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Minerographifke anteckningar om Porphyr*

bergen i Elfdals Socken och Oftér-Dalarna s

Jämt deras gränfor i omkringliggande
Socknar.

Igenom den beråttelfe , fom fot* tvånne år fe-

dan, på Hogloflige Porphyr-verks Dire&ionS

K. y. 4* Handl. q» U A befall-
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befallning, af trycket utkom, har Elfdals

Socken blifvit närmare kånd till fitt låge och
hushållning, åfven fom de dar förfärdigade

Porphyr-arbeten, fedan den tiden, hunnit blif-

va allmännare bekante både innom och utom
Riket. Uti ofvannåmde beråttelfe, fåfom en-

da ft i oeconomifkt affeende författad , till

Bolags -Interesfenternes underråttelfe om Ver-
kets tillftånd, kunde ej någon mineraiogifk

befkrifning inflyta om fjelfva Porphyr-bergen

,

ehuru ett forråd af andras anteckningar i det

åmnet redan var famladt, jämte det jag un-

der ett korrt viftande i Orten hade tillfälle att

i den delen anmärka. På Bergs-Rådets Herr

Baron Hermelins Charta ofver Stora Koppar-
bergs Hofdingedome och Dalarna, utgifven år

Igoo, finnes Elfdals (kallas ock Elfvedals) Soc-

ken innefatta en yta af några och 20 qvad. mil,

hvarpå en mängd af Bergftråckningar åro utka-

flade. Desfa Berg beflå hufvudfakeligen icke af

annat, ån Porphyr och en liten del af några få

därmed beflågtade eller foljaktiga Berg-arter,

utan att minfta ften , mycket mindre faft kly ft

af riktig Granit dårftådes ännu kunnat up-

tåckas. Grånforne for desfa Porphyr- berg

infkrånkas dock icke blott innom denna Soc-

kens Rå-märken, utan ftråcka fig nåftan på
alla lidor vida dåröfver; men huru långt den-

ne {lags Berg-art federmera fortfar, år ännu

på ganfka få trakter med fåkerhet utrondt.

Och ehuru den ofriga kånnedomea af Por-

phyr-
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phyr* bergen uti Iflfdalen fåkert år mycket
ofullkomlig, få torde det i mera ån ett affe-

ende vara båttre att genan
1

upgifva denfamma
lådan fom den nu befinnes, ån att långre

vånta på en fullflåndigare, hvilken kanfke

fnaraft torde erhållas, om brifterne i en fore-

gående blifva förut val kånde*

Med denna bekånnelfe fruktar jag icke att

minfka det välbehag, hvarmed Kongl. Veten-

ikaps Academien , af lika varmt fom ådelt nit,

alltid uptagcr afhandlingar, h vilka tjena till

Vetenfkapernes utvidgande och Fäderneslan-

dets kännedom: ifynnerhet då jag tillika får

den åran tillkånna gifva, att inga gifsningar

om Jordens danande, om Berg-arters ofver-

gång i hvarandra eller om Bergens upkomft
blifva i denna afhandling uptagne, utan endaft

verkeliga och fanna Ron och Upgifter, fom
till åmnet hora, hår fkola förekomma» Innan
jag foretager deras anförande, år dock billigt,

att nåmna de kållor, ifrån hvilka en del af

hithörande efterråttelfer blifvit håmtad* Ibland

tryckta arbeten åro Landshofdingen och Com-
mendeuren Baron Tilas'es Stenrikets Hifloria,

utgifven år 1742, och defs Utkaft till Sveriges

Mineral- Hiftoria af år 1765, redan förut och
allmänt kånde. Dårefter får jag nåmna Berg-

må(larer* A. F. Cronftedts Mineral-HiJloria ofver

Veftmanland och Dalarna, hvilken i hand-

fkrift forvaras i Hoglofl. Kongl. Bergs -Collegii

Bibliotheque och år ofverfatt och utgifven på
A 2 Tyfka
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Tyfka in g:vo år 178 1 i Nyrnberg af J. G.

Georgi. Efter den tiden har ej något i detta

åmnet funnits igenom trycket utgifvet, forr

ån år 1798» då i Stockholms Poften N:o 77,

82 och 93 åtskilligt, dock måftadels blott hi-

ftorifkt, finnes anfordt få val om utlåndfka,

fom fornåmligaft om Svenfka och ifynncrhet

Elfdals-Porphyr-arter. I handfkrift kånner

jag blott den beråttelfe om Porphyr-bergea

och arterne i Elfdalen och Öfter - Dalarna,

fom, till följe afKongl. Bergs -Collegii befall-

ning och foranflaltande om deras underfok-

ning, blifvit upfatt, efter foregången refa i or-

ten, och federmera till Hogbemålte Kongl. Col-

legium ingifven af Under-Marckfcheidern och

Krono-Äfrads Infpe&oren G. Bergftrom och

Hof-Junkaren Geijerflam , år 1785- Det var

denna beråttelfe, fom hufvudfakeligen ftadga-

de beflutet om Elfdals Porphyr- verks anläg-

gande, den år beledfagad med åtikilliga på fri

hand gjorde illuminerade ritningar i plan och

profil öfver visfa Milen af flere bland dår-

varande Porphyr-berg : tillika med en Charta

ofver alla dem, fom då blefvo befokta, eller

eljeft voro bekanta. Af denna Charta har Hr
Bergflrom benåget lämnat mig en Copia , hvil-

ken Gefchvoren Hagftrom vidare riktat med
de uptåckter, fom Han fedan den tiden, under

Verkets kloka anläggning och hedrande tly-

relfe, igenom refor och afvågningar, haft till-

fälle att gora, och dem Han utan förbehåll

med-
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meddelat, få val munteligen på fiållet, fora

federmera genom brefvåxling.

Strax ofvanfore Djurmo i Gagnåfs Socken 'de-

lar fig Dal-elfven uti tvånne grenar, af hvilka

den Veflra fedan går igenom Flöda, Nås,

Jårna, Äppelbo, Malung och Lima Socknar,

hvaråft flere Åar, dels ifrån Norrige, dels ifrån

Sårna Socken fammanftöta och utgöra början

till Vefterdals-Elfven. Denna Elfgren har mån-
ga och betydeliga Forsfar och Fall, och det

ofverfla dåraf, i Malugns Socken, åger en hogd
af 400I alnar ofver Öfterfj o-Vatten-yta, efter

den afvågning, fom Major Mechanicus Nord-
wall dårofver verkftållt. Den Oftra Grenen af

Dal-Elfven upftiger igenom Gagnåfs, Åhls

och Lekfands Socknar, dar den faller ur Sill-

jan, och går vidare upfore denna Sjo igenom

Råttviks och Mora Socknar, {amt federmera

igenom Elfvedals och Sårna Socknar, på hvil-

]ket fiBnåmde ftålle den har fin uprinneife

ifrån Hållfjon , ofverft uti Idre Capells-Iag upp
emot Norrfka grånfen på den fidan. Ofterdals

Elfven har hvarken få många eller få betyd-

liga Forsfar eller Fall, fom Vefterdals Elfven

,

och år ofvanfor Gråda- fallet i Gagnåf icke

afvågd. Den kan ej med båt befaras längre

upp ån I mil ofvanfor Mora kyrka. Seder-

mera håller hon fig mycket grund * med en

A 3 jåmt
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jåmt flrykande Slagfors, Imellan Elfdals kyr-

ka och Sårna har Eifven flere flora Forslar

ånda upp till Sårnafjon, hvilkas hogd likväl

ånnu icke blifvit afvågd, i brift af tjänligt Inftru^

jiient; men då man nu har fkåligen accurata

Triangel-Stationer imellan Stadjan i Sårna och

SoUeron i Mora, vore ej fvårt att med Qya-
drant finna hogderna imellan alla desfa Sta-

tioner inbördes, I Elfdals Socken kan fåledes

Elfvens hogd ofver Öfterfjon endaft forflags-

vis uptagas for det min {la till 267 eller hogft

till 3QQ alnar, hvaraf Qvarn-Forsfen och Grå*
dan utgöra omkring 15 alnar, Om Elfvens

hogd ofver hafvet vid Djurmo i Gagnåf , eller

dar Eifven grenar fig, antages for att vara 208
alnar, fåfom den ock af Major Nordwall
verkeligen befunnits, få ftiger Vefterdals Eif-

ven på vågen till Malung 10,2! alnar, då

Öfierdals Eifven under vågen till Elfvedalea

(hvilken våg på Chartan ungefår har lika

långd med den förra) ej tilltagit mera i hog~

den, ån minft 59 eller hogft 92 alnar: i följe

hvaraf Eifven i Malung ligger I3 3§ eller på
fin hogd 100 alnar högre, ån den i Elfvedalen

,

det vill fåga: år åtminftone två gånger få hog,

hvilket ock kan vara troligt, emedan Veftra

Dal-elfven ligger nårmare intill Fjällen.

Omkring Fahlun år Kopparbergs Lån huf-»

vudfakeligen att anie, fåfom ett bergigt Land:

och i allmånhet finnes ej jåmn mark aimor-

ftådes, ån i grannfkapet af Dal-elfven och

andra
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andra Vattu-drag, hvilka, efter ytans befkaf-

fenhet på bottnen och på fidorna, ifrån ur-

åldriga tider, upflammat de florre och mindre

fand-hedar, fom ånnu finnas imellan dem och
bergen. De allmånne Landsvågarne hafva

dar blifvit anlagde, lika fom de forfta bonings*

ftållen och byar på desfa trakter funnit det

beqvåmligafle och båfta utrymmet. Fahlu Stad,

fåfom längre från Dal-Elfven belågen, år pä
alla fidor med hogder omgifven. På vågen
till Thorsång, förekomma genaft de fkarpe

Afpeboda hogderne; och landet blifver, forft i

Elfvens grannfkap vid Thorsångs Kyrka, jåmnt

och fandigt, och fortfar fådant igenom hela

Tuna Socken. Åt Amsbergs fidan har man
famma Bergftråcka att ofverfara , till defs vå-

gen blir jåmnare vid Amsbergs Capell, ej långt

ifrån Elfven och nåftan midt emot Båtftad i

Tuna Socken. Vågarne åt Svårdfjo och Strand

åro invid Staden nog backiga, men blifva

fedan något jåmnare, då de nårma fig till

Svårdfjo Strömmen och fjon Runn. Refer

man igenom Bjusås och Råttvik, få före-

komma idel berg och branta backar, och fand-

hedarne tråffas forft i grannfkapet af Sjon Sill-

jan, hvarigenom Dal-elfven flyter.

På de nyfsnåmde ftållen, Nordvåft ofvan-

for Fahlun, år Landtmonen, fåfom fagdt år,

fandig och tåmmeligen jåmn, ehuru ftåndigt

och nåftan omårkeligen ftigande, tills den ofr

vanfor Lekfands kyrka vid Sjugare åter bor-

A 4 jar
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jar blifva bergig, I nejden däromkring måfle

finnas Flokalk, emedan ftycken dåraf före-

komma på vågen, och Allmogen finnes ofta

hafva hoplagt högar dåraf. Vid Landsvägen
vifar fig likvål ånnu icke någon annan Håll c*

art, ån Granit, ånda till Bergsång. Omkring
båcken irnellan Lofby och Kullsbjorken vid-

tager åter fand, och hågderne , fom ftåndigt

åtfollja Silljans oftra ftrand, tilltaga famt

finnas vid Gålby (Gårdesby) och Utby bejlå

af Flokalk, fom efter all formodan h vilar på
Sandften eller Granit. Vid Lerdal utfaller en

å, fom får fitt vatten ifrån Gårfjon och Drag-
fjon, hvilkas famnianflutne aflopp i den famma
förenat fig. Så fnart man kommit ofverBron,
vidtager fandig jordmon , hvilken fortfar till

Råttviks kyrka, vid pafs | mil, men i ofier

firåcker den fig flera mil på Boda Capeils-

vågen, dår fiundom ricktiga fandMens hvarf

framfiicka,

Vid Råttviks Proftgård upflicker till höger

utmed vågen en klippa , fom befiår af fand-

blandad Kalkfien, och i dagen år tåmmeligen

los och grofkornig famt liknar mycket ett

tillhårdnadt murbruk, hvars fårg år hvit, med
någon rodhet blandad.

Jordmonen häromkring år ock, likfom vid

Lerdal och Utby, kaikblandad och för deu

ordfaken fruktbärande. Irnellan Råttviks kyrka

och Vikarbyn, möter åter Graniten, fom an-

fenligen fiigit i hogden på J mils våg, och
vifar
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vifar fig vid ofira flranden af Silljan. Vid
Ickån och något Vefler om defs utlopp i Sill-

jan, imeilan Vikarbyn och Oya, på högra ridan

omvägen, finnes Granit i faft klyft, och Flokalk

på den vandra eller den, fom vetter neremot

Silljan. Landtmonen, år ånnu backig och
höglånd, ånda till Garsås, men blifver fedan

mera jåmn och flacklåndig, famt (hittar fmå-

ningom af till Noret, dar Öfterdals-Elfven vid

inloppet i Silljan på Ero ofverfares. Hela ud-

den imeilan Elfven och Saxvik (ofverfta viken

af Silljan), hvarpå Mora kyrka nu ligger,

famt hela udden imellan Orfafjon och Elfven

,

ånda upp till Gronsberg, utgör alltfammans

en Hed och år fåkefligen på bagge fidor en

upflamning af Elfven, Då man vid lågt vat-

ten far med båt ifrån Mora kyrka, få långt

fke kan, Elfven upfore, får man fe flora furu-

trån ligga inbäddade under de höga fand-

bråddarna.

Jordmonen till Noret årfandig, åfven fom på
andra ridan Elfven, hvilken åter ofverfares

vid Mora kyrka. Elfven flyter fram tålt dar

intill och har fordom, nåflan midt emot kyr-

kan, vikit af till Norr och fallit in i fodra,

ändan af Orfafjon famt fedan, ungefår \ fjer-

dingsvåg i ofter därifrån , åter gått dårutur

och förbi Nore By in i Silljan. Men i {lutet

af fjuttqnde år-hundradet (kar Elfven fig ige-

nom den lofa fanden nedanför Orfafjön , hvar-

vid en hel By, vid namn Sibfaembada* i grund

A 5 for-
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forfiordes, få att Orfafjon nu har ett eget af-

lopp ned i Elfven ofvanfår Noret. Gamla
Elfgången fynes ånnu och år på Baron Her-
melins Charta ricktigt utlagd , tillika med den
nya. På Oftnors - backen , icke långt ifrån

Mora Proflgård, dit den nu horer, år fri ut-

figt af hela denna tracktens vackra belägenhet.

Denna backe år en något hog, jord-betåckt

Granit - klippa , fom formodeligen tjånt till

Damm, hvaremot upflamningen tagit fitt fåfle.

Dar finnas lofa flenar af grof Breccia, beflå-

ende af fvart Trapp, med flyeken af Por-

phyr, brun Jafpis (fom liknar den vid Klitt-

berget anträffas) och Flint - körtlar. Randig
Hålle-flinta och hvit flinta åro dår åfven till

finnandes, allt i lofa Jord-flenar, åfven fom
kullerstenar af Grof Porphyr. Neder vid

Elfven lkola hvarfven af grå Flokalk utlkjuta

i dagen, hvaraf flycken fom oftaft finnas på
Landsvågen.

En mil Söder från Mora kyrka ligger

Sollerön i Silljan och helt nära till defs vältra

flrand, fom medelfl en bro därmed äger ge-

men (kap. Denna o har till grund en fält-

fpats rådande Granit-klippa, hvilken blottad

upfkjuter mitt på 6n, dår Sophias Magdalena
kyrka år upbygd, åfven fom på flera flållen

af åns fodra del Vid pafs 300 alnar Nord-

våft ifrån kyrkan, finnas ofvanpå Graniten

en med petrificater upfyld kalk-bädd, hvilken

har fallande till N.V. och fortfar, tills Landt-

monen
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nioncn blifver mera flacklåndig, då en rod-

aktig fandften vidtager: och fer det ut, fom
denna fandften går intill och under kalken

med fallande till ofter. Graniten fortflryker

igenom Efunds^berget, fom år belåget, på fafla

Landet, § mil V. ifrån nyfsnåmde o, famt vi-

dare i fydveft och Söder om Silljansforfs

Öruk, och utgör flere flora och nog högt up-

fligande Bergkullar, hvilka med jåmn fluttning

åt Norr uphora vid en mycket våt och fkog*

bevåxt mark
,
hvarigenom Ryfsån flyter. En

half mil Såder ut ifrån Silljans -forfs Bruk,
ligga Håll-berget, lilla och flora Åfunda-bergen

och Asklack, hvilken fiftnåmde flutar fig vid

Sjön Jugaren,

Leks-berget år beläget
f
mil Norr ifrån Sill-

jans -forfs Bruk och har ioq famnars högd
ofver allmänna Landsvågen. Defs ftrykning

år i Q, och V,, på fodra fidan har det en

affåttning med högt upflående tvårbranta våg-

gar. Pergets undre del beflår af rod hållq-

flint-artad Jafpis och den ofre af gråaktig

Porphyr med hvita och grönaktiga prickar:

Gefchibe af grå Sandftens-fkifer finnas på
defs fodra fida,

£fuga*berget ligger 1700 alnar i Våfler ifrån

Silljansforfs Bruk och år ungefår 70 famnar
högt, måfladels jord-betåckt och innehåller

ljusgrå hålleflint -artad Jafpis,

De berg och kullar, fom i Norr och Vå-
fler åro belågne inriom en mij ifrån berörde

Bruk,
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Bruk, innehålla ljusgrå Jafpis, fom i anbrottet

faller glånfande oeh dundom vifar prickar af

Fåltfpat, eller redan år en flags Porphyr,

Vid det tilltänkta nya Järnbruket i Tuna Soo
ten, fom fått namn af Norån, år Dammen
bygd af grof Porphyr, hvilken år tagen utur ett

berg vid Sjon Noran, if mil ifrån Dal-elfven,

Huru långt denna berg-art ftråcker fig i Norr
och Våfter, år ånnu ej till fullo utrondt.

Men i Mora Socken finnes fin, rödbrun Ja-

fpis på flere flållen, famt randig fin Hålle-

ilinta, fåfom redan år anmärkt. Så mycket
år for det närvarande bekant, om bergens

befkaffenhet på Våflra födan om Silljan. På
den ofira upftiger fandiga Landt-monen fmå-

ningom ifrån Mora, och vinner uti Orfa Soc-

ken betydelig hogd , dår Hålle-arten år Jafpis-

artad , famt blifver nedre vid Orfa kyrka fan-

dig Hedmark. Vid Kallmora by, if mil ofter

ifrån kyrkan, ligger under fanden tjock-fkif-

rig, rodaktig fandflen i faft klyft, fom nyttjas

till Slipftenar: vid Losfan-berget år Brynftens

brott, oeh vid Skatunge by träffas Hålle-flinta.

På Skatunge - heden vifa fig branta profi-

ler dåraf vid Granåns ftrånder, juft vid bron,

dår vågen går ofver. Emot Rättviks Socken

utgör tåt, tjock-ikifrig kalkften allmänna Hålle-

arten, hvaruti finnas Petrificater, fåfom uti

den ofriga Flokalken uti hela orten.

Efter denna häftiga ofverligt af trackten

akring Mora kyrka på 3 fidor, återflår att be-

gifva
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gifva fig till den Norra får att komma till

Elfvedalen. Då man vid Mora kyrka på
Fårja fatt ofver Elfven, möter en jåmn fkog-

bevåxt Sand-hed, fom fmåningom ftiger i hog-

den och bryter fig uti ikog-betåckta backar,

borrtom hvilka högre och dylika berg vifa fig.

Landsvågen följer imedlertid Elfvens högra

eller Oftra ftrand nåflan ftåndigt åt, utan att

några betydliga fall eller krokningar dåruti före-

komma: för ofrigt ar Elfven mycket grund,

fa att den på många Hållen tyckes kunna 6f-

vervadas. Innan Mora Socken ånnu Hutas,

vidtager en ftörre bergshögd till höger om vå-

gen och, i defs blottade fot vid Elfs-kanten

,

tråfFas en grof, rod Porphyr. Detta ftålle

kallas Sutturfkår (Soderfkår). Åndteligen fram-

flryker grånfe - fldllnaden imellan Mora och
Elfdals Socknar foder om Garberget, fom
ligger till höger om vågen i Elfdals Socken
och norr om Goppshus- berget, fom ligger i

Mora Socken till vånfler och på Veftra fidan

om Elfven, dår Undersberg långre i Vefler

vidtager och flera obefokte berg-ftråckningar

federmera i foder förekomma, innan Leks-
berg och Juga-berg, med flere, nalkas, fom
vid Silljans-forfs Bruk redan åro omtalte ®).

Gopps-

t) Elfvedals Sockens fydoftra hårn fioter iafom

en kil inn i Mora Socken. Denne kils ytter-

fla fpetts ligger på Grons- berget och därifrån

går grans -lineen imellan Socknarna igenom
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Goppshus - och Gar-bergen innehålla Fåltfpats

rådande, rod Berg-art, hvilken forer någon
liten del hvit, glafig Qyarts, famt ånnu min*
dre af gron Spåck-ften, jåmte fmå fläckar af

fvart Talk. Denna Berg -art har af några
blifvit anfedd , fom en flags Granit* men år

ej ånnu nog kand, for att med vifshet kunna
beftåmmas till Granitin, Graniteli eller Gra-
nilit. Uti det fårra eller Goppshus -berget

finnes den betåckt af en gråaktig och nog
trapplik berg-art med gula prickar, fom tyc-

kes vifa något fallande till Väller. For ofrigt

år Gopphus- berget ganfkä högt* fpetfigt och
tvärbrant emot Öller, hvaråll det har flera af-

fåttningar emot Elfven. På Garberg finnes

Sandilen i lofa flyeken; och åfven i falt klyft:

forlok åro gjorde att dåraf hugga Qyarn-nenar,

men gryet år nog fint* Huru denna Sandflen

dår år belågen, år ånnu obekant, men för-

tjänte att nogare efterfes* Imedlertid har hh>
tills ingen annan berg-art fynts i Garberget,

ån rod Granit, fom dock vid underfokning

torde finnas fkilld ifrån vanlig Granit ocfy

innehålla något, fom vifar i hvad for grann-

fkap

Öxbergs-by till Oxbergs-fjon , fåfom den med-
följande Chartan utvifar, och fa vidare till

Dragfjå-åfen på Lima grånfen. Ifrån Grons-

berget går Öflra gråns-lineen Norr ut till lilla

Vasfel -f]6n, men längre Norr ut år grånfen

ånnu ftridig*
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flcap den ligger; men om dar finnes Trapp
ofver Granit-arten, år ånnu lika, ovisft, fom
huru vida Sandften tråffas på Goppshus-berget

eller omkring dem bågge. Grons- berget har

ofverft grofPorphyr med botten af grof, rod

Jafpis med prickar af ljufare Fåltfpat famc
flåckar af fvart tallkig Glimmer. Hvad där-

under ligger har ej kunnat utforikas, emedan
berget år måft jord-betåckt och med fkog be-

våxt. Desfa berg utgöra imedlertid grånfen

for Porphyren på denna fidan af Elfdals Soc-

ken. Under refans fortfåttning långre fram åt

Norr, vidtager Blidberg på högra fidan om vå-

gen, och Eifven framflyter allt jåmt på den
andra. Detta berg år Porphyr-forande, och
defs ftråckning fortfar, faftån under flere namn,
förbi Elfdals kyrka, tills den alldeles affkå-

res emot Nåsfjon och låmnar på Näsbergeis

fluttning tjänligt vattenfall for Porphyr-verket,

fom dar år anlagdt, | mil vid pafs Norr ut

ifrån kyrkan. Imellan denna och Mora kyrka
åro omtrent 4 mil.

Ifrån detta ftålle, hvars latitude år i det

nårmafte 61 gr. och 16 min., och longitude 31
gr. 38 min., år utfigten fri och vidftråkt nog,
for att kunna inhämta denna Sockens låge,

och dårofver gora en allmån fordelning. Midt
for Porphyr-verket opnar fig åt Norr en tall-

bevåxt dal af | mils bredd, fom fmåningom
höjer fig åt fidorna, och inneftånges, låfom

en Amphiteater, af fkog-bevåxta bergs-ftråckor,

hvilkas
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hvilkas långd i det nårmafte går i Norr oth
Söder. I fonden af denna Dal, ligger på två

mils (eller ij mils i råt linea) afftånd ett

kullrigt och fkog * bevåxt berg, fom kallas

Käring-berget, vid hvars öftra fot Roth-Elfven

framrinner och flyter fnedt igenom Dalen,

tills den ner emot Verket kröker fig emot
Våfter och, nedan före Byame Roth och Hohleft,

faller ut i Öfterdals-Elfven. Efter denna krök-

ning inkommer Roth-Elfven i en annan Dal,

fom nåftan tvärt affkår den förra och går i

Öfter och Våfter, ifrån Öfterdals-Elfven förbi

Porphyr-verket ochNåsbyn, dår Nåsfjon bor*

jas, och uti hvilken, 5 mil långre i Öfter, Säg»

backen inflyter; | mil dår ofvanföre rinner

denna båck förbi Knaxen och Hykje-berget i

famma Dal (Skjurgråfven kallad), hvilken

fedan ftråcker fig ånda till Våmån. Nåsfjon

har fitt utlopp i Rothelfven, hvilket ockfå

defsförinnan emottager driftvattnet ifrån Por-
phyr-verket. Ofvanfor Rot-Elfvens förening

med Ofterdals-Elfven, kröker denna fednare

fig åt Våfter (Se Chartan), då likvåi defs

hufvud-ftrykning, igenom den redan genom-
farna delen af Elfdals Socken , kan anfes va-

Tfi i Norr och Söder. Den Dal> hvarigenora

éfterdals-Elfven förut löper, har fåledes fin

flråckning i famma våderftreck , fom den, hvar-

igenom Roth-Elfven flyter: och kan desfa

Elfvars hufvud-ftrykning i detta affeende be-

traktas fåfom en och den famme, endaft med
den
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den åtfkiinad, att den förra delen, eller Dal-

Elfvens kofa nedanfore föreningen, ligger nå-

got litet längre åt Våfler. Så fnart åter Öfter-

dals-Elfven tagit fin våg mera åt Våfler, få

kan defs ftromfåra åfven anfes fom en för-

längning af den Dal, hvaruti Nåsfjon ligger.

På detta fått blir Elfvedals Socken for-

delad i 4 Landthogder, af hvilka hvar och

en beflår af flere, mer och mindre fkog-be-

våxte, Bergs -kullar, med dålder fkillde från

hvarandra; hvilka alla, tillfammanstagne med
Eifven, gifva tillräckligt fkål till Socknens

namn. — Ifrån Porphyr- verket kunna de

famteligen till deras början tagas i ögnafickte

och då förekommer:

1:0 Den Nordofträ Landth6gden f fom upfli-

ger i Norr ifrån Nåsfjon och Ofler om Roth-
Elfven, famt har i Norr fin grans uti Dof-
ver- (eller Dyfver-)ån och i Öfler uti Våmfjon
och Våmån* fom fluteligen faller in i Orfa-

fjon* vid Våmhus Capells kyrka. Till denna
Landthogd komma fåledes icke allenafl Stepp-

äfarna, Orrklitt, Skålldhefget och Suggberget att

råknas, utan ock Klittberget , Skrånklitt med
flere, hvilka fiflnåmde ligga Öfler om Våm-ån
och lika fom de ofriga nyfs upråknade, åro
fkiljda från de andra vådligare på denna Landt-
hogd med en flor Myra s

hvarigenom Rånnvas-
flan framrinner, hvilken tager fin början upp
ikring Bjols-(Bols-)åfen. Pä * mils afflånd ifrån

Bjolsafen i Nordofl: åro Ränn - äfame belågne,

K, F. Åcad. Hemilh L ^v* B då*
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dår vacker Porphyr brutits och dåråft, i fjelf-

va vågen vid Rånn-vasflan , fanns faft klyft af

brun och gråaktig, finrandig Hålle-flinta, famt

en los ften af grof Trapp. Allmånna farvågen

till Lill-Herrdals Socken i Herjedalen går hår

förbi, hvilken Konung Carl xi:te till håft

genomfarit om Sommaren år 1686, fåfom i

beråttelfen om Porphyr-verket år anfordt och
af den bifogade Chartan defsutom, hvad vågen
angår, nårmare kan intagas. Hår i nejden åro

ock många flere Bergs-kullar, fom på nya Char-

tan blifvit tecknade, och med namn utmårkte.

Dåribland kunna forft anföras Skrumhols+knaU

lame, | mil Norr ifrån Rånn-åfarne, hvarom
i oftanåmde beråttelfe något åromrordt, lamt

Lekatt-åfen och Svartberget , Nordvåft om Dof-
ver-ån: i Norr dår ofvanfore år Dåfuerberget

och Dalsberget. For att komma tillbaka till

de Bergshögder på denna Nordoflra Land t-

hogd, hvilka kunna fes ifrån Porphyr-verket,

gores början med Hijkie-berget , fåfom långft i

Öfler, på 13000 alnars anländ ifrån Verket

belåget, med en tvårt affkuren vågg emot
Söder af 66 famnars lodrått hogd : Kallfar-

berget, Södra och Norra Jupsberget (Uf-berget),

Hedberget, Granberget, Hågs -åfen, Rånn-åfen %

Rållnåsberget och Gumpersberget. Dårefter vifar

fig Käringberget rått i Norr ifrån Verket, få-

fom förut år anfordt. Våfter om Roth-Elf-

ven , på famma fida af den foreftållde Amphi-
teatern, börjas

210
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c:o Den Nordvåjlra Landthogden , fom på
två fidor omgifves af Roth- och Dahl-Elfver-

na, och ligger N.V. ifrån Verket. Att börja,

dår uti foregående Landthogd Hutades, före-

komma uti denna Kallimgsberget , L6f~åfen, fom
fy nes bakom det följande eller Risberget, vi-

dare Lokaberget, fom ligger nårmaft till Ver-

ket eller på ~ mils afftånd dårifrån, juft i hor-

net, dår Roth-Elfven kröker fig åt Vader,
hvarefter Brunnsberget vidtager, och lift Fjäll-

å/en borrt emot Åfarne (eller Asbyns) Gåfl-

gifvare-gård, fom ligger vid pafs ij mil ifrån

Porphyr-verket, och hvarad Landsvågen up-

hor, att med åkdon kunna befaras» Om den-

na Landthogd år ånnu foga mera bekant.

3:0 Den Våflra Landthogden år den, fom
ligger på Våflra fidan om Öfterdals-Elfven och
innefattar Måmefla- (Månfta-) berget, Dårå-

berget 9 V eflra Risberget och Vd/ab'erget , (hvilka

kunna fes ifrån Porphyr-verket), utom många
flere, fom ligga bakom desfa, fåfom: Våfter

Myckelängs-bergen, Våflra Granberget , Såvall Dys-
»

berg och Dysberg famt Evertsbergs Capellsberg ,

hvilka på Baron Hermelins och nya Chartaa
åro utfatte, tillika med de långre i Våfter lig-

gande Hållberg och Hdkie-ä/en, rn. fl. Långre
i Söder ifrån Evertsbergs Capeil i Elfdals Soc-
ken, vidtager på denna lida af Elfven Oxbergs
Capells-lag i Mora Socken och dår nedan före

Goppshus- berget med de redan omtalie ber-

B % gea
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gen ånda till Silljans - forfs Bruk och Efunds-
berget. Den återftående

4:de Landthågden fkulle kunna kallas den
Öflra, fåfom liggande på den fidan afElfven;

men i anfeende till fitt låge ifrån Porphyr-
verket må den få namn af den Syd-ojlra, eme-

dan detta Verk , fåfom redan år anmårkt, blif-

vit antaget fåfom en medelpunkt for utfigten

öfver hela denna Socken. Det har ock blif-

vit anlagdt på fluttningen af denna Landt-

hogds Nordvåflra ånda, fom flutar fig emot
Nåsfjon och den Dal, hvaruti den ligger, famt

fått namn af Näsberget. Utaf Bergs-kullarne

på denna Landthogd kan man ifrån Porphyr-
verket åt ofira fidan fe Sjurberget och Knaxen,

hvilken fednare ligger midt emot Hykieberget,

famt Söder om denfamma Björnberget och

mera i foder Skärkliit och Klorberg. Men re-

dan på 2000 alnars afflånd rått i foder ifrån

Verket, höjer fig den fkog-bevåxte Bergs-ryg-

gen få mycket, att de långre borrt belågna

Bergshågderne: Hjerp-afen, Snållen och icke en

gång Blidberg (Blyberg år det famma), fom
år få högt och vidftråckt, kunna därifrån blifva

fynliga. Vasfelfjo eller VattJJo-berget och Skiord*

berget, hvilka ligga ofter dårom, höra ock
till denna Landthogd, åfven fom det ån lån-

gre i Söder, och Öfter om Garberg, varande

Grönsberget, med flere andra till namn och

befkaffenhet ånnu okande.

Efter
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Efter denna geographiika befkrifning ofver

Porphyr- bergen i Elfdals Socken, år nödigt

att något nårmare låra kånna allmänna for-

hållandet af Landtmonen ikring Elfverna och

Hogdernas befkafFenhet, innan deras inre na-

tur till fkårfkådande foretages. Hela vågen

ifrån Mora utgores, fåfom fagdt år, af fandig

mark, med Barrfkog öfvervåxt. Endaft vid

Byarne finnes Loffkog, fom dock alltid år

knolig, krokig och fmåvåxt: och vid Garberg

år tillika någon gladare utfigt af odling ikring

de på andra fidan Elfven varande Byar, famt

Oxbergs och Evertsbergs Capeller: hvilket fed-

nare dock fynes blott ifrån de högre bergen.

Men fedan vidtager åter hela milen af ikogs-

våg, till defs Gåshvarfs ågor mota och lik-

fom ett nytt och behagligt fållt opnar fig af

odlade och bebodda ågor, i en lång flråcka

på båda fidor om Elfven, icke allenaft till

^

utan och långt upofver Elfdals kyrka. Når-
maft intill Eif-ftrånderne, fom gemenligen åro

branta och nårmafi; Elf-brådden med klappur-

fkn
9
af allehanda Porphyr-arter , upfyllde, år

jordmonen mycket fandblandad , foga djup och

med dylik klappur-ften inunder. Ifrån Elfver-

na höjer fig Landtmonen fmåningom och läm-

nar florre och mindre jåmna flåtter och fli-

gande affåttningar , ånda up till foten af de
ikog-bevåxta Bergs-ryggarna, hvilka ffundom

på denna fidan åro tvårbranta, med eller utan

affåttningar, fåfom om Goppshus-berget redan

B 3 år
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år formåldt och vidare fkall anföras. Det år

på desfa långfluttande planer och aflåttningar

af Landthogderna , fom Byarne åro anlagde

ined fina åkrar och ångar omkring lig. Ju
närmare up emot Hogderna , ju mera mull-

blandad blifver jordmonen , men alltid rod-

aktig
, grufig och med fmå klapper blandad,

beftående af Jafpis och Porphyr. Denna jord-

art träffas mera allmänt på och nedanom
Hogderna, Öder om Dal- och Roth-Elfverna

,

och man fkulle fnart af fårgen kunna fluta

att hufvud-åmnet dåruti befiode af vittrad

Jafpis. På de ofriga fidorna åro Landthog-
derne mera långilutta och jämna, famt vila på
få Hållen branta vaggar af flera famnars lod-

rått hogd. Det år ej eller någon allmån re-

gel, att fådana bara och branta klippor fkulle

hålla lig åt någon vifs lida eller våderftreck

,

hvarken for fjelfva Landthogderna, eller for

<ie derpå varande Kullar och Hogder. Desfa

fednare åro af åtfkillig florlek i vidd och
hogd, famt i mon därefter af åtfkillig form:

aflånga, långkullriga, brantkullriga eller kågel-

formiga, med flere obeflåmda förändringar,

Åro Hogderne nåra belågne intill Elfverna*

till Sjöar eller Dalar, fom blifvit upgrundade

och h varigenom nu endafl en liten Båck me-

;

rendels framrinner, få finnas de gemenligen

tvårbranta, i famma mon, fom de åro höga

till. Detta inträffar antingen Hogderne åro

med jord betåckte eller icke, fåfom: Hijkieberget

och

t
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och Sjurberget ådaga lågga. Det fednare lig-

ger jufl vid brådden af Nåsfjon: det år jord-

betåckt och få brant, att det med moda och

fara kan befligas: dårpå aro ock visfa flållen,

fom kallas Timmer-åkor, hvaråft flockar lös-

flåppas och åka fedan fjelfva utfore ner i Sjon,

dar de fedan flottas eller vintertiden koras, dit

man vill. Hvad i ofrigt hittills blifvit fagdt

om Landthogderna, det galler ock om de dår-

på varande Kullar oeh Hogder, ifynnerhet då

de aga någon betydligare florlek och flråck-

ning.

På de lågfla flållen af Landthogderna, fom
ofelbart träffas vid de flörre Vattudragen, få-

fom vid Dal- och Roth - Elfvernes flrånder,

råkas icke fållan fafla klippor, fåfom Suttur-

fkär m. fl., hvilka framfkjuta och alltid vifa

enahanda Berg-art, beflående af en rod och

grof Jafpis, hvilken ockfå troligen år hufvud-

arten, uti grunden af alla Landthogderna, och
det till en vifs hogd uti dem alla. Men hö-

gre up uti dem, blifver Jafpifen finare, och
finnes uti kantiga och afrundade flycken af

åtfkillig fiorlek och flag, hopfåflade med dy-
lika flycken af hvarjehanda Porphyr- arter,

medelft Gluten af olika fin, ljusröd Jafpis, el-

ler utgöra en Porphyr -Breccia, fom intager

flora hvarf, hvilka hvila på hvarf af Hålle-

flinta, famt hafva ofver iig andra hvarf af

finare Hålieflinta med fparfamt inflrodda Fålt-

fpats-prickar, utgörande fåledes redan en art

B 4 Por-
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Porphyr, hvilken ånnu mera forbåttrar fig

uti ett ofverliggande elier det ofverfta hvarf-

vet. Denna ordning år dock ibland forån-

drad, fåfom nedanfore fkall vifas. En de!

af desfa, fnart fagdt, ofanteliga Masfor af Breo
cia vifar fin fyllning eller inblandning af flyo

ken ganfka tydelig, fålom: Hykieberget och
flere andra; men annorftådes ganfka otydelig,

fåfom uti Granberget, m. fl. De finnas ftun-

dom hvila, fom fagdt år, på lager af finare

och grofre Hålleflinta och ibland på trapplik

Berg-art, Högre upp uti Bergs-kullarna, blif-

ver denna Porphyr finare och med tätare

prickar inftrodd, famt utgör flundom tunna

lager, med finafle Jafpis- lager omväxlande,

hvartill ftundom åfven komma Sandftens-

lager och Trapp. Sådana Strata hafva meren-

dels alltid funnits uti 10 till 20 graders doce-

ring till Sydoft eller Ofter, hvilket ganfka lått

kan Ikonjas igenom lagrens ombyteliga finhet

och fårg.

Uppå Landthogderna åro imellan Bergs-

kullarne flörre och mindre dålder och fiåtter,

hvilka merendels åro kårr- och myraktige,

famt kallas Kolmark, till en del redan nyttjade

till flogar eller betesmark, under de i Orten

brukeliga få kallade Fåbodar; men den ftorfte

delen ligger ånnu onyttig, ehuru knapt någon
gifves, fom lägger annat hinder i vågen for

odling, ån det Inbyggarnes egen vanmagt, och

kanfke liknöjdhet, åftadkommer, få långe de

finna
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finna andra utvägar, till en ufel bcrgning, få-

fom uti beråttelfen år vidare ådagalagdt. Desfa
.

Myror innehålla ofta Sjöar, Tjårnar, Backar
och Åar, af hvilkas lopp man kan domma,
hvar de hogfta ftållen på Landthogderna åro.

Den Sydoftra Landthogden.

Blidberg år på denna Landthogd det hog-

fla och betydeligaile Porphyr-berget, hvaråft

bckfå det ftörfta brottet hittills varit, fom gif-

vit de florfta blocken till fkifvor och ånnu
låmnar, for alla tider, forråd dåraf. Detta

Berg flråcker fig, fom fagdt år, ånda ifrån

Porphyr- verket till Garberg (hvilket fenare

ej kan anfes for annat, ån fom ett Forberg

därtill) på hela 2 mils långd och dårofven

Ifrån Porphyr-verket till Blidbergs-brotten år

7 fjerdedels mil. Så fnart man tager af Lands-

vågen for att komma dit, bår det beftåndigt

upfore, på I mils våg, till Blidbergs-by, hvar-

ifrån upgången blir brantare, men mycket
korrtare, upp till fjelfva brotten. Ifrån Byn
år redan en vacker och vidOråckt uttigt uti

Söder och Våfler. Midt på berget omkring
Byn år ett tåmmeligen jåmnt och ftort od«

ladt fållt, fom i Söder omgifves af flere låga,

jordbetåckta kullar, hvilka måfladels ofverallt

låmna bördig mark, och i Norr af 5 ganfka

höga och kågel-formiga Kullar, fåfom de på rit-

ningen, Tab.I.Fig. 1, foreftållas och förtjäna vis-

ferligen att närmare betracktas. Dår den långft i

B 5 Valter

/
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Våfier varande Kullen, eller N:o 5, fl utar, for-

merar Berget en fmal och nåftan lika hög
Bergsrygg, fom ofver allt år fkogbevåxt , famt

fortfar med flrykning i Norr till Storfvart-

Tjårn nåra Loka- bodarna. På Bergets orri-

talta plan träffas på några flållen faft håll af

blåaktig och ftundom på rodt ftotande Por-

phyr, af hålleflint-artad Jafpis till botten med
få hvita och roda prickar. Denne Berg- art

finnes åfven vid fluttningen af foten till Kul-

len N:o 1 a, hvaråft den uphor, emot Brec-

cia b af nog mork och fin blandning, hvar-

ofver fvartaktig Trapp c vidtager och utgör

Kullens fpetts. Denne fiflnåmde finnes på nå-

gra flållen blandad innom Brecciae-lagrets ofra

del, i form af igenlåkte fprickor, och flun-

dom till utfeendet, likfom trapp-åmnet endaft

upfyllt några fmå gropar och ojämnheter.

Kullarne N:o 2,3,4 ocn 5 innehålla ej fara-

ma Berg-arter, fom N:o i, ehuru nåra de åro

intill hvarandra belågne, utan fora en nog
ljus, till mörkt ofvergående, fin Jafpis. Uti

N:o 2 finnas arterne redigafl blottade, dår ett

flycke ofvan foten träffas ett lager af fin ljus-

röd Jafpis d, fom år fkor och fprickfull hvar-

efter lagret e af famma fina art åger mera fafl-

het, med fåltfpats- prickar inflånkt. Lagret /
år af lika finhet, men mörkare och med flere

prickar. Det ofverfla lagret g innehåller en

fvartbrun Porphyr-art, hvilken ockfå utgör

florre delen af Kullarna 3, 4 och 5 utan för-

ändring



J8°5> £?aru Febr. Mart. 27

ändring i fårg eller finhet, och år dår ganfka

tåt, och mindre fprickfull, ån på andra fiål-

len och anbrott. Då man åtföljer våflra iidan

af N:o 5 , tråfFas vid defs fot ett blottadt flållc

af famma Breccia och Trapp, fom uti Kul-

len N:o r, och fom detta anbrott efter ogon-

mått tyckes ligga mycket lågre, få bor följ-

akteligen arternas ftupning vara till S.V. På
Kullarna N:o 1 och 2, har rod Jafpis blifvit

tagen med rrona Serpentin -flåckar uti; men
fom 'de fednare ej antaga vacker politure ef-

ter flipning, få lårer den ej med forrnon kun-

na nyttjas till bearbetning. Omtrent vid fam-

ma hogd med Byn finnes, på den flarkt {luf-

tande och jordbetåckta Bergsfoten af den 5:te

eller hogfla Kullen , ett hvarf af grå Hålleflinta,

och dårofver ett hvarf Breccia, beftående af

rodaktig hålleflinta och dylik Jafpis, hvarpå
fedan ett hvarf brun Hålleflinta med gleft in-

ftrodda fåltfpats- prickar, eller en grof brun
Porphyr vidtager, hvilken högre upp blir

finare, och uti ofverfta lagret eller fjelfva

Kullen, hvilken visft har 200 alnars lodrått

hogd ofver Byn och ånnu mer ofver Elfven,

blir mörkare till fårgen: fåfom förut om-
nåmdt år. Det år ockfå på fpettfen ef denna
Kulle och defs oftra fida, fom Porphyr på
detta Berg bry tes och for ofrigt icke på nå-

got annat flålle af hela denna Landthogd.
Likvål åro profver tagne ifrån flere dårpå

varande Bergs-kullar, hvilka i flipning befun-

nits
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nits vackra och bruk bara. Öfver desfa och
andra Porphyr-arter fkall till Hut forteckning

meddelas. Hålleflintan finnes ock hår på mån-
ga flållen flundom inblandad med Järnmalms-
och Svafvelkis-gniflor, famt roda Jafpis-flåc-

kar, fåfom den ock år funnen dylik på Kul-

len N:o 5 hår vid Blidberg.

Uti ftorre delen af den Porphyr, vid Blid-

berg bry tes, åro aflånga flrimmor och florre

flackar af hvit, grönaktig fåltfpat med Jafpis,

Quartz eller Spåckflens-gryn inflrodde, jåmte de

fmå fåltfpats-prickarne, hvaraf en egenPorphyr-

art upkommer, fom afviker ifrån den vanliga

jåmt fmå-prickiga Porphyren; men den år

dårfore icke mindre beflåndig, vacker och be-

gärlig for kännare, emedan den utgör en ny
och egen variation dåraf.

Som Landthogdens afffånd ifrån Elfven

icke på alla flållen år lika flört, då den uti

upftigande ryggar framflicker , lå hånder ibland

,

att åfven fmå Kullar på desfa affåttningar

upkommir. En fådan år Bafkhåla Berg, fom
ligger på foten af Blidbergs våftra flda, nå-

got lågre ån Byn och långre i Norr ån Kul-

len N:o 5. Den innehåller famma fina Jafpis,

fom lagret d uti Kullen N:o 2, innom hvil-

ken Berg-art tråfFas en fprick-fy Ilning, af an-*

(kuten quarts- och kalk-fpat.

Skiordherget ligger § mil Ofler om Blidberg

och år mycket högt, famt af fpetfig form.

Defs ofre del beftår af famma trapp, fom uti

Kullen
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Kullen N:o i på Blidberg funnits, hvarunder

cn grof , rod Jafpis vidtager.

Snållen ligger Norr om Blidberg, år gan-

fka hog, med tvärbrant emot Ofter. Våftra

fidan år mycket långflutt. Uti detta Berg

finnes gråaktig Porphyr, med mörkare och
ljufare prickar af flere fårgor. Några hun-

drade alnar Söder om detta Berg ligga 2:nc

Kullar, hvaraf den ena år nog hog och fpet-

fig och på denna ftorre af dem finnes faft håll,

beftående af tåmmeligen fin, brun Porphyr.

Klorberget och Hjerp-åfen åro öfver allt

med jord betåckte och hafva fkog dårpå. Om
uti dem Porphyr finnes af dugelig art, få år

den, efter all anledning, tåt,

Skållklitt år en Kulle, fom ligger på Klor-

bergs Oftra ånda. Denna år af ringa hogd
och har på norra fidan blottad klyft, med
famma Porphyr-art, fom den följande eller

Skärklitt. Denne år belågen vid Björn-

bergets fodra ånda, måftadels jordbetåckt och
har emot Norr en tvår upftående vågg. På
de ofriga fidörna år den mera långflutt. Defs
ofra del beflår af grof Porphyr med mörk
botten, hvilande på en Breccia af famma fårg

och finhet med den efterföljande eller mörk-
röd Jafpis med fåltfpats-prickar af famma fårg.

Knaxen och Björnberget åro ganfka höga
och vidftråckta, famt med fkog ofvervåxta,

hvaraf desfa Bergs nårmare underfokning åt

befvårlig. På ett flålle erhölls utur faft klyft-

fiftnåmde Porphyr-arU Når*
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Nårmaft ikring Porphyr- verket på denna
Landthogd finnes icke annat, ån grof rod Ja-

fpis med foga eller inga prickar uti
3 hvaraf

ock mycken lös jordften finnes, fom till Byg-
nader år tjänlig. Se beråtrelfen, jåmford med
hvad nedanfore dårom vidare anfores.

Nordoftra Landthogden.

Den på andra fidan Nåsfjon tillftotande

Nardåjlra Landthogden tager fin början , få vida

den forft betraktas långft i Norr, med Dofver-

berget (eller Dyfverberget, fåfom nyfs fades)

och de få kallade Daklsbergen, h varifrån den,

med liten docering till Ofler, fortftryker ge-

nom Hogderna kring Bjols-åfen, Granberget

och få vidare till Hijkieberget , hvaråfl den på
denne fida flutar. Ifrån DahUbergen flråcker

lig denna Landthogd långre i Öfter, hvarefter

den tyckes fortfara med fvångning åt Söder,

under något tilltagande i hogden. Defs vidare

fortfarande i famma Våderflreck år ej under-

£6kt. Menattfluta af Bergens flrykning, tor-

de den ej uphora, forr ån vid Orfa-fjon,

hvartill Våm - och Em - åarnes belägenhet

gifva anledning, af hvilka den förra infaller

uti Orfa-fjon i Våfler, och den fenare uti

Ore ån i Ofler om bemålte Berg - ftråckning.

Att doma efter vattu-dragens flrykning, fluttar

Landthogden vidare af åt Söder ifrån Klitten,

förbi den däromkring varande ofriga klafea

af Bergs -kullar, fon* nedanfore den famma
åra
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åro på Chartan tecknade eller eljeft i nejden

finnas, innan Rdnnvasjlan och Rolls-ån famman-
lopa uti Våm-ån. Rolls-ån år endaft en liten

båck, fom har iitt urfprung utur Mattis-myran,

Söder om Klittberget, flyter fedan ner igenom

några Myr-ångar, Rolfs -kolen kallade, och

får där namn af Rolfs-båcken.

For ofrigt kan hår anmärkas, att med
Nordoflra Landthogden egenteligen forftås den

delen af Elfdals Socken, fom i Ofler inneflu-

tes afVåm-ån, i Våfter af Roth-Elfven, i Sö-

der af Nåsfjon och Skjur-grafven (fom ock
fkrifves Sjur-grafuen , hvarom förut år nåmdt),

famt i Norr af Hogköln. De fortfåttningar

af famma Landthogd, fom vidare i Öfler fö-

rekomma imellan Våm-ån och Oflra Dyfver-
ån, imellan denna och Un-ån, famt imellan

denna fiftnåmde och Em-ån, råknas vid detta

tillfälle dårtill och hafva allenaft en gång hlif-

vit bcfokte af Gefchvoren Hagftröm på refan

till Oenfoemi år 1802. Allt detta år fåledes

ånnu obekant; Det famma galler ock om det

Land, fom vidare ligger Öfler om Em-ån,
och inneflutes i Norr och Ofter af Ore-Elfvens

vatten, famt i Söder af Skatunge-fjon och
famma flrom , då det enda Berget Oenfoemi
undantages. Om det Landet, fom ligger Nord-
oft ifrån Porphyr-verket och utgör norra de-

len af Mora och Orfa Socknar, vet man ån-
nu icke något mera, ån att flere vattu-drag

hafva fin uprinnelfe ifrån den del dåraf, fom
år
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år belågen imellan Dyfver-berget och Kalungs-

vardarna, Trondeklitt, Uiffjo-torpen och Svart-

berg, och fom har ett högt låge, beflår må-
fladels af Myror, och dårfore kallas Hogkoln,
nämligen: Skuku- och Sex-åarne vid Uiffjo-

torpen, fom rinna ned åt Harje-ån: någre

grenar af Ore Elfven, fom rinner neriOrfa-

fjon: Em-ån och Un-ån. fom ock falla dit

in: Oftra Dyfver-ån, fom faller in i den fift-

nåmde vid Untorpet: våflra Dyfver-ån, Rym-
ån och Råll-ån , fom falla in i Rot-Elfven.

Ibland desfa åar bora, utom Våm-ån , fom
har fin uprinnelfe långre ned, ifynnerhet fo-

dra Dyfver-ån, Un-ån och Em-ån märkas,

emedan de gifva en redig indelning åt Lan-
det, medelft de djupa Dalar, hvarigenom de

rinna, och medelft de höga Bergs-ryggar, fom
ligga dårimellan. Herjedals- och Sårna-bergen

raknäs ånnu ibland dem, fom åro obefarna.

Af denna Landthogd gores långft i Norr
början med den Öflra delen. Dår förekom-

mer då forft,

Dyfverbergei , hvars belägenhet finnes på
Chartan vara Norr om Dyfver-ån, med ftryk-

ning i Öfler och Våfter. Detta Berg år gan-

fka tvärbrant emot S. och O., men emot de

andra Våderftrecken mera långflutt. Hålle*

arten år ofver hela Berget enahanda och be-

flår af ljusröd, ej fårdeles fin, Jafpis med fä

prickar af hvit fåltfpat. Vid fluttningen af

Bergets nordvåftra fida* har for 20 år till-

baka
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baka en Grufva blifvit uptagen på Fjållig

Järnmalm af blodHens art, fom enligt beråt-

telfe da fkall funnits oartad. Grufva ns djup

tyckes vara omkring 7 eller g alnar och har,

med öppen dagfloll till vattnets afledande,

blifvit bearbetad. Bottnen var ofverholjd

med nedfallet grus och Berg: och väggarna

utvifte en qnartz-rådande Berg-art, utan an-

ledning till rediga aflofsningar eller fcrykande

gång. Nåra vid foten af Bergets fydyåftra

fida träffas åfven den omnåmde Mahnforten

uti flörre och mindre körtlar innom hålle-

arten, fom nårmaft Malmen år något hålle-

flint-artad. Omtrent 5 eller 6 famnar uppifrån

rafet / på profil-ritningen, Fig. 2, börjar mal-

men vid a forft vifa fig, hvarifrån den fort-

far med olika mågtighet igenom klipporna b

och c ned uti fkårpningen d, hvaråft den på
bottnen och uti oftra gafveln finnes qvartlå

till få tums mågtighet, omgifven med tåmme-
ligen rediga aflofsningar. Forenåmde fkårp-

ning har federmera blifvit bearbetad af nå-

gra Mora- och Elfdahls-boer, hvilka få vål

ylåkt fom ur de ofriga anbrotten, erhållit 30
till 40 lafs fåmre och båttre Malm , hvaraf
några blifvit fåfom prof förfokte vid Backa
Masugn, och utflaget har befunnits gynnande»
Kupan b år omtrent Bi aln hog och nåflan

lika bred, famt har uti G iman någon Malm
qvarfittande , men uti Sulan har den uphort
emot en till Norr något flupande aflofsning te.

K. V. 4. HmdL Qy> L C Kupan
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Kupan c år mycket mindre och vifar ringa

fporr af Malm. Då man Våfter ut åtföljer

fodra fidan af Berget, träffas vid pafs 15 al-

nar ifrån nyfsnåmde fkårpning, en 3 alnar

mågtig flående gång af Skorlberg a (på fed-

nare profilen, Fig. 3), fom vifar flrykning i

N. N. V. och på fodra fidan åtföljes af en lika

mågtig, 4 till 5 alnar rått upftående, vågg af

allmänna hålle-arten b. Nedanom denna pre-*

cipice, vidtager en ganfka djup och fmal dåld

g, fom emot S. O. har fin opning, hvarefter

fmårre dålder och ojämnheter fortfara några

loo:de alnar nära Dyfver-ån. Som nåmde

!

Skorlberg torde med Malm -fyndigheten ågaf

någon gemenfkap, få vore att onfka, det nå- ;

gon närmare underfokning dårftådes företoges i

ined jord-rymningar, då det kunde hända,!

att de hårliga vattufall och flora fkogar, fomi

hår finnas, kunde till någon nytta användas

for Inbyggarnes upkomft.

Dahlsbergen fkiljas ifrån hvarandra medelft

Trams-grafven. De hafVa anfenlig hogd emot;

Norden, men emot Söder förlora de fåkerli-j

gen hälften dåraf, igenom Landets höga belä-

genhet på denna fidan. Måftadels ofver allti

jordbetåckte, hafva de, åfven i anfeende tilli

deras aflågfenhet, blifvit nog litet underfokte,;

Efter hvad hittills år bekant, innehålla de ejl

färdeles fina Berg-arter, utan fynes hålle-artenj;

i dem vara af enahanda flag med den i Dyf-

verberget, fom forer ljusröd ej färdeles fin

Jafpis,:
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Jafpis, me<l få prickar af hvit fåltfpat: hvil-

ken Berg -ärt tyckes utan fårdeles omväxling

fortfara till Bjols-åferi.

På vågen dår imellan förekomma likvål

Skrumhols-knallarné , hvarom den ofvanaåmde
beråttelfen något formåler* och ibland h vilka

Vacker Porphyr år funnen uti den Kullen,

fom år nåft den högfta i florlek, och liknar

inycket den ifrån Rånn-åfarna , hvarom på an-

förde flålleri redan något år håmdt. Brytning

har hår vid Rånn-åfarnä blifvit i flere ar än-

ftålld, få val vid våfträ fom oflra brottet,

hvaråft Pofphyreri liknar dels den vid BjoJs-

åfen, dels den ifrån Blidberg; En ny jord-

rymning fkall nu gåras for att komma åt en

mindre fprickig Porphyr, imellan oflra Brot-

tet och den dårofvanfor liggande knälien. Sc
Porphyr-arterna N:ö 2. Anm., vid flutet.

Bjols-åfen ftråckef fig J mil i V. N. V. med
tinga högd och har alldra ofverft efter defs

flrykning en djup dåldj med någon flupning

till forr berörde Våderflreck. På ett flålle i

denna dåld tråfias å omfe fidor fall håll af

följande befkaffenhet. Norra ridan* forri be-

flår af trenne Berg-arter, år måA lodrått med
fmå affåttningar* hvilka genom utfallne flve-

ken upkommit. Vid a på bifogade plån-rit-

ning (Fig, 4) finnes mycket fin, röd Jafpis,

fom vid b uphår, emot lika fin, men mör-
kare, Porphyr med högröda prickar: och, då
denne vid c Hutar, vidtager en grofre Por-

C 2 phyr-
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phyr-arr. Den fodra fidan , fom ej år allde-

fes få hog, fom den emotftående, beflär af

cn hvitaktig, hålleflint-artad Berg-art d, hvar-

uti finnas roda och gröna körtlar af /amma
flag. Denne Berg-art träffas uti 6 till 8 tums

tunna lager, med 30 till 40 graders ftupning

till Norr ifrån lod-lineen, fåfom profil-ritnin-

gen (Fig. 5) ofver denna dåld nårmare ut-
|

vifar. Vid pafs 20 till 30 alnar längre i S. O.

Ifrån denna fida upfticka fmå k lyfter, fom
innehålla Porphyr af fin, fvart Jafpis , med få

prickar af hvit fåltfpar. En flor jordften af"

famma Porphyr-art har funnits ofverfl på pla-

nen af Hykieberget och blifvit till hvarje*.

hända arbeten upbrukad. Det frågas utan

tvifvel: huru och hvarifrån denne Sten dit-

kommit, då i fjelfva Hykieberget någon fådan

Porphyr-art ånnu icke kunnat uptåckas?

I Bj6ls*åfen år Porphyr bruten och arten

h, tillika med en och annan foråodring, med
mycken formon nyttjad. Men ånnu hafva ej

fårdeles flora ftycken af någondera kunnat er-

hållas. Söder om Bjols-åfen år trackten mera
jåmn och har få uphojningar, hvilka med tåt

fkog åro bevåxte. Man har ej funnit någon
upftående Håll, forr ån några hundrade alnar

ifrån Granbergets norra ånda, dar den tyckes

beftå af en fandflens-lik Berg- art, fom vifar

något fallande till S. O.

Vid och nåra omkring Klittberget år lan-

tkt nog högt, hvarifrån det fluttar af till N.

oc
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och S? De vatten , fom famlas ungefår J mil

N. om detta berg, infalla uti Våm-ån, och
rinna S. ut: de åter, fom komma längre Norr
ifrån, förenas i Dyfver-ån, fom låper Nore
ut igenom Trams-grafven. I nejden af Klitt>

berget år Landet mycket ftenbundet och ojåmt,

med florre och mindre hogder, hvilka i deras

flrykning ej följa någon vifs kofa. De åra

antingen långa och låga, eller ock nog fpett-

figa och höga, då de ock af Allmogen få

namn Klittar. Nedanom det ftålle, dår Våm-
ån och Rännvasjlan förenas, blir Landtmonen,
mera flack och jämn, famt mindre fluttandes

Våm-ån uphor åfven dårflådes att vifa få hö-

ga ftrånder och fall, fom den längre upp
åger. Klittberget, fom har endaft 30 famnars

hogd, räknad ifrån den Sydvåft därifrån be-

lågna Myran, kan dock, i anfeende till Lan-»

dets hogd, anfes for det högfta dår i nejden,

ehuru ofynligt det ån vifar fig på närmare
afftånd. Till fkapnaden år det nåftan rundt,

mycket platt och formerar, ifrån defs hogfta.

klippor, fmå ojämnheter, hvilka närmare kunna
fes af Profilen (Tab. II. Fig. (5), fom år tagen i

Ö. och V. tvårt ofver Berget På våflra och
fydvåftra fidorna år det tvårt och bart, men
emot Norr, Öfler oeh Sydoft mera långflutt

och fkogbevåxt. Till måfta delen år det dock
jordbetåekt eller åtminftone ofvervåxt med
Risbufkar, Ljung och Mosfa. Uti detta Berg
finnas följande förändringar af Porphyr och

C 3 andra
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andra Berg-arter, hvilka ligga uti lager af

ungefår so graders fallande till S.O. Uti de

blottade klyfter, fom åro vid foten af Ber-

gets V. fida, ligga alldraunderft trenne lager

af hålleflint-artad Berg-art, af hvilka dpt vu>
derlla a år nog fint med grå botten: det an*

dra b år inera groft och fandftens^artadt med
ljusröd botten, och det tredje c år af ganfka

fint gry med något violette och matt botten,

nirmande fig mera till den finare Jafpis for-

ten. Ofvanpå desfa arter ligger ett Brecciae

lager d, fom till defs hela mågtighet finnes

blottadt uti en 4 till 5 famnars vågg, fom år

i det nårmafle lodråt, och beftår af ett grofre

Jafpis-åmne med tått inpackade florre och
fmårre, dels kantiga dels runda, ftycken af

Porphyr och Jafpis med atfkilliga fårgor.

Grund-åmnet dåruti, fom år nog loft nertill

i lagret, tyckes högre upp blifva faflare och
finare, fanit på några flållen fchattera fig in

uti den Berg-art, fom utgör defs betäckning,

Ofvanpå denna Breccia ligga fornåmligaft 3*.nc

Porphyr-arter (Fig. 7), af hvilka lagrets be-

flår af ganfka fin, måfiadels fvart, Jafpis med
hvita och råda fåltfpats-prickar och ränder,

hvilket lager vifar florfta mågtigheten emot
ofler. Lagret / innehar en lika fin och till

botten mörkbrun Jafpis med roda och hvita

prickar. Ofra lagret g forer något grofre och

ljusbrun Jafpis med hvita prickar. Desfa

Porphyr-lager förändras på några flållen tUl

fårgen
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färgen och fchatteras uti hvarandra, hvilket

lämnar åfkådarne anledning förmoda, att alla

desfa nuancer hvar for fig utgöra ett lager»

Vid Klittberget åro tvånne anbrott, bågge vid

Bergets oftra ånda bearbetade, hvarifrån vac-

ker Porphyr erhålles till hvarjehanda, åfven

florre, arbeten. Dock vill den ånnu falla fig

fprickig till fkifvor. Det norra anbrottet har

allenaft ett år blifvit nyttjadt. I åFrigt kan
beråttelfen hårom rådfrågas. Nåra intill Klitt-

bergets oflra fida ligga 2:ne fmå Berg-åfar,

af hvilka den nårmaft Berget har, vid norra

åndan, en högt upftigande Kulle T fom ligger

fyra famnar lågre, ån Bergets hogfta Klippa»

Desfe Berg-åfar innehålla rått vackra Porphyr-
arter, hvaraf den mörka ligger lågft.

Den hogd, fom åtföljer Mattis - Myrans
fodra fida, år nåftan ofverallt jordbetåckt,

med upftående klyftvkanter, hvilka innehålla

grof, ljusröd Jafpis- Porphyr. Samma Berg-?

art träffas uti de Fjållar, fom upftå vid Mat-
tis-myr-båcken, famt den hogd, fom i Y*
famma Back åtföljer, och år en fortfåttning

af Suggberget, hvilket ligger V. om Klittberget

och år ofverallt med fkog bevåxt*

Kjdldberget år ganfka långt och tåmmeli^

gen högt med jåmn fiuttning till Öfter och
Våfler. Berg-arterne uti detta Berg åro ej

fårdeles fina eller vackra. Den rådande arten

år en grof, råd Jafpis, fom fortfar, utan får-

deles ombytiig finhet, ned till Vån>åns 6ftra

C 4 firande
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firand, hvaråft den mycket liknar arterna uti

Step - åfarna,

Desfe utgöra en, fnart fagdt, otalig mångd
af Kullar och Åfar Vader om Våm-ån. Dq
ligga tått intill hvarandra, och åro dels låga

och runda, dels fpetfigt upftigande, ofverholj-»

de med jord och GeFchieber af gröfre Por-»

phyr-arter. Och fom rått få träffas, hvilka

framvifa faft håll, få år mycket troligt, att

de till ftorre delen beflå af hopvråkte Kuller-

flenar af arterna från nuflgrånfande Berg. Med
Örrktitt börjas desfe Kullar i norra fåltet, hvar-<

ifrån de med ftåndigt aftagande hogd fortfara

till det ftållet, hvaråft Våm-ån och Rånn-
vasflan förenas.

OrrkliU år ungefärligen 30 famnar hog och
har i Norr och Söder fin ftårfta dimenfion*

Ät Söder år den någorlunda jåmt fiuttande,

men åt alla de andra Våderftrecken nog tvär-

brant Den år nåflan ofver allt jordhetåckt,

utom på den Våftra fidan, hvaråft flerc k lyft-

kan ter framfkjuta och följande arter kunnat

uptåckas, Långft ned ligger en ganfka fin och
tåmmeligen fvart Jafpis, med ganfka få, hvita

fåltfpats^korn. Högre upp blir den ljusbru*

nare, med prickar af råd fåltfpat, och alldra

öfverft lika fin, med fvartbrun botten och

roda prickar, Åt h vilket Våderftreck desfe

arter ftupa, år ej utrondt: dock, fom de flåfte

bekanta Jafpis- och Porphyr-lagren merendels

vila något fallande till O. eller S. Q.; få tor-

de
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de åfven desfe, fom ligga i famma flrykning

med dem uti Step-åfarna, hafva med de fift-

riåmde enahanda fallande till S. O.

Ibland Step-åfarna finnas förnåmligaft vid

b b (fe Chartan) några betydeliga anbrott af

vackra Porphyr- och Jafpis-arter, hvilka, få-

fom fagdt år, vifa några graders fallande till S.O.

ifrån horizontal-lineen. På den öfver dem i

Ofter och Våfter tagne Profilen (Tab. III. Fig. 8)
år vid a en ganfka fin mörkröd Jafpis, fom
utgår nederfra lagret. Dår ofvanpå vid b år

måftadels mörkbrun Porphyr med högröda
flrimmor och prickar: och alldra ofverfl vid

c Porphyr med mork botten, ganlka tått full-

fatt med fåltfpats-prickar af flere fårgor. Detta
fiftnåmde lager träffas åfven vid Våm-åns vå«-

fira flrand. Då famma flrand åtföljes Söder
ut, finner man, ungefärligen vid bokflafven /
på Chartan, flere pallvis upftående klyftkanter,

hvilka vifa famma arter, fom Step-åfärne,

de dår for ofrigt hvila på ett Brecciae - lager

af ganfka fin blandning. I en Kulle bland

Step-åfarna vid vågen finnes Porphyr, fom
år mycket lik de allmånna Blidbergs arterne.

Ett flyeke nedanför, dår vågen åt Bofjo och
Finmarken går ofver Våm-ån, gor hon ett

tvårt fall af vid pafs 12 alnars hogd^, ner i

cn hola med lodråtta vaggar på bågge fidor,

alldeles liknande en -flufs. Desfe våggar beflå

af Porphyr, få lik Blidbergs arten N:o 4, att

åfven ett vant oga ej kan fkillja dem åt. I

C 5 bottnen
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bottnen af denna hola finnes en annan flags

Porphyr med bran botten, och fmå, ej får-

deles hvita, famt glefa prickar, och ligger

formodeligen under den förra arten. En dy-

lik Porphyr-bådd ligger åfven under den nåm-
de likadana Porphyren vid Blidberg. Söder

orn Rinnvasllan blir Landet mer jåmnlåndt,

tills Hijkieberget möter.

Skrdnklitt ligger mycket enfam på ett tåm-

meligen ilått Land. Den år ungefårligen 30
40 famnar hog och har ofverft en plan

af några och go alnars Diameter, hvarifrån

en ganfka vacker utfigt lämnas till fodra de-

len af Mora Socken. Emot S. O. årö dårpå

tvårt upftående klippor, men norra och vå-

flra fidorne åro måftadels jordbetåckta, med
nog tvår fluttning. Berg-arterne åro hår af

2:ne flag, ibland hvilka Klittens o fre del be-

flår af en nog mork och fin Porphyr med
ljufare prickar af fåltfpat: och den nedre af

ljusbrun Jafpis , med lika fina, men fmårre,

prickar, nåftan af famma fårg, fom bottnen,

N. V. om denna Klitt framrinner Rolfs-Myr-

båcken, hvilken har fitt urfprung ifrån Hog-
derna S.O. om Klittberget, famt ifrån Mattis-

och Rolfs-Myrorna.

Granbergets flrykning går i N. V. och S. O,
med nog fluttande fidor. År nåflan öfverallt

med fkog bevåxt, uiom vid åndarna, hvaråit

på några ftållcn finnas kala och nog branta

Klippor, Tvånne Berg-arter åro dår hittills

funne

,
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funne, ganfka oredigt med hvarandra blan-

dade, till utfeende mycket liknande en Brec-

cia, ehuru fyllnings-åmnet ej finnes få redigt,

fom uti en del andra Berg, Den Berg -art,

fom mera allmånt forefaller, år gråacktig Por-

phyr med gröna och ljufare fåltfpats - prickar

och erhåller genom luftens åverkan violett

dier ljufare fårg, fom ingår i Berg-arten till

en decimal -lineas djup eller något dårofver..

Den andra Berg -arten eller fyllnings-åmnet

har violette botten med famma fort prickar.

Desfe arter åro få nåra med hvarandra hop-

limade, att de endaft på fårgen kunna åtfkil-

jas. Uti fafl klyft hafva på detta Berg ånnu
inga andra arter funnits,

Skjdrklitt ligger Öder om Granberget på
Qyarn-åfen, Denne Klitt år ej mycket hog,
men har nog branta fidor, af hvilka den
norra och våftra åro tåmmeligen fkogbevåxte.

Denne Kulle förhåller fig i anfeende till ar-

ternas fårg och beftandsdelar till alla delar

lika med dem uti Granberget, åfven i deras

orediga blandning.

Hedberget, Södra Aupsberg och Kallfarberget

ligga alla uti en ftråckning. Enligt 1672 års

Charta fkall rå-fkillnaden imellan Elfdals och
Mora Socknar framflryka ofver fodra Aups-
berget, hvarifrån den i Norr fortfar Öfler om
Granberget, förbi Kols-åfen, ofver Dahlsber-
get, upp till den få kallade Svartbergs-flidan.

Desfa Berg åro fpetfiga och högt upftigande,

famt
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fanit af nog djupa dålder åtfkiljde. Emot
Söder åro de ganfka tvårbranta, utgörande

flere affåttningar ner till Nåsfjon, men på
norra fidan finnas de mera långflutta och up-

hora mot en Myra, fom fkiljer dem ifrån

Granberget. De beftå endaft af en ftengyt-

tring eller Breccia, fom till Gluten merendels

liar rod Jafpis, hvarinnom tråffas dels runda

dels kantiga Porphyr-flycken, af allahanda

flag och åtfkillig florlek, hvaribland åfven

finnas fmå nycken af gron Jafpis. Denne art

finnes måft uti Hedberget, hvaråft blandnin-

garne gå mycket nåra till elem uti Granberget.

På Hedberget år ock gron Porphyr träffad i

Gefchiebe. Förlidet år 1803 gjordes dår nå*

gon fprångning, for att erhålla block till fkif-

vor af dårvarande Breccia, men fom forfoket

ej tycktes lofva fynnerlig framgång, få inftåU

des arbetet efter några dagars forlopp: Berget

var fprickigt och arterne icke vackre eller

brukbare. På ftörfta hogdcn af Kallfarberget

år fin, rod Jafpis till tåmlig mågtighet, men
fom Berget år betåckt med jord oeh fkog,

få har ej ånnu kunnat utrönas, om denne

Berg-art utgör ett lager eller blott en flor

klimp. Norra Aupsberget utgör en mindre up-

fligande hogd , och år af famma egenfkap och

forhållande, fom de foder om belågne Bergs*

kullar. Alldra ofverft har den 2 alnar bred

fprickfyllning af Sandften, fom tyckes ofver-

växa Kullen i N. och S. Hår finnes ock Brec*

eia i faft klyft. Det
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Det ryktbara Hykieberget har till hufvud-

åmne tamni cligen fin Jafpis ?
rod till fårgen,

hvaruti finnas inpackade florre och mindre
flycken af Jafpis och Porphyr ifrån några

tums till flere qvarters florlek, af hvilka de
• florre mera allmänt finnas lofa innom fin

Matrix: och beflå desfa fyllnings-ämnen af

tåmmeligen vackra Porphyr-arter. Ifrån Ber-

gets hogfta plan kan man fe långt in i Orfa

Socken ofver Våmhus Kapell och Orfa Sjon,

famt åfven in i Lekfands Socken. Defs af-

flånd ifrån Porphyr-verket, fom ock kan fes

därifrån, år förut nåmdt. Fordom har det

varit långt vidftråcktare, ån det nu befinnes,

ty en flor del af fodra åndan år alldeles bort-

fallen, och har låmnat midt på Bergets långd

en lodrått precipice af 66 famnar. Midt of-

vanpå Berget år en flor plan, bevåxt med
Ljung och gles Tallflcog, utgörande omkring J
af defs långd, hvarifrån det börjar flutta af

till Öder och Våfler. Den öftra delen for-

merar flere affåttningar, hvilka tillfamman-

tagne fåkert utgöra | af Bergets högd. Emot
N. och N. O. år det mycket långflutt, med
tåt fkog ofvertåckt

?
men den ofira fidan år

mera brandt och otillgångelig. Utom forr nåmde
affåttningar går famma del emot Söder 2:ne

florre aaa, hvilkas utfkott ifrån Bergets pre-

cipice kan vara imellan 40 till 50 alnar, få-

fom af Pian«(Fig. 9) och Profil -(Fig. 10)
ritningarna kan fynas. Den delen af Berget,

fom
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fom ligger V. om forenåmde Plan, har unge-

färligen lika fallande med den oftra. Den år

mycket rämnad, ojåmn och farlig att bevan-

dra* for flåndtgt hotande Bergfall. Vid foteri

af famma defs fodra fida, (lår en del af Bei-

get qvar^ fom formerar en 56 till 40 alnar

hog pall b, hvaruppå tråffas helt tunna lager:

af fandftens-artad Berg-art, hvilkas mågtighet

och vidare fortfirykning till N. ej kunnat for

nedfallet Berg utrönas
§
fom till tii del betåc-

ker pallen. Innemot brädden af famrnä palls

fodra del år eri rämna af $ till 6 qvarters

bredd vid c, fom fortfar nedfore med någon
flupning till Våfter, ånda till neremot pallenS

fot, hvaråft den grenar fig vid d, och h var-

efter den ene grenen går rått ned, och den

andre drager fig mera till V. med flere gra-

ders fallande ifrån lod-lineen* Innom denna

tefvä finnes en fvart kalk-artad Berg-art* hvår-

tid fmä roda Jafpis-kortlar fittä. Vid / och

g årö s:ne opna refvor * af hvilka f fortfar

ganfka långt in uti Berget och ånda ned ut-

föra, 0 långt Bergets lod-råtta vågg råcker.

Denna refva har formodeligen firukit Berget

långs efter i VåOer, emedan nåmde vågg vi-»

far en ganfka jånm fida* och foljakteligen va-

rit en orfak till Bergets forftoring. Defs fort-

ftrykning åt djupet i V. tyckes hafva uphort

vid pallen b, emedan den delen af Berget blif-

vit qvarftående. Den andra refvan går hvar-

ken långt in eller få djupt ned i Berget, och
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år ej flört ofver 5 qvarter vid, då däremot /
hogft upp år 8 &ll 9 qvarter, hvarefter den

åt djupet och mot Öfler blifver trångre. Om
denna fiMmde fortfar igenom Berget oftet

ut, har ej ånnu kunnat erfaras. Vid foten

af Bergets precipice börjar Landec med gän->

fka tvår fluttning att falla af åt alla fidor, (om
med ras och Gefchiebe, flundom i ofanteliga

masfor, år ofvertåckt, och med grof, faft

gles, Tallfkog famt Ljung bevåxt. Nårmaft

intill precipicen våxa Linn, Lönn och flera

Loftrån ganfka frodigt. Den tvåra fluttningen

fortfar ett godt flycke, hvarefter Landtmonen
blir mera jåmn och mindre afFallande ner till

Sågbåcken, | mil ifrån Bergsfoten uppe vid

precipicen, hvars hogd ofver Sågbåcken tros

utgöra f del af Bergets angifna lod-råtta hogd.

Om den hvitprickiga fvarta Porphyren, fom
hår funnits på planen, år förut nåmdt vid

Bjols^åfen: Stenen var en cubic aln flor* ha-

de fkarpa kanter och låg nog nåra precipicen *

åtminftone ej ofver 2 alnar dårifrån.

Vid vågen till Hykieberget år Bjerkiekliit

>

fom år mycket brant, fkélig och kal åt Söder,

men eljeft med fkog bevåxt. Dår finnes vac-

ker Porphyr i lofa flenar* fom ofelbart åro

från denna Klitt. I fafl klyft linnes dår grå

Hålleflintä och rod Porphyr af fåmre art

Af hvad hittills blifvit anfordt inhåmtas

utan: fvårighet* hvilket flört forråd af Vackra

Por-
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Porphyr-arter finnes uppå denna Landthågd och
hvaraf ganfka få ånnu blifvit nyttjade, ganfka

många redan åro kånde, men ånnu flere torde

vara obekante. Imediertid år for det närva-

rande intet mer om denna Landthogd att an-

fora, ån den onfkan att Mattis- och Rolfs-

Myrorne en gång kunde blifva riktigt upod-

lade, få ikulle dar blifva ett både vackert och
bördigt Land. Det famma kan ock fågas ora

alla fådana Hållen hår i Orten , fom dångenom
åfven (kulle vinna få mycket mildare Climat.

Likvål bor man fe (ig vål före innan utd iIl-

ningar i fådant åndamål foretagas, ty Ma t ti s-

Myran, till ex., år mycket grund och (len-

bunden och torde lågga flora fvårigheter i vå-

gen for verkflålligheten af dylika Forfok.

Det ofriga, tillika medChartan, folljer i

nåfla Qvartal.

PETER JACOB HJELM.

Utkaft
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Utkaft till Gottlands Flora,

af

GÖRAN WAHLENBERG.

Förf i a jlfdelningen*

I affigt att dels något upplyfa Fädernes-

landets botanifka Geografi, dels oka fyflema*

tilka kännedomen af defs växter, har jag for-

fattat närvarande fkrift; och i hopp att den
fvarar mot des fa affigter, vågar jag nu in-

fånda den till Kongl. Vetenfkäps Academien*
Botanifka Geografien fortjenar visferligen

ftorfta uppmårkfamhet. Den belkrifver och in-

delar jorden efter olika växters hemvid på
denfamma; den vifar ett lands naturliga frukt-

barhet, få vida denna beflår i växternas be-

ikarfenhet och mängd, och fåledes en af de

fåkralle grunderna for defs befolkning och
inbyggarnes välmåga; den leder till kännedom
af luftftrekets befkaifenhet, hvaraf växternas

forhållande år en fåker följd; och vifar huru
vida hushållningen kan förbättras genom främ-

mande växters odling o. £ v. Defs känne-

dom kan fåledes anfes fom en del af theörien fot

ett lands jordbruk; och blifva af mångfaldig

nytta. Det år väl fant, att pradiken deruti,

likfom nåflan i allt annat, förelupit theörien*

och i flod af mifslyekade och lyckade forfök,

K. f. J. HandU Qy. L D redan
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redan långe fedan meddelat flårfla delen af

de användbara lårdomar for landtbruket fom
deraf kan dragas. Defs nytta måfle fåledes

infkrånka fig till desfas befiyrkande, och kan-

fke till ledandet (Tnarare ån uppfinnandet) af

framtida forflag och forfok i famma våg.

Blotta årfarenheten år åfven i Ekonomien en

ganfka dyr lårare; och en hvar må, efter fin

förmåga, foka utvägar, att med någon vifs-

het forutfe och förekomma defs dom.
Gottland, fåfom helt och hålligt flolågrigt,

utan uråldrigt berg öfver hafs-y tan, "måfle

enligt nog fåkra anledningar, ej åga några

egentligt egna våxter: den måfle hafva år-

hållit alla fina, från de omkringvarande ur-

åldriga beigflråckor. Och då frågas: ifrån

hvilka?

Detta leder nödvändigt till en annan frå-

ga, om våxternas itrfprimgliga hemvift ; och der-

utinnan måfle jag något yttra mig, men det

fkali fke med varfamhet och korrthet. For
att kunna uppfliga till allmänna begrepp hår-

om, har jag måfl något våga; och icke låta

affkråcka mig, hvarken af min ringa känne-

dom i vidrörda ämnen, eller af mindre afvi-

kelfer i naturen.

Oaktadt de många bevis fom anföras att

jorden undergått flora total- revolutioner, få

tyckes det vara nog fäkert, att de få kallade

uråldriga bergflrå«korna i allmänhet alltid va-

rit fådana fom de ännu åro. Man torde ock

farmQ-
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fannolikafl kunna antaga, att flora verids-

ha fvet i allmänhet aldrig varit högre ån det

ånnu år; men vål har enfkildta länder kun-
nat vara ofverfvåmmade af flora fjoar t. ex.

Oflerfjon, Venern, o. d. fom kanike med ti-

den banat hg djupare utlopp, och fåledes

fjunkir. Deraf följer icke att jorden alltid

haft fullkomligt famma utfeende fom nu;
tvertom har troligen allt låglandet fmåningom
tillkommit af den jord, fom meteorifka vatt-

net losfat och nedfört från de uråldriga ber-

gen, och fom hafvet till någon del åter upp-
kallat. De fmårre affkilda granitberg och
klippor, fom i urålder forrån detta fmånin-

gom fkett, tydligen flått ofver hafsytan der

fom nu förutan dem allt år lågland, — dc

hafva troligen, dels af brifl på jord dels for

häftiga vindars (kull, då varit alldeles utan

florre växter och blott till någon del ofver-

dragna af Lichener m. m. d. fåfom våra ånnu
varande hafsklippor, — tills de med tiden på
fidorna århållit någon jord från de florre ber-

gen, dels ockfå blifvit, nedifrån fkylda af

fkog fom uppvuxit på det tillkomna låglan-

det, och fåledes tjenliga for en yppigare vege-

tation. Till följe håraf fkulle desfa, — tillika

med invid varande låglandet och flots-trak-

terna , fom åro tidens alfler, — fmåningom
hafva århållit fina växter, och det naturligt-

vis från de flora uråldriga bergen, deras djupa

dalar famt fkuggrika rötter; hvilket beflyrkes

Da af
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af den årfarenhcten , att alla deras våxter igen-

finnas i uråldriga berg, men icke tvertom.

Att nu vånda uppmårkfaniheten mera enfkildt

till vår nord: finner man fannolikt, att Scan-

dinavifka bergftråckan från urålder haft flere

våxter gemenfamma med de nårmaft intill va-

rande Helvetifka och Öflerrikifka bergen famt

deras ftörre grenar, om hvilka man ej kan
beftåmma annat ån fullkomligt gifsningsvis till

hvilket de urfprungligen fkulle hört: Och få-

ledes finnes åfven en mångd våxter på vårt

flåttland — hvarmed jag menar de trakter,

fom med tiden enligt anförde fkål fkulle år-

hållit nåftan hela fm nuvarande vegetation,

och for fådana anfer jag hypothetice nåftan.

hela Gota och en del af Svea rike, — om
hvilka, fåger jag, man cj kan veta antingen

de kommit från det ena eller det andra af

desfa hufvu d-bergen* Men fom många åter,

ånnu våxa blott i ett vifst uråldrigt hufvud-

berg, få vete vi med vifshet, att då desfa

finnas i Hots-trakter, på flåttland och dylika

flållen ; få måfte de hafva ditkommit från

famma berg; och att de åro fiygtingar till

ett land, i hvars uråldriga bergs-trakter de

aldrig med något alfvar kunna uppftiga. —
I flod af allt detta finner man, att de Helve-

tifka växterna meft af alla Europaeifka ut-

bredt fig , och att de ofverfvåmmat hela Tyfk-

land, ftorfta delen af Frankrike, hela Danne-

mark, m flor del af England, florfla delen

af
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af Gota och något af Svea Rike, famt inta-

git alla våra ha fs-firänder. Gottland har der-

ifrån blifvit få rikligen forfedt, att florda de-

len af defs våxter åro Helvetifka och blöts

några få Scandinavifka : då nämligen de un-

gefärligen undantagas, ibin for begge berg-*

flråckorna tyckas vara urfprungligen gemen-
famina. Jag bor dock tillflå, att denna be-

räkning ingalunda år noggrann.

Det fortjenar i fynnerhet uppmårkfämhet,

att Gottland århållit en fådan mångd våxter,

fom alldeles icke finnas i vårt ofriga lågland

och flots-trakter *), förutan till florfla delen

Öland; och desfa åro nåftan alla från Helve-

D § tifka

1) Nämligen Pingvicula flavefeens , Schoenus Mari-

fcus och Sch. nigricans, Melica ciliata, Arundo
arenaria, Globularia vulgaris, Sangviforba of-

ficinatif, Bromus a/per, Narthechim cahjciitaium ,

^fiincus cicutus , Gi/pfophita faftigiata , Dianthus

prolifer och D. Armeria, Sedum reflexum , Ci-

fins Furnana, Adonis vernalis, Lepidium pe«

traeum , Sifymbriiim fupimim , Ifatis tincloria,

Coronilla Emems, Lotus maritima, Artemilia m*
peftris , Orchis militaris, O. mafcula, O. palu-

Jlris9 O. Morio, O. pyranridalis , O. uflulata ,

O. conopfea /3. och O. odoratisfma (finns icke

i V. botten), Ophrys infeöifera, Carex tornen*

tofa, C. extenfa, och Cpahidöfa, Phafctvm cur*

vkoUum , Weifia aciphyUa , Funaria caicarea

,

Urceotaria geoica , och U. calcarea, Lichen

bra&eatus , L. lentigerus, L. fubtilis, L. Unax,
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ti (ka. bergen. Ordfaken hårtill torde kanfke

vara några egenheter dem man finner i Gott-

lands Climat ,
nåmligen: att fommarcn år varm

utan betydliga omvexlingar, hoflen fenare ån

i andra parallela provinfer utan tidiga froft-

nätter få att Tydligare våxter båttre få tid

mogna fina frön, åfvenfå våren fen utan bar-

frofier, men vintern fkarp och fortfarande

långe. Om kalken, fom utgör en få flor del

i de Helvetifka bergen , men nåflan intet i vå-

ra uråldriga och åfven litet i våra ofriga flöts-

berg, — något bidrager dertill, det kan jag

cj fåga.

Oaktädt de många främlingar h varat Gott»

lands Flora fkryter , få år den dock ej jem-

forelfe vis rik. Den beftyrker fåledes fatfen,

att flo-trakter och flåttland åro fattigare på
iårfkildta fpecies ån uråldriga berg, nämligen

under lika luftftrek. Den åger blott 6go fpe-

cies, då deremot Upfala trakten har 030, och
Vermland 710. Detta kommer dock i vår
nord, meft af de uråldriga bergens flora for-

råd af Mosfar, h vilka ej få val kunna ned-

fliga på flåtterna fom andra våxter: ty om
alla Cryptogamifler undantagas, har Gottland

530, Upfala 600 och Vermland endafl 370;
fåledes

och L. hydrocharns. — De fom endafl finnas

på Gottland, utmärkas med curfiv flil. —
Några af Orchides finnas på ett och annat

flålle i Skåne fparfamt.
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fåledes Gottland 160 cryptogamifler (hvar-

ibland temmeligen många Lichener), Upfala

330, och Vermland 340 (jemforelfe-vis meft

Lof-mosfar) 2
).

Som åter kringfpridningen af våxterna år

få lått, att man har fkål påftå det i allmän-

het icke främmande fron faknas der de kun-

na uppväxa, och for ofrigt jordmån med fle-

re omflåndigheter åro få hufvudfakligen alle-

flådeslika, dels ock tyckas mindre betydande;

få kan man med nog fåkerhet antaga att blott

kölden hindrar de Helvetifka våxterna att (li-

ga längre mot norden ån de gora, och nöd-

gar den ena att iladna förr ån den andra:

Hvilket fvarar mot deras mer eller mindre

uppftigande ur de djupa dalarna mot foder i

fin hem-ort. Detta ger ofs af våxterna en

måttftock for våra provinfers Climat; och nu
D 4 åter-

2) Svamparna åro hår alltid oberäknade, fåfom

mindre underfokte. Det år ock tydligt att

desfa beräkningar ej kunna vara mycket nog-

granna. Ej heller åro de anförda landlkapen

alldeles lika val underfokta, men att derefter

på gifsningar foka någon jemkning, vore visft

oriktigt. Jag tviflar icke att refultaterna huf-

vudfakligen åro fanna. For ofrigt fer man af den

följande fortekning på Gottlands våxter, hu-

ru man, i anfeende till indragningen af mån-
ga de nyares fpecies, bor fkatta desla beräk-

ningar.
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återftår hår, att derefter foka beftåmma Gott-

lands luftftrek och defs låge i Sveriges botaniika

Geografi.

Man kommer dervid knappt till någon
vifshet, forr ån man antager, att for hållandet

af annuella och våtare Hållens våxter år mera
ofåkcrt och tillfälligt , famt ger båfi tillkänna

fommarens varme-grad och långvarighet; att

perenna och npphojdare Milens våxter åro

mera bevifande; men att man i allmänhet

fåkraft domtnet af tråd och bufkar, fåfom

med utfatta for den afgorande vinter- köldens

åvårkan och båft utvifande graden af defs

flrånghet.

På Gottland finnes alldeles ingen Bok och

Afvenbok m. fl. fydliga bufkar» men deremot

mycken Ekfkog. Når man ftåller detta i mo to-

vigt med den mångd af fpåda fydligare våx-

ter det åger, få blir det fkåligt, att i allmän-

het råkna det for mildaft af Sveriges in ed-

ler ila provin fer eller Ek- diflricktet d. å. litet

mildare ån VefterGotland och OllerGotland.

— Sommaren år troligen åfven få mild och

gynnande fom i Skåne, men vintern nåftan

lika ikarp fom i Upland. Odlingen af fpå-

dare fommar-våxter t. ex. Weide fkulle i fyn-

nerhet i fydoftra delen (§. II. 2.) fannolikt

lyckas åfven få vål fom i Skåne, men der-

emot ömtåliga tråd fåfom Mullbär långt mindre.

Desfa reftiltater tycker jag kunna dragas

af den kännedom man hittills å^er om Gott-

lands
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lands våxter. Jag anforer dem hår, blott for

att ge tillkänna den hufvudfakligafte fynpunkt
hvarur närvarande fårtekning bor betraktas,

och för att få mycket fke kan ge något var-

de deråt. — Den gagnar utan tvifvel växt-

geografien meft, fom underfoker de uråldriga

bergen; men det år åfven af betydenhet att

kanna växternas utfpridnings-lagar , och desfa

lårer man af Hots-trakterna och flåttlandet.

Man torde ej heller finna många land i verlden
?

fom åro få tydligt och till alla delar till-

komna i tiden och få affkilda från de urål-

driga, fom vårt Gottland; hvilket ger de

deraf dragna refultater en temmelig hög grad

af vifshet.

Den andra affigten med denna fkrift,

nämnde jag vara, att något oka fyftematifka

kännedomen af Fäderneslandets våxter, och

fåledes gagna botanifka Vetenfkapen. Detta

har vål till florfla delen affeende på nog fmå
och obetydliga naturs-ålder, fom mången tor*

de domma for litet märkvärdiga att inlem nas

till en Academi, fom mäter all tings värde

efter defs nytta. Jag måile då erinra, att för-

modligen gan£ka få natnrs-alfler åro få aflågs-

nade från all användbarhet, att de alltid fkola

blifva eller till fm natur verkligen åro allde-

les onyttiga; och om åfven fådana Ikulle fin-

D § nas*
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nas, få år val, bland alla Vetenfkapernas få-

fängare utfvåfningar
, ingen ädlare och tillbör-

ligare ån den, att befkrifva och namngifva,

livad naturens Upphofsman ej anfett fig ovär-

digt att frambringa. Om ockfå kårleken for

Vetenfkapen drifver förlikningarna då forftån-

det ånnu ej infer omedelbara nyttan deraf, få

må ej fådant råknas någon till fel Detta

hånder i alJa naturkunnighetens delar, och år

en af de flarkare drif-fjådrarna till fortgången

åt den höjd och användbarhet de hunnit och

den forkofran de hafva att hoppas; det hån-

der fnaraft i den Botanifka till följe af fore-

målens ordentligt omvexlande fkonhet, och
åfynen deraf ofverrumplar verkligen forfka-

ren vid de minfta våxter, der den få ftarkt

contrafterar mot det forakt de i följe af fin

litenhet århålla. Och om någon Vetenfkaps

odlande, från en tom åtrå till ryktbarhet,

eller ett nodtvunget affeende på egen bärg-

ning, förvandlar fig till en verklig pafion;

få år det visft Botanikens. Hela fkapelfen,

der det fkona beftåndigt omvexlar med det

nyttiga, tyckes billiga en fådan; och om all

pafion fordommes fåfom mindre enlig med
förnuftet, få fordunklas drif-fjädern till ofta

de ådlafte dygder. — Kanfke vore det en

oråttvifa, att tro fig tvungen, genom dylika

erinringar foka forfvara eller urfåkia den i

fråga varande delen af denna fkrift, och defs

infåndande till Kongl. Vetenfkaps Academien.

$. r.
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Vid uppflållandet af detta utkaft, bifogar

jag nu mina obfervationer till deras, fom förr

i famma affigt befökt Gottland. Desfa åro:

Archiatem och Riddaren Lin Ne år 1 741; Pro-

fesfor Peter Jonas Bergius år 1752; iVo-

fesfor Johan Peter Falk år 1759; och

Profesfor Olof Swart z år 1782. Defsutom
har Kyrkoherden i Eikfta Magi/ler Michael
Kolmodin meddelat mig många upplysningar.

Sjelf anvånde jag under fommaren år 1799
nåra 4 månader till detta lands genomrefande,

och det icke blott långs efter flranderna, utan

åfven i flere direktioner tvårsigenom detfamma.

Jag befokte ock flere flållen många gånger,

och på något långre tid.

Några anmärkningar om landets fyfijka be-

fkaffenhet torde jag ånnu få forutfånda.

Den kalkflots fom utgör hela oen, vifar

lig i vefter med ofta lodråta branter i dagen,

i en långd af ungefärligen 13 mil från Halls-

huk till Hoborgen, dock mer och mindre af-

bruten; men åt 6fler och foder affluttar dea
fmaningom , utan att på något 11alle vara blot-

tad. På ofira fidan af oen tillkommer en an-

nan flolågrig bergrad beftående af Thorsborg,
Oftergarn, Slite, Kylley m. fl. hvilken likfom

den veftra äger åt vefter afhuggna fidor, men
lluttar i fynnerhet åt foder. Imellan desfa

begge berg -rader år landet hufvudfakligen

jenint;
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jemnt; och om kalkberget någon gång fkullc

vifa fig i dagen % få fker det mot vetter eller

norr 3
),

'% §. II.

Ehuru landet år, fåfom alla flolågriga,

mycket enformigt; få utmårka fig dock vis

f

cl

diflr&r med några egenheter. Då jag går att

anföra desfa, få år det kanfke ofverftodigt an-

märka, att flere flållen inom hvart diftriéfe

gora undantag, att åfven i de magrafle trak-

ter finnas fruktbara flållen och tvertom. Då
det år felaktigt att foka fatfer utan undantag

och modificationer, få år det icke mindre att

neka en faks riktighet for undantagens fkull:

<— att å ena fidan fåga att ej mifsbruk fins,

och å den andra neka nyttan for mifsbrukets

fkull. — Desfa diflrider åro följande:

i) Närmafi omkring Wisby år jorden frukt-

bar och åger vackra åkerfålt; men på ett af-

flånd af en half mil omgifves fladen å alla

fidor af en Hed bevåxt med gles barrfkog

(mefl Tall), mycken Ljung, men nåfian inga

Hypna. Denna hed flråcker fig i fynnerhet

genom Bro % Heideby, Folingbo, Endre, Wefter

-

heide och Tråkumla Socknar, följer fedan på
något

3) Jag tycker detta kunna bibehållas, oaktadt

den omftåndeliga Minerographijka Bejkrifning

om Gottland af W. Hisinger fom år införd

i V. A. H« 1798 fid. 276-287.
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något affiånd . efter fodra flranden genom San-

da och förenar fig med Gurpa hed. Den ut*,

gor for det mefla landt-ryggen af Gottland,

hvarifrån vattnet delar fig åt begge fidor.

2) Sydoflra delen beftår af fruktbar mark,

utan berg, bevåxt med fkona Ek- och Has fel-

lundar , hviika lemna fkugga for ett frodigt

grås vid fina rötter. Der våxer i fynnerhet

en fior mångd af Fraxinus excelfior, Cratasgus

Aria, Poa nemoralis, Sanicula europaea, Con-
vallaria majalis, Anemone nemorofa, Allium

urfinum, Primula veris, Paris, Carex drymeja

o. f. v. Sådana åro focknarna Grotlingbo,

Hafdhem, Éke> Rone, Burs, Lye, Garde, AlJJiog

och till en del Eitelhem.

3) Södra udden år nåflan alldeles fkoglos,

med mager grufig mark betåckt af låga och

vida Enbufkar, fom nåfian blott lemna får-

gråfet och Phalaris phleoides rum imellan fig.

Den utgores af Fida, Ojar, Vamhtingbo, Sundre

och Hamra,

4} Nordoflra fidan åger flora fafta gran-

fkogar med Vaccinier och Hypna till grund,

hviika firåcka fig i fynnerhet långs efter hafs*

flranden genom Ruthe, Helvi, Othem, Boge, Got-

htm, Ardre och en del af Alfkog. Denna de-

len af oen år lågaft och fankaft af alla. Der
våxa Pyrola rotundifolia och fecunda, Lin*'

néa borealis, Melampyrum fylvaticum.

5) Inuti norra delen år jorden gan&a frukt-

bar med vackra åkerfält och ångar. Hit hora

Roma
t

f
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Koma, Hälla, Bjårke, Atlingbo, Wall, Hogrdn,

Dalhem, Tingfiäde famt en del af Lårbro.

6~) Norduejlra delen år i allmänhet gänfkäl

mager. Der ligger Kalkflotfen högt uti da-,

gen nåftan utan all jordtäckning, bevåxt med
gles tallhkog, enbufkar och mjolonris. Sådane

åro i fynnerhet Hall, Hangvar, Stenkyrka och

Lummelund.

7) NordltgaJIe delen har ej något berg, utan

marken utgores endaft af klappur , nåftan utan

all inblandning af jord. Der våxer litet tall-

fkog med foga Ljung. Tråfken åro talrika.

Sådane åro Fleringe , Bunge , och fodra delen

af Fåroen; men ofira udden af Fåroen utgores

endaft af flygfand.

§. HL

Sedan detta om livar del for fig blifvit

anfört, kan några anmärkningar finna rum
fom rora flere delar gemenfamt.

i) Tråjk 4) åro i fynnerhet många i norra

delen (§. II, 6. 7.) och åfven mindre fåll-

fynt

4) Så kallas de af Gottlanningarna fjelfva, och

kunna ej eller få något mera pasfande namn
ehuru de alldeles ej fvara mot råtta begreppet

om tråfk. Jemfor min Befkrifning om Kemi
Lappmark fid. 35 not. 4.

Starrmyror (af Carices) faknas nåftan alldeles

på oen, och låledes åro de ftorre vatten-Cari-
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fynta på fodra udden Q§, II. g.). De åro

merendels belågna på jemna och blottade kalk-

flotfen, med litet glete på bottnen, och helt

grunda (fållan några alnar djupa) men tern-

meligen vida, famt ej förenade genom några

vattendrag. De uppkomma diredle af mete-

onfkt vatten (utan att blifva ditfort afelfvar),

fom den obetydliga jordtäckningen på ften-

flötfen ej kan uppfupa, och fom ej blir nog
betydligt att bana fig utlopp. De åro egent-

ligen inundationer fom uttorka om fommaren
till helften och nåftan bottenfryfa om vintern.

De kunna aldrig förvandlas i fruktbar mark,
icke en gång i Aghmyror. Deras våxter åro

ganfka få t. ex. litet af Nymphasa och Pota-

mogeton natans /3.

En Surbrunn finnes i Hamra, men med
ganfka fvagt vatten.

2) Aghmyror åro allmånna ofver hela oen
9

dock något fparfammare i den hedfulla delen

(§. II. 1.). De intaga djupare håligheter (åa

tråfken) uti kalkflotfen, der grunden år nog
djup for att ge utrymme åt Aghens grofva

rötter.

ces ratt fållfynta. Blott en enda har jag fett

vid Thorsborgens fot, och en på flora Carlsoen 0

Mosfar uppfyllda med Sphagrium (Paludes e Spha-

gno) finnas knappt på hela öen. Jag har blott

fett en vid Stenkyrka på hvilken vaxte litet

Yacciniurn Oxycoccos
?

Drofera famt Eriophö-

rum polyflacbioo.
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rötter. De utgöras af Schoenus Marifetis*

h varmed finnes blandade Schoenus nigricans

och ferrugineus , fållan Juncus acutus. — Dg
åro likfom landlofa eller omgifna vid kanter*

na af ett fltre famnar bredt vattenfly, der

bottnen år for grund for Aghens rötter, men
vattnet dock få mycket rådande att ej ångs-

grås der kan våxa. I desfa Aghmijrnrnas kanter

och vattendragen fom /orena dem (hviika all-

tid åro nåftan ftillaftående) finnas de mefla af

landets kårr- och vatten -växter till ex. Iris

Pfevd-acorus, Lythrum Salicaria, Menyanthes
trifoliata, Rumex aquaticus, Thali&rum flavum,

Phalaris arundinacea». och Carex flava $.

3) Hårdvalls - ängarna åro på Gottland de

vackraffe man kanfke i hela veriden får fe *).

De hyfa Gottlåndfka Floras rikedom; och
bland deras talrika växter åro de ojemforlige

Orchides vackraft, hviika nåftan hela fomma-
ren pryda dem. De åro Orchis militaris

,

mafcula, morio, Conopfea och uflulata (Torn

alla åro allmänna), for ofrigt Scorzonera hu-

miles , Anthyllis Vulneraria , Carex tornen*

tofa m, fl.

*) Ja£ v *fr härmed ingalunda neka att andra

verdsdelar på fina blottade fålt aga mångfal-

digt mera lyfande blommor; men jag förmo-

dar att detta på ifrågavarande ftålle fullkom-

ligt årfåttes genom mängden innom en liten

vidd och genom gråsbåddens fkönhet hyarpå

ie åro utftrådda.



igof, £fan. Febr. Matt* 65

4) I anfeende till £ford- arten år kalk dels

fom Bleke, dels grus, högft rådande ofver

nåfian hela oen, Flere växter i fynnerhet mos*
far tyckas biifva mer håriga på kalk-bergen

ån på andra Milen. — Lerjord år fållfyn t*

Den utgör omkring Nås kyrka ett flört fålt,

finnes åfven vid Nåår, och år uti Wall nog
rådande der i fynnerhet de få kallade alfverna

beflå helt och hållit deraf. -— Kifetfand af

finare flaget (eller Ihjgfand^) fins ganfka fållan

inuti landet, men utgör fom nåmnt år hela

oflra åndan af Fåron, år nog allmån uti hafs-

vikarna på ofira fidan af oen, och åfven for

ofrigt i Eke och Rone focknan Detta ger

anledning fluta, att den med hafvet ditkom-

mit från Norrbotten och att den har fitt ur-

fprung från Norrlands granit-berg, kanfkc ock
från Ryfsland. Der inuti landet någon land-

backe finnes och invid denfamma håndelfevis

ett kårr, der våxa några på oen annars ofed*

da våxter t. ex. i kårren på Avanås, Betula

Alnus gludnofa, Carex fleliulata, Sparganium,
och flere vatten-våxter; vid Stenftuga i Bro»
åfven Carex fleliulata o. f. v. Jag lemnar
derhån, om ordfaken hårtill kan vara fak-

naden af den få vanliga kalken, hvarmed vatt*

net på desfa flållen ej år måttat fåfom filat

blott genom rena fanden. — Svartmylla (af

deflruerade organifka kroppar) tyckes vara

mycket fållfyntare och tunnare på Göttland

ån vanligen i våra uråldriga bergs-trakter.

K. V. A Hmdl qy< L E Om-
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Omkring "Walls kyrka och Hultugns-gård i

Bunge finnes den i temmelig myckenhet. Kan-
fke år detta ordfaken, att på desfa nållen

många af våra allmänna våxter förekomma,
fom annars ej fynas på hela oen.

5) Vatten-växter åro hår ganfka få. An-
tingen detta kommer af vatten-dragens ringa

betydenhet eller af vattnets kalkhalt, det lem-

Hax jag oafgjordt.

(Fortfatining i nafia Qyartah)

Om Brand- ax eller Sot i Hvetet.

C3rfaken till Brand-ax eller Sot måne vara:

ofverflodigt vatten - åmne i Utfådes - kornet
9

hvilket bevifes af följande:

i:mo thy efter Riadt hvete, till utfåde,

undvikes Sot med all vifshet. Likafå efter

det uti Solen tillfylleft torkade.

Anmärkning. Det år lika fåkert att und-
vika Sot efter Hvete fom blifvit torkadt på
Plåt eller Badftugu-lafve, men det hånder ofta

att rengjord och fedan plåt-torkad fåd, till

betydlig del, icke gror; emedan alla de kom
fom förblifvit orérde invid plåten, eller laf-

ven, af for hård torkning, mina fin gronings»

kraft; men uti Rian, dår Såden torkas qvar-

fittande
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fittande i axen, bevaras kornets grodd -ånda
af hylfan, (agnfkalen, Glumae) få att den
ofra delen af kornet kan till och med vara
fvedd och famma korn fkall likvål icke alle-

naft gro, utan åfven gifva fullgod våxt, om
kornets ömtåliga grodd-ånda, fom år inåt

flåndet och fitter gömd ned i fro-hylfan, for»

blifvit ofkadad.

s:do thy efter gammalt, behorigen fårva*

radt, Hvete, till utfåde, undvikes åfven Sot

med all vifshet.

Anmärkning. En af mina grannar före-

brådde mig det jag, i en af mina fmå Land-
hushållnings-fl<rifter, påftådt: att Sot icke åkom-
mer efter gammalt Hvete, hvilket likvål fkall

hafva håndt honom; men antingen hade hans

Utfådes-Hvete legat for tjockt i Låren, få att

Hvetets fugtighet icke kunnat afdunfta, eller

hade låck, eller inyrd fno, i fpanmåls-boden

fugtat det, eller hade någon fyra i åkern

angripit nåmde hans utfåde; hvilket han fe*

dermera holl troligt.

IV^an kan icke nog anbefalla och efterfé

Hvet-åkerns håfd och bruk: Ler-myllan, eller

den få kallade ftarkafte jorden, våljes alltid

fordelaktigaft till Hvete: Sådan åker ligger of-*

taft horizontelt, eller med omärklig fluttning;

men om den år fkålig, har breda och höga

renar, eller år illa kjord med ibland upplåt-

tad, ibland nedtryckt trådes-ftock , till ojåmn

faft botten fom gor fyra, helft efter långfam

E % våt
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våt våderlek under fådden, då kornen ur-

mjölkas, innan de utfpricka till grodd, kun-

de dårå Sot uppkomma, oacktadt tjenligaflc

Utfåde.

3:tjo thy åfven nytt Utfåde , taget af

Hvete fom vuxit forfla året antingen af riadt

eller af gammalt, och fått fkylflå ett par fbl-

dagar, fåledes efter god bergning, hyfer icke

éfverflodigt vatten-åmne i kornen , och gifver

dårfore på vål vald och val brukad åker

icke heller Sot.

Anmärkning, Af fådant nytt Hvete, fom
vuxet af gammalt, eller fom vuxet af nytt

yiadt, blifver oftaft rikafle ikorden då åkern

år torr iånings-tiden. Det gamla Hvetet gif-

ver aildrig få flora ax fom det nya på lika

god åker; h vårföre jag aildrig får mer ån i

hogfl. 2 Tunnor gammalt, då jag vanligt år-

ligen får 12 till 14 Tunnor nytt. Det nya
riade gifver rikafle fkérden då åkern år våt,

eller, fom det kallas, har muft, fånings-tiden.

Hvar Landtman förflår: att icke befå åkern

då den ej vål reder fig.

4*.to thy efter kalkadt nytt Hvete, vuxet

andra året af nytt Oriadt, blifver mindre Sot

ån efter det okalkade.

Anmärkning, Kalken abforberar kornets

fugtighet mårkcligen ; men icke tillfyllefl, eme-
dan han tapper defs porer. Jag har gifvit

det råd åt Bönder i mitt grannfkap, att till

Utfåde vålja del: Hvete fom långft fkylftått,

och
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och att fedan de trofkat och rengjort Hvetet,

låta det ligga, helfti Solen, en dag med iblan-

dad kalk, innan det utlås. Två kappar kalk

fordras till hvar Tunna Hvete. I brift af

kalk nyttjas vanlig tråd-afka fom gor nåftan

famma gagn.

5:to thy efter nytt Hvete, fom vuxit an-

dra året, eller flere år å rad af nytt Oriadt,

blifver fåkert Sot, om åkern icke år defto

mera torr Utfådes-tiden.

Anmärkning. En min granne hade befådt

2;ne åkrar med Hvete och holl på att under

fladigt upphålls-vader nedbruka den ena då

jag kom till honom. Jag fåg hans Utfåde

och fann det mjukt, hvarföre jag rådde ho-

nom att låmna den andre åkern obrukad,

hvilket fkedde ett helt dygn. Höften dårpå

roade det mig att att jåmte honom granfka

hans Hvet-åkrar dch fann, till hans flora for-

undran, ojämförligt mindre Sot å den fenare.

Då jag yppade orfaken att kornen dår feck

någon torka på åkern innan de nedmyllades.

6:to thy efter nytt Smål-hvete blifver Sot,

om ockfå åkern år torr utfådes-tiden.

Anmärkning. Det Hvete fom utfmålar på
Logen vid aflafsningen år fåledes det otjen-

ligafte till Utfåde; hvilket åfven gåller i an«

feende till all {lags fmål-fåd: ty de bulna kor-

nen fitta vid bergningen lofaft i fina hylfor*

Jag
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Jag kånner ganfka vål, i de båfla Lant-
hushållnings -böcker, den antagna meningen
om Sot, vara: att det horror af våt våderlek

då Såden flår i blomma: De ax fom åro utan

blommor då de ofrige impregneras af pollen

blifva ofrucktfamma, och Auclorerne hålla fore

att den mjolkaktiga delen , fom utgör kornets äm-
ne, då förvandlar fig i brift af det lifgifvan-

de fro-mjölet, till ett fvart ftoft, fom vi kalle

Sot eller Brand. De påftå att, om Sot fkulle

hafva fin orfak i Sådes-kornet, få kunde ett

och famma korn icke alftra goda och for-

derfvade ax; hvilka likvål på en och famma
rot tråffas, och att en del ax kunna finnas

fom hafva frilka korn jåmte Sotet. Ehuru
jag alldrig fett fifinåmda håndelfe, vill jag ic-

ke tvifla på möjligheten. (Se: Enquiry con~

cerning the Smut in Wheat, in the letters and
Papers of the Rath and Weft of England
Society. The Repertory of Arts and Manu-
fa&ures N:o 42 pag. 405. Begtrups Bemaerk-

xiinger om det Engelfke Landtbrug pag. 308.

Thaer fåger vål: att man ånnu icke upptäckt

orfaken till Sot; men år af deras tanka af

orlak: att fotigt Hvete till Utfåde gifvit en-

daft frifka ax, pag. 264). Men desfa m. fl.

exempel bevifa blott att uti ett och famma
råa Hvetkorn kan finnas åmne både till frifka

och fjuka ax, till frifka och fjuka korn, och
xnotfåga alldeles icke min erfarenhet: att Hvet-

kwmte torkning, aningen genom tilkäcklig uU
dunfl-
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dunjlning , eller genom värme , förekommer all defs

fjuka affoda.

Om orfaken till Sot vore verkligen den

af nåmde Auftorer antagna, få fkulle utlade,

af hvad befkaffenhet fom helft, antingen gam-
malt eller nytt, torrkadt eller rått, under

fugtig blomnings väderlek alltid gifva ett lika

refultat, hvilket ftrider mot allmänna erfaren-

heten och hvarföre fkulle, under en tid af

några och 20 år, oaktadt det flere gånger i

blomnings-tiden fallit långfamt rågn fom kun-

nat hindra befrödningen, jag alldrig, efter

Riadt Hvete, funnit på mina, relatift till

min egendom, flora Hvet-fkiften ett enda

Sot-ax.

For några år fedan, en våt hoft, hånde
att det Riade Hvetet ej räckte fylleft till fäl-

tet jag fkulle befå, utan det fattades åt 2:ne

fårar på lifta åkern. Jag ville hafva lkiftet

fårdigt; men hade intet annat Hvete tro-

fkadt ån nytt, vuxet af nytt, efter gammalt,
och famma fort fom det Riade; och, emedan
blott en fånings-fkeppa full behofdes, togs

den af dråfen, genan
1

till nåmde fårar, hvil-

ka blefvo höften dårpå de enda på hela gär-

det fom gåfvo Sot-ax, till märkligt bevis: att

famma åker, med lika jordmån och lika

bruk, bar af det Riade rent, och af det Ori-

ade Sotfullt Hvete.

Brand-ax förekomma val oftaft i Hvetet,

men fiundom åfyen i annan oriad Såd. Sift-

ledne
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ledne hoft bkf jag dem varfe, till flor myc-
kenhet, på en min grannes vål håfdade åker.

Orfaken, jåmte den rågnaktiga väderleken

fånings-tiden, befanns vara: att han haft fitt

vackra Utfådes-korn liggande i en djup, trång

och betåckt flandlår.

Några åkrar dem jag fick vid ett jord-

byte hade nåflan beftåndigt, då de varit i

Såde, gifvit fotig fkord. Bonden fom hade

egt dem , varnade mig i fynnerhet for att befå

dem med Hvete. De lågo fankt; men fedan

jag flarkt uppgråfvit dikena, i fynnerhet back-

diket, fom fkiljde dem från ett högt berg,

och, genom ett forborgadt kåll-fåg, gjort en

djup flengraf ånda till afloppet, få hafva fam-

211a åkrar nu gifvit 2:ne fkordar ypperligafte

Hvete.

Jag kunde anföra flere håndelfer fom fkulle

befkyrka omöjligheten att få Sot af Riadt

eller godt gammalt Hvete till utfåde på en

ifrån fyra befriad åker; men Bönderna i min
ort känna det nu allmänt och få derfore ic-

ke annat Hvete, i brift af Riadt, ån gammalt
eller det fom forfta året vuxit af gammalt;

och andras erfarenhet fkall båft befanna min
egen; famt ytterligare befåfla den {lutfats: att

i Hvet-kornee ofverflodigt vatten-ämne, £5r-

orfakadt antingen af kornets bulning forrån

det fås, eller af kornets utmjolkning i åkern

fedan det blifvit fådt, och förrån det hunnit
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utfpricka till grodd, åfladkommer denna fvamp
eller fjukdom, Sot.

Af denna Theori, få vål fom af erfaren-

heten, bevifes åfven att ingen flags Sådens

flopning förekommer Sot. Jag har därmed
gjort några forfök, hvilka ej for tjen a att näm-
nas. I England , dar ett ganlka fugtigt Klimat

går att Hvetet fällan, vid bergning och fådd,

får tillråckiig torka, och fåledes vanligen be-

fvåras af Sot, hafva mångfalldiga noggranna for-

lok blifvit gjorde i hopp att förekomma det,

genom Utfådets flopning med gödfel-vatten jåtn-

te Kalk, Afka, Sot 5
Duftråck, Sallaka, Salt-

petter, blod, urin, arfenik uppled i vatten

m. m. (Se, Agriculture delineated or, 'Far-

mers Guide by Harrisfon pag. 60-64. An-
drews forfok, the Agr. of Suffolk pag. 45).
Men desfa forfok hafva bevifat att Sådens

flopning ingalunda förekommer Sot, icke el-

ler åftadkommer någon florre fruktbarhet;

och år jag förundrad att få flora Landt-

hushållare icke långefedan, följt en alldeles

motfatt våg.
* -

Sotigt Hvete fkall förlora i fin qvantitet,

ifien icke i fin qvalitet då det en eller 2:ne

gångor vål tvåttas i rent vatten, fedan om-
rores ett par minuter, och flutligen torkas, i

Ugnen , på Jårn-pannor. (Se Begtrup pag; 509),

K, V, Acad, HandU J, Qv* W FÖR-
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hvad dårom nu kan fågas, beftår uti följande

efterråttelfer. Det år

Lokaberget, fom af denna Landthogd ligger

nårmaft intill Porphyr-Verket. Det år belåget,

£åf%m förut anmårkt år, juft i fvången af Landt-
hogdens vridning åt Våfler, hvarigenom det i

ftrykningen erhållit en rund Figur. Det år

mycket långt och tåmmeligen högt , famt, få

vidt det ofverfarits, fkogbevåxt: pa få ftållen

finnes bar håll. Defs afflånd ifrån Elfdals kyrka
år en knapp mil i N. V. Vid Norra åndan har

Berget en tvårt upftående Vågg af några fam-

nars hogd, dår följande Berg-arter vifa fig med
någon docering till Norr i den ordning, den

dårofver författade Profilen (Fig. xi.) utvi-

far: Bergets ofre del beftår af ett groft Skorl-

berg a, fom utgör vid pafs f af precipicen

och ligger på lagret b, hvilket år grof trapp.

Därunder år lagret c ganfka fin trapp af fvart

fårg; detta lager hvilar på ett kil-formigt la-

ger d af Porphyr med grå botten, hvilket

åter har en fin Breccia e under lig.

Nedanom fiflnåmde Berg-art lluttar mar-

ken af emot Ö, till några få famnars hogd,

hvärnedanfore tråfias anbrottet /, fom inne-

håller en fin och falt) grå trapp. Uti denna

art finnas fpridda gniftor af fvafvel-kis, i an-

ledning hvaraf Loka Byamän* på en Ruten-

gångares inrådande, vid lamma anbrott fore-

tagit Gruf- arbete, i tanka att erhålla Silfver-

jnalm, och hvarpå de forgåfves anvånt öfver

ioo



1805, Apr. Maj. £fun. 7?

i oö dags-verken. Huru detta Berg forhållec

fig längre i Vafter, år ånnu icke bekant.

De få kallade Rothendah^Grufvor ligga uti

Silderås-berget , vid pafs 20 famnar ifrån våftra

firanden af Roth-elfven, i| mil N. ifrån Elf.

dals kyrka, eller vid pafs en mil rått fram i

Norr ifrån Porphyr- Verket. De åro trennc

och däribland Reulerkolms - Grufvan den betyd*

ligafte, 4 famnar djup och lika lång. Hålle*

arten år den allmänna grofva, roda Porphy-
ren fom igenomfåttes af åtfkilliga klyfter

criftalliferad Qyarts, hvaruti funnits Bly-glants

ined I lods Siifverhallt på Centnern, uti en

gång af 6, 8 till 22 tums mågtighet. Uti

drus-holen pä denna Qy-arts-klyft finnas half-

klara Berg-eryftaller, hvit Kalkfpat och Flufs*

fpat af röd , violett, blå och gron färg. Den,

Malm-forande Qyarts-klyften fanns, vid af-

fånkandet, omgifvea af grönaktig, los , talk- och
fkimmeraktig Kalk-art af ätfkiHig bredd. Bi-

fkop Browallius och L. och C. Baron Tilas gåf-

vo år 1735 anledning till desfa GruFvors upta-

gande, vid återkomflen ifrån Nordanfjålllka

Berg-verken i Norrige , då de fökte efter Cry-
ftaller. Arbetet drefs i början af ett Bolag*

fom år 1740 uphorde med hela rörelfen. Hå£
fanns åfven Blende, Auripigmentum nativum^

Rothgylden famt mängkantig Svafvel kis.

Bos/el- berget år beläget tvä mil N. N.V,
ifrån kyrkan. Nåflan öfverallt jordbetåckt,

tyckes det* att döma 'efter iäågra upflående

G %
1 Myfc»
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klyft-kanter
,
beflåafnog grof, rod Jafpis, hvil-

k en Berg-art träffas uti alla hogder vid vågen up
till denna trackt. På våilra fluttningen af Bosfel-

berget finnas Gefchiebe af fpråcklig Granitell,

foni beflår af grönaktigt hvit Fåltfpat och fvart

Skörlberg, eller Akanticon-masfa
, jåmt blan-

dade och med Järnmalms - prickar inftånkte»

Sådane jord-flenar harva funnits ikring Porphyr-
Verket, hvilka till Bord-fkifvor och andra

florre och fmårre tillverkningar blifvit upbru-

kade, få att foga dåraf åtminilone på nära

håll återflår. Faft klyft af denna Sten-art i

finare blandning har man nyligen träffat vid

Åsbyn, och i Jårnklitt.

Knåsfjo-bleck år beläget § mil Väller ut

ifrån .Bosfel -berget. Det år mycket jord-

betåckt. Vid foten dåraf finnes uti fall håll

en Skorl-rådande Berg-art med fmå gniflor af

Järnmalm , hvilken fienfort efter beråttelfc

fkall vara mycket rådande i denna del af

Socknen. I nejden häromkring åro många,

höga och kala Berg, fom icke åro granikade.

Den Våftra Landthogden
År ganika håg och yidflråckt, famt mycket

ojåinn, af många därpå befinteliga Berg och
fmårre Kullar, hvarimellan åro djupa dålder med
fmå Sjöar j hvilkas vatten infaller i Dal-elfven.

Uti Våftra fältet flråckerfig dennaLandthogd upp
till Ewcrtsbergs Capells-lag, hvarifrån den fkall

flutta af till Väller, då forr omfkrifne tunn-

ikiffriga fandflen mptcr* Ett flyckc i Öfter

ned
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ned om nåmde Capell, upftiga falla klippor,

fom fora tåmmeligen fin Jafpis.

På § mils affiånd Våfier ifrån Elfdals

kyrka år Måmefia - (Månfla-år det famrna)

berget belåget, med ftrykning i N. och S. Emot
Öfter har det ganlka branta upfiående klip*

por, men åt Våfier år det mera långflutt,

på hvilken fida ilere fmårre, kala klittar fim-

nas, inemot Bergets hogfia del. Vid Södra

åndan af detta Berg ligga tvånne fmå hogder,

Killings- å/en kallade, hvilkas firykände ockfå

år i O. och V. De åga iammanhang med
fjelfva Berget , ehuru en liten dåld tyckes

dem åtfkilja (Fig. 12.). De beflå af en grof

Porphyr-art, fom vid a omgifver en ljus håller

flintlik Berg-art. Den förra Berg-arten fort*

far i N. ett långt flyeke efter Bergets ftorfia

hogd, med utfeende likfom den endafl for-

merade . en kåpa ofver de underliggande ar-

terna. Då denna Berg-art uphor, vidtager en

mörkröd-, grof Jafpis med Fåltfpats-prickar af

famma fårg: på fpetfen af Berget har Jafpifea

ljus-rödare Fårg med hvita prickar. Vid pafs

50 alnar ifrån Killings-åfen träffas på Bergets

Våfira fida, innom den gröfva Porphyr-arten,

en ganfka fin, hög-rod jafpis, af 4 till 5 al-

nars mågtighet, hvaruti ligga nog fiora klim-

par af mörkbrun Porphyr, med röda och

hvita prickar. Denna Jafpis-art, fom ej igen«-

finnes på Bergets Ofira fida , itryker O. N. O.

rått upfore våfira fluttningen till defs ftorfia

G 3 hogd,
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Bogd, hvaråd den forft omtalte grafve Por*
phyr-arten möter, fom år något granitlik.

Risberget kan kallas det Våjlra, till fkillnad

ifrån det på Nordvådra Landthogden. Detta

Risberg år vidftråckt och fkog-bevåxt,, med
flrykning i N< och S. 5 på alla fidor janit

Hurrande. Aldraofverfl träffas några få blot-

tade hallar % fom fora rod Jafpis med Fålt-

fpats-prickar af femnia fårg. De rode pric~

fcarne blifva efter bränning hvite. Innoirt

denna Berg-art har få våliforra, fom fenare*

tider på Bergets fiorda hogd några Grufvor
blifvit anlagde efter Svafvel-kis uti en håUe-*

flint-artad flen-art År 1759 och de följande

åren nedlade Allmogen dår 8^8 dags-verken,

under fjelfgjord forhoppning, att finna arbets-*

vårdig Malm.
På l mils affiånd ifrån Risberget ligga i

Våfter tvånne hogder, under namn af Svedu*

och Rutlas - åiarne,. Desfe utgöra en Bergs*

rygg, med 2:ne högt updigande klittar och

hafva fin flrykning i Norr och Söder, Dc
innehålla rod Jafpis med roda prickar. På
Svedu-åfen åro uti en liten dåld, fom nry-

ker ungefårligen i Öder och Vader, 3:ne fmä
Varpningar anlagde efter fpridd Svafvel-kis

uti Jafpis- och hålleflint-artade Berg-arter. Då
desfe ålar flutas, vidtager i Norr Dårå-berget

och i Vader Bigerbcrget*

Därå- berget år öfveralt jordbetåckt med od-

lad mark: och emot N. O. bar det en brant upftå-

ende vågg af grof , rod Jafpis. Diger*
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Digerberget ligger vid pafs § mil i Våfter

ifrån Svedu-åfen, flryker N. N. V. och S. S. O.

med många fmå högder och afiattningar, h vilka

innehålla nog fin Porphyr med få prickar.

På våftra fidan af detta Berg ligger en otalig

mångd Gefchieber, ifrån helt fmå till flerc

eubik alnars innehåll, af den fornt vid Bosfei-

berget omtalte Granitellen med Järnmalm uti.

Våfaberget utgör fodra delen afVåflraLandt-

hogden. Detta Berg beflår af $:ne höga och emot
ofter ganfka branta kullar, af hvilka den långft i

Söder år hogfl och vidaft. Bergets hufvud-uryk*.

ning årS. S. O. och N. N. V. Södra kullen fvånger

af till S. V. med aftagande i hogden. Rådande
Berg-arten år rod Jafpis , fom på hogfta kullen

år finare med hvita Fåltfpats-prickar.

Storharns Silfver- Grufvor åro uptagne Norr
om Kåtila By vid Dahl-elfvens vaftra flrand,

hvars lopp måfie åndras, om arbetet förtjänte

fortfåttas. — Den långft i Norr år uptagen pil

1730 talet. Den andra börjades for 20 år

tillbaka, 15 alnar långre i Söder på famma
gång-firykning, och affånktes i| famn på en

två till tre tum bred gång, hvaruti fitter Blen*

de och Bly-glans med hogblå Flufs-fpat. Hålle-

arten år den vanliga roda, giofva Jafpifen.

Gång-arten år fvartaktig kalk-art, med Horn*
blende-fkifer i fmå korn in (lån k t. A t djupet

blir gång-arten grönare, flint-artad, med fmår»
re Jafpis-kortlar

,
grön Talk, drufig och flun*

dom blå Flufs-fpat. Hela gångens mågtighet

G 4 år
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år då cn aln. Uti denna Grufva hafva flera

Byalag i Elfdals Socken åren 1783 och 1784
fruktlöft, och tvärtemot Åmbetsmåns och an*

dras råd, använt 727 dags-verken.

Uppå denna få val fom på den nåd fore*

gående Landthogden har Porphyr-Verket ån»

nu inga betydeliga fprångnings -arbeten efter

Porphyr foretagit. De fordra bågge, likafom

hela denna Porphyr-trackten , en noggrannare

underfokning, for att åftadkomma all den nytta

for Ortens Invånare, h vartill Naturen, få val

i ceconomifkt fom mineralogifk t affeende, dem
ofelbart åmnat. På famma fått förhåller det

fig åfven med den frågan: Huru långt dtsfö

Porphyr-berg på alla fedor Jlricka feg? De up-

gifter, fom hittils kunnat i detta åmne hop-

famlas, året ganfka få och ofullftåndiga, mm
de kunna dock till en början tjåna till någom
efterråttelfe vid ytterligare forfkningar efter

fåkrare och vidflråktare uplysning dårom.

Till följe af ofvan anförde Befkrifning

ofver några de fornåmOa Porphyr- bergen i

Elfdalen, iinnas de vål tydeligen utgöra Flotts-

berg, få vida de åro fammanfatte af på livar-*

andra liggande Lager af Berg-arter; men eme-

dan uti dem
3

få vål fom uti alla andra dy-

lika, intill denna dag icke några forfteningar

af Växter eller Djur, det vill faga: Petrificater%

åro funna; få kunna de, efter antagna grun-

der till Bergens indelning, icke få namn af

cgenteligen iå kallade Flottsberg, h vilka oneke-

ligen
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ligen tillkommit, fedan en fådan myckenhet
Djur och Växter, utom de bibehåline, varit

till, fom uti dem blifvit inbäddade och nu
finnas flen-vandlade. Porphyr-bergen åro få-

ledes af en äldre daning, ån de egenteligen få

kallade Flottsbergen ; men de åro dock icke

att anfe fåfom de forfla ur-åldriga, till hvilka

Granit-bergen räknas, utan de hora till en

fenare formation, fom dock icke tillkommit

få mycket långt efter de forfla Bergens affått-

ning. Detta inhämtas dårar, att Porphyr-

bergen ofelbart hafva Granit under fig, ehu-

ru de ej omedelbart hvila dårpå, utan lämna
till åfventyrs rum for en Sandftens-bådd, fand

eller något dylikt dårimellan. Sjelfva tide-

punkten for Porphyr- bergens upkömft kan
likafå litet med någon vifshet närmare be-

flårnmas, ån nu fkett, fom den kan precift

titfåttas for något af de andra flagen af Berg,

det vare lig ur-åldriga, eller Flottsberg. Till

desfa fiftnåmde fåfom de yngfla, eller fenaft

tillkomne Bergen, räknas gemenligen ock få

Sandftenen; men defs daning har åfven fun-

nits flråcka fig till en åldre period, likafom

yisfa Urqveds Berg-arter ofelbart hora till en

fenare formation: och foijakteligen flrider det

intet emot danings-ordningen , om ockiå Sand-

ften fkulle finnas utgöra ett livarf under Por-

phyren. En del Geologer och däribland i

fynnerhet Baron Tilas, har på denna grund

gnfett Porphyren fåfom hårkammen af den,

G 5 igenom.



84 i^oj, Jpr. Maj. £fwh

igenom någon flags uplosning till ifugt utfe-*

ende förfinade, Sandftenen. Men om vid an*

Håld analyfe fkulle befinnas, att ej på långt

når få mycket ler-åmne ingår uti Sandflenen,

fom i Porphyren och de dårmed följande La-
ger af Jafpis, Hålleflinta och Trapp vårkeli-

gen innehålla, få torde, utan ett alltid åfven-

tyrligt antagande af Jord- arternas éfvergång

eller förvandling i hvarandra, blifva lika fvårt

att utreda en fådan upgift, fom att förfvara

den fattfen, att allt ler-åmne på denna orten

blifvit indraget uti Porphyr, Jafpis, med de

ofriga Berg-arterna, och att detta år orfaken,

hvarfore hår finnes få aldeles intet brukbart

Ler, att det till de oumgångeligafte hushålls-

behof ej flår att erhållas *). For ofrigt år

det af Mineral- Hiftorien bekant, att Sandflen

på andra Milen och i andra Länder finnes hafva

Porphyr till underbådd, likafom hår i Elfdals-

bergen, Sandftens-Lager träffas uppe ibland

Porphyren och Jafpis- hvarfven. Imedlertid

år det vifst att Sandflen finnes på åtfkilliga

flållen utikring Porphyr-bergen och att den

fåle*

*) I den förut omtalte Myran imellan Hedberget

och Granberget, finnes en med grof Sand i ftor

mångd blandad Lera under Myrdyn, till 2 eller

3 alnars djup. Då det grofva grufet och ften-

bitar igenom fällning blifvit ifranfkillde, år

denna Lera ganfka god till murning i Eld»

fläder och flark till Kakelugnars upfåttande,



?8o$> Apr. Maj. ffuru §5

fåledes kan moj eligen utgöra en grans, innom
hvilken Porphyren håller hg och utom hvil-

ken den forgåfves fokes. — Det år for att

beftåmma desfa grånfor, fom allt hvad dår-

om, angående Elfdals Porphyr-bergen. hittills

år bekant, fkall hår tillhopa famlas, då det

federmera ej blifver fvårt att, med tillhjelp

af Baron Hermelins ofvan åberopade Charta

éfver Öder och Våfter Dalarne, famt af med-
folljande Gefchvoren HagOröms Charta öfver

Elfdalen (hvilken i många ftycken, fåfom fe-

nare författad, torde finnas påliteligare och

fuMåndigare i desfa delar), göra fig ett någor-

lunda riktigt begrepp om den kretts, fom Por-

phyren på denna orten intager.

Det torde likvål vara nödigt att defsfor*

innan något närmare låra kanna den Allmän*-

na Berg-arten, fom lå ofta i det foregående

blifvit nåmd, och fom utgör den underfla bäd-

den uti Porphyr- bergen. Den har i allmånT

het

men gifver ej godt TegeL Det torde dock

lyckas, om Leran utom fällning åfven under-

går Slamning, innan Tegel dåraf flås, Såfom

enda tillgången på Lera for hela Socknen, år

den nu måftadels medtagen. I Nåsfjon finnes

tåmmeligen god Lera, men under 2 alnar djup

gyttja. Med Jordborr åro forfoker gjorde i

alla Myror ikring Porphyr-Verket på mer ån

en half mils afftånd och på fem alnars djup f

men allt forgåfves,
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het blifvit kallad grof, rod Jafpis och år i vifst

affeende att anfe, fåfom en grof Porphyr, eme-
dan dåruti finnas prickar af Fåltfpat, ehuru
nog gled indrödde. Stundom finnas dåruti

fmå flåckar af fvart Talk och jåmvål mörk
glimmer inblandad. Af fådan befkafFenhet vi-

far fig den 16 fe Jordften , fom till ymnighet
betåcker marken och i jordmonen finnes in-

bäddad vid Porphyr - Verket, dår den ock
med formon blifvit nyttjad vid byggnaderna.

Den faller fig dels i qvad rig form, dels i rund-

nötta kullerdenar, och nårmar fig ibland mera
till Fåltfpat, ibland åter till Hålleflinta i fjelfva

botten -ämnet. I desfa fall år den icke olik

den uti Gopshus- , Måmefta- och Garbergen

funna Graniliten, och har uti den handfkrifna

beråttelfen ej få otjänligt fått namn af Por-

phyr- Granit eller fnarare Granit - Porphyr.

Om den får ligga uti fumpig jordmon, uplo-

fas och forfvinna Jårn-partiklarne i ytan , fom
federmera blir hel hvit af det enfamt qvar-

låmnade Kifel-åmnet , hviikct utgör en ganfka

tunn hinna, hvarunder flenen år lika rod,

fom den allmånneligen finnes. Om Pprphy-
ren, fåfom någre Mineraloger påftå, på ena

fidan ofvergår till Sienit, till Gneis, eller til!

Granit, och på andra fidan till Porphyr-flciffer,

Mandelflen och Sandflen, eller tvärtom: få år

utan cvifvel denne allmånne Berg-arten hår i

orten i alla fall att anfe for ett medelting imellan

Graniten och Porphyren, eller imellan Por-

phyren och Pörphyr-ilciffern. Att



Åpr. Maj. *fun. éf

Att råkna ifrån ytan i de florre Vattu-

dragen, upfliger den ofta till anfenlig hogd,

fom val på fårfkildta flållen år olika , men
vid Porphyr-Verket fåkert år 40 alnar ofver

Dal-elfven och ikring Bosfelberget ånnu högre.

På bagge desfa flållen, få vål fom på fiere

andra obenåmde eller tillåfventyrs okånde, år

den icke af andra arter betåckt. På andra

flållen åter, ofver hvilka Bergs-kullarne upfli*

ga, år denna allmänna underbådd, flere lager:

ofver hvarandra, betåckt af åtfkilliga Berg-*

arter. Nåft ofver den gemenfamma under*

bädden plågar antingen ett lager af grof Por-

phyr-breccia (Tyfkarnes Trummer-Porphyr)
finnas, eller ock har den ofvergått till grof hållen

flinta (Hornilein), hvarofver åter Breccia fore«

kommer i ett lager, fom vidare ofvertåckes

af finare Hålleflinta eller fåmre Porphyr~arter9

på hvilka fullkomlig Porphyr utgör i allmän*

het ofverfla lagret, hvilket ibland beflår af

Jafpis-rådande Porphyr, ibland af finare och
grofre Trapp, fåfom vid Blidberg och Loka«*

berg redan år anmårkt. Ibland de ofverfla la-

gren finnas ock tunna Sandflens-lager onivax-

la , fåfom vid Bergens befkrifning i det fore-

gående inhämtas. På många flållen befinnes

denna nu anförde ordning på Berg- arternas

lager förändrad, famt ftundom mer och min-
dre omvånd. For att nogare kunna beflåm*

ma deras gemenfamma låge till hogd och djup-

lek, få vål fins imdlajn, fom ofver Dal-elfven

,

faknas
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faknas ånnu erforderliga afvågningar, af hvil-

ka fåkra flutfatfer endaft kunna dragas. De
omväxlande täta och jämna lagren af Hålle-*

flinta och Jafpis gifva imedlertid tillkänna,

att de på en lugn tid blifvit affatte, dä dar*

emot Brecciae- lagren upkommit utaf redan

beredd Porphyr och Jafpis , h vilka förut un*

dergått en vålklfam fonderbrytning i kantiga

eller mer och mindre rund-notta öycken-, hvil*

ka federmera pä ett lika vålldfamt fått blifvit

i annan masfa farnmanrorde, innan de åter.

fått tillfälle att i fKllhet lägga lig i bäddar.

Det år klart att alla deffa lager på lårfkildta

tider efter hvarandra tillkommit t och att Por*

phyr-berg af olika flag och på vidt afiågsnå

flållen af Jorden fins imellan ej haft famtidiga

danings-epocher, därtill kunna Geologerne åfi»

ven anföra goda fkål. Men nu till Porphy*»

rens i Elfdalen grånforv

Början må göras uti Örfa Socken, fom
ligger i Syd-oft ifrån Elfdalen och på 3 till

4 mils affiänd ifrån Porphyr-Verket, hvilket

nu, fåfom förut, antages fåfom medelpunkt

for den omkretts, fom likall igenomfaras» Uti

Orfa Socken befinnas Bergen beflå af Jafpis

nårmaft ner ät Mora, famt ledan blifvä Bryn-

flens- eller Hålleflint-artade vid Losfanberg och

Sandftens -artade vid Kallmora Byn imellan

Skatunge och Orfa-ljon. Men där utöfver

förekommer inga Jafpis- eller Porphyr-berg

*

utan Flo-kalk och Mergel-flkiffer mota vid
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Dre och Boda Capells Socknar. Omkring
Backa Mas-ugn, Norr om Orfa-fjön, tråffas

öfverallt Gefchiebe af Porphyr-breccia, lika-

fom den hår förut blifvit fedd på Öftnors-

backen vid Mora. På Solleron fammanflota

Sandflen och Flo-kalk på Graniten, fom vi-

dare fortftryker igenom Efundsberget. I trak-

ten omkring Silljans-forfs Bruk, fom ligger

ner vid foten af Leksberget och ^fugaberget,

finnas flora Block af Porphyr-Breccia och på
fodra fidan af det forrä eller Leksberget ligger

Sandflens-fkiffer 1 Gefchiebe. Desfe Bergen

innehålla hålleflint-artad Jafpis, något ofver-

gående till Porphyr. Då man far ofver Sill-

jansforfs Damfjo, Jugfjon, hvilken på Baron
Hermelins Charta kallas Ingheds-fjon, före-

kommer (innan man hinner till den få kalla-

de Skott-myran , bekant af en tråffhing, fom
däromkring forefallit imellan Danfkar och
Dalkarlar), vid vågen imellan Jugfjon och
Kåttbo-fjon i Vånjans Socken, en Porphyr-
klippa af mörkbrun* i violet fallande, hålle-

flint-artad Jafpis ined många och nog hvita

Fåltfpats*prickan Upp till Kåttbo-fjon tråffas

federmera ingen Porphyr, utan på defs hol*

mar och vid flrånderna nedanför Kåttbo By*
begynner en fin Granit vifa lig ofver allt*

Refer man därifrån dels till fjös, odi dels till

lands, éfver Oyåden och Örklingen, fämt vi*

dare utfore Vanan ofver Sjon Van, och dar*

ifråu ofver land till Sårna, tråffas alkflådes

éndaft
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endaft Granit. Det fer fåledes ut, fom den

omtalte Porphyr* klippan vore den fifta åt

denna led.

Vid Öje Capeli i Malungs Paftorat år en

Puddingften af Calcedon- och Jafpis«Agat fun*

nen, med Sandflen på båda fidor. Öje-karlar

hafva ock beråttat, att de dåraf funnit flora

Block. Når man federmera far utiore Öje-»

ijon, Tynien och Håttfjon, förekommer på
Holmar och Bohrar idel Sandflen. Imellan

fiftnåmde Sjöar och Malungs kyrka, begynner
Sandftenen blifva inblandad med Glimm er,

hvilket åt Söder mer och mer okas, till defs

den nedanför Malungs kyrka går ofver till

det bekanta grytet i Malungs-qvarnfien. Gra*

nit vifar fig förft i Yttermalung och fortfar

federmera i Söder. I Malungs Socken finner

man på Chartan en klunge med Berg, om hvil*

ka alldeles ingen kännedom åges. Imellan Ojt

Capeli och Vänjans kyrka förekommer idel

Sandilen , utom ett högt och fpetfigt Berg,

fom dår uprefer Cg under namn af Otterklitt

Och beflår af fvart Trapp, men rundt dår*

omkring finnes Sandftem Porphyr-berget vid

Åsberg år det fifla man kånner i Söder ifrån

Porphyr-Verket elleir Elfdals kyrka och det

ligger innom tre mil därifrån på vågen ifrån

Evertsbergs Capeli åt Vånjan. Till och om-

kring Vånjans kyrka finnes bara Sandflen.

Hela Vånjans Socken , i Norr upföre därifrån

att råkna, år alldeles obekant; och det lilla vi

dåronir
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clarom kånna af Mora Socken, år redan an-

förd t och rorer blott namnen af Underberget

och flere Bergs-firåckningar upp till Gopshus-

och Garberget , på h vilket lenare funnits Sand-

flen i Gefchiebe och fafl klyft, famt på det

förra en trapplik Berg-art, jårnte Granilit,

fom träffas på dem bågge: utan att man ånnu
kan anföra närmare belkrifning om någotdera

af dem. Längd ner i Elfdalen i hornet emot
Mora Socken ligger Gronsberget

i
fom ofverft

har grof Porphyr, men for ofrigt ännu icke

år kåndt till fin heCkafFenhet. Ifrån Gopshus
till Evertsberg år Porphyr, åfven fom fjelfva

det fiflnåmde Aållet och Dysbergs-by ligger på
Porphyr. Vid Såvall-dysbergs Få-bodar, lin-

nes en flags Graniteli, befiående af Qyarts-

och Fåltfpat, eller Retzii Aplit, fom med
formon nyttjas till Qyärnftenar. Vid ån, fom
rinner imeilan Evertsbergs- och Dysbergs by-
ar ned åt Oxbergs fjon, finnes vacker Por-
phyr i fafl klyft, af hogrod fin Jafpis med
hvita prickar. Strömmen gor hår tvåra fall

ofver Porphyr- klipporna. Evertsberget beflår

nåflan af famma flags Porphyr. Olckrberget ,

fom ockfå ligger i\ mil i Syd-våfl ifrån Elf-

els-Verket och innom Elfdals Socken, år för-

fla Sandfiens-berget på den fidan , och denna
Sten-art fortfar fedan flån di g t. Harmun ds-
berget i Lima Paflorat år troligen Sandilen,

och vid Lima finnes den i fafl klyft. Ifrån

Tranflrand har Comminifler Refladius nedfånt

K. V. Acad, HandU IL Qv. H prof-
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profver af den omtalte Agat-pudding-fienem

På vågen åt Lima Socken, imellan Olderberg

och Evertsberg finnas åfven Gefchiebe och

kullar af Porphyr-brcccia: och Porphyr-brot-

ten fliitas ftrax våfter om Båthus-fjon. Hår-

utaf fkulle den fiutfats kunna dragas, att den-

na Breccia måtte ligga på grånfen imellan

Sandftenen och jPorphyicn , famt denna fenare

intaga platfen ofvanpå Breccian, men Sand-

flenen utgöra bottnen, hvarpå Breccian hvilar.

Fortta hvarfvet nått öfver Breccian utgör all-

tid en grof och odugelig Porphyr och år den

famm a allmånna underbådden, fom förut år

omtald, hvarofver de befkrifne arterne intaga

fina rum, efter förut upgifven ordning.

Bergen imellan Tinån och Vanan fora efter

all formodan SandRen. Men de åro ej ånnu
underfökte. Likafå år det med de Bergen,

fom flå tecknade på grånfen imellan Tran-
ttrands Capeils och Elfvedals Socknar. Det
tros ock få, att Håkårn-åfen och trakten där-

ifrån upfore till Hog-åfen och Afkåm-åfen be-

flår af Porphyr, ehuru därom ånnu icke nå-

gon faker erfarenhet gifves. Om Berg-arterne

uti nejden omkring Norén , Ranfjon* Råstja

och Hårmunds-fjön, alla, tillika med flere Sjöar,

belågne i denna del af Elfdals Socken, har

nian hittills den underråttelfe, att idel Sand-

ften dar fkall vara till finnandes, formodeli-

gen åfven omkring Oni Sjöarna, åtminttone

pä våttra fidan; for ofrigt har man dårom
alldc-
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alldeles ingen nårmare kunfkap kunnat er-

hålla. Afvenfå år det med Ok-fjoarna och
Of-djufen och Bergen däromkring i ianima
Socken och nårmare ner emot Elfven. På
Hårmundsberget i Lima har i en los Sten fun-

nits grönaktig Porphyr, med prickar af hvit

cryftalliferad Fåltfpat och ftrålig fvart Skorl.

Mångsboda Fäbodar ligga upemot Lima grån-

for, och däromkring, få vål fom hela trak-

ten utfore till Olderberg finnes idel Sandften.

Desfa Fäbodar fås igen på den nya medfoll-

jande Chartan. Af de nu upråknade punkter

af Porphyrens grånfor i Söder och Våfter, up-

kommer en tåmmeligen orden telig gråns-linea,

fom nåftan ofver allt år åtföllgd af Vattu-

drag, hvilket torde förtjäna upmårkfamhet.

På vågen ifrån Elfvedalen till Sårna Socken,

innom Elfvedals Sockne-gråns och på våftra

fidan om Elfven, ligger Tjäk-äfen, hvilken få-

rer Porphyr. Ofvanfor Tjåk-åfen, det vill

fåga: Norr dårom, finnas Sandft
1

ens-block, flo-

ra fom hus, liggande ofvan jord ner emot
Elfven: och vid defs ftrånder finnas, åfven

fom på ftorre afflånd därifrån, florre och

mindre Klappur-flenar, fom åro rund -nötta

och foga kantiga, med gron Serpentin eller

Jafpis till botten och hvita Kalkfpats-prickar,

eller utgörande en Serpentin- eller Jafpis-Por-

phyr, fom låter vål arbeta fig och tager god

politur. Jafpis -Porphyren eldar qvickt emot

Stålet och har inga fvarta Skorl -flrålar in-

H 2 flroddc,
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flrodde, fåfom Serpentin-Porphyren ofta med-

för, åfven fom defs Fåltfpats-prickar åro lån-

ga, och åtfolljas fluridom af runda kalk-flackar.

Bågge Hagen hafva åtfkilliga förändringar. De
vid Sårna funna gröna Porphyr- flenar hora

till det förra eller Jafpis-artade ilaget. Ifrån

Herje-ån, fyra mil ifrån Lill-Hcrrdal åt Sårna

lidan, hafva Stenar af gron Serpentin-Porphyr

bhfvit upvifle, hvilkas horn voro mycket
mindre afhotte, ån de, fom finnas vid Elfven

i Elfdal. Vid Tranflrands Capell finnas Ser-

pentiner af fiere flag, famt två inii ofvanfore,

i fall klyft vid Meganflkåret, en art med grå-

grön botten och flora gröna Fåltfpats-prickar,

nåflan lika verde antiqve. Ju högre up man
kommer emot Sårna, ju mera kantiga och

mindre afnotta åro desfa Klappur-fienar, till

ett tecken, att deras hemort år ofvanfore el-

ler närmare Fjällen; men på huru långt af-

fiånd, kan ånnu icke lågas. Sådane Klappur-

flenar af gron Serpentin - Porphyr och fiere

Porphyr-artcr finnas jåmvål vid Elf-firånderna

midl för Elfdals kyrka och nåflan öfver allt

på vågen dit utfore, men de åro alldeles icke

kantiga, utan helt rund -nötta, fåfom bort

banda, fedan de genomgått en mycket långre

våg, ån de förra. En ganfka vacker gron

Serpentin-Porphyr med högröda nåflan man-

dellika Fåltfpats-flåckar har ock blifvit fun-

nen på lenare flållet, hvaraf Snus-dofor blifvit

förfärdigade, fom åro rått vackra och begär-

liga.
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liga. Det fkulle dårfore vara en uptåckt af

mycken vigt, att kunna igenfinna fjeifva Ber*

gen, h varifrån, desfa och många fiere tacka

Porphyr-arter hårRamma. Men vi måOe ån»

nu käfta en haOig blick tillbaka up till Sårna,

hvaråft i trakten omkring Gal-ån, ifrån Pers-

hammare och fedan u tfore, år Sandften. Hela

JWn?-trakten , få väl fom Fulufjatlet , h vilket

likvål förmodas vara Sandden, år okånd och

lämnar icke någon anledning att nu uppe-

hålla fig dår längre. Näbb -berget och Knäfjo-
bleck ligga uti Elfdals Socken och på o fira

fidan om Elfven: de åro måfladels Fjåll och

beftå af grof Porphyr. Vid Jsbyn tråfFas den
omtalte Granitellen, i fa fl håll, åfven fom vid

Remmar? Fäbodar. Vid Porphyr -Verket har

den träffats i Gefchiebe af grofre och gran-

nare Gry.
På norra fidan känner man emot Lill-

Herrdals Socken i Härjedalen foga någon ting

om Porphyrens granfor. Det vet man alle-

naff, att Sandflen i lofa Stenar blifvit funnen

ik ring Dijfuerberget , fom fjelft år, efter före-

gående belkrifning, fammanfatt af den all-

männa grofva Porphyr-arten. Af denna Sand-

flen blef en hel hop famlad af Allmogen, för

att nyttjas vid den tilltänkta Masugns-bygg-

naden. Det kan for ofrigt hår anmärkas, att

vid Reka-klitt i Voxna Socken och Helfi.ng-

land fådan Porphyr och fådan Järnmalm fin-

nes , fom uti Dyfverberget år beikrifven.

H 3 På



9<5 1805, Apt. Maj. gfun.

På ofira fidan vidtager forft Mora Finmark
och Våmhus Capeils Socken, hvarom icke

mer år att fåga, ån hvad i det foregående år

beråttadt. Af det följande fes lik val, att Marck-
fcheider Bergflroms dårvid yttrade anledning,

att gifva Porphyren ett vidfiråcktare fållt åt

denna led, haft fin goda grund. Ett upvifl

prof på en ganfka fin ; hogrod Jafpis ifrån

Orfa Finmark, hvilket år igoi angafs vara

funnet i faft klyft, fpranlåt Gefchworen Hag-
flrom att, forlidet år (1803) i Sept. månad,
befoka detta aflågsna ftålle , och tillika famla

några fåkra underråttelfer om denna obekanta

nejd. I denna affigt medtogos Inflrumenter,

för att på Bergen upfåtta marken, mata vinck-

lar och få en triangel-rad åt Qfter, i famband
med den forrut upmåtte triangel-raden i Norr,

Söder och Våfler igenom Elfdalen. Efter 2

dagars vandring, i fållfkap med Bokhållaren

Sjöberg och 2 andra karlar, i fkog och mark,

fick Han omfider det omtalta Berget i figte,

och gick på tredje, den enda vackra och
rågnfria dagen, under hela refan, up på Ber-

get. Under villandet dårflådes hade man få

långe klart våder, att Kalungs-vardarnes låge

ifrån nyfsnåmde Berg kunde finnas vara 83*
20' i Våfler om Nord-lineen, fåfom uttagen efter

Compasfen: och fom Kalungs-värdarnas låge

forrut var någorlunda determineradt, få kun-

de åfven Oenfoimi-berget tåmligen fåkert till

fin Latitud utfåttas. Når man antager vågens

långd
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längd till det miltal, fom de på mareken kun-
nige ledfagare upgofvo, och for krökningarna

gor ett afdrag , fom i anledning af upmåtte
vågar funnits inträffa, få får Berget i an feen«

de till longituden det låge, fom det på Char-
tan finnes åga. Dar fans den roda Jafpifera

i ett tre tums tjockt lager, hvilket ofver och
under var inbåddadt uti en fandflens -artad

Håile-flinta af grå, ful fårg. Ja fpis -lagret

tycktes ock gå ut på en fida, eller blifva for-

tiyckt af den ofverliggande Hållen, och lårer

fåledes ej eller vara mycket vidlyftigt. Något
rodaktigt, fom fyntes på Hållen ftrax ofvan^

fore, och fom formodeligen år en låmning af

någon dylik forftori Jafpis-rand, hade gifvit

upfinnaren, fom nu var med på flållet, an-

ledning att tro, det hela klyften beftode af

famma Jafpis-art. Långre ned i Berget fun-

nos vål ock rånder af någon dylik, men
grofre och oduglig, Berg-art. Detta Berg lig-

ger på ofira fidan om Em-ån, ofver fyra mil

Nord-od till oflern ifrån Porphyr -Verket:

det kallas af Orfa-karlarne Lustjdrn-berget och

af Finnarne OenfoimL Det innehåller famma
arter, fom de befkrifne Porphyr-bergen i Elf-

dals Socken, nämligen: ofverft Porphyr, där-

under Breccia och båttre ned flere arter af

Hålle-flintor med inblandade tunna lager af

Jafpis, hvilka på djupet blifva allt grofre, få

att det nederfla, man hår kunde träffa , var

en ifug Sandften, eller den allmänna bådden

H 4 af
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af grof Jafpis, fom utgör nederfla hvarfvet i

alla denna ortens Forphyr-berg. Det ofverfla

eller Forphyr-lagret på detta Berg var nåftan

alldeles forflordt och borrta, få att endad tre

fmå plåttar dåraf, på något afflånd ifrån hvar-

andra, lågo qvar, men alltigenom fonder-

fpruckna. Det fer fåledes ut, fom detta Berg

i början ågt en kåpa ofverft af Porphyr,
hvilken af någon vålldfam håndelie bliFvit

bortförd, innan den ånnu hunnit nog till-

hårdna och fåfta fig. I följd håraf, år det

mycket likt, att Hijkieberget (hvilket Mar-
fcheider Bergftrom åfven anmärkt) och llere

andra
7
fom nu endafl hafva nederfla bådden

qvar, och det förra med någon Breccia dar-

ofver, fordom varit betåckte af Porphyr,
hvarat dår nu mera ingenflådes någon lånt-

ning fynes. I anledning håraf upkommer lått

den foreflållningen att, ofver hela denna or-

ten, de nu i Bergen varande lagren varit jåmt

utbredde ofver allt; men att en vålldfam och

flor Flod affort icke allenaft de ofverfla, ånnu
ej tillhårdnade och fållade, lagren, utan ock

på famma fått, och for famma orfak, utgråf-

vit Dålderna, och dårifrån bortfort allt hvad
dåruti varit loft nog, for att kunna medfollja,

famt under allt detta gifvit Bergs-kullarna,

fom varit tillråckeligen fladgade för att qvar-

fladna, den form de nu åga och lämnat My-
ror och Dalar däromkring få afklådde, fom
de nu befinnas. — Men, det år fant, jag har

lofvat,
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lofvat, att inga gifsningar, hvarken andras

eller egna, anföra: jag fkulle ockfå taga bort

desfa få, fom fmugit fig på mig, om ej detta

Oenfoimi Berget hade gjort mig trygg nog,

att anfe det anförda for trovärdigt, åtmin-

fione få långe jag dårom fkref, och, på den

rakningen, likvål utan vidare anfpråk, kunna
anföra detfamma.

I Elfdals Bergen befmnes arternas fiupning

vara åt Öfler uti alla Berg, fom Gefchworen
Hagflrom kunnat obfervera, hvaruti ock Hr
Bergfirom ofver allt inftåmmer i fin befkrif-

ning, fom i det foregående år anförd; men vid

Oenfoimi åro lagren lågft i Våfier. Denna
olikhet har ej något inflytande på fjelfvä! la-

grens tillkomft eller ordning, utan beror på
den bottnens ojämnhet,, hvarpå de fatt fig:

och den har ej annat kunnat, ån vara ganfka

olika, åfven på helt nåra belågna ftållen, få-

fom ofvan införde befkrifning ockfå medgifver.

Vid foten af Oenfoimi funnos hopflaplade

Granit- block af flere alnars tvår-linea. Hår
trodde nu Gefchworen Hagflrom fig fkola fin-

na Porphyren med fina underbåddningar hvi-

la på Granit; men denna väntan var forgåf-

ves, ty det nederfla, fom kunde fås igen af

Berget och blottas, beftod af en ifug Sand (len

eller grof Jafpis, fåfom förut år nåmdt, att

den vanliga underbådden i Elfdals-bergen i all-

månhet år.

Oak-
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Oaktadt denna Refa fåledes ej medförde
den nytta for Verket , fom väntades, få hafva

likvål flere vigtiga fanningar dårvid blifvit i

ljufet framdragne, h varigenom vår kunfkap
om detta Porphyr-Diftrid blifvit både fåkrare

och mera utvidgad. Det har nämligen na
blifvit afgjordt, att Porphyr-grånfen ftråcker

fig långt i Öfler och Nordou: och kan hånda
att en rad med Porphyr-berg går långs efter

Fjällryggen och på vifst afflånd därifrån. Det
har ockfå nu blifvit med nytt exempel be»

kråftadt, att Porphyren håller fig på Bergens

ofverfta toppar, famt har Breccia och Hålle-

flintor under fig. Utan att fåfom bevis på
vinden efter denna refa åter anföra de förut

anförde upgifter om Oenfoimi Berget, fanns defs-

utom vid detta tillfälle en fin, rod Porphyr
med fmå gröna flammor och prickar, flrax

öfler om Unån, ungefår 2§ mil eller något

mera från Porphyr-Verket. Denna Porphyr-arfc

tyckes blifva vacker, når den hinner bear-

betas. Annars vifade fig ofverallt endaft Por«

phyr-och Brecciae- arter, men inga fårdeles

vackra träffades. Den fvåra väderleken, fom
inföll med hagel och fnoglopp ibland rågnet,

lade dock for den gången fiora och oöfver.

vinneliga hinder i vågen for lyckligare upftn-

ningar. I öfrigt åro om landets bei"kafTe:nhet

folljande omflåndigheter meddelade. Då man
ofverfarit Våm-ån, höjer fig Landtmonen nå-

Han beftåndigt allt intill och förbi Bofjo Fä-

bodar,



I

i80j, Apr. Maj. *fun. 101

bodar, up till de få kallade Bofjå-Vardarne,

fom tyckas ligga i en ftråckning med de lån-

gre Norr ut varande Kalungs Vardarne, och
utgöra en ganfka hog ås imellan Norr och
Söder, hvars hogfta toppar, fom nyfs förut

blifvit nåmde, åro utan fkog. Ifrån Bofjo-

Vardarne fluttar landet fedan af emot Öder,

och blifver emot Dyfver-ån, innan man kom-
mer till Untorp, få brandt att man knappaft

kan rida utfore* Ifrån Untorp ofverfares fo-

dra åndan af Berget Palumåk, fom ligger på
Nåfet imellan Dyfver-ån och Unån. Att fluta

af lofa ftenar vid vågen, måfte detta Berg
beftå af någon grof Porphyr. På andra fidan

Unån höjer fig åter landet något och omväx-
lar fedan med Myror och Berg- kullar allt in-

till Emån, på hvars oftra fida Oenfoimi fynes

ganfka högt, och har flere höga Berg i gran-

fkapet. Straxt på oftra fidan om Unån vid

Renfjo - båcken, fom rinner in i nåmde å,

fanns en vacker Porphyr- art, med ljusbrun

botten, gulgröna flammor och hvita prickar.

Den tycktes ock vara tåt.

I Ore Finmark åro ockfå dylika arter

formodeligen till finnandes, ehuru därom icke

någon fåker upgift kunnat erhållas. Längre

ned i Socknen och på oftra fidan om Orfa

Sjon finnes kalk, men man vet ej af hvad

flag den år. Sedan vidtaga de Berg -arter ,

hvarmed i Orfa Socken början gjordes under

denna ofverfigt ikring Porphyr -bergens grån-

for
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for i Elfdalen, dem vi ty vårr icke funnit

båttre utftakade , ån ganfka många andra.

Den kunnige och vettgirige finner hår, få vål

fom på flere flållen
, ypperliga tillfallen af

detta fläg, att utvidga Vetenfkapen och till—

fridsflålla fin nyfikenhet, famt under allt det-

ta flårka kroppen och ftadga hållfan, då fä-

dane refor, i Hållet for bruns-curer, på råtta

årstiden och med vederbörlig varfamhet an-

Hållas.

Om ej något mera blifvit med fåkerhet

igenom denna äfhändling utredt, få har dock
det anförandet vunnit bekråftelfe, att Por-
phyren ej år infkrånkt innom Elfdals Socken
allena, utan flråcker lig ut i alla de angrån-

fande, få vida Lill Herrdals Socken, Lima
och Malungs Socknar ej dåruti gora något

undantag. Igenom foregående befkrifning kan
man ock göra fig forvisfad dårom, att en till-

räcklig mångd af brukbar och vacker Por-
phyr for bearbetning i en framtid år att till-

gå, icke allenaft i de nu gångbara och be-

kanta, faftån ej alla hittills blottade, Bergen,

utan ock i ganfka många flere, fom ånnu
knapt kännas till namn och låge eller ock
årö i bägge affeenden alldeles okände. Hvad
fluteligen Mineral - Hifiorien vunnit af detta

arbete, det får jag, med all tillforfigt , ofver-

låmna till deras afgorande, fom åtagit fig des-

fa ämnen och åro eller tro fig vara dem måg-
tige. Jag har for det närvarande ingen ting

att
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att tillägga hårutinnan, utan ernår endaft bifoga

en korrt forteckning på de fornåmfta Porphyr-
an er ^ hvilka intill denna tid blifvit bearbetade

eller finnas vårde någon upmårkfamhet: af kän-

nare och ålikare i detta yrke förmodar jag

att den fkall med välbehag emottagas. SjelFva

prof- (tyckena åro uti Kongl. Bergs - Collegii

Mineral-Cabinett att befe, nämligen:

N:o 1. Porphyr af fvart Jafpis till botten

med fina ränder af rod Jafpis och hvita eller

rodletta prickar af anfkuten Fåltfpat. Ifrån

K litt -berget i Elfdalen. /

Anmärkning. For att flippa uprepa famma
ord, få ofta, forflås alltid den forftnåmde ar-

ten utgöra botten-ämnet i Porpliyren och att

prickarne alltid åro af Fåltfpat, få vida ej

uttryckeligen annorlunda utiåttes. Fårgen på
botten-masfan namnes alltid efter frifkt natur-

ligt brott.

N:o 2. Porphyr af fvart jafpis-artad Hålle-

flinta med fmå ränder af rod Jafpis, fa ni t

roda och hvita prickar. Ifråa Rånn-åfarne,
Elfdalen.

Anmärkning. Denna grund - masfa kallas

jafpis-artad Hålle-flinta, emedan den vid for-

fia anblicken har anfeende af Jafpis, men vid

närmare betraktande finnes fkåiig i brottet och
fplittrig, faint i tunna kanter något genom-
fkinlig, hållen emot ljus eller fol. Fa.ft klyft

af denna Porphyr-art blef for(t uptåckt 1789
på tvånne ej långt ifrån hvarannan belägna

flålicn^
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fiålleri. Det ofra eller oftra beftod af en helt

liten Kulle af Porphyr, liggande for fig fjelf

på ett lager af Breccia, med Hålle-flinta där-

under efter vanligheten. Sedan några goda
Block till Bord-fkifvor fanit en hop åmnen
till Vafer voro dåraf tagne, befanns allt det

ofriga af famm a Kulle fä fonderfprucket, att

ej mera dugligt nu dåruti kunde håmtas.

Imedlertid opnades det våtlra ftållet, några

hundrade alnar ifrån det förra, men efter Öe-

re koftfamma forfok med brytning och jord-

rymning, har man ånnu ej fått något enda

dugligt flycke. Porphyren år på detta ftålle

mera fpråd, ån den andra, och liknar nåftan

en illa fammanhångande, ehuru alltigenom af

famma åmne befiående, Breccia. For det när-

varande finnes icke någon kånd tillgång på
duglig Porphyr af detta flag , om ej i Brunns-

berget. Men då man betracktar det oftra

brottets låge och lagrens ftupning, få vifar fig

någon anledning till Porphyrs igenfinnande i

den motfvarande och ftrax invid liggande hog-

den, fedan behörig gråfning föregått. I lofsnor-

ne på Hålle-flintan i våflra brottet, finnes fiun-

dom Svafvel- och Koppar-kis med Bly-blandad

Molybdaena.

N:o 3. Porphyr af fvartbrun, fin Hålle-

flinta med mörkare och ljufare roda prickar,

famt Svafvel- kis gniftor. Ifrån Bjols-åfen i

Elfdalcn.

Nio
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N:o 4. Porphyr af rödbrun Hålle-flinta,

med hel fmå, tätt Tittande, rodlåtta och grön-

aktigt hvitletta, glefare och florre prickar,

famt flackar eller flammor af rödlett och grön-

aktig Fåltfpat. Blidberg i Elfdalen.

Anmärkning. På detta flålle finnas många
variationer af brukbar Porphyr, fåfom: helt

rödbrun med hvita prickar, och då den år

utan flackar eller flammor, nog liknar den

gamla ^Egyptifka : Svartgrå med grå eller

hvita fläckar, o. f. v. — Af forenåmde fyra

arter åro alla arbeten hittills gjorde, och i

fynnerhet Skifvor af N:o 4.

N:o 5. Porphyr af gråbrun, fin Hålle-flinta,

med flammiga ränder af röd Jafpis och mör-
kare eller ljufare råda prickar. Ifrån Rånn-
åfarna, tagen utaf ett ofvanpå den andra Por-

phyren varande tunnt lager, fom redan år

utgånget.

N:o 6". Jåmt blandad, {Vart och hvitfpråck-

lig Breccia af grönaktig, ljusgrå, fpirig Fåltfpat,

med körtlar af fvart och rödbrun Porphyr,
inflånkt med gul Svafvei-kis och Jårnmalms-
gniflor. Fåltfpats cryflalierne åro ibland opali-

ferande, fom Labrador-flen. Finnes i faft klyft

vid Åsbyn i Elfdalen och eljeft i lofa flenar

ikring Porphyr -Verket, af finare och grofre

famt åfven enklare fammanfåttning, få att den
ibland blott år en Granitell, beflående af Fålt-

fpat och Skorlberg eller fora den fnarare lik-

nar^ Akanticon (Hauy's Epidote), med eller

utan
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utan Jårnnialms-gniftor. Skifvor af denna art

hafva vunnit allmänt tycke; men nu mera år

foga tillgång på de båttre variationer dåraf,

lå fram t ej de fenare årens uptåckter vid

Bosfel-berget och Jårnklitt torde kunna up-

fylla den briften.

N:o 7. Porphyr af mörkgrön Serpentin

med tåta, fmå prickar af rödlett och gron-

hvit Fåltfpat och någon glaflg qvarts. Tagen
ibland kuller-denarne ner vid Dalelfven.

Anmärkning. De gröna Porphyr-arterna haf-

va antingen Jafp is eller Serpentin till botten,

och åro hvardera af åtfkilliga arter, fåfom i

afhandlingen år anförd t.

N:o 8- Porphyr af mork och ljusgrön Ser-

pentin och prickar af gulrod Fåltfpat, famt

fina ådror af fvart Serpentin. Finnes åfven i

lofa llenar.

Anmärkning. En variation håraf med florrc

mandel-lika och högröda prickar, famt fmå
fvarta Serpentin-Häckar har blifvit arbetad till

dofor och mycket omtyckt. År ockfå endaft

funnen vid Elfven i lofa llenar.

N:o 9. Porphyr af fvartgron Serpentin med
grönaktiga, fmå, tåta och hvita, eller florre

men glefare, prickar. Tagen i Jordflen.

N:o 10. Porphyr af fvartgrå Jafpis med
grönaktigt hvita och något rodletta prickar,

ibland hvilka de förra llundom åro opalife-

rande. År ej fynnerligen vacker. Ifrån Snållen.

N:o 11.
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N:o U. Porphyr af rod och fvartbrun.

Hålle-flinta med flammiga rånder af rod Jafpis

och rodletta, ftundom grönaktiga, prickar.

Dåraf finnes tillråcklig mångd i Skrumhols-

knallarne \ mil Norr om Rånn-åfarna.

N;o 12. Porphyr af mörkbrun, fin Jafpis

med ådror af rod Jafpis och roda eller rod-

letta glefa prickar» År vacker, men fållfyntare

numera hår» Tagen ur faft klyft vid Rånn-
åfarna» Uti Brunns-berget år fådan Porphyr
nyligen funnen.

N:o 13» Porphyr af fvartbrun Hålle-flinta

med få prickar af rödlett Fålltfpat och glafig

qvarts. Tagen i faft klyft vid Rånn-åfarna.

N;o 14. Porphyr af rödbrun jafpis-artad

'Hålle-flinta , med rodletta prickar och grön-

aktigt ljus- och mörkgrå flammor. Ifrån Rann-»

åfafna. Finnes ej till någon mångd.
N:o 15. Porphyr af rödbrun hålleflint-»

artad Jafpis med rodletta och gronhvita, ftorrc

prickar. Tagen afjordften. Finnes ofver allt*

kan hån da ock i faft klyft

Anmärkning. Den kallas hålleflint * artad,

emedan den år något litet genomikinlig i tun-

na kanter: kunde ock få namn af Brecciaj

ty hvad år vål Porphyr > i allmånhet att tala*

annat ån en Breccia? Men utom det att de

inbakade flyckena i Porphyren b6ra vara fmå
och tillika cryftalliferade, få hafva de ock

på ett helt annat fått tillkommit 9
ån bitarne

i Breccia»

& V. A. Bandi ty* II, I N^O I&
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N:o 16. Porphyr af mörkbrun Hålle-flinta,

med fmå rodletta prickar. Funnen i Våfa By
i kantiga, lofa ftenar. Kan hånda fafla klyf-

ten bor fokas i Våfa-berger.

N:o 17. Porphy r af gråbrun hålleflint-artad

Jafpis med grönaktiga, hvita prickar. Tagen
ur Jordflen vid Sjurby.

N:o 18. Porphyr af brungrå Hålle-flinta

med grönaktigt gula och hvita prickar. Rått

Täcker. Tagen ur Jordilen vid Kittan.

N:o 13. Porphyr af rödbrun Jafpis med
ganlka få och fmå, blekroda prickar. Tagen
ur Jordflen vid Kittan.

N:o 20. Porphyr af mörkgrön Serpentin

med få blekroda prickar af Fåltfpat och fmå
flackar och flrimmor af fvart Skorl. Tagen
utur fmå Kullerftenar uti och omkring Dal-

elfven.

N:o 21» Porphyr af mörkgrön Serpentin

med ganfka få prickar af hvitgul Kalkfpat

och flrimmor af fin, fvart Skorl och några

fjäll af fvart Glimmer. Tagen ibland Kuller-

fienarne vid Elfven.

Anmärkning. Af denna åro åtfkilliga fmå
Arbeten tillverkade, i fynnerhet Ljus-flakar,

Flere förändringar finnas af denna art.

N:o 22. Porphyr af fvart hålleflint-artad

Jafpis med grönaktiga hvita prickar, ofta

helt runda. Ifrån Loka-berg.

N:o 23. Porphyr af rödbrun Hålle-flinta

med körtlar af fvartbrun Jafpis och rodletta

pric-
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prickar, famt Svafveikis-gniflor. Ifrån Klitt-

berget, nederft vid våflra andan*

N:o 24. Porphyr af rödbrun Hålle-flinta

med ränder af råd Jafpis och rodletta eller

h vitgula prickar. Ifrån Klitt* berget, under

den fvarta Porphyren N:o 1.

N:o 25. Porphyr af ljusbrun Hålle-flinta

med fläckar af rod och mörk Jafpis, famt

hvita prickar jåmte Svafvelkis-gniftor. Ifrån

Hykie-berget uti faft klyft.

N:o 26» Porphyr af gråbrun Hålle-flinta

med prickar af ljusgrå Fålltfpat, flackar af

ljusgrön Serpentin och Jårnmalms-gniflor. Ifrån

Hykie-berget, utur fart klyft, nederfl i Berget.

N:o 27. Porphyr af fvart Jafpis, med hvita

prickar. Ifrån Hykie-berget, utur los Jord-

ften, ofvanpå Berget. Dåraf år nu ej mera
qvar.

N:o 2g. Porphyr af gråbrun Hålle-flinta

med rodletta prickar. Ifrån Step-åfarna 1

faft klyft.

N;o 29. Porphyr af mörkbrun Hålle-flinta,

med flackar af rod Jafpis, famt rödaktiga»

tåta, jåmte få, hvita prickar och några fpridda

fmå Jårnmalms-gniflor. Tagen i fall klyft, litet

föder om Rånh-åfarna.

N:o 30. Porphyr af fvartbrun hållefiint-

artad fin Jafpis, med fmå ådror af rod Jafpis

och hvit Fålltfpat, famt florre och mindre
glefa prickar af den fiflnåmdé. Ifrån Snillen.

1 2 N:o gj.
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N:o 31. Hogrod och rödbrun ådrig Jafpis,

ifrån Oenfoimi- Berget i Orfa Finmark.

Sedan denna Prof flen påfanns och i For-

teckningen uptogs, åro vål flere nya Profver

på Porphyr-arter fundne, men hafva ånnu
icke hunnit nedkomma, emedan de förut bora

flipas och poleras på en fida, fåfom ock alla

de nu beikrifna åro på det fåttet befkaffade.

FSrteknmg pä Gottlands Växter *

iJalicornia herbacea. Bursnåfet: LiKNé.
Callitriche verna vid Kullftåde gård i Vall.

Vero-

5) Ordningen och namnen åro nåftan alltid efter

LiNNés Flora fvecica. Då jag tillfatt hvilken

dem funnit, forflås alltid att jag ej fjelf der

Cett dem»

PETER JACOB HJELM.

Utkaft till Gottlands Flora,

af

GÖRAN WAHLENBERGa

Förfta Jlfdelningen.

(Fortfåttning och flut ifrån föregående Qvarial , jfid. 66).
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Veronica fpicata. Alleftådes.

officinalis. Alleftådes.

Anagallis. Vible m. fl. fl. fallfyn t.

Beccabunga. Hår och der i myckenhet
fcntellata. På mager kårrjord (lock

uliginofis) i fynnerhet på hafs-

flranderna hår och derimångd,

Chamcedrys. Allmän.

arvenfis. Alleftådes.

(i°0 agreftif' i Vall.

hedercefolia. på Visby Stadsmur och
Stora Carls-oen, fparfamt.

verna. Alleftådes.

Pingvicula vulgaris. Allmän.

flavefcens.
6
) på kårrjord i Eikfta: en-

ligt Kohnodins anvisning.

Utricularict media. Burs m. fl. ft. utan blomma.
I 3 Lyco-

6) Pingvicula flavefcens år den P. alpina fom vä-

xer på Helvetifka fjällarna, och fom något

fkiljer fig från den Lapplka; men om till-

räckligt for att utgöra eget fpecies, det beror

på hvars och ens principer. Enligt Linnés

blir den förmodligen varietet, dock bor hår-

vid ofvervågas, livad fom nedanför fkall an-

foras.

x. Pingv, flavefcens: néÖario conico petalo bre-

viore, labii inferioris lacinia emarginata.

P. flavefcens Florke in Hoppe Tafchenb.

Pé purpurea WiUden. in Scbrad. journal.

igoi. i. pag. 86.

P. alpina Schrank. Haft.
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Ltjcopus europms. Roma och Gothems åen,

Anthoxanihum odomtum. AlleAådes allmån,
Valeriana officimalis* Ållellådes,

Lomfla. Hår och der i myckenhet
Jris (20.) Pfevdacoms, Hår och der,

Schoe°>

Hah. m alpibus Helveticis et Auftriacis;

nec non in uliginofis Gottlandiae, locis

tamen paullo ficcioribus qvam P. vidga-

ris, ubi floret vere ante P, vulgarem.

Qbf. Flos in Gottlandica planta fere minor quam
in feqvenie, et magis flavtfcens, Macula bar-

bata faucis fere totum labium occupat. Labium
fuperius brevius eft ; inferioris laeiniae laferälés

minus truncatse (magis rotundatas) et anguflio-

res, intermedia ita emarginafca ut fere biloba,

dicenda.

2. Pingv. alpina > ne&ario conico petalo breviore,

labil inferioris lacinia truncata.

P. alpina, Linn, FL Lapp, —- Pallas Reife

t; 3. p. 33 ?

Qbf Pingviculae omnes fibi invicem arSisflme

junclae funt, et quafi ex una ma tre (forfan P,

vulgaris) natae, Omnes partes praecipue frucli-

ficationis in fpeciebus notis gradatim inodificatae

funt, a P. villofa procedente per lufitanicam,

(involotam Fl. peruv, , grandifloram? ), vulga-

rem, alpinam , et flavefcentem. In P. villofa

folia fubrotunda, fcapus villofus apice incurvus

(unde ri&us corollae deorfum fpe&al), corolla

angufla longa, calcar longum reöum furfum et

retrorfum fpeöans, labium fuperius inferiore

paullo tantum brevius lacinia fubacuta, faux
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Schoemis Marifcus. I myrorna alleftådes i ftorfta

myckenhet. ( §. III. 2.). Korrt kallas

den Starr,

wgricans*) med foregående i myrorna
hår och der fparfamt, och på öp-
pen kårrjord vid tråfken på Fåroen,

ferrugineiis. i myrorna med foregående,

på kårrjords-ångar, famt vid tråfk,

alleftådes i myckenhet (locis apricis)»

compresfus. på kårrjords-ångar alleftådes.

3. rujus. 7
) vid Veftergarn på

fand-bankarna mellan landet

och Kronholmen.

I 4 Scir-

fubnuda, Capfula emarginata: — in P.flavefcente

autem folia funt angufta, fcapus etiam iub calyce

glaberrimus apice re£tus (unde ri&us corollae

fuperiora fpe&at), corolla lata brevis, calcar

breve verfus labium incurvum (un de figura co-

nica dependet) deorfum et antrorfum apice fpe-

£tans, labium fuperius brevisfimum, lacinia in-

ferioris biloba, macula barbata faucis lata, ca-

pfula roflrata; — et quo quis huic vel ill i in

ferie data propior eft, eo etiam ftru&ura fimi-

lior. Dubium ideoque eft, an una alterave fpe-

cies reducenda fit, an omnes conjungendae.

Qvinque earum in folo natali attente examinavi.

Folia in hac longitudine fere culmi, quae in

Sch. ferrugineo brevisfima; unde derivanda

longitudo folioli bracleee exterioris. Valvulis

obtufis de caetero differt.

7) Schoemis rufus Smith Flor. Brit. pag. 45. — Sch,

compmfus var. Lightfoot fcot. 11 38» t. 24. f. 2.



U2 1805, Apr. Maj. £fun.

Scirpiis palujlris. Hår och der ymnigt
bceotrijon Ehrh. Allmån.

lacufiris. Hår och der.

maritimus. Vid Ljungarn i Ardre ymnigt;

på Klafen vid Kylley: LiNNe.
Mrioptiorum polyflachion. Vid Roma, Stenkyrka

m. fl. fl. fparfamt.

Nardus (30) Jfr0a. på en mycket mager ang

vid Hafdhems kyrka , och vid

Avagård på Fåroen
,

fållfynt.

Phalaris arundinacea. Hår och der.

phteoides. på ganfka torra och magra
fålt i fynnerhet i foderda delen, all-

månt. (§. IL 3).

jPkleum praten/e. Al ledades.

/3. nodofum. på torra åkerrenar i

AHkog m. fl. fl.

arenarium. Vid Vedergarn och i Sand-
viken vid Oflergarn.

'jfflopeeuruf pratenfis. Sållfynt.

agrejlis. På torra beteshagar och fålt

vid Klinta> ej långt från hafsilranden

J mil foder om gårdarna.

genkutatur. Flereflådes. På Veflergarns

udde i florfla myckenhet.
T

JIgtojiis fpica venti. i rågåkrar alleflådes allmån.

arundinacea var. 3
} på fkogsmark i fleri«

roior vidHultungs iBunge, vidThors-

borgens fot a och vid Hall. Jlgro-

S) Med arifla nåfian kortare ån calyx, men yra-

t nigare och längre ludd ån vanligu Denfamma
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Agrofiis C4°) rubra.
9
) vid Ljungarn i Ardre

m. fl. fl.

canina. Sållfynt.

hifpida. Hår och der.

jlolonifera* Alie flådes.

jpumila.
1
°) på lidlånta fandfålt hår och

der fparfamt.

Aira coeruka. Alleflådes i myckenhet.

I 5 Aira

finnes ock i Vermland, men fparfamt. Man
kunde gisfa, att den år hybrid med Arundo
Calamagroflis.

9) A. rubra Linn. år A. canina Smith Fl. Brit.

P- 78.

A. canina Linn. år A. fetacea Smith 1. c. p.

79. enligt min tanka.

10) A. hifpida, valvula calycina ultra medium hi-

fpida, acutior, anguftior, dorfo reéUore, co-

lore fere femper purpureo. Pedunculi ma-
xime hifpidi.

ji. Jlotonifera , valvula calycina ultra medium
hifpida, obtufior, latior, dorfo curvo, colore

rufefcente vel fubferrugineo. Pedunculi pa-

ullum hifpidi. Ligula acuta.

A. jjumiia, valvulae calycinae lasves, adhuc la-

tiores et obtufiores nempe ovales, pallidae.

Corollae valv, exteriör longitudine calycis

truncata (contra in praecedentibus calyce multo

brevior acuta). Pedunculi omnino lasves.

Ligula brevis truncata. Eolia refpeäu lon*

gitudinis fat lata,
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Aira canefcem. på flygfand inuti landet (ej vid
hafs-ftranderna) hår och der i myc-
kenhet.

ccefpitofa. Alleftådes ymnigt.

flexuofa.
IX

) på torra fkuggrika ångar vid

Avagård på Fåråen, endaft.

montana. på hedarna (§. IL i.) rru fl. fl.

ailmån.

Melica (50) milans. Alleflådes i myckenhet
unfjhra. vid gården Srnifs i Vall under

Hasfelbufkarna.

ciliata*) på berg och backar alleflådes

ymnigt.

Paa praienfis. Alkfiådes,

Poa

11) Aira flexuofa* Flores quam in fequente paullo

majores, tumidiores, argentei. Flofculi ca-

lyce paullo breviores. Valvulae calycinas

fubcufpidatae. Ariflae calyce paullo longi-

ores. — an A. flexuofa y Smith Fl. Brit,

p. 86?

Ana montana Linn. år A. flexuofa Schreb.

gram. t. 30 Smith Brit. p. 85. — Valvulae

calycinae fpadiceae. Flofculorum ariflae ca-

lyce duplo longiores. — Den Aira fom Hr
Smith nämner fafom råtta montana Linnés,

tror jag mig ock kånna; men den våxer

blott på Vefterbottens hafsftrånder, cch år \

fåledes ej den råtta.

*) Ciliae Melicce ciliatcs haud e margine corollae

oriuntur, fed extra marginem epagina exteriore*
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Poa pratenfis /3, anguflifolia. Hår och der.

trivialis Smith, Hår och der„

annua. Alleflådes.

nemoralis. Alleflådes.

compresfa. Alleflådes ymnigt
bulbofa : vivipara. på gruflga fålt vid Burs,

Sandvik i Öflergarn m. 11. fl.

falina.
I2
) Klinta på hafs-flranden bland

klappur I mil foder ut.

/3. maritima på flranden vid Veflergarns-

udde.

Briza (J5d) media. Alleflådes.

Dafåylis glomerata. Allmån.

Cynofurus mrukus. på magra ångar och fålt få

vål hög- fom låglänta, alleflådes i

ftorfla myckenhet.

criftatus. Allmån i fynnerhet i fodra

delen.

Fe/luca ovina. Alleflådes i florfla myckenhet.

B- duriufcida Leers. Hår och der.

rubra. Alleflådes ymnigt.

decumbens. i ångar och beteshagar i fyn-

nerhet litet låglåndta i myckenhet of-

ver hela oen.

etatior. Allmån.

fuitans. Alleflådes.

Bromus fecalinus. Allmån,

(70) mollis. Allmån. Bro*

12) Poa diftans Smith Flor. Brit. p. 96. Engl. Bot*

986. — Och 13. P. maritima Smith 1. c. p.

5>8- Flor. Dan. t. 251, omnibus partibus ma«
jor, minus rigida.
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Bromus mollis &. nanus. på torra fålt hår och der.

arvenfes. Allmån.

giganteus. på ilcuggrika ångar mellan

bufkarna i Vall. Blommar flrax efter

ho«bårgningen.

afper.*
3
) på ett torrt (lålle i barrfkogen

vid Hultugns i Bunge, och vid Thors-
borgens fot.

pinnatus.
I4
) Alleftådes på magra ångar.

/3. fylvaticus. i ångs-lundar och fkugg-

rika beteshagar i myckenhet.

Avena fatua. ibland fåden i Våfkinde m. fl. fL

elatior. bland klappur allellådeSa

pratenfis. i ångarna fållfy rit.

Ave-

13) Br. afper. Flofculi lanceolati (in Br. flerili fu-

bulati), ariftis vix fupra apicem flofculi fe-

quentis pertingemibus et fpicula multo brevi-

oribus (in Br. flerili multo longioribus). Spi-

cuice nuiantes , haud vero penduli. Blommar
fen t på fommaren.

14) Br. pinnatus blommar under fommar-folfiåndet,

med merendels horizontek utftående fmåax

,

men ej alltid, Den varierar med fmåax 6f-

verdragna af ett mjukt tått ludd (lomentum).

Den kommer ej val ofverens med Engl.

Bot. 730, hvilken har mycket långre fpi-

culae och år mera fkild från fylvaticus åai

denna.

f 0. fylvaticus (Engl. Bot. 729. fat fimilis) blom-

mar under ho-hårgningen med aldrig utflå-

ende (alltid tilltryckta) fmåax, fom meren,

dels åro håriga men ej alltidC
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Avena pubejhm. alleftådes på torra ångar,

flavefcens. på Gottland: Bergius.
Arundo (8°) phragmitey. på ofira fidan af oen

vid å-mynningarna t. ex. vid Vågume
vik i Lårbro och Vallavik i Ruthe.

armaria. i flygfanden på Avanås i fyn-

nerhet mot oftra ftranden. Kallas

Sandhelm.

Lolium temulentum. Hår och der i ftorfta myc-
kenhet.

perenne. Alleftådes.

Elymus arenarim. på flygfand vid fodra {bran-

den af Veftergarns kronholme.

caninus. på fkuggrika ångar i Eitelhem

och Vall m. fl. fl.

Triticum repens. Allmän.

/3. maritimum.
iy

) på hafs-ftranden i

grus t. ex. i Vågume vik i Lårbro.

Globularia vulgaris. på öpna kalkbergen om-
kring Visby, på Thorsborgen,

och på fålten mellan Capelshamn
och Fårofund m. fl. ft. ymnigt.

Scabiofa arvenp. Alleftådes.

cohmbaria. på opna torra ftållen der

kalkflotfen år nåftan bar, t. ex. på
oen KMen vid Kylley, Carlsöama,

Thors-

15) Tnr. repens y Smith Flor. Brit. p. 158? När-

mar lig något åt Tr. junceum; år mycket

mindre , och har ej defs^chara&er.
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Thorsborg, Fåroen vid Molners-

tråfk, Tråkumla backen m. fl. fl.

Scabiofa Q 90) fuccifa. på våta ångar alleflådes

i myckenhet.

Afperula odorata. i fkogen vid ofira ridan af

Thorsborgens fot.

tinSoria. på alla torra backar i ftorfla

myckenhet.

Galium verum, ganfka allmån.

horeale. alleflådes.

palufirc. hår och der.

utiginofum. fållfynt.

Aparme, ganfka allmån.

Plantago major. Alleflådes.

media, på leraktiga ångar i Tråkumla
och Vall fållfynt.

(100) lanceolaia. Alleflådes ymnigt.

dubia.
I6

) på torra opna kalk-

backar vid Sundre och bort emot
Hoborgen, famt på Olofsholm.

maritima, ganfka allmån.

/3. dentata Roth 1?
) vid Capelshamn

ej långt från Flenvik.

Sangvi-

16) År vlsferligen variation. Den beror kanlke

ej blott af jordmånens torrhet, utan troligen

af defs kalkhalt.

X7) Foliis planiufculis remote dentatis. P, dentata

Roth Fl. Germ. T. 2. P. t. pag. 173. Schrad.

Journ» fur die Botanik, igoi. 1. pag. 467.
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Sangviforba officinalis. på fidlåndta ångar i teck-

narna Ardre, Alfkog, Öflergarn,

Kråklingbo och Norrlanda temme-
ligen ymnigt.

Cornus fangvinea. Alleflådes ymnigt
Alchemilla vulgaris. ganfka allmån.

Potamogeton natans. hår och der.

j3.
I8
) i tråfken på Fåroen.

heteropkjllum. i båckar och flilla-

flående vatten i Eikfla m. fl. fl.

marinum. i vattnet mellan landet

och Kronholmen vid Veflergarn.

peclinatum. Vid Burs, i Gothems-
åen: Linnc.

pufillum. vid Kullflåde i Vall.

Sagina (no) procumbens. Alleflådes.

Myofotis fcorpioides. Alleflådes.

Lappula. Vid Nås, gården Öflerby i

Lårbro , och på Alfverna i Vall.

Lithofpermum officinale. Hår och der,

arvenfe. Allmån.

jlnchufa officinalis, Alleflådes ymnigt.

Cynoglosfum officinale. Alleflådes.

Jpnlmonaria officinalis. Hår och der.

Jlfperugo procumbens. på några flållen t. cx. i

Bjorke.

Lycopfis arvenfis. Visby ladugård och vid Trå«
kumla, fållfynt.

Medium

X8) P. fluitans WiUde% SpeC. I. p, 71?*

\
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Echium (126) vulgäre. Hår och der ymnigt.
Vid Eikfta i ftorfta myckenhet.

Androface feptentrionalis. på opna backar vid

Fåro kyrka fparfamt; vid Slite;

Fuircn *);

Frimula veris, ganfka allmän.

farinofa. Alleftådes i florfla myckenhet.
Menyanihts trifoliata. i vatten (§, III. 2.) hår

och der.

Lijfimachia vulgäris. Alleftådes.

Anagallis arvenfis. Alleftådes i myckenhet.

Convolvulus arvenfis. Alleftådes ymnigt. Kallas

Manfchett-blommor.

fepium. i en trågård uti Visby.

Campanula rotundifolia. Alleftådes.

0. linifolia på Thorsborg m. fl. fl

icke fållfynt.

C 1 3°) perficifolia. Hår och der.

Trachelium. på fkuggrika ångar vid

Eitelhems kyrka; Rone: Linnc.
glomemta, på fkarpa ångar vid Ru-

the, famt i lundarna vid Butlexs

på Fåroen.
- Loni~

*) Georg FuiReN var utan tvifvel den fortfe

fom underfökte Gottlands växter. Han refte

der mellan år 1612 och 1624, famt lemnade
efter fig en korrt fortekning på de orter han
funnit, hvilken finnes införd i Th. BartfioUm

Cifta medica Hafnienfis pagg. 287-290. De£s

namn åro dock allfor olåkra.
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Lonicera Xylofteum. fållfynt t. ex. i Bunge.

Verbafcum Thapfus. Hår och der ymnigt.

nigrum. Vid vågar i Ruthe, fållfynt

Hyofcyamus niger. Alleftådes i myckenhet.

Solanum nigrum. Hår och der ymnigt, t. ex,

i Vall.

Dulcamara. Vid Vefiergarn, på Får-

oen, famt i Visby.

Khamnus catharticus. Hår och der.

(140) Frangula. på en del flåilen icke

fparfamt.

Ribes alpinum. Hår och der i Bunge.

rubrum. på lilla Carlsoen och i Vall.

Uvcl crifpa. Vid Visby.

Hedera Helix. pä flora Carlsons veftra fida, vid

Gothems åen och Thorsborg, famt
i Ardre. Kallas Rind.

Glaux maritima. Alleflådes ailmån.

Jlfclepias Vincetoxicum.
I9
) Alleflådes i florfla

myckenhet,

Herniaria glabra. flereftådes, i fynnerhet på Får-

oen ymnigt.

Chenopodium Boms Henricus* vid vågarna hår

och der.

urbicum. vid gårdarna och på Vis*

by gator,

(i 5o) murak. i Vall.

K. V. A* Handl. Qy. L K CknO~

19) kallas dels Loppgräs dels Byttegrh. Defs bara

ftjelkar fåges åtas af fåren om vintern på

Stora Carlsoen,

)
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Chenopodium album. Alleftådes.

viride. Fiereftådes.

Saifola Kalu vid Sandvik i Qftergarn , oeli

Sandvik i Bunge.

Ulmus campejlris Willden. Alleftådes i myc-
kenhet.

Gentiam Amarella Willden. Allmän i Ruthe,

Bunge och på Fåroen.

Centaurhim. Alleftådes.

cs. pulchella. Vågume-vik i Lårbro.

Hijdrocotyle vulgaris. Alleftådes ymnigt.

Sanicula europoea. Alleftådes ymnigt.

Tordijlium Anthrifcus. Botveda och Vall m. fl. fi

ymnigt.

Daucus (i 60) Cctrota
ao

) Hår och der på torra

åkerrenar. I Hogren ymnigt.

Conium maculatum. i Visby: LiNNe.
Athamanta Libanotis. på torra backar vid Lja-

garniArdre, Lilla Carlsoen , Ihre-

fiod , och Hultugns gård i Bunge*

Laferpitium latifolium. ganfka fållfyn t.

Heracleum Sphondijlium. Alleftådes ymnigt,

Angetica fytveliris» vid Smifs gård i Fleringe.

Slum latijulium. Hår och der, t. ex. i Vall.

JEthufa Cijnapium. Alleftådes. Scand-

20) Linnc nämner Caucalis grandiflora] uti Flora Sv.

fåfom växande på Gottiand , dock med ovifshet

om det ej var Daucus Gottl. Ref. p. 273.

Jag fokte den förmodade Caucalis med all flit

man alt finna annat ån Daucus Carota, med
hvilken defs korta belkrifning kommer allde.

ies öfverens.
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Scandix Cerefolium. Vid Grotlingbo; Visby:
LiNNe.

PeSkn venerif. vid Klinta: Falk.

C i 70) Anthrifcus. Visby: Lin Ne.

Chcerophyllum fjlveftre ganfka allmän.

temiäentum. Hår och der, fåfom
vid Visby.

Carum Carvi. Finnes knappt vild, men odlas

allmänt.

Pimpinella Saxifraga. ganfka allmän.

JEgopodium Podagraria. i Vall.

Viburnum Oputus. Hår och der fparfamt.

Sambucus nigra. Finnes knappt riktigt vild.

Alfine media, ganfka allmån.

Farnasfm palujlris. ganfka allmån.

Statice C 1 80) Armeria. på ett öppet och gru-

figt flålle af Veftergarns udde och
defs norra fida.

Linum catharticum. Allefiådes ymnigt.

Drofera rotundifolia. Visby i Kärren mellan St.

Görans- och Snåcke-gårdet; på Får-

oen mellan fandbergen, och vid Sten-

kyrka.

iongifolia.
4I

) med foregående.

Myofurus minimus, vid Visby m. H. ft. ymnigt.

K 2 Allium

21) År Dr. Iongifolia Linn. Smith. — Dr. inter-

ntedia Hayne in Schrad. journ. 1800 1. p. 37.

Denna har dubbelt fiorre kapfler ån den lom

våxer i Sveriges norra provinfer och den foiti

Cartner afritat. Den år ftundom quinque val-
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Allium urfmum. i fkoggrika ångs-lundar hår och
der ymnigt t. ex. i Öjar, Rone, vid

Medeby i Hall o. C v.

Scorodoprafunu i bufkiga ångar alleflådes

ymnigt.

oleraceum. Alleflådes.

Schoenoprafum. Alleflådes.

Narthecium calyculatum.
2Ä
) på låglänta kårr-

jords-ångar hår och der ymnigt.

Blommar under lommar folflåndet.

Antke*

vis, oftafl 4-valvis, fållan 3-vaIvis. Dr. Iongi-

folia varierar nog mycket i Sverige, men ingen

tycks vara Dr. anglica. Då froen blifvit torkade

omogna, fa uppfylles ej tefla feminis alldeles och

då fer den ut fom arillus reticulatus ; men då fröet

mognat, fyller det flcalet och tyckes då vara

utan arillus famt verrucofum. Jag år for pf-

rigt nog ofvertygad att Dr. anglica ej år ftuld.

Begge våra Drolerae hafva vift perenn rot.

22) Härmed forftås Anihsncum calyculatum Linn.

under hvilket namn blifvit innefattade åtmin-

ftone tvenne val (kilda fpecies, hvilka, jag

på följande fått foker nogare att beflåmma.

Jag antager namnet Narthecium utan att inlåta

mig i någon fråga om nödvändigheten deraf.

X. Nar. boreate: fioribus ebra&eatis , calyculo re-

moto rachi adnato.

Anthericum calyculatum Linn. Fl. Lapp. — Flor.

Dan. 1. 36. fat bona. Pallas Reife T. 3. p. 33?
Tofjeldia paluftris Anglorum.

Narthecium pufillum Micheaux Flor. boreali Amer.

i. pag. 209?
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Anthericum (190) tamofim. på berg och backar
famt i uttorkade ångar r. ex. Tbors-
borg, Ardre, Gammelgarn , Får-

Il 3 ConvaU

Hab. in alpibus Scandinavicis et Britannicis cum
paludibus adjacentibus ; nec non in America

boreali ad lacurn JMiftasfins: Michecmx.

Obf. Calyculus vices bradeas gerens , omnino
trifidus efi, fed dimidiatus, uno lobo fub

pedicello cseteris ad latera nullo vero fupra

pofito ubi axilla omnino nuda et laevis. In

terminali flore calyculus aequalis (nec dimi-

diatus). Pedunculus fuperne incrasfatus fe-

xangularis, fingulo angulo a decurrente dorfo

petaii nato. Stamina femper petalis breviora.

Apex filamenti in deflorata planta niger. —
American a fpecimina haud vidi. — Caly-
culi fitus 8cc. in deflorata planta optirae

eruitur,

2. Nar. ccilycutatum: Linn. floribus bracleatis, ca-

lyculo fubapproximato.

Anthericum cakjculatiim Linn, It. Gottland —
Florarum Germann. Gmel. Fl. fib. i, p»

73. t. 13. f. 2.

Heritiera Anthericoides. Stemberg in Regens*

burger Botanifche Zeitung 1802.

Hab. in alpibus Heiveticis et Auftriacis earum*

que ramis adjacentibus, ut et in pratis ull»

ginolis humidis Bavarias, Sveviae, Holfatins

ad Sufel , Gortlandiaeque hinc inde; nec non

in America boreali (fec. Herbarium K almil)

et in Sibiriae occidentalis fylvis montofis ad

Lenam fluvium et verfus Qchotik.
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oen
,

Fleringe , Hall , Tråkumla
m. fl. ft.

Convatlaria majalis. Hår och der.

Pokjgonatum. Ardre , i bergskanterna

endaft.

miiltiflora- med fåregående i Ardre.

bifolia. Alleftådes ymnigt.

ofumui
Obf. In Europsea planta Bracleae pedicello ple-

rumque longiores
; fcapus glaberrimus; fiores

fiavefcenfes; calycuius vix fupra medietatem

pedicelli infertus , fubinteger vixque in lobis

divifus; Stamina petalis longiora, antheris fla-

vis. In Americana au tern Spica longior angu-

fliorque, calycuius magis approximaios om-
rsino trilobus , bracleae breviores, antherae

fufcae. — Sibirica exempla nunquam vi di;

/3» pubens: fcapo pubefcenti
-
glutinofo , floribus

purpurafcentibus.

N. pubens Mkheaux FL Americana i. p. 209.
Hab. in Carolina inferiore ad Charkstcwn:

Michaux. In herbario Cel. Swartzii vid i.

Obf Calycuius magis approximatus quam in

et tripartitus. Antherae fufcae. Caeteia

fimillma.

3. N. falcatum : floribus bra&eatis, calyculo ap-

proximato triphyllo. -(-

JJtdrogalvia falcata Ruiz et Pavon FL Peruv. 3.

pag. 6y. tab. 302.

Navtheciiim glutinofum Micheaux I. c. pag. 210?
Hab. Peruviae in Andium montibus, et? in

Canadä.

Obf. Eft forfan varietas prsecedentis ; magni-

tudine enim magis quam chara&ere diifert.
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^fimcus acutus Willden. fpec. 2. p. 204. vid

Visby i Kårren mellan St. Gorans-
och Snåcke-gårdet, vid Hau m. fl, (t.

conglomeratus. i Vall m. fl. fl.

glaucus Willden. fpec. 2. p. 206. på
fldorna af flygfands-bergen vid Suder-

gårda på Fårö.en.

articulatus. Hår och der ymnigt.

bulbofus. på låga hafsftrander allefiådes.

(200) bufonius. Alleilådes ymnigt.

pilofus. på Hedarna ymnigt.

campeftris. Hår och der ymnigt.

, Rumex crifpur. Allefiådes ymnigt.

aquaticus. Hår och der.

jicetofa. Alieftådes.

Acetofella. Allmån.

@. på torra berg ymnigt.

Triglochin pahftre. Hår och der.

maritimum. Alleftådes ymnigt.

Allsma Plantago. Allmån.

(210) ramnculoides. i båckar och fiillaflående

vatten hår och der t. ex. vid Vible

kalkugn, emellan Gothem och Norr-

landa, i Tråkumla på flere flållen,

och i Vall ofier ut.

Epilobium angujlifotiiim. på Fåroen in. fl. ft»

fparfamt.

hirfutum. ganfka fållfynt.

montanum. i Gothem, Vall xn. fl- #•

fållfynt.

K 4 Wi1q*
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Epilobium montanum, (&.
23

) vid Vallby i Hogrån.

palujlre. Hår och der.

Vaccinium Myrtittus* Hår och der fparfamt, i

Oftergarn ymnigt.

Vitis idcm. Hår och der. Kallas

Linhår fammandraget af Lingon-
bår (fåledes menas icke dermed
Arbutus. Jemfi Linn. Flor. Svec.

P. 138).

Oxycoccos. på mosfan vid Stenkyrka,

endaft.

Erica vutgaris. på hedarna (§. IL i.) i fiorfla

myckenhet *-4
); annars fparfamt.

Pohjgonum aviculare. Hår och der i mindre myc-
kenhet t. ex. Nås udden , Fåroen.

(220) amphibium. vid Visby ladugård och
Ahle kyrka fållfynt.

Perficaria. i Vall på ett enda ftålle.

Conuotuulus. Fåroen, Vall och Ho-
grån.

Pohj-

33) Epilobium montanum /3. foliis oblongis obtu»

fis fubintegris. Ep. montanum A. Liljeblad.

Sv. Flor.

34) En knappare tillgång på Agh i detta difbriä,

har i fen are åren förmått inbyggarna att i defs

flålle använda Ljungen till tak-tåckning, hvar-

vid man emot formodan funnit att den till

detta bruk 6fverträffar fjelfva Aghen. Ljung-

tak fåges bli varaktigare och fåkrare ån Agh»
taken, emedan kråkorna ej (kada dem om vin-

tern fom ofiaö händer med de fenare.
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Polijgonum Fagopyrum. i Visby vid gattet

Paris quadrifolia, Alkftådes.

Monotropa Hypopithys. Vid Thorsborgs fot , i

Ardre vid ett berg J mil öder om
Mullvalls-gård , famt i fkogen vid

Ån%cvik i Bunge.

Arbutus Uvct urfi. Allefiådes, fårdeles i nord-

veftra delen ( §. II. (5.) ganfka

ymnigt,

Pijrola rotandifotia. Hår och der t. ex. i Eikfta.

minor, i Grotlingbo, vid Ljngarn i Ar-

dre, på Avenås mellan fandbergen;

och vid Gothems åen: LiNNe.
Pyrola fecunda. i ikogarna ($. IL 4.) tåmme»

ligen ymnigt

£236) uniflora. vid Quie i Vall, vidEikfla, och

Gothems åen.

Saxifraga granulata. Allefiådes i myckenhet
Kallas Mjolkblommor.

tridafåylites. Aileftådes i florfla myc-
kenhet

Scleranthus annuus. i Ofiergarn, Vall och Fåro

fparfamt.

Gypfophila fajligiata.
2
*) på Fåroen vid Målner*

tråfk i Hemången på torra opna

backar, och på backarna mellan

K 5 Hau~

35) In G. faftigiata folia omnino linearia funt (nec

lanceolato-linearia), connata bafi breviter vagi-

nante, a qua conneclione margines acuti fur-

gunt (quibus facillime a G. Struthio difiing*
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Hau-tråfk och Fårofund. På Stora

Carlsoen har den ej funnits på
många år: Kolmodin.

Dianthus prolifer. på Thorsborg och Lilla Carls-

oen ymnigt.

Armeria, vid Visby och i Barlingbo:

LlNNé.
ckltoides* Hår och den

Cucubalus Behen. Hår och der ymnigt.

/3. maritima. Hår och der.

Silene nutans. Al ledades.

(240) noSlifiora. vid Visby ladugård, famt i

Vall och Hogrån nog ymnigt.

Stellaria graminea. Hår och der.

Arenaria ferpyllifoBa. Alleflådes ymnigt.

rubra @. maritima, på Bursnåfet m. fl, &
yonnigt.

Sedum Telephium. Sållfyflt. Kallas BulkrkåL

rupeftre. vid Molnertråfk på Fåroexu
flereftådes: Lin Ne.

reflexum. på Gottland: Bergxus.
album. Alleftådes i {torfta myckenhet.
acre. Alleftådes ymnigt.

Oxalis Acetofella. Ardre nedom berget | mil

ofter om Mullvalls, endaft.

Agroftemma (2 50) Githago. Alleftådes.

Lychnif

vi tur). De csetero folia neutiquam obtufa, fed

faltem acutiufcula dicenda. Ideoqne differentia

in multis minus aequat. Bra&eae pedunculo-

rum et pedicelloruni membranaceae funt, e£

oblongo-ovatse.
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Lychnis Flos cuculL AlleOådes.

Vifcaria. Oftaft i myckenhet.

Cerajlium vulgatum. Alleflådes.

vifcofum. Allmän.

Spergula nodofa. ofta i florfta myckenhet.

Lythrum Sa licaria. Flereftådes ($. ill. 2,)

Agrimonia Eupatoria. Alleflådes ymnigt.

Euphorbia Heliofcopia. Alleflådes.

Pep lus. i Visby,

(260) paluflris. mellan Eikfla och Sproga
ymnigt; Gothem: LiNNe.

Sempervivum teUorum. vid Skogsgård i Vall;

flereftådes: Linnc.

Frimus fpinofa. Alleflådes.

Cratcegus Aria. Alleflådes i ftorfta myckenhet.

Oxyacantha. Alleflådes i flor myc-
kenhet.

/3. monogyna. vid Stuks-gård i

Bunge m. fl. fl.

Sorbus Aucuparia. Sållfynt.

hybrida. i Bunge ymnigt; flereft. : Falk»

Pyrus communis. flereftådes.

Malm. Alleftådes ymnigt.

Mefpilus Cotoneafler. Hår och der.

Spircsa (270) Filipendula. hogft allmån.
Ulmaria. Hår och der ymnigt.

Rofa canina. Alleflådes ymnigt.

Rubus ccefius. Alleflådes.

faxatilis. Alleflådes ymnigt. Kallas Fo-

geibår, \
Anm.
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Anm. Rubus ideus fins knappt vild*

men odlas i trägårdarna.

Fragaria vefca. hogfi allmån.

/3. collina 'Willden. fp. 2. 1093.
Hår och der med foregående

ymnigt. Kallas Nejkon, och
anfes for vålfmakligare ån van*
liga Rödbären.

Poientiila anferina. Alleftådes.

argentea. Aileftådes.

verna. vid Visby; på Thorsborg:
Linnc*

reptans. Ofta ymnigt.

Tormentilla (280) erehla. Allefiådes.

Geum urbanum. Ofta ymnigt.

rivak. Alleftådes i myckenhet,

Chelidonium majiis. Hår och der.

Papaver dubium. Alleftådes i tårnmelig mycken-
het. Kallas Falle- eller Fall-blomfler.

Nijmphcca lutea. Hår och der fparfamt. Kallas

Häjlfho-blad.

atba. vid Burs.

Tilia eitropcea. endaft tvenne tråd vid ofira

fidan af Thorsborg. Jemf. Linn. GvttL

Refa p. 293.

Cifius Hetianthemum. Alleflådes i florfta myc-
kenhet.

Fumana. på blottade kalkflotfen mellan

Stenkyrka och Hangvar: LiNNé och

Swartz. Jag fökte den flere gånger

på olika årstider, men alltid forgåfves.

Delphi
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Velphmium (290) Confolida. Alfkog, Vall, och
Hogrån.

jlguilegia vutgaris. mellan bufkarna på fmå bac-

kar vid kårret emellan St Gorans-

och Snåcke-gårdet ej långt från

Visby.

Anemone Hepatica. Alleflådes.

Palfatilla. omkring Visby allmän.

yratenfis. på backarna omkring St.

Görans vid Visby.

nemorofa. Alleflådes.

Thalittrum fiavum. ymnigt på våta ångar.

jimplex Flor. Dan. 244. på kårrjords-

ångar mellan bufkarna vid Hau
i Fleringe m. fl. fl.

minus.
26

) på torrare ångar och åker-

renar vid Alfkog, Klinta, Ihre

m. fl. fl. ymnigt.

jfdonis vernalis. på Stora Carlsoen, och på ve-

flra fidan af fydligafle udden nåra

Hoborgen i florfta myckenhet.

Ranunculus (300) Flammula. Alleflådes i myc-
kenhet.

Ficaria* Hår och der.

Ranun-

26) Ar otvifvelaktigt Thaliffrum medium Jacqu.

hort. Vind, 3. tab. 96. (och ingalunda T.

minus Jacqu. Au fl. 5. t. 419.); ehuru en del

af pedicelli florum verkligen åro extremo api-

ce recurvi eller nutantes* åtaucflone pa tor-

kade fpecimina.
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Ranunculus auricomus. Hår och der.

fcekratus. Hår och dar.

bulbofus* Allrnån.

acris. Alleftådes i myckenhet.

arvenfis. Alleflådes.

aquatilis. Alleflådes.

hederaceus. vid hafs-ftranden nedom
Visby: Swartz.

Caltha pakijlris. Allmån.

Födde och Döde i Sverige och Finland

åren i?pé - - - och 1803.

Af

HENRIK NICANDER.
f. d. Kongl. Vet. Akad. Sekreterare.

Sedan Kongl. Akademien fift behagade emot-

taga mina Upgifter om Tabell -Verkets till-

flånd, har Tabell-Commisfionen af Hans Kongl.

Maj:t blifvit omfattad med en fårfkilld Nåd,
århållit forft och fråmft en nitifk och ver-

kande Styrelfe, federmera genom Defs forord

Medel icke allenaft till det årligen forekom-

mande arbetets afgorande, utan ockfå till det

fom af brift på arbetare blifvit efterfatt; jani-

vå! till en ny Upplaga af Formulårer, hvilka

blifvit
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blifvit få inrättade, att jämforelfe hädanefter

kan göras imelian årsvåxterne och visfa Sjuk-

dommars härjande, fåkrare kännedom ån förut

vinnas om alla Näringars tillftånd, och huru mån-
ga perfoner hvar och en af dem fysfelfåtter

;

hvilka Provincer, Socknar oeh Näringar tarf-

va en ömmare omfattning ; huru Folkmängden
där okas och kan bårga fig — Till fåker-

het for Sammanräkningen åro Formulårerne

vidare få befkaffade, att Tabell -Forfattarne

foranlåtas, att fjålfve kontrollera fitt arbete

genom Summornas förlikande den ena med
den andra, och då Fem-års Tabellen (kall

uppgöras, jämföra varande Folkmängden med
Summan af den Fem år förut räknade och
Tillväxten federmera, famt i fall af fkillnad

desfa Summor imelian, då förklara, hvarifrån.

den härrör. Till ytterligare granfkning har

Kangl. Commisfionen århållit en Revifor med
Lön,

*) I fammanhang härmed har Konungen forflån-

digat Sine Befallningshafvande, att hvart 5:te

år, då Qyinqvennal -Tabellerne infåndas, till

K. Rammar-Collegium ingifva Beråttelfer om
Jordbrukets- Ångs- och Boftcaps-fkåtfelns , famt

andra Näringars tillftånd i Lånen, hvaraf K.
Collegium federmera under jämforelfe med K.
Commisfionens Tabeller gor ett Sammandrag,
fbm aflemnas till Hans KongL Maj:t beled-

fagadt af fjålfva Beråttelferna jåmte egna An-
märkningar och ForHag.
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Lön, fom ofverfer icke allenaft de inkom-
mande Tabellerne, huru vida uti dem något

kan vara feladt eller faknas, i hvilket fall de

återfåndas till om-arbetning, utan jåmvål de

innom fjålfva Commisfionen fammanråknade.
—- Igenom en fådan Nådig Författning, har.

Tabell - Verket i Sverige fått en ^ojämförlig

flållning, hela Samman räkningen vunnit en

vederbörlig fåkerhet, alla mifstag och oakt-

famheter till det må(la blifvit forekomna, hela

arbetet århållit den liflighet, att det på rått

tid år affiutadt, och inga utdrågter vidare

åga rum.

Af denna anledning och då Tabell-Com-
misfionens underdåniga Beråttelfe redan afgått

till Hans KongL Maj:t, om Tabell -Verket

for alla åren till och med 1803, kunna na
enligt Kongl. Forfattningen af d. 13 Juli 1762
och vanligheten federmera, Refultaterne utur

Riks-Tabellerne för berörde år igo^ och alla

de foregående till 1795, med hvilket mina
fifta Afhandlingar flutade, KongL Akademien
och Allmänheten föreläggas.

Under desfa 8 år bar de Föddes merhet

framfor de Döde (Tabb. A. och B.) in allés

fligit till 222,361 Perfoner, och per Medium
årligen till 27,795.

Störda Behållningen var 1797, och den

minfta år 1800, eller endaft 3,660 perfoner.

Mifsvåxten , fom begynte 1 798, famt inträf-

fade nåftan alleftådes 1799 och fomligftådes

det
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det följande, minfkade å ena fidan den pro-

dudiva kraften och å den andra åfladkom

genom fvålt och koppornes förfvagande fvåra

fjukdommar, fom borte ogo mycket Folk. —
Svåra mifsvåxter hafva näfl krig varit måft

folk-odande i Sverige under det (ift förflutna

halfva århundrade; ymniga år åter hafva va-

rit i alla meningar våliignade. For att under

ett ognakaft lågga få val dödlighetens fom
den productiva kraftens forhållande i bagge

håndelferne har jag utur Kongl. Commisfio-

nens Handlingar ifrån defs början famman-
dragit följande Tabell.

(killn.,
0
Ar. Födde. Döde. vinfl 0. Årsväxt.

forluft.

1747 Mifsv.

48 Svag

49 76,286 6l,l7l 15,115 Svag

i75o 81,940 58,845 23,095 Ymnig

51 88, 141 57^77 30,764 medelm.

52 84.368 60,867 23,501 dito

53 85-479 55407 30,072 Ymnig

54 89-545 64,341 25,204 medelm.

55 91.281 65,018! 26,263 dito

56 89.084 68,786 20,298 Knapp

57 81.878 68,054 13,824 Svag

58 83,299 74487 8,812 medelm.

59 85.221 62,662 22,559 Ymnig

. V. Acad, HaniU II. Qv, r
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År. Födde. Döde.

ikilln.,

vinft 0.

förluft.

Årsväxt.

1760 91,102 60,323 30,779 medelm.

61 90,075 63,188 26,887 Knapp
62 89,162 74.931 14,231 Mifsv.

63 90,152 85,093 5,059 Svag

64 9I 5 528 7o,399 21,129 Knapp
65 88,237 70,038 18,199 medelm.

66 89,013 64,870 24,143 dito

67 92,531 66,849 25,682 dito

68 90»985 68,722 22,263 Ymnig
69 90.2 58 7o,547 I9,7H dito

1770 89.973 69.895 20,07 8 medelm.

71 87.46o 7^577 15,883
,

Mifsv.

72 80,522 90,081 i- 9.5591 Knapp

73 72,594 117,509 -44,915 medelm.

74 91,590 56,361 35,229 dito

75 95.712 65,023 30,689 Knapp
76 90,793 64,415 26,378 medelm.

77 92,521 70,891 21,630 Ymnig

78 98,717 70,716 28,001 medelm.

79 104,146 73,420 30,726 Ymnig
1780 102,217 59,610 42,607 Knapp

81 96,221 71,960 24,262 dito

82 96,414 75,056 21,358 Klen

83 91,859 81,166 10,693 dito

84 96,447 80,905 15,542 medelm.

85 94.536 8i,332 13,204 Klen

86 98,261 73,990 24,271 medelm.

178:
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0
Ar

flsilln.,

Födde. Döde. vinrt 0. Årsväxt.

forlufh

1787 94444 68,466 27,978 Ymnig

88 99458 8o,774 18,684 God
89 94,280 96,241 - 1,961 medelm.

1790 92,817 90,493 2,324 Ymnig

9 1 97,041 84,802 12,239 God
92 l I 1,264 70,829 40435 medelm.

93 109,109 73,094 36,015 God
94 107,296 77,287 30,009 dito

95 103,100 8i,57o 21,530 dito

96 I IO,345 74,6i8 35,727 medelm.

97 I £2,912 71,035 41,877 dito

98 109,710 38,129 Klen

99 106,870 8i,753 25,117 dito

1 800 98,615 94,955 3,660 dito

1 103.851 79,612 24,239 medelm.

2 108,474 75JI5 33,359 dito

3 105,419, 85,159 20,9,53 God

Håraf fes att åren 1749, 57, 58, 63, 72,

73, 83 och 1800, fom harva minda behåll-

ningen och fomlige af dem ftora forlufler, all-

tid varit föregångne af m iIsväxter. Sjukdom-
marne, fom då gjort måfla forodelfen, hafva

varit Broflfeber, Lungfot , Fråsfe , Rodfot f

och ålderdoms-kråmpor, jåmte Kopporna, fom
infinna fig under alla flags år, men alltid åro med
i fpelet och mycket ödande under Lands plågor;

ja i fållfkap med Kriget och-Fålltfjukan år 1789*

L 2 De
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De Dödes forhållande till de Födde, h vil-

ket vifer progresfionen af Folk-okningen , har

under Qvinqvenniuni ifrån H95 till 1801
• , • -vr • T e Cvant i ivuopio Lan iom ICO till 198
Uleåhorgs - i co

:

172
w aia s» I co

:

IOÖ

ioo: — 102
Å. Kr» ico

:

t r* r*155
Tavaftehus - ioo

:

153
kj i i ). C Cl (JUi IXCl llUIdLULib * IOO. 149

ioo

:

ico: 138
Nyköpings - ico: 137
"V exio ? Bleking och Gelle ioo:

Goteborgs och Venn ers-

borgs ioo: 135
Malmö « ioo: 133
•f T „ 1 "l „ J ^ ioo

:

132
KrifHandads - ioo

:

129
ico

:

I 2$
Jönköpings och Faluns - ioo: 127

T *

i ^-U

Stockholms - IOO". 121
- Linköpings och Örebro - ioo: 119
Ve (leras » - . ioo: i 16

Skaraborgs - ioo: 112

Stockholms Stad - ioo: 82

I hela Riket ... - - ioo: 136"

Finland - - - - ioo: 164

For
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For jåmforelfes fkull har jag utur de båda

Tidningar antecknat antalet af Födde och

Döde i andra Länder och Stader famt funnit

" 1

•-

De Döde
fa >rri

2- 0: r ödde* till de

I Danlka Staterne , utom Födde.

Island , Grön aad och
Ferröarne - - -

—
I I 56,936 7 J >946 100: 128

Koebenhavn - I I 3.287 3»? 24 1 00: 101

Florentz - - - - I ?>7i7 3>3 5

1

100: 90
Franlka Departementerne I 5 19.120 615,492 100: 118

6 20,542 21,515 100: 104
Hamburg - - - - 10 3,710 3.422 1 00: 92
London - 10 19 851 18,796 100: 94
Madrid - - - - I 100: 97
Meklenburg Schwerin IO 8,1 17 12,1 57 100: 144
Preufifka Staterna I 303,431 400,659 100: 134
Berlin - - - - - 9 J,9o7 5.95 i 100: 99
Ryfka Staterna af Gre-

kilk Religion - 2 633*31° i,oS5.695 100: 171
Petersburg - - - 9 S,7°5 6, M 1 1 00: 75
Öfierriket - - - - 5 SS? 1 8 477.836 100: 120

10 i4>94i 11,484 10c: 7 7

Hvaraf fes att Folk -åkningen endaft uti

Kyfsland och Meklenburg Schwerin går med

flarkare fteg ån i Sverige; att den i Fioland

åter går nåftan lika fort loin den Ryfka,

hvilken af alla år ftorfl.

De
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De oågta Barnens antal i Sverige och Finland

voro år 1796 till de Födde forn 1: 21

1797 ------ 1: 20

1798 ------ 1: 19

1799 ------ r. 19
igeo ---«.-- 1: 20
igoi - - - - ~ - 1: 19

I802 1: ig

per Medium alia åren - 1: 20
I Finland allena - - - - 1: 22

I jämförel fe med Perioden ifrån 1774 till

1796 har denna proportion i hela Riket myc-
ket okt fig, emedan man då blott råknade

en oågta bland 27 Födde, i ftållét man nu
råknar en bland 20. Man fann ock då blott

en ogift Qyinna bland 92 få oågta Barn; nu
finnes en bland 70 och anfes Enkorna for

ogifte, trålfas en bland 90. — I Odernke och

Danfka Staterna råknar man
En oågta bland - - - - 23

I Meklenburg Schwerin - - - 17
I Berlin och Hamburg - - g
I Paris och Stockholm - - 3

FÖR-
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flå de Ron, fom äro införde i detta

Quartals Handlingar.

1. Mimrographi/ke antehningar om Porphyr-

Bergen i Elfdals-Socken och ofier - Dalarna
,

famt deras grdnfor i omkringliggande Sock-

nar. Fortfåttning och Jlut från foregående

Quartal, af Peter Jacob Hjelm.' - 75

2. Utka/l till Gottlands Flora. Fortfåttning

och Jlut från föregående Qvartal , afGöran
Wahlenberö. - - - - - no

3. Födde och Döde i Sverige och Finland åren

ijpti . . . 1803 , af Henrik NiCander. - 134
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Födde och Döde

112912 71035 21538 20339 41877 109710 71581 19901 '8228 38129

!799

1. Skillnad.

00

i Födde Döde. Man §
B"

c
5

3
3

l

?* 0» £

1313 1778
"7~

5

—304 1283 1642 —359 —824
1523 1316 207

720 1375 1245 130 337

906
963 240

1226 955 271 511

1595 1061 534
1163 1456 1028

601
428 962

2532 1931
816 2409 2029 380 981

1306
1761 1373 388
1633 1320 313 701

1375 1158 217
1240 1277 1 145 132 349

2170 1364 806
181? 2024 145

1

573 1379
513 398 rl

-

276 488 369 119 234
1113 895 218

698 1076 886 190 408
1819 1545 274

1040 1712 1450 262 536
2692 2188

.

1745 2383 2149 234 73R/ 50
1 162 830

...
33-

929 1092 859 233 <6?
2220 1816 4 4

2031 2102 1707 3V5
2458 1794 664

2013 2417 1776 1305
2103 1936 167

1202 2037 1767 270 473

2002
2151
-0058

1439
1378

712
680 1392

1623 1162 461

825 1519 1297 222 683
1302 1089 213

671 I3H 1067 246 459
1918 1306 612

II7I 1857 1245 612 1224
1281 888 393

984 1212 837 375 768
1358 817 541

933 1322 817 5°5 1046

1481 903 578

548 1337 823 514 1092

1819 1 192 627

ién 1676 1060 6l6 1243

3224 1886 1338
II961755 2903 1 707 2534

3229 5'7

2483 3202 2641 56l 1078

3055 2642 413

2395 3046 2539 507 920
221

1

1726 485
2063 2197 1671 526 IOII

2588 1479 1109

3091 2446 1306 1 140 2249

8129 106870 81753 i 3205 H9I2 25117

1800

XI63

1405
1380
1 164
1089
1346

1356
2237
2159
1434
1381

1345
1207
2013

1835

434
404
1113

1087

1744
J 597
2360
2233
1084
1016

1970
1875
2069
1952
1736
1723
1 800
1561

1501

1357
1238

1139
1660

1475
1 169
1 142
1306

1294
1417
1367
1776
1677

2745
2624

3357
3192
30R8
2970
2187
2151

2725
2568

1696

1838
1419

1448
1 177
1178
1280

1418
2627
2729
i75o
1812
1202
1212
1820

1886

414
414
785
873
1506

1584

1177
1 143

2079
2067
2502
2305
2604
2530
2178
2086
1675

1693

1493

'545
1874
1990
1319
1293
1186
1 125
1 1 10

1 117
1276
1171

1982
1892
2156
2251
2064
197

1

1695
1613

1529
1427

Skillnad.

5 94955

—478

— 14

13

66

—39o

-316

I43~

193

20

328

238

482

— 9

—109

-433

-868

-378

—174

—255

-214

-150

120

307

500

763

1201

1024

492

1 196

-675

— 62

—570

5

— 5i

— 10

214

13

342

—127

-192

-353

-807

—525

-336

—406

-515

-151

169

250

506

732

941

999

538

1141

—102

4

—960

—747

138

142

10

54a

251

824

—220

—301

-786

1675

—903

—510

—661

—729

—301

289

557

1006

1495

2142

2023

1030

2337

1801

Födde

121^ 1306
1255 1349
'577 1406
1527 1372
1290 I069
1292 1 125

1584 1266

1444 1230
2550 2136
2367 2204
1680 1343
1542 1422

1374 983
1424 1003
2102 1626
2058 1680

475 302

457 349
1060 917
1033 890
1788 1225
1680 1312
2522 1564
2342 1523
1032 902
967 972
1699 1839
1542 1826
2060 2224
200

1

2081
1688 1845
1648 1828

1953 1836
1727 1843
1581 1 143
1429 1215
I37S 1009
1 193 1071
1581 164?
1607 1670

1341 1087
1285 978
1263 1039
1235 1065

1453 817
1326 780
1857 867

1837 807

3308 1875
3250 1767

3488 1799
3408 1779
3120 1935

3094 1688

2329 1423

2248 1249

2745 165

1

2538 1455

103851 79612

Skillnad.

337

391

476

173

143

563

958

130

— 140

-164

-157

117

43&

369

- 64

254

224

636

99®

1433

1689

1185

906

1094

— 91 -183

I55

167ID/ 388

214 532

l65 577

457

8 12

•378378

108

»54

28l

'43 286

368 93 1

819 1777

—284 —424

— 80 —244

—337

214

122 49 1

— 63 —127

561

170 394

546 1182

IO30 2020

1483 2916

1629 33i8

I406 2591

999 1905

1083 2177

11226 24239

1802

Skillnad.

Födde. Döde.
7Q
<Y
a' g

3
3 a

1254 1433 —179
1208 1358 —150 —329
1547 1314 233
1486 1258 228 461
1325 900 425

3661279 913 791
1498 1 144 354
1448 1248 200 554
2673 1978 695
2555 1862 693 1388
1738 1263 475
1684 1263 421 896
1351 1078 273
1315 1083 232 505
2284 1826 458
2070 1814 256 714
429 357 72
432 370 62 134
1164 832 332
1152 866 286 618

1793 1346 447
1699 1358 34i 788
2452 1687 765

6472370 1723 1412
1179 752 427
1038 822 216 643
2161 1506 655
2099 1515 584 1239
2310 1686 624
2265 1728 537 1161

2152 1545 607
2058 1622 436 1043
2085 1590 495
1979 1510 469 96+
1670 1258 412
1528 1 176

164
352 764

1362 H98
1681313 1 145

586
332

1684 1098
1547 1047 500 1086
1263 828 435
1216 866 35o 785
1439 728 711

1455 699 756 1467
1515 75'-' 759
1439 686 753 1512
1824 I042 782
1753 994 759 i54i

3272 1780 1492

3189 1586 1603 3095
3482 2093 1389

3346 2024 1322 2711
3124 1781 1343
2967 1660 1307 26^0
2318 1363 955
2292 1249 1043 1998
2985 1843 1142

2959 1665 1294 2436

io8474 75H5 1732S 1603

1

33359

I803

Skillnad.

Födde. Döde.
2
a q

e/j

C
5'
TT 1
a*

1268 1318
_

1242 1298
1168

— S6 IO ,

1496 328
1497 1175 322 5°
1226 1017
1268 965 512
1500 1059 441
!435 1094 34 1 782
2539 1946 593
2429 2002 427 1020
170g 1220 488
1591 1 176 415 903
143

1

998 433
1298 1044 254 687
2329 1625 704
2153 1652 50

1

1205

514 286 228

469 318 151 379
1 180 859 321
1124 849 275 596
1825 1282 543
1703 !328 375 918
2472 1672 800
2404 x795 09 1409
1202 822 380
1075 819 256 636
2186 I429 757
2113 1430 683 144044
2474 1713 761

2259 1648 611 1372
2083 1605 478
2094 r573 521 999
2101 x493 608
20B.J 1477

268
607 I215

1577 1309

1505 1285 220 488
126

1

—245
1203 —219 —464
1750 I296 454
t6t?1027 369 823
1357

C C T 476
I2S9 852 437 913
I2i"9

sl 1

383
1 194 »31 363 746
I4v6 °" 1 445
1304 885 499 944
1655 1998 —343
1608 1819 —211 —554
3084 3376 —292
296; 31,3 —I90 -4S2
3226 2201 1025

3154 2024 1130 2I>"
3079 239* 684
2901 676 I360
2077 I9S5 122

1992 1SS0 112 »34
2590 2825 —235
2439 2731 —292 —5*1

105412 85159 10764 94S9 20253472 3660 10385179612130131122624239 10847475115173281603133359 105412 S5159 10764 9489 aotf]

Mankön Qv inkon Summa

Årliga Medel-Tillväxten de Åtta Åren 1796 - - - och 1803 — — 14646 15149

Hela Tillväxten under famma tid — 117169 IO5192 B&&56I

Mankönets öfvervigt —- — 11977
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K o N Gu Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
För Månaderne

JULIUS, AUGUSTUS, SEPTEMBER,
ÅR I 8 o 5»

PRiESES,
Herr Baron J. G, LAGERBJELKE,

Amiral, Commendor af K» S. O. St, K.

Grundformler till en ny Theorte om fiytan~
de kroppars motjtänd,

forellagne äf

2ACE NORDMARK.
Nåppligcn har något åmne i de Mathema-
tico-Phyfifka Vetenskaperna varit ett föremål

|
! K. V. A. Bandi. Qv* HL M för
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for få ihärdiga underfokningar , fom Låran
om flytande kroppars motftånd; h vilket ibland

j

annat kan flutas af de ganfka tal -rika, och

ofta hogft ko (Ifanima forfok, fom tid efter

annan till denna frågas utredande blifvit an-

ftålda. Utom de, hvilka af Newton åro

anförda och beräknade i hans Princ. Libr. 2.

SeSt* 7- Prop. 40. &c; hafva nämligen Gra-
vesande a), Borda b), de Franfke Aca-
demici d'Alembert famt Condorcet och

Bossut famfålt c), dårpå de tvånne fiftnåm-

de å nyo d), federmera Chapman e), och

flutligen Vince f), riktat denna Låran med de

koflbaraOe Experimenten andra att fortiga,

h vilkas Refultater jag icke kan hafva haft tillfäl-

le att fullkomligen kånna; ibland hvilka jag räk-

nar de Forfok, fom den i England inråttade

Societij for Improvement of hlaval Architefåure lå-

tit anftålla, af hvilka jag blott fedt början,

men icke fortfåttningen.

Men ju flera Forfok, defio flera bevis,

att det ånnu år en hemlighet, under hvad
Fun&ion Anflotnings- eller Anfalls-vinkeln bor

ingå

a) Phijjtc. Etern. Math. Tom. L Libr. UT. Cap.

15; b) Mimoires de PAcad. R. des Scienc. ann.

1763* ann, 1767; c) Nouvelles Éxperiencesfur

la Réjiftance des Jluides , par MEL dyAlembert

Wc, Paris 1777 ; d ) Mem. de VAcad. Roy. d.

Sc. ann. 1778 \
e) Fet. Acad. H. 17PS ; f) PhiU

Träns. 179$, 179%.
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ingå i mot(låndets Expresfion. Och denna

frågan år likvål den hufvudfakligäfte* Man
må jåmka fina Theorier eller Empirifka Form*
ler, huru man behagar; få år dock allt for-

gåfves, få långe denna Fundion ånnu år for-

dold. Den år i Hydrcdynamiken af lika be-

tydenhet, fom JEqaatio Centri i Afironomien %

utan hvilfcens kännedom de ofriga Olikheter-

na och Perturbationerna omojeligen kunna
rått beråknas. Experimenterna fkilja fig nåm-
ligen mera ån måtteligen ifrån den vanliga

Theorien, fom råttar motflåndet efter Qua-
draten af Anfalls - vinkelens Sinus, då allt an-

nat år lika. Således finnes af Nouvelks Expé*

riences fur la Réfifiance des Fluides par d'Alem-
bert, CONDORCET & BOSSVT ,pag. 162,163,

att, då Anfalls- vinkeln, fom i det följande

må heta u, var i4°2 / io//
,
gåfvo Forföken

8,68 Franfika Marker; men Theorien blott

1,29. Ånnu odrågligare blir fkillnaden , vid

ånuu mindre vinklar. Då u var — 6°, (en-

ligt Bossut:s nyare Forfok i Mim. dt tAcad*

J77$ Pag- 372)> befanns Theoriens utflag till

Forfokets, fom 109 till 3999* eller fom i till

37 i det nårmafie; få att Theorien gaf alle-

nail 3V af hvad den borde: en få enorm Ab-
erration , att den betager henne allt fortroende.

Men juft denna Theorien, fom for plana

Ytor ger motflåndet for litet; ger det famma
for flört, når den låmpas till Ytor, fom åro

krokliniga : och tvånne få fnor-rått emot hvar-

M 2 andra
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andra flridande Inaequalitéter hafva forefallit

fåfom alldeles obegripeliga ; flera andra Ano-
malier att fortiga. Desfa och andra dylika

fvårigheter kunna icke afhjelpas med Theo-
_ a

riens omfkapande ifrån Sin. u till Sin. u; det

må antingen fke efter Gravesands method
i defs Phyf. Elem. Mathem.; eller, med ånnu
flera omändringar, efter Georg Juan:s i

defs Examen maritime. Med ikåi har Euler
i Mim. d. tJcad. R. d. Sc. iffg, pag. S97> &c*

trott, att man till den vanliga Termen borde

bifoga en Expresfion for fjelfva Frielion : men
jag har funnit, att den af Honom foreflagne

componerade Term alldeles icke foJjer med
Forfokens gång. Den fordras af en hel an-

nan beskaffenhet; jämte det, att andra Modi-
ficationer af hvarje Term bora tillkomma 9

innan man kan hinna till något Syfiematiikt

och Scientifiéi hårutinnan, fom lika lått ikall

kunna lampas till plana ytor, med ut- eller

in-gående vinklar; fom till krokliniga; vare

fig bugtiga Qfuperficies convexcej, eller iholiga

(concavce).

For att nu i någon mån bidraga till dy-

lika underfokningar, utber jag mig härmed få

infor Kongl. Academ. upgifva följande Grund-
Formler, med deras tillämpningar, Deras

båttre eller fåmre halt afdomes ovåldugaft af

de Förfok, fom hittiis åro gorda. Desfa fkarp-

fynta Domare låra lika få litet fkona mia
Theo-
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Theorie, fom andras. Hos hvilken felet år

minft, år Theorien båfl. Det hufvudfakliga-

fte af min Method fammanfattas i följande

Satfer:

I. Då fråga år blott om Dire&a motflåndet,

år den vanliga Methoden, fom blott beftår

af en enda Term, (hvilken må heta Iner»

tiat-Term"), ånnu den båfta: men

IL Når Anflotnings -vinkeln emot en Plan icke

år råt; bor till den vanliga Termen bifo-

gas en Complemental- Term , fom förhåller

fig dire&e i en fammanfatt Proportion utaf

Quadraten af Anfalls- vinkelens Cofinus,

och tredje Ipignitéten af Härligheten. Den-
na Term kan ock kallas FriStional- Term?

fåfom måft beroende af Fri&ion vid fjelf-

va Anftotningen.

III. Om tvånne fammanfogade Planer följa ef-

ter hvarandra, görande en Vinkel fins e-

mellan, och fåleds olika vinklar med rö-

relfens led; alflra bagge Termerna i N. II.

af fig hvar fin CorreBions - Term , beroende

af Anfalls- vinklarnes fkillnad. Desfa nya
Termerna åro Subtraktiva, når Planerna
innehålla en utgående Vinkel; men bl ifva
af fig fjelfva Additiua, når berörde Vin-
kel år ingående*

IV. Om ytan år kroklinig, nyttjas åfven, ge-

nom tillämpning af Fluxions-Calculen, de

i N. II, omnåmde JnertiaU och FrictionaU

M 3 Termer»
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Termerna: och de i N. III. omrörde Cor-

reSions - Termerna bero nu mera af Böjnings-

radien QRaäms Curvaturat) , och b li fva Sub-

traktiva , når ytan år convex, famt minfka

fåleds motftåndet; men bl i Tv a fjelfmant Ad-
ditiva genom kroknings Radiens oinkallan-

de , då ytan år concav emot Stöten; hvari-

genom Expresfion for motftåndet blir ftorré.

En fullkomlig Deduétion a f det il ut-fått ,

lorn fort mig till des fa Satfer, vore hår for

vidlyftig, h vårföre jag nodgas, att hår blott

upgifva fjelfva Formlerna; h vilket år tillräck-

ligt till deras jåmförelfe med Förföken. For
ofrigt, når desfa Formler åro en gång till fitt

utfcende hår framflålda; år det for h varje

kännare af dylika underfökningar ganfka lått,

att af ftg £]elf infe den våg, fom leder till dem.

i u

Enligt vanliga Methoden antages nu, att

Abfoluta motftåndet, då Anfalls- vinkeln år

råt, år lika -flört med vigten af den Vattn-

Column (då Vattnet år den flytande Mate-
rien), hvars Bafis år lika flor med den an-

flotta plana ytan, och hogden få flor fom
behofves, for att gifva en fritt fallande kropp
anflotningens häftighet. Om fåleds antingen

FBAG (Fig. i. Tak V.) foreftåller ett fliiia-

flående Fluidum (i det följande Vattn), i

bvUkct Planet AB rores i Dircftion ED vin-

kelråt
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kelråt emot AB; eller Vattnet FBAG med
famma häftighet, och i mo tfa 1 1 led DE, ro-

res vinkelrätt emot famma Plan AB fåfom

ftilJaftående; och ytan AB, uttryckt i Qiiad-

rat fot, år = x, en fritt fallande kropps fall-

rymd på en Secund = g; vigten af en Cu-
bic fot Vattn = n; anftotnings- häftigheten — c;

och P föreftåller den vigt, fom uttrycker mot-
ftåndet; h vilket i denna håndelfen blott här-

rör af Inertien: få har man Formeln

(i) p = —

.

Låt ofs nu jåmnfora denna Formel med
ett och annat Forfok i ofvannåmde Nouvelles

ExpérienceSy &c. Till den åndan märkes, att

den nyttjade Enheten var en Franfk fot; och

fåleds g = 15,098; fa 111 1 n = 70 Livrés ~"

140 Marcs. Den nedfånkta ytan framtill i

kroppen N. L utgorde en Quadrat-fot; få-

leds x = i
2

. Jåmnforelfen utfaller då påföl-

jande fått,

j;a Förfoket; pä 2$ fidan.

Hår var häftigheten c == och mot-
17,03

{landet befants = 12 Marcs. Formeln ger P
m 1 2,7 1 i fåleds blott ett ofverfkott af+ 0,71.

^:de Förfoket, fe fid. 26*

Hår var c = 4£, och motfiåndet = 18 M.
Formeln ger P = 18*92? fåleds Abcrration
~ rh 0,92.

M 4 7-'de
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?:de Förfoket; fid. 2*j*

t s3 ~- i motftåndet 24 M. P s= 23,93;

felet — —" 0,07,

Men utan ätt anföra alla mina gorda
jåmnforeHer, vill jag Oraxt tillkänna gifva den

förfa Aberration af Direäa motflåndet i Chap.

2* af Nouy. JExp,; h vilken inträffar i

Stj:de Forfoket % fid, 33.

Den nedfånkta ytan frammantill af kröp-N, e 22184 , 4°
. 3 var har = = s % och c =: «

* ' ~* 20756 * 11,32'

och Forfoket gaf motftåndet ~ 36 M. For*

ineln ger P = 30,97; fåleds felet = — 5,03.

Men denna Aberration bor icke åfladköm-
ma Formelns forkaftande, då alla de andra

afvikelferna voro obetydliga. Den ftorfta Ab-
erration i ordningen efter denna år i 55:te

Forfoket, fid. 43, hvar.afl dragande Vigten

var 28 M, och Formeln ger P = 25,00; då

briflen blir — 2,40. Stor flå delen af alla de

andra jag uträknat, och hvilkas pålitlighet

godkånngs af Experimentatorerna fjelfva , haf-

va felen innom blotta Decimal -Bråk-Ciphror-

na„ Antingen bor man derfore hafva inge»

Formel for Abfoluta (THrecla) motftåndet ; el-*

ler made man åtnoja fig med den anförda.

Så långe nämligen det nedfånkta Planet icke

mycket ofverfkrider 2 Franfka Ou a dra t -fot,

och häftigheten år innom de grånfor, fom
tillåd
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tillåta noggranhet i Forfoken; vifa desfa nog-

famt, att Naturen flråfvar efter att i akttaga

den Lag, fom uttryckes i Formeln.

Men når man antingen nyttjar mycket
flora Ytor, till exempel N. 21 i Nouv. Exp. ,

hvaråft den ofverfteg 4 Franfka Quadrat-fot,

då Vattnet har fvårt for att vika undan åt

fidorna; eller ock få ftor häftighet, att Vatt-

net hvirfiar fig framfore ytan : bor man icke

vånta någon fåkerhet i Forfoken, och foljak-

teligen icke håller ofverensftåmmelfe med For-

meln. De Franfke Academici medgifva ju

fjelfve (fid. 122), att deras Forfok med få

ftora ytor förefallit dem få opålitliga, att de

varit villrådiga, om de borde låta trycka

dem eller icke. Ej underligt då, att Expit\

h fäg. tZ4 i Ar
. E., hvaråft s = och c

r= ~-, hade dragande Vikten = i6~ M; då

Formeln endaft ger P = 1 1-88 5 och fåleds

en brift = — 4,1 2. Ännu mera motftridande.

år fifta Forfoket med famma kropp {Exp. 7.

pag. 126), hvaråft Aberration år allra -ftörft.

flår var dragande Vigten 70 M a t = 2.

Formeln ger P = 38,51; och brifter fåleds på

31,49» Men desfa Forfok åro likafom jåf-

vade af Experimentatorerna fjelfva.

Forfok med ånnu ftorre Ytor finnas i-

bland de af Bossut anförda i Mim. de tAcad.

R. d. Se. d& Paris, ann. i??8, ibland hvilka

M 5 fram*
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frarnftåfvens Plan i Fig. 14. PL IX., fom var
j

nedfånkt i vattnet, utgorde icke mindre ån 8

Franfka Quadrat-fot. Enligt den Mechani-

{ka tillflållning Han nyttjade under Forfokens

anftållande (pag. 354 &c.), fes, att P, ut-

råknadt i Franfka Skålpund (Livrés), bor

multipliceras med for att uttrycka mot-
j

ilandet, i famm a delar dåraf, fom Han nyttjat.

Når detta i aktlages, och s fåttes .= 8» och

c = 1 , hvilket inftåmmer med Defs 82:0, För-

föll (fid. 367); befinnes verkeliga motflåndct

= 112.5? men P = ^5,7 5 ; få att Åberration

= — 36,75. Med lika flor yta, och häftig-

heten c == j-™ , gaf 86 For/oket (fid. 368)

motftåndet = 212,5 ; då Formeln ger P == 1 57,01

;

fåleds briflen == — 55,49. Men hvad nog-

granhet kan man vånta i Forfok med få flo-

ra Ytor? Lika få liten, fom i Forfok med
En eller några få Qiiadrat - Lineer. Bågge

vore ytterligheter, hvarken passande att upre- f

,

fa eller kuliftorta någon Theorie.

% % I

Men till och med desfa afvikelfer åro ;

obetydliga emot de odrågeliga Aberrationer

,

fom aga rum vid fneda anftotningar. For atlj

afhjelpa dem, blir nödigt, att till den vanli-

ga Inertial - Termen med Sin. u, h vilken Term
I

ock hår må heta P; bifoga en ComplementaUl

dier Friffional-Term % fom må heta Qj och I

hvil-j

1
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hvilken hufvudfakligen tyckes fororfakas af

Fluidi Fri&ioa emot det anflotande Planet.

For att nu förklara meningen af vår tillåm-

nade Formel; få låt ABDEFGM (Fig. 2.)

foreflålla en kropp, fom med häftigheten £ fö-

res genom vattnet i Diredion CA; och i hvil-

ken AB och AM foreftålla Profilen af tvån-

ne emot Vattn-bfyri vinkelråta Planer, fom
utgöra framGåfvcn BAM, och gora lika flora

vinklar BAC och MAC med rorelfens led

CA. Desfa vinklar åro då lika flora med
Anfalls- vinkeln u for hvardera Planet. Låt
vidare Planets BA Orthographifka Projedion
vara BC, eller, bagge Planernas BA + AM
Orthographifka Projedioner vara BC + CM
P BM = s ; och låt n och g betyda det fam-

ma , fom i förra Formeln. Och låt Slutligen

/ utmårka en Bellåndig florlek (Quantiias Con-

Jlans); fom for éfrigt måfl beror på Ytans

art och ilåthet, och kan kallas Index Frifåio-

fer, fa nit bor finnas genom Förfok. For Ex*
perimenterna i Nouvelles Expériences pasfar båft

f t± 0,0934442 = t
t
ö i det nårmafle. Efter

desfa benämningar uttryckes nu motflåndefc

genom följande Formel,

/TTN ^ . rx nsc
2

. Sin. u . nfsc 3
. Cof. *

( II J P + U = "i '

» e

Denna Formel hånger Synematice ihopa

med den La, hvilken blir blott ett Corolla-— *
riurn håraf, når u = Q0 0

a ty då år Sin. u
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•————«
= I, men Co£ u = o. Om åter u blir oån-

del igen fpitfig, forfvinner val forna Termen,
men icke den andra, få långe icke xtages— o;

n f s

utan defs vårde blir llutligen = -—~.

Om nu närvarande Formel (IX) jåmnfö-

res med Forfoken i Nouvdles Expériences , fås

följande utilag.

75;^ Fårfoket; fil 49.

I detta var .r = 1 ; u = i4°2/io//
; och

r s= Om nu hårvid nyttjas / ~ 0,0934442;

befinnes hela mot(lånde t =: P Q — 1,54 +
7,78 = 9,32. Sjelfva Forfoket gaf 10M. Så-

ledes år Aberration = — 0,68. Forfla Ter-
men (1,54) enlam, fom år det famma fom
den vanliga Theorien, ger Aberration = —
8,46; nåftan få flor, fom hela verkeliga mot-
ftåndet.

?S:de For/oket; fid. So.

De ofriga Quantitéterna de famma, men
c = 4. Forfoket gaf 16, men Formeln P + Q,
= 2,18 + 13,05 == 15,23; fåledes felet =

—

0,77, Vanliga Theorien flår felt på— 13,82*

Sztdra Forfoket; fid. $2.

* Det ofriga lika, men c = ~. Forfoket

gaf motflåndet = 24, men Formeln P + Q
5= 2,75 + 18,51 = 21,26; Aberration =— 2,74.

Vanliga Theorien aberrerar på — 21,25.

83\dje
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8<3'.dje Förfåket, fid. 52.

Hår var s = 2; a = 63 ^öV'; c =—
t v 21,08

Forsoket gaf 12, men Formeln 13,35 4- 0,59
= 13,94; att Aberration var =? + 1,94.

Hår kunde val fednare Termen vara bårta,

emedan vanliga Theorien ger enfam ett ofver-

fkott af + 1.35. Men fednare Termen (0,59)
oker hår ganfka obetydligt Aberration; tvärt-

om går den en betydande hjelp, dar briften

fkulle eljeft blifva ofantelig.

Stäe Förfoket; fid. 53.

Det ofriga lika med nyfs foregående For-

fok , men c = ~
?

4 °

0
. Forfoket gaf 20; For-

meln 19,60 + 1,05 = 20,65; Aberration =5

,+ 0,65. Vanliga Theorien ger felet = — 0,40.
'

. f

p?:de Forfoket; fid. 57.

Hår var t z= 2; u =: 33°4i /
24

//
; c =

Forföket gaf 10; Formeln 7,04 f 3,29 =
10,33; fåleds Aberration = + 0,33. Vanliga

Theorien flår felt på — 2,96".

104:de Forfoket; fid. fp.

Anflåldes med famma kropp, men c var

2? Forfoket eaf 32; Formeln 21,51 +,
10,30 -*

17,57 = 39,o8; Aberration = + 7,08. Van-
liga Theorien ger Aberration — 10,49. Jag
har med flit anfört detta Forfok, for att icke

dölja
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dölja den florfta Aberration med denna Kropp.

I alla de ofriga med honom anftålda Forfok

ger Formeln långt mindre Aberrationer.

nr.de For/oket; ful, 62*

Hår var s = 2; u = 2i°48 /
5
//

; £ = 7rT^

Forfoket gaf 10; Formeln 4,10 + 6,09 =3

10,19; felet = + 0,19. Vanliga Theorien Hår

felt på — 5,90.

120:de Forfoket; fid. 64.

Kroppen den famma, men c = -—.For-

foket gaf 32; Formeln 1 i,io ~f" 27,02 = 38,12;

Aberration = + 6,X2. Vanliga Theorien ab-

errerar på — 20,90.

i$ydje Forfoket; fid. 75.

Har var s =3 m = 26°33'54 , r ~

4^. Forfoket gaf 24; Formeln 8,6~8+i3,58

= 22,26; Aberration = — 1,74. Vanliga
Theoriens Aberration år — 15,32.

i*j2:dra Forfoket; fid. 82.

Hår var s == fg; u = 43°i /3o//
; * s

Forfoket gaf 28; Formeln 19,23 + 6,6g
I 2 , J o

2= 25,91; fåledes felet =3 — 2,09. Vanliga

Theorien flår felt på — 8>77- i

|7#i
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zfäte For/oket; ful 183.

Hår var åfven s = 2 5 men u ~ 25°
20736 ^

s6 /6 //
; r = 7^7* Förloket gaf 24, Formeln

5,71 + 14,65 = 24,36; Aberration =+ 0,36.

Vanliga Theorien aberrerar på — 14,29.

Af de kroppar, fom nyttjades i NouveU

tes Expériences, åro tvånne flag, nämligen å

ena fidan N:o 15 och N:o i6\ och N:o 17
famt N:o 18 å den andra, med hvilka forfo-

ken fännolikt icke kunna vara få alldeles på-

litliga. De tvånne forfta kunna foreftållas ge-

nom Fig. 3. hos ofs, och de tvånne fednare

genom Fig. 4; då nämligen i bågge fjelfva

Figuren ABCDE föreftåller Verticala fkårnin-

gen vinkelrätt emot Vattn-ytan FGH: få att

i den förra år GBCH den nedfånkta delen

af kroppen, och i den fednare år GAEDF
ne,d fånknings - Volumen. Når nu bågge foras

i Dire&ion GF; beror motftåndet i Fig. 3. af

lutande planet GB; och i Fig. 4, af lutande

Planet GA, och lilla verticala Planet AE,
famfållt. Men juft desfa PlanerGB i Fig. 3. och

GA i Fig. 4, fom icke hafva några mot(Varan-
de, fkola naturligtvis förorfaka en liten darrning

up och neder, och icke tillåta den jåmna och
fladiga gång, fom hos Fig. 2. I den fiftnåm-

de (Fig. 2*J, fom utmärker en Horizontelle

Se&ion af den kropp hon foreftåller, hålla de

Laterala tryckningarna af hvardera motftån-

det
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det på AB och AM hvarai.^ jåmnvigt; få

att kroppen hvarken vrides från B. it M, el-

ler ifrån M till B; utan framfkrider ftadigt i

Diredtion CA. I Fig. 5. häremot arbetar ver-

ticala trykningen upåt, fom hårror af Vatt-

nets anflotning emot GB, att uplyfta krop-

pen framtill, och fåleds att minfka både GB
och defs Proje&ion, och foljakteligen att min-
fka motftåndet. Men fom kroppen genom Un
egen tyngd alltid arbetar på att återtaga fitt

låge, upkommer, genom detta rubbandet och
återtagandet, ett litet fvigtande up och ner;

hvilkct, genom den främmande rorelfe det

åfiadkommer i vattnet, oker motftåndet, och
erfåtter den nyfsnåmde minlkningen. Och fom
vattnet obehindradt kan flira undan från GB,
under kroppen, från B till C; få bor man
ock hår nyttja Formeln (II), fom ock be-

finnes enlig med forfoken. Till Exempel:

169'Je Förfoket; fid. <?r.

Hår var s = —|, « = 43°i'3o"; c q
Forfoket gaf 16, Formeln 1 1,80 + 3,21

17,78

5= 15,01; fåleds felet ==— 0,99. Vanliga Theo-
riens Aberration år — 4,20.

Hvad Fig. 4. återigen angår , få år klart,

att icke allenaft framdelens GAE tillåmnade

nedtryckning, och den i Vattnet fororfakade

rorelfen genom lagets återtagande, famfållt oka
mot-
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motftåndet; utan årinu mera Vattnet vid -ÄG,

hvilket icke kan flira undan, utan att forft

hoja lig up efter GB, till defs hela ftoten af

hela progresfivä rörelfen blifvit af kroppen
emottagen. Det mötftånået, Tötti hårrorer af

Inertién enfarn, bor fåleäs hår icke bero af

Vinkelen 1?GA eller u; utan uträknas, fom
fkedde floten vinkelrätt emot Proje&ion GK*
Blotta Fri&ional-Expresfion nyttjas fom forr,

emedan vattnet flirar up efter AGB, tills det

iladnar, och ånteligen afiaper åt fidorna. Till

Exempel:

igi:ä Förfoket; jid. g$.

Hht var GK = ; = -AE = KL a
'* te ; och fåleds hela GL = Vin*

20736' I0736

keln u emot GA var 25?fc6'<j'
7

; men hår bor^
fom nyfs bevift år, nyttjas 90

0
; åfven fom

den var 90
0 emot AE. Häftigheten c vår '=*

Mötftåridet utraknadt blir då <= tm&i
-23,50 v

.
,

*-+- 1,36) 4- 0,92 = 1 2,79. Forfofcet gåf 12%

laleds Aberration = -f- 0,79. Vanliga Theo*
Yiéft ger 1,94 + 0,92 = 2&6; låleds briftert

Att Motftändet icke -beror pä än ralls-vm«»

keln, når vattnets hela relativa rorelfe emot
kroppen -hämmas-, blir klart af följande an*

märkning. Låt nämligen vinkeln BAM (Fig*

2) töras i Direction AC, få att Vattnets än*

K. f. Åcååé Hanäl ill Qv* N flÖ^O
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flotning emottages af opningen eller iholigheten

af famma vinkel. Då år klart, att modlan-
det blir det famma fom om Planet BM emot-
tar famma flot vinkelrätt; emedan Vattnet
icke kan flira undan.

Men ville man förena Fig. 3. och Fig. 4.

i en och famma kropp, få att Verticala Sec-

tiori finge famma utfeende , fom lig, a, på det

att kroppen måtte gå nådigt; och Han tillika

vore riedfånkt under Vattn-bryn f få att Vatt-

net kunde flira undan , både ofver och under
Honom: då år hågft fannolikt , att motftån*

det fkulle bero af vinkeln u for bågge Planerna*

Men af alla de forfok, fom med någon
noggranhet kunnat göras , åro de, i hvilka

Anfalls - vinklarne varit de fpitfigafle , de ftrån-

gafle Granlkare af alla Theorier. Et fådant

finnes ibland de af Bossut anförda Förfok
i Mim. dé tdcad. d* Paris iff8 , pag. 364. Exp*
LXIX; i hvilket s var = 4, u = 6% c =
~
2
/™5 och motfiåndet befanns == 162,50. Vår

Formel ger 4,23 + *i4»55 = H&785 når

den Redudion forft verkftåiies, fom orrinåm-

nes vid flutet af §. 1. Aberrationen år vål

fåleds = — 43,72; men, med all fm betyd-

lighet, dock obetydlig emot hvad den vanli-

ga Theorien aberrerar ; fom ger motftåndet U
4,23 och Aberration == — 158,27: det år #

motftåndet få godt fom intet, och Aberration

nåfian få flor* fom hela verkeliga motftåndet.
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Någon torde tänka* att c* oker Cbmpté*

mental* Termen i Formeln (T/) häftigare * åri dtt

verkeligä motfiåndet hinner följa med: men
Forfoken intyga annat* Så långe u = qo 0

*

och derfore Cof.u =3 o; vifa Förfoken i JVbw-

velies Éxpériences ± att motflåendet ganfka nåra

växer fom blotta c
2

: men ju fpitfigare u ta-

ges, defio mera växer det éfvef detta förhål-

lande; och det få ftarkt* att Hutligen icke en

gång fjelfva c* fynes vilja racka till.

1 h
Låt nii mera framdelen af kroppen, hvaré

Horizontéla fkårning foreftålles med DBÅGH
(Fig. 5.)* utgöras af tvånne Planer AB, BD*
öch ÄG* GH på hvardera fidan om medel-

linieri AE likformigt flålda; få uträknas mot-
fiåndet emot ÅB och AG på nyfs forefkref-

na fått. Men jufl det vattnet , forri fl irar efter

ÅB och AG, for att vika undan åt fidorna*

ininikar vattnets anfall emot de efterföljande

Planerna BD och GH. For att nii farrimån*

fatta få vål det Primitiva motflåndet af BD
öch GH* fom ock dels minfkning eller Cor-

refåiori' i en Formel; få låt Anfalls- vinkeln

emot BD eller GH vara == w, Orthographi-

Ikå Projedion af BD + GH = DK + LH
2= 2DK == /j (då nämligen frågan år öm BD
och GH pä en gång; eljeft vore DK enfara

== j): och når de föregående Planernas Pro*

je&ion BG jåmnfores med de fednares DK +
N % LH*
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LH, få låt den Projeétion, fom år den min-

dre, eller åtminftone icke ftorre, heta p; och

låt flutligen n, c, g, f, betyda det famma, fom
forr: få uttryckes hela motftåndet emot BD
och GH genom följande Formel:

(III) P + Q,— ~7I fs. SinT^— p. Cof. u Sin. w. Sin.u"^J

i hvilka Sin. u — w år en af FaÄorerna, dé

tillkomna Cörrefåionerna** Den år ock alldeles

Geometri fk, och rattar fjelf fina tecken. Når
i Fig. 6. vinkeln B år ingående, och vattnet*

fom flirar undan åt fidorna efter AB och AG>
kommer att oka anfallet på BD och GH; år

ii < w* och Sin. u -

—

w Ijelf nekad; och i föl-

je dåraf CorreBions - Termerna jakade. Når åter-

igen AB och BD utgöra blott ett enda Plan

rått fram ; blir u = Iv, och Sin. u — w = o :

foljakteligen forfvinna då fjelfmant bågge Cor«

re.&iönernå, och Formeln förvandlar fig till

Formeln (II); hvilken flutligen blir Formeln
(I), når w (~ u ) s£ 90 0

. Den närvarande

kan fälcds nu anfes för Hufvud - Formel , och
bagge de foregående fom blotta Corollarier

dåraf; få att deras fammanhang år få Syfte»

tnatifkt, fom en Scientific Method fordran

i **** fs Cof, w
3

-- p. Cof. ii. Cof. w*. Sin . u~w
]

' 4g \ —
sin. v /

I denna åro bågge de nekade Termerna-,,

Om
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Om nu närvarande Formel jåmnfores med
Bossut:s 84-de Forfok i Mém, de tjlmd, R.

d. Paris 1778* p. 3^S; få var Kroppens fkap-

nad den, fom foreftålles genom Fig. 7. hos

Ofs. Anfalls vinkeln u emot AB och AG var

tz men u) emot BD och GH = 90
0

»

Proje&ion BC + CG eller | i Formeln (II)

var i= 4; åfven var det fom i Formela
(III) foreflåller BD + GH, = 4; fä att ock-

få p == 4; och c var == -— . Om nu hårvid

ihogkommes, att de genom rakningen upko.ni-

mande Franfka Skålpund (Livrés) böra mul*

tipliceras med > får att E.xprimera, moU
Ilandet i femma delar af fkålpundet, fom Han,

nyttjat; få finnes genom Formeln (II) mot*

ftåndet for BAG = 4,54 + 15,62 = 20,16,

Men for BD och GH bor rakningen forråt>

tas efter Formeln (III). Når det f&er, for*

fvinner hela Complemental- Qxpresjion med tln

CorreEtions - Term inclafive; emedan Cofw = o,

Men hela Ineriial-E&presfionmzå fin ComMioiUn

Cof. u. Sin. w. Sin. u —r w ) blir qvar, och råk-'

ningen gor fjelfmant fiftnåmde Term, oaktadt

den i Formeln har tecknet minus (— ) frajn-?

for fig, till Additiv; emedan vårdet af Sin.

u — w nu år Negativt. Rakningen förrättad

ger åndteligen motflåndet for BD GH fe

Term, det vill laga, hela — ( s Sin. w — p,

N 3
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104,96 4- 100,43 = 205,59, fom, lagdt UU
di t föregående, ger hela niotftåndct for HGABD
P 225.55. Forfoket gaf 212,50; fåledes Aber»

ration 2= + 13,05; mindre, ån man i få kin-

kugt årnne bort våga hoppas. Hår fer man
tydligt ' Correfficns Termens £ 100,43) nödvän-
dighet; den utgör i detta Exempel nåflan hälf-

ten af hela rnotllåndet, pen vanliga Theorien
ger bjqit Termerna 4,54 + 104,96=109,50?
och Aberration c= — 103,00; fom ock utgår

nåftan halvparten af famma motftånd. Corre*

fåions * Termen erlåtter fåledes Aberration,

Men inga flrångare Granfkare af nårva*

rande Formel kunna uptånkas, ån fådana For-

fök , fom anftållas med kroppar af få motfatt

Form framtill, fom Fig. 5. och Fig. 6. fore«

Hålla; i hvilka EA år medel- linien och tilli-

ka rörel fens led; Planerna AB och AG i

Fig, 5. lika (lora och lika lutande emot nyfs*

nåmde kofa, fom BD och GH i Fig. 6. ; och

åfven få BD och GH i Fig. 5. lika flora och
lika lutande med AB och AG i Fig* 6\ fa

att allt år lika; både planerna; deras ftbrlekj

deras anfalls- vinklar ; desfa vinklars fkillnad;

Planernas vinkelråta Proje&ioner och nedfånk-

Hingar. Blotta ordningen af Planerna år un-

dantagen; emedan de, fom åro foregående i

den ena Figuren åro efterföljande i den an-

dra; och tvärtom. Därigenom har Fig. 5* ut-

gående vinklar, men Fig. 6. ingående; den
förra
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förra nekade CorreEiions -Termer ; och den fed-

nare jakade; och i ingendera Figuren år nå-

gon enda Term evanefcerande,

Forfok med kroppar af denna motfatta

form finnas ibland de tal -rika Ron, hvilka

Herr Amiralen och Commendeuren af Chapman"
med få mycken noggranhet anflålt, och med
få mycken fkarpfynthet anvåndt till en Con-
flru&ions Method för att finna motftåndet.

Se Vet Acad. H. 2:dra Qvartalet. Önfke-

ligt hade vål varit, att Forfoken blifvit om-
ftåndeligen upgifna, med utfått både häftighet

i fot och motftånd i vigt: men under fakna-

den af en få utförlig befkrifning, kan likvåt

motftåndet af Pig. 5. jåmnforas med motftån-

det af Fig. <£, hvad fjelfva Geometrifka For*

hållandet angår; hvilket i nåmnde Afhand-
ling utfåttes : ; 23 : 30, enligt Forfoken; då det

efter vanliga Theorien borde vara : ; 1 ; g.

Men for att kunna anvånda vår Formel

på desfa Ron ; bora forft Quantitéterna g, f, »t

råttas efter Svenikt Mått och Vigt. Når nu
en Svenfk Fot tages till Enhet, år genom
Celsii forfök bekant, att hår i Upfala år

g = 16,534» Vårdet af g i Carlscrona, hvar«<

åft Chapmanjka Förföken gjordes, fkiljer fig få

litet därifrån , att denna fkillnad i fådana For-

fok omojeligen kan märkas. Men emedan
Franfka. Foten ; Svenfka ;- ; xooo ; 914; blir

au mera n (Vigten af en Svenfk Cubik-fot

N 4 vattn)
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vattn) = 0,914 X 70 = 53,448% Franfka
;

Livrés. For att bringa desfa Skålpund till

Svenflk Yiftualie-Vigt; mårkqs, att 1 Franikt;

Skålpund sr y~ Svenska; hvadan flutligen det;

nya n blir a 53,44863 X ~ 61,576x3 H..

Svenfk Vidualie-Vigt. Och hvad åndteligen

/ angår, hvilket var ^0,0934442 medan Fran~
fka Foten var 1 ; få måfle nu det; nya / =.

c,9-l-4 Xo,Q934442 ~ 0,0854080.

I nyfs åberopade Afhandling (JFiL Acad^

B* 17^5, ^:irfl Quarialety voro 25. och,

jFig. 24 de kroppar, hvilkas framdelar hade
famma fkapnad, fom -F/g. 5 och i^g. hos

Ofs. AB, BD 3 AG, GH voro alla lika fkn
ra i bågge kropparna (fe 115)? hela

bredden var = 12 tum,, fannolikt verk -tum,
== 1 fot (Tid. 79. $. 2); nedfånkningen = J
== 0,5 (fid, 82. §,. 3); och c kan antagas = 2
(fid, 95), Defsutom var i Fig. 5. Anfalls»

vinkeln emot AB och AG eller u = 67°30/o//
;

men emot BD och GH vinkelen w == 22.^^'o^
och for planerna AB och AG tillfammans var

Projedion BG eller s =. 0.35355, men for BD
och GH var projedion DK + LH eller x =
0,14645: fåleds ockfå p =0,14645. Tvärtom i

Fig4, var u= 22°3o'o// ,och w = 67°30/o //;famt

Projedionerna BG och DK + LH i ordning

tagna 0,14645 och 0,35355; då återigen p f fom
alltid utmärker den mindre ibland dem, blir

fom forr = 0,14645. All»
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Alla Quantitéter, fom fordras till mot-

flåndets uträknande, åro fåledes gifna. Förde
tvånne fråmfla Planerna, ipm utgöra fpitfen,

behofs blott Formeln (II);. men for de efter-

följande behofs den allmännare Formeln. (III),

{läkningen förrättad ger följande utftag.

Motjlåndet af Fig, 5,

l,M39+ o,o 3 29,+ ^ 0 ,0J6^ + ? -,0,0562$ W«J
fflotflåndet af Fig^ 6.

c 1,1239) c 0,0329)

(4-0,3292) (+0,0096)

förhållandet emellan de uträknade mot-

ftånden är derfore 1,2035 ; 1,6550 ; ; 23 ; 3 1,63*.

hvilket fldljer fig få obetydligt ifrån 23 : 3Q
enligt Forfoken, att det i ett få kinkugt åmr

ne ofvergår all formodan. Efter vanliga Theo-
rien borde motftånden vara lika flora, foin

redan förut år anmärkt.

% 4-

IM nu i 4et följande, DBAFG (Fig., g:)>

i i:a Håndelfen blott foreftålla Bågen af en

Krok-Linea, fom af fin Axel AM fkåres. i

tvånne lika flora och likformiga delar; i 2:dra.

Håndelfen utmärka en dylik Horizontél Se-,

Aion af en Cylinderformig kropp , fom år ned?,,

fånkt till djupleken a under Vattn- bryn; och,

åndteligen i 3 :<jje Håndelfen foreftålla ett So-
lidum, upkommet genom Figurens hyålfning

omkring Axeln AM; och låt i alla desfa %
Håndelfer rorelfen fke efter Axelns Dire&ior*.

N 5 MAi
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MA: få Frågas, huru motftåndet bor expri*

meras, 1:0 for Bågen DBAFG; 2:dp for Cy-
linderformiga ytan DBAFG X a; och 3:tio

for fjelfva ytan DBAFG af det Solidum,fom
I har Cirkeln DMG till Bas. Det år klart , att

allt beror på uttrycket for Bågen; de bågge
fednare Håndclferna åro blotta Corollarier dåraf.

Om nu n, f, g betyda det famma fom
forr; a hogden af den upråttftående Cylinder*

formiga ytan; it : i Peripheriens forhållande

till Öiametern, eller tu = 3,141592 m. m.;

AM = x, MD = y, ABD = z; Dk = dx,

KE =s dy, DE = dz; och om llutligen R
foreftåller Böjnings- radien (Radius Curvatum)

DC i D;få har jag funnit, att for Fluxion

^f det fökta motflåndet, i de 3 anförda Hån-
delferna, gålier följande Formel, innefattande

både InertiaU och Compiemental - Expresfwn med
hvärderas CorreUiom- Term; nåmligen

(IV) N. 1. dP+ dQ = 2 ncVdy3 _ dy* fåx\ ifn c3 /dx2dy

4gW 2di/~R/ "7g~ \~d^~
dx* /d^\

K 2. dP+ dQss sanc» /dy* _ dy» £dx\ lain c»

4g \di* adzy R / 4g

(
dx*dy dx* / dx^V

dz* 2dzJ R )
% 3, dP + dQs ^nc^/ydy 3

^ _
ydy* /Mx\

. a^fnc 3 / ydydx2 ydx* A**A

Corre*
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Corre&ionsr Termerna andra åfven hår af

£g fjelfva Tecken. Så långe kroJc-Lineen

vänder Concavitéten emot Axeln, åro de ne-

kade och minika motflåndet; men når Con-
vexitéten våndes däremot, blir Böjnings- Ra-
dien fjelf negativ, och fåledes Correfåions- Ter-

merna pofitiva; hvarigenom motflåndet blir

ftorre. Vore återigen Bågen ABD en råt Ii*

nea ; få blefve R oåndelig, och foljakteligen

Corretlions - Termerna p= o; allt Analogt med
det foregående,

Om en uprått- flående Cylinder, hvarg

djupgående i Vattnet vore = a 9 hade Bafens

Radius = r, och DBAFG (Fig. SO vore halfva

peripherien afBafen; få att DBAFG X a vore

den Cylindrifka ytan, fom utgör kroppens fram-

del, och floter emot Vattnet i Diredion MA:
få finnes motflåndet, efter Formeln (IV. n. 5$
genom Integral -rakningen utråknadt, vara

4S V 3 N4 3 -V 4S

(r-Cf-f))
Om nu i88:de Forfoket, fid. 87 i Nom

veltes Expériences , jåmnfores med denna Theo-

rien, få var dår <* = *i — tum = — fot, £
*~ IX *44 2

-i, 19 tum + $ lineer . » ng forp ,

y
,

< —. = q tum 4- 10 lineer =—
pch <r =3 De åfriga Quantitéterna voro

di
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de famma, fom yi f6rr haft, nämligen- n ~.

70 Livrés = 140 Marcs; g = 1 5.09 8; / =
0,0934442, Om nu motfiåndet uträknas efter

nyfs upgifna Formel for Cylindrifka ytan,

fås P + Q,= (26,09 — 2,32) + (4^84 —
3,28) ~ 25,33. Forfoket gaf 24 Marcs; fåle-e

des år Aberration = 4* I »3 3 . Vanliga Theo-
rien ger 26,09; Cåjedes felet ^ 4- 2,09. Vår
formel ger väl i följe håraf motfiåndet litet

{lorre, ån enligt Forfoket; och med ftorre y~

tor och florre härligheter blir Aberration ännu
betydligare. Men den befinnes dock mindre
efter vår Method , ån efter den vanliga Theo»
ylen; ehuru vår Formel åfven intagit Fri&km
af kroppens Framdel ?

hvaråft anftotningen fker.

Correfåians -/Fermerna åro juft de, fom hjelpa

faken få mycket, fom den mpjeligen fynes

flå att hjelpa.

Ett Exempel af en ftorre Cylindrifk yta

är 72:di*a Forfoket i Mim, de VAcad. R. &e%
de Paris ?ft8> fid. 366; hvaråft r = l, a =; 2,

£ == — Motfiåndet efter vår Formel ut-

råknadt, och, enligt Auftors fått att Experi-

mentera , multipllc^radt med ^— gerP+Q,

s= (2C5,30
e

— 18,28) + 0*7*35 18.55) &
195,82. Forfoket gaf 162,50, Aberration år

derfore = + 33 932. Vanliga Mcthoden ger

motfiåndet = 205,30; det år, Aberration =

+

d|2?
8o. Vår formel flår altfå mindre felt.

Vore
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Vore icke Bafen DBAFG till den Cylin-

ärifka ytan DBAFG X a en Half- Cirkel,

utan Bagarne ABD och AFCi innehölle hvar-

dera z grader ; få finnes genom Formeln (IV.

n. 2), medel fl behörigt Integrerande, motflån-

det vara följande:

Yj , anrc 2 / § Sim z. Cof. z* +i Sin. z* \

l 4g \— (iSm.z.Cöf.z-{-iz— iSin.z.Cof.z*—iSmÅ)/

+Q= afnr CY f Sin. Z3 \^ 48 \— C -iCof.zSin.z4-i!— iSin.z*.)/»

Om nu derina Formel låmpas till 7 5 :té

Forföket, fid. 366 af nyfs åberopade flålle;

få var dar AM (Fig. 8) = 6,5; DM = 1;

hvadan finnes r = 1,25 och % = 53
ö7'48"

Dcfsutom var # = 2, och £ = -2—
. Ufråk--

30, JO

ningen efter närvarande Expresfion änflåld,

och utflaget multipliceradt med get P

+ Q i= (166,04 — MO)+ (9,93— 1,54)
*ä

164,63. Forfoket gaf motflåndet — 162,50;
Aberration Var derfore blott == 4- 2,13 och
fåledes helt obetydlig. Vanliga Theorien ger

motflåndet ±= 166,04; och Aberration derfore

s= + 3,54. Denna år vål öckfå vid detta

tillfälle obetydlig; men dock ftorre» ån efter:

Formeln.

Åf hvacl hittils anfordt år, bor det värä

lått att fålla behörigt omdöme öm de fore-

flagnä Formlernas giltighet eller ogilltighefc
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jag vet vål, att Phyfico-Mafhematifka Satfer

icke uppnå den ovillkorliga vifshet, fom de*

hvilka horä till dert Rena Mathematiken; och
fer fjelf eri mårigd inkaftj fom kunnä göras

emot den hår framftålda Theorien: men af

Fortöken tyckes den hafvä mera medhåll, ån
någon annan, fom hittils under Sciehtific Form
blifvit upgifven; och i det affeendet fortjenä

en närmare underfökning. Att ComplementaU

Éxprésfion hufvudfakligen beror på Fluidi Fri-

dion emot fjelfvå Anftotnings-ytari, dårom
år jag dåraf forfåkrad, emedan jag jufi; af

Mot-gnidnirigens betraktande funnit den fam-

ma : mert icke dello mindre kan vål vara mo-
jeligt, att åfven något annat Naturens fått att

verka, fom vi ånnu icke kånne* kan tillika

vara inblandadt i famma Éxprésfion* Allt nog é

att ett fådant Uttryck år oumbärligt, f6r att

rådda Forfoken. Ville man vara mycket hog-

råknad* fkullé åhiiii eri Term behofväs for

Fluidi Cohaefions kraft * hvilken af deri fram-

tågande kroppens framdel bor ofvervåldigase

men forri detta hinder i våra åberopade För-

fok varit helt obetydligt, och fkulle blott vid

ganfkä fmå haftigheter blifva mårkeligU få

har det ej lont mödans att därmed befvåra

Calculeri. Det famma gåller ock* till det må*
fla, om det Vattnets Friélion, fom blott (11-

rar, och ické ernottar Stöten; då nåmligeri

kroppen antagés lika flat ofver allt

For
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For ofrigt år helt naturligt, att / åndrar

Cg, både efter Fluidi och Ytans befkaffenhet*

Man bor derfore icke vånta, att famma/pas-
far for både flåthoflade och for grof-fågade

bråder; for polerade och for grof- filade Me-
taller; for Luft och Vattn; m. m. Ockfå har

min infkrånkta tid icke tillåtit mig, att, for

alla hittils gorda Forfåk* beftåmma vårdet a£*

/ for hvarje fort. Detta, jåmte det, att de

hittils med Sphaeren anftålda Forfoken varit

blott i fmått, år orfaken , hvarfore ingen jåmn-
forelfe hår finnes emellan dylika, och dea
hår foreftålda Theorien* Spha3ren faknas näm-
ligen ibland de kroppar i Nouvelles Expérien-

ces, föm tjent att beftåmma det vårdet af fé

tom jag nyttjat* Sphaerens (Fig* 9) motftånd*

då Radien = r> år for ofrigt, enligt utråk*

ning efter Formeln (IV. n. 3)* följande:

4g 4g

ss *r*. nc* X A W**™*XA
4g 4g

s=nca X/5-Circ.BÉ +fnc*XA- Circ. BÉ,

4g 4g

I denna Formel år Inertiat- Éxpresfiort y$
mindre, ån efter vanliga Theorien, enligt

hvilken motftåndet ut ä X I Cira BE ; men

få tillkommer ock hår eri FriStionaUExpresfiotu

fom icke finnes dår* I den håndelfen c och

/ åro



i 75 i&yr-, *ful. Aug. Sepi.

f åro £å fmå, att den fiflnåmde Expresfion

blir obetydlig emot den forftnåmde'; blir Sph ge-

rens motflånd Cirkelns BÉ motflånd

€irk BE : ~. Cirk BE > ': T% ; t > ; 5 ; 1

2

; : 1 : 2,4b. Detta flåffimef ovanligt håra in

med det förhållande BordA funnit i Mémoi-
ret de iAcad. R. d. Sc. ann. 1^63, påg. 369 ';

fom, i anledning af fina Forfok om Luftens

motflånd, utfåtter det famma ; ; 1 ; 2,44. Dé
Éxpérimenter, fom af Vince åro anflåldä

och änfordä i Philof. Tram, 1798, intyga ock
tåmmeligen riårä det famma. Ty ehuru dé

gifvä Åbfoldta motflåndet flårre ån Franfkä

Forfoken; hvilket formödeligen till eh flor del

hårror dåraf, att Hän nyttjade kroppar > helt

och hållet nedlåriktä under Vattn-bryn : föl-

jer dock af dem, att Sphårens motuand * Cy-
linderns : ; 1 : (Se ånf. ftdlle fid. 6 och ^)
Men fä långe forfokeii med Spha^ren årö fins

emellan fä flridigä v forrt de hittils gorda; och
defsutom de fleflå, få änflålda i fmätt: vill

jag gernä médgifvä , ätt de icke fynnerligeii

bevifa något > hvärken mot eller med <äéft

bår framfiålda Theorien.
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Befcrifning på ett Tegelverk för

Vatten- Drift.

af

O. A K E R R é N.

Fig. i. Tak VI. Foreftåller Tegelverket i

Plan , och Fig* 2 ,
3 Tab. VII. i profil ; Verket flår

fjelf Teglet och upfordrar det famma uti fina

Formor till 2:ne våningar , att uppläggas på vanli*

* ga hyllor och torkas. Tork-Ladan utflråcker fig

på längden med flockarne N, N> Verket ro-

res eller drifves af hjulet L, medelft hjulfioc*

ken a, b, fullfatt med Järn -pinnar, fom haf-

va fina motfvarande Järn -bultar uti båda ki-

flans fido- väggar, at fonderkrosfa leran. Fot
at deflo båttre framdrifva och bråka masfan,

år kiflan a, b utaf en fiorre diameter vid b,

ån vid a. Trisfan r år excentrifkt fåflad på
den inre hjul- nålen s, och drifver i fitt om-
lopp armen t, fram och tillbaka; hvilken å«

ter, med eld dragftången t,t
?

forer Vink -Ar-
men 1, fåflad vid axeln o,o; vid denna fam-

ma axel fafthålles åfven Vink -Armen 1,1, fom
med fin nedra ånda anför fkottflängen c; Vid,

eller omkring axelen p, hvarpå åfven armen
t år fåflad, fafihålles armen m, fom på fin

yttre ånda, af» cirklad och forfedd med ivJla

eller fporr, uptagCr kedjan a. Denna kedja,

y, Å< Handh Qy. til O. fåflad
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fållad och omlindad omkring axelen n ? fåtter

honom i rorelfe, hvilken axel, medelil påfå-

flade Låten q, och kjedjorna C 3C, o infom
lyfter och fånker flegen e,e; denna fleges tyngd

tjenar till motvigt for armen m
s

håller altid

armen t hårdt emot trisfan r, och orfakar

återvåndningen for fkottflången c, ifrån axe-

len o so.

Fig. 4 Tab. VI. vifar Pråfs*fkifvan R, fom
inpackar masfan i formerne vid hvarje hjulets

omlopp; famt foreRåller Formorne g,g, huru

de undan - fkjutas hvar af annan ifrån fkott-

flången c é Fig. 5 och 6 vifa flegarne med
fina hakar uti fyrdublade mått. Detta Te-
gel- Siageri betjenas af Q Perfoner, h varibland

2 fl. karlar , de öfriga Barn eller Quinfolk.

Kan ock lika vål fkotas af 7 Perfoner; åfven

af ett ån ringare antal; då man ej vill for-

cera tillverkningen. Af det upgifna antal Folk
tillverkas omkring 4000 fl. murtegel på fom-

mar- dagen. Lera och fand införes utaf 2:ne

mån ofver broen A, fom medelft Skott-kår-

ror fylla uti Bråkan vid B. Masfan bråkas

ifrån a* till b. Uti rånnan C infattas formor
utaf en Gosfe fom uptager och renfkoljer dem
ur en vatten -ho, M, for at, till hvart och

ett hjul -flockens omlopp* ingifva en forma
uti rånnan C, juft når fkott-flången c år fom
långit tillbakadragen. Forman ingifves då fram-

for åndan af fkott-flången, fom> infkjuter

henne under Bråkan, Då en annan For-

ma
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ma likafå infåttes, framkommer den förra,

fyld med Tegel -masfa, vid D; dår emotta-

ger en annan Pojke den fy Ida forman famt

inflyttar henne på det förfla paret af de en-

kla haft - hakarne vid E, h vilka tillhora den

fafta degen d,d; hår fafthålles forman, tills

par -hakarne af den rörlige eller dragande (le*

gen e,e, neddiga och uplyfta henne på nåfta.

paret af håft> hakarne d,d» Formorne, fålun«

da upfligancle, emottagas öfverft vid G, utaf

ett QvinFolk, och utflyttas på ett litet bord

eller bank* dår de promt håmtas af Barn,

fom låmna dem i hånder på ett annat Qvin*

folk bort i ladan* Denna lämnar åter ifrån

fig en tom Forma, och tömmer ur den emot*

tagna på Torkbråden. De tom^ Formorne
nedflåppes af barnen, i återvåg, genom öpp-

ningen vid H, dår de följa rännan h,h, till-

bakars ned uti karet eller hoen JVL Nb. då
Teglet, fkall ut flås på den forfta bottnen, los-

tagas lapparne f,f, vid F, hvarefl fylda For-

mor då kunna uttagas; och de tömda ned-

flåppas vid K, fedan rånnan h,h, fom flår

los, blifvit borttagen.

Hoen x hålles full med vatten, ifrån hö-

ga fall med en limpel lop-rånna, och ifrån

lågre, eller underfall, medelfl fkopan y, fom,

for hvarje hjulets omlopp, tömmer fig ofver

hoen x. En lös, eller rörlig rånna z, fåttes

till eller ifrån vattnet, efter behag, inunder

hoen x
3 hvarifrån vatten ingifvcs fliedelfl

O 2 fvickan
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fvickan z, for at, efter behof utfpåda masfan

uti bråkan a, b. Ur famma Ho tages åfven

vatten, at fkålja eller tvätta upfordrings fle-

garne, hvar gång Verket flålles at hvila; famt

at upblota och fugta famma upfordring, då
verket fkall ftållas i gång. Hoen M hålles

likaledes af en lop-rånna full med vatten,

famt tillråckeligen djup, få at Formerna kun-
na nedfalla, utan at ftötas. Infåttaren flår och
fkoter Formorna vid P, dar han, af några

upflagna bräder p' fredas ifrån vatten-yr från

infalls -ftålle t m/
. Alla, både draghakar och

haft -hakar i flegarne, bora vara forfedde med
nåtta Jårn-beflag omkring fina nedra åndar

v,v, for at freda dem från obeflånd, få vål

af nötning, fom af omfkiftande torka och
våta: åfven tillfåttas jårn kring deras öfre

horn w,w, at oka tyngderna på famma ha-

kar, till defto fåkrare utvexling. Hjulnålarne

göras hålft af gutet jårn och nålen s med en

fyrkant, fom år fpetfig utåt fprint- hålet; ex-

centrifke (kifvan r, flarkt jårnbeflagen, eller

ock af Tackjärn (men då urgröpt for tyng-

den fkull): får ett fyrkantigt hål, grofre på
defs inre ån på defs yttre (ida, hvarigenom

hon, med en fprint utanfore, kan drifvas och

hållas rått faft på nålen.

Detta Verk år nyttjadt, under bygnads-

åren vid Vedvåg, i 5 års tid, innan jag ikilj-

des ifrån flållet, till betydelig befparing af

dagsverken och koflnad, for murtegel til hem-
behof-
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behofver. Tegel -Ugnen inrymde 48 a 50
tufend ftycken, och Tegel -Ladan hvari ma-
chinen var inrättad, kunde till torkning rym-
ma 16 a 18 tufend; Ladan var bygd i fam-

manhang med Ugnen. Så fnart Teglet var få

torrt i Ladan, at det kunde val handteras,

blef det uprånfadt och flyttadt till båttre tork-

ning, uppå Ugns-muren; Ladan fullfattes åter

med nyflaget Tegel, fom på famma fått öf-

verfordes, då den forfta latfen var nedflyttad

i ugnen; och få följde den tredje, tills Ugnen
var full. 2:ne Ugnar brändes då om året,

utan annan betjening, ån Tegelflagaren , cr.ne

fåmre Drångar, 2 Bruks -Qvinfolk, a:ne min-

dre Pojkar och 2 Flickor. Verket tjente få-

lunda fullt och vål, till fitt åndamål. For-

morne i ett fådant Verk flitas fort, och bora

vara fkodde med jårn; ty, vid trågen och

flark nötning, blifva de glappa, och låmna
omfider icke få vål formadt Tegel, fom i

början, och fom vederbör; hårtill kommer
ock, at folket, fom hade all tillverkningen på
beting, fokte ifrigare at få nog; ån vackert

Tegel färdigt på dagen. Dock, når tillfyn

och redfkap var i vederbörligt fkick, blef

Teglet vackert; och blef det altid efter puts-

ring och ränsning full-godt till eget bruk. —
Perlonerne vid E,G, och utflagaren, putfa

och flryka hvar ften, fom af dem handteras,

med ett nått flryk-tråd, hvarmed de altid

bora vara forfedde då Verket går. —- Vid
O 3 flårre
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florrc Verk dar en flor mångd Tegel Lfhåfj

till affalu; dar form och utfeende af Köpare

altid mera granfkas, och dar ilere eller flor*,

re Ugnar behofva brånnas hvar efter annan;

dar behofvas åfven vidlyftigare Tork -lador.

Svårligen kan man då bara Formonia fylda

en få lång våg, utan at (pilla tid och flkårn-

ma formningen. Man må då håldre låta Vat-

ten* kraften bråka masfan, och, i fkott kärror

fora den till flyttbara bord, dar den fålunda,

i grannfkap af torknings- Hållningen, formas

for hand, och uplåggas på Torkbråden. En
fålunda gjord Bråka kan ock då bråka mas*

fa, få] till Tak- fom Mur- tegel. Detta Te.
gel verk finnes till Kongk Vet Academien
inlåmnadt i modell.

Bejhifning af ett nytt genus och Species

biand fåglarna , Drömas Årdeola*

af

G, von PAYRULL

Jflland de delar af Natural- hiGorien hvilka.

i i.yare cider intet med lika framgång fom
:;;

de
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de ofriga blifvit idkade, råknas med råtta

kunfkapen om fåglarna, och det få vål i af*

feende på deras egen hushållning och de for*

delar ofs deraf kunde tillfkyndas, fom på fam-

bandet dem emellan, eller deras Syflematifka

kånnedom. Det år ej utan att i de fift för-

flutna trettio åren många nya arter blifvit

från SoderhaFsoarna, Indierna och Africa of.

verforde till Europa, men dels ha desfa ofta

ftannat obefkrifne i cabinetter famlade mera
af fkryt ån af vårkelig nit for vetenskapen , dels

ha de endaft med ett flygtigt oga blifvit i

korthet befkrifne, utan att jåmforas med dc

ofrige af fina genera. Några ha ånteligen ock-

få blifvit på det prågtigaile i flora verk med
naturliga fårgor afritade, men desfa arbeten,

ofta for dyra att engång ågas i almånna Bi-

bliotequerna , kunna ån.nu mindre köpas af

enfkildte Naturforfkare , och deras nytta blir

fåledes nog infkrånkt, åtminftone ej att jåm-
foras med dem af goda hefkrifningar, fom defs.

utom altid åro fåkrare ån figurer, der flundom
målarens forfummelfe att anmärka fmårre de-

lar, fortplanta mistag, fom ej allenafl ofta for

mycket oka antalet af foglarnas Species, utan

efven ibland flålla famma Species i flera ge-

nera, fom det till exempel hån dt med Otis

houbara hvilken fedan hon i Jacq. Vog. p.

24, ig. f. 9. blifvit orått begofvad med en

baktå, fedan både i Gmelins och Lathams
fyflemer efven förekommer under namn af

O 4 Pso-
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Psophia undalata, hvarom jag år få mycket
fåkrare fom flere 'individua af denna rara fo-

gei finnas i mitt egit Museum, och på det

nogafte blifvit jämförde med Jacquins figur.

Vare detta fagt utan att minfka Lathams vår-

keligen flora fortjånfler af Ornithoiogien , men
thy vårr faknas åndå fiundom efven hos den-

ne uplyfte Auéfcoren fåker Critifk blick. Öf-

verhopad af iitt åmne fynes han ej en gång

gifvit fig tillråckelig tid att noga fkjårfkåda

och begagna fig af de flora fogelfamlingar fom
hans egit Fådernesland åger, utan tyckes i

Hållet oftare fysfelfatt fig med att göra utdrag

ur andra Audorer, hvarigenom hans arbete

fått altfor mycken likhet af en compilation

,

och arternas antal blifvit vida ofver Haturen

förökat.

Utan all tvifvel fordras mycket mera ar*

bete att befkrifva efter Naturen ån ur böcker,

men om någon fåkerhet fkall vinnas blir ån-

då fluteligen ingen annan utvåg ofrig. En
naturforfkare fkulle derfore bereda fig det for-

tjåntafle loford fom ville foretaga fig att fy-

filernatifk t och med all behörig noggranhet be-

fkrifva foglarne efter Naturen; men fom det

omojeligen låter fig göra att uptåcka alla fkil-

naderna dem emellan, utan en fåker jämfö-

rel fe, få måfte författaren då, utom ett vål

ofvat ö^a och full kännedom få af åmnefc

fom om fåttet att befkrifva, tillika fjelf aga

under fin dispofition ett ftort Mufeurn, och

defs-
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defsutom ågt tillfälle att be(e och ftudera Eu-
ropas florfta Naturalfamlingar. Den Författa-

re hos hvilken ej alla desfa få fållan förena-

de hvilkor upfyllas, må forgåfves hoppas att

utarbeta någon god fyflematifk ornithologie,

och hans forfok fkall endaft blifva en compi-

lation af hvad andra forr ofta medelmåttigt

befkrifvit. Det forfiår lig efven att vid min-

dre kånda och tvåtydiga Species bor altid an-

märkas i hvad Mufeum de forvaras, till fram-

tida ornithologers anvisning.

Emedlertid och till defs den efterlängtade

mannen blifvit funnen, fom förmår att fatta

ornithologien i en fåker dag, åga de altid

fiorre fortjånft fom noga efter naturen befkrif»

va några få nya eller tvetydiga Species, med
fåker anvisning i hvad Mufeum de finnas, ån
alla desfa Författare fom endafl gifva långa

compilerade namnliftor, med flympade befkrif-

ningar. Ett hufvudfakeligt hvilkor for Au-
étorerna i ornithologien år ockfå altid, att på
det nogafte efterfe om de foglar fom befkrif-

vas åro naturens eller konflens alfter ,
ty lått-

heten att af flere foglars delar fammanflicka,

en enda har ofta forledt egennyttan att fram*

alftra vidunder, fom fedan man ifrån maii

blifvit afcopierade, och orått okat foglarnas

antal. Genom ett fådant mifstag upkom får

exempel ett nytt Species af Fulica leucoryx,
fom ej var annat ån en vanlig Fulica atra,

hvar§ vingar blifvit borttagne och Snöripans

O g i ftåU
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i flållet tillfatta. Når fådan forfeelfe hos en

vårkeligen god kännare kunnat åga rum med
en alman Kuropeifk fogel, huru mycket låt-

tare kan ett bedrägeri utofvas med fådane

Species från främmande verldsdelar fom me-
ra fållan falla i vår åfyn.

Jag år fåledes i anledning af hvad jag

hår anfört fullkommeligen fåker, att om utur

Gmelins och Lathams fyllemer alla de foglar

kunde utftrykas fom antingen åro blotta till-

fälliga variationer, eller förändringar af års-

tider, kon och ålder, eller flere gånger under

olika namn beflkrifne , eller med konft förfär-

digade, få fk ulle antalet af befkrifne Species

minft en fjärdedel forminfkas; och den fom
hade tillfälle att foretaga fig en fådan granfk-

ning, gjorde ornithologien en vigtig tjånft
5
ty

oråtta begrepp i Vettenft\aperna åro ofta fka-

deligare ån fullkomlig okunnighet, och lågga

flere hinder i vågen for deras fram (leg. Erned-

lertid blir det aldrig blotta myckenheten utan

noggranheten af hvad fom befkrifves, fom ut-

gör audorernas värde och hvar naturålfkare

bor deraf upmuntras att väl befkrifva hvad
han förut med vifshet vet vara okåndt, och

det få mycket fnarare om de obefkrifna na-

turalflren frarnte flere märkvärdigheter eller

hora till mindre talrika ordines eller Genera

der de utgöra forr ej opdagade lånkar i Na«*

turens flora kedja.

I des-
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I desfa begge affeenden förtjänar den få-

geln all upmårkfamhet hvars figur och be-

ikrifning jag hår har åran till Kongl. Vetten-

fkaps Academien ofverlemna. Forfta ognaka-

flet vifar tydligt att han tillhor den afdelnin-

gen af foglarne fom Pennant och Latham kal-

lat Palmipedes pedibus longioribus , Brisfon

gjort till en egen Ordo, pedibus longioribus

digitis quatuor, tribus anterioribns membranis

integris inter fe connexis, poftico foluto, och

fom Linné fort till Gralla3 faft han anteknat

att fötterna varit Palm a ti. De tvånne förfla

af desfa Au&orer ha utan tvifvel for fig den

noggranna bemårkelfen af Aves palmipedes,

Linné åter en fkarpare blick på deras hus-

hållning, och Brisfon fy nes ånteligen råkat

fanningen närmad då han upgett nog fåkra

kännetecken att fkilja denna fogel-afdelning

både från Anferes och Grallae mellan hvilka

de utgöra en mellanlänk. Af denna Ordo
bland foglarna kanna vi ej ånnu flere ån tvån-

ne genera nämligen Recurviroftra och Phoenicop-

terus. Audtorerna hafva val efven, det år fant,

upgifvit det tredje nämligen Corrira, men alt

hvad vi derom veta grundar fig på en oty*

delig Figur och befkrifning af Aldovrandus
fom fedan af de följande författare blifvit af*

fkrifven,' utan att någondera fjelfva hafva fett

denna fogel, fom ej eller nu finnes i någon
af Europas flora naturalfamlingar , och hvar-

om ej Italiens naturforskare i hvilkas land

den
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den fkullc finnas, veta något att fåga. Om
ockfå genus Corrira, fådant det blifvit be-

fkrifvit, fkulle finnas, hörde ingalunda den
fogeln jag nu årnar befkrifva dit, och forfta

ognakaftet på figuren utvifar att den år hvar-

ken en Phcenicopterus eller Recurviroftra utan

i famma ordo et aldeles nytt genus, fom
forrnodeligen i likhet med forenåmde flågten,

löper och finkar på hafsftrånderna, hvårföre

jag efven gifvit detfamma Grekifka namnet
Drömas och hvars cara&er genericus år föl-

jande.

Rojlrum re&um, validum, elongatum, in-

erme , mandibula inferiori gibbofa.

Jsfares ovatas.

Af dettä genus kånner jag ej ånnu flera

Species ån det hvars beikrifning hår följer

nämligen

:

Drömas Ardeofa. Tab. VIII,

Alba, occipite re&ricibusque fupra cane-

fcentibus , dorfo remigibusque majoribus

extrorfum nigris.

Recurviroflram avofettam magnitudinepaul-

!o fuperat. Rojlrum nigrum, opacum, rectum,

cdentulum, longitudine a fronte 2 poll. 4' lin.

Mandibula fuperior fubconica, naribus magnis

ovatis verfus bafin pofitis, fulco vero, ut in

Ardeis, a naribus ad apicem nullo. Mandibu-

la inferior paulo ante medium valde gibba &
dehinc
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dehinc verfus apicem anguflata, fubconica ac-

cuminata. Lingua cartilaginea acuta, integra.

Fröns, jugulum, gence 8c gula alba. Occiput,

tempora nuchaque canescentia, cervice infima

nigricante. Collum ut in ardeis elongatum. Pe-

Bus , axillce ,
hijpochondria , ahdomen , crifum 8c uro-

pygium alba. Dorfum nigrum, pofiice pennis

longioribus in medio longitudinaliter albis.

Alce amplas cauda multo longiores: remiges pri-

mores fupra bafi fab teclricibus albi in medio

extrorfum nigri introrfum albidi, verfus api-

cem I — 5 omnino nigri, reliqui autem quin-

que introrfum canefcentes, rachidibus ornni«

bus fere ad apicem albis: remiges fecundaricé t

— 12 breves, latiusculi, apice rotundati, fu-

pra extrorfum nigri, introrfnm albido cane-

fcentes, 13 — 1 8 magis elongati & accumi-

nati canefcentes: fubtus omnes dilutiores. Te-

Brices majores fupra nigras, minores albse,im-

maculatse. Cauda integra, brevis, longitudine

3 poll. 2 lin. redicibus duodecim apice ro-

tundatis, fupra dilute canescentibus, fubtus al-

bis. Pedes ut in Grallis tenues elongati: femo~

ra longitudine 3 poll. 4 lin. feminuda, a ba-

fi ad medium plumis albis veftita; tibice lon-

gitudine 3 poll. 5 lin. nudse, inermes: digiti

quatuor, anticis tribus membrana natatoria

connexis, qua3 quidem usque ad ungues fefe

extendit, fed in medio inter digitos, omninö
ut in Recurviroflra, valde emarginata eft, in*

ter digitum fcilicet exteriorem et medium ad
art!*
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articulum fecundum exterioris, intcr digitum

vero medium et interiorem vix ultra articu-

lum primum interioris fefe extendente. Lon-
gitudo digitis medii i poll. 6 lin. exterioris I

poll. 4 lin. et interioris i poll. 3 lin. eil. Di-
gitus pofticus {bliitus, longitudine 6" liniarum,

ideoque terram bene attingit. Ungues breves,

fubobtufi, nigri.

Jag har c\ kunnat befkrifva fötternas fårg

efter jag af denna fogel endaft fett ett enda

torkat ,fkinn
,
hvarpå de vål voro gråagtige ,

men hvar och en vet huru mycket de ge-

nom döden och torkningen kunna förändras.

Lika litet kan jag med vifshet upgifva Drö-
mas fädernesland, ty Natural- handlaren, fom
till mig i Amflerdam fålde denna fågel, {ade

vål att han var från -Oftindien, men desfa up-

gifter åro ofta ofåkra. Deremot vet jag med
få mycket ftorre vifshet att denna befynner-

liga fogel var vårkelig, och ej af konflen

fammanflickad, fom jag deraf endaft köpte

torra fkinnet, hvilket efter nogafle granfkning :

befants utan all fom eller hopfogning, och
fom jag fedan låtit behorigen opfioppa och
preparera for mitt egit Mufeum. '
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Om Folkmängden i Sverige och Finland

J? olkmångden i hela Riket utom Pomern
och Bartelemi var 3,182,132 perfoner År 1800,
och når hon jåmfores med den af År 1795,
(i KongL Academiens Handl. for 1799), fom
var 3,043,731, finnes tillökningen ifrån den
ena tiden till den andra 1 38401. Men hår-

vid made årbindras, att man vid 1795 Års
beråkning icke få noga kånde Folkets antal

på (Jottland, i Karlskrona och Norrköping,
utan det antogs efter Sannolika grunder vara

på forfta Hållet 29,800 perfoner

— Andra — — I3»800 - -

— Tredje — — 6,510 - -

Men federmera år genom ordentlig räk-

ning Folkmängden

pä Gottland befunnen 30,012 perfoner

i Karlskrona — — 9,966 - -

— Norrköping — — 8>50ö - *

Och når i anledning håraf Folkmängden
ihelaRiketfor 179$ råttas, blifver den 35042,102
perfoner, fåfom Jåmforelfe Tabellen G gif-

Yer tillkänna, Förökningen ifrån 1 795 till

År 1800.

af

HE NR. NICANDER.

1800
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1 800 blifver fåledes 140,030; men når de

Föddes merhet ofver de Döde betraktas, vi-

fer fig en Tillökning af 144,510, hvilken of-

verfliger den förra med ett antal af4480 per-

foner, fom i verkliga räkningen Årigooiak-
nas; utan tvifvel af den orfak att en mindre
uppmårkfamhet dervid fomligftådes blifvit

anvånd. Af Tabellen G, dår Folkmängder-

ne i hvart Lån åro upptagne, fådane de vo-
ro uppgifne 1795 och fådane de bort vara

1800, fedan tillvåxterne under tiden blifvit

tillagde, finnes forluft på den Svånfka fidan

och vinft på den Finfka, fåledes en Flyttning

från den förra till den fenare, hvilken erfa-

renheten icke årkånner, utan fnarare en tvärt-

om.
Man drager fåledes någon humm på mifs-

råkning. Man har i förra tider, då Stifts-Ta-

beller till K. Commisfionen infåndcs, funnit uti

dem utlemnade hela Profterier, och famma hån-

delfe har åfven kunnat inträffa med en Pa flo-

ra t~ eller cn Kapell -Tabell fom i Proft-Tabellen

icke blifvit intagen derfore, att den for hvar-

jehanda orfakers fkull icke blifvit färdig och

i rått tid infånd. Exempel derpå har gifvits.

Men till forekommande af alla fådana hän-

de!fer , har K. Commisfionen nu få inrättat

Tabell - Formulären , att hvar Forfamlings

Folkmängd och Mortalitet dår fkola Specifi-

ceras, och for att bafva reda på alla För-

famlingarne få väl mindre lom florre, inford-

rat



igof , £ful. Aug. Sepi. 193

rat Liflor ofver dem ifrån hvarje Stift, hvar-

igenom lått upptäckes* om någon Forfam-

ling uti de ihkomne Profl - Tabellerné år för-

bigången, och genom jåmförelfe, uti tidens

längd, om fjålfva Primitive Tabellerné blif-

vit riktigt handhafdé. Detta järnte tivad i

inin fåregående Åfhandling ont Mortaliteten åf

anfördt, att Forfattarhe i följe af Formulå*
rernes nuvarande Inrättning åro foranlåtne,

att fjålfve rått ofverråkna Folkmängdens till-

växt i fina Forfamlingär , och inråtta ett fam-

inanhang imellaii foregående och följande Ta-
beller, medforer den nödvändighet, att Folk*

mängden icke ällenaft for det härvarande utan

jämväl får det föregående Quihquehnium fkall

uti Quinquennal - Tabellen uppgifvas tillika

med Förökningen eller FofmimTkningen under

mellantiden, hvarigenom forft och fråmft eii

Kontroll uppkommer^ huru noga rakningarna

göras och fammanhanget uti dem i agttages %

federmerä kunna mifsråkningarhe, då de blif-

vit upptäckte, återforvifas till underfökning

tbch råtteifo

Den anförde tillökningen af 140,030 per*

fbner jämförd med 1795 års Folkmängd-,

tom var 3,042,102-, utgör en forkofran hös

den fcnare äf 4 t
6
ö Procent eller T

9
o om Året$

något flöire ån deil fom träffades under Pe-

rioden ifrån 1775 till 1795. Skulle fafnmé

Procent allt framgent af Forfyneri gynnas

£. V. 4. Bandi ty. IIL ? klif*
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blifvér folkmängden på 77 år fordubblad

och triplerad på 122.

Når tiliokningarne for åren 1801, 1 802
och 1803 lågges till 1800 års Folkmängd blif-

vér den vid 1803 års flut 3,259,983 perfoner»

Folkklasfernes fårfkilda florlek till- och
aftagande uti Folkmängd och Giftermål åro

anförde uti Tabellen H, dår, likfom uti Ta-
bellen G, ftrecken framför Talen uti de fi~

fia fpalten betyda forlufter.

Foråndringarne till merhet eller fårrhet

bero de förra af trefnad, men de fenare icke

alltid af trånad,

Skårkarlarnes förökning, fom måftbeftår

af ungdom och Barn, beftyrker en gammal
anmärkning, ätt de perfoner, fom lefva af

fi(ke åro ganfka fruktfamme. Att denna klafs

aftog ifrån 1780 till 1796 torde hafva här-

rört deraf , att den måft forflråcka Sjöfolk

under kriget.

Likafå år anmärkt, att Jonlag, fom for i

fitt flrånga arbete måfte vara fkillda mer och
mindre tid, fåfom Smeder, Bårgsmån och dy-

like åfven åro mycket fruktfamme. Af fam-

ma grund fynas jämväl Arbetarne i Ståderne

hafva förökat fig, emedan de åro mycket
Sysfelfatte vid Broar, Vågar, Magafiner, Plan-

tager, ofta Åkerbruk, famt ockfå idka Filke.

Af hällan famma anledning lära åfven

Forfvars Karlar, Soldater, Bönder och Tor-
pare anfeenligea hafva förkofrat fitt antal; Af

fam*
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farnma fkål åfven Handtvårkarnc på Ilandet,

utom det att båttre utfigter på Landsbyggderi

låra hafva lackat en del Handtvårkare ifrån

Städerna, dår deras Klafs befinnes mycket

medtagen.

Under råkning på båttre utkomft hafva

jämväl en del Fabriker på Landsbygden de

fenare åren blifvit inrättade, hvarigenom Spin-

neri ^Idkares antal dårftådes forokt fig.

Deremot hafva många Klasfer blifvit forv

minlkade både i Ståderne och på Landet.

Gefållerne låra utan tyifvel haft famma
fkål fom deras Måftare att foka fin utkomft

på Landet; Utfigterne till Bärgningen i Stå-

derne hafva blifvit fvårare, Arbetslonerne ic-

ke kunnat okas, och Måflarne hafva varit

nodfakade att betjäna fig af gåsfar, hvilkas

förökning ftigit till högre antal ån Gefåller-

nes forminfkning.

Konftnårerne hafva ock af tiderne haft

känning, i anfeende till förändrade Vilkor

och fmak hos afnåmare; Likafå Tjånilhjoneii

i Ståderne och de Förnämes Uppasfare, i an-

feende till Husbondemes Indragnings grunder.

Men andra visfa Kksfers Forminfkning

kan icke (kylläs på tiderne.

Skogvagtarnes med Heres Klafs, uti hvil-

ken Saltpeter -fjudare åfven varit intagne, har

undergått afkortning på det fåttet, att de fe-

nare nu mer åro till det måfla affkedade och

med andra Klasfer Sammanräknade»
-F 2 *

4

Minuts
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Minuthandlare Klasfens aftagande år en-

dafl fkenbart och kommer af otydlighet i de

gamle Formulårerne, fom jåmte dem åfven

nåmna andre Handlande, hvarigenom Tabell-

Forfattarne alltid kommit i villrådighet, okat

och minjffcat den ene klasfen på den andras be-

koftnad? ja, få beräknat de fenare denna

gång, att de vunnit § af de fprras. forlufk

Men att Minuthandlarne (kulle hafva blifvit

fårre ån förut, fynes få mycket mindre tro»

ligt, fom deras. Rorelfe ogonlkenligen tilltagit i

mon efter f^ikets Folkmångd.

Sjomanna- Klasfen äter har genom mifs-

yåkping blifvit afkortad, hyilket dommes af I

följande fkål: 1:0 emedan forluften träffas på
j

Qyinkönets fida , dår den alldeles icke år

rimlig, och ibland Gifte, hvilka fållan åtföl-

jas på refor och på en gång kunna faknas*

2:0 Emedan Enklingarnes och Enkornes an- I

tal finnas i Riks »Tabellens Slut-Summa, nå-

fon vara detfamma år 1800 fom 1795/ bvil-

ket likväl icke kunnat fke, om vid pafs, 300
Jonlag undertiden genom dödsfall blifvit fkin-

grade. Tvårt om år genom gilkiga under-

råttelfer ifrån Kongl. Commerce- Collegium

gan|ka fåkert, att denna Klafs i tåmmelig

mon forokt fig.

Efter des fa Underrattelfei\ Cn%ra Ståder

undantagne, fom inga anteckningar infåndt)
?

VÖro Tjånflgorande Sjomån.

År
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År 1795 År 1 800,

på Utrikes Refor - - 5054 - - 5996.
Hemma - 2785 - - 3933.

In Allés - - 7,839 - - 8,929.

Sammanlägges Mankönet af Klasfen i

Tabellerne med de borrta varande Sjöman»
nen, blifver

Summan — 14,419 — 15,358»,

Således efter bagge råkningarne flere af

JVIankonet i Sjomanna Klasfen År 1800 ån

1795, och troligen åfven vidftråcktare handel

Jiålft man finner, att icke allenaft Grosforer

och andre Handlande utan jämväl deras Be-

tjänter blifvit under tiden flere»

Adel, Pråfter, Lärare, Civile och Mili-

täre Åmbetsmån hafva obetydligt okat fin

Folkmängd, och fynas framdeles fnarare der-

af förlora ån vinna, emedan anledningar före-

te fig, att giftermålen uti desfa Klasfer afta-

ga, I andra, åter, fåfom ibland Handels -Be-

tjänter, Inhyfes- och Tjånft- Folket i Stader-

na, famt Tjånfihjonen på Landet, hafva Gif-

termålen oförmodligt okat fig, kan hända
derfore, att Hushållen både i Städerna och

på Landst^yggden mer nu ån forr betjäna fig

af gift Folk, for att vid bråda tillfällen haf-

va mer händer att tillgå; kan ock hånda, att

en knapp bärgning foranlåtit fattige Gifte att

antaga Hustjånft,

ibland
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Ibland Bönder, Torpare, med flere, el-

ler uti de Fodo - bringande Klasferne, fynas

vål Giftermålen hafva forminfkat fig; men uti

hela Riket, når man räknar får en gifven

folkmängd, befinnas de likväl lika många, år

1800 fom 1795, och fåledes att de i det he-

la följt Folkbockens förökning. Deras mindre

Antal i de Klasfer dar folkhopen anfenligexi

tilltagit, bevifer derfore icke annat, ån att de

icke hunnit formera fig famma förhållande»

Men uti de Klasfer, dår trefnaden år i afta-

gande, efterfölja både Folkhopen och Gifter-

målen i famma mon,
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Ta b. G.

Jämförelfe imellan de uppgifne Folkmängderne åren 1795 och 1800 i Sverige och Finland.

Tillväxt Aren

1796 - - - 1 gso.

Folkmängc

»79f-

en

Den vederbörliga Folk-,

mängden igoo eller den

för 1795 med Till-

växten.

Den
mån

uppgifna Folk-

iden år 1800.

Skillnad imellan Veder-

börliga och Uppgifna

Folkmängden.

De Uppgif-

ne Folkm.
Förhåll.

Skillnad imellan

gifne Folkmån

1795 och 1

de Upp-
*derne

Boo.

Gifte Par.

De Giftes För-

hällande till Folk-

mängden.

ten af

'folk"
mänhet
dc (81].

1 ,1ren

nlH.iu,-

Årliga

cen-

ten.

Mank. Qyink. Summa Mank. Qyink. Summa Mank. Sunma Mank. Qyink. Summa Mank. Qyink. Summa 1795-1800 Mank. Qyink. Summa »795 i8oo_ Skillnad »795 1800
Sfockholms Start

Stockh. och Svartfjö L°n
Upfala ....
Nyköpings ...
Linköpings -
Jönköpings .

Vexiö ....
Kalmar ....
Gottland

Blekings
Kritlianflads ...
Malmö - > - -

Hallands

Göteborgs ...
Vennersborgs
Marieflads .

Karlftads

Örebro ....
VefterS

Faluns .

Gefle ....
HernSfands
Ume ....
Ulefi borgs ...
Wafa ....
TavaRehus -

Heinola ....

— 1466

1474
I 5'-9

2?78
2407
2210

2119
3417
490
1595
2298
3417
153»

2923
JIOQ
1318

3243
1499
1173
2115

1783
226?
2364

3W
5427
6047
5338

— »356
1212

I290

1803
1608
I496

1622

2473
472
1442
I63 I

2857
Il69

2851

3095
1069

2996
1187

940
1889
1562
2081
2181

3648
5319
5597
53'5

— 282a
2686
2819
4181
4015
37oö

3741
5:090

962

3037
• 3929

6268
2700

5778
6i95

2387
. 6239

26S6
2113

4004
3345
4346
4545
7195
10746
1 1644
10653

34632
44137
37270
45387
73951
54416
41005
61493
13817

28999
55056
67525
33166
54417
71857
64930
62997
45224
37770
56157
38363
37507

39282
54941
87216
80995
51308
56676

40559
48639
41 143
49037
81061
58912
44762
68154
16195

30994
58208
69251
36502
56146
76287
70009
67100

49363
43081
62931
42S64
41973
35080
41113
58805
96474
83044
53382
57729

75191
92776
78413
94424
155012
113328
85767

129647
30012

59993
1 1 3264
136776
69668
110563
148 144
134939
130097

94587
80851

1 19088

7948o

80395
1 1 3746
183690
164039
104690
1 14405

33166
4561

1

38799
47765
76358
56626
43124
64910
14307

30594
57354
70942
34697
57340

74957
66248
66240

38943
58272
40 146

39772
35174
42829
60368

93263
86333

39203

49851
42433
50840
82669
6040S
46384
70627
16667

32436
59839
72102
37671
59001
7938a
71078
70096
50550
44021
64820
44426
44054
37261

4476 r

64124
102071

88359

T- 3 69

9T462
81232

95605

I5J027
1 17054

89508

1355)7
309*4
630b

1171J3
143044

7^68
ii*34i

»54-33 1'

137326

136336

itvÄ
84S72
83)26
72l35

87(90
124192

195334
174692

34332
46068
3R787
46370
75394
54899
41921
61827
14596
30296
56991
70049
34252
57259
74267
65277
65566

45582
40555
58172

3944 1

40199

34378
41557
65165
92195

41185
50212

42344
50177
82663
59581
45683
67721
16695
32106

59690
72007

37347
59415
78670
70420
69872
49443

64452
43819
44301
36994
43610

101958

89733

75517
96280
81131

96547
158057
1 14480
87604
129548
31291
62402

1 1668

1

142056

71599
1 16674
152937
135697
135438
95025
86583
122624
83260
84500
71372
85167
134054
194153
176539

1 166

457— 12
— 1395
— 964— 1727— 1203
— 3083

289
— 298
— 363
— 893— 445— 81_ 690
— 971
— 674
— 1 141

1612
— 100

— 705
427

— 796— 1272

4797— 1068

906

1982
361

— 663— 6
— 827—

" 701
— 2906

28
— 330
— 149
— 95— 324

414— 712
— 658— 224— 1 107

2007
— 368— 607

247— 267— 1151

4765
— "3

906— 38 1
1

II

II

1
1
II

II

1

MIMI

ioo:ioo/5
100:103/-
100:103!-

100: io2/5
lOOIIOI/-

100:101

100:102/0

100: 99
100:104/0

100:104

100:103

100:10375
100:1021 s

100:105}
IOO: I03 Tö
100:100/0
ioq:io4y'ö

100:100/5

100:107

100:102/3

ioo:io6jV

100:105/5,-

100:1 17/5
100:105,%
1 00: 107 T%

— 300
1931

1517

983
»443

483
916

334
779
1297

1935
2524
1086

2842
24 ro

347
2569
358

2785
2015
1078
2692
1568
2275
10224

4979
fixt

626

»573
1201

1 140
1602

669
921

— 433
500
1112

1482
2756
845

3269
2383
411

2772
80

2947
1521

955
2328

1914
2497
10084

5484
6689

326

3504
27«8
2123

3045
1152

1837
— 99

1279
2409
3417
5280
»93»
6111

4793
758

5341
438
5732
3536

5020
348a

4772
20308
10463
12500
8627

1 1699
17139
14742
18143
28283
20859
16407
23801
59»8
10706
I98a6

23490
12280

18763
26508
25132
22636

17783
»5439
22226

15465
14764
12057
12705
21030
31439
29154

»'433
18052

»5499
18260

29048
21317
16552

23827
6320

1 1 529
20356
25026
12749

»9393
26384
24742
23165
16949
16472
21912
15827
15765
12394
13845
24977
33778
31422

— 266

913

757
117

765

458
145
26

691

823

530

469
630
876— 390
529— 834
I033

— 3»4
362

IOOI

337
1 140

3947
2339
2268

100:321

100:270

100:265

260

274
270
261

272
251

280
285
291

283

294
279
268

287
266
261

262
269
281

316
270
292
281
267

100:330
100:266

100:261

264
272
268
264
271

247
270
286

283
281

300

289
274
292
280
264
279
263

287
307
268

287
280
278

3i
7
;;

3-Ä
4-,t

3j%
4A
4&
3iV
5

f

4X
3Ä
5t

2
ö

4ts

4%

a
3/
4t'ö
5
6-5

8ts
9i>

5rir

8/ö

1

fl
i-"ö

1 , 'a

Kuopio - - • - -
4213
6310 65-44

8668
1285-4

55 5-2

1

62986
57837
64273

113358
127259

55518
65130

57799
66469

113317
»31599

— 3

2144 2196 4340
joo:io8t%
100:115.

4aio

8454
44'7
8740 17194

19576

19741

20351
22907

775
3166 289 287 »»Tö 2yV

Summa 76(064! 68,446 144,510 1,463,304 1-578,798 3,042,102 i'539'368 1,647,24413,186,61a 1,532,849 1,649,283 3,182,13a — 6519 2039 — 4480 100:104/5 69(545 70/485 140,030 546,422 570,251 23(820 100:279 100:279 4,i

Tillökningen åren 1801, »802 och 1803 i - 41/105 36,7C4 77,851

Folkmängden vid flutet af År 1803 - - 1/575,954 1,686,029 3,259,983

Efter 4X
6
S Procent på 5 år fördubblas Folkftocken på 77 år och tripleras på 122.





Tab. H.

Folk - Kla,sfernes ftorlek år 1800.

De Giftes Hela
Ogifte öfver Hela Tillväxt eller Mintk. De Giftas förhål- förhållande Procent Årliga

Gifte. Enkade. år Barn. Summa. Summan. ning ifrån 1795. lande ti 1 Folk- uti lika flor fr. 1795 Pro-
hopen. Folk-

mängd.
t. 1 800. centen.

ank. Qyink. Mank. Qyink. Mank. Qyink. Mank. Qyink. Mankön. Qvinkön. Mank. Qyink. Summa. '795
„
00 1 79 5

Adel 1741 1741 458 1039 l/2rf i9uo 1047 1751 5574 t>494 12063 — 19 153 134 100:309 100:346 100 89
—
Itö 3

Pråfter 2666 2666 232 13°i 1908 2773 2854 7584 8850 16434 — 50 232 131 100:306 100:308 100 99 Itö \

299 299 52 99 298 ny 243 266 892 725 1615 62 — 25 37 265 274 100 96 0 3
*TÖ Tö

Grosfårer 206 206 58 74 141 149 189 252 594 681
1

1275 14 55 49 291 309 100 94 4
Minuthandlare 1224 1224 147 349 587 5^

1170 1285 3128 3445 — 257 — 351 — 608 252 268 100 94 liö
ItöAndre Handland" 2009 2009 214 490 98o 12öl 1749 1930 4952 5710 10662 599 466 865 263 265 100 99 9 8

OTö
Fabrikörer" 499 499 100 182 216 456 447 1261 1544 2605 78 46 124 255 291 100 87 5 1

Handtverkare 6784 6784 692 1304 1901 2597 5480 5993 14857 17173 32035 — '555 — 471 —1026 221 236 100 93 — 3tV Tö
Gefåller - 2242 2242 35° ooy 4559 379 1393 1490 8555 4788 15335 — 525 78 — 447 291

\
297 100 98 — 3tö

77 77 9 5701 3 I804 81 7591 161 7752 545 101 646 / ' 9 1t
s-

Handels och Fabriks Bet'änter 317 317 101 130 2352 455 350 3225 4233 123 189 312 734 667 100 110 7tö Itö
Siö i - - 4073 4073 350 *^62 1017 2892 3139 9362 10291 19653 — 5 — 472 — 475 234 241 100 97 2tö VFörfvars- Karlar" Fabriks Arbetare 5421 5421 645 15d5 1101

ti??
3448 3623 11730 958 277 1235 211 208 100 101 e,7-OTÖ Itö

Inhyfes Arbetsfolk i Städerna 3156 369 1843 934 2533 2588 5065 / it 10703 1076 1427 2503 343 272 100 123 16tö 3tö
1214 1214 278 706 o-ioo 22602 1509 2122 9134 2DD44 3577o — 2042 — 800 —2842 1633 1473 100 110

^i n"n^n4dkm e' ä^a n d*e t 473 690 16 488 113 309 394 911 2131 3092 249 311 560 22-'- 4tö
Bopder - 248218 248218 IO697 20947 152443 123387 254568 252122 645931 644674 1,290,605 21692 16406 38098 254 259 100 98 3

6_
*°

Aboer pa Nybyggen 9315 477 1104 4196 4291 10220 10627 24208 25357 49545 1519 1306 5325 261 265 100 93 7tö Itö
X orpare - - - - - 85561 85561 3420 7917 22353 22587 72319 75499 184133 191564 375497 17595 20866 58461 217 219 100 99 Utö 2tö
Inhyfes Arbetsfolk pa Landet - 51601 5181g 786,5 35866 13274 24626 40941 42233 113631 154538 268219 15031 20044 55125 255 259 100 93 15 3
Tjanfthjon pa Landet - 25934 23677 1459 3385 130018 147247 290.54 50356 '

184465 204665 389130 1858 — 747 Ull 866 817 100 106 3
Tö

6
100

De 5 naft föreg. Arb. Klasfer tillfam. 418629 418584 23918 69219 502269 521953 407602 410837 1,152,418 1,220,573 2,572,996 57745 53575 116120 231 283 100 99 ÖTö Itöö
Inhyfes Gamle - - - - 23977 24100 13256 37039 2164 3321 2426 2544 41323 67004 108827 2061 3643 5704 224 226 100 99 5tö Itö

Mli'* ^TmlT'smaii
2943 2943 ' 536 925 1471 2580 2699 8191 8033 lDSMsg — or"

304 279 269 275 100 98
100

Töo

1107 1107 249 440 1299 831 922 3486 2929 6415 110 —> 151 288 239
266

100 —
" 2t

3

ö

Magiftrats Perfoner"'och" Betjäning 916 9l6 190 342 564 549 655 761 2323 2568 — 193 — 333 271 100 102 4T
4_ — t

9
ö

KonRnarer 135 18 28 90 48 108 146 351 357 gg — 33 — 99 263 262 100 100 1 ~'
4
° 2töö

'!
42 6 8 3229 33 3611 155 6838 258 71ofi — 91

rful VP^bHk^S^t
"

"i d
'
B t

'
'

4640 4640 491 H56I 1631 1442 3722 3766 10484 01APP 42 245 227 231 100 98 1t'-

l/' d
'

Offic r" \d ^ja"'"^ 40605 40605 1762 6579 13961 5997 36087 36723 92415 o9904 1(5-519 4I98 3991 8189 217 224 100 97 4t% T%
BnikTldkare"

6
' °

aUm '

3759 3759 209 513 1877 100/ 3370 3429 9215 9388 13603 365 377 742 257 260 100 99 4tö 8_

Bruks- och Bårgsmån . 10271 10271 635 2217 4716 3732 9189 9472 24311 2569^ 50503 589 856 . 1446 244 245 100 100 2t%
^6°

1570 1570 155 244 1567 589 1368 1444 4660 5847 143 6 149 252 270 100 93 1t
7
°

TÖ
Privates Lakåjer, Jungfrur • 810 810 173 575 2349 4640 619 705 3951 6730 10631 — 454 — 181 - 635 621 659 100 94 — 5tö — Itö
Skogvaktare m. fl. 9890 9890 490 886 3784 2549 7349 8342 22013 21667 43630 — 542 — 714 —1256 229 220 100 104 — 2Å - /ö
Handtverkare på Landet .2494 12494 607 884 6160 2491 10128 10141 29339 26010 55399 5313 2971 6284 214 221 100 96 12t

8
ö 2/ö

Fitkare och Skärkarlar 5771 5771 282 817 1727 1546 4265 4319 12045 12453 24498 5496 3716 7212 213 212 100 100 41/ö 3tV
Vanförde, oduglige 5622 5354 3472 8566 3951 4939 1545 1579 14530 20438 55068 1408 1530 2988
Bräcklige, något duglige 8439 7900 3587 8956 3185 4804 1228 1357 16439 23017 39456 1163 1316 2479
Fattighushjon .... 1110 1116 1607 6465 1023 2543 828 890 4568 11014 15532 - 236 — 409 — 645

102 34 18 12 228 262 11 6 359 314 673 - 156 0 - 156
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Tlodmq SculpJit.
' ' Renou. 1805.

K ongl. Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
För Månaderne

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER*
År i 8 o 5.

PR/ESES,
Herr Baron J. G. LAGERBJELKE»

Amiral, Commendör : af K» S> O, St. K»

Sjukdommars Härjande i Sverige och
Finland Åren i?p6 * - och igög*

af

HENR, NICANDER*

XJnder det Betraktande, hvartil Tabdleraa
gifva anledning j delar jag Sjukdommarne> föm
uti dem nåmnas, uti 2:neflag: j:o) 'De> hvil»

X* V, A. Bandi Cfr* IV. Q, Må
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ka åro jåmnodande, och g6ra det ena året

nåftan lika flor fkade fom det andra nåml.

Barnsbord , Benbrott och Sår, Brånnfåf , Blod-

flod, Bukref, Bulnader och Ro fen, Fallande-

fot och Convulfioner, Gikt och Strypfjuka,

Hjårtfprång och Mafkar, Infpårradt Bråk,
Kräfta, Mag tårfk och Trånfjuka hos Barn,

Oangifven Sjukdom, Olyckshåndelfer , Rifen

eller Engelfka Sjukan, Skjorbjugg, Slag, Spe-

tålfka, Stenplåga, Vattenfkråck, Vattenkråfta

och Likmaik, Vattenfot och Gulfot, Venerifk

Sjukdom, och Ålderdoms krämpor; 2:0) De
fom åro fvåra härjande, ojämnt framfarande

och fraktande, fåfom Blodhoftning och Lung-
fot, Febrar, Fråsfe, Håll och Broftfeber, Kik-
hofta, Koppor, Måsfiing, Rodfot, Skarlakans

Feber, Dragfjuka och Halsfkifs. — De för-

re hafva på de 9 Åren 1795 och 1803
borttagit i Medeltal 40960 perfoner, och un-

der den tiden ånd rät fig enda! t imellan 38766.

C Ar 1796) och 43410 (År igoo ); \nUringr
fom hårkommer måft ifrån de oangifne Sjuk-

dom marne, Ålderdoms Kråmporne och Vat-
tenfoten, af h vilka de förde döda mellan n
och 13 Tu fen årligen, de andre mellan 8 och

IO Tufen, de Tredje mellan 3 och 4 Tufen;
det måfta antalet, då m i fs vax t infaller. De
måft härjande Sjukdommarne åter hafva få

o'\mnt vifat fig, att de ibland endafl hånryckt

omkring 50,000 och ibland öfver 51,000»

For
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For att vifä forluflen* fom alla Sjukdom*
niarne tillfammahs årligen åftadkommit ifråii

1795 till 1803 års flut, äfvenfom ait^ ändriri*

gen oägtadj hvilken Tabell -Formulären iQö±
undergått , icke defs mindre gifva tillfälle till

jårnforelfe inellan famma foriuft öch den förri

hände under Perioden ifrån 1775 till I7Q§*
år Uti Tabellen F antalet af de genom hvar
Sjukdom borrttagne månnifkör intaget $

jåmté

ett Medium deraf under QuihquénniUiri ifråti

1795 till igöö års fliit» öch vidare uti de fi*

fla Spalten, antalet af döde ibland iöooö lef-

vande famrnänftåldt iriéd det under förra Pe-

rioden; Uti Medium årö Åren 1801* i8öä
öch 1803 icke inräknade, emedan de borä

ingå framdeles Uti räkningen får fitt egefc

Quinqtlenhium j hvilket fédérméra körnmer att

jämföras ined det foregående. — Af dehnå
Tabell fes, ätt Febrar, Fråsfe* Hjårtfprång*

Måfsiing, öch i fynnerhet Eodlot vida äfta-

git i härjande
3
famt ätt dereinöt Blodhoftning

öch Lungföt^ Håll och Brofiféber * Kikhoftäi

Slag, Vättenfot öch Ålderdoms krämpor till*

tagit; men detta fenäre bor icke änfes fåförii

ifett fortfarande utari egentligen tililkfifvas

Mifsvåxtefne , fom infufcnö lig öch gfdfveii-

gen ökade Dödsfallen Åferi 17981 179g öch
%8oöi

Huru dé fvårafle Sjukdöffimäfne förhål-

lit fig i hVärt Låii i fénare tidef^ åf änteck*

Q, ä iiädt
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nadt uti Tabellerne G och H, hvilka i ån-
fcende tili fin utförlighet förmodas fjålfve upp-
lyia Ctt åmnc.

Upgift af For/åk, att, i likhet med den i

England mäji alhnmt briikcliga Tegel*

brännings utanK kofifam tillflåuning till-

värka, och utan murad Ugn bränna godt
Murtegel formedeijl brhnfle af ringare
värde, ån ved, kvarjämte bifogas feröd-

de underråttelfer om Engeljla Tegels till*

vårkningsfättet.

|_j ti Svenfka Oeconomifke Skrifter ifrån for»

ra hålften af forledne århundradet nåmnes re-

dan åtfkilligt om den i England brukliga en-

kla tiUflållning, att utan lerbråka, Torklada
och murad brånugn tillverka och bränna
brukbart godt murtegel; ifrån urminnes tid

bar ochfå Svenfka Allmogen fkrflådes likale-

des utan lerbråka och Ugn, tillverkat och
brant till egit husbehnf brukbart murtegel ;

des le fednare åren fleall älven där och hvar

i LandsoHerne någon hafva -anUåldr dylika

florre murtegel bränningar, men veffejhgen

lår dock hår i Riket hittils ingen Tegelbrån-

af

P. BERN H. BERNDES.

ning
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ning blifvit utari murad ugn vårkflåld i fiort,

formedelfl br-mile Kaf ringare varde ån ved.

Troligt åro dårfore Delågarena uti Bo- -

laget for Bergborrs - Forfok i Nerike de for*

£k, 10m biträdde af Oeconomi Hofmådarea
Herr Erik Persfon Möller, börjat i Afkers

Sochn af Örebro Lån ett få befkaffat Mur-
tegelbrånneri, och fiflforledne år gjordt 2:ne

fårfkildte lyckliga forfok , att utan ugn brän-

na ett ganfka godt Murtegel formedelft brånn-

bar AlunSchiffer ; till den åndan uppfattes det

obrånda Teglet endafl i flapel på bara mar»

ken, innehållande Stapeln till det förra for-

fok et fom gjordes under ett hrådfkjul omkring

18,000 flycken flora Murtegel, och till det

fenare, fom förrättades under öppen himmel,

12,000 flycken till åtfkillig florlek flagne och

på Hållet Soltorkade ; uti bågge blef florda de-

len af teglet fortråfPeligt val bråndt, undanta-

git det fom gjort ffaplarnes yta, och hvitket

icke eller förväntades kunna blifva annorlunda.

Som desfa bågge forfåk flagit ut efter

énfkan, förmodas att en kort befkrifning om
deras tillflållning beledfagad med några flrod-

da men dock utförligt uppgifne underråttelfer

om Tegeltillvårkningsfåttet i England, fkall

vågleda till ytterligare vårkflållighet af flera

dylika forfok for att utröna huruvida man i

detta hånfeende kan begagna ej ailcnafl bränn-

bara fläffern dar den åges, utan ock i brift

af den famrna, andra fiags brånflen af mindre

Q, 3 vårde,
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vårde, fåfom brånntorf, fpånor och frnått

huggne tråd-? och ris-qviftar m. m. tillhopa-

blandade; åtminftone hora underråttelferne om,

$et i England allmänt yidtagne Tegeltillvårk-

iiingsfåttet
,
gifva nyttig anledning till lika fore-

tag, att med minfia koftnad inråtta goda Te-
gel rhrånnerier, fl med ved, fom med flenkol.

f^enna forhoppning fynes vara mycket billig,

fedan man haft den, tillfredsftållande erfaren-

het att blott några tillfälligtvis och knapt mer
ån mundteligen gjorde beråttelfer om Tegel-

tillvårkningen i England, hafva tillika med
ett och annat forfok, att anyånda brännbar

Alunfkiffer till brånfle i flållet for ved till åtr

fkillige husbehof gifvit anledning till ofvan-

påmde ron, att bränna god t Murtegel med
famma flags Skiffer, åfven få yål utan, fom
xned enkom därtill koftfamt uppmurad ugn.

Den ordning hvaruti det obrånda teglet

blef uppfatt uti Stapel till bränning med Skif-

fer, inhem tas. tydeligafi af bifogade:

Tab. IX. Fig. I. fom foreftåller genqmfkår-

ning af ftapeln långs efter;

|ij a, Eldningstrurnmor eller ror gående tvärs

ofver flapeln, hvaruti till antåndningen

inlägges kryfsvis ett underlag af gammalt
gårdde och tort ris, hvaruppå fylldes med
brandfkiffer fonderflagen i fmå flycken;

t>$b, Mellanrummen inuti Stapeln fyldes helt

och hållit med likaledes fonderflagen

brandflkiffer[

$

\



*<?öJm Oä. Nov. Dec. 20?

t, c, Stapelns yttre fldor, upplagde i band och

forband, och däremellan fyllningen af ut-

brunnen fkiffer och afkblandat grus, h vilka

utvändigt till hettans båttre quarhållande

blefvo fogftrukne och rappade med mur-

bruk af Ler oeh fand, hvaraf under på-

flående brånning altid hölls något till

hands fårdiggjordt, for att därmed kenaQ

tillfmeta de dår och hvar fig yppade
fprickor, igenom hvilka hettan formå^k-

tes trånga fig ut; For ofrigt var Stapeln

långs efter afdelt i 2:ne lika delar tor-

medelfl en uppflaplad dubbel fkiljeniur

,

hvars hela tjocklek var lika med långdéa

af 2:ne fl. Tegel. Framtill uti öpningen

af eldningsroren dår påtåndningen fkedr

de, underholts elden med litet vedfiråns-

]e efter hand tillagdt, intills den tagit fig

v ål upp uti ofvanofver liggande Skiirlr

hvarfven, hvilket gemenligen fkedde i«-

nom dygnet, hvarefter öpningen , dar

påtåndningen fkedt, tillflångdes med töfa

flenar, hvilka ock, få fnart elden for*

mårktes vara uppkommen till Sfvérfla

delen af flapeln, blefvo, fluteligen till fin e-

tade med nåmde murbruk, på det au

hettan måtte fprida lig jåmt omkring m
uti flapeln; åfvanuppå h vilken federmera

noga efterlågs, hvarhålfl ^glodningshetta

eller låga började bryta fig ut, igenom

det till betäckning påiagde några tums

Q, 3
~ tjock*
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tjocka hvarfvet af ntbrunnen fkifFer, att

ffraxt tillflånga och dampa det igemorn-

brutna ftållet, formedelft tjockare pålägg-

ning af utbrunnen fkifFer, fom efter be-

bof hämtades ifrån låmnirigarne af några

dår nåra invid förut gjorde férlok, att

med famma ilags brände anftålla tegel-

bränning i en därtill på prof uppmurad
ugn, hvarom be^ruttelfen blifvit införd i

Kongl. Vetenfkaps Acad. Handl. 3 qvar-

talet år igo3o

Enligt det fått flapeln var uppfatt,

kunde defs påtåndning och bränning för-

rättas fiyckevis, och likafå det fullbrån-

da teglet uttagas, famt obrånt tegel i det

utrifnes flålle infattas till bränning, det

förra vårkOåldes dårfore efter hand, och
det fednare fkedde åfven till någon del.

Sedan flapeln blifvit ofveralt igenombrånd
och fluteligen affvalnad, formårktes un-

der defs rifning, "att teglet nåftan ofver-

alt blifvit förträffligt godt; men ätt, få-

fom förut blifvit anfördt, det fom (lådt

ytterft, och utgjordt flapelns fidor, icke

kunde mojeligen blifva lika få jämt och
val igenombråndt; af det tegel åter fom
flådt innerft, och fom varit omgifvitmed
den florfla fläffermarsfan, befants en del

mycket glasbråndt, och åfven några fle-

-mx deraf fmålte och fammafifiutne.

Emc-
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Emedan teglet till förda förfoket blef

fåfom figuren utvifar/lodrått uppflaplat,

- blef ochfå hela tlapeln ofvantill omgif-

ven med ett trådknåppe flottat med flråf-

vor, att förhindra fidornes utfprångning;

men till det fednare förfoket, dår fidor-

ne af ftapeln gjordes fluttande inåt, b&-_

hofdes icke famma föriigtighets - anflalt;

förofrigt upfattes teglet vid det fednare

förfoket nåflan lika fom till det förrbe-

rörde, endaft med den åtfkillnad, att de

-innerfta mellanlägen af fkiffer gjordes nå-

got mindre tjocka, hvaraf utflaget ochfå

blef båttre; det vifade tillika tydligt, att

af fkiffern bör låggas underfl och ofverft

famt på fidorne af tegelftapeln tjockare

hvarf ån inuti den famma; men fom fkif-

fer hettar ganfka flarkt, ankommer det

uppå vidare ron, att i alla fall, hvarken

taga för litet eller för mycket dåraf;

Teglets fammanfmåltning torde likvål

kunna forekommas medelft utftioendet

emellan tegelhvarfven af fondertorkad
fkifFer (om få långe legat i öppen luft

till defs den dåraf biifvit fkiffrig och los,

och därtill våljes i fynnerhet af den art,

fom vifar fig minfl benåeen till att i ftark

eld fmålta tillhopa. Det år dårfore nö-

digt, att igenom medelmåttigt flora Te-
gelbränningar utröna förhållandet af det

brånfle man årnar begagna, för att feder-.

Q, $ mera
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mera vara fåker, att det fkall full-

komligen lyckas uti ftorre; hvad ofta om-
talte fkiffer beträffar, har erfarenheten vi-

fat» når dåraf ej tagits formycket, att

Teglet blifvit likafom porcelain bråndt

och tillika ganfka ftarkt, b vilket fednare

kan hårida bor tillfkrifvas den uti fkif-

fem infprångde jårnhaltiga fvafvelkefen.

Imedlertid år redan tillråckeligen ut-

redt, att godj; murtegel brånnes på for-

utbefkrefne fått beqvåmt och uran fyn-

rierlig koflnad, formedelft alla brännbara

ikifferflag, hvilka fedan de blifvit utbrån-

de intaga nåflan lika flor rymd fom for»

Ut, Otvifvelagtigt kunde derfore ockfå

tegel brännas på enahanda fått ej allenaft

formedelft det fåmre flenkolsflag, fom
måft nyttjas vid Glumslofs Tegelbrånne*

ri uti Skåne, utan ock med det fåmfla

af den fåkailade ftenkolsfiifen, hvilken

till bet3^delig måogd åtföljer de uti nyfs-^

riårode Hertigdomme upptäckte Stenkols-

fiotferne. Men det kan icke eller blifva

mycken fvårighet, att nåflan på lika fått

forråtta Murtegelsbrånning, medelft brån-

flen, fom forbrinna tillafka, allenaft Teg-

lets uppfåttning i ftapeln råttas efter brån-

flets olika förhållande i fådant affeende.

All det murtegel, fom i England allmänt

nyttjas till Byggnader, blir merendels

både formarft och torkat under éppeu

him*

i



mel ute på marken, och fluteligen dår-

fammaftådes uppftålt i flaplar, åfven bråndt

utan annan ugn, ån den hviiken fjelfva

teglets uppflaplingsfått utgör; det år en-

daft till Takpannors och dylik båttre

Tegelstillvårkning, man uppfåtter vidlyfti-

ga och koftfamma byggnader af torkla-

lador, Lerbråkor och fafl murade Ug*
nar, hvilka fednare gemenligen åro un-

der bottnen af rummet, hvaruti Teglet

infåttes till bränning forfedde med hvålf-

da rorgångar, hvaruti jåmn eld liggande

på rift med alkrum inunder, blir under-,

hållen med goda flenkol i (torre flycken

inkallade få långe bränningen påflår; men
förofrigt blir alt vanligt murtegel tillvår*

kat på ett få enkelt och lått, och åfven

pftaft nog vårdsloft fått, att det icke blir

fvårt att förklara, hvarifrån den otroligt

flora mångd tegel erhålles, fom flåndigt

användes uti ett fkogfattigt land, då?
fnart fagt alla flags byggnader uppforas

af tegel, det ringa antal undantagit, fom
dår och hvar uppbygges af därtill tjån^

liga Bergflisarter eller ock al huggen flen.

Det fått att bygga hus af ler, fom i

fednare tider hår i Riket blifvit kåndt,

Jiar vål ochfå i England blifvit långe

forfokt; men begagnas dock på ganfka få

orter, och det åndå endaft till fmårre och

låga, byggnader uppförde, få vål med
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fom utan korsvårke; drsfe fednare anfes

likvål vara enligt erfarenhet båttre och
beflåndigare, ån de fom tillika beflå af

korsvårke, neml. de fom blifva uti där-

till tjänlig årstid upplatte, fulltorkade och
vål afrappade, famt federmera altid våi

takhållne, fådane hus, hvars murar varit

ifrån 12 till ig a 20 tum tjocka hafva

befunnits flå vid magt 60 a 70 år, utan

att hafva tagit mårkelig fkada, då däre-

mot Hora och höga lerhusbyggnader med
tjockare -murar icke bibehållit fig lika vål

formodeligen af ordfak att de till (torre

byggnader årforderlige tjockare murar icke

hunnit vål igenomtorkas famma fommar
de blifvit byggde. Med alt det fkali til-

lika vara formårkt , att det år vida bått-

re till flora lerhusbyggnader bruka ett

vål torkat obråodt Tegel,

Ochfå kan vål fågas att ganfka myc-
ket, om ej det måfia af det Engelfka van-

liga murteglet, fom fkall vara bråndt, år

i fjelfva vårket foga båttre, om ej ftun-

dom fåmre, ån vål flagit och foltorkadt

obråndt tegel ; emedan det blifver gemen-
ligen altfor vårdslöft tillvårkadt. Likvål

tråffas Lera på de flåfla orter af England
i naturligt tillftånd blandad med få till-*

råckelig del af fand, fom fordras till ett

forfvarligt, och på några flållen till ett

ganfka godt tegel Men i bagge fall gjor

mm
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man fig dårmed likafullt ingen vidare

möda, ån uppgrafva leran, lågga den fa

tillhopa , att dårpå kan ilåppas eller dam-
mas vatten, famladt antingen efter rågn

eller framiiladt utur fluttningen ifrån nå-

gon högre upp belågen trakt, och åndte-

ligen då leret blifvit dåraf igenomblott,

antingen trampa eller ock omröra det med
fpade, att det hånger någorlunda tillho-

pa och kan arbetas; då år det redan fär-

digt till tegel- formning, hvarmed oftaft

blott invalider, qvinnor och barn fysfel-

fåttas. Gemenligen betalas tegelformnih-

gen efter accord per icccrdet hvarunder

inhegripes få val lerans trampning, fom
det formade teglets uppfattning till tork-

ning, en rafk karl plår om dagen forma

6000 hogft 7000 fl. Tegel, hvarje af 9
Engelflke tums långd, 4I dito bredd och

2 \ dito tjocklek, medelft biträde af 4
handtlangare neml. en fom fpåder och
trampar eller arbetar leran tillreds; en

iom tager upp åmnen och tillreder dem;

en gosfe eller flicka fom flror fand ofver

de formade teglen och lägger dem på
Ikottkårran hvarmed den 4:de Handtlan-

garen bortkör £5 fl. i hvarje forsla och
uppfåtter dem till torkning. Detta låter

fig få mycket låttare gjora, lom det [kall

icke vara ovanligt, att en ung och knapt

fullvuxen flicka, endaft med tillhjelp af
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en annan lika ung flicka fom bår frarii

leran till formbordet, och en ånnU yn-
gre gosfe, fom bår bort teglet och upp-
flåller det till torkning, kan forma nåra

3000 å. fådant tegel om dagen. Omkring
London i nejden af Mary-bone, Totten-

hant * Court-road , Iflington, Stepneij &&

.

hvareft i fednäre år flora trakter blif-

vit bebyggde, finnas vidflråckta fål t upp-

tagne till Tegelbfåntterier, och på {am-

ma flållen dår teglet blifvit tillvårkat,

åro federmera deraf hus och byggnader
uppförde, hväfigenom åfven vunnits den
formon att grafningeii for grundmurar
och Kållarevåningar redan varit gjord»

Det på fagde flållen tillvåfkade allmåri-

&a murteglet år af 2inc flag: Grey-ftöcks

och Place-bricks kallade * bågge af fäfn-

rna florlek fom nyfs förut anmärktes,

rnen Ikillnaden forofrigt derri emellan bé-

flår dårutij att de forflnårtide årö båttre

brånde, och åga en gråagtig ijufäre fårg^

årt de fednare, fom årö lofäre och min*

dre brånde j famt dårföre endafi tjånligé

till ikiljemurar; då dåremot de förra kun-

na brukas ej allenäft till yttré murarne
utari ock till revetering utanpå hufet;

Place-bricks tråffas flundom få illa bran*

de, att de kunna krammas fonder emel-

lan händerna* och likvål anfes det värå

gödt fiog till fyllning emellan irådvårket
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på korsvirkshus. Men Leran hvaraf-nåm-

de,2:ne tegelforter tillvårkas, år ockfå af

det fåmila flag, fom därtill kan uiojeli-

gen användas; den år gråagtig till fårgea,

emedan den år blandad med mylla, dy
och andra otjånliga ämnen, och tages

genaft under ofra torf eller gråsfvålen*

ingen fand blandas till den famma, men
i det ftållet flenkolsafka , fom kopes och

håmtas ifrån hufen i Staden. Stenkols-

afkan fom tillfåttes for att gifva teglet

båttre bränning, harpas och rånfas innan

den blandas tillhopa med leret, på föl-

jande lätt: uppå ett hvarf upplagdt af

den uppgrafne leran vid pafs 18 tum
tjockt föres med fkottkårra ett hvarf af

kolafkan ungefår 5 tum tjefckt, hvarup-

på åter kommer ett hvarf af lera, och
dårpå åter lika fom förut ett hvarf kol-

afka, och hvarmed fortfares hvarftals få

långt och få högt man med beqvåmlig-

het kan gjåra det. Från en fålunda upp-f

kaflad håg af lera och kolafka tages ett

ftycke i länder, fom påfpådes med vat-

ten, omrores och återigen blandas med
fållad kolafka famt fluteligen trampas af

en karl i några timmars tid , alt efter

mängden af åmnet år flört till, och hvar-

af gjores färdigt få mycket den föregå-

ende dagen, fom på den följande fkall

formas. Således gjor Mim fig foga mer
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rnoda vid lerans beredande till Tegel på
detta fått, ån på det förut omtalte, men
i bagge fall tyckes altfammans vara nog
vårdsloft anftåldt och långt ifrån icke

livad det borde och kunde vara.

Till torkning uppftålles Teglet på op-

na marken i långa dubbla rader hvarde-

ra af ett tegel i bredd af 10 dito i hogd P

hvarvid iagttages, att låmna en liten öp-
pning emellan hvarje Tegel for vädret att

*fpela dårigenom. Emellan hvart par ra*

der af fålunda uppflåldt tegel lämnas 4
alnar breda gångar, gjorde något lägre,

ån den jämnade marken inunder de upp-

flåldte tegelraderne. Ofver nåtterne åf-

venfom ock de dygn hvarpå rågnig vä-

derlek infaller, betackas tegelraderne med
pålagd halm, eller ock med deraf enkom
därtill gjorda mattor. Teglets torkning

påftår mer och mindre långe efter väder-

lekens befkaifenhet, men gemenligen for-

dras därtill 3 a 4 veckors tid.

Huruledes tegel uppftaplas till bränning,

kan låtteligen inhämtas af bifogade:

Fig. 2, genomfkårning tagen långs efter ett ftyc-

ke af en fådan ftapel.

Tab. IX. Fig. 2. a. a. Planen hvarpå Teglet

fkall flaplas utjämnas litet lluttande inåt

ifrån fidorne, och belägges med en en-

kel botten af redan bråndt tegel, hvar-

på det obråndas uppfattning börjas med
defs
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defs ftållande på kant långs efter flapelri>

låmnade tvårs ofver den famtna

b.b. och c.c. opningarné, hvaraf b.b. årö fjelf-

vä eld-antåndningsholen^ fom komma vid

pafs 4 § aln ifrån hvarandra, men ccj

åro få kallade dead-holes eller blinda öpp-
ningar; de förre hvaruti påtåndningen

fkall (kc
4

fyllas med flenkol och hopvi-

rade fmå knippor af halm och toft fis>

men de fednare fyllas endail med Cin-

ders eller måft utbrände flenkol, och i-

genmuras fift oppnirigarrie till dem med
tegel

d.d. Små öppningar eller draghål, firykaride

tvårs ofver h vartannat fkifte eller hvarf

af ftapeln, h vilka ochfå fyllas ined Cinders;

é.e. Skiftet hvärifrån och till

f. f. Skiftet dår fiäpeln får en äffatts, Cinders

flros emellan hvarje fkifte $ under de ne-

derfta till 3 tums, men under de ofver-

fla till 2 tums tjocklek; och ifrån fta-

pelns äffatts till

g.g. toppen eller det ofverflä af fiapelri flros

likaledes Cinder emellan hvarje fkifte ån-

nu mindre, neml. från 1 * till i tum tjockt

under de ofverflä fkifteria; Stapeln öm-
gifves fluteligen med

h.h; beklådning äf bråndt tegel på alla fidor.

For ofrigt vifär Figuren^ att flapelii gjöres

docerandé med fidofné inåt, och ätt alla

hvarf eller fkifteri blifva något högre vid

fr A* HatidU & tn
,

R hor-
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hornen af fiapelns fidor och infånkte midt
uppå* Stapelns ftorlck råttas efter mäng-
den af det tegel man åger till att brån-

Ba; en flapel fom innehöll ungefärligen

500,000 ft. eller § million Tegel, uppmät-
tes till 24 alnar i bredd, 36 dito i långd

och 5 § dito i höjd; och till hvarje

IOO,öoo (1. Tegels brånning åtgår minft

S2 Chaldrons Cinders eller vid pafs 117
k 120 Svenfka Tunnor, oberäknat hvad
af flenkol, halm och ris behofs till på-

tandningen.

Bränningen af en fådan flor Tegel Sta-

pel upptager gemenligen 3:ne veckors tid

innan den blir fullt utbränd och teglet

få mycket affvalnat, att det år fårdigt

till uttagning. Så fnart elden uti påtånd-

liingsholan kommit fig vål till att brin-

na tillmuras de famma genan
1 med tegel,

och yttermera tillfmetas de åfven med
lera, på det att elden må ftiga upp i fla-

peln, och inuti den fprida fig jåmt om-
kring; hvarfdre ock hålles jåmn tillfyn,

iikafom vid en Kolmila, att, hvarhålft

låga af eld formårkes bryta fig ut, ge-

nafl tillfmeta lamma flållen likaledes med
Lera , fom till den åndan flåndigt år till-

hands. Som fiere dagars tid åtgå till upp-

fattningen af en få flor Tegelbrånnings-
flapei; få kan påtåndningen deraf fke

ftyekevis, och foljagteligen teglets uttag-

/ ning
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ning likafå* h vilket ochfå flere gånger

ilcedt desfe fednare åren* hvarunder va-

rit ftark äffåttning på murtegel till det

flora antal nybyggnader^ fom derinä ti-

den blifvit gjorde mer åri någonfifi, i

London och dåromkring, Rljefl låter man
håldre Tegelflapelns flora nias fa flå orörd

till hela bränningens flut, emedan teglet

då blir med mindre åtgång af bråhflé

mårkeligen båttre bråndt. For fammä ord-

fak iTcull brånnes Teglet ockfå hålft i

ganfkä flora Aaplar;

Med alt det anvåndes dock tili bran-

riingen af få anfenligt flora Tegel-flaplar*

få ringa qvantitet af Cinders, att det icke

år underligt j hvarfore murteglet blir ge-

inenligen illa bråndt b och flor del deraf

föga mer ån vål genomtorkat; fådant be-

finnes det tegel vara i fynnerhet$ fom
flådt nedantill i flapelri; éndafl högre upp
uti denne fås det båttre teglet j fom kaU
las Grey- flocks % hvilket lik vål ockfå år

gemeniigen nog losbråndt. Till denna of-

verdrifna hushållning med brånflet^ år

defs flora dyrhet i och omkring London
troligen den fornåmfla ördfaken ; mail

marker vid Tegelbrånnerierne i de trak-

ter af England , dar tillgången på flén-

kol år nåra tillhands, och brånlle foljag-

teligeii århålles till mycket lågre pris, att

ockfå dårfammaflådes tages till tegelbraii-

R B him
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ning på enahanda fått, ett både båttre

brårifle och vida (lorre mångd deraf. Vid
j

Hull - Birmingham &c. dar Leran till mur-
teglet beredes lika vårdslöfi , och brånnes

likaledes uti dåraf helt och hållit till

hvarje bränning uppfatte ftaplar, beräk-

nas åtgå till bränningen af en (lapel in-

nehållande omkring 40,000 ft. Tegel, vid

pafs 14 Skottl"ka eller 1 8 f London Chal-

dron fmå flenkol ; foljagtcligen till hvar-

je 100,000 ft. foltorkade Tegels bränning

vid pafs 450 a 460 Svenfka Tunnor fmå
flenkol. Men flraxt utan for London fin-

nes ockfå tegelbränneri, hvarefl tillvårkas

ett till utfeendet gult tegel, till godhet

och hårdhet lika med det båila Hollånd»

fka; detta fåljes till ovanligt dyrt pris,

och brukas till Kållarhvalf, infattningar

vid fonfier, pelare på husfasader m. m.

Leran hvaraf det tillvårkas, träffas en-

daft på en vifs trakt utan for Vhite-Chap-

pel; den arbetas for 11 uti lerbråka , blan-

das fedan upp med J del af en llags fand-

blandad-lera eller fem-fand, dårflådes

kallad Loam, fom fås nära invid famma
flålle; denna masfa arbetas vidare ii 11 lain-

ni ans genom trampfiing af karlar uti ned-

fånkta gropar eller Balins, fom på bott-

nen och fidorne åro flenlagde och flc n-

fatte; fluteligen blandas därtill ännu 'del

af väl fållad fknkolsafka, hvarefter alt-

lam-
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fammans å nyo trampas och arbetas val

tillhopa. Teglet fom flås deraf, och fovti

blir det båfta af fåkallade Rubbing-bricks

uppfåttes till torkning uti långa rader på
marken lika fom det fåmre murteglet,

men får i Hållet for ofvertåckning af halm
ofver hvarje dubbel rad ett lått tak af

lofa på ribbor upphängde taktegel, h vil-

tet h vilar på fådane fmå uppftåndare med
flråfvor, fom Fig, 3 féredåller. Detta

fålunda torkade teglet uppfåttes ockfå till

bränning uti flapel, på lika fått fom det

förut omtalte allmänna murteglet, men
med den åtfkillnad, att det ej allenaft

brånnes med mera brånfle af båttre halt,

utan ock uppftaplas inom beftåndige till

den åndan uppförde murar, fom omgif-

va (lapelns 3:ne fidor for att i fiållet for

den lofa tegelbeklådningen båttre inne-

hålla hettan, och fedan infattningen af

Teglet blifvit gjord, tillmuras åfven fram-?

fidan af ugnen med bråndt tegel.

Uti 2:ne fådane fammanbyggde ugnar

befants h vardera ugnens hogd innom mu*
rårna utgjora vid pafs 12 Engeifk^ fot

eller något drygare ån 6 Svenfka alnar,

längden ifrån framfidan till bakmuren 24
dito och bredden ig dito; och fom ug-

Jiarne voro fammanbyggde eller lågo bre-

devict hvarandra, få utgjorde deras bredcj

tillhopa en flråcka af 36 Sv. alnar,

R 3 Af
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Af nyfsbefkrefqe leråmne gjores åfven,

f3c båfta åril-golf och Cprdon- tegel, hvilket

fednare brakas till kröning på båttre bygg*

$e husmurar i Hållet for därtill huggne

(lenflifor. Men åril-golf och Cordonften

fåfom ock takfpån och åspannor famt 11

reyeterings -tegel m, m. brånnes endafl:

uti enkom cjårtill murade ugnar forfedde

med höga Cpnifka dragkupor, inrättade

på likafått, fom det befkrifves uti K:gL

Vet. Acad. Handl. 2 qvart. år 1 802. Le* il

ran, fqm vid de flere fådane omkring Lon-
don varande Tegelbruken användes till

fiftnåmde tegelforter, år till fårgen rod*

agtig, pch fås vid Bagners Wells och fle-

reflådes på 5 a 6 fots djup under mar-

ken; anfes nått den förut omtalte gulag*

tiga leran, vara den båfta till takpannor,

och brukas till hennes uppblandning vid I

pafs Jdel af forutnåmde lerblandade mo^ il

fand kallad Lpam, fom måfte håmtas i-

från oftra tragten utanför London. Den-
na lera tillarbetas uti vanlig perpendicu-

ler Lerbråka fom drifves med håft, och
j

Jivarigenom leråmnet hvaraf Takpannor
flås, går a:ne och åfveq 3:ne gånger, i

fynnerhet då deraf fkall blifva det båfta-

teglet tillvårkat, men eljeft endaft en gång,

Af Takpannor formar en karl med till-

hjelp af fin hadtlangare om dagen tak-

<qc\i ås, -pannor ^op ft., rnen af Takfpåns-?

pan?
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pannor omkring 1500 ft. Takpannornes
torkning påftår 3*.ne veckor och åfven

mer efter väderlekens belkafFenhet, innan

de blifva fårdige till infåttning i ugnen.

Torkladorne vid desla taktegelbruk åro

vål ftore, men gemenligen mycket enkelt

byggde af fvagt virke till uppflåndare,

hvarpå ett pannetak hvilar, och på fl-

dorne emellan uppftåndarne åro dels luc-

kor hångande ofvantill i gångjärn, dels

lofa halm eller baflmattor, famt innantill

torkiafvar for takpannorne hlott af lofa

bråder, fom vid åndarne och midt up-

på uppbäras af tegelflenar. For takpan-

ne-fpånarne åter brukas lofa lågter, hvar-

uppå de uppftålias få, att 2;ne takfpånar

t i 11fam 111anlagde luta tillhopa med s:ne an-

dra uti likbent vinkel och få immerfort

hela raden igenom, på hvilken åter låg-

ges s:ne lågter i bredd, hvaruppå upp-
Hålles på lika fått i rad ett nytt lag af

takfpånor parvis lutande emot hvarandra»

Innan takfpåns- teglet uppftålles på fag«

de fått, har det forft legat ett par dagar

att torka ute på en jåmn plan af bara

marken. Aril-gotf och Cordon- teglet upp-

fåttes få fort det blifvit format, uti dub-

bla rader, under fådane fkjut och på fam-

ma fått fom fagt år pm Rubbing- bricks

tills det blir någorlunda torkat, hvareft er

ciet (kåres jåmt i kanterne på eri Hågs

R 4 hof-
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fiåfvelbånk och federmera uppfåttes på
pållningar i tork -ladan, dår det behof-

yer 2:np månaders tid till torka, och fat-

tes fluteligen in uti den runda kupan 6f«

yer Tegelugnen for att dår medan en

ugns bränning påflår blifva ofverflodigt

fulltorkat, innan det infåttes i fjelfva ug-

pen till bränning, emedan deras långfam-

inare och långvarigare torkning anies va-

ra riocUg till att förekomma deras kaft-

ning i bränningen. Den höga Coniika

Jiupan hvarmed Tpaktegejugnen omgifves,

Jcpflar yål i fårOa utgiften ganCka myc-
ket

?
men medför den flora nyttan, att

formedejft (larkare drag fåvål fortfkynda

feglet^ brånnirsg fom afkylningen, på vi-

^a kortare ticj , ån det förutan fådan kur

pa kunde fke, aldenftund bränningen dår»

igeqpm blir gjord på g:ne dygn, derun-

cler innebegripit hela tiden eldningen på-

flån afkylningen åter på i|a2:nedygn,
fpm bor gjorts fmåningom genom våder-

^ragets, pkande efterhand, och ej på en-

gång, hvilket fkulle fordårfya teglet och,

gjora det (kort

Uti en taktegelugn af detta {lag, iom
inuti infattningsrummet var hog 10^ En-
gelfk fot, lång ig fot dito

?
bred 6 fot

Öjito, kan infåttnirjgen forråttas på en dag

till ^^ernpel fålunda : nederft eller till un-

|§§?1|| på bgttpen fåt tes 5 hvarf högt af

fkiftc=?
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fkiftevis och på kant flåldt golf och hvalf-

tegel af båfla åmnet, bågge flags teglen

af ungefårl. vanligt Engelfk Tegels flor-

lek, tillfammans utgjorande en hogd af

21 I Engelfk tum, och ett antal af 6,200

fl.; dår ofvanpå 3:ne hvarf takpannor af

15 1 d:o tums långd och 10 d:o tums

bredd, flålde fkiftevis på kant tillfam-

mans utgörande en hogd af46 \ d:o tum

,

och ett antal af g, 300 fl.; federmcra of-

vanpå Takpannorne, flålde Takfpåns d:o

fom måfl nyttjas till tåckningarne i Lon-
don, och åro af 1 1 § d:o tums långd, 6 J
tums bredd, famt J tums tjocklek, forfed-

de med 2:ne hål vid ofra kanten for

trådpinnarne hvarmed de Ikola upphän-

gas, af hvilka 5 hvarf inflålde tillfam-

mans intaga i hogd 57 § d:o tum och

utgjora ett antal af 20,100 fl.; på detta

fått blir ugnen fullfatt med ett antal af

35,600 fl. diverfe flags tegel. Ofverft på
ugnen utbredes fluteligen tvånne lag brån-

da Takpannor till betåckning lagde på
plätten for att längre qvarhålla hettan

,

och förhindra defs altfor häftiga och o~

jåmna bortgång under bränningen. Sift

igenmuras infattnings -portarne, flenkolen

inläggas på Riften under Eldningshvalf-

ven, och få fnart elden blifyit påtänd,

tillftångas både fonder och dörrar på ku-

pan 9
men jårndorrarne for Eldningshyalf»

R § ven
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ven hållas 6pna, intill defs elden kom-
mit fig till att vål brinna, h varefter åf-

ven de tillftångas. Sedermera opnas ej

dårrarne till kupan forr, ån emot flutet

af bränningen. Stenkolen, fom brukas till

brånfle i Taktegel -ugnar, åro uti grof-

va ftycken och af godt flag, men blan-

das dock med Cinders i början af eld-

ningen. En bränning af forenämde ugns

florlek kråfver minft 4 Chaldron af flen-

kol och en dito af halfbrånda kol eller

Cinders, tillhopa 5 Chaldron , fom utgjo-

ra inemot 50 Svenfka Tunnor.

Som prifet på diverfe forter Tegel

plågar uti London vara i forhållande till

det fåmfla, hvilket kallas place-Bricks,

och vanligen betalas med 18 ä 10 Sk. Sterl.

per iooo:det utan att beräkna accifen,

fom nu mera gör det famma mycket dy-
rare; få vill man fluteligen anföra föl-

jande for att gifva något närmare be-

grepp dårom. Antages värdet af place-

Bricks = 1 på iooo:det, få åro af diver*

fe Tegelforter:
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Storl. i Engel.
Tum. Proport. i Prifet.

Långt. Bredt.
Tjockt. värde.

Diveife
Tegels

1

Place-

j
Bricks

j
värde.

Grey Stocks - * 9
T ,

4| — T
I

Paving-Bricks - - 9 4| II —

T

l| I

Rubbings d:o af Me*
delforten - - - 9 4| ™ 2 I

D:o D:o af båfta dito 9 41 3§ I

Plain-Tiles ellerTak-

fpån -
I

2
_ T

»I
Pan-Tiles eller Tak-

pannor - . - 3i
Ridge-Tiles eller ås-

"\

T
\pannor - - 12 9 31

Tents eller årilften - 19 10 »I 81
JToot-Pricks eller golf-

ften - - - - 12 12 2 12 å 14

£ooping.Brick eller

Cordonöen 18 12 »i SO å 56

$ i k a ng,

^^Lnniodade af Kongl. Vetenfkaps-Academien

hafva vi genomlåfit Hr Capitaine Berndes af?

handling om Sättet ut utan kofifam tillftållning

tilvarka, och utan murad Ugn bränna godt Mur-
tegel formedetjl bränjle af ringare värde ån ved

m. m. Desfe Upgifter, hvilka dels åro grun-

dade på egne Ron, dels beledfagade med up»

iyfan«
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lyfande anmärkningar om Engelfka Tegel til-

vårkningen fortjena få mycket mera Rum i

Kongl. Academiens Handlingar, fom de få-

jcerligen blifva af mycket varde for vårt Fä-
dernesland där outofelige tilgångar finnas af

Brandfkiffer och Lera i Nerike, Öfler och
VefterGåtland , Oland, Skåne, m. flere flållen*

At nyttia fluffern få iom brände vid Alun til—

vårkningen har långe varit begagnat vid Garp-
hyttan i Nerike och forft i fednare åren har

man funnit defs användbarhet til famma ån*

damål i Veflergotland och på Öland.

Vid Hunneberg i Veflergotland har man
med framgång forfokt at i (amma gropar där

kalk och Cement brände för Trollhåtte Slufs-

yerks Byggnad ockfå bränna tegel i mindre

quantiteter. I Södermanland har ockfå en Pos-

fesfionat flagit murtegel desfa fenare åren och

bränt det uti fiaplar til den myckenhet att

en Ladugårdsbyggnad af 80 alnars längd där-

med blifvit upford. Vid teglets bränning har

åtgången af brånlle varit mårkeligen mindre

både i anfeende till myckenhet och {lag, ån i

vanliga tegelugnar, h vilka på detta fått kun-

na umbäras, då frågan år om Murtegel. Alla

underråttelfer, fom kringfpridas for att med
lätthet och utan lynnerlig koflnad tillverka

detfamma, tjäna åfven att på dubbelt fått fpa-

ra fkogarna. Stockholm d. 23 April 1805.

Peter J. Hjej-m. Bengt. Fr. Geijer.

hr*
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Forfök till de Sven/ka Ckad-Arternas tipp»

JtåUning och bejlrifning

af

CARL FREDRIC FALLéN,
Botan. Demonflrator vid Kongl. Acad, i Lund»

I3et Infedl-Slågte, fom i Linne i Sy(lem
bår namn af Qcada, och dårflådcs bar fitt

rum bland Hemiptera, horer efter Fabricii
uppftållning till Rhyngota, en Clafs, h vartill

de infec"ler råknas, fom hafva ett ned åt bro-

ttet bojdt, med ledfull fkida forledt fnyte (ro*

Jlrum) h vilket innefattar munnen; ågande for

éfrigt inga maxiller.

Afvikelfen i munndelarnes byggnad å eri

del arter, fom Arch. v. LiNNé räknade hit,

har foranlåtit Prof. FabriCius, att fkilja dem
åt, och ftålla dem i egna Slågter; h vartill

utomdefs den öfriga kroppsfkapnaden, fom år

få olika, och hos visfa i fynnerhet Indifka

arter, altfor béfynnerlig, åfven med fkål tycks

berättiga dem.

De i Sverige fundne Arter af denna
djurfkara åro til florre delen att anfe for fmä
Infecter, då flera dåraf ej mycket ofvergå

halfannan lineas långd. Att doma af den til*

gång detta Rike kan nppte af hithörande ar«

ter, de dår ej utan med fårfkild flit och be-

håndighet att famlas kunna blifva kånde
5

gifves visferligen håraf ett ganlka flört an-

V tal
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tal i verlden. Större delen äf de från an*

dra verldsdelar hemförda
s
och hittils befkref*

na a
år fannolikt att råkna bland florre Infe*

élcr af denna flock. Flum många af de fmår*

re hafva ej ånnu undgått Naturforfkarens kån-»

nedom, eller af mindre vande Samlare blifvit

lemnade utan uppmårkfarnheti

Desfa fmå Infe&er, fom på fvenfkä kun-

na kallas Sprätt * Grdsfprdtt, Grds/prätter o. f. v*

(Tvärande mot Gråshoppor) uppehålla fig

merendels i gråfet, både fåfom larver/ pup*

por och fullkomliga djur, hoppande undan
for vandrarens fot. Några villas åfvcn på tråd

och bufkar bland låfven, och flyga, likväl en-

dafl en korrt våg, Såfom larver, eller i det

ofullkomliga tillflåndet likna de måftadels fina

Imagines, dock utan att hafva vingar; ymfa
då defsutom hud, och åfven flundom fårgor*

Efter fifla hud - ombytet , eller fåfom ny fsklåck*

ta fullkomliga Infecler, åro de til fårgen me-
rendels mera ljufa med blötare kropp, men
mörkna och fladga fig innom korrt. — Af
Munndelarnes daning kan man nog finna, att

alla hithörande arter, under alla omlkiften el-

ler åldrar foda fig på famma fått, nemligen

af våxtfafter, fom de med fit roftrum infoga*

Hårvid anmårkes, att de likvåi ej fåfom Ci*

mices gifva någon flickande lukt ifrån fig. —

-

Några arter åro i fynnerhet hogft allmånna»

och gifvas i otalig myckenhet på våra ångar»

Likvåi tyckas de icke tillfoga någon mårke-
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lig fkada, då däremot de i verldshushållnin-

gen kunna tjena till foda åt andra Infe&er,

kanfke åfven åt foglar, grodor m. m. En o-

val rod Acarus har jag ofta funnit vara få

vål til dem, fom till flera andra flags Inleder,*

en parafit- fiende.

De flåOa arter vankas hos ofs i Julii och

Augufti månad. De fom viflas i gråfet fån-

gas båfl med en på en järnring af Linnevåf

gjord håf, fåftad eller fkrufvad på en kapp.

Alla uppflickas nåra kanten af högra fkalvin-

gen, för att få mycket båttre vifa infectet med
hopfittande vingar, hvarigenom den naturliga

flållningen och de ofriga delar, fom vid den
fyftematifka efterfokningen fkola betraktas lät-

tare bibehållas. For att följa deras förvand-

lingar någorlunda på fpårcn, kan man i en

fiorre glasburk inlägga en gråsbevåxt jordtorf-

va, fom efter behof med vatten hålles frifk.

Håruti inflåppas med varfam hand de fmå ci-

cad larverna, fom man til den ändan förut

med håfven fångat, och under excurfionen i

imårre glasflafkor hållit i forvar; h varefter

glasburken betåckes. — Att den arten, fom
kallas Cercopis Jpumaria Fabr. och några andra

uppehållit fig fåfom larver i en fragglik våt-

fka på växter, år långefen bekant, och flere-

flåds, åfven i Bar. De Geers Memoires des

Infe&es Tom. 3. befkrifvit.

Vid arternas beftåmmande i hithörande

flågtcr har jag funnit otillråckeligt, att, fåfom
rneren-
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merendels hittils fkett, endail hålla fig vid fårg

och tekning, då därigenom flera likafårgade

lått förblandas, fåfom citationerne nedanföre

Jkola utvifa, och finnandet af Infe&ets råtta

namn gjöres vid en anftåld efterfokning omo-
jeligt eller åtminftone villrådigt. Når hårtil

kommer, att, hos en del arter, bågge könen
flundom hafva olika fårg eller tekning, eller

att ettdera mycket varierar, få blir nodvåffi-

digt, att uti den fpecifica charaéleren infora

kroppsftrucluren till hjelp; i anledning hvar-

af, åfvenfom i den håndelfen, då ett Infeél

fåfom nyfsklåckt, ånnu ofladgadt blifvit be-

fkrifvit, fåkerligen flera i våra fyflemer for

Species upptagna och anfedda bora gå ut. Den-
na anmärkning gåller vål kan hånda for fle-

ra flågter uti Infed - Clasferna ; men hvad Lin-

neanfka Cicad flågtet angår, vet jag det med
vifshet få mycket mer, fom jag under en fli-

tig och af flere arter rik infamling bemödat
mig att anmårka könen, och alltid uppfluckit

de i parning fundne arter på en nål; en fak,

fom jag till vidare upplysnings vinnande er-

inrar mina yngre Herrar Medfamlare, åfven-

fom att vid infamlandet taga ymnigt forråd

af alla arter, famt att anmårka tiden och flål-

let, dår de vankas m. m. —
- For ett vandt

oga år det annars ganfka lått, att S hela den-

na Infedflock åtfkilja könen; åfven hos de

minfla arter. Olikheten beflår nemligen dår-

uti: att Femina inunder Anus vifar vid yttre

på*
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påfeendct en fpjutfcrmig, hornaktig fkida (föf-

iiiodeligen en förlängning af hvad fom fvarar

mot uterus
,

tjenande att inflicka eller fålla

åggen vid växterna). Vid klämning mellan

fingrarna finner man denna fkida litrande i-

mellan tvenne lamellers (om betåcka den /am-

ma > dock få, att det utgör en enda kolfor»

mig kropp, Mas däremot vifar vid yttre på-

feendet tvenne fådane med lameller betåckta

kölformiga kroppar, fom, alltid korrtare ån
honans genitatiä-, medelfl tryckning lått åtfkil-

jas, och vifa (ig merendels fåfom tvenne fniå

ihopfittande horn.

Kroppens biothet hös Cicadarterna går,

ätt .de för fåralåren efter torrkningen något

fkrynkla ihop, och för Befkrii våren Oundom
förlora (in colorit» eller åtmindone defs lirlig*

het. Jag har dårfore genan
1

efter uppföckniti*

gen befkrifvk de fiåfta arter» och anmärkt
förändringen, dåtåR den varit nog anmärk-
nings vård*

I Röd af allt detta har jag vågat fram*

iåggå detta förfök til de fvenfka Cicad^arter*

nas uppflållning ozh befkrifniag, åfyftande

dårigenoni ej mindre en låitare utväg til de
faéikrifna arternas igenfinnande uti den famma >

ån bekant*>gj öran det af flera nya.» till riktande

för vår Svenfka Fauna , (om nu för visfo bör
uppte ett fyradubbelt antal mot de, fom i

den Linneiika åro att anfe för vårkeliga Ci-

cad* arter* Tvifvelsutånj och då jag tråffat de

Ki V. Acad, HandU IV. S flåfla
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Hålla äf nedannåmnde arter nåftan på en cri*

da trakt i Skåne, nemligen Efperods egor vid

Stenshufvud nåra Cinibrishamn, gifvas innom
Sveriges grånfor flera, fom jag icke fett, och

fäledes hår faknas, de dår framdeles och ge-

nom flera Medfamlares ofortrutna bemödande
fkola anmärkas, och ånmi mer oka antalet af

Svenfka Cicad-Arrer. For de utom Skåne re-

dan träffade och hår intagna Species år jag

nog lycklig att få tacka Herr Majoren L. Gyl*

lenhal, fom från Moberg i Weftergothland til

mig benåglt ofverfåndt de famma^

CentrotuSo

Lahium breve
?
crasfum, corneurn , rotun»

datum , obtufum.

Antenn® tenuisfimse, änte oculos infertas.

Fabr. Syft. Rhyng.

to C* comutus thörace bicorni poftice fubula-

to longitudine abdominis, alis grifeis. Fabr*

Syft. Rhyng. ig, 15.

Membracis corhutä Fabr. EnL Sy fl. 4* 14. 22«

Cicada cornuta Linn. Syft. Mat. 2. 705. 6*

Fn. Sv. 879.
De Ge er Inf. 3. igi. 3^ tab. ti, fig, 22*

Mas 8c Fem. Sciitellum triangulare* apice

lutefcens, fub produdtione poftica thora-

cis läten Sö Etytra grifea, pellucida, ner*

vis luteo- fulas.

Anm.
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Anm% Denna Arten år kand från alla an-

dra fvenfka Cicad - arter medelft fkapnadea

af Thorax, foni har en åt hvardera lidan

utftående tagg
5
Tamt baktil långsåt futuren

en fpitiig förlängning* Jag har träffat både

Han och Hona, under fkogsbufkar , nog
fparfamt. Hela Infeélets längd utgör gemen-
ligen 4 1 linea. Utförligare Defcription fin-

nes i Linné Fauna Svmcd Edit. 2. och an-

for jag ej flera cita tioner ån dem jag vid

utarbetandet haft tilfållfe jämföra. De ofri-

ga, få til denna fom följande forr befkrif-

na arter, kunna fokas uti Linn. Syfiema

Naturce Ed. 12. och Fabr. Entomologia fy~
jitmatica emendata, famt Sijjh Rhyngoiorum*

Ledrai

Ctypmr dilatatus* rotundatus. Labium vix

ullum „

Antenncg ttnuisRmde fub clypeö infertag. Fabr.

ii L- aurita thorace biaurito, Jaevi, corpore

grifeo. Fabr. Sy fl. Rhyngs 24. ii Membracis

aurita Ent* Sy fl. 4. II. 15.

Cicada aurita Linn. Syd. Nar. 2. 706". ^
Anm. Detta infeci, bland de flora af vå-

ra inhemfka Cicader, ägande ofver 6" liniers

längd, år funnit på Kinnekolle af Herr Ma-
jor Gyllen hal, i Blekingen af Herr Prof.

Afzelius, m. rn. Det år från foregående

Centrotus cornutus i flera affeenden (kiljak-

tigt; men for korrtheten iCkull behofs blott

S 2 nåm-
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nåmnas, att defs Thorax vifar en upphöj-

ning, hvars lidor flå upp likfom t.uq oron
och år baktil urgröpt. Defs hufvud år fram-

til mycket tunnt, och jåmbredt med Thorax.

Tettigonia*

Roflrum inflexum; vagina 3 articulata: ar-

ticulo tertio elongato, cylindrico. An-
tennce fetacese, 7-articulatas, fronti infer-

t^e. Fabr.

. T» hcematödes nigra, thorace immaculato,

alarum cofla dimidiata abdominisque inci-

furis fanguineis. Fabr. Sylt. Rhyng. 42. 50.

Cicada hcematödes Linn. Syft. Nat. 2. 707. 14.

Femma exficcata defcripta : Corpus nigrum
paullo hirfutum. Capnt fubtus gibbum , Aria-

tum, 8c Thorax fupra , fulcis tribus obliquis

ab utroque latere excavatus, inaequalia, ni-

gra. Scutellum magnuni, convexum, thora-

cem referens, nigrum: apice gibbo, decus-

fatim eievato. EUjtra corpore longiora, aquea,

cofla nervisque antice luteis, poftice nigris.

AIcb nervofse, corporis longitudine. Abdomen

incifuris & ano luteis. Pedes lutei, nigro-

maculati; femora antica crasfiora, dentibus

3 validis infliuda. Mas mihi deefl.

Anm. 1. Denna Art, fom håller ofver en

tum i längden, och år fåleds den florfta af

alla Linneifka Svenfka Cicadarter, har af

Probfl. Bjerkander oftare blifvit tagen på
Kinnekulle , och åfven dårfammaftådes hord

och
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och fedd af Maj. Gyllenhal, fom benågit

meddelt mig den famma. Någon ovifsbet

tyckes ånnu vara ofrig rörande denna Ar-

tens råtta fynonymi, hvarfore jag i korrt-

het befkrifvit det til hända varande exem-
plar til närmare granfkning. Scutellum å det-

ta flågte tycks likfom intaga thorctcis plats,

och år fåleds anfenligt Ror.

Anm. 2. Den i JVebers u. Mohrs "Naturhi-

florifche Reife durch einen Theil Schwe-
dens under namn af Tettigonia exilis "nigra,

capite thoraee & fcutello aurantiacis, elytris

hyalinis nigro-variegatis; alis albis hyalinis
9'

pag. 65 befkrifna och tab. I. fig. 2 aftek-

nade Art, fåfom funnen i Sverige omkring
Ekfjo, och hållande blott en lineas långd,

horer fannolikt til flågtet Chermes, fom år

få rikt på fådane fmå-kråk. En hårmed
inftåmmande Art har af Hr Maj. Gyllen-

hal ofta blifvit träffad på Rtimex acetofella;

och likaledes af mig i Skåne på Efperods

åkerrenar, dår famma våxt förekommit.

Cercopis.

O-f labio abbreviato, truncato, emarginato.

Antennoe filiformes: articulo prima crasfio-

ri, fub capitis margine promin-ulo in-

fertse. Fahr.

Caput antice in angulum produclum: fronte

fubtus gibbofa, transveriim ftriata, ftriis ar-

cuatis» in medio flriga excavata longitudi-

§ 3 nali
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nali abrupt is. Thorax verfus eaput rotun-

datus, ab utroque latere fcntellum verfus

fenfim angqflior; poflice tamen pro recep-

tione fcutelli emarginatus. SmUllum parvurft

antice pro emarginatura thoraxis rotunda-?

tum, poflice acutum. Elijtra coriacea, de-?

flexa vel incumbentia, abdonrine plerumque

longiora. Tibice pofticse 2-fpinofae, nec ci-

liata?. Genitalia feniinse lamellis duabus op»

pofitis parvis obliquis ad bafin fufFulta.

Anm. i. Detta Slågfe fkiijes med lätthet

från Cicada af följande olikheter fom genaft

falla i ogat. 1:0 Struäwa thoracis; nem ligen

defs inknipning på bredden mot fcuttllum,

till vingarnes emottagancte, och deis conca-

va infkårning vid bads til den på ofra fi-

dan rundade fcutelli infattning. SjelFva fcu=

tellum år ockfå mycket mindre hos Cerco-

fis 9 'ån hos Cicada. 2:0 Tibice pofticm på alla

arter af Cercopis finnas bifpinnofe eller bi-

dentatae, och ingalunda ciiiatm, fåfom hos

Cicada. 3:0 StmMura ani femince-, nemligen

desfa tvenne vid fåtlet af honans fpjutfor-

miga fkida emot hvarandra på fned böjda

fmå lameller, till fårgen merendels hvita,

fom tydeligen märkas hos alla de arter af

Cercopis {lågte jag fett, men antingen fak-

nas eller döljas under Abdomens (i fla led

hos Cicada. Def&urom befinnes fjelfva krop-

pen hos Cercopis mera bredlagd, men hos

Cicada vanligen mera långftråckt, med jåm-
bre-
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breda Elytra. Jag har å tufendrals indivi-

duer af fvenfka arter funnit desfa anförda

Jiufvudfäkeliga olikheter beflåndiga.

Anm» 2. Hithörande arter flå vål i Lin-

nei Syfteni i den afdelningen fom kallas

Ranatrce faltatorm Jpnmantes. Men fom be*

kant år, finnas de i följande afdelningen

med ofverfkrift alls defiexis och fom hår ut-

göra egentliga flågtet Cicada, til ftorre de-

len åfven vara faltatorw. Jag förmodar vål 9

att alla de hår af mig anförda Cercopis ar-

ter kunna vara fpumantes, men tviflar, att

alla ofriga i Lianei Syflem, i Schranks

Enum. Inf. Aufir. och i Gmelinfka Editio-

nen af Syd. Nat, fålom fådane i en afdeU

ning anförda arter åro det; allraminft på
fiftnåmnde fiålle, dår hela Cieadflagtets upp-

llållning röjer få mycken förvirring. Prof.

Fabricius har utan affeende på denna in-

delning, oanvändbar for dem, fom vilja

examinera fundna fullkorn! igen utvicklade

Infeder , af den famnia gjort detta Qrcopis

flågte*

Sectio Prima.
Ekjtris capite latioribus»

1, C. falicis fupra luteo-grifea, elytris exca-

vato-punctatis, immaculatis, capite latiori-

bus; verfus apicem compresiis, attenuatis.

Qcada fpumaria falicis De Geer Inf. 3. igo. 2c

Mas. 8c Fem, Supra unicolor, pundlis eon-

S 4 fotim
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fertim excavata, Vertex fknimatibus 2 par-

vis fanguineis. Caput 8c thorax in nicdio li-

neola glabra iongitudinali. Pefåus fufcum 1.

teflaceum, niacula nigra opaca, Abdomeniu-

fcum» margine, ano pnefertim in femina,

pedibusque teftaceis. Elytrorum nervi eleva-

ti; alarum nigri. Mas paullo minor, abdo-

jnine magis fufco
3

alias feminas iimilis. Lon*

git 5 Hn.

Anm. Elytra ligga på denna och följan-

de art mera kupigt, likfom hoptryckta tvårs-

oTvjpr från fidarna (oompresfa). På de ofri*

ga inhemfka arter åro de i naturlig ftåll-

ning ej alldeles jufl få mycket kullriga, ej

eller få långt gående utofver kroppen. —
Pen tråffas ej fållan på Pil och Videbil-

fkar, dock mindre ofta ån den följande

med h vilken den år lika flor, och bågge

de ftorfta af detta flågtet.

2, C. älni fnpra fufco- canefcens, elyrris ex-

eavato ~ pun&atis , capite latioribus, verfus

apicem compresfis, attenuatis; maculis dua-

bus lateralibns albis,

Cercopis zfafciata Fabr. Sy ti. Rhyng. Q$- 57«

Enr. Sylt 4. 56. 4.0, exélufis Synonymis
Linn. & De Geer.

, Panz. Fn. Germ 7. tak 20, ubi fynony-

ma allata quoque citantur.

Cicada cinffia Thunb. Ad. Upf. 4. 23. 39.

Mas. & Fem. Struélura & magnitudo

omnino prsecedentis. Elytrorum nervi eie-

/ vati

;
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vati; maculae 2 marginales albid^, quarum
prior fafciam transverfam oblique dudam
interdum conftituit; poflerior vero formam
triangularem alludit. Cetera ut in praece-

dente. — Mares feminis fimilfs. Longit. 5

lin. Deficiunt m hac & in fpecie antece-

dt-nti impresfiones 5 ordinarise, in antica

thoracis parte
,
qaas in fpeciebus fubfequen-

tibus adfunt; earum tamen loco maculae

quasdam glabriufculae oculo armato confpi-

ciuntur.

Anm. 1. Denna arten, fom e] fållan träf-

fas på åtfkilliga (kogsbufk-ar i fynncrhet på
Al, år få alldeles, enar Coloriten undanta-

ges, lik den förra, att man fkulle taga dem
for varicteter af hvarandra. Men af hvar-

dera finnes bagge könen , hvartil utom defs

endera arten ej fållan träffas på en vifs

trakt, dår den andra icke råkas.

Anm. 2. Denna Cercoph alni har jag fle-

refiåds i famlingar funnit namnet C. fpu-

marks påteknad, och Schrank uti (in En 11nio

\n{. Au,ft. Augsb. 1 78 1. p. 251. N:o 479
menar fåkert lamma art ( enår fynonyma
flrykas ut,) med fin Ck. fpumaria, hvilket

tydeligen mårkes få vål af den angifna ftor-

leken, fom af befkrifningen å den dårpå

följande C, flavieoltis, hvilkcn fednare juft

år en artförändring af den råtta C. fpuma-
ria; hvarom fe hår nedanfore. Or fa k en till en

fådan forblandning kan dåraf förklaras , att

S 5 tek-
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fcekningen å el vira år ungefärligen lika, åfc

venfom följaktligen bågges befkrifningar,—
Under C. 2fafciata hos Fabric. citeras Lin-

nei Cicada af faimna namn fåfom fynony-
moTi, kanfke af den anledning, att i defcri-

ptionen håra i Linn. Fauna Sv. hon ut-

mårkes fåfom magis compresfa quam depresfa,

hvilket uttryck, från annat flålle formode-

5igen influtit, icke pasfar til de råtta Ge. 2

fafcikia Linn; hvilken fnarare kan kallas

depresfa — ar utomdefs ett mycket mindFe in-

feét och tydeligen igenkåndt genom De
Geers befkrifning. — Panzers citerade figur

å Cerc. 2fafciaia intråffar tillråckeligen på
den nu i fråga varande; men att den hos

Fabr. caraéteriferas fåfom flavefcens inträffar

icke. Jag har bland ganfka många individ

duer af denna nog alniånna arten alldrig

funnit andra, åfven då de varit nyklåckta,

eller nyfs uppfUickna , ån ofvanpå gråblå

til fårgen; abdomen ån mörkare ; defs kant

,

broft och fötter undantagna, fom varit ån

gula, ån bleka, merendels flotande i brand-

gult, då de kunnat anfes for åldre.— Vid
betraktandet af defs ftru&ur farnt pundte-

ring ofvanpå, år hon lått fkilld från den

råtta Cerc. fpumaria och alla andra hårfoi-

jande arter af detta flågte, — Att jag emot
antagen regel utmärkt denna arten med nytt

fpecifikt namn,' torde benågit förklaras af

livad anfordt blifvit om den förblandade

fyno-
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fynonymien, hvarforuran artens likhet med
den foregående tyckes fordra ert analogt

namn, få mycket mer, dl viftelfe orten lik-

fom fjelftrtatfit årbjader det.

. C- angulata nigra, fupra pallida, elytris

laevibus, obtufis, capite latloribus ; lineola

bafeos ftrigisque duabus ad marginem exte-

riören! coeuntibus fufcis.

Cercopis angulata Fabr. Ent. Syft. 4. 53. 27.

Syft. Rhyng. 97. 49.

C. unifafciata Fabr. certe hujus variatio palli-

dior.

Cicada coteoptrata , vera , Linn. Fn. Sv. ggo.

Habitat in Uplandia, Sudcrmannia.

Supra pallida, macula capitis 8c thoracis

media, communi, nigra. Cicatrices thoracis

antice transverfim difpofitse 8c lineola a fron-

te per thoracem 8c fcutellum tranfiens pal-

lida. Elytra fornicata, pone medium dilata-

ta, poftice obtufa, rotundata, abdomen te-

gentia, pallida, lineola bafeos ftrigisque- 2

ad marginem exteriorem angulum forman-

tibus fufcis. Alm min utse , metallice niten-

tes, nigro-venofae. Corpus nigrum. Longit.

3. lin.

Anm. Denna egna arten, mig benågit til*

fånd af Hr Maj. Gvllenhal, kommer i ftor°

lek nårmaft ofverens med den följande C,

fpumaria men afviker ifrån denna och alla

$ndra kånda Svenfka Arter af denna ftågt

xnedelft en egen ftrudur å ehjtra, fåfom va-

rande
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rande mera hvålfda, baktil åt fpkfen mera
rundade och breda , nåftan af fphasrifk fkap-

nad; hvarförutan inga nerver åro å de fa in-

nia fynbare, h vilket gor ytan glattare. For
ofrigt åro defs förändringar mig obekanta.

— Denna arten bor ej förblandas med C.

fpumaria var. y fom flundom vifar en vin-

kelformig, ehuru mattare, tekning i kanten

af elytra.

4. C [plimaria elytris laevibus difcoloribus

capite latioribus; thoracis impresfionibus an-

tice transverfim dispofitis ; macula pedloris

nigra, nitidisfima.

Ckada fpumaria Linrjf. 8c De Geer, ic Cerco-

pis fpumaria Fabr. varietas hujus certe

fpeciei.

Habitat frequentisfime in gramine pratorum.

Mas 8c Fem. Verticis puncla 2 impresfa,

leu potius flemmata profundiufcule lita. 0-

culi fufci. Thoracis fuperficies inaequalis, an-

ticc pundtis vel foveolis 5 impresfis, in fe-

rie transverfim difpofitis. Elytra laevia nec

pun&is perfpieius excavata, nervis elevatis;

jöcuIo tamen armato nitor fericeus, praefer-

tim, ubi color dilutior fit, confpicitur. Ab-
domen fufcum, margine inprimis in femina,

anoque flavefcentibus. Pedes fterno conco-

lores , plantis apice nigris. Longit. 3 lin.

Color fupra valde variat. Color viven-

tium albus in flavefcentem f. ochraceum in

exficcatis facile abit» Diflinguitur e fpeck-

bus



i8o$> Oä. Nov. Dec. 245

bus allatis magnitudine minori, fuperficic

fuperna, faltim peripicue non excavato-

pun&ata, ut 8c flatura magis depresfa, ma-

culaque pecloris nigra nitidisfima; a fequen-

tibus vero inprimis elytris capite latioribus.

Anm. Denna arten år genom Bar. De
Geers obfervationer, befkrifning och figu-

rer tilråckeligen utredd, for att ej förblan-

das med den foregående fom han ej anfört;

befkrifvande däremot Ge. faiicu, hvilken

kommer den famma nårmaft, och den han*

fåges vara {torre ån fin foregående Cic. fp*

graminis. Detta oaktat år de 6 ej få fåk ert,

om ej våra ftorfla Entomologer haft den

nåmnde Cerc. alni i figte , da de anfört C.

fpumaria. —- Af alla Linnér Cicadarter lå-

rer ingen finnas få allmån fom denna, hvil-

ken fom bekant år, uppehåller fig fåfom

larv och puppa i en fragglik våtfka. Ock-
få gifvas dåraf ganfka många varieteter, af

hvilka några långefen blifvit fåfom fårfkil-

ta fpecies anfedda, och efter fårgen belkrif-

na. Men under en i flera år idkelig in-

famling har jag mårkt 1:0 att de lefva till—

fammans på famma trakt. 2:0 att de hafva

lika habitus och {torlek, 3:0 att de para fig

med hvarandra utan åtfkillnad, 4:0 att ho-

norna variera mera till fårg ån Hanarne,

och att man fåledes kunde få fpecies, for

h vilka etdera könet fattades. Jag har be-

traktat desfa djur få tilfågandes i Colonie-

yis,
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vis, öch ej efter ett eller annat enftaka in»

dividuum i InfeAlådart, hvaråft man i af»

feende på Coloritens olikhet lått faller på
idéen af nya fpecies»

De fornåmfia Varieteter jag funnit åro föl-

jande I

Far. a. Mas fuprä flavéfcenS vel flavö-fufcus

elytrorum maculis duabus transverfis albidis.

Cercopis fpumaria fufca maculis binis latera-

libus albis. Fabn Ent, Syft* 4* 51^ 18*

Syfl Rhyng, g$y 35*

Cicada fpumaria (cum femina fequenti) Linn*

Syfh Nat. & Fm Sv. 88 1> De Geer Inf,

3* 163. i. tabs 11* fig. i —* 21* Ad*
Holm. 1741, tab. 7*

Nots Mas omnibus varietatibus femineis

maxiroe communis»
Fem. Capite thoraceque flavo-albidis

*
ely«*

trls nigris
i
fafciä maculisque 2 oppofitis albis*

Cercopis fafciaia Fabn Ent Ä Syft 4^ 55. 38°

Syfl. Rhyng, 97» 56?
Cicada vafkgata van Thunb. Acl. Upf. 4.22.38*

Qh flavicollis Schrank Enurm InC Aufc N;o

480 fynonymö Linn* deleando^

Not, Maculse 2 oppofitaé in viventibus al*

bae interduni iri fafciam abeunt* unde

eiytra bifafciata evadant
åt Variant eiytra colore fufco* flavo-ir«

roratöi

'0Éh /3. FenU fupra nigra vel fufca,* elytris

maculis 2 transverfis albis*

Cerce*
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Cercopis gihba Fabr. Syfl. Ent. 4. 54. 34*

Syft. Rhyng. 97. 52.

Not. 1. iJf&r rarior, colorciii brunneum
interdum alludit* maculis elytrorum

minutis»

2. Femina hoc colore, elytris autem uni-

fafciatis pr2edita^ rarisfime occurrir.

Var. y. Fem. fupra pallida, vel flavefcens, ely*

trorum flrigis 2 obfoktis ad marginem ex*

teriorem coeiintibus fufcis.

Not. i. In quibiisdam piincla nigrä 2 vel

4 frönäs confpiciuntur. Haec varietas

orta a Var» &. fem, elytris colore fu»

fco flavo-irroratiSi

2. Strigse elytrorum faturaté pictaé rarius

occurrunt, His autem omnino defici-

entibus oritur varietas fequens:

Vår. £ Mas h Fem. fupra flavefcens vel ochra*

cea, fronte nigro- pundata,

Cercopis populi Fabr, Ent. Sy fl. 4. 57. 4§ 0

Syft. Rhyng. 98. 63?
Not. 1. Cicada populi Linn, Syd» Nat. 8c

Fn. Sv. apud Fabr. citata, ad £fassfum

certe referenda.

;§ s Elytra in aliis hebulöfa 9 in aliis ma-
culis 2 albidis lateralibus notata. Pe«

des flavL

g.i^whosflavefcentes cum feminis omnium
fere varietatum in copula connexos vidi 0

4. Variat Mas rarisfime colore fupra ob«

fcure teflaceOj punélis 2 ad marginem
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exteriören! elytrorum albis; fronte pun*
élis 4 nigris* fubtus totus flavefcens. Ci*

cada 4 maculata. Schranck L c» p. 254.

Var. e. Fem, fupra tota nigra.

Cercopis kucophtalma Fabr» En t. Syfl. 4. 52.,

21. Syfl. Rhyng. 95. 38.

Cicada kucophtalma nigra, oculis albis» Linn.

Syfl. Naf. & Fn. Sv. 883*

Not. 1. Maculae 2 marginaks elytrorum

alba3 baud raro obiervaniur.

JZ, Margo abdominis* flerninn pedesque

interdum nigra» interdum flava.

3. Mas bujus coloris rarius oceurrit.

Var. £ Fem. fupra nigra flavo-irrorata* ely*

trorum puncio plerumque rnarginali albo.

"Cercopis 2 guttata Fabr, Ent„ Sy li 4.55*35»
Syfl. Rhyng. 97. 53*

Not. r. Defunt interdam macula? albas

marginalis, at elytra flavo-irrorata.

£ a Interdum veftigia fafciarum in elytris

obrervantur»

3i Mus, qui coloris cäusfa huc proxime,

ad tres vero fubfequentes remotius tan-

tum accedit, variat a) thorace nigro vel

fufco, vei b) nigro : margine antico flavo*

4. Rarius variat mas capite albido*

Var. rj. Fem. capite thoracisque antica parte

fiavo-albidis; elytris nigris,

Cercopis leutocephala Fabr. Ent Syfl» 4.

22» C. capitata ibm. 56. 41. Syfl. Rhyng.

95. 39» Cicada leiicocephala Linn» Syfl* Na t,

& En. Sv. 885» Not
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Not. 1. Semper femina; fubtus vel nigra,

vei pallida.

2. Maculae 2 marginales elytrorum, po-

fleriora verfus , ut in antecedentibus in-

terdum confpiciuntur.

Var. &. Fem. nigra, elytris latere albidis.

Cicada lateralis Fabr. Ent. Syft. 4. 35. 34.

Linn. Syft. Nat. 8c Fn. Sv. 88^.

Cercopis lateralis Fabr. Sy fl. Rlryng. q6. 4.6.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 24.

Not. 1. Semper femina, margine abdomi-

nis, ftefno pedibusque pallidis.

2. Pun&um albidum elytrorum anale ple-

rurnque adeft.

Var. t. Fem. nigra capite thorace elytrorumque

margine albidis.

Cercopis marginella Fabr. Ent. Sy fl. 4. 52.

20. Syft. Rhyng. 95. 37.

Not. 1. Semper femina; abdominis nar-

gine, fterno pedibusque pallidis.

2. Pundum albidum elytor 11ni verfus a«

mim.
3. jVFaculze 2 marginales prssterea in ely-

tro interdum adfunt.

Vm* %• Fem. fupra cinereo-flavefcens ; thoraca

poflice, fcutello elytrisque apice fufcis.

Cercopis prmifta Fabr. Ent. Sy (i. 4. 53. 2g.

. Isfus praiuftus Fabr. Syft. Rhyng. 100. 5.

Si vera fit C. praeufta Fabr. ad novum
Genus Isfum nullo modo adamanda, fed

mera varietas C. fpumarige.

K. A. Umål. Qy. IV. T Not.
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Not. I, Rarior inventa; an femper femi-

na? in cöpulä cum Mare var. obvia.

2. Apex fcutelli quoque flavefcens , abdo-

mcn nigrum, margine plerumque flavefcen-

te; item margo bafeos elytrorum faepius ni-

ger. Huc pertinet fequens:

Var. A. Fem. ujlulata, fupra flavefcens, capite,

thorace, fcutello, margine elytrorum bafeos

at apice nigris.

Var. Fem. flavefcens * fcutello , elytrorum vit-

ta longitudinali futuraque nigricantibus.

Certopis lineata Fabr. En t* Syftö 4. 52. 24*

Syft. Rhyngi g6, 42,

Not. Mas hujus fere coloris in copula

cum var. conjundus,,

Van v. Fem. cinereo-flavefcens, tiaorace pofli-

ce $ fcutello lineaque lata futurali fufcis.

.Cerc. vittata Fabr. Ent. Syft. 4» 53* 25. Sy fl.

, Rhyng. $6. 45. forte.

Anm. Alla desfa förändringar har jag träf-

fat tillhopa i Skåne. Några mindre fkiljak-

tiga åro förbigångne. Men utan tvifvel gif-

Vas hos ofs andra til coloriten nog afvi-

kande varieteter håraf Det fortjenar an-

märkas , att jag bland hundratals individua

af Hon-varieteterna yj, t, fom ganika ym-
nigt biifvit träffade, alldrig funnit någon
Hane af deras fårg, men vål desfa honor
ofta i' parning med Van u. Den hvita får-

gen
j>
hos de lefvande nåflan alltid mycket

ljus, förändras i gulaktig efter deras dod.

Seäio
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Settio Secunda

Etytrfo capite vix latioribut.

5. C. Umåta fupra cinereo-flavefcens, elytns

laevibus, capite vix latioribus: vitta abbre*

viata atra, cofla alba.

Cicada lineata exalbida: linea utrinque lon-

gitudinali nigra. Linn. Syfl. & Fn, Sv. 888*

Cercopis abbreviata Fabr. Ent. Syft. "4. 36*

41* Syft. Rhyng. 96. 47,

Habitat minus frequens in grarnine pratorum.

Mas 8c Fem. Caput & Thorax fuperficie in-

aequali flavefcentia, vel immaculata, vel flri-

ga dorfali impresfa, fufca. Ehjtra lasvia, o-

culo armato fericeo-nitentia, prope margi-

nem vitta atra, terminata antequam apicem

attingit. inter has lineas laterales & futu*

ram verfus exflant nervi paullo obfcuriores»

ipfe margo elytrorum exteriör albus, apex

vero, prasfertim in Mare, ater. Abdominh

margo pedesque flavefcentes, macula inter

pedes anteriores nigra, ut in fpecie antece-

flenti, nitidisfima. Longit* 3. lin.

Anm. Denna år visferligen Linnei Cicada

Uneata och lått fkilld från foregående (med
hvars varietét p den annars kunde förblan-

das) därigenom, att tåckvingarne fynas

knapt vara bredare ån hufvud och thorax;

hvarfore kroppen viiar fjg litet mera lång*

ftråkt och fmalare. Vid nogare uppmårk-
famhet fynes åfven hufvudets framikjutan-

T 2 dc
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de ängel något fpetfigäre ån på C. fpumaria*

I Coloriten har jag ej markt någon bety-

delig förändring, om ej at Mas, efter van-

ligheten mindre, år något mörkare, fållan

att den mörka ftriman utbreder fig helt och
hållit éfver tåckvingarne. Ej fållan hafva

de blifvit ofverromplade i inbördes parning.

6. C catnpejiris cinereo-flavefcens , elytris Ise-

vibus ,
capite non lationbus : niacuiis 2 la-

teralibus albo - nitentibus,

Habitat in pafcuis aridis 8c flerilibus fat fre-

quens. Efperod.

Mas 8c Fm. Suprå flavefcens &c fericeo-

nitens. Vertiäs flemmata 2 rufa. Thoracis

pun&a 5 ordinaria, impresfa. Ekjtra fub-

pellucida, niarg ine plerumque albo, nervis

obfcurioribus, & maculis feu fafciis 2 träns-

verfis albis, quarum poflerior modo obfo-

leta, modo apicem attingit Subtus vel fu-

fca, margine abdominis iutefcenti, vel fla-

vefcens, pedibus concoloribus. Tafji nigrL

Macula pvfåorh nigfa nitidisflma* Femma:
firiga fufca, cäput, thoracem

5 8c fcutellum

transeunte. Mas: fcutello plerumque luteo»

Magnitudo prsecedentis paullo minor 8c än-

guftior. Longit. 2 | lin.

Anm. Denna til bågge könen kånda art

finnes rått ymnigt i Augufti bland gråfet

på magra och hoglåndte marker omkring

Cimbrishamn. Den tycks ej trifvas på fuk-

tigare ångar, fom dåremot åro C. ipuma«

aria fornåmfta vifleMe ort, ^. Q
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7. C exclatmtionis nigra, elytris lasvibus, ca-

pite vix latioribus: linea marginali maculis*

quc duabus transverfis albis.

Cicada exclamationis Thunb. Ad. Upf. 4. 24.40.

Mas 8c lem. Statura praecedentis , minor.

Supra nigra. Thoracis impresfiones 5 ordi-

narie, Ehjtra nigra nervis elevatii;, linea

alba marginali a bafi du&a, in medio ely-

tri in fafciam pellucidam fere deiinens, &
ponc hane macnla altera alba, quse apicem,

curvatim attingit. Subtus, margo abdomi-
nis, pedesque flavefcentes , macula pe&oris

nigra, nitidisfima. Longit. i\ lin.

Anm. Ar den minfta hittils hos ofs kån-

da af detta Slågte; funnen på flere {fållen

i Riket, åfven i Skåne, men hogft fparfamt.

Afhandling om fferns utvidgning af
värme;

Författad af

GUST. GABR. HÅLLSTRÖM, 1

Phyf, Profeffor i Åbo.

KLånnedomen om kropparnas utvidgning a£

vårme år ånnu icke bragt till den fullkom-

lighet, fom den i flere affeenden fortjenar.

Orfaken dertill igenfinnes dels i brifi på nog

T 3 fåkra
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fåkra inflrumenter att måta denna utvidgning,

fom ofta år få liten, att den icke lått kan
obferveras, dels ock i den utan fkål antagna

hypothefen, att utvidgningarne flke i rått för-

hållande af det verkande vårmets grader på
thermometer^fcalan. I formodan att denne

fats vore fann, har inan mått utvidgningen

Tblott emellan tvenne värme grader på ther-

inometern, och derefter genom enkel propor-

tionering uträknat utvidgningarne for alla an«

dra grader. Då man til exempel funnit ut-

vidgningen emellan m och grader vara = a 9

få har man trott utvidgningen for en grad på
tivilket fiålie fojn hålft af ihermometer fcalan

& na
vara == ——* , och for n grader vara —

—

m ™ ^ ro— ft.

Om man hårvid fupponerat det, fom ej

år enligt med råtta utvidgnings lagen; få åro

alla genom uträkning beftåmda utvidgnings

flumror falfke, och böra corrigeras. Efter denna

CQrre<flioii Ikulle expresfionen for utvidgnin*

na
gen, blifva denna; ^ZT^ "t* x om n > m,

na

och denna : m — x om n < m , der x

•vore en fådan fandion af a och n, att x = o
f& vål for n==m, fom ock {or n = /*.

Redan deraf har man anledning att fluta

till den antagna bypothefens oriktighet, att

Jårflciita psrfemer, om de ock nyttjat forfvars-

goda
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goda inflrumenter, likväl funnit få olika ut-

vidgningar for famma flags kroppar emellan

o° och + ioo e värme på centigrad - ther-

mometern. De fom antagit visfa vården på
m och fx, hafva funnit andra förändringar i

längden mellan o° och iöo° ån de, fom for

m och p tagit andra vården, hvaraf nödvän-
digheten af en corre&ion infes, och hvaraf

tillika följer, att hypothefen om de med ther-

mometer- graderna arithmetifkt proportionala

utvidgningarne år falfk.

Då man jemfor flere Naturkunnigas upp-

gifter om Jernets utvidgning, finner man des-

fa anmärkningar kunna lämpas på dem. Des-
fa uppgifter åro mycket olika, och fordra

corre&ioner efter en ånnu icke bekant utvid-

gnings lag. Men icke en gång genom en få-

dan corredion kunna de vål forlikas med
hvarandra. Olikheten emellan dem bor ock
till flor del hårledas ifrån fåttet huru de blif*

vit funna, och ifrån de inftrumenters mindre
pålitlighet, hvarmed de blifvit beftåmda. Och
når man ofvervåger detta, återftå icke mån*
ga af dem, på hvilka man med någorlunda

tillfredsftållelfe kan lita,

Profeflor Fifcher * ) upråknar följande for*

ändringar i Jernets långd ifrån 0°, der lång**

T 4 den

*) i fin Phyjikalifches WorUrbiich , Gotting. iSoi 9 4
TL Art. Pyrometer ,

pag. 5 g.
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den — i, till ioo° värme, fådana de finnas

hos fårfkilta författare, nemligen;

Condamine. '+ o,qoio(3

JBomguer -
.

- 0,00055
£fuan * m 0,00093
Milfcvti • 0,00060
JLowitz ;>'.» 0,00080
Smeaton - * * 0,00 125 *)

Musfchmhroek •* * ~ 0,00073
Herbert * • 0,00107.

Om Condamines och Herberts uppgifter har

jag ingen ting att anmårka, emedan jag icke

känner fåttet huru de funnit dem,

Bouguers uppgift år felaktig både derföre,

att hans Pyrometer var nog ofullkomlig, fom
ock i anfeende till hans fått att nyttja den,

Jernflången, hvars utvidgningar fkulle obfer-

veras, verkade icke alltid på vifaren med faru-

ina vinkel, hvaraf en mifsvisning blef ound-
vikelig. Den afkyldes forft i fno, togs deri-

från, och applicerades till Pyrometern, for

att der vifa fin utvidgning under det den fmå-

ningom antog omgifvande luftens temperera-

de

*) Denna uppgift år verkeligen for utvidgningen

i långd, och ej i volum, fåfom Gren i fin

Grwdrifs der Natnrlehre, Halte iSoi, 4-'te ans»

gabe, pag. J37, och efter honom Langsdorf i

lin Phyjifch • Mathematifche Abhandlung iibtr ge-

genftmdv der Wdrmetehre, Marbtirg 1796, pag.

y$i upptaga den a
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de värme. Då man befinnar, att jern år ibland

de båttre vårmeledare; få rinner man lått, att

jernftången, forr ån derpå obferverades, harm
blifva något varmare ån den var i fnon, och

att Pyrometern fjelf, fom ock var af jern,

tvertom deraf afkyldes. Det motfatta håraf

fkulie hlnda då jernflången uppvärmdes i kok-

hett vdtren, togs derifrån, och applicerades

till Pyrometern, der defs fammandragning ob-

ferverades, under det den fvalnade och antog

luftens medelvarme. Den var fåkert icke me-
ra ioo° varm, då obfervationen begyntes,

och den värmde fedan åfven fjelfva Pyrome-
tern. Reiultaterna af desfa två obfervationer

fammanlagda utgöra fåledes fannolikt icke jer-

nets råtta utvidgning emellan o° och ioo°
värme, och jag tror, att man i anfeende hår-

till ej bor lemna denna Bouguers uppgift

mycket fortroende *).

£fuan måtte jernftånger i fkugga i medel-

varme, flållde dem fedan jemte en thermo-
meter i folfken, och måtte dem å nyo fedan

de der blifvit varmare. Han fann då, att en

6 franlka fot lång fläng förlängde fig 26|
hundrade delar af en linie, når Reaumurs
thermometer vifade io Q värme- ändring, bor-

jandes ifrån medel -värmen 13° Huru
Lam*

f ) Se Memoires de PAcad. Roy. des Sciences: de Pa«

ris, de Vanm 1745 * Pag* 333- &c'

®*) Se Voijagz hijloriqiie de PAmeriqiie Meridionah

par Don Georg £jfuan & par Don Antoim
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Lamheri, och efter honom Fifcher, deraf ut-

räknat den förut anförda utvidgnings quanti-

teten mellan o° och ioo°, vet jag icke. Blott

efter arithmetifka forhållandet Ikulle jag finna

den mycket for flor, nemligen == 0,00245.
Då man kånner, att kroppars uppvärmning
af folljus mycket beror af deras olika mate-

rie, fårg, glans, m. m., få bor man med ikål

anfe £}uans fått att experimentera for få ofull-

komligt, att något refultat deraf ej fortjenar

att anföras.

Ellicotts Pyrometer var val oklanderlig.

Men de fom påflå, att han funnit utvidgnin-

gen af 1 fot lång jernftång emellan o* och
100 0 vara = 0,000^0, grunda {ig på en gifs-

ning, fom år otiliåtlig, åtminftone opålitlig.

Han fjelf uppgaf blott en jemforelfe mellan

flere metallers utvidgning for lika varme-for«

åndring, men fåger icke huru många grader

denna utgjorde; och i denna jemforelfe -ferie

finnes 60 fvara emot jernets utvidgning. Hår-
af kan då ingen ting Hutas om abfoluta ut-

vidgningen for jernet enfamt *),

Lowitzs forfok, i anledning hvaraf Lam-
fart uträknat jernets utvidgning z2 0,0008» år

inger*

"de Ultoa, a Amfterd. 1752, 4:0 T.\ IL Part,

II, Livré IV, pag. g6 &c.

) Se Phitofophical Tmnsaffiions, Vol XLVII, for

the pars 1752, p. 4§f,
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ingen ting mindre ån pålitligt. En 20 fot

lång jernftång vårmdes i folfkenet, och vär-

me förändringen obferverades på en Fahren-

heits thermometer med hans forfta grad indel-

ning. Lambert gisfar fig fram for att få var-

meåndringen , och råknar utvidgningen deref-

ter. På refultatet håraf kan då icke fåttars

mycket varde é
'f.

Smeatons Pyrometer var oförvitlig, och

derfore åro åfven hans pyrometrifka uppgif-

ter af de meft pålitliga. Han obferverade jer-

nets utvidgning for en värme förändring emel-

lan 40 och 210 Fahrenheits eller 4 1 och 98 I

Svenfka grader, och beräknade efter jemna
utvidgnings hypothefen fin uppgift for jernets

förändring emellan o° och ioo 0
. Den hår

nödiga corre&ionen, om denna hypothes år

oriktig, måfte vara liten, emedan hans obfer-

verade thermometer- grader ej mycket flcilja

fig från o och 100

Muffchenbroeks uppgift grundar fig på for«

fok, fom han gjorde med fin åldre Pyrotfie-

ter. Han obferverade verkeligen förändringen

emellan q° och ioo°, och fann, att jern for*

långde fig dereméllan med s= 0,00073 af

firi

*) Se Lamberts Pyrometrie, Berlin 177$, jf.

pag. izu

**) Se Philof. Trwaffionf, Vol XLVIU, part, 2,

for W4, P*g- &k £fo
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fin långd Men på denna Pyrometer må-
fle han hafva funnit något fel, emedan han
icke var nöjd dermed, utan inventerade en

annan. Dermed fann han, att en 6 11hen-

låndfka tum lång jerntråd i kokande vatten

utvidgat lig få, afct Pyrometern vifle 73 gra-

ders ändring Men hvad betyda desfa

grader? i hans åldre Pyrometer ivarade hvar-

ie grad emot —— af en Rhenlåndilk tum aJ 0 12500

Skulle graderna i den nyare betyda det fam-

ma, hvilket han icke uttryckeligen fåger, få

blefve jernets utvidgning vid vatten -koknings

hettan = 0,00097. Men hvarifrån råknas den-

na utvidgning? Formodeligen ifrån medel-var-

men i rummen, der forfoket gjordes? Dertill

torde då ånnu böra låggas utvidgningen ifrån

vatten - frysnings kölden till medel - värmen

,

for att finna utvidgningen för värme ändrin-

gar emellan o° och 100
8

. Man år fåledes i

ovifshet om jernets utvidgning i anledning af

Musfchenbroeh forfok. Ock få fynes hans be-

mödande mera hafva gått ut på att finna for-

hållandet emellan flere metallers utvidgning af

femma värme, ån att beftåmma abfoluta måt-
tet derpå for någon metall fårlkilt.

Af

*)' Se Tentamina experimentorum naturalium captor,

in Acad. del Cimento, Lugd. Bat. 1731, 4:0 P.

II, pag. 22,

?*) Se hans Introd* ad Philof. Naturcikm, Lugd.

Bat 1762 , Tom. II', 6m, &c.
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Af desfa anmärkningar följer, att de i of*

vananforda jemforelfe - tabell meft fkiljaktiga

uppgifterna på jernets utvidgning fortjena litet

eller intet affeende, hvarefter man ock fin-

ner, att de icke forkafteliga uppgifterna något

nåra ofverenskomma med hvarandra. Om man
likvål af denna ofverensftåmmelfe låkert kan
fluta till deras pålitlighet, lemnar jag derhån.

Ehuruvål fåledes icke mera mycken fkilj-

aktighet emellan desfa uppgifter vid värme-
ändringen ifrån o° till ioo° förvillar, kän-

ner man dock icke ånnu utvidgningen for.

deremellan varande thermometer grader, utom
hvilken kännedom man litet eller intet, åt-

mindftone ganfka fållan, kan betjena fig af

de hårtills gjorda forfoken. Af det foregåen-

de torde redan infes nödvändigheten af en

corredion vid jern-långdernas arithmetifka till—

växt for arithmetifkt tillväxande värme -gra-

der. Men år denna corredion additiv? Om
jag finge fluta af likhet med några andra

kroppar °); få fkulle jag redan i forrhand

dom-

*) Till exempel glas, hvars utvidgnings lag efter

de Lncs forfok i Philof. TransaSf. i778,p.47$
f

funnits vara denna: längden af ett ftycke glas

vid o° förhåller lig till defs långd vid n gra-

ders värme efter Celfii fkala fåfom i : i ~j-

©,0000052. w-j- 0,000000032, n %
. Jemfor eo

Akademifk af handling de dilatatione vitria

loricop j&éa tgoh
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domma, att åfven jernets utvidgning år flor*»

re for högre värme -grader och mindre for

famma gradtal vid lågre temperatur. Men åk
Ven då återflår den frågan, efter hvilken lag

denna tillväxt må fke. I denna fak kan in*

gen ting annat ån endaft forfok decidera. I

öfvertygelfe att desla vore nyttiga, och refuU
täterna deraf oumbärliga att kånna vid flere

noggrannare corre&ioner, har jag anftållt få-

dana* och anhåller att for Kongl. Vettenflkaps

Akademien få till granfkning framlägga dem
och den lag for jernets utvidgning, fom jag

af dem hårledt*

Pålitlighet af mina forfok beror till flor

del af den mafchins befkafFenhet, hvarmed
jag gjort dem. Jag bor derfore forft befkrif-

va den. Det våfendtliga deri år ett Mikro*
fkop med Mikrometer, hvarmed en punkt på
ena åndan af en i andra ändan fåft jernftång

betraktas. Tab. X. ABC (Fig. i ) år Mikro-
Ikopet, fom vid B innehåller tvenne paralle-

la Mikrometer- trådar j af hvilka den ena med
(krufven D kan flyttas parallelt långre ifrån

eller närmare till den andra, fom dermed icke

rores. Vifaren E, fom år fåft vid fkrufven

D och dermed omvändes, vifar på taflan F
Mikrometer »trådens fiörre eller mindre flytt-

ningar. Taflans omkrets år delad i 40 lika

flora delar, hvarjemte under denna tafla år

en annan mindre, fom genom ett hål i den

florre^vifar huru många hela hvarf fkrufven

D
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D ocb vifaren E gjort. 1 tuben AC finnas

tvenne convexa glas. Denna tub med Mikro*
metern, gjord i London af Dollond> hvilar

vertikalt på en fladig trådftållning GHK,fom
år fåftad vid ett tjockt horizontalt granbrådc

LMN. Derpå hvilar horizontala trådtråget

OP(^, i hvars axel råta jernftången SR år få*

fiad med mesfings trådar $ fådana fåfom vid

T, Denna (långs ånda S går ut genom trå*

gets ånda, och hela träget ftotes få emot faftå

trådftolpen UZ* att jerntrådens ånda hvilar

emot en i flolpen fåftad mesfings fkifvä. Trå*
get OPQ, år med pinnarne ä, b> tillborligeri

fåftadt vid brådet LMN. Vid ^r, i forlångnin*

gen af tubens axel år vid jernftången fåftad

en liten bygel af mesfingstråd , fom bår en

ganfka fin horizontal och emot jernftångens

långd vinkelråt mesfingstråd, hvarpå man un-

det obfervationen fer genom Mikrolkopet,

Stolpfcn HK kan i opningen d t flyttas till hö-

ger eller vånfter, for att få bygeln c vål in i

tubens fynfålt, då HK fåftad med fkrufven X.
Defsutom tillåter Mikrometer* trådarnas flytt-

ning i tuben en nogare juftering håraf» Med
1krufven ./ kunna Mikrometer* trådarne flålias

parallela med tråden i bygeln c.

For att få veta huru Hör flyttning i by-
geln c tilikånnagifves af vifärens E framlkrid-

ning en grad* ftålldc jag vid t en mesfings

fkala, indelti haifva geometrifka linier (Landt-

mätarenas äkerlkala), och obferverade huru

mån«*
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många hvarf flcrufven D behofde våndas for

att flytta Mikrometer -tråden ifrån en delnings

linie till en annan. Genom flere afdelningars

matning ofvertygades jag att dertill fordrades

4 hvarf; och då hvart hvarf var in del t i 40
grader, få blir bygelns c flyttning for hvarje

Mikrometer grad = —— af en Svenfk deci-0 3200

mal tum,

Derefter fyllde jag tråget OPQ, med kram
fno, fom omgaf och på alla fidor vidrörde

jerntråden, och fkrufvade fram den rörliga

Mikrometer -tråden, få att den fyntes jemt

ofver tråden i bygeln c, fedan jerntråden hun-

nit afkylas till o ö
, hvilket obierverades med

en thermometer, hvars kula flod innom trå-

get ÖPQ, och vidrörde jernftången men ej

träget. Sedan jag uppteknat Mikrometer -gra-

den, hålide jag hett vatten i tråget, for att

utan rubbning få bort fnon; och då denna

deraf fmålt, och tråget blifvit något uppvårmdt,
låt jag vattnet utrinna genom en Siphon. Nu
tiållde jag åter tråget fullt med kokande vat-

ten, hvaraf hela jernftången på alla fidor öm-
eafs. En kort Hund ville val thcrmometern

ioo°, men föll fnart åter, h vårföre jag icke

räknar på någon noghet för den då gjorda

obfervationen. Under det vattnet fedan fmå-

ningom fvalnade, obierverades och antekna-

des Mikrometerns rörliga tråds Hållning ofver

bygeln c "för hvar femte grads värme på ther-

mome-



mometern , då alltid en förändring var gän-

fka mårklig. Sedan det fvalnat till £O ö
, få

att äfven der obfervation blef gjord, tillblan-

das åter fno i träget, och det liquida vattnet

aftappades med Siphon. Når jå*g nu fäg> att

bygeln c flod på fa in nia flålle fom förut i

fno, visfie jag att ingen rubbning i jernftån»

gen eller Mikrometern fkett. Denna fno fmål-

te af värmet i rummet, och vattnet blef fmå-

ningom varmare ånda till io° , få att jag fick

obfervationer åfven emellan o° och + 2Ö 0
.

Under fårfoket förändrade fig icke luftens vär-

me i rummet, hvaraf jag visftc, att brädets

LMN långd och fåledes åfven tubens afftånd

från ftolpen UZ eller jernilångens ånda S var

oföränderlig. Då jag nu åfven hade mått

bygelns c afftånd från S vara ^ 4 fot eller

40 decimal tum, få kånde jag alla de elemen-

ter, fom borde ingå i min rakning om den-

na jern flängs utvidgning i olika värme.

Följande jemförelfe-tabcil innehåller de till

beflåmmandet af utvidgningslagen nödiga ob-

fervationer.

j

Th-rm.
gfadef.

Mikrometer

< 1
2 «

-t

• ernets ut-

vidgning i

Jzooide
dels t m.

jernftångens

a foluta

läng jer.

Ö 2 0 0 1,000000

+ fcÖ 2 2? 1*0002 1

1

4- 40 a 18 f* 1,000453

+ 5o 4 14 1,000734

+ 8o s j6 |

.136 1,001063

K. V. A. Bandi Qv. IK V HSr-
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Håraf fynes genan1

, att jernets utvidgnin-

gar icke tilltaga i famma förhållande fom ther-

rnometer - graderna , utan mera for ftörre var«

me -grader ån for mindre. Huru denna till-

växt deraf beror, bor af desfa forfok kunna
beftåmmas. Det år klart, att om de i tredje

columnen flående numrorna beteknas med u,

motfvarande abfoiuta längderna i fjerde co-

lumnen åro tz i -j- -—— . Om iae då en-

daft visfle qaantitetens u beroende af motfva-

rande thermometer-graden , få fkulle jag der-

af lått fana jernets abfoiuta längder för hvil-

ken värme -grad fom hålft. Det år fåledes

detta beroende for quantiteten u fom jag i

frågan om lagen for jernets abfoiuta utvidg-

ningar af vårme bor underfoka, och, om
möjligt år, beOåmma.

At u icke år en antaglig hel algebraifk

fundion af värme - graden
?
fynes flraxt deraf,

att hvarken forfla, andra eller tredje differen-

cerna af de i tredje columnen gifna numror-
na åro conftanta. I (fallet att derfore till mitt

behof nyttja någon annan algebraifk fundion,

fom vore mera fammanfatt, fkall jag antaga

denna tranfcendenta

:

u = A'a* + B'bx + C,
der x betyder thermometer- grader fom fvara

mot h, och A', a 9 B', /?, C åro conflante

quantiteter, hvilka ur de fem i foregående

tabell gifna vården kunna beflåmmas. Jag väl-

jer



jer faåift denna fun&ion ätt be$åmmä lagen

for jerntts utvidgning, emedan den med få

termer år beroende af alla fem genom fodok

funna quantiteterna , och tillika med tillhjelp

af Logarithmer år ganfikä vig i utofningen.

Når de i tabellen gifna och emot hvaran*

dra fvarande vården af x och u behorigea

nyttjas; får man följande fem equationer;

o - A'' + B* 4- C'\

a? K A'a20 + B'b"
2 '0 + C;

58 = A/a40 + B^'40 + O;
94 m A'a 60 + B'b 6 °

-f- C;
i36 = A'a« ö + B'b g0

-f C';"

äf hvilka > genom h varje foregåendes fubtra*

Clion ifrån den följande, desfa fyra equatio*

ner uppkomma i

27 s= A' (a2 ° — t) + B' (b 2 ° — i);

31 s= A'a
2

0

(a
2 ° — i

.) + B'b ä0 (b 2
°; ^ i);

36 = AV4 ° (a 20 — i) + B"b 40 (b 2 ° — I-)'»

40 ~ A'a*° (a
ao — i) -f B'b 66 (b 20 — i>

Om vidare h varje equaiiön multipliceras

med a
ao

, och fubträheras ifrån den efterfol*

jande> få extermineras A% och följande tre

tquationer uppkomma:

B! — 27a* 0 a B" (b* d — ä* c
) (b10 — i>

36 — 3laao &B'b* 0(b
fto — a20 ) <V d — 1)5;

42 — 36a 2- 0 tzB"b 4O (b 20 ^ a20) (b'
2G — i>

Af desfa finnas {luteHgen

b 2 ° (31 — -27a
20

) f= 30" £tä*%
b 2 ° (36 — 31a20) ä 42 — /36a*'S;

36 — graao 42 — 36~a
äo

,

31 — 27a20 gg — giaV
U & eller
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eller a 4 ° — Lf a*° + A r= o.

Deraf finne*> a
2 °^2. = 1,1702712,

1

1

= 0,4660925,

fornt a == 1,0078927; Log. a = 0,0034143

;

b = 0,9625506; Log. b = 0,9834236 — I

Sfe— 1,588766; Log.B'=z 0,2010599;
A'= i53»588745 5 Log.A' ±= 2, 1 863 594

»

och C = — 151,999979.
Om jag nu med y beteknar jernets abfolu-

ta längder for thermometer- graderna x, och gor
A'

A =3 —=

o

;ooi 1999 ; Log.A= 0,079 1494— 3,
40.3200
— B'

B 5= = 0,0000 1 24 ; Log.B= 0,09 38499 — y

;

40.3200
*

Med tillhjelp af denna equation år följan-

de tabell uträknad, fom for hvarje thermo-

meter-grad kan completeras, om få behagas.

De förfok, h varpå den grundar fig, åro val

alla gjorda blott innom värme -graderna; men
då jernet vid en temperatur emellan — 40*

och + ioo° år ganfka långt ifrån fin fmåk-
nings hetta, och icke heller någon annan för-

ändring i defs aggregations form ågcr rum,
h varvid vanligen irreguliera utvidgningar eller

famman dragningar mårkas; få tror jag, att

denna funna utvidgnings lag med råtta lam-

C
och C = 1 + —

40.3200
få år y = Aax -

= 0.9988125;

Bb* + C.
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pas till alla köld- grader, fom i våra forfok

mojeligen förekomma. Åfven få tror jag, att

den af famma fkål utan mårkeligt fel kan

nyttjas for Rorre varme-grader långt ofver ioo.

Therm,
Jernets

längd.
Therm.

Jernets

längd.
Therm, Jernets

längd.

— 40 0,999652 4- 'o • ,000102 60 1,000734

— 30 0,999721 20 1,0002 1

1

70 1,000892

— 20 0,99981

1

30 1,000328 So 1,001063

— 10 0,999904 40 1,00045 3 90 1,00 1 247

0 1,000000 50 i,oooj88 100 1,001446

Håraf fes, att jag funnit jernets utvidgning

redan vid 80 ° värme lika Ror, fom Condami-

ne och Herbert funno den vid ioo°, om de

eljefl: obferverat efter Reanmurs thermometer

fkala, och att jag vid 90 0 har den få flor

fom Smeaton vid ioo°. Men åfven finnes hår-

af, att då man hårtills vanligen genom enkel

proportionering efter thermometer -graderna af

Smeatons forfok beftåmt utvidgningarne for

mindre värme, man likväl fått för flora tal

for alla grader ofver o° och till 40
0

.

Jag ville veta, om den funna utvidgnings

lagen fkulle vifa jernets långd vid någon vär-

me eller k cVid - grad vara ftorft eller minfU
h vårföre jag efter vanliga methoden gjorde

dy

dx
= Aax

. hyp. Log.a —* Bb* hyp. Log. b = o.

då jag fann x=
Log. (BLog.b) — Log. (ALog.a)

Log. a— Log. b
D J Men



få måfts Log. (B.Log.é.) vara imaginår, och
fåled.es y alldrig ftårft eller minft, utan oupp-

bårligen florre når ' värme graden år {torre*

öch tvertom, tå långt denna utvidgnings lag

åt båda fidor kan (Iråeka fig.

Afv en hår fynes , livad jag redan förut

Siåmnt, att icke en gång tredje diifereneerna

af de funna uppgifterna åra oföränderliga.

Likväl om man tager ett medeltal emellan

dem , lå kan man, om 'man anfer den runna

tranfcendenta formen af utvidgnings lagen for

obeqvåm,. finna denna -algebraifka: y =2 i +•
X X / X "\

c,oooio2>— + 0,000003.— (
— -~~ x ) +

I + O,O000Q991 X . + 0»000000024 X z +
0,0000000002 x 3

s
hvilken emellan— 40'°- och

+ 100 0 blott med några enheter i fjetie de-

cimal ftållet feiljer % ifrån den tranfcenden-

la, och kan i fynnerhet då med beqvåmlig-

het nyttjas framför denna,, når % icke år flor

til! ex. emellan + 20 °' och — 20 °, då den

fifta termen deri kan bortlemnas. Utan får-

deles fel kunna ock båda Ma termerna bort-*,

lemnas om pc år emellan -+ 10
0

' och — io°»

Ockfå deri kommer denna algebraifka equa-

tion väl ofverens med den förut anförda iranlcen-*

denta att den ej gifver för % något maximum eller

mini-

0,0000002,--

10

eller y
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dy
minimum. Deraf fås vål — =z 0,00000994

0,000000048 x + 0,0000000006. x2 — o; men

kvaraf man finner x =— 40 + V— 14966 §,

Tillåggning*

Den vid forfoken nyttjade jernflången var era

dragen jerntråd af, i det nårmafte, 0,1 decimal

tums diameter. Defs fpecifica vigt fanns vid 19°

värme vara z= 7,737, nemligen abfoluta vigten i

luften af ett ftycke deraf == ^532 , och defs vigts

lorlufi i defUlleradt, 19
0 varmt, vatten = 715.

—

Jag ville, for fåkrare jemforelfes fkull med andra

jern flag, reducera denna fpecifica vigt till o° tem-

peratur. Om vatten- volumen icke förändrade fig

af vårme , få vore den fokta fpecifika vigten vid

o° ~ 7,737 (Åa 19 — Bb 19 + C) 3 < 7,741^
Men emedan vatten -volumen ej år oföränderlig ?

få finnes håraf ej annat, ån att 19
0 varma vatt-

nets vigt förhåller fig till o° varma jernets vigt

fafom 1 : 7,7417. För att få råtta reduclionen til!

o° värme, antager jag derfore

jernets fpecifika vigt i anfeende till n°'

varma vattnet - - - --, •=- ty;

denfamma i anfeende till o° varma vattnet = V;
vattnets volum vid o° och n° värme fafom i :y;
jernets volum vid o° och n° värme fafom ?. : &

V 4 ö ra
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Om jeynets volurn ej förändrats i olika vär-

me, få lkulle 7: i ; : V : V'. Och om vatten-vo-

lumen vore oföränderlig, och jernet enfamt förän-

derligt, få vore 1 : g : ; V : V. Således måfte,

når både vattnets och jerncts volum iföråndras, bli

7 : $ : : V ; V7
, o h jernets råtta ipecifika vigt

vid o° värme och i ahfeende till o° varmt vatten

É
fåfom enhet ; V' = — . V, Af det föregående fin«

7
nes $ - (Aa n — Bb" + C)f. Åfven har jag

funnit for deflilleradt vatten emellan o° och 4-

äq° värme; 7 = (AV1 + B"fr + C") 3
» nar

Log.A/7r=p.0036145 3; Lou.B'v rro,8544320— 4;

Log, 0 =0,0205076; Log, Q ~ 0,8725456 — 1;

och C'v ±~ 0,99^2765 (fe Annalen der Phyfik heraus-

gegebm von Ludw. Wilh. Qilbert , Holle » <?

Stiick.). — Om jag då gor n ~ 19; få finner iag

fom år mindre ån fpeciika vigren vid 19° värme.

Man rniftsag,er fig fäledes, om man tror, an

jerns fpecifika vigt vid o Q värme år (torre ån vid

hvilken annan fiorre värme fom hälft* nemiigen

om det vattens, vigt, fom år lika varmt med jer-

net, tages till enhet, gamma be (kaffe nhet torde

det ock vara med andra kroppar, och då det van-

ligen låres, att kroppars fpecifika vigt tilltager ju

kallare och fåledes tåtare de blifva, far det icke

jorftås annorlunda åfj i jemförelfe med vatten af

vifs oförändrad temperatur. —*

Vt-



Utdrsig af KongL Vetenfkaps Acade-
miens- Dagbok.

Fortekning på de Böcker och Naturaliér ra. m. fom
Under detta årets forlopp blifvit Jhdnkte till

KongL Vet. Acad. Samlingar.

Böcker.

Hr N. Collin i Philadelphia Bartens (Benj. Smith)
Materia Medica 2 Delar g:o PhilacL igoi fainm a

Författare.

— Elements of Botany g:o Philad. 1503.
TheAmericanPhtlosophical Societt— Transa&ions

ofTheAmericanPhilofopbical Society Vol. VI. P. %
Herr Gers, Afbandling om trades Åkerjord och defs

förmånligare användande ån hitindll I:a Del. 2:a

Uplagan. Stockholm i$o^.

Herr Grefve Leopold von Berchtold genom Herr
Hedin Anleitung vielerley Lebensgefaren , wel-
chen die Meofchen zu Lande und zu Wasfer aus-

gefetzt find, vorx.ubeugen, und fie aus den un-

aus weichlichen zu retren. Wien 1304.

Herr Radloff Beflmfning cfver Norra Delen af Stock-

holnis-Lån 2'a Delen. Upfala lgc£.
** Befkrifning öfver "Åland. Abo 1795.

Herr Dhyandfii — Roxbourgh's Corom andel plants.

Vol. II. Part. IV. Rusfels Indian Serpents Con-
tin. i. 2. Rudgis Planrae Giiian.se N.o 1. Trans-
actions of The Linean Socety Vol. 7. Dillvyrs

Englifh confervae N:o 1 — Annales of Bo»
ta ny. Vol. 1.

Herr Svanberg E^pofitions des Operations faites en
Lapponie pcur la determination d'un Are du
Meridien en igöi, igo2, igo^.

Kejserliga Prtersburgska Academien. Nova
Ada Acad. Scient. Impr Petropolitanae. Tom. XIV.

Herr Mendoza y Rios — A Compleate ColleéHon of

Tabies for Navigation and Nautical Aftron. 4:0.

Herr Baron Re RM EL in — Tvånne Chartor, den ena

ofver Örebro, den andra ofver Stockholms Hof-
dirigedomme.

Herr Benzenberg Verfuche iiber die Umdrehung der

Erde. Dortmund 1804 8:0.
Jfatu-



Na t a ra li er ra. m.

Herr G. J. Billberg — En upftoppad Skål (Phoca
vitulina)»

Herr Ol. Agrell — Lyfter Djuret (Hyftrix Chri-
flata) från Algier.

Herr Fahlberg, flere Naturalier fran Barthelemy;
Foglar t. ex. Ramphafter erythrorhynchos, Parra

Jacana, Bucco cajennenfis, Oriolus i&erocephaius*

leucopterus, perficus, quianenfis, Tanagra viola-

cea, Ardea - - - Trochili Scc, — Några frukter

och Vulkanifka produkter.

Herr Francis Sheldon En på jårn bleck målad tafla,

innefattande flågtregiftret af Academiens framlid-

ne Ledamot Gilbert Sheldon: bemålte Tafla finnei

upfatfe under gips Medaillonen ofver nåmde Le-

damot på Obfervatorium,

Herr Cogel, Et Portrait af Hr Delambre målat i Ol-

ja, upfatt på Obfervatorium..

FÖRTEKNING p& de rSn,

fom aro införde i detta Quartaletf Handlingar.
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t. Sjukdommars Härjande i Sverige och Finland åren

1796 — och 1803, af H. Nicander. - - 201

%» Vfgift af Forfok 9 at, i likhet med den i England

mafl allmänt brukeliga Tegelbränning 9
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Sjukdommars hftrjande i Sverige och Finland åren 1796
och 1803. IV — 201.

Sot; fe Brandax.
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medelft Branile af ringare varde, ån
ved, hvarjamte bifogas (Trodde under-
rattelfer om Engelfka tegels tillverk-

ningsfåttet - -
'
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Darelli, Isaac af- Om Brandax eller fat
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Bihang till Berndet Afhandling . IV, 227.

Hällström, C. G. om jårns utvidgning af

värme .... IV. 253*
Nicander H. Födde oah Döde i Sverige

och Finland aren 179Ö — 1803 - II. 134,——— Om folkmängden i Sverige och Fin-
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Sjukdommars härjande i Sverige och
Finland åren 179Ö — 1303 - - IV. 2or.

Nordmark Zacharias Grundformler till en

ny Theorie, om flytande kroppars

motftånd - - - III. 145.

Paykull G. 'ir, Belkrifning om et nytt

Genus och Species bland foglarna, Drö-
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Åkerrcn O. Belkrifning på et Tegelverk
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Alla i

Barnsbord - ; .

Benbrott, Krofsning, frilka Sår

Brånnfår, gamla . -

Blodflod - - - .

Blodhoftning, Lungfot, Tvinfot
Bukrtf, Colik, Forftoppning, Magflen ;

Bulnader, Rötbölder, Rofen, Kallbrand ;

Dragfjuka - . - -

Fallandefot, Convullfioner

Febrar af alla flag

FrolTe, Ålta med eller utan Wattenfvullnad i

Gickt, Led- och Torrvårk
Hallsflufs och Strypfjuka

Hjertfprång hos Barn, Tandfprickning, Magref, Ma&ar
Håll och Styng, Broftfeber

Infpårradt Bråck
Kikhofta - , :

Koppor -

Kråfta - .

Magtorfk, hård Mage, Trånfjuka hos Barn
Måfsling -

Oangifven Sjukdom .
'

Olyckshåndelfer . ;

Rifen eller Engellka-Sjukan • -

Rodfot, Diarrhé eller Utfot

Skarlakans-Feber - »

Skörbjugg . .

Slag, Stickflufs, Brådod
Spelålfka - -

Stenplåga och Waitenftåmma - - -

\Vatten(kråck af rafande Djurs Bett
Watten Kråfta eller Likmalk
Wattenfot, Andtåppa, Gulfot
Ventrifk Sjukdom .

Ållderdoms-Bråcklighet ,

Summa

Lit. F.

nämnde Sjukdomars härjande.

Medel-Tal
Döde ibland

År
af Åren

10,000 Lefvande

1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1796 ifrSn 1796 ifrän .77;
och igoo til 1S00 •il 179!

rz-
88£ 93^ PTo 871 923

:—irr840
'

r,911 5,° 5/9

137 238 %%{
DO2-8 200 4£ 52 218 0,7 0 6

5° 35
1-0
io 66 100 92 113 124 139 81 0,S

6562 6545 72/1 83°2 7051 0430 6535 22,5 20 2

2063 225Ö 2392 2593 2501 2527 2289 2270 2321 7,5 6 8

663 O3D 677 739 710 79£ 703 79° fiOH

55 3é 75 92 81 45 173 88 PoD<5 02
0

'
2 o'

1

13£ 116 l8f 163 ozaA3Ö 250 147 '

5142 5320 5331 6162 74°3
irra?

7258 8364 5984 19, 2 23/ 1

1414 1756 1462
,J

724 734 1451 4 6 5,9

953 106c 993 ioie iu35 lloG 1146 1039 3,3 2,9

742 O/D 806 647 710 6g1 663 614 2,4

1716 1936 1S6£ 1953 1786 2154 2383 5/9 7/6

7953 12882 8954 8772 9719
147 137 153 204 1/5 167 0/5

2167 ~ufD 10?? 38o6 12 2 9/6

5945 2629 3160 9353 lö447 045o 2d (-y pfio 6907 ^0
7278 2l6 251 258 239 240 246 245 248 0 6

1993
972 / i-D 594 527 43^ 7«7 3451 2247 0 1 4'

12546 12522 13273 12735 12854 12374 11527 12493 12789 41/0 3g/3

2287 2504 2354 1938 2007 2318 2130 2315 2270 7/ 2 6/4

153 109 125 137 148 '142 128 150 134 0,4 0/3

1543 967 2127 709 1007 1246 1467 4022 1270 4,° 12,2

401 448 407 653 g67 470 826 405 455 1,4 0,0

81 68 60 101 79 75 129 77 76 0,2 0/3

4746 4867 4892 4733 4725 4569 4542 4658 4303 15/4 13'3

165 157 161 154 171 142
26
195 "196

16

161

0 0

0^5 0,4

8 7 3 12 14 9 29 30 9 0/0

42 53 55 39 45 31 97 38 46 0,1 O/O

3665 3476 3665 4210 4177 5951 3337 3557 3346 12,3 11.8

232 215 217 219 235 240 257 235 242 0,7 0,3

7627 _74£0 7980 9403 2Q757 8774 8756 8752 8629 23,2 25/5

74618 70950 71579 81686 9495öl 79612, 75512 73781 85069





Litt. G.

Visfa Sjukdomars härjande i hvart Län nedanstående Ar.

< f

Stockholms Stad - -

Rocka, och SvartsjS Län
psala - .

Nyköpings -

Linköpings -

Jönköpings -

AVesio - .

Kalmar - .

Gcttlands -

[Bleking . .

?tianstad -

Milmo - .

Hallands -

(Göteborgs

Wtrnrjersborgs

Skaraborgs -

Karlstads' -

Örebro . .

Westerås -

Faluns - .

Gefle - . .

Härnösands -

Ume .....
U:=åborgs - -

Wasa
Åbo
Tavaitehus - - .

Heinola - . . '

Kuopio ....
Sum.ua

Mankön

Qvinkön

Lun"fot, Tvinfot. Febrar af alla slag. Frosfe, Ålta med eller utan Vattenfvulnad. Halsflufs, Strypsjuka.

År
1

Ar Ar Ar Ar Ar

1796 1797 1798 1799 1300 1301 1802 1805 1796 1797 1793 1799 1300 1301 1802 1803 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1796 1797 1798 1799 1300 I801 1302 1303 1796 1797 1793 1799 1800 1301 1802 1803 1796 1797 1798 1799 1300 1301 1802 1303
596 611 622 ~7=ii 657 ~545 493 465 262 229 279 510 50,3 207 272 51° 66 45 57 93 74 45 19 22 15 16 14 8 13 24 ö= 14 203 167 251 232 171 4 3 3 3 5 6
-O/ 277 2 .-.5 308 286 •-•ni 283 162 216 210 151 226 249 66 55 1%10 67 39 28 30 26 29 20 12 16 17 17 5 288 577 506 595 445 oto -*97
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Litt. H.
Visfa Sjukdomars härjande i hvart Län nedanstående År.

Kikhosta.

Ar Är

1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1805 1796

75 58 60 9 48 99 26 3 92
65 65 85 34 *7 78 55 14 200
70 40 49 42 64 171 34 24 152
24 127 152 51 65 233 42 11 137
115 315 69 32 105 425 30 22 348
45 293 68 44 101 168 73 9 395
66 417 49

~i
56 47 118 47 131

35 ofvz""O 107 27 48 101 Ra04 42 424
3 4 106 20 4 6 3 75
12 152 31 16 17 65 54 13 96
33 286 99 80 45 166 77 31 104
131 415 73 97 184 165 44 94
44 293 26 8 51 122 63 lo 31
194 185 66 217 107 152 48 15 19

590 193 41 115 184 256 55 35 139
461 253 27 29 255 267 47 28 406
52 84 61 H4 100 125 55 8 00-

238 43 45 53 149 129 15 24 525
245 57 14 21 82 173 18 10 254
269 19 24 17 75 115 59 6 507
45 14 19 69 122 62 51 2 143

34 107 221 33 23 155
3É 11 12 15 298 279 34 19 25
150 86 84 72 517 176 159 310
16%•i°o 155 118 199 680 523 144 97 121
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277 141 126 282 664 180 91 140 41
395 159 187 187 560 620 286 244 700

4570 2167 2645 5482 2144 1288 5945

2019

•

218711071 1287 2563 2585 1105 652 3002

2237

1

2383 1096 1558 2830 2897 1039 636 2943

tholms Stad

;b. och Svartsjö Lån
Ja

opings .

öpings -

igs .

avråds

ao - .

lands -

Summa —

Mankön

Qviaköo

Koppor.

97 1793 1799
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63
145
76
113
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125

131

78
302
860
66
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106

130

4

37
75
104

312
18

274
549
849
1261

616 1653
900

_535

1566 4679

1594 4674

703
376
338
463
833
461
200
413
213
119

549
240
264
411
655
680
1055
76=
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785
802
529
213
50
193
512
152
366
142
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6787

1 801

81
502
222

415
485
289
102
526

281

48
36
113
204
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314
476
295
176

698
233
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11

9
61
21
41

1302 1805

16

31

23
20
103

130

82

428

100

31

113
10

119

77
102
22
20
2

25

41

å

21
17
10

1545
52274

6458 2679 8610

6660 5184U323

3274 1351

116

424
691
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4325

4285

Måfsling. Rödsot, Diarrhé eller Utsot. Skarlakans Feber.
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