner biifva calcinerad
"

förr ån efter någon ftund och kan fåledes ej

förr framkomma, eller ock emedan den torde

löfas af Medelfalter, lika fom af Neutralfalter.

^) Koppar och Molybdenum, lika mycket
af hvardera, fammanfmåltes til et aflångt flycke,

fom gaf fig något undan för Hammaren, innan

det fedan braif ganKka tvårt af. I brottet var

det grynigt, och hade blåacktig fårg, blandad med
TÖd. Det kunde filas, och vifade därefter myc-
ket Ijufare yta, ån Kopparen enfam har. En
fådan yta håll fig ock långe lika blank.

d) Med fiuteligt tilbud, at fmålta alla fore-

gående fammanfåttningar tii enjåmnmaffa, lyc-

kades det icke båttre, ån vid famma Förfok

med Silfver och Guldet förut år anfört. Skil-

naden vifade fig endaft dårutinnan , at fom
Kopparen fjelf förflaggas, få blef ock glafet

dåraf mårke ligen fårgadt rödt.

Igenom mindre tilfatfer af Molybdenum,
Igenom långvarigare och ftarkare eldgrad, tor-

de vål flere förändringar med Koppar, få vål

fom med andra metaller, kunna erhållas. Jag
måfte hår nöja mg med at anföra dem, fom

jag hittils hunnit göra och fom nogfamt bevifa

Metallilka naturen hos Molybdenum.

8 N/V.
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8* Nickel med Molybdemi7fu

Sedan Nickel Regulus undergått alla de
Férfök, fom anföras i den fåregående fjerde

fortfåttningen , underkafiades den famme ytter-

ligare de reningsprof , hyilka nu Ikola om^
talas.

Nickel Regulus roftades under Muffel med
{lrång3(ie hetta i flere timmars tid. Pulvret

beg6ts, fedan det blifvit helt fint fondermalet,

med Alkali V^olatile Spirituofum, h vilket flod

dårofver i flere månader. IJpiösningen antog

gredlin färg , filades och afroktes til torrhet.

Därefter qvarblef et hvitt pulver, fom i glödg-

ning faramanlopp til en blå maffa, och til en

del utgjorde et grågult pulver. Det blå var

Cobolt: med det gulacktiga pulvret färgades

åter Boraxglafet hyacinthfårgadt. Bagge utgjor-

de få liten mångd, at dårmed icke något förfék

kunde göras. Det af Alkali olöHa pulvret ut-

Jäkades och glödgades famt hÖlls J timme i

liark eld för puften, hvarefter det befanns grönt

til fårgen, och en del dåraf drogs af Magne-
ten. Dock tycktes det jårniga måftadels haf-

va lagt fig åfvanpå. Denna gröna Kalk roftade^

och upiölies i Saip eterfyra, fom lemnade något

J?irn orördt, dock mindre ån jag önlkade. Up-
lösningen var Ikon mörkgrön , inkokades tit

torrhet, hvarvid den på flutet mycket pöile

och ilcummade 11g , famt blef til et grönacktigt

pulver. Detta roftades i 4 timmar och reduce-

rades fedan i Stybbe til en Regulus, fom ej

drogs hel af Magneten, var något fmidig, men
iåt ila fig fönder til fmå gryn , hade hvit fårg i

ytan, men inuti gråacktig. Magneten drog ej

P 2 h«U
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heller fmä doft dåraf. Oacktadt all denna for-

figtigbet kändes dock någon hepatiik luft, då

Saltfyra dröps på denna Regulus, fom likafullt

underkaftades följande förfåk, emedan denna
fmitta var gan/ka ringa.

a) Nickel och Molybdenum, lika mycket
af hvardera, famraanfmåltes i Stvbbe for blåftern

på \ timma. Det erhållne kornet var aflångt,

annars vål och jåmt fmåit: i ytan Ijusgrått flått:

Jåt platta f]g innan det gick fonder , hade gry-

nigt, Ijusgrått, kifigt gry. Drogs ej af Mag-
neten. Smalte ej enfamt eller i Borax. Vågde
lika fom vid infatfen,

h) Nickel två marker, Molybdenum fyra

marker hade fmålt mindre tilhopa ån det fore-

gående, men var jåmt förenadt, af lika vigt

fom vid infatfen. I öfrigt lika med det föregå-

ende, ^^gg^ hepatefcerade litet grand med fy-

ra: Oacktat denna fråmmande inbiandning, ha-

de dock ej fullkomlig fmåltning til rundt kora

kunnat erhållas,

9. Arfenik vieä Molybdenuin.

Igenom flera fublimationef hade ändteligea

en Regulus Arfenici erhållits, fom var fullkorn-

ligen Ten, och fom nyttjades til deffa förfök.

ö) Arfenik och Molybdenum, lika delar af

hvardera, förenades til en jåmn blandning med
några droppar deftilleradt vatten, lika fom vid

alla de andra Förföken blifvit i ackt taget, för

at undvika all annan fråmmande fmitta. Den-

na Metallblandning inlades ibland Stybbe i lu-

terad digel, och hölls uti vindtugn i glödgning

sa-



Jul. Atlg. Sept.

under en half timme. Dåraf voro knappad två

marker qvar af infatfen, utgörande en fvart

lös maffa.

b) Denna upblandades å nyo med fex mar-

ker Arfenik Regulus, och fmåltes i Affjan utan

tilfatt Stybbe. Efter f timmes god blåfler, be-

fanns digelen inuti öfver aJt glaferad, men af

infatfen voro ej mer ån if marköer qvar i form

af en fvartgrå los maffa, fom til utfeende hade
foga Jikneife af någon metallifk blandning. Då
den enfam anblåftes pä kol , rökte den , fåfom

Molybdenkalk, utan at någon lukt af Arfenik

därmed märktes vara förknippad. Med Borax gaf

den i fmältning et fvart glas, fådant fom det

plågar blifva af öfverflöd på tilfatt Molybden-
kalk. I fkedvatten lagdt , åftadkom detta pul-

ver fråsning och hetta, och fedan det blifvit

calcineradt til hvitt pulver, ftég därifrån icke

någon Arfeniklukt up vid anblåsning på kolet.

Det fmålte ej heller, famt drog fig ej in i ko-

let, til någon mångd, utan låg fom en fvart-

acktig fkummig flagg qvar, fom löftes i Borax

med fårg af Molybdenkalk,

I anfeende til Arfenikens flygtighet anfågs

det icke nödigt at göra flera Förfök på des

fullkomligare fammanfmåltning med Molybde-
num. Den torde icke vara i fig fjelf omöje-

1ig eller emot deras natur ftridande, ehuru den
fordrar en annan tilftållniug ån den hår, fåfom

lämplig för alla Metaller, kunnat nyttjas. I-

medlertid år det vårdt at anmärka, huru fom
Arfenik-kalken, likfom figeras af Molybden-kal-
ken, famt i följe dåraf icke röjes på fm lukt:

En omftåndighet, fom fynes mycket gynna vis-
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fa Snlkningarj men fom dock ej anfes få bety-

delig i den vågen, at den fkulle behofva

döljas.

lo^ Järn 7ned Molyidenmn.

Järnfilfpånen var famlad efter de finafte

arbeten , och forgfålligt bevarad ifrån alla främ-

mande inblandningar.

fl) Jårn 2§ mark, Molybdenum 2§ mark,

fmålte til rundt korn af lika vigt, fom vid in-

vågningen. Digelen var luterad och med Styb*

be ifylld. Kornet var fiaggigt i ytan, medfvart

fårg, hvari något glittrande var infprångt. Det
gick lått fånder under hammaren , men var

dårjåmte hårdt, få at fmidda hållen ddraf an-

tog ripor. Fårgen var i brottet blägrå, och gry-

et fmåfjålligt fogrynigt, omhvarandra blandadt,

med några hvita glånlande planer dårimellan

och i fynnerhet emot ytan igenomfatt. Får

blåsröret fmålte det enfamt med fråsning, men
utan at kaft> gniftor. I Saltfyra löftes det trögt

up, åfven i värmen, dår ändock alt ej ville uf>-

löfas. Detta Ikedde, då litet Salpeterfyra til-

kom. Vitriolfyran , ehuru utfpådd, rådde e;

flört dårpå. Då uplösningarne fålldes eller in-

kokades röjde fig Molybdenkalken med fm
blåa fårg.

f) Jårn två marker, Molybdenum fyra mar-
ker blandades tilfammans och utfattes i lika

omftåndigheter^ för lika fmåltningshetta. Kornet

vågde därefter lika fom då det inlades. Det
var i det nårmafte rundt , dock ej få fallkomli-

gen fom vid mindre tilfats af Molybdenum.
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Det var flaggigt fvart pä ytan, med några hå-

Jigheter. Drogs af Magneten». Var ganlka

fkårt , i brottet fmgrynigt, ljusgrått. Får fig

fjelft fmålte det ej pä kolet och i Borax gick

det trögt därmed, åfven fom med glafets fär-

gande.

c) Kuru Jårnet förhåller fig med fmärre

tilfatfer af Moiybdenum, ån de nu anförde, år

pä flera ftäiien i de foregående fortfättningarna

anfördt, och kan få mycket mer hår förbigås,

fom förhållandet altid fvarar emot Molybdeni
renhet.

d) Då Tackjärn fmåltes med Moiybdenum,
blir utllaget i lika omitåndigheter det famma,
fom med filfpånen af fmidt Jårn.

Ibland alla Metaller fynes Jårnet vara den,

med hvilken Moiybdenum låttaft och ymnigaft

kan fammanfmåltas. Hvad dårmed (lår at ut-

rätta til Järnets rening och förbättring, hafva

några i det föregående anförde prof gifvit an*
ledning at tänka på , och det ikall vidare pä
annat llålle blifva ådagalagdt. Så mycket kan
Jikvål tilläggas at, då lika mycket Jårnfilfpån

och Moiybdenum, på en half timme uti fluten

digel, utan tilfatt Stybbe fmåltas, hafva de ej

kunnat bringas til rundt korn , utan utgjort en
fkör, kornig, blågrå metallifk förening, fom vid
häftigare och långvarigare hetta torde båttre

fammanlöpaj men jag har nu fått lof at göra
alla prof på enahanda fått. Man fer likväl

håraf, hvad förändring Stybbet allena kan göra^r

II. Ca
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11. Cöbolt med Mölybdentnn.

Igenom fiera omfmåitningar , hade åndreli-

gen en Regulus kunnat utbringas, fom icke

drogs af Magnaten och fom icke hepatefcerade

efter fmåltning i Stybbe. Den kunde fåledes

anfes for ren.

a) Cobolt 1 marker, Molybdenum tvä

marker inlades uti Stybbe och undergick en

half timmes fmåltning. Blandningen hade val

fmåit, vågde 3 marker, var Jfkor och af ljus-

grå fårg. Kornet var dock ej rundt.

b) Foregående fammanfmåJtning , förfatfes

med två marker Vfolybdenam , och fmålres på
famma fått fofn den foregående. Des vigt var

nu fem marker. Den hade ej heller nu gått til

rundt korn: pä ytan var den grå rödacktig. gni-

firande: Emot hammaren hård och fkor. Drops
ej til minPta doft af ?vfagneten.^ Fårgen var

mork blågrå. Gryet kornigt. Enfam fmålte

den ej på kolet: blef allenatt blåacktig på ytan,

hvarefter Borax färgades dåraf något mera blå,

ån då den förut blifvit calcinerad. Småltbar-

heten tycktes ock nu vara mindre än vid förra

profvet. Salpeterfyra angrep denna famman-
fmåltning med häftighet, men til full uplösning

måfle dock kokning användas. Den blef rod

til färgen. Molybdenkalken iXilde fig hvit där-

ifrån, til bevis at den varit med Cobolt^<i for-

enad.

Flera flags blandningar af detta flag torde

vara öfverfiodigt at anföra. Jämföras defle med
dem, fom i fjerde fortfättningen förekomma,

finnes låt ikilnaden i den verkan, fom en me-
ra
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ra renad Molybdenum eller Molybdenkalk ut-

6fvar ernot Cobolt Regulas, åfven då man fö-

rellåller fig denfamraa i bagge fallen hafva va-

rit likadan til fin be/kaifenhet. Denna anmärk-
ning måfte ock lampas på de éfriga famman-
fmåltningar , fom nu åro gjorde. Man iårer

då finna at Vitriolsfyrans närvaro lättar fraålt-

ningen , i det hon, då Stybbe tilkommer, få-

fom et fvafve' uplöfer metallblandningen och
gör den til et /lags H^årften. Når Vitriolsfyran

blifvit ^å borttagen, at de finafte prof icke for-

må uptåcka den, få kunne vi fäga at den icke

helier har någon del i de förändringar, fom
tvänne fådane fammanbragte kroppar finnas

undergå, och hvilka egenfkaper fåledes utgöra

deras inbördes dragkraft til och verkan på hvar-

andra.

1 2. Tenn med Molybdenuin.

Finafte Tenn fmåltes med Borax, fedandet

befunnits fritt från Bly och annan inblandning.

Däraf tiireddes Filfpån.

a) Tenn 2 marker, Molybdenum 2 mar-

ker fmältes i fluten digel for pufien til et ivart-

grått, grynigt, fkört och tillika blött fmältfiyc-

ke, fom vägde 4 marker. Får blåsror kunde
icke något Tenn däri hvarken igenom bränning

eller med Borax tydeligen uptäckas 5 men fedan

Salpeterfyra blifvit kokad med denna famman-
fmältning, vifade fig äfven Tennkalk ibland det

hvita pulvret. Denne Tennkalk lät dock ej re-

ducera fig på kol.

b) Tenn fyra marker
,

Molybdenum två

marker. Smältes i Vindtugn med \ix.tt Stybbe
P 5 i llu-
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i Huten digel. Blandningen hade därefter fin

fulla vigt: Var något hårdare ån den förra,

och vifade i ofrigt et forhällande fom fvarade

mot der. faregående prcfvets egenlkaper.

é) Qvarlefvcrna af det fåregående profvet

f5riattes med 4 marker Tenn, och denna bland-

ning urfattes får en fjerdedels timmes blåfler i

AiTjan. \'igten hos denna fammanfmåltning var

nu åtta marker. Föreningen var tåmeligen

jimin; men hade icke uthärdat nog långvarig eld

för et blifva fcllkomlig. Stybbe nyttjades icke

vid denna fammanfmåltning, fom var hårdare

In de förra, låt hamra ut fig något, knarrade

ej fom Tenn enfamt gör, då det böjes fram och

åter : braft fnart af därvid och hade matt, grå-

acktigt och grynigt brott.

d) Samma Tennblandning fmåltes åter om
igen i Stybbe , för at göra föreningen fuilkom-

ligarer Den var efter förra fmåltningen röd på
den öfra ytan. Nu var den om.gifven af en

fvart Jlagghinna, fedan Stybbet, fom tilfattes

i liten mångd, blifvit förtärt, ehuru digelen ef-

teråt befanns val tilHuten. Det metalli/ka kor-

net, fom nåftan var rundt, v^gde få mycket fom

då det inlades , famt var fnarare 4itet tyngre.

Det lat ham.ra ut fig något innan det braft',

då det vifade alkgrått, grynigt brott. 1 ytan

ealcinerades det vid anblåsning på kol, utan at

Tennet kunde fegra ut 5 men vid klämning med
tången utkom Tennet med hvit fårg. Då et

fådant korn anblåfies å nyo , förhåll det fig

på famma fått: fmåltes det med Borax, för/lag-

gades åfven Tennet. Men ocalcinerade Itycken

af denna fammanfmåltning rördes ej af Borax.

Teni
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Tenn förenar f.g fåledes med Molybdenum
och åro bagge beflåndiga i de nyttjade ^idgrader.

13. Zink vied Molybdenu7?i.

Zink Regulas, fom var vål renad, bragtes

igenom filning til finafte fpån»

a) 2 marker Zink-filfpän blandades med
två marker Molybdenum och fmåltes , med li-

tet Styb^be omgifven, i Huten digel , fom ftål-

des i dragugnen. Efter § timmes eldning och
fedan anfiaiten affvalnat, var en fvart lemning

qvar, få los at den med moda kunde uttagas
,

och ån mindre vägas, emedan mycket dåraf

dels var bortfpildt, dels upblandadt medStybbe.

^) Aterftoden efter foregående f(5rft)k for-

fattes med en mark Molybdenum och 6 mar-

ker Zink, och infattes utan tilblandadt Stybbe

i fluten digel. Efter § timmes blåsning, funnos

två marker qvarliggande på digelbotnen, befiå-?

ende i en fvart, druiig och /kår maffa. Med
Microfcop kunde någon metalli/k fårg uptåckas

i de afbrutne druferne. För blåsrör förhöll den-

na drufiga fmålta fig fåfom de andra af famma
art och fiygtighet, fom denna år. Den rökte dock
icke för Blåsråret, då den enfam anblåfies på ko-
let 5 men då Salpeterfyra dåröfver bJifvit ko-
kad, erhölls et hvitgult pulver, fom föp fig

helt och hållet in i kolet, eller och rökte bort.

Syran höll Zink-jorden uplöfl. Uppe i digelen

kunde gan/ka få metallkorn uptåckas. Däremot
voro locket och bråddarne vål glaferade af den
upf^igande röken. Sådant i ackt togs åfven vid

alla de fammanfmåltningar j dar Metallerne blif-

vit
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vit flygtige. I fllfKap med Arfeniken tycktes

denna egenlkap vara ftorft , fafom den ock
borde vara. Ar Stybbe tilfatt vid fammanfmåit-
ningen, få halva forföken tilkånna gifvit at de
förtlygtigade metallerne mera upftigit i metal-

liiK form, ån de åftadkommit förglasning. Tvärt-

om har utilaget viiat fig, då fmaJtningen fkedt

utan Stybbe.

Ehura icke något rent Metallkorn kunnat

erhållas af denna förening, for Zinkens flygtig-

het fkull i. eld, få år dårfore få mycket mindre

ikål at neka mojeligheten , fom hår åfven nå-

gon liknelfe dårtil vifat fig och m^ed annan til-

ftåiining torde bringas til fåker fullbordan.

14* Manganefiuvi med Molybde?tmn.

At erhålla rått ren Manganefium år icke

mindre fvårt, ån at vinna famma åndamäl m.ed

någon af de andra Metallerna. De inblandnin-

gar, fom Brunftenen naturligen m.edfor, åro or-

faken hårtii och torde jåmvål til någon dei vål-

la den forvittring , fom Manganefium behnnes

få ofta benågen at undergå. Om Hr Scheele

haft fkål at uti fin Afhandling om Eld och Luft

fidan 142 (Leipziger Uplagan 1771) yttra fig:

3,Man fer af alt detta, huru fvårt det år at er-

5,hålla en ren Syra, en ren Jord, och jag få-

5,
ger ej får mycket at ånnu icke någon fedt en

j,ren Jord, et rent Alkali;,, få kan det famma
fågas om Metallerna, ånfkånt man icke /kulle

taga detta utlåtande i få hög mening, fom Hr.

ScHEELE det anfört. Hvad moda och omtanka

-har icke Profefforen och Riddaren Hr. Bergman
anvåndt at rena Nickel ifrån Vitriolfyra och

Jarn?
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Jårn ? Och likvål blefvo alla des tilbud til ftor

del frucktiöfa. Af det foregående kan inhäm-

tas, huru envift Platina, Nickel och äfven Co-
bolt qvarhålla de fmittor, hvilka håfta vid dem
och hvilka jag få gerna onfl^ade at, vid deffa

Forfok i fynnerhet, kunna ofvervinna. Hvad
Manganefium vidkommer, få befvåras den af

inblandning af Jårn aldramåft : och om fådane

arter af des malm tråfFas, hvilka därifrån åro

frie, få händer åndå, at fyror röja hepatefce-^

ring, fom hårror af den tungjord och icke fål-

lan ricktig Tungfpat, fom därmed följer. Af en

cryftalliferad ftrålig Brunftens^rt har jag erhål-

lit några korn af Manganefii Metallen
, fom

var fri från bagge deffa fel, och med bvijken

följande förfök anfiåldes.

a) Manganefium och Molybdenum til lika

delar blandade, fmåltes i Stybhe för pufien

til korn, fom var knöligt, och ej aldeles ruhdt.

Det fmålte ej för fig fjelft, ej heller färgade det

fynnerligen Boraxglafet , innan det förut var

väl calcineradt. I Skedvatten löftes det fullt

up, och lemnade endaft Molybdenkalken qvar.

Flera Förfök anfes ej nödigt at anföra, e-

medan detta nogfamt bevifar at Molybdenum
med Manganefium kan förenas til en ricktig

Metallblandning.

15. Anthnonmm med Molybdenum,
Regulus Antimonii var denfamma, fom i

de föregående fortfättningar blifvit nyttjad.

fl) Antimonium 2 marker, Molybdenum en
mark. Efter fm åkning i Åffjan var en iVart och
fålköt maffa qvar, at den ej hade nog famman-
hang j för at kunna uttagas. Det var nåftan ba-
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ra Moiybdenum qvar. För blåsr6r kunde åt-

minOone ej annat uptAckas. Det rökte af Mo-
jybdenkaik och löiies c-ft^r roftning ai Borax

med den firg , fom Molybdenkalk åftadkomT.er,

utan at gitva någon fynbsr Regaks efter An-
timonium. Då Saipeterfyra , fom med häftig-

het åi\'en i kölden angrep blandningen, med
tilkommen värme ftck verka dlrpå, förhöll

ri2 den hvita kalken iafom én blandning af

bagge Metallernas jord.

Z') Lika mycket af bÄgge Metallerne (til-

fammans utgjorande fyra marker) fmdltes i flu-

ten digel med tilfatt Stybbe i Vindtugn. Dige-

len var inuti öfverdragen med en hvit och grå-

acktig rok. Det fom var qvar vigde mindre

ån två m:3rk2r, och hade lamima egenfkaper,

fom det föregående profvet

c) Lemningen efter profvet 5) författes ån-

nu med fex marker Antimonii Regulus. Den-

na fammanflttning fmåltes utan Stybbe i tåpt

digel for infat? puiten, och efter en half timme

var ej mera qvar ån i| mark, liggande fåiom

en metallilk llxålla på Digelbotten. Utanpå

var den grågul: Ikor emot hammaren och i brot^

tet af blågrå fårg. För blåsrör rökte den, men
kunde ej enfam fmåltas til flytning, eller få at

Antimonium fkildes tydeligen ifrån uti korn,

icke en gång då Borax därefter tilfattes. På

våta vägen röjdes nog at Antimonium var dar-

uti närvarande. Et gult pulver erhölls, fom, för

fig fjelft pröfvadt, på kol rökte fiarkt, fmålte til

fvart llagg och drog fig til flor del in i kolet.

Antimonium kan fåledes åfven förenas med
Molybdenum. Svårigheten beftår endaft dår-

uti at Antimonium år lattfmålt och flygtig i el-
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den, lå at den ej uthärdar den fiarka och långvari-

ga eldgrad, fom Molybdenum fordrar, innan den

blir verkande eller D^ickelig til at ingå förening.

De flutfatfer, fom af det anförda kunna
dragas til befarande af Molybdeni MetalliP^a

Natur och ril uplysning om des förhållande

med de andra Metallerna, falla hvar och en

tydligare i Ögonen , ån at man hår behöfver ö«

ka vidlyftigbeten med deras uprepar.de. Ströd-

de anmärkningar dårom finnas desutom pä fle-

ra ftållen anförde , och kånnare åro iåtteligen i

Hand at utvidga och fam.manbinda dem. Det
torde vål fynas någrom at nog mänga Farfok

blifvit gjorde med denna Metall 3 men det kan

dock förifåkras at långt flera ånnu återflå, innan

des hela belkaffenhet blifver utrönt. En liten

förändring i proportionen eller i den öfriga til-

flåliningen
,

frambringar ofta en ny egenfkap

,

hvaraf det då förft blifver möjeligt at göra nå-

:gon tillämpning. Håraf år då kltt at fluta til

det arbete, fom fordras för at lära någorlunda

kanna et åmne, fedan hvarken gifsningar eller

förilagsmeningar , utan endaft ovederfågeliga

Förfök antagas fåfom medel til våra kun/ka-

ipérs ernående. De öfrige Metallerne hafva

i få många hundrade år varit bekante, af få

iimånga, af få trägna händer blifvit handterade:

och likväl göras ånnu dageligen nya uptåckter

i deras egen/kaper och användande : och likväl

återftå ånnu en mängd Förfök, fom med dem
böra anftällas.

Frågar man efter den nytta, fom af Mo»
lybdenkalken kan göras, få finnas en hop an-
visningar därom hår och där i det föregående

anförde, och naera förekommer ofelbart i det
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fom ånnu återftår at andraga. Det år erfaren-

heten, fom åfven hårutinnan år den ende fåkre

vägledaren. Man kan få!edes icke i]<.å!ioen vånta

at alt hvad fom möjeligen kan låras om et äm-
ne , /kali på m gång blifva utrönt. Hvar och
en åger frihet at i aniedning af det, fom re-

dan år updagadt, utvidga fina begrepp, fina til-

lämpningar 5 men utan verkelig handläggning,

utan anliålda Forfök, fom fedan lyckas lika val

för alla, kan ingen göra anfpråk på at hafva

uträttat något, fom år fakert och gagneligt.

FÖRTEKNING

Få Auäorerjie til de Rön
, fom aro in-

förde uti detta Qitartals Handlingar.
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y*) Sjökalfvar med Stam*

4g. §. N:o 26.

^rtVÅRG. - SJÖKALF (Medufa minima) : utån

Trefvare
'f

Kroppen kretsrund
^ åfvmipä

Q med
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med en genom pimkter tekmd attabladig Blomma
hvarf blad i ändan åro tuäflikiga , i medelpunkten

en fyralofvig Jldcki Inunder med en nåjian klubb-

lik och ädelt Slam,

Den år ofta funnen vid de Hollånd/ka ku-

ller af Bastek, fom omnämnt och afritat den

i fina Op. 2. p. 62. t. 7 i A. där den
heter Medufa minima. Man har. varit tvifvelack-

tis huru vida den vore den famma fom Trekant-

Jiråliga Sjokalfven (§. 28)* Men vid minfta jåmn-

forelfe, finner man at den år vida /Ici-d, Jag
har fåiedes hår uptagit den, och hemriåjler hu-

ruvida den må nämnas MEDUSJ MINIMA:
jTentaculif nullis^ Corpore orbiéulari, fupra piin^

^iato-florifero petalis o&onis extus bilobis
^ centro

mcicula qnadrilöba"^ Subtus Stipite fiibdavato , inte-

gro. Den år få liten, at den knapt år fynlig

for blotta ögat. Så mycket man for det närva-

rande har fig bekant om des utfeende, år re-

dan fagdt i kånneteknen* Det enda fom dåcvid

kan förklaras, år det at Stammen år få lång fom
Kroppens tvårlinea, at den nedantil år något

tjockare, rundad Ilåt och hel i ändan , det år,

utan Armar eller något annat bihang.

TO. §.

N:o :^7. PERSEISKA SJÖKALFFEN
(Medufa Perfea): utan Trefvare; Kroppen krets-

rund och kiillrigy innantil med fyra halfmänlika och

hvita inelfvor; Stammen med fyra Lancettlika Ar--

Det-
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Denne på fitt fått nog befynnerlige Sjökalf

år fannen i Medelhafvet , famt belkrifven och

sfritad i Förskals Defcr. p. 107 t. 33. f. B. b,

under namn af MEDUSA PERSEA Jumifphccri-

ca hyalina , hifiis a?wuIo opaco albo quater inter-

riipto ; marmnis Ti"iifaciilis niiUis. jag kaiiar den

MEDUSA PERSEA: TenfacuHr nu/Ms, Corpore

orbiculari convexo
^
Intefiinh quotuor tunatis albis

;

Stipite Brachiis qnatuor lanceolatis. Anledningen til

binamnet år mytologin-c: PtrFnL? var Jupiters

Son och förmålte fig med /Egyptiflia Konungen
Cephei dotter Andromtda (§. 34/^, fedan hon öf-

vervunnit Medufa (§. 2). Deffa håndeifer kun-

na närmare inhämtas af den mythologiika Hi-

florien, hår li;ole vi endaft fäga något om den

Perfei/ka Sjukalfvni. Den häller 2 tum i tvärli-

nea , aldeles jåmn i kanten, /Ivvfårgad och in

ifrån genomll^ina de fyra vanliga Halfmånlika

ineifvor, fom åro hvita med mörka ftriraor tvårt

öfver. Stammrn år något ftyf, tjock och trind^

från hvars anda utRå fyra Lancettformiga och i

kanterna krafade Armar af Kroppens halfva

tvårlineas långd. Men det fom 'Irer vara fåll-

fynt beflär dåri at omkring Stammen nedhänger
Jika iånot en hinna, fom i något äfftånd ompif-

ver den fåfom en open Såck fållad up undér

Kroppens hvaif.

TI. §.

N:o 28. FÅGIG SJÖKALF (Medufa un^

dutata): iitein Trefvare; Kroppen kretsrund ock

kuliri^, med vå^igt utjkiiren brädd y Stammen med

8 långgrunda Armar ^ men tHfin ofre del lik/om jålli-'

ge och delte i något pä hvarmdra liggande löf,

Q % Reau-
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R.EAUMUR har funnit flera af denna SjokaJf

Vid de Franilca Kufter, famt befkrifvit och afri-

tat en dåraf i Åä, Paris. 1710. p. 479. t. ii.

f. 27. 28, under namn af Gelee de Mei\ Oför-

gripeligen driftar jag fåga, at det utan tvifvel

år famma Sjokalf fom Borlase funnit vid de
Engelika (irander^ famt afritat och befkrifvit i

fin Nat. Hift. p. 257 t. 2r. f. i^, dar den he-

ter Urtica marina ex frunco ocfopedali limbo iw"

bricatim undante. Denne Författare medgifver

dock fjelf, hvilket och verkeligen få fynes, at

han haft et fkadadt och ofullkomligt exemplar..

Pennant har likväl folgt honom, då han i fm
ZooL 4. p. 58 upfort famma Sjokalf under

namn af MEDUSA iindrJata wkh iindulafed edf^cSi

{ivith fångs o?i fhe projecfwg parts) ; Four orifices

hmeath^ betwecn which rifes a ftem divided mto
£7ght la7'ge ragged tentacula. Det clauderade

håraf år oricktigt, emedan det grundar fig på
fådana ftållen af Sjokalfvens brådd fom varit

fonderrifna. På Latin torde den fkåligen kun-

na kallas MEDUSJ UNDULATA: TentacuUs

milUs\ Corpore orbicidari convexo , margtne repans-

do; Stipite Brachiis 8 teretibits ad bafin irnbricato^

fnbfoUatis, Den fom Aldrovandus de Exangv.

L. 4, t. 18. f. 18 och Jonston de Exangv. L. 4.

t. 19 kalla Piilmo marintts Mathioli , kan icke

liknas vid någon annan bekant Sjokalf bättre

ån vid denne, ehuru åndarne af Armarne are

något befynnerligen teknade.

52. §.

Vågiga Sjöhaljven lärer vanligen hålla

QUikring 9 tum i tvärlinea, m«n hinner ock

ftun-
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^undom til 2 fot, och 2f tums tjocklek i mid-

ten. I kanten år den iqrfedd med rundade in-

och utbogningar iikfom vågig; På viffa atbog-

ningar har Borlase fedt et litet krufigt ut-

fkott, fom dock icke varit annat ån lämningar

efter dår des exemplar varit ikadadt (§. 51).

Inunder Kroppen år Stammen fåftad medeift

4 från hvarandra afilående Bålar eiler Rötter

,

hvilka fåledes låmna lika många tilgångeliga 6p-
ningar eiler 6pna gluggar imellan fig; deile Bå-

lar förena fig federmera til den tjocka hufvud-

ftammen , fom vidare fördelar fig i de 8 i kan*-

neteknen nåmnde ^Armar^ På utfidan dår deffe

armar börja, fitta for hvar och en 2:ne fmå
kottflikar eller bihang fom i öfra andan , fom
vetter mot Stammen , åro på åtlkilligt fått vek-

lade och krufiga3 Borlase fåtter deras antal til

14 och krufade i nedra andan , jiien de åro

med fåkerhet 16. Bukens hålighet fy nes hålla

tvårt ofver \ af hela Kroppens tvårlinea; Vid
den krets fom utgör des ytterHa grans utftå 16
uddar eller trefidiga Tekningar, fom råcka med
fina åndar til den ofriga hålften af Kroppens
undra del utorr.kring Buken, Midt igenom hvar

och en af deffe trefidigheter går et ror, fom
ytterft år grenigt i anfeende til fmårre utftigan-

de Ror 5 Men hvart annat af deffe Hufvudror
går vidare ånda ut i Kroppens brådd eller kant.

igenom deffa Ror fpridas våtn<:orna ut i he-

la Kroppen 5 och de Ror fom gå ut i Krop-
pens brådd åro opna i andarna, få at vatn

dårigenom fynes både kunna infupas och ut-

gjutas.

Q 3 53»
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53. §.

Man finner altfå af det fom fift åfvanförs

blifvit fagdt, af inom den undra delen af Krop-
pen befinnas i6 Hafvudror eller Canaler, men
at den yttra Bråmen dåraf endaft har 8, eme-
dan de ofriga 8 icke gä dit ut, Orfaken hår-

til år at den inra delen af Kroppen år tjocka-

re och betarfvar m.era våtfKor och flera tilfor-

ningsrorj men den yttra delen dåraf år mycket
^unnare och behofver få mycket mindre tilför-

ning. Stam och Armar m. m. hafva åfven fina

Rårl, ty i de fenare fer man tydeligen et Ror
midt långs igenom nedfiiga, h varifrån åtfRilliga

grenar utgå ånda til fidornas ytor , och alla åro

i Årmarnes 3/tor opna. Det år til åfventyrs

detta Haas Sjokalfvar fom Kalm blifvit varfe u-

tanfor Frankrike och Spanien , och fom han

omtalar i fin Amer. R. 2. p. 117. Han fåg en

myckenhet fmå Filkar af 3 til 4 tums långd

famla fig omkring dem, fom plåckade eller

niopo alt for et fm.å ftycken af dem. De
fåledes fönderplåckade eller fönderflitne Sjo-

kalfvar, voro til fårgen mycket röda, lik-

fom hade de blödt dåraf, ehuru ingen blod

marktes i dem fom uptogos. Deffe fororla-

kade ingen fveda, ånfkont m.an tvättade fig med
dem och låt det torka 3 Reaumur intygar åiven

det famma. Det år all anledning at tro det

vara Vågiga Sjökalfven, fom Maktens i fin

Spitztb. R. p. 129 be/krifvit under namn af

Zackener Rotzfifch , och då har man ånnu den

mårkvårdighet at tillägga det han fedt denne

Sjokalf fara rått up - och åter nedfara, på lika
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fått fom man fioter ned en kapp i vatnet och

fer den åter upkomma.

54.

N:o 29. ATTJSTIFTIG-SIÖKALF (Me.
dufa o&ojtyla): utan Trefvare; Kroppen halfklot-

rujidj hwttrig-, med en myckenhet genomlyfande firå-
iar; Midten inunder med klangen^ Stammen med S
greniga och ytterji mängkfujiga Armar»

En få månglemmad wSjokalf, fordrar des

flere kånnetekn. Fokskål mk dårfore icke an-

fes vidioftig fom, då han afritat och befKrifvit

den i fma Defcr. p, 106. t. 30, gifvit den nana-

net MEDUSA OCTOSTTLA hemifpha:rica y

Tentacuiis margine nullis
, fuhtus eokmna qnatiior-

plicata apice lobis o5fo muttifidis, lateribus fede-

cim appendicibuf^ Det hade varit onikQligtj at

han gifvit en lika vidioftig belkrifning. Jag
menar at denne Sjokaif bor kallas MEDUSA
QCTOSTTLA : Tentacuiis: nullis ; Corpore hemi-

fpharico tiiberculofo i radiis confertis pelkicentibus;

Subtils centro cirrato , Stipite Brachiis 8 ramofis

miiltijidis. Den finnes i Råda Hafvet, och kal-

las af Araberna Homed, Den år blåacktigt il^y-

fårgad, och håller en fot i tvårlinea. Om man
/kali doma af Ritningen, fynes den åfvanpå ej

allena ofveralt befatt med fmärre knottrar i en

lika ordning fåfom Fjällen på en Fillc (tuberculi

oblongi imbricati), utan ock i midten fynes

likfom en hog eller famling af flora och Agg-
formiga vårtor, hvilka i yttra eller fmalare ån-

dan voro tvärhuggna och til åfventyrs öpna.

Dereii man jkulie få lof at giffa, få länge til

Q 4 des
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^es man erhåller mera vifshet, kunde det ock
fynas fom delTa ftora Vårtor voro Sjökalfvens

agg eller nyfs framkomna Fofter.

55-

Den nedhängande Brämen af Kroppen, fä-

fom tunnare 5 vifar ock tydeligare de i kånne-
teknen nämnde genomlkinande ftrålarj På 8
ftällen fynes likfom en ftråie tillika med den
omgifvande bräddens hud aldeles vore bort»»

bruten: därigenom formeras 8 Hka ftycken el-

ler afdelningar på Brämen, hvarje af deffe af-

delniiagar innefattar 8 ftrålar, och fåledes utgå»

ra alla Kroppens ftrålar et antal af 64. Vid
hvarje omnämndt ftälle där en ftråie fynes va-

ra utbruten, är foljackteligen en lång och

jämnbred inlkärning eller åpning därefter: dä?

fäges i belkrifningen af Forskål et litet lof ut-

fitta , men i Ritningen vifes det icke. Stammen

är fäftad under Kroppen med fyra Bålar (§c

5*2), hvilka federmera förena fig til en Stam
fyra tum lång, och tjock fåfom en Männifko-

Arm; Ifrån fidorna af denna Stam utflå 8 kaf-

velrunda Armar, fom vidare dela fig i Grenar,

hvilka ytterft äro mångkrufiga eller flarfgreniga

och inunder lurfviga. Utan til vid hvarje Arm,
där den utgår från Stammen och til där den

börjar dela fig i grenar, fitta två Ikifvor eller

platta hudftycken, tums långa och aflångt fyr-

kantiga, hvilkas underkant är jämn, men den

6fra krökt eller våglik famt på åtikilligt fätt in-

Ikuren; Det äro deffe 16 ikifvor eller bihang,

fom Forskål i känneteknen kallar fedechn appen-

dices* Ifrån Kroppens medelpunkt eller från

om*
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omkretfen af Kräkets mun nedhänga flera KIciu-

gen långt nedom Armarnes andar 5 Deffa Klan-

gen åro uptii tjocka fäibm en dufvopånna, men
affm.alna utföre och Huta fig i en (phs : deras

antal torde vara ofåkert, men Ritningen utvi-

far fjutton.

f6. 5.

N:o 30. CEPHEI^SJÖKALF (Medufa
Cephea); utan Trefvare*-, Kroppen nåjtan halfkloU

rund i hiåttrig, mörkrodacktig och i kanten krujig;

Midten inimder med Klangen , Stammen med g gre-

miga och luddiga Armar,

.Denna finnes i Röda Hafvet, fam.t år åf-

ven belkrifven och afritad i Fokpkåls Defcr. p.

108. t. 29, dar åenhtttx MEDUSA CEPHEA
pallio tiibercidato fiifco rnfefcente^ margine creuato

;

Brachiis fubtus o&o lanatis. Jag kallar den ME"
DUSA CEPHEA: Tentacidis nuUis ; Corpore

fiibhemifphcerico , tuherculato fiijco rufefcente
^

margins crenato ; Siibtus centro cirrato ; Stipits

* Brachiis 8 ramojls lanatis. Kroppen år full af

knåttror eller gan/ka fmå körtlar
,

genomil\in-

lig och med 8 blekare eller matta ifrån mid-
ten utgående ftrålar fom iluta fig mot bräd-

den, och åro därÅggrunde och tuklufne (§. 49).
|melian hvarje 2 fträlar, åro i fjelfva brådden g
nåftan halfkretsrunda eller utåt bögda tunna flac-

kar, hvilka göra at Kroppens brådd år krufig.

Stam och Armar åro mörkt ikyfårgade, och i

det nårmafte af famma daning fom på Åttaftif^

tiga Sjokaljveny men Grenarne åro trefidige el-

ler trekantige, famt på undra fidan och i ån-

darne befatte med ganlka fina^ korta och mång-

Q J d^ita
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delta kottrådar, fom foreftålla et morkrodack-
tigt ludigt (kmny Hår och dår på famma fida

finnas frnå Åggformiga hvita och genomlkinliga

Kroppar fåiom Biåfor, men dock fylliga och
geléacktiga. Ifrån Kroppens medeldel nedhän-
ga imeilan Armarne mer ån 6 tums iånga hvit-

acktiga Klangen, af en dufvopånnas tjocklek och

i det nårmalle jåmntjocka; de fågas vara flere
,

på Ritningen räknar man nio, på andra åter

/kola de vara aldeles ofynliga, fålom formode-

ligen ihopadragna. Några af deffa Sjokalfvar

utgåfvo ifrån munnen et hvitt åmne, fora var

nltiiktluddigt (^m^ateria reticulato-lanata): Man
har ej med vifshet kunnat fåga, om det var

en Aggmaffa. Deffe Sjökalfvars ftorlek år Jcke
utfått, men af Ritningen flätar jag dock, at de

måtte vara något mindre ån åfvannåmnde Sjö-^

kaif.

57.. §^

N:o 31. SMÅÖG^D-SJÖKJLF (Medu[2L

ocellatn): utan Trefvare\ Kroppen kretsrund och

något platt , med nedhd?igande Brddd^ åfvantil df-

ven med fnöhvita Flackar omgijne af en mörk Ring

\

Stammen med S lurfviga Armar y med Kldnge.

Denne pråcktige Sjokalf, fom med fina 6-

gonlika Fläckar kan liknas vid en Stjernehim-

mei, år til fit råtta hemvift mig ännu obekant:

i allmänhet kan man väl upgifva ftora Verlds-

hafvet. Den finnes i Kongl. Vet. Academiens

ocli Naturforflcande Sällfkapets i Berlin Samlin-

gar, dit jag haft det noje at inlemna honom.

Des hela tvårlinea går inemot 2 tum. Genomen
14 tura
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14 tum ifrån brädden omkring gående mufkel år

éfra delen eller Spegeln ikild ifrån Brädden,
hvilken nedhänger fåfom en Gardin med jåmti

eller icke mårkeligen krafad kant. Stojnmm fy-

nes delad i 4 delar och livarje del i 2 Armar

y

i hvilkas lurf här och dar fitta likfom ganika

fmå äggformiga bleka korn, til åiventyrs Ågg?
Hvarje Arm, inberåknad fm Stam, håller en tum
i längd, och i ändan nedhänger et ofta dub-
belt längre Klänge. Beträffande Färgen^ är den
hvitacktig ikyfärgad: på Spegeln genomlyfer
inifrån en brunröd tekning af en fyrabladig

Blomma, och ofveralt i lagom affiånd, båda

på Spegel och Brädd, befinnes en ftor mycken-
het af de i känneteknen nämnde ögonlika Flac-

kar, upftigande och utgörande ganflia fmå knåt-

tror fåfom minila knappnålshufvuden til florle-

ken 5 Armarnes lurf tyckes ock hafva varit brun-
rödt eller mörkt. Man torde kunna kalla den-
na Sjokalf MEDUSA OCELLATA: Tentactilh

nullis : ,Corpore orbiculari planmfcido^ Umbo defle^

xo pendente , fupra tmdique macidis nivers fujc&

annidatisy Stipite Brachiis S lamtis-^ cirratis.

N:o 32. KALOTT^SJÖKALF (Medufa
kemifpha^rica) : Kroppen halfklotrund med ^ frän
midten mot Brädden gående Klubb-like och korsvis-

fläidte Inelfvor y 16 Trejvare i kanten; Stammm
gmijha kort och fyralofvig.

Om den hade frantfade Ref, och des Tref-
vare voro annorlunda ftäldte och be/kaffade,

lå hörde den aldeles tihKlockmaJh Slågtet, hvil-

ket
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ket den mycket liknar. Den uppehåller fig på
flera Hållen i Nordfjon fall fälliynt, och år förft

fannen famt be/krifven och teknad af Grono-
vius i Acl. He]^^ 4. p. 38. t. 4. i. 7, p. 379^
dår den heter MEDUSA HEMISPHMRICA

,

coftis transverfalibiis qvatiior^ TtntciciiUs marginali^

bm phirimis minimis^ margine iiifegerrmo. Man
har federmera i det nårmafte altid bibehållit

detfamma, ty v. LiNNé S. N. XII. p. 1098,
kallade den MEDUSA HEMISPRMEICA co^

Jlis trmisverfalibus qvatiior^ TentaciiHs marginali*

bus phirimis i margine integerrimo. Det famma år

ofverfatt af Houttuyn och Stat. MUller i

Nat. Syli. 6. p. 127. under namnet Af. hemifphcs'

rea. På iika fått har den åfven af O. F. Muller
biifvit uptagen i des Prodr. n. 2822 ^ men i

hans Zool. i. p. 13. t. 7. dår den både år vål

be/kritven och afritad, heter den MEDUSA
HEMISPH.JERICA coftis transverfalibus quatuor^

TentacuUs (rtobiilisque marginalibus
^

margine inte*

gerrimo. Jag har hållre velat nyttja ordet In-

teftinum ån coRa, fåfom både fannolikare och

åfven at undvika tvetydighet i anfeende til

Klockmafkarne m. m. fom nedanfore närmare

fkall uplyfas. Således håller jag före at den bör

kallas MEDUSA HEMISPHjERICA: Corpore

hemifphcerico ^ Intejlinis e vertice ad limbiim criicia-

tim exeimtibiis quatuor clavatisy margine Te^itacu-

Hs fedecim . Stipite brevjfmo quadrilobato. På
Danfka heter den Kalot-Goplen.

<;g. §.

Kalott - Sjökalfven är fä liten at den icke

håller mer åa 2 linier tvärt öfver5 När hårtii

kora-
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kommer at den år /kyfärgad och mycket ge*

nomfkinlig, finner man lått at den fvårligen år

fynlig om dagen, undantagande at man fer nå-

got lefvande röra fig^ Man måfte fördenfkull

betjena fig af Ljus och Synglas, om man råtte-

iiaen vili betrackta den. Man finner då at denö e

år likfom fammanfatt af ganlka fina körtlar. Of-

verft i midten genomlyfer en MtQn fyrkant, och

i den en mindre ljusgul fyrkant. Något iitet i-

från Kroppens brådd märkes fyra Aggformiga
fmå Kroppar i lika afftånd från hvarandra^ och

från hvar och en af deffe utgår en Sträng eller

Rör til hvart och et horn af åfvannåmnde fyr-

kant. DefTa Ror fynas fåledes göra communi-
cation imeilan berörde fiållen och förmodeligen

genom ofynfiga fidogrenar 6fver alt i Kroppen,
fom mernåmnde Ror dela i fyra lika delar. I

Ijeifva kanten af Kroppen märkes i lika afftånd

rundtomkring i6 fmå klotrunda Kroppar (pl
Ritningen hos Muller förefiålles deras antal til

24), och ifrån hvar och en af dem utfitter en
vågigt krökt Trefuare^ fom dock kan rakt ut-

flråckas och åter fammandragas; Annars åro de

af vanlig Ikapnad, hållande i långd vid pafs

fjerdedelen af Kroppens tvärlinea. Inunder in-

om brädden är likfom vidhäftad en krufig rim-

fa inåtvänd, och i medelpunkten befinnes den
i känneteknen nämnde Stommen , fom är rörlig.

Denne Sjokalf fimmar på vanligt fått , mm
ganlka fnällt.

yg. 5. b

Nio 32 b. KLO^S^ÖKALF (Medufa un^

guiculafa) Kroppen halfklotrund åfvantil platt-tvär-
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huggen, längs ät 16 Jrrälig ^ Brådde??, 16 gä?? grer

vwtt in/kuren med lika mån era KloHke Trejvare;

S-ammen af Kropjjens hågd och dttajärigy i ändan

matt fyraflikig.

Den år mycket val afritad och befkrifven

uti Kongl. Vet, Academiens nya Handlingar 9,

p. 198. t. 6 f. I. af Do<^or Swartz under be-

rörde namn. För mera tydelighet ikull , me-
nar jäg den rätta benämningen böra blifva ME-
DUSA UNGUICULATA: Corpore hemifphcrrico

vertke truncato , longitudinaliter fedecim radiato y

margme fidecies fubemarginato , TentacuJis totidem

iingiiicuI?Jormibus ; Stipits longitiidine Corporif

G^ies Jiriato , apice fubqiiqdrilobato,

60. §.

Nro 53. SPEL-SJÖKALF (Medufa cijm--

Baloid^a) Kroppen klockformig med 4 frän rnidfen

mot brädden gäende och korsvis ftdldte läiigruuda

och Jljelkade Ineljvor , ig Trefvare ika?:ten\ Stam-

men läng och Kläppformig»

Vid de Hollåndlka Stränder år den fångad

famt beikrifven och val ritad af Slabber i des

Phyf. Beiuft. p. 5:3. t. 12. f. 1-3. under namn
af Medufa cymbaloidea. Är något florre ån en

half Haffelnöt, Skyfårgad med gulbrunacktig

kant, Inelfvor och Stam, famt Carmofin roda

Trefvare hvilka åro af lika Ikapnad fom på
Kalott-Sjökalfven. Ifrån Kroppens medelpunkt

utgå fyra fmala Ror fom fedan mycket utvidga

fig och utgöra Kråkets Inelfvor. Stammen
«ller Magftrupen är få lång at den hänger ned-

om
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5

om Kroppens brådd, och när den är fluten lik-»

nar den en Klockklåpp. Den flokar en få flor

Filk at den til håiften hänger' utom Magilrupen,

men inom 2 timmar år den få affmållt eller för-

tärd och infugen at den icke mer fynes. Jag
nämner denna Sjökalf MEDUSA CTMBA^
LOIDEA: Corpore campamdato , Intejlinis ^
teret ibus pedunciilatis e vertice ad limhum cruciatm

exmntibuT-t margine Tentamlis iS ; Stipite longio'

re pijlilliformi, ^

61. §.

N:o 34. TOPP-SJÖKALF (Medufa cacu-

minritä) : Kroppen kågelformigt-klockUk , teknad

med et ifrån m''dten til brädden fående rödgidacktigt

kors^ inunder brädden med oräkneliga Trefvcire;

Stammen med fyra Armar,

Med tilfatt frågetekn har Forskäl, i fina

Defcr. p. 1 10, kallat denna vackra Sjökalf

MEDUSA CRUCIATA? hemifphcerica ^ mm
riijefiente corports latitndine*. På famma ftåll©

finnes den åfven både beikrifven och afritad u
33. i A. a. I. 2. Den år vifferligen icke, och
har näppeligen någon likhet med Medufa cru-

tiata eller Kors-Sjökalfven (§. 14)^ fom vid

jånanforeife fnart inhämtas 5 däremot har den
mera likhet med Klock-Sjokalfven (§. 39.), men
ock ganfka tydeligen därifrån åtlkild. Den
kan. fåledes fäkert med eget namn upföras, och
fdrmodeligen kallas MEDUSA CACUMINA-
1A: Corpore fubconito - CampanulatOy criice e ver^

ike ad limbum tendente rufefcente^ margine Jubtut

Tmtamlis mmsrojis^ Stipits Srachiis quatnor.
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Den år ej florre ån et hälft Kirfebär, merändels
halfklotrund men ockfå fiundom fäfom en Kloc-

ka eller en afflympad Kägla , då den åfven ifrån

högden och til brädden fynes vara fårad.

På öfra fidan år den teknad med 2:ne breda
och rodgulacktiga Ränder eller Rör, fom gå i*

från den ena brädden til den andra, fkåra

hvarandra i råt vinkel på Kroppens öfverita me-
delpunkt och utgöra fåledes et kors 5 I hvarde«

ra vinklen af detta kors
,

fynes iikfom et litet

Hål eller en ganfl^a liten hvit Ring: deffa Hål
eller Ringlar utgöra altfå et antal af fyra, och

befinnas i fjelfva toppen af Kroppen. Brädden
sf Kroppen år tunn och ofta rödgulacktig

5

Straxt inunder den famma utfitta en myc-
kenhet /kyfårgade Trefvore , fooa långre ån

halfva Kroppens tvårlinea, af vanlig Beikaffen-

het. Inunder Kroppen utfiår Sfammtu ifrån me-
delpunkten, til fin be/kaffenhet ftyf, föga ge-

nomfkinlig och rodguJacktig3 den /luter fjg med
fyra våndeliga Armar, fom i kanterna åro vå-

gigt fåiliga. Denne Sjökalf Timmar ockfå myc-
ket fnållt3 Formodeligen år den funnen i Me-
delhsfvet.

62. §.

N30 35". MÖSSE^S^fÖKALF (Medufa A'.

kåta): Kroppen Aggjormigt Klocklik med en fiij'

färgad klotformighet pä toppen^ brädden med en

myckenhet vid Fä(let blekgiilci Trefvare ; Stammen

längs efter med Flikar,

Denne är aldeles med vifshet funnen i

Medelhafvetj famt beikrifven och afritad hos
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FoRSRÄL, Defcr. p. iio t. 33. f. D, där den
heter MEDUSA PILEATA ovato-campanulata;

fuperne globo hyalino^ intus niicleo riibro oblon^o;

Tentaculis marginis numsro/tSy bafi jlavts. Den är

tydeiigen åtlkiid ifrån Hatt- Sjokalfven (^§. 25),
och må dårföre kallas MEDUSA PILEATA:
Corpore ovato ccmpanulato vertice globo hyalino ^

margine Tmtaciilis mmerofis; Stipite longitiidinali»

ter lobato. Den är halfannan tom lång eller

hog, och håller något mindre än en tum imel-.

Jan bräddarna. På 6fra äadan fitter en afläng

Knapp af en fullkomlig ärts florlek, något vi-

dare nedtil och forent med Kroppen utan fyn*

nerlig mycket märkelig Ikilnad (fefRlis). Krop-
pen är nog genom/kinlig, och rundt omkring
des brädd fitta en myckenhet Trefvare af

vanlig Ikapnad eller nog tjocka åfvantil, något
längre än en tum. Den ifrån midten inom
Kroppen, fåfom kläppen i en Klocka, nedhän-,

gande Stammen är cn tum lång, med ungefärli-

gen fyra långs åt gående näftan trekantiga och
i yttra kanten vågiga Flikar: alt detta är af en
vacker rod färg, fom dock i Sprit förfvinner.

Et ftycke nedan om åfvanberorde Knapp , har

på Kroppen befunnits et rundt omkring gående
Ärr, likfom Kräket där gjordt et utlkott eller

en ny tilbygnad vid fin Kropp 5 Men emedan
Forskål ej fedt mer än en enda af denna Sjö-

kalf-art, lå menar han at fådant varit en tilfålC

lig åkomma.

63. §.

N:o 36. CARMINRÖD-SJÖKALF (Me.
•iufa fangiiinoUnta) : Kroppen a/långé •äggformig ,

R ^.
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på Toppen Jlo.t^ Brädden med ig Trefvare; Sfaw
men kortf i ändan tvåflikig, med et Trattformigt

Snyte.

År funnen vid deHollåndlka Stränder, och be-

/krifven famt afritad hos Slabber i des Phyf. Bel,

p. 59. t. 13 f. 3, under namn af die Karminrothe Be-

rov. Den lårer icke vara mycket fiorre ån et

Risgryn. Til /kapnaden aflångt- åggformig el-

ler något kafvelrund, men rundad i Toppan-
dan och ilåt eller utan någon Klötformighet

fåfom på Moffe-Sjokalfven. Den andra andan

år iikfom tvårt aflkuren och brädden omgifven

af en gul Gördel, förfedd med ig Sky färgade
Trefvare, af halfva Kroppens långd, vid deras

Fåfte aflångt-klotformigt utvidgade och carmin-

röda. Kroppens fårg år utantil Skyfårgad, in-

nantil Ijasbrun. Stammen år gul «ch carmin-

fårgad, ftundom aldeles carminröd: i midten

af des åndflikar utftiger den fåfom et Ror hvil-

ket få utvidgar fi^ at den Huteligen forenar

fig med Kroppopningens Brädd; Kan hända

ock at det år allena Kroppens Brådd fom fiiger^

ned til Stammen eller des Mundopning, på li-

ka fåft fom på Klockmalkarne (Beroé). Den-
ne Sjokalfs rorelfe år vältrande. Jag kallar den
MEDmA SAl^GUimLElSTAiCorpore oblon-

go ovato^ vertice fmplici, mardin e Tentacidis ig >

Stipite brevi apice bilobo , medio in roftrum mftin-

dililiforms produdfo^

64» §.

N:© 37. LTS ' S^ÖKJLF (Meåuh fiom^

luca): Kroppen kretsrund och platt, med bruna

Vår-
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Vårtor och prickar^ S röda Trefvare i kanten;

Stammen nedantil pä åtlhiliigt [ätt fä/lig.

Denna Sjokalf har Forskål funnit i Medel-
hafvet, och befkrifvit den i fina Defcr. p. 109. un-

der namn ziMEDUSJ NOCTILUCA orbkularis,

deprejfa , verrncif pim&isque brunneis, maroinis' Ten*

taculis o&o rubris. Jag finner for det närvarande

icke heller någon betänklighet at fåga MEDU*
SA NOCTlLUCA\ Corpore orbmdari deprefo

^

verrims pmiMisque brunneis ; mar ij tne leiitociilis g

rubris; men måtte dock tillägga Stipite extuf

varie plicnto. Den håller tre tum i tvårlinea

och år haifannan tum tjock i midten. Til Jdr*

gen vanligen fåfom de flålie Sjokalfvar neml.

/kyfårgad, men tillika något rodgulacktig med
bruna Flackar och Prickar

5 Jämväl genomlyfer

åfvantil en blekröd Ring, på fyra IMllen af-

bruten eller åt/kild och lårer formodeligen be-

ftå af de vanliga 4 halfmånlika inelfvor: ifrån

denna Ring gå krökta ftrålar, til medelpunkten.

Brämen af Kroppen år nedbogd och deJt i 16
tunglika röda och utvändigt rödbrunt fläckiga

Flikar, men fom dock åro förente eller flutne

med en tunn hinna: hvarje flik år förfedd med
en Nervftrång i kanterna. Imellan hvarannan

Flik år en liten fpringa, h varifrån nedhänger
en tums lång, fammantryckt

,
något ftyf och

röd Trefvare: altfå utgöra de et antal af 8.

Stammen är dubbelt längre ån Kroppens tjock-

lek , och nedantil fyrafållig eller fyralofvig,

til någon del brunflåckig, och i nedra kanten

på åtlkilligt fått fållad. Denne Sjökalfs rörelfe

beftår, fåfom vanligt är med de flåfte Sjökalf-

var, i bräddens in - och hopbögning famt åter

R 2 ut-
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ctfiräckning, famt Stammens vridning och Tref-

Varnes bogningj men de kunna icke in - eller

hopdragas , i anfeende til deras ftyfiiet.

6r. 5.

Ibland alla andra är denne SJokalf i fyn-

nerhet mycket lyfande, dock mindre i midten

än i brädden 5 Det år med denna fom de for-

f5k egenteligen åro gjorde, hvilka redan blif-

vit omtalte. Forskål har ment at denne Sjo-

kalf vore nog lik Storhajs Sjokatjven (§. ig.),

men få långe den ej år mera kand, lårer man
hafva fvårt vid at fåga fådant med viishet;

fnarare kan man tvifla dårpå. På lika fått, det

år med famma eller mera ovifshet, fkulle man
ock kunna fåpa at flera ai Brown i des Nat.

Hiii. p. 3 8V vipforde Sjokalfvar voro förändrin-

gar tii Lys-Sj6kalfven, fåfom til ex. MEDUSA
minor vtrriicofa nan fteliatay TentaciiHs maculis

riifefceiitifms adfperjis ? Dåremot har Forskål fjelf

fedt en verkelig förändring til Lys-Sjokaltven.

Denna förändring var något dunkel och röd-

brun
,

åivanpå ofver alt med Ärtlika vårtor,

hvilka tillika med den yttra tunna huden affol-

lo i Sprit 5 Des Stam höll icke fållan 6 tum i

långd, och var fyra lofvig. Denna kan altfå

med fåkerhet upfåras fåfom en forändring 3.

Corpore fubopaco pmiiceo , verriicis pijlforrnilmsfu^

perne plena. Men om hit, eller til nåftföijande

Art, kan föras den fom Brown i fin Nat Hift.

p. 385 kallar MEDUSA minima fubfufca verrU'»

cofa? och löm åte« af et flags Foglar af fam-
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m2L Författare kallade Eariflits eller Loggerhead

Turtles: dårom år raan åfven i ovifshet.

66. §;

N:o 38. PÅRL'S3fÖKALt (Medufa Per^

ia): Kroppen Klockjormig äfvanpä knottri^ ock

nedantil Jldt ^ i kanten dra 8 läiigrmida Trefua»

re med en rund knapp i dndan. Stammen läng ock

fällig, på dndan qvaftHL

Slabber har funnit den vid de Holländfke

Stränder och man fer den vål afritad men kort

belkrifven i des Phyf. Bel. p. f 8 t. 13 f. i. 2.

under anförde namn. Den år til ftorleken fom
en half Haffelnot ; åfvantil något öfver hälften

genom/kinlig-Pårlfårgad och tått befatt med
knottror likfom Pärlor. Den nedra delen eller

Brämen är tunn genom/kinlig och ljusbrun: den
yttra Brädden däraf fåreftäller en krufig Spets

med hvarjehanda infkärningar eller krusningar,

Trefvarne äro Ii korta långrunda j och ljusbruna
,

med en klotformig fvart Knapp i andan. Stam»

men är få lång at den fynes et godt ftycke ut-

om Kroppens brädd 3 i fynnerhet när Kräket år

i rörelfej til färgen ljusbrun, långs efter fållig

och i ändan uprifpad liknelfevis fäfom en qvatt

eller borlle af grofva Trådar. Des benämning
torde blifva MEDUSA PERLA: Corpore cam-

panutato fupra tiibercutofo , Umbo Icevi^ margine

Tentacutis g teretibus eapitatis; Stipitc tongiore

fUcatOp apici peniciUato*

It3 67,5,
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67. §.

N:o 39- FINGERBOR - SJOKALF (Me-
dafa Dt^itah) : Kroppen halfklotrund och tiä^ot

Kåg;elformi^ ^ i kanten med Trefuare få[om en hår»

frans omgijven; Stammen i ändan fdjom med en

hårqvoji,

Fabkicius har träffat denna Sjokalf i Haf-

vet vid Grönlands ytterfia Skar, famt befkrif-

vit den i Im Fn. Gr. p. 366 med namnet ME-
DUSA DIGITALE hyalhci fiibtus centra pifriU

lifero, margine ciliuto; Med famma namn finnes

den åfven uptagen i Mullers Prodr. n. 2B24.

Jag kallar den MEDUSA DIGITALE: Corpo-

re hemifph(sricO'Jvhconico , mar^hie cilih tentaeitla'

to; Stipite penicillato. Den år at råkna ibland

nåft^jn de minfla Sjokalfvar, famt liknar både
til form och fiorlek en ftngerbor. Den år iky-

fårgad och ikulle knapt vara mårkelig, om man
icke fåg den råra fig. Den har åtfkilliga, men
nåftan omärkeliga upifrån och til brädden gåen-

de ftrimor. Trefvarne omgifva brådden fafom

en hårfrans, hvar och en på inra fidan af bräd-

den med en krok forfedd (intus hamata), til

fårgen hvita och blekgula om hvarandra blanda-

de. Stammen år fåfom i kånneteknen blifvit

fagdt, på en del hvit och på andra med en blek-

gul hårqvall. Denne Sjokalf år i fm rörelfe

mycket qvick.

68. §.

N:o 40. SNABEL-SJÖKALF (Medu^^ Pro^

bofcidalis): Kroppen halfklotrund , äjvanföre brnd"

den med 6 Trefvare ; Stammen gavjka lång och

Snabellik» i ändan med et hudkriu.

Me-
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Medelhafvet hyfer ockfå denna fårunderli*

gen danade Sj6kaif. fom Fokskål beO^wrifvit och

afritat i fina Defcr p. lOg. t. 36. f. 'f, under

namn af MEDUSA PROBOSCIDALIS hemu

Jpha^rica\ fubtus in medw Probofcide lon^a; Ten^

taculis mar^inis [ex. Jag nämner den MEDU^
SA PROBOSCIDALIS: Corpore hemifpha^nco y

fupra marfrinem Tentaculis fex ; Stiptfe probofcida*

Ii longijfimo , apic^ membrana pUe^^ta fimhrinto. Den
•håljer 2\ tum i tvårlinea, åfvanpå kuflrig och

aldeles icke utgropt fäfom den i forfta päfeen-

det tyckes vara, mycket genom/kinlig och lik^

vål nog ftyf, Trejvarne utftä något upofver

brädden, åro af vanlig /kapnad och vid pafs af

en tums långd. Stammen långre ån hela Kroppens
tvårlinea och förent inunder Kroppens medel-

punkt, år uptil tjockare ån et finger, går fmå-
ningom fmalare utföre , år bojelig, med matta

eller blekare rånder förmodeligen mulklar, i

andan trubbig och omgifven af en fållig hud-
flik, af en nagels bredd, fåfora en Manfchett

eller Armkrus, hvilket Kräket på åtlkilligt fätt^

böjer; När Stammen opnas eller up(kåres, be-

finnes den tåt och icke ihålig. Up inunder

Kroppens Hvalf och ifrån Stammen utgå 6 fma-

la Stjelkar, fom fynas vara €n fortfåttning af

Stammens Ränder 5 h vardera af deffe Stjelkar år

fårfedd med et ttort hjertformigt Blad, hvilket

med fin Spets räcker ned til där hvarje Trefva-

re på yttra fidan af Kroppen år vidhångig. Så
långe Kräket lefver, åro deffe Blader tätt fäfta-

de med fin platta fida vid Kroppen, men i

Sprit lofsna de lätteligen och falla af.

ADOLPH MODEER.

R 4 Om
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Om Refra£iionS'Proble?}iets ConfiruBion

^

af

FREDRIC MALLET.

§. I.

Natarkunniglieten befordrar icke fållan Ma-
thematikens tilvåxtj Des kraf framlockar

flundom nya Methoder och utforiknings-vågar,

få Vål Geometrifka fom Algebraiika. Naturen

har lärt ofs, at foka det Sturjla och Miiifla^

til at efterfölja Vishetens verkningar uti kraf-

ternas jämkande. Fluxions-Methoden apar na-

turliga förändringar , fom flyta med omårkeliga

Ombyten^ och Algebrai/ka Rötters mångfalldigbet

afmålar Naturens rikedom, uti de orfaker,

fom til famma ändamål omvexla. De Matiie-

matifka Veten/kaper gagna tilbaka genom up-

täckte Lagars nogare utftakande eller fåkrare ut-

redande, och framgifva fåledes Naturen uti he-

la fin konft. Anledning til denna betracktelfe

har jag tagit utaf Prablemet om Ljusftrålars

brytning uti någon yta , hvars uplosning ige-

nom Geometrien framter en märkvärdighet, fom
hittils icke blifvit utredd, fafl Strålbrytningens

kunlkap är få allmän , och utaf ganlka mänga
blifvit fåredragen»

Lät cn Ljusfiräle AB (Tab. VIIF. Fig. i)

brytas uti någon yta EF, ifrån des väg ABD

,

til
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til leden BC, och lät GBH vara vinkelrät emot;

ytan EF: dragen plan igenom GH och AD,
då gifver förfarenheten vid handen, at BC lig-

ger uti famma plan , och at Sin. ABG år tii

Sin. HBC uti oforåndradt fårhållande, medaii

vinklarne ABG och HBC omvexla och tiitaga

eiler aftaga: antag vinkelen ABGznA, CBH-^nz,
och at Sin. ABG: Sin. CBH : : l : m : : Sin.

A : Sin. z få finnes Sin. zr-m Sin. A 3 det år,

denna ^quation afgör Refraclions-Problemet.

Men fåfom vinklars Sinus håruti nämnas , få

måfte uplosningen bero uppå Cirkelens egen-

fkaper, fåfom för närvarande ^fquation igenom
Conflruclion låttQligen utredes. Nemligen: Uti

-^quation Sin. z— m Sin. A år antingen 1:0

m <i, eller 2:0 m> i. När m < i, tages

AC=i, CB—m (Fig. 2), och vid B fåttes

DBAr:=:A, få /kall BDCnzj ty DC=ACzzi:
BC C— ^in- DBA : Sin. BDC t : Sin. A :

Sin. z, Håraf följer at DCB zz A — z, och at

Triangelen BCD förefiäller hela Problemet vid

Ljusftrålens brytning uti någon yta: neml. om
DBA år anfails-vinkelen^ få år BDC brytnings*

vinkel, och BCD år lika med lutningen imel-

lan den anfallande och brutna ljusftrålen. Sam-
maledes 2:0 om m> I och (Fig. 3) AC3: i

CBr:m, ABD— A, /kall CDE= t, emedan
AC (— CD): CB : : Sin. ABD: Sin. CDE, eller

I : m : : Sin. A : Sin. z= Sin. CDE5 likaledes

linnes ACDrrrz— A, och Triangelen BCD fö-

reftåller Refra^tions-Problemet uti denna håndel-

fe. Uti den förra (Fig 2) kan vinkelen A 6-

kas, tils den blifver råt fåfom FBA, då bryt*

nings-vinkelen år — BFC , hvars Sinus zr ni,

R 5 når
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når Rad.m. I fednare Mndelfen åter (Fig. 3)
kan Anfalls-vinkelen icke blifva ftorre ån CBF,

1, c- e _ CF _ CA _ I , [
hvarsSinus ar ir t— — —7 ZZ , hvaraf

i^b Cd m
fker, at vid ftårre Anfalls-vinklar Refraåion

förvandlas til Reflexion, fåfom år allmånneligen

påmint.

5. 3.

Hvad nu anfårdt är, har tilf6rene blifvit

uti Opt?ken tydeligen ådaga lagdt 3 men fjelfva

Conftruétion framter en omftåndighet , hvarvid

de Naturkunnige icke hittils fåftat fin upm^.rk-

famhet. Man fer at linien BD uti båda hån-

delferna råkar Cirkelen uti en annan punkt E,
och ät- vinklarne CBE, CEB fvara til Refractions-

Problemet, men vinkelen BCE horer icke dår-

til, och befinnes få val uti Fig. 2, fom uti

Fig. 3 BCE— 2R — A — z. Det år rlliika u-

tan genfågelfe., at Problemet fom beikrifves

med ^quationen Sin. z — m Sin. A, måfte haf-

va två uplosningar efter Cirkelens natur. Frå-

gan bor altfå upkomma, hvilken ibland pun(5ler-

na D och E bor utväljas uti Refraclions-Pro-

blemet, och hvad den punkt, fom förkaftas, har

at betyda? Jag har långefedan gjort mig peif

detta Spårsmål , men icke förr ån i förlidet år

råkat på des fanlkyldiga fvar, och vill nu fram»

gifva detfamma, at jag må ipara fleras omtan-
ka til des utredande. Det kunde hånda fåfom

för mig, at man icke få häftigt blef varfe Pro-

blemets råtta beikafifenhet, och förfpillde mera
tid
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tid med des underfokande ån faken verkeligen

förtjenar.

Utistrdra §. år redan ådagalagdt, at Refra-

<^ions>Problemet upiofes igenom punkten D urti

Conf!ru(Ftion , emedan vinkelen BCD^ A — z.

Men fåfom CE : BC : : i : m : : Sin. A : Sin. z : : Sin.

CBE:Sin. CEB, få gifves tillika Conftrufdon uppå
^quation Sin. z— m Sin. A igenom punkten E,

och man lårer, at famma i£quation innehåller

åfven något annat Problem utaf en lika art

med det nämnda, hvilket ofta bänder uti de
Aigebraifka frågor, fom åro af högre grader,

eller fom hafva flera utflag igenom mångfalidig-

heten af i^lquationernas Rötter. Närvarande

Exempel blifver altfå märkvärdigt, och förtjenar

at öfvervägas. Låt Strålen AB (Fig 4) falla

uppå ytan EF uti B, och des vinkel med Nor-
malen GH ellerABG~A

5
gör GBC— z eller,

tag Sin. ABG : Sin. GBC : : I : m, och drag ut

AB til D, få är ABC = A + z, och CBD=:
2 R — A— z. Om altfå Strålen AB refieåeras

til BC, få be/krifves detta fenare Problem med
famma yflquation fåfom Refracflions-Problemet, och

både Problemerne conftrueras med liniens DBE
interfe<flioner uti Cirkelen DAE (Fig. 2 och 3)j
men triangelen BEC föreftäller fednare Proble-

met, åfven fåfom BDC innefattar omilåndighe-

terna uti Refrac^ions-Problemet. Jag behöfver

hår intet annat tillägga, än at man däraf öfver-

tygas, huru ConftrucSioner icke innehålla något

fifverflodigt, utan at Naturen til alla delar up-
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fyller de händelfer , fom Conftruåionerne
framtej deffe tjena altfå at igenfinna fpåren til

Naturens mångfaldiga vågar, åfven då, när de
förut icke varit kånde.

Den I Sept. 1791*

Bejkrifningar öfver 8 nya Svenfka

DagfjcirUlar ;

af

C. QUENSEL.

Då af Kongl. Academien jag blifvit hedrad
med Des gällande recommendation, på

min re fa fiftledne Sommar, til de nordligare

Lappmarker inom Sverige; anfer jag for en af

mina forfta /kyldigheter, at, jåmte min ödmju-
ka tackfågelfes ailåggande for denna mig be-

tedda ynneft, gåra någon räkning for, huruvi-

da min tids användande fvarat emot Kongl. A-
cademiens väntan , och den höga upmuntran
mig blifvit lemnad.

Jag har varit nog lycklig at i alla tre Na-
turens Riken åfverkomma flera dels fällfynta,

dels aldeles förr okända produ(5ler, hvartil en

varm och torr Sommar mycket bidragit och om
Kongl. Academien med välbehag anfer detta för-

fta offer af min tackfamhet, utbeder jag mig ä-

xaa at framdeles få lemna flera.

Bland
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Blanri alla Infeåernas genera, äro kan
hånda inga båttre underf6kta ån DagfjäriJJarnas^

hvartil deras prydeliga tårgor och lättheten at

finna dem, utan tvifvel det måfia bidragit. Når
därfore vår Fauna i de öfriga genera dageligen

förftärktes, hade den ftore v. LiNNé få noga up*.

tagit våra Svenfka Papilioner, at längre tid för*

biiopp, innan några nya kunde finnas. Jag an*

fer mig därföre rätt lycklig, at få äran up väck-
ta Kongl. Academien med be/krifningar öfver

Åtta, fom jag tror aldeies obeikrifna, fpecies,

hvaraf jag funnit ftörfta delen i Lappmarken
fjelf, utom den f6rj(ie,-^m utur Hr. Kongl.
Secret. Paykulls Mufaeum ^enågit blifvit mig
til befkrifning meddelad ^ och den fifte, tagen

kring Hufvudftad^n.

N:o I.

PAP: Nympk Gemm: EMBLA.

Alis integris fufcis, anticis utrinque oceN
lis fubquatuor, pofticis fupra totidem, coecis,

fubtus fafcia obfcuriore
,

poftice albo-bima-

culata.

Descriptio: Caput, Corpus & Femora ni-

gro-fufcaj tibiae tarfique antice albicantes. An-
tennas dimidia ala antica breviores, fufcae, al-

bo-annulatac, fubtus pailidiores, clava ferru-

ginea.

Ay anticcs utrinque fufcae
,
fupra ante apicem

©cellis 4 luteis coeci?^ anteriore majore: fub-
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tus pupilla gemina alba, pofteriore minimo:
fubtus plerurr.que inconfpicuo.

pofiicrs fupra anticis concolores , ocellis ad

apicem 4 luteis, diilincns, coecis. Subtus ni-

gro-fufc£, fafcia media lata, parum dentata,

obfoleta, obicuriore: poftice maculis binis al-

bidisj altera in margine anteriore al^ obfoleta

,

altera fere centrali, !. margini anteriori & apici

paulo propiore. Puncla 2 1. 3 nigra, parva, pun-

ctis ocellaribus paginac fuperioris refponden-

tia, fspilTime funt confpicua. Ciliae in alls

omnibus fufco-pallidae, punais pro fingulo co-

flae apice fufcis.

Ma^nitiido P. Ligea paulo major. Vid. Tab. IX.

Fig. I & 2.

Locus: In defertis paludofis Dalekarliae, in-

tar Sårnam & Elfdaliam, circa finem menfis

Junii.

Obferv^fio : Ocelli imprimis alarum antfca-

rum fubtus numero variant. A fequente alis

pofticis ocellatis diftinctus.

N:o II.

P: iV. G. GEFION,

Alis fubintegris fufcis, anticis utrinque fa-

fcia rufa: punciis 4 nigris, pofticis fubtus fafcia

obfcura.

Descr.
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Desör. Caput, corpus c& femora nigra , ti-

hus tariis^ue paliidis. Antennae dimidiae ala

fere longltadine, fupra aibo fufcoque variae,

clava lutea, fubtus rufae.

Alce omnes fupra nigro fufcse, certo ad lucem
fitu paululum ferrugineo & caeruleo mican-

tes. Anticce macula oblonga, transverfa, fub-

terminali , rufa : pun<5kis 4 nigris, duobus
margini anteriori alae propioribus, approxi-

matis, fubtus albo-fubpupillatisj reliqua di-

ftint^a, haud fupra, raro fubtus pupillata.

Subtus concolores apicibus cinerafcentibus.

Alce pojlicop fubtus cinereo-fufcse, bafi, fafcia

media fubdentata-ftrigaque verfus apicem ob-

foleta, obfcurioribus. Ciliae omnes ^allide

cinereaCj coftarum apicibus fufcis.

Ma^nitudo P : Ligeae , cui colore fufco faf fimi-

lis. Vid. Tab. IX. Fig, 3. 4.

Loeufz In Lapponiä Tornoenfi maxime bo-
reali ad Enontäkis, in locis depreflis, turfofis,

ubi flores Rubi chamsmori copiofe inveniun-

tur, frequens, brevi tempore, a fine menfis Ju-
nii vix ad medium Julii, occurrit.

Obferv: Macula alarum anticarum rufa la-

titudinc variat
,
punélisque duobus pofticis, vel

fupra, vel fubtus faepe deftituitur. Prsceden-
tem, qui etiam alpium vicina inhabitat & huic

affinis efle videtur, nunquam ad Enontåkis vi-

di, quare illos diftinguere haud dubitavi. Affi-

nitas
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fiitas etiam fumma P: Blandins, Ligeae 6c Me-
dafs, at diverfus alis pofticis fupra omnino &
femper immaculatis, colore fufco fubtus obfcu-

riore, fafciaque alarum:

Alius huic I: Gefioni Immixtus
,

quem
inarem effe fufpicor, in Lapponia mihi occurritj

& ab eo fequentibus difFert: MacuJa in aJis an-

ticis ferruginea, obfoleta, antice jatior^ pofti-

ce anguftata , ut lere triangularis fit^ in hac pun-

éla minutiffima 4 fufca. Als anticae fubtus fer-

ruginea:, margine omni cinereo. Punélia 4 ni*

gra , numero ut in Gefione variant. Pofticae fub-

tus cineres, punclis lineolisque fufcis obfole-

tis
5
adfperfsj fafcia media iata inter (trigas z

undulatas fufcas
,

nigro-cinerea. Magnitudo
pauio minor. Vid. Tab. IX. Fig, ^ & 6. Figu-

ra ErnsTii Papilions d^Europe Pl» 65* Fig. 42 a,

b. Pap* PoIhiXj haud multum differt.

N:o III.

P: N: G: HILDA.

Alis fubdentatis luteo*fufcis, omnibus fa*

fcia lutea, anticis utrinque oceilo, pofticis

fubtus fufco marmoratis.

Descr. Caput & Corpus fupra obfcure cf-

nerea, fubtus pe(flore fufco, abdomine pallidi-

ore. Antennae dimidia ala antica paulo brevi-

ores, fupra cinereaj annulis pallidis, fubtus

obfcure luteac.

Jlof anticcB fupra luteo-fufcae , fafcia ad*

marginem exteriqrem luteae, coftis fufcis in-

terru-
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terrupta, antice puncfto parvo fufco utrinque

fubpapiliato. Margo exteriör inprimis anti-

ce-fufcas , ciiiis albidiS;. punctis coilalibus cir-

citer -7 fufcis. Sabtus lutes, margine anteri-

ore apiceqae cinerafcentibus
,

punåis lineo*

iisque fufcis, adfperfis,.

Pojiicae fupra anticis concolores, fafcia fere ter«

ininali lutea, punåo prope ad anguliim ani

minimo^ obfoleto, fufco. Sabtus pallide ci-

neres, pun<51:is lineolisque transverfis, undu-
latis, confertis, quafi marnnoratcej fafcia fere

media, poflice valde dentata
,

nigro»fufca,

di(lin(n:a. Pun^lum minutiffimum fuperiori

refpondens, nigrum, albo pupillatum inter-

dum obfervatur. Ciliae pallide-cinereae
,
pun-

etis fufcis,

Magnitudme P. Seraek. Vid. Tab. IX. Fig^

7 & 8.

Lociis: In Lapponia inter Enontäkis meri*

diem 6c fines Norvegiae feptentrionem verfus,

in collibus aridiiTimis Lichene Rhangiferino ob-

du(fiis. Rarior prxcedentibus.

Objerv. Statura & fumma affinitas PapiL

Alcyone, quem e Sibiria Domino de Paykuix
mifit Dins B0EBER5 at diftindus videtur colore

luteo, ocello unico in alis anticis & fafcia ala*

rum pofticarum fubtus magis difiinc^a alio-

que modo dentata. An fit varietas docebit me-
tamorphofis. — A Alcyone etiam in Lapponia
maxime boreali ad latera alpium, in locis fteri-

iiflimis inveni adeoque inter Pap. Svecanos lo-

mm obtinet.

s
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N:o IV.

PAP. N. G. NORNA.

Alis dentätis fupra grifeo-teftaceis , fufco

marginatis , pofticis fubtus marmoratis fafcia-

tisque.

Descr. Caput 6c Corpus fupra grifea, fub-

tus fufca. Femora fufca^ tibiis tarfisque albi-

dis. Antennas dimidias alae vix longitudine,

pallide-cinereae, clava albida.

jiléB omnes fupra grifeo-tedaceae , immacu-
latae, margine fulco. Ciliae teftaceae punétis pro

fingulo cods apice fufcis. AnttccB fubtus grifeo-

teftaceae, pun<?lis lineolisque minimis, obfoletis,

obfcure cinereiSj praefertim ad margmem anti-

cum <& apicem*

PoJliccB fubtus pallide cinereae^ fufco marmora-
tsB, fafcia media e firigis duabus undulatis

fufcis fafciam includentibus, formata.

Magnititdo, Praecedente paululum minen Vid. Tab.
X. Ftg. t. 2,

Loeus, In pratis Lapponiae borealioris , minus
frequens.

Obferv, Affinis praecedenti a quo differt a-

lis teftaceis immaculatis, ocellis nullis, & fafcia

in alis anticis fubtus haud dentata. Pagina aia-

rum fuperior interdum magis fufca*

N:o
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P. Nympk Pkal FPJGGA.

Alls dentatis fiipra fulvis, bafi maculisqoe
• nigris

5
pofiicis fiibrus bHfi brunneis, fafcia im-

cularum fulvaruni 7^ aibärum 23 poftice fub-

purp urs feen tib os.

Descr. Captit & Corpos fupra nigra , fub«

tus brunnea, fulvo pillofa. Palpi falvi. Anten-
nx dimiåix alae anticse longitudine

^
fopra albo

lerrogineoque varias, fubtos falvae, dava fupra

nigra, apice & fubtus rufa.

mitud^ fupra fuiv^, bafi
,
margine pofiico

,

maculis ftrigisque tribus nigris, quarum i:a

pone medium flexuofa, e macuiis fubqoadra-

tis contiguis, 2:da fere recta e pun<flis 6 L

7 ål tertia fere Jinearis prope ad apice*ni«

Cilise flavefcentes
,

flriga tenuiffima ad bafirij

pun(!^isque coftalibus fufcis. CoHae omnes
nigrae. Subtus pallide fuivae, maculis ionu-

lisque fufcis^ apicibus obfolete bronneiSj fla-

vo fobmacuiatis.

Pojlkw fupra bafi ultra medium nigrse, maculis

- 2 L 3 ad marginem anticum fulvisf tum ilri-

gse h\Vi<t nigrae, altera pun(!'l[orum circiter

aitera & pofterior e confiuentibos. Ci-

iiarum bafin flriga nigraangufta occcpat. Siib-

tus bafi ^ ultra medium brunneas, fafcia in

medio fere alae vel bafi paulo propiore, e
rnacolis albis luteisque^ quarum ira, margini
anteriori alse albido proxima, magna alba,

rhombea^ a iater^ anteriore la medio , d^nte

S 2 brun-
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brunneo fubinterrupta, 2:da & 3:a iateac, ob-

longSj aequales; 4:ta fere centralis alba,

antice rotandata
,
poftice acuta, reliquis pau-

lo iongior5 ^rta minima lutea ; tum maculas

tres 1. quatuor, oblongagj iutes, abdoraini

quo propiores eo minores. Hane fafciam

alia excipit fufca, ad marginem anteriorem a-

lac, albs adjecta, in medio fere interrupta,

verfas angulum ani fubcoerolefcens. Faicia

lata paliide purpurafcens
,

ftrigis duabus ob-

foletis 3 anteriore ex circuiis parvis, pofteriore

e lineolis fufcis, apicem alae occupat.

Mag9ittudo. P. Cinxiam paulo fuperat. Vid. Tab:
X. Fig, 3.4,

Locus, In Lapponise auftralioris pratis flo-

riferis, initio menfis Juiii. Sequente multum
infrequentior.

Obferv. A P, Diay cui proxime accedit, fa-

tis diftinétus. Duplo fere eft major. Maculas

in pagina inferiore aiarum poUicarum nullas ge-

rit argenteas, nec in medio, nec in apice. De
csetero maculae argenteae P. Dis plures funt &
alio modo formatae, quam maculae albas in noftro.

Ai^e etiam fupra balin , minus nigra in P. Dia.

Ab j^mathufa alis omnibus fupra magis nigris, äi

pofticis fubtus fafcia maculari e maculis albis

luteisque , fafcia apicis fubpurafcente absque

maculi» diftinäis fufcis, diverfus.

N:o VI.

P. N. Ph. FREIJA.
Alis dentatis fupra luteis, bafi maculisque

nigris, pofticis fubtus fulvo fufcoque variis,

maculis lirigaque dentata albis.

Desck.
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Descr. Caput & Corpus fupra nigra, fab-

tus cum pedibus flavefcentia. Antenna' dimidiss

alae longitudine, fupra ferroginece , annuiis al-

bis^ fubtus fulvs, ciava nigra, apice falva.

Al(^ antica^ fupra lutese, brifi
,

margine poflico

ultra medium, maculis ftrigisque tribus nigris,

prima valde fiexuofa dentata, e maculis fub

, arcuatis circiter 4 contiguis, compofita^ fe«

cunda purK^lis 7 difiinc^ds poflicis majoribus,

&tertiaelunuiis 7, maculas pallide flavefcentes

ample<!l:entibus , conftat. Subtus pallidiorss

,

maculis lunulisque fufcis^ flavisque verfas a-

picem.

Pojlicce, fupra anticis concoiores, bafi ultra me-»

dium ^ oblique ad angulum ani nigrse, ma-
culis 2 1. 3 parvis obfoletis fulvis, ad margi-

nem ant|cum alse^ tum llriga punåorum 5 1.

6, & alia lunularum7, nigrorum. Striga tenuis-

fima apicis fufca. Ciliae omnes breviffimae

,

pallidas, pun61is coftalibus fufcis. Subtus ful-

vae, faepe brunnes, margine antico tenuiffi-

me albo. Fafcia bafeos brunnea, ante me-
dium defmit, & in hac maculae plerumque 3,

parvse, albae, interiore vel in ipfa bafi, ab-

domini prexima, majore, fubtriangulari. Dein
in medio als, fafcia macularum albarumj in-

ter quas prima ad marginem anticum fubqua-
drata, antice emarginata, fufco utrinque ter-

minata^ fecunda centralis, antice latior, an-

gulis produélis acutis, poftice attenuata^ ter-

tia öc quarta abdomini propior, approxima-
^ ta XX quodammodo referunt. Pone has ma-

culas ftriga flexuofa undulata e lunulis fu-

fcis, cui poftice ftriga alba adjacet. Tum i-

S 3 teruni
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terum brunneae 1. luteae^ at paulo dilutiores

,

punäis qLiibasdam iuicls minimis obfoletis.

Apex lunuiis fufcis macalisque paliidis uti in

pagina fuperiore.

Magnitudo, Praecedente paulo minor. Vid. Tab.

X Fig. 5.6.

Lociis, In Lapponis Tornoenfis pratis de-

preffis ad Latera montium & alpium, a fine

Junii af medium Julii non rarus.

Obferv. Nimis P. km^thuUcs, affinis effe vi-

detur. Striga vero punclorum in noftro majo-

ra minufque diRinclaj Mäculae fubtus in alis

poilicis albae, ubi in Amath. flavs, 61 ftriga po-
Äica undulata aiba AmathuTia caret. Praeterea

nofter eft minor, alisque poilicis fupra ad ba-

fm magis nigris. — In medio fere alae poH.icae

fubtus, haud procul a bafi, interdum punétum
parvum nigrum, in macula oblonga alba,

N:o VII.

P. N. Ph. FULLA.

Ålis dentatis fupra fulvis, bafi, macuHs
marginique exteriore

,
nigris

,
pofticis fubtus

flavo fal^ciacis.

Descv!. Caput & Corpös fupra nigra
,

pilis

ful vis ©bdu6ia, fubtus paliide flavicantia. Pe-

des fulvi , tarOs albidis. Antennae vix dimidia*

alae longitudine fufcae, albo annulatx , fubtus

jjum clava luteae,

a7itica: fupra ful vas , coftis fufcis, bafi c% fe-

re ad medium maculis confluentibus nigris.

Mar-
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Margo exteriör niger anguftus, ciliis albidis,

panåis ad codaram apices fufcis. Hinc fa-

fcia lata fubterminalis fulva, panflo ad margi-

nem pofticam obfoleto fufco. Subtus dilu-

tiores fulvae bafi iunulis obfoletis fafcis, A-
pices pallide flavefcentes, ftriga punc^torum

minimorum, circiter 8 nigrorum ad ciliarura

bafin. Ciiiae flavae pun(5lis 7 alternis fufcis.

Pojtuce, fiipra fuivs, coftis nigris, bafi <& vix

ad medium nigrs, tum fafcia iata fulva, in-

qua lunulae confluentes obfoietae fufcae, verfus

anguium ani dupiici ferie & majores. Mar-
go parum dentatus niger, ciliis albis, pun(5lis

coftalibus fufcis. Subtus bafi maculae fulvae,

coftis pallidioribus divifs, inaequales, nigro

terminatae maculatsque, quae tamen nec hafm

. antice, ubi pnn6ta qaslibet nigra, diftinélaj

nec marginem anteriorem albidum , tan-

gunt. Pone has fafcia lata pailide flava, pun-
£io oblongo ad marginem anteriorem

,
nigro.

Tum fafcia angufta, iutea, utrinque dentata,

iunulis fufcis, anteriorem marginem verfus

abbreviata, anguftata. Denique fafcia termi-

nalis, pallide flava
,

ilriga e pun(51:is 7 mi-
nimis nigris in ipfo margine. Ciiiae pailide

flavae, punftis fufcis.

Maqnitudo 6c ftatura Pap. Maturna^ 1. Cin-

xis. Vid. Tab.. X. Fig. 7. 8-

Lociu: In Roflagiae maritimis; Infula Singon,
menfe Julii. Rarus.

Obfervatio^ Diftinélus fupra alis omnibus
fafcia fubterminali fulva & pofiicis fubtus fafciis

binis, altera^pone medium, altera apicis 5 laete

flavis

S 4 N;o VIII.
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N:o VIII.

P: N. Ph. HERTHA.

AWs fubdentatis fufcis, fupra anticis fafcia

maculari, polucis ftriga pundorum , ful vis.

Descr. Caput^ & Corpus fupra nigraj fub-

tus obfcure lutea, Pedes ful vi. Antennce luteo

fufcoque variae.

Alce antiecs fupra nigro fufcas, fafcia fubtermi-

nali coftis fufcis interrupta, verfus bafm rJae

'obfoleta, verfus riiarginem exteriorem diftin-

^a, lutea. Ciliae pallidas, punéiis coftalibus

fufcis. Subtus obfcure Juteae, bafi ad margi-

nem crafTiorem maculis quadratis i 1. 2, tum
fafcia e lineis longitudinalibus^ intermediis bre-

vioribus 6 1. 7, fufcis. Apex & margo ex-

teriör flavefcentes, ftriga obfoleta fufca. Cili-

arum bafin tenuifTiraa ftriga nigra occupat.

Pofticw fupra nigro fufcae, puncto ceritrad ob-

foleto, ftrigaque ad apicem fere re(^a e pun-

Eiis 5 , obfcure luteis. Cilis aibicantes, pun-

&is coftalibus parum fufcis. Subtus bafi ob-

fcure luteae, ftriga e maculis inasqualibus con-

fluentibus, maculaque folitaria fubcentrali,

nigris 5 tum fafcia nigra , & in hac maculae

fubovatac, longitudinales, circiter 9, flavoe,

coftis nigris diftinélae. Dein ftriga obfcure lu-

tea, punclorum punc^is in pagina fuperio-

re refpondentium. Margo fummus ciliaeque

flav», ftriga tenuifTima ad ciliarum bafm

fufta.

Mag-
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Maqmtndo prjecedente paalo minör Vid. Tae. X.
Fxg, g. I o.

Locus: Prope Holmiam. D. Schönherr.

Obferv : Fafcia alarum anticarum & flriga

pofticarum fupra
,

fulvis, facile diftinguitur.

d. 29 O^t. 1 79 1 *).

\ vi?^ Vi?H <ii?4 vi?^ Vi?» <^r ^v

Thermovietrifka Ånimrkmngar , huru
viycket varm Jorden var Ar 1790;

af

CLAS BJERKANDER.

Ar 1790.

Thermometern

tiedfatt i jorden

Min. Dag. Term.

Jan. 2 fö
4 4 -

7 4-

Thermometern i

fria luften.

Morg. Midd. x\ft.

242

Väder-

lek.

Snofl.

Mul.

Regn.

Orter blommade;

NåHor voro lång*

3 tum.

Mån.

*) Uti en i Upfala under Hr. Prof. ©cli Ridd, Thun-
BERGs Prncfidio den lo Dec. 1791 forfvarad 'Dtj]^

Emo?n, fifl, Infecta Svecica P 11 , äro, bland flera nya
Svenfka Inle£ler, åfven några af de har befkrifne

och for detta af Hr. M. Lii jeblad fundne Papilioner,

Embla^ Norna Freijn, Fri^gUt upforde under lika

namn; hvaremot den af Auclor under N:o 11 fnnd»

ne P. GEFION darftådes blifvit kalhid P. DISA;
iom til rätteile for Synonymien har bordt anmärkas.
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Mia. Dag. Ther.

Jan. 14 ^•

15
16 4-

17 4-

18 3-

At fe huru varm jordbrynen var den blida höften 1789»
framlemnas , härunder for fammanhang (kull, ockTi

anmärkningar för det året.

Thermomctern Tfeermometern

nedfart i jorden. i fria lufteiT.

Måaad. Dag. Therm^ MWdag, Afto

April. 26 I. 6 0 6

Maji. 5 2- S 15 13

15 6- 2 13 8

14 7- 7 14 1

1

15 7- 12 21 IS
21 9. 10 II 10

30 12- la 24 IS

Jun. 6 13- 12 19 16

7 15 - II 19 16

16 16. 17 26 21

24 16. 13 20 17

JuU 4 16- 12 21 17

28 16. II 20

Aug. 6 16. 17 27 20
10 IS- 18 23 19

IS- 16 20

30 IS- 17 22 18

Sept. 8 15- 15 20 17

9 15- 17 19 14

25: 13- 10 17 14

Morg. Mid. Aft.

f ^ 4
I 3 lu

2U 3 2U
4a O 2U
3u I O

VåderL

Ström.

Klart

Klart

Ström.

Klart

Gråsstumlångt,
Haffeln begynte

Håppafrömjolet.
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Man. Dag. Ther. Mor. Mid. Aft. Våderl.

Jan. 19 3- 2a lu lu Klart

20 lu 0 0 Klart

21 3u 0 3u Kiart

24 3- 3a 2U lU Klart

2f 3- 2U 0 lU Snoft.

Vatnet i Vet-

tern begytite
forminikas.

Mån,

oa.

Nov.

Dec,

Dag. Thermom- Morgon, Middag» Afton^

9 II- 5 10 II
10 1 1- 12 «3
24 II- 10 10 8
29 9- 6 II 8
31 8- I 3 3
II •8- 8 IQ 7
12 8- 5 9 7
22 6- lU 2
24 5- IIU 5« 8"
29 4- 2 4 6
30 3- 0 4 6

3- 2 3 211

7 3- 7
8'

9
4- 8 8 8

10 5- I I lU
Ig 4. 4 5 0
24 5- 9 IG II
20 5- 5 5

'

4
29 5- 3

'^

3 2
30 4- 5 7
31 5- 9 10 I©

Som jorden i Jnn. Febr. Mart. och mafta del£n nf

Api il , var betackt med mycken Sno ocb hade djup Tjä-

le; få kunde jag icke forr ån i flutet af fiftnamde månad,
nedfåtta Therin, i jorden 3 for at göra anmärkningar.
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Min. Dag. Ther.
j
Mor. Mid. Aft.

[
Viderl.

Sn6g.

Snög.

Snog.

Snog.

Snog.

Regn
Klart

Ström.

Regn
Ström.

Snög.

Regn
Klart

Mulet
Regn
Regn
Regn
Klart

Snög.

Jan. 28 2- 5a lu 3u

29 2- 2u 0 3u

30 2 6u 7u 8u

31 2- lou gu I2u

Febf. 2 2- 0 2 lU

3 2- 3 T 5

4 "2- 265'
2- 687

7 2- 5 8 5

8 2- 103a
10 2- 8u 711 lou

13 2- 452
18 2- 365
23 2- 5 10 T

2-

^5 2- 7 II 9
26 3- 9 12 8
27 4- 562
28 4- 2u 0 4U

Mart. I 3Ö 9u 2u lu

2 3- 2U 0 2U

4 3- 2 I 2U

5 2- gu I I

6 2- 4 9 f

7 2- 062
8 2- IQ 7 2

Snöft.

Snöft.

Snög.

Snöft.

Ström.

Klart

Klart

Heta Stenen.

Jorden blef torr.

Myror vifade fig

i Stackarna.

Mycken tjålrök.

Daphne meze-
reum.

Draba Verna.

Tjålrök åter.

Betula alnus.

Artemifia dra-

cunculus I tum
lång.

Spindeh^f be-

gynte fynas på
åkrarna.

Mån?
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Man. Dag. Ther. Mor. Mid. Aft. VBerl.

Mart 9 2- 4 6 6
TT»

Regn Mycken ijalroK

lO 2- ? 9 7 Regn
htrom.

i luften.,; ^

II 2- 5 8 I Amenta påHas-
feln förtorkade.

14 3- 2 8 Ström. Ormar iyntes.

15 3- I 5 I Klart TufTilag. far fara.

16 3- lU 4 t iorm. Anemone nemo-

20 4- 3 Ii 6 Klart roia. l:«yriotter

iramme.

21 5- 4 12 7 Mulet Tuflilago petaf.

22 5- f 12 7 Ström. Scarabaeus Ster-

9 10 5 Klart corarius.

2f 2 10 3 UimD. Jorden torr.

o/C 5- 4 4 i Dimb. Backar hade li-

tet vatten.

27 5- 4 4 7 Regn Ornith. luteum.

28 f- 6 10 5 Klart Rana tempora-

29 5- 2 8 6 Florm. na 1 dammar»

30 5- 4 9 7 Florm.

Apr. I 40 0 ? Klart Salix Viminaljj»

2 4- lu 3 I Klart

3 4- in 8 8 Klart

4 4- I 3 onölt. Backar hade nu

5 4- 0 7 3 Snog.

Snog.

intet vatten.

6 4- 2 5 4 Equifetum arv*

^>7 40 3- 7 4 Mulet

8 4- I 8 2 Ström. Ranunculus fi-

9 4- 2U 2 lU Snog.

1

' caria.

Mån,
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Mån. Dag^. Ther. Mor. Mid. Aft. . Våderl.

Apr. II

I2

18

19 3-

20 2-

21 2-

22 3-

23 3>

24 3-

25 2-

2<5 2-

28 3-

29 5"-

30 6-

Maj. I

2

3

4
5
6

7

70

8-

8-

8-

9-

8 9-

o
lu

lu

o

lU

lu 3

6u I

3u 6
o 10

3u o
7a

2U
O

O
lu 8
2 13

2

I

o

3

o
2U

JU

3

o
3u

lu

I

o

3

8
10

13 10

T 15 10

IV 10

14 9
17 9
17 II

if II

17 12

18 14
16 13

Ström.

Ström.

Snög.

Mulet
Snög,

Mulet
Klart

Klart

SaÖg.

Snög.
Sencit.
.'-1 e

J^nog.

^'trörr.

Ström.

Florm

Klart

Strömi
I

Regn
Ström.

Florm,

Regn
Mulet

Ström.

Ström.

Reono

Leontodontarax
Caltha paluftris.

Mycken Tjålrök

Rågar blånade.

Orter ftannade

i växten.

Tranor foroåtN,

^ådesårlan kom
iVam.

jeum rivale.

^teniqvåttan.

Fragaria Vefca.

jåddes hår Ar-
rer och Hafre.

I Vettern begyn-

L@ Mört at leka.

7umaria nobili^.

Forme n ti 1 1 a

erec^a.

Ribes rubrum.

\cer platanoi-

des.

Mån.
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Man. Dag. Ther. Mor. Mid. Aft. Våderl.

7 13 1

1

Ström.

TO Q- 7 13 Q0 Klart

1 T y I 17 Q0 Klart

t. ^ 3 13 10 Klart

0- 3 18 I ^ Klart

T A 10- 21 IQ Ström.

IS la 10 13 6 Hagel.

16 T T•L X Regnft

17 10- 7 18 19 Stråm.

7 19 Regn
10*y / * 0 Q Strorw.

20 II- 7 17 10 Klart

II- 7 21 I C! Klart

1 2- 12 13 1

2

Regn
2^ 1 1- 9 19 14 Ström*

26 12- 10 IT 14 Mulet

27 12- 10 21 13 Ström.

12- 10 19 15*

29 13- 10 19 i6 Klart

30 13- 15 19 12 Klart

13- 10 16 14 I; iUl 111.

Jun. I 13- 12 20 18 Klart

13- 13 26 16 Klart

3 14- 14 23 18 Ström.

Prunus avium.

Trollius europ.

Prunus cer. Bi-

garella.

Pyruscommunis
Betula alba.

Schorzon. hum.
Rågax fyntes.

Prunus domefti-

ca. Backar for-

torkade.

Pyrus malus.

Paris quadrifolia

ConvallariaMa-
jaiis.

Ledum paluftre.

Efter Regnet
grön/kades mar-
ken öfver alt.

Rfeinant. Criila

galli.

QverQus robur.

Sorbus auGu-

paria.

A/k fick löf.

Mån»
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i ner. Mor.Mid. Aft

T un. 4 1

1

-0 14 Regn «- v W W * \* \mr £f Y Jll L W

14- 1

1

23 9 blomma.

7 12- 10 Ib 12 Orchis maculafa.
Qo I 2- II l^ 12
O 12- 8 21 13 Ström. Ii Lä. kil ^Cl V*V <* —

1

1

I ^- 15 18 13 nuSj

1

2

1 2- 9 17 II ^^iXi^CiUo L^C4iLiilÅ9

I

Q

I 2- 7 19 12 Rer? n 5^miiltr. mopna.
12- 10 17 I '5 Rubns idseus.

I ^ 1 2- 8 17 15 Klart JL^ j. I. i 1. i Cw CS» U^wlVCillO*

l6 12- 9 17 15 Ström. Arnica montana.

17 9 18 13 ^2 r fl a (Fl a Dal.

-* o 12- 8 20 15 Klart Pifum fativum.

10 12- 8 21 17 Ström.

15 22 17 Campanula ro*»

2

1

I 5- H 22 18 Regnft tundirolia.

I Q- 20 Lonicera capr.

n /\— "f
I Q- 1

2

20 12 StroiTi. Sambucus nigra.

2?j 13 19 15 R:nH::

26 IS- 12 20 14 R:nH:] Philadelph. cor.

27 IS- 10 16 13 Regn
2R•*« o I ^- 16 lO Recjn Orchis bifolia.

1 1' 8 13 13 R eon

r 2- 9 17 T 1 Ström.

Jul. I 13- 9 22 15 Ström. Lupinus luteus.

2 13- 14 12 13 Regn Dammar uttork.

3 12- II 17 14 Regn

4 12- 9 21 14 Reon Bryonia alba.

Män.



ÖB. Nov. Dec.

Man. Dag, Ther. ] Mor. Mid. Aft. Våderl

Jul , f 12-

II 13-

13 13-

14 13-

IT 13-

16 13-

17 14.

18 14-

19 IS-

21 14-

24 IS-

ST iT-

26 14-

27 if-

29 IS-

SO IT-

31 15-

I

. 2

3

4
T

6
7
9
13

ST

18

17»

14.

14-

14-

14-

IT-

14-

12 18 15
13 20 13

13 21 14
12 20
IT 22 17
13 22 17
12 21 17
12 21 18
14 21 17
17 21 16
IT 23 16
12 22 if

13 23 16

14 23 16

14 S4 17
IT 27 24
14 ao 17

14 22 17
14 20 13
lo 23 17

15 23 16

IT 21 12

14 21

14 21

15 24 16

14 1714
13 22 17
12 14 X2

15

IT

Klart

Regn
Kegn
Regn
Regn
Regn-

Ström^

•kvöm.

Regn
Regn
Mulet
Ström,

Str6m
Regn
Ström

Ström

Regn

Regn
Ström.

Regn
Regn
Regn
Regn
Regn
Regnfi

Ström,

Regn
Ström.

289

'olidag. virgaur.

avendul.Spica.

Vinbår mognade
Erica vuJgaris»

Liguftrom vulg,

Agrofi?a coron»
Malva mofcata,

CarduusIanceoL
Fogelbär och
Haiion mognade

Kl. 5 e. m. up«
kom hafligt fä
tjock biårök, aC

Bergen ick@
fyntes»

Aconit.ntpelluse

Åkerbär mogna.
ScabiofaSuccifa.

Tilia Europaea.

Rågen mogen.
Sambucus ebuJ.

Enbår mognade.

T Mån,



0£i. Nov. Dec,

Min. Dag. Ther.

Aug. 19 14-

21

22

2q
26

Mor. Mid. :Aft.

13.

13-

I ^-

30 I^-

31 12-

Sept I 12-

2 12-^

3 12-

4 12-

8 II

9 12-

II 12-

13 12-

18 II-

22 12-

23 12.

27 9-

29 10-

oa.

30 10

? 9-

^9

14

II 14 IT

7 14 10
ij 16

14 21

13 17 13

9 13 10
II 17 14

14 18 13
12 16 10
12 17 12
10 II 9
7 if 9
9 19 13

10 IT 10

13 17 12

12 IT 13

11 16 lO

8 IT 12

2 12 II

8 12 7

7 IT II

7 10 T

6 II 14

Våderl.

Regn
Klart

Regn
Regn
Regn
Regn
Regn

Regn
Regn
Regn
Regn
Klart

Ström,

Regn
R.Sto,

R.Sto,

Regn

Ström.

Ström.

Storm.

Mulet

Klart

Regn

Froft om natten,

Rågen Såddes.

Rafran mogen
den fom förft

låddes.

Lonn gulnade.

Colchicum auf.

Bäckar fulla med
vatten.

Sifta H a f r a n

togs af.

I Råg-jorden 3
tum djupt var

Therm. 13, 14
och IT gr.

Nötter begynte
mogna.
Och Björnbår.

Sådesårlan flytte

bort. Dammar
hade is.

A/k och Afp

Alm f.
Ahl i.

Mån^



ost. Nov. Dec.

Man,Dag. Ther, ' Mor. Mid. Aft. ^ Vaderl

oa. 6 lo^\i'^ i6 15
9 ll-!l2 13 12

11 9-! lu 6 o
12 8-iiu 10 7
23 8

i 8 7-

20 7»

^2 6-

8 12 8

4 8 5898

^8

29
3i

S

5-

4

Ndv. ^ 4-

3 4-

7
il

15
t G

IS

4"

4»

4-

4-

4-

4 7
o 6

o o
lU I

5

3

3

o
lU

3u o lu

22 4«

24 4^

ä8

30
4-

3-

lu 3
2 3

40 o
I 2

2U 2
0 I

lu t

1 4
f O
^ T ,

9u 6u 90
2u in o

2

5
I

I

o

4»^

3

au

Regn
Regn
Klart

Regn
Regn
Ström,

Regn

Klart

Mulet
Ström.

Snog»

Snog.

Snög.

Ström.

Rtgn
S/5m.
K art

Ljasm,

Dimb.
Mulet
Regn
Regn
xMuiet

Mulet
Snog»

På några Bulkar
voro Njuponåa
gröna.

Lönn
'f.

Björk

Rönn
Hafran i!od In
ute på några

Lind

Många Ekar
1 Vettern begyn*
te Afp at Jeka.

Sålg

Kråk. oeh Kajof
bortflyttade.

Fogelbärert

Blå rök i luften,

Ifen på Dammar
3 tum tjock.

Frofl nådan alla

nättef och om
dagäfna tövä-

[der.

^ ^ Mån,

t fieryder, at TroM.n den tiden hade bga I6T gvar.



292 OlI. Növ, Dee.

INIor. Mid. Aft. Väderl,

I 2 0 R.epn

o 2 2U Snöp.

lu lU 2U r\lart

o c
}

o Mulet

O o
J. .-^nog.

2U 2i: :n6g.

Snog.lOU 4u 2U

2 3 2 aegn
2 2 O ^trom.

2U 2U 2U \lulet

2U lU lU Urväd.

Mån. Dag. Ther.

Dec. I 36

4 3-

8 2-

10 3-

12 2-

16 2-

20 I-

22 2-

24 2-

28 2-

31 2-

Anmåi-kningar^

Växters blom-
rriande år tiifatt,

intet i den me-
ning, at de fåår-

igen famma tid

ikola hålla fina

biläger, utan al-

lenaft at vifa,

vid hvilken grad

af jordens och

luftens värme
Je detta år flo-

rerat.

. Vettern for-

ninfKades vat-

net detta år of-

ver I aln.

Man fer af föregående Tabeller , huru Var-

men om Våren tiltager och om Höften för-

min (kas.

Thermometern nedfattes på norra fidan 16

alnar från Byggningen uti en Trägård i Mull-

jord, altid på famma ftålle, Thermometer-ku-

lan ftod 10 tum ned i jorden. Opningen fom

ej var ftörre, ån at Thermom. kunde gå nedj

var altid noga tilfluten med et ikaftadt fyrkan-

tigt ftort trådftycke.

Det förftår fig, at då Therm. fåttes i a 2

tum djupt i jordbryniu, vifar pä öpna fålt i

fand



OSi. Növ, Dec, 29?

fand och annor jord, under ilark torka och

hetta, famma och ofta mycket ftorre värme ån-

luftens, hvarfore SM och Grås vid fådana tio-

fallen borttorkas.

Thermometern hänges i fria luften, dock
altid uti fkugga, och dömer man om ortens

värme eller kold efter luftens, fom år både nyt-

tigt och nöjfamt, men nedfå?-tes den ockfå, pä
torra och fura, på höga och låga flållen, i fand,

lera och mylla, i Sjöar, Kallare, Brunnar och
Kjållor, m. m. vinner man ån vidlyftigare och

kan/ke nyttigare underråttelfe af honom.
(Fortfåttning liårnåft.)

Förföky
At af de flefte Laf-arter (Lichenes) bc-

reda Fårgftoftcr, fom fätta höga och
vackra fårgor på Ylle och Silke,

Andra Afdelningen

innehållande

För/Öken med LICHENES IMBRICATI;

af

J. P, WESTRING.
Med. Doft.

Den andra Claffen af Laf-arter, fom kallas

Imbricati, emedan de hafva nedliggande

T 3 blad

Se Forfta Afdelningen fid. 113.:
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blad ti! en del åfver hvarandra, innehåller un-

gefår 20 flag, livaraf 17 kånde våxa i Sverige,

och åfven hAr ikring Norrköping, utom L. Ri-

gidus, Sev eiler 7 /lag af deffa låfva ofs myc-
ken nytta^ ty de gifva åtlkilliga höga, klara,

il^ona och faPia fårgor, och våxa nåftan öfver

alt til en otrolig myckenhet. Då Ornlafven,

(L. Tartareus) blifvit ifrån Bohus Skåren årligen

utlkeppad til 7 ä 900 Ikeppund, få kunde vift

årligen af deffa lika många looo fkeppund fam^

las *), emedan de våxa tii ofverflöd nåfian pä
alla Berg, ftenar, tråd och gårdesgårdar,

Faft ån deffa icke gifva fårgor af få mån-i

ga flag, fom de af förfia Claffen, eller få lyfan^

de fom Umbilicaterne, få åro de dock vackra

©ch tafta: och af dem kunna nåftan alia flag

af Gula och Bruna fårgor utdragas, til otroligt

jnånga Schatteringar,

Den gula fårgen år hår allmånnall: och år

det befynnerligt, at des åmnen måft förefalla

i naturen, hvilket öfverensftåmmer med der^

nya Lå,ran om Fårgornas upkomft. Denna fårg

råknas för grundfårg, af fä mycket florrc il^åi,

fom den endafl genom långre underhällen vär-

me ktin förvandlas tii Brun, Violett och Ro'd,

(Mordoré). Brun och Rad fårg torde fålunda,

ofta endaft vara Modificationer af den gula.,

Mina forfök med Imbricaterne gitva mig myc-,

ken anledning til denna tanken. Pulver Lafven

t ex. gifver med famma utdragningsmedel förft

gul

ock beiomliäen börjat ai ucikeppa et

och amiat ilag af dcfla.
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gul fårg, dårnåfl brun, få puce oclitiolet, fom
iluteligen kan med tenncompofition dragas i

rödt

Genom långre uthärdad värme torde troli-

gen Eldsiuften i förening med Plilogiilon orfa-

ka denna förändring. Dr. Berthollet **)

tror, at deffa tvånne åmnen likfom bränna fårg-

partiklarne til kol, och at efter deras olika

verkan och forhällande olika färgor upkomma.
Han tror åfven, fom det tyckes med fkål, at

Syror af Salpeter och Vitriol famt Phlogiftice-

rad Kokfaltfyra verka på fårgpartiklarne me-
deift förbränning, då de förvandla dem ifrån

gult ända til fvart. Herr Scheele har ock i fin

förträffelige afhandling om Eld och Luft vifat

med fäkra chemifka forfök, at fårgorna förän-

dras af olika Temperatur af värme och Phlogi-

llon
:;:::a:c-j^ Han har ock funnit ^ at röda fårgen

håller måfta Plogifton.

T 4 Den

*) Snfflor gifver foilt gul farg och fedan röd.

**) Elements de l*Ait de la Teinture » tryckt i år, hffi*

jag i desia dagar låll med noje» Han iiåm«er ock
dar, at Hellot upgifvit et forflag, at med Kalk och

Saimiac forfoka hvad farg-amne Lafarterne innehålla.

Hade jag ledt detta forut ^ få hade jag icke kunnat
upgifva denna Methoden fåfom mitt fynd , iom den

verkeligen ar, då jng fokte et fuccednneum får det

ofnytga fattet st med urin bereda fargor. Uti

Huhålls-Journalen for JuL och Aug, månader i ar fin-

ner jag ock, at Hr. Re£lor Schols Hoi.mberger har

val och beromligen eftergjort forloken efter famma
min Methode.

***) Engellka ofverfattningen p, 97.



Den omnämnde Pulver-Lafven gifver få-

lunda forft en gul fårg. Den eldsluften, fom
var i vatnet måfte förena fig med det brånbara

åmnet, (Phiogifton) fom Lafven innehåilefj

hvaraf färgpartiklarne uplofas och förändras, famt

fålanda förändrade få mera attra(flion til det A*
nimaliika, (Ylle och Silke) ån til det vegeta-

bili/kaj fom förut hyft dem, faft i en annan

form och fkapnad. Når denne Laf fåttes i 3:je

graden, (den heta tilmakningen} dår mera och

ftundeligen påokad värme tilfor mera brånbart

åmne^ blir fårgen brun, och drar iluteligen

nog mycket i rödt. Vidare granlkning hårofver

tillåter icke mitt närvarande ändamål, fom år^

at anföra de ii8 Förfök^ fom af mig biifvit

gjorde med IJchems ImbrkatL

Lichenes hnbricati.

I. L. LURIDUS. SwARTZ. Mårktaf,

Funnen vid Sandviken, nära Saltfjön. Sälifam^

Få Ylle.

I. Efter nya methoden med Kalk och SaU
miac, efter 12 dagars digeftion, ljus gul-

brun färg^

2* Med Kokfalt och Salpeter efter 10
dagars digeftion, mörk gulgråfdrg y bout.de
Paris.

På

*) Utaf Kokfölt och Salpeter har jag tegit ana 4 gran

for hvart quintin Laf,
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Oct. Növ. Dec.

På Silke.

Med Kokfalt och Salpeter, efter lo dagars

digeiiion, gul grå vacker fårg.

(Z. L. CENTRIFUGUS, LiNNé. Winterlaf,

Denna år ganlka rikhaltig på färg, och få

allmän, at knappaft någon ften finnes, hvarpä

den ej våxer.

Få Ylle.

1. Med Alkali minerale och vegetabile, (ana

4 gran mot et quintin Laf.) efter Jångre

tids kali maceration, och en timmes kok-
ning, vaxgul färg.

2. n. m. efter 12 dygns kall maceration och

f timmes koknings
^

ljus gulbrun färg,

3. I vatn enfamt, efter 2 dagars digeftion

med garn, fom var betadt i Tartarus vi-

triolatas, en vacker £mn färg, Coiikur d
Eveque.

4 Med K. f. och S. b. efter en dags dige-

ftion pch I timmes kokning, en håg och
khr/Orange färg,

5. ^ika: garnet förut betadt i Citronfaft,

en gan/ka vacker Carmelite färg,
/

6 Med K. f, och S. b. , kokad en half tim-

me, med garn, fom var betadt i tenncom-
pofition , en vacker gulackctg Carmetite

T 5 7 Med



i2p8 061. Nov. Dec.

7, Med K. f. och S. b* efter dygns dige-

ftion Couleiir c/' Eveqiie.

8, Med Brånvin efter g timmars digeflioft,

en hög Orangefårg,

9, Samma, efter 16 timmar^ mörk rödbrun färg.

få Silke.

1. Med Alk. m, och v. efter 3 veckors kali

tilmakning och en timmas kokning, blek

Paille,

2. A. m. efter 12 dygns kall tilmakning och
en half timmes kokning, ljus Noifette^

3. Med K. f. och S. b. efter et dygns dige-

ftion 5 och en half timmes kokning, ljus O*
range

, med mycken glans.

4. Samma efter i och et hälft dygns dige-

ftion , mörkare Orange med glans.

5*. Med Brånvin efter 8 timmars digeftion
^

vacker Carmelite med glans.

6, Samma, efter 16 timmar, mörkare,.

3, L. SAXATILIS, L. Stenlaf.

Lika få allmån, fom den förra, och lika

rik på fårg» Denna år den allmänt bekanta

fårgmåfian»

Få Ylle.

1, Med alk. m. efter 8 dagars kall tilm.akning

och en half timmes koknings Vaxgul,

2. n. m, efter 14 dagars kall tilmakning och

en half timmes kokning, Nankinsjdrg.

3. Med
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3, Med K, f. och S. b. efter 6 timmars dx-

geftion, ljus» fiark och full Orange^

4, Lika, efter et dygn , litet mörkare , dock
klar och hög Orange,

5, Samma efter 2 dygn, Jlark och hög famt

fojl; Piice eiler rödbrun färg,

6, Den famma kokades | timme i ftarkt

tvålvatn 5 och förändrades icke, om icke

tri mera morkhet.

7, Med vatten enfamt, efter et dygns dige"

ftion , en vacker Coiileur d' Eveque^

g. Med K. f. och S. b. kokad if timme
j

vacker Couleur d'Eveque.

9. Med defiillerad Vinättika, efter 2 dagars

digeftion , vacker brun färg,

10. Med Brånvin, efter et dygns digeftionj

vacker rödbrun färg ^ full och ftark.

11. Den famma kokades f timme i tvålvat-

ten ^ Qch fårgea blef något mörkare.

På Silh

I, Med Alk. m. efter 8 dagars kall tilmak*

ning och § timmes kokning, vacker Noi^

fette i med mycken glans.

^. n. m. 14 dagars kall tilmakning och ^
timmes kokning j mörk Paille^

3. Med K, f. och S. b. efter 6 timmars dige-

ftion, ljus, vacker orange med glans.

4. Samma, efter et dygn, litet mörkare med
glans.

5, Sam*
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5. Samma efter if timmes kokning, Ijur

Carmelite.

6. Med Vinättika efter 2 dygns digeftion,

litet mörkare Ccirmelite,

7. Med Brånvin, efter et dygn, Carmelite

mer åt brunt.

8. Den famma kokad § timme i tvål-vatten
^

förändras icke. Tål ock Acidum Nitri.

9. Med K. f. efter 3 dagars digeftion , vacker

Couleur d'Eveque.

10. Samma, efter 4 dygn, ganlka vacker Ca-

pucine , eller mörkare Couleur d^Eueque,

4. L. PARIETINUS. L. IVdgglaf, Våxer gan-

Jka allmänt i fynnerhet på Afp och Pihl.

På Ylle.

1. n. m. Efter 14 dagars kall tilmaknfng och
i timm.es kokning

,
mycket vacker Ventrs

de Biche,

2. Den famma, efter et dygn, och 2 timmars

kokning; Ventre de Biche, ät gult.

Befynnerligt år det, at Tinéturen efter

denna blandning firax får en fårg af ågfa Flo-

rentiner Lack. Troligt år, at en vacker röd

vattenfärg kunde beredas af denna.

3. K. f. och S. b. kokad en timmej räcker

paille gul fårg.

Få Silke.

I, n. m. Efter 14 dygns kall tilmakning, och
i timmes kokning, ganika vacker Fentrc

de Biche, med glans.

2. Sam-
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2

2. Samma, efter et dygn, 2 timmars kok-
ning, något Ijufare Ventre de Biche»

3. Med K. f. och S. b. kokad en timme, en

mycket vacker Paille. Af famma fårgftoft

upkomma hår två olika färgor, den ena

åt rodt, den andra åt gult.

f . L. MICROPHTLLUS. Swartz. Småblads-^

Laf : eller Jordlaf; ty den har utfeende af

fvartbrun jord. Icke allmån. Funnen vid

Mehlby, nåra gåftgifvaregården, vid foten

af et Berg.

Få Ylle.

1. n. m. Efter 6 dagars kail tilmakning, och
en timmes kokning, Noifette färg.

2. Samma, ftrax kokad i| timme, mörkare

Noijette,

3. Samma kokad 2 timmar: dnnii mörkare.

4. Med Alk. ra. efter en timmes kokning
^

vacker gulbrun fdrg,

5. n. m. efter 2 dagars digefiion, ljus CaneU
hrim»

6. Med Bränvin, efter 3 dagars digeftion^

ljus brun, ät rodt,

7. Den famma, en dag längre, mörkare

s

mycket vacker färg.

På Silke.

I. n. m. Efter 6 dagars kall tilmakning, och
en timmes kokning , Pailk gul, med
gJans.

3. Sam-
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2. Samma, kokad i§ timme, åhhre.

3. Samma, efter a timmars kokning, Feiiille

morte,

4. Med Alk. m.^ en timmes koknings vacker

ljus Noifette,

5". n. m. 2 dagars digefliof! 5 mörkare Notfette,

6. Med Bran vin, efter 3 dagars digeftion,

vacker Ventre de Biclie^

6. L* PULFERULENTUS. Scmrebeé , Wé.
BER, Necker. Piilverluf, Våxer ailmänt

på Berg och ftenar, dock håf ej til ftor

myckenhet.

n Ylle,

t, n. m. Kali maceration ef dygn, vacker

Chamois fårg,

2. n. m. Efter en timmes digeftion ^ vacker

Citrongul färg,

3. Samma, efter 4 timmar, ljus Merd d'oie.

4. Samma j efter et dygn, vacker, full och

ftark, mera mörk Merd doie.

5*, Samma j efter 4 dygn. Stark Piite,

6, n» m. , ftrax kokad § timme, mörk vaxgiiU

Samma, efter 6 dagars digeftion, garnet

betadt i Ronnerlk Alun; vacker Carmelite^

fom tål koka 20 minuter i tvåivatten, u-

tan at förändras.

g. Med Ättika) efter 2 dagars digeftion, ljus

Carmelite^
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Få Silke.

1. n. m. Efter et dygns kall maceration, gan*

ika vacker Paille eller Chamois, med glans,

2. Med Salmiac oeh K. f. kokad | timme
^

vacker Noifitte med mycken glans.

3. n. m. Efter 14 dagars kall maceration^

Citron guh

4. Samma, efter 6 dagars digeftionj vacker

feuille morte, eller umbra brun.

5. Samma, efter 10 dygn, väcker Lefver*

brun,

6. Samma dragen genom dilaerad Acidum
Salis, en vacker ^ mork Ventrs de Biche^

7. Samma, efter 14 dagars digeftion, en

Jiark^ full och mork violet fårg j åt Piice^

med glans.

g. Den famma, dragen genom diluerad Tenn*
compofition, vacker mordore Järg.

7, L. OMPHALODES. L. Nafvet^Lnf. Denna
våxer ganika allmänt på våra Berg, til

ftor myckenhet, och gifver ymnigt Brun
fårg.

n Ylle.

I. n. m. efter 6 dagars digefiiort, ganjka vae^

ker Canel-brun färg,

Samma, efter 8 dagar, en vacker, full

och ftark mork CaneUbriin fårga

På
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Pä Silke:

1. n. m. Efter 8 (bagars digedion, vacker Noi'

fette,

2. Samma, efter i2 dagars digeftion^ vacker

rödbrim färg,

3. Den famma dragen genom diluerad Tenn-
Compofitionj något ljufare, eller mörk F^en-

tre de Biche med glans,

8. L. DIFFUSUS. Weber. Spridiaf. Våxer

på Berg 5 men icke få aiimdnt.

Fä Ylle.

1. n. m. Efter § timmes kokning, gräguL

2. Samma, efter 4 dagars digeftionj vacker
tjusbrun färg.

Någon anledning har jag ock, af et litet

forfok , at denne Laf äfven gifver en gul och

en Piftacie-grön fårg: hvilket forfok ej kunde
göras om^ for brift på mera Laf.

Få Silke.

I. n m. Efter en timmes kokning, hték

Paille,

Ct. Samma, efter 4 dagars digefiion, Noifette,

3. Samma, efter g dagars, ljus Oliusy eller

feuille morte,

9. L. FAHLUNENSIS, L. Fahlu-Laf. Växer
fparfamt på et Berg vid Wefterby, nara

intil Norrköping, men ymnigt upät Norra

Orterne.

Få



Oä. Nov. Dec. 30 j

På Ylle.

1. n. m. Efter 8 dagars kall maceratioHj ko-
kad en timme

,
grå färg,

2. Med urin macererad 3 veckor, famt efter

g dagars digeftion, mycket fiark och vac
ker mörk Qanelbrim fårg.

På Silke^

n. m. Efter en timmes kokning, Ungrå färg,

10. L. STTGIUS. L. Blåknlh Laf Växer icke

fållfamt på Berg. Efter de förfåkj fom jag

flera gånger med flit omgjort, trägnare

ån med de öfrige, bar jag ej funnit at

denne Laf gifver någon röd eller vfölet

fårg, hvilket, troligen af mifstag^ biifvit

denfamma tilfkrifvet.

På Ylle.

1, Med K. f« och h. kokad en timme, gui-

acktig färg.

2, n. m. Efter 8 dagars digeRionj garnet be-
tadt i Alun, gräbrim fårg.

3, n. m. Efter 12 dagars macerafion^- utan
betning

^ en vacker Candbnm f^Ug«

På Silke.

1. Efter tre veckors mäcerätior! i urin, och
en timmes kokning med kaik, Noifäte.

2, n. m. Efter 2 timmars kokning, litet mår^
hare Noifette,

U 3. Med
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3. Med K. f. och S. b, famtKalk, kokad en

timme, wacker Noifttte^ med glans.

II. L. THTSODES, L. Bjårk-LaJ. Växer nå-

ftan på alla tråd i Skogarna til otalig myc-
kenhet : äfven på Berg och Gårdesgärdar

:

och år nåilan den alhuånnafle af alla. In-

nehåller åfven mycket färgämne.

n Ylle.

j. Efter 8 dagars maceration i urin, och §
timmes kokning med Kalk, Citrongul färg,

2. n, m. ftrax kokad en bali timme
,

vaxgul.

3. Den fam.ma | timme lingre kokad, litet

mörkare vaxgul fdrg.

4. Med A] k. m, kokad f timme, gräguL

5. Med Åik. v. kokad f timme, litet mör-

kare.

6. Med bade Alk. m. och v., kokad I tim-

me
,
CitrongiiU

7. Med Kokfalt och Kalk, kokad ~ timm.e,

en ftark guldgul färg.

g. Den famma | timme kokad, litet mörkare,

g. Den famma med tillåggning af Alun

,

hrungnU

10. Med Kokfalt och Kalk, efter 8 timmars
digefiion, Jlark Citroiugnl färg.

ji. Den famma, efter 3 dagars digeftion,

Brun fdrg.

12. Den famma, efter 6 dagar, mörk Mnfc-

Få
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Pä Silke.

1. Efter 8 dagars maceration i urin, och |
timmes kokning med Kalk, Paille.

2. n. m. ftrax koMad \ timme , Ijv.f Noifitta.

3. Den famma JA.ogre kokad, murk Noipdte^

4. Med A! k. m. kokad f timme frrdgul,

5. Med Alk. v. koKad, Jeuilh morte,

6. Med Alk. m» och v. kokad, ljus oiive^

7. Med K, f. och Kalk kokad \ timme,
mörk Pailk.

g. Den farama f timme längre kok-^å
^
giilhrun

fdrg.

9. n. m. efter 6 dagars digeftion ^ vacker ljus

brun fli^g 5 med gl^ns.

10. Den famma, Silker bei;adt i TinirCom-
pofition, litet maru i brunt. Vacker llrg

med glans.

11. Den famma efter 8 dagars digefiioDj

feuUie mortef,

12. Med Branvinj efter 2 dagars digefiion,

feiiilh morte, m»ed glans.

12. De ofrige af denna Ciaffen, fåföm. L.

COLA, QvartS'Laf^ (Polliet),

13. L. CRASSUS (Hudson. Svv^artz), TJock-Laf

14. L. CARTILAGINEUS (Lightfoot) Brojk*-

Leif,

15. L. ^TELLARIS, L. BokiLaf, och

16. U OLIFACEUS. L. Oliu-Laf, hafva afven

blifvit af mig förfökte på flera fått 5 men
icke gifvit någon fårg.

Norrköping d. 19 December 1791.

*^^*(^^^^^
U a .S'<?^if
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Sätty at fortare ån hittils rnöjeligt varit

^

bota eller åtminftone förbättra

STAPHYLOMA CORNEJE;
af :

JOH. L. ODHELIUS.

Bland Ogon-SJukdomar åro Staphylomer bå-

de fvåre at bota och ohyggeiige, i fynner-

het når de hunnit til den hogd at ognelocken

ej kunna betkka åemi de blifva då tillika gan-

ika befv.triiga och xåTorfaka meråndels en ny

plåga, i det Tarfus och ögneiocken iiåndigt re-

tas, fvåila, inflammeras och fiiitefigen våndas

ögonhåren inåt emot Cornea och Adnata, hvil-

ka i fin ordning mycket lida.

Synen år mer eller mindre forlorad, efter

fon Staphylcsnens lage år nårmare eller fjernna-

re ifrån Centrum Corneae, och efter fem den

år enkel eller förenad med Leucoma.

Denna ohygcreliga och rått ledfamma 6gon-

plåga har man fökt bota med tjenliga fordelan-

de, öplofande och åtande medel 3 i fenare ti-

der har man tagit fin tilRygt til Acioa Minera-

lia, och i fynnerhet Caufiicum antimoniale, dar

Acidum falis uplåft regulus, jag har funnit me-
ra nytta af Acidum Vitrioli, forenadt med andra

Metaller. Men alla deffa kraftjpa medel krå^
va lång tid och mycket tålamod , både hos Pa-

tienten och Läkaren, och verka dock foga pä
de fiora, utom ögnelocken flående Staph}'-

loraen

Jag"
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Jag har därfore ibland varit nodfakad at

förena operation med nu nåmda medel , och

jag har haft den glådje at fe, huru därigenom

ganfka mycken tid blifvit vunnen och Patien-

ten fnarare hugfvalad.

Med Kongl, Academiens tilftånd får jag

här befkrifva mitt operations fått.

,,Jag har låtit fkilja bagge ognelocken val

,,från hvarandra, och dårpå har jag med La Fay-

53 Es fmala knif genomfKurit liaphyiomen vid

jjhela des nedra baf^s, därefter har jag med en

,,pincette i ena handen, uplyft det Kifa ofra feg-

j^mentet, och med en fax | andra handen bort-

jjklipt få mycket däraf, föm jag funnit flå ut-

j^om ognelocken.j. Ögat mötes federmera på
famma fått fom vfd itarr-^peration genom ex-

traåion, och få fnart bråddarne af Cornea, eller

den na til ftorfia delen borttagne Staphylomen,

hunnit Hma hg tilhopa, hvilket Iker meråndeis

inom 2 dygn, har jag, med fiörre och tydliga-

re framgång användt åfvannåmde medel och

fått glada mig af en lycklig utgång.

Patienten vinner genaft et hyggeligare ut-

feende och ogonvatnet kan närmare verka på
det återfående onda.

Denne method har den gemenfamma for-

delen med Starr-operationen genom extrd.åion
,

at operation aldeles icke år fmlrtefamj och at

föga eller ingen blod vifar fig.

U 3 Jag
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Jag har trodt mig böra i ödmjukhet inbe-

råtta detta til Kongl. Academien, fa vål til up-
muntran for de Patienter, hvilka oJyckligen

åro angripne ai denna Jedfamma fjakdom, fom
for de Låicare^ hvilka b!-ifva anlitade om deras

hjelp.

Rån^ ovi cn t^^iiv-Steiis -uttagande
^ efter

_
jorut jkedd ^mining i 'Njuren och

veka ryggev;

Ef

HERMAN SCHUTZSRCRÅNTS.

Det år nogfamt bekant, at Stenar eller Sten-

grqs, dem man finner i Urin-Elåfanj haf-

va gemenligen fm uprinnelfe ifrån Niurarne.

Det år i deffe fednares orgrner, hvilka tjena

til urinens affilning, fom Sten, igenom Urinens

phophorill^a fyras forenande med litet Kalk-

jord , får forfta kårnan eller Nucleus tii en

Concretio calculofa.

Når detta Fro eller Sten-Kårna far den

(iorlek, fom hindrar des ingång i Njurens bac-

ken, eller nedftigande igenom Urinens aflopps-

rör (Ureteres), upvåckts någon gång Låraf in-

Hainmationer och bulningar, nog betydliga at

förflöra hela Njurens fubllance, åfven upfmjlta

och genomfråta den nåra intii belägna fethinnan

åt ryggen til.

Ehu-
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Ehuruvål invårtes bulningar plåga merän-

dels vara dödlige, kunna de likväl ^ i denna

håndelfe, blifva til formon får Patienten, eme-
dan naturen uti viffa omflåndigheter finner ut-

väg for varet åt ytan och tillika en lätthet til

denne främmande Kroppens uttagande 3 fom
man af följande cafas kan inhämta.

År 1777 den i5 Aug. vardt jag anmodad,
at komma til en Enke-Fru, 56 år gammal^ boen-

de på Ladugårds-Landet. Hon berättade: det

hon redan i flera månader utllått en grufvelig

vårk och plåga i högra veklifvet, ryggen upfor

re 3 anda tiLde korta Refbenen. Däremot har

hon nyttjat mycket , fom des Läkare , då va-

rande Regements-Fåltikåren vid Kongl Artille-

riet Hr. Lindberg , henne förordnat , men utan

lindringa

Hon hade feber, hog puls, rysningar och

hetta om hvarannan och ikåftals kråkningar«

Hela hypochondrium dextrutri ånda til rygg-

raden och nedåt veklifvet, var fvuliet. Svull-

naden kåndes mjuk, och vid des påtryckande

lämnade gropar efter fig^ huden hade ofverak

naturlig fårg, och pä intet fiålle fårmärktes nå-

,gon hårdhet.

I famråd med forr nämde Hr. Lindberg,
tiJftyrktes en ftark åderlåtning, Medicamenta
Temperantia förordnades, lindriga Laxantia an-

tipblogiftica då och då3 utvärtes oleum Camphor.
varmt infmordt, och fvullnaden betåcktes med
reiolverande Krydd-påfar. För öfrigt ikulfe ti-

den afbidaSj at fe, hvart ut det ville gå.

Tre
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Tre veckor hår efter, fanns fvullnadert

mårkeligen fl orre 5 febern häftigare och värken

f arkare. Nu kåndes på ryggen under Cofta?

fpunae cn hårdhet af et fullkomligt äpples ftor-

Itk, och v.d des påtryckande omade Frun
fvariiga. En itererad åderlåtning företogs 5

rned de forr f6rordnade Medicamenta interna

Ikulle fortfaras: men med de utvårtes förändra-

des la , at på ryggen applicerades Emplaftr.

diachyl. cLim Gummi blandadtmed Empl. Emoll.

Citrin.; d.irCfver varrra Cataplasmata Emollien-

tia och Anodyna, ofta ömfade, miOt natten gafs

henne Tinaura Thebaica, för at lindra fraårtan.

Efter 10 a 12 dagar? forlopp, var huden
6fver hårdheten m.era uphogd men til fårgen

ånnu lika: vid des påtryckande tyckte jag kånna

en otydlig tliicmation
,

detta förvifiade mig _om
en djup bulning; på ottonde dygnet kåndes

fiucluaticn ganJKa tydeiigen, hårdheten uptmållt

och huden tilfpetfad. Patienten foreftåltes nöd-

vändigheten af des opnande; hon var dårmed
nogd.

Dagen dårefter, fedan alt var i beredfKap

til forbandet, öpnade ja o det med biPiOurie

långs ef^er. dä mera ån et^quarter Oinkande var

af atfkillig fåro utflöt. Efter finarets införande

kåndes ej borren af fkadan ; en fonde af et quar-

ters långd, nådde ej heller dit; Såret förbands

efter konflens reglor, dj.r-öfver compreffer och

en binda. E": par dagar dårefter nyttjades in-

fprutningar i faret af decoélo hordei, blandadt

med Tirvrura myrrhf etAIoes, och något Mell

rolarum; på yttra fåret applicerades plumaceaux
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bedrukne med digeftiv af balfamus Arcaei; där-

vid fokte jag på alt fått at hålla yttra Såret

6petj for at förekomma en fiftel.

Febern, fom hittils fortfarit, minfkades

dageligen^ varken drågeligare, fvulinaden Jade

fig5 materien hvit, tjock och hade ingen elak

lukt. Efter fjorton dagar, började varet åter

blifva tunnare och llcarpt^ comprefferne , fom
torra pålades, voro helt våta, och af lukten

kändes det vara urin.

Detta fatte mig i något bekymmer , och
fruktades for en elak utgång. Jag infåg väl

at det kom ifrån Njuren, men tänkte ej på nå-

gon Sten. Vid Sondens åter införande, af en
fingers längd, flotte jag på något hårdt, fom
kändes ikråfligt och bredt.

Men fom yttra fåret, oacktadt all min om-
forg och förfigtighet , hade dragit fig få mycket
ihop at mitt finger ej åter införas kunde, för

at underråtta mig om detta heterogeneum, bief

jag åter nödfakad at vidga Såret med bifiourienj

få at fingret kunde införas utan plåga för Pa-
tienten. Efter des öpnande och fingrets infö-

rande, kånde jag en Sten, fom vek för firgret

undan; jag tog häftigt en korn-tång förde den
in genom yttra Såret, öpnade fl^valmarne från

hvarannan, for därmed helt förfigtigt högre up
öfver den hårda kända delen, klämde tången
ihop, och markte at jag fattat i något, jag ut-

drog det , utan mycken plåga för Patienten,och
lann den Stenen , fom jag har åran at härjäm-
te tilKengl. Academien öfverlämna. SeTAB.VllL

ö 5 Pa-
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Patienten /kottes därefter fåfom förut, och
inom fjorton dagar flot ingen Urin mera ut 5

varet båttrade fig dageligen och minlkades,

dock efter Chinans nyttjande; Såret fyldes med
faft och ftadigt kött famt cicatriferade fig. Frun

mådde fedan vål.

Jag frågade henne om hon tilforene varit

plågad af Sten-PafTion eller grus? dårtil ivarade

hon: fådant har jag förr aldrig formårkt, men
vål af Gickt-Plågor. Detta exerapsi bevifar at

operation af en Sten fom finnes i Njuren (Ne-
phrotomie) blifver möjelig, fåfom en del Aocto-

rer det redan hafva anmärkt, i den håndelfen,

då i- Njuren formeras en abfcefs i gemenlkap

med des nårm.afte fethinna åt ryggen. Naturen

måfte hår vifa vågen , fom bor följas, och hvar-

om vidare förtjena låfas de af Herr Hevin

i Kongl. FranfRa ChirurgifKa Academiens Me-
moirer, Tom. VIII i Octav, ifrån pag. m. 178

til 333 införde: Recherches Hiftoriques et

Critiques fur La Nephrotomie , ou Taill© da

Rein.

SCOM^
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SCOMBER (Atm:) och ECHENEIS
{Tropica.);

v

belkrifne af

BENGT AND. EUPHRASéN:

Uti LoFLiKGs Span/ka Refa p. 102 nämnes
en Filk, fom kallas Atnn, h vilken efter

min ofvertygeife , icke kan vara någon annan,

ån den', på iiviiken jag hår uti ödmjukhet vii

til KongL Vetenikaps Acadenaiens profvande,

iniånLina en kort beficrifning.

Under min bortrefa til Canton är 1782^
fick jag den 27 Maji forft fe denna Fiik icke

långt ifrån Cap. b. Spei, eller på 3^ gr. Syd.

Lat. och 20 gr. Oft. Longit. räknad ifrån Paris,

hvared den tillika med flera af olika Slågten

bief fi(kad. Uti Febr. månad 1783, under åter-

refan ifrån Canton ,^fåg jag famma fort Fifk vid

Nord-Eyland , en O icke långt ifrån Java *),

foras om bord och fåljas af Ivaner eller Indian-

fKe Fifkare. Samma år uti April, når vi kom-
mo til Staden Cap. b. Spei, var den allmän

och bars där dageligen på gatorna til falu.

Filken liknade til kroppsikapnad och ftor-

lek , vid forlla påfeendet, våra vanliga Gäddor,
men genom fina Fenor /kiljes den få långt ifrån

dem

^) Hvilken plats icke ar annat, an pa S» W. andan af

On Sumatra.
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dem, fom det kan lått fynas ät den horer til

Mackrilj-Slågtet (Scomber). Des fårg var myc-
ket mork elier nåftan fvart^ åiven under

buken.

Kottet år tått och faft, likfom på Mackril!

och Bonet^ men år icke få våifmakande, fom
deras, famt hålles for mindre födande och hål-

fofamtj hvarfore Fiftcen vårderas gan/ka ringa.

Om denna Fifk , fom ior fin fibrlek af mig
icke kunde forvaras, anteknade jag följande

kännemärken, hvilka jag hade tilfålle, atfedan

jåmfora med flera exemplar af famma Species.

Corpus longitudine 3 vel 4 pedum, forma Ef,

lucii, nigrum, abdomine fafco.

Caput compreffum, ipoxxePimn roftro acuto, ma«
xilla inferiore Jongiore.

Dentes 4 majores acuti verfus apicem maxillat

fuperiorisj plur(?sque minores utrinque, ea-

dem ferie.

Ocuti fubrotundi iridibus cinereis ,
pupiliis ni-

' Dorfim planiufculum
,
dipterygium, pinnis fpu-

riis verfus Pinn. Caudalem 6 vel 7,

Lhiea lateralts in anteriore parte corporis fe-

cundum dorfum curva, verfus Pinn. Cau-

dalem elevata.

Memhrana Branch. Y-radiata.

Pinna dorfalis i:ma radiis 20 duris acutisque.

—~- — 2:da radiis 9 — li muticis.

Pin'
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Pinnce pe&orates lanceolatae, radiis 1 3.

PinncB ventrates radiis 6.

Pima Ani radiis 10 — 13.

— Caiidalis bifurca radiis 22.

Pinnce fpurice fuperiores 6 vel 7, variantes»

«— inferiores femper 7.

, Habitat in oceano ad Cap. b, Spei, nec non
circa infulas Nord«Eyland et Javam Indi»

orientalis.

Under famma bortrefa 1782 den 20 Martii

träffade jag på 2 gr, 9 m, N. Lat. och 20 gr»

49 m. Longits från Paris en liten Fi/k, fom
af Sjöfojket kallades Sugare, hvilken med huf*

vudet hade fagit fig faft vid Logg-Skåddan *)

©ch félgde med den om bord på Skeppet.

Denne Fi/k finnes förvarad ibland Baron
Cl. Alstromers Samlingar på Gåfevadholm, och

ikiljes ifrån de förut bekanta Species af Suga-»

re Slågtet (Echeneis), genom et mindre antal

af Reflor uti Skoiden på Hufvudet, hvilka hos

denne allenaft åro 10, famt genom fin Stjert-

Fena, uti hvilkVn de medlerlla 2:ne Strålar

åro dubbelt längre ån de öfrige och formera en

fmal Spets.

I anfeende på nämnda kännemärken, har

jag kallat denna lilla Fi/k Echeneis (tropica)

cauda

^aM———

I

i iiiiiir iij i iniriwwM'wBW»""«'w iiiiw iiiiiiwi«'wi'ii^'*'^''^^'*****

*j Logp-Skådda, kallns en bradiopp fafiad uti andan på
€n lånii HnHj med hvilken de mata Skeppers fortare

€ligi fastare fart.
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caada integra, radiis 2 interioribus longioribus,

firiis capitis decem.

D ejcriptio.

Corpuf m?^gnitudine Salm. Eperlani (Norrs),
teres, anguftum , a capite ad anum cylin-

dricum, deinde verfus pinnam caudalem
fenfim ätten aatum.

Capiit Corpore paulo crafnas, depreffum, fupra

planum, clypeatunij träns v^erfim lo-firia-

tumv lareribas inferne compresfmfculis; ma-
xiila inferiore iongiore.

Ociili laterales fabrotundi ^ iridibus fufcis, pu-

pillis csruleis.

Membr, Brnnch. lo-radiata.

Pinna do?'faIis a medio dorfi verfus caudam ex-

.tenfa.

PinncB pe&orales prope Caput obtufs , radiis Ig.

pinnce vevtrales fub jugulo, lanceolats, longitu-

dine pinn. pec^oralium , radiis 6.

Pinna analis dorfali oppofita squalisque.

Pinna caiidalis integra rotnndata. radiis interi-

oribus csteris duplo longioribus.

Habitat in Oceano occidentali inträ Tropicos.

UT-
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UTDRAG af KongL Vetenjlaps Acade-

7Hiens Dagbötu

F6rTEK'N1'NG fä Bvcker ; Naturalkr m, m, fom detta

år Mifvit Jkånkt til Kmigl, Academien,

* BMer,

Princessan Daschkaw i St» Petersburs; har förärat; Nova
A^fta Academ. Scient. Petropolitans , Tom. 1. II.

III. IV V, VI. ad Ann. i7§3 - • 17SS , Pe.

trop. 1787 - 1790. 4:0.

_™ ^ Georgicoriim Pnh\. Virgilii Moronis Lib. IV grs*

CO carmine Heroico exprelli, not. perpet. iliuflr*

i\. et c. Biigenii de Bulgaris ; Aufp, Pnncipis

G. Akx, P&temkiny Petrop* 1786. Foi,

^ Zwo Abhondl. iiher die Niirritions. Kraft; von
Blumenbacb und Bom, nebfi: Erlant. von JVo!jf\

Petersburg 1789. item : ,
Memoire furia Nurri-

tion, par Mr. Grimaudi å St. Petersb. 1789» 4:0.

Herr Fkanz von Pauia Schrank i Ingolftadt; Verzeich»

nifs der bisher biniangl. hekanten Eingeweide-

Wiirmer; Milnihen 1788* 8to.

Herr RoMe de L^Isle i Paris; Metro!ogie ou Tables pour
fervir i Plntelligence des poids et Mefures des

Anciens, a Paris 1789» 4:0.

Herr Esaias Fleischeu i Danemnrk
;
Forfog til en almin-

delig Natur- Hiftorie, llltdje Del , Kiobenhavn^

1789- 8:o-

Prins DiMETR. de Gallitzin 1 Haag; Lettre å Mr. G,
Forfter; Suite et a: Part, aux lett, a Mr. Coinper

& la Haye 1790. 8:0.

Herr Joh, Er« Norberg; Ausvahl oeconomifcher Ab-
handl, I. II. B, Peteisbuig 1790. 1791. 8*o.

Bom iiber das Bevohnen neuer Steinhaufer , ibid.

1789.
-i- .— Baheracht Anleit. die Gefundheit der Seelcute zti

crhalten. 1790.
Herr
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Herr Joh. H. Lidcn i Norrköping
;

Brefvaxling imellnn

Arke Bifk. Er. BenzeUtis och des Broder G. Ben»

zelflurna \
Linkop. irpr» 8-o.

— Repertorium Benzelianum , urgifvet af J» H, Li-

den; Stockh. 179 £. 8to.

Herr Chr. Gottfr. GrIiner i Jeni; Gaubius AnfangS*

grtindc der Medicinkben Kranklieits-Lelire , ii*

bafetz» Berlin 1791. 8*.o.

Herr J, Chr. D. Schreeer i Erlnnsen; Caroli a Linné

Genera Pinntarum, Edir. VIII. Vol. Il, Fraiicof.

1791» 8:0

Herr Ol, Swartz; Obfervat. BotfsnicE, quibus Plnntac

India? Occid. aliseque Syd. Veget. Ed. XIV. illu-

ftrantur earumque Charaileres psfHm emäiidan-

tur. Erlang. 1791. Sto.

Herr Alex. Kolpin i Köpenhamn; De Chiiurgia; recefir.

prse veteri prsftaniia et piogreflu , Oratio. Havn.

1791. 4:0.

Th6 Roval Societv of London. Adron. Obfsrvat. mode
in the Year 1789 by N. Mafklyne, Part ot

Vol. III. Fol.

— Philolophical TrnnS'?cl:ions of the R. Soclety of

London 1790. P, 1. II. 1791. P. I. Lond. 4:0.

Herr John Banks Bar, i London; Icones feltQas Piaa-

tarum quas in Japonia colleg. et delin. E, Kamp-

fcr; ex Archer, in Muf, Britan» afiervatis. Lon.
don 1791. Fol.

Htjrr Jonas. Dryander i London ; Icones ftirp, rariorum-

delcriptionibus illuftr. Aucl:, Ricc, Ant, Salishury

Lond. 179 1. Fol. Max,

— — Icones piftas Plant. rar. Defcript. & Obferv. illu-

ftrats, Aucl, J, Ed:v, Smith, Falc. I. Lond.

1790. FoU
— — Spicilegium Botanlciim , Aucl. J. Edn\ Smith

Falc. I, London. Pol.

• Plantarum Icones hafl:. ineditie, plerumque ad

Plantas in Herb. Linn. conferv. delinearsr Auil,

y, Edw, Smith) Fafc, 11. Lond. 1790- Fol.

Ori«if
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— Oriental Repertory, by DaJrjmph N:o I. London

— Tifivsls to diicoi er the Source of tbe Nile, in th«

Yeiirs 1708 - S773 in V. VoluiDS by Jwies Brueff

of Kinmird, Ediiib. et London, 4:0.

—=- a Nsrranve of ths Mutiny 011 BoÄrd ihe Bounty,
by WilUom Bligh , Lond. 1790. 4:0.— — Index OrDschologicus il. et Op, Lntham^ Vol. I.

-II. London 1790. 4:0.
' ' Hi(i. and Biogvaph. Sketches of fbe Progrefs of

Botany in Engisnd , by Fdch, ?ubmy,VQ\, I. II,

Lond, g:o.

The C0.MM1SS10NER5 OF LokCtjtudh i London j The

Näiitical Aimnnac and AHron, Ephemeris for the

Yeais 1793, 1794» 1795 j 1796* Lond. g-.o.

Herr Henry Cavendish i London; Tre^isaciions ot the Ro»
yoi Society of Edinburgh, Vol, IL Ediwburgh

1790. 4--'.

"Hen- Patrik Russel i London, TreatjTs of the Plague ^

London 179 1. 4:0.

Mifs Eleonor Landen i Peterbovugh ; Msthem. Memoirs
refpeil, n Variety of Subje£ls, vvitb an Appendix
cont. Tsblts of Tiieoreins for the Calculation of'

Finents, VoL L by John Landsn^ London
1780. 4:0.

Herr Nii s Coli.in i Philndelphia ; Notes on the State of
Virginia, by Thomas Jejfersfön; with a Map',
London 1787, S:o.

«~ Arbuflnni Americonusn , by Hum^hr^ Marfchall^

Philiidelphia 1785^. %\o.

Herr Benj. Rush i Philadelphia M^dical Inqi^iries and
Obfervarions j Edit 2. Philadelphia & London
1789. 8:0.

Herr J. G; P. Moi.i eu i Grelfswrdd
; Tyfk och Svenfk

Inrnr SvenfK och tydv Ord:)ok. ill DeL Grcsfsw.

1750. 4:0

Herr Sam. Ödm.^.kn; Sicilien och Mnltho , Bref nf Herrar

Brydone och vnn Borch; Ofverfarte med tillagg-

iiingar af S, Ö, 2:ne de(ar. Stockhobn I791* 8:0.

X Gref.
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—
* — Grefve Mauritz Au^. von Beniowjkis Lefnacfs.

lopp och Refor, i lainmandrag med tillagg» af S, O,
Stockhoim j'^gi. 8»o.

Herr Carl Hildei?randson JUggla; En Samling äldre

I3ocker i Nordifka Hiftorien, utgorade tilhopi

65 Volumer»

Herr Prefidenten Rosenadler; har formerat des donerad^

Svenfka Bokfamling med 25 Volumer i diverfe

formar*

Herr Petrus Rossius i Pila,* Fauna Etriifca, liftens Infe»

£la qux in Froyinciis Florentln'? <3c Pifona prseferr*

collegit; Tom. I. II, Liburni 1790. 4:0.

Herr Adolph Modeer; In Opus egreg, Amhr, Soldani Sag"

gio ortorittogrnfico di£l. iiluftraciones quocdanl

Acad. Reg. FiorentinsB dicata. t. FoI.

* * Natur(iher^
'

Herr Sau, Fahlbehg; Ii^r åter i år ifrån Gnflavia pä Ört

Bartbelemy i Veftindien tilfandt Academien eit

ftor och koftbar Samling af upftoppade Foglnr,

infeäer, Fiikar, Ampbibier, Snäckor, Coraller^

Kräftor, Sten . och Jord * arter, profbitar af alla

pä On varande Tradlbrter med befkrifmni^ om
deras nytta och bruk, jämte flera artificialia; fä

at man nu har fått fe och lara kanna de mlfta

Naturens Produfter^ fom finnas på denna Sven.

(ka (X

Herr Nils Collin ; har infa*ndt nytt forräd af American-

fka vilda Trad och Växters Fron, jhvaribland Frank-

liiiia, indianfkt korn, famt prof på det af Soc-

ker-Lönnen tilverkade Socker
; genom honom

har ock

Herr Thomas Mifflin, General och Gouverneur af Pen-

fylvanien, fkankt en i America funnen flor Tand
och Refben af det annu obekanta Djuret Ma^
mouth, Likafom

Herr Peale i Philadelphin förärat en Låda med flera rart

upftoppade Foglar*

Herr
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H€5T Dr. Pet» Dubb i Gotbeborg; h^r tilfandt Academien

et prof om Nio markers vigt, på des af Tran.

grums tilverkade Sveufka SäJmiak.

Hen- EmK Laxmän i Petersburg; en Snh-Stens^Stuf £i'm

Saltberger vi.l Kempendei floden lao verft ifrån

Wiiui i Sibirien , jämte Granater fundne vid ut-

loppet af Achtarngda Fl. uti Kalkart , lom blifvit

uplfitt på Eafa!t4ilippan.

* * * Mimespenningnr /tagne,

JsTTON , ofver Acadeniiens framl. Ledamot Apothekaran

och Cbemiften i Köping Herr Carl Wilhelm
Scheele; Foreflaller, å ena fidan, Des bild med
Omfkrift : Cakolus Wilh. Schcele CHEMicusj
å den andra: En polerad Glaskula, fom käftar i-

från (ig ftrålar åt alla fidor, hvarjamte i fonden

fes en Chemifk ugn med flera redfkap, horande

til den af Scheele påfundne beredning af Eidsfuft^

med 6fver(krift; Ingenio stat sine morte decus.

Uti Exerguen; Socio prämatura morte brepto

R. Ac. Sc. St- (i o Storl, g. af J. G. Wikman.)

FÖRTEKNING

På Auctorerne til de Rön , fom åro in-

förde uti detta Quartals Handlingar.

C Pag*
Otdgtet Sjåkatf, MEDUSA (Andra Fort-

fåttningen)^ aj Adolph Modeer. 241.

2. Om Refra^jfions Problemets Conflru&ion;

af Fredric Mailet. • . qS^.

2* Bejkrifnmg éjver g nya Sven/ka Dagfjärit-

tar; af Gonk. Qvensel. - a^S^

^. Thermometrijka Anmärkningar^ huru myettet

varm jorden var År ijjfo; aj CtAS Bjer-

KANDER. - • - Ägl.

X 2 f . Får^
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j. Forfåk, at af ds fiefie Laf-arter {LICHE-
NES) b^^reda Fdr^ftoffcr; Jiidrci ^fdel-

nhi^en^ FörJ, med LICHENES UIBRI"
CATI; o/ JoH. Fet. WESTraisG.^ 293.

Sätt, at furtare dn kittils möjeligt varit ho-

ta eller åtminjtone jorbåttra Staphylorna

Come^ i af JoH. LoR. Odkeuus, 3030.

7. jRön, om B7i Njnrflens iiftagande, efter en

jöriit fKedd bulning i Njuren och veka

J^i/ggev ; af Herman ScHiiTZERcaANTS. 310^

Scomber Ainn och Eche7ieis tropicay be-

Jkrijne af Bengt. And. EupHRAséN. 31 >o.

jp* Utdrag af Dagboken. - - 319,^

REGISTER

På de fornämfta Ämnen, fom förekomma uti

1791 Års Handlingar,.

yjftronofnie ; Sol-Formojkelle 3 Apiil> obfervernd i

Stockholm 139, i Åbo 142» i Skara 143, i Scieg-

nas 144 , i Bolliins 148.
Atun; en Fiik ?.f Mackiiil . SlJgtct, Scomber, 315.
Bjårklaf Lichen Thyfcdes, 306.
Bläfe ' Sten, bos en Qv'inna, lom fjelf framträngt fig ocfe

blifvic uttagen, 149.
Bohllaf, L, Stelbris, 307.
Brojklaf, L. cartilagineus

, 307,
Brann Vabel

,
i^jokaJf, 173. •

Bränvins ' Brånneri\ om en förbittrad Afl^ylnmg». Arrftslt

därvid 193 — 213.
Chemie ; Forfok med Molybdcena och med Reduwlion af

des Jord, 65" — 79; 213 — 240. Om rå Salpeters

luttrande genom Kolftybbe 24. Foriok at af Lat arter



REGISTER.

bereda FJrgflofrer , forn fatta boga och vaslcra fargor

på Ylle ocii Silke, 113 — 138; 295 -— 307.

Chinirgie; Om en Aorre Blafelien hos en Qj;innn , fstn

iTioc yirra delarne ij^ilf fig framtrasigt och med ringa

tiibjelp .f konften blef utrogen, 149. Oni et Fofler

med två Hufvunen m. m. 149, 152. •— Satt ot fortare

hon och förbättra Srsphyloma Cornere , 308. — Roh
om en Njurltens uttagande efter torut fkedd bulning r

Njuren och veka Ryg^ien , 310*

Dngfjårillnr ; Åtta Mya Svenfka Popiiioner fundne i Lspp*

marken, 268.
Echeneis, tropicn , en Fifk, 315»
Emilia; en ny Dagfjäril, 269.
Fl/kar i tvanne utlandlka , Gobius Patclla och Silui^QS

lineatus, 190; Scomber Aiuu och Echeneis fro^ica ^

befkrifne
j 315.

Foftefi med två hiifvuden och två bjertan m, m. 149, 152.
Freyn, Fvigga, Fulla; nya Dagfjariliar 276, 275, 278*
Färgkonfi; at beredsi Fargflofter af de fiefle Lsfarter E13—

138} 293 - 307; den gula ar en grundfärg, fem genom
underhållenVarme andras til brun, vioiet och rod,294,

Gefion; en ny Dagfjäril, 270, kallas ock Difa, 23 1.

Hmhn; Hilda; två nya Dagfjarillar , 280, 272.
Injecter; Befkiifning ofver en ny Nattfjäril Noéliia Pru»

ni, 153; ofver åtta nya Svenfl<a Papilioner 268»
yord , Om jordens värme 1790, 281..

Jordhf, Lichen Kficrophyllus, livsd farg den gifver, 501,
I\Giftyhlje, Om des nytta til Salpeters och andra ämnena

renaode från fetmor, 24, 26.

Kylfat; förbittrad inrättning daraf vid Branncrier , 193,
hafarter Lichenes; Fovlok at af de flefta bereda Fargflof»

ter for Ylle och Silke 113 — 138; 293 -307,
Ljusftralars brytning ; fe Optik,

^^gg-/^ädda ; kalhs en brädlapp, forn ar faliad vid Logg-
linan 317'

Luttring; Salpetrens genom Kolftybbe 2-4.

Manief.Sjökalf, 165',

Ma/kar; Mafklilja, Vorticella, detta Slagte ftadgaf nar*

mare 3 — 23. Slagtet Sjokalf, Medula, $1 — 112 J

161 — 187; 241 — 263.
Mnthmiatik; Om Cirkelbågars fordelning eller Multlfe-

ction 57— 65 i Om RefraQions Problemets conftiu6liaii

X 3 Mt-
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Medufa, fe Sj6Ui\K; MeduJa Pelagica igf.
Meteorologie ; Obfeivarioner gjorde i Jemtland och Backen

40; Väderleks Tabeller i Vefter-Gothland från 1767
til 1790, 44-^7; Ron om Jordens Värme ar 1790,281;

Molyhdana; Förfok med Reduftion af des Jord 65— 79;
Molyhdenum, fammanfmalc med andra Metaller 214— 340.
Mojfa ; Se Laf- arter.

Morklaf, Lichen Luridus 295.
Natural Hifiorie ; Se Fiflcar , Infe£ler, Maflcar,

Nattfjäril t
en ny, Noftua Pruni

, 153,
Nephrotomie; Operation af en Sten fom finnes i Njuren 3 14,
NJurftett; uttagen efter förut fkedd bulning i Njurea

och veka ryggen gio»
Norm ; en ny Dagfjäril 2.74.

Oliv-hfi L. olivaceus 307»
Optik; Om Refra£lions.Problemets Conftruftion* 264.
Pulverlaf L. Pulveiulentus, 302.
Qvnrtslnf L. Ssxicola, 307.
Salpeter; Om des luttrande genom K©lflybbe 24— 39,
Salmiaki Svenlk, tilverkad af Grumfet efter Trankokning

116; tjenar til Hrgberedning af Lichenes i ftålie for

Urin, 295.
Scomher Atun, en Fifk, 319.
Sjokalf^

Medufa; Detta Slågtes Hiflorie, Si — 112^
161 — 187] 2,41 — 263; ates af fmå Fifkar 246.

Skedvatten ; huru det renas från Vitripl-Syra , 78.
Solförmörktlfi ; Se Aftronomie.

Spridkf Lichen diffufus, 304.
Staphyloma Cernea; Satt at förbättra den genom Opera-

tion, 308.
Sten: Se Blåfeften; Njurften,

Stenlaf Lichen Saxatilis, 298.
Sugare; en liten Fiik Echeneis tropica, 317.
Thermometer ; Anmärkningar huru mycket varm Jorden

var år 1790, 281.
Trumma; Polhcims timrade Vatn.Trumma i ftålle för Pip.

flockar, 156.

Vorticelh; Se Mafklilja,

Värme; jordens År 1790, 28l»
Vatnledning; Frnml. C. R- Polhcims Trumma i /lalle for

vanliga bärade Pipftockar, 156.

ymtrlafy Lichen Centrifugus, 297.
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yjderkks-Taheller I Örtergotbland från 1757 til 179Q7

44 — 57- ^ . .

WåggJaf^ Lichen Parietmus, 300.

Ögon; Satt at förbättra Staphyloma Corneic, 30g,

FIGURER til 179 1 Ars Handlingar.

I, Qvart. Tab. I. Mflthem. CirkeLFigiir.

II, Tab. II. Solfläckar.

Tab. m. Blåfe.ften.

Tab. IV. Polheims Vatn-Trumms*
III, Qyart.Tab. V. Medufa Pelagica.

Tab. VI. Fifkar.

Tab. VII. Afkylnings anftalt vid Bran v. Brann*

1V. Qyart. Tab. VIII Mathem. Figurer; och en Njurfleo.

Tab. IX. X. FjariUar.

FÖRTEKNING
Tå Auäorerne til de Rön^ fom cwo in-

förde i 1791 Ars Handlingar.AQyait. Sida»

IGRIN, Sven; Befkrifning på framl. Coin.

Rådet PoLHEiMS Trumma i ftallet for bårade

Pipftockar, til Vatnledningar» • If. 155.
BjERKANDER, Clas} Vadcrlcks Tabeller i We-

ftergohtland , ifrin 1757 til och möd 1790. I. 44.
Thermom. Anmarkn» huru mycket varm

Jorden var År 1790. - IV. agl.
EuPHRAséN, Bengt And.; SCOMBERAtun, och

ECHENEIS nopica befkrifne. IV. 315.
Falk, Anders; Solförmörkeire d, 3 Apr. ob-

ferverad i Skara. - - II 143.
Gadolin, JofiAN j Om rå Salpeters luttrande ge-

nom Kolftybbe. . - I. 24.
—- — Om en förbättrad Atkylnings - Anflalt

vid Brånvins-Biannerier, - III, 193.
Hagstrom, And. ]oh. ; Rön, om en Itorre

Blåieften hos en Qyinna fom mot yttra dc-

larnc fig Qelf framträngt, och med ringa

X 4 til-
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tilhjelp af Konf^en blef uttsgen,— 2:0 Om
ec Foiler med 2 hufvud^^n och 2lijertan,m.rn. II, L^r^,

Hedin, Sven Gäbb,; SoifonnorkeKen d. 3 Apr,
obfeiverad i Stregiias. . II, 144,

Hjelm, Pet. Jag. i Forfok med Mclybc^^cria och
ined Reduclion af des Jord. V:te Forrfårtn. I. 6<,

' VI;te Foitiattn, ova Molybjsnn. III. 213*
LiNoq^viST Jon, Henk. ; obf^rv.rcd Solfér-

moik. i Åbo den 3 Apr']. . II. 142.
LjndstroMj Joan Gabr ; Samma Solf. i Bollnäs II* 143,
Mallet, Fredric ; Om Cirkelbågars fördelning

elier Mukiieftion, » , I. 57,— Om Refl-ctllons Problemets Conllruclion. IV. 264,
MoDEER, Adolii-i ; -Foilok til ndimiji-e fradgaii-

de af Slagtet Mnfklilja, Vorticeila ; Fortfattn. I. 3.— — Slagtet Sjokolf, Medula. - II, %u
" Foitfattning om Sjokolfvarne - III. 161.

Andra Fortiätrning. - IV, 24$.
NiCANDER, And.; Solfuimorkeire oblerv. d. 3

April i Stockholi^n - - II. 139,
Odhehus, Joh. Lor.; Satt at fortare an hittils

mojeligt varit bota, elier åtminflone förbät-

tra Staphyloma Corncas - - IV. - yo%^
Q\'ENSEL, Conrad; Btlkr. öfver en ny Natt-

fjäril Noauo Pnmi. . II. I5'3.

Befkr. oFver Åtta nya Sveufka Dn^ijiriiiar. I V, 26g*
ScHUTZERCRANTS/ Herman

;
Ron, om cn Njnr-

ftens uttag-ande efter en fornt pKtdci (.'iil-.iing

i Njuren och veka Ryugen. - IV
^ 310,

SwartXjOlof; Meduld Pclv^Jca L. befkrifven. III. 188.

Tkunberg, Carl Peter; Tvinne utlandika Fi-

fkar, Gobius patella, och Sihirus liticarus

,

befkrifne. - * III, ipcw

Tornsten , Johan ; Meteorologifka Obfcrva-

tioKcr, hållne i Jemtclnnd och Backen. I. 40.
Westring, Joh. Pet,; Forfök, at of de flafle

Lafarter (Lichenes) bereda Fir.!fIoftei : For-

fta Afdeln, om Licbenes Lcprofi. • If. 113*
— Andra Afdeln. med tkhcncs Ijnhrknti, IV. a^j.
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