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KONGL.

VETENSKAPS
ACADEMIENS

, NYA

STOCKHOLM,
Tryckte hos Johan Pehr Lindh. 1795-.





VETENSKAPS ACADEMIENS
beskyddare,

"Hans Majestet

KONUNGEN;
HANS KONGL. HÖGHET

HERTIGEN
AF SÖDERMANLAND,

KONGL ACADEMIENS
LEDAMÖTER.

Herr Baron Alexander Fumck, Bergs -Råd»

Herr Olof af Acrel^ M. D. General -Dire-

^em öfver Lazaretterne i Riket
,
Profesfor,

Regements-Fältll^är vid Adels-Fanan, Ridd-

af Kongl.Nordiljerne Orden, Ridd. af K» Wa-
fa-Orden , Ledamot af K, ChirurgifFva Acad.

i Paris och Köpenhamn famt K. Vet. Societ.

i Göttingen. *7. T. l.

Herr Herman Schutzercrantz, M. D. Archia-

ter. Led. af Kejf. Acad. Nat. Curioforum. * i.

Herr Grefve Joh- G. von Seth
,
Kammarherre,

Ridd. af K. Nordft. Orden ^ Led. af K. Patr.

Sällkapet.

)( Herr



KoitgL Academiefis

Herr Jacob Gadolin , Theol. Doélor, Bifkop
öfver Åbo Stift och Academ. Prc-Canzier

,

Cortimendeur af K. Nordft. Orden ^ Ledarn,

af K.Patr. Säilk. T. i.

Herr Carl Aler. Rosenadler, Prefident, Ridd.

af K. Nordit. Orden.

Herr Baron Carl Fhedr. Abelcrantz, Öfver-

Intendentj Commend. af K. Nordft. Orden,
L^aamot af K. Vitterhets, Hill. ocli Antiqv.

Acad. K". Målare och Bildh. Acad. f. d. Stän-

dige Prsies.

Plerr Eric Gust. Lidbeck, Hifi» Nat. Profes-

for i Lund, Ridd. af K. Wafa-Orden, Le-
damot af Lundif^a cch Götheborgika K. Sal-

Ikaperne.

Herr Bengt Ferrner, Canzlie-Råd, Ridd. af K.

Nordft. Ord. Ledarn, af K. Vitterh. Hift. och
Antiqv. Acad. K. Vet. Societ. i Upfaia, Lon-
don och Montpellier, famt af K. Patriot. Sälik.

Correfpondent af K, Vet. Acad. i Paris. T. 2.

Herr Pekr Zftzcll, M. D. Affeffor. Ledamot
af Chur-Mayntzidva Vet. Academien.

Herr .Tok. G. W^u-lbom, M. D. Kongl. Lif-

Medicus, f. d. Provincial Medicus i Cai-

rr.are Län.

Her* Edward Fred. Runeberg. Secreterare hos

BoigerfKapet 1 Stockholm, Led. af K. Com-
miiTion öfver Tabell-Verket. T. i.

Herr Pehr OsBECK^Th. Dol^. Contra(5ls-Probft

famt Kyrkoherde i Hafslöf och Waxtorp i

Halland j Led. af K- Acad. Nar Curfof. famt

af K. Vet. Sbcict. i Upfala och Lund»

Herr



Ledafuoter. III

Herr Fredr. Mallet, Mathem» Profeffor i Up-
fahj Ledarn, af K. Vet. Societ. därllädes»

*5* T. I.

Herr Pekr Adrian Gadd^ Chemis Profeffor i

Aboj Piantage-Direåeur i Finland, Ridd. afK.

Wafa-Orden, Ledamot af Kejf. Oecon. Soc.

i Petersburg, K.^Vet. Societ. i Upfala , Lund
och Götheborg, famt K. SvenfKa och Hes-
fen-Homb. Patriot. Säi/k. * 3.

Herr Johan Carl Wilcke, Thamiik Profes-

for i Exper, Fhyfiken och Kongl. Sv. Vet.

Academ. Ständige Secreterare, Ridd. af Kongf.

Nordiljerne- Orden, Ledamot af K. Vet. So-

ciet. i Upfala, London, Göttingen famt Phy-
fiogr. Säi/k. i Lund. * 14.

Herr David von Sckultzenkeim, M. D. f. d.

Artis Obftetr. Profesfor i Stockholm , Ridd.

af K. Wafa-Orden, Led. af K. Patr. Sälik.

Herr Dani^.l Melanderhjelm, Ailron. Profes-

for vid K. Acad. i Upfala, Ridd. af Kongl.

Nordn. Orden, Ledarn, af Kejf. Vet. Acad. i

Petersborg', och af de Kongl. Vet. Societeter-

ne i Upfala, Berlin, Göttingen, Bologna, Sie-

na famt af K. Vitterh. Hiilor. och Äntiqv.

Academ. i Stockholm, f. f. ock Correfpon-
dent af K. Vet. Acad. i Paris. * 4. T. 3.

Herr Alex. Mich. von Strussenfelt, General-
Major, Commend. sfK. Svärds Orden med
Stora Korfet , Led. af Phyfiogr. Säilk. i

Lund.

Herr Fkedric af Chapman, Vice-Amiral, Com-
mendeur af K. Wafa-Orden , Ridd. af K. Sv.

)( 2 Or-



IV KongL Acade7?iie}is

Orden, Ledarn, af K. Målare och Bildh. Acad.

lamt Patr» Säiik. * i.

Herr Anders Schönbs.^.g. Canzlie-Räd, Riks-

Beraldicus. Ridd. af K., Nordft. Orden , Led.-

af K. Vitterhets^ Kiit. och Antiqv. Aicadem.

lamt K. Patriot. Säiik, T. 2.

Herr Anders Planman Phyf. Profeffor i Abo,
Ledarn, af K. Vet. Societ. i Upfp.la.

Herr Baron Johan Liljencrantz 5 f» d. Riks-

Råd, Prefident i K- Commerce-Coilegiam

,

Commende af alla Kongl. Mai:ts Orden och

Vice-Canzler, Led. af K. Patr. och Götheb.

Sälikapeme.

Herr Gretve Jok. Georg Liilienbemg , f. d.

PrefidenL i K. Bergs-Cclleg. Commend. af

K. Nordft. Orden, Led. af K. Patr. Säiik. T. I.

Herr Bengt Qvist, Affeffor i K* Bergs-Colleg.

och Dire^l. öfver Finfmidet^ Led. af K. Patr.

och Lund liva Sälilv. T. l.

Herr Gustaf von Engeström, Bergs-Råd , Le-

darn, af Societ. Nat. Curiof. i Berlin och Phy-
fiogr. Sälfk. i Lund. * 2. T. l.

Herr Baron Samuel Gustaf Hermelin , Bergs-

Råd, Ledarn, af Vetenlk. Societ. i Philadel-

phia, .Bofton, Nat. Curiof. i Berlin och af

K. Patr. Säiik. ^ i.

Herr Erir Prosperin, Profeffor och K. Aftrono-

iniJB Obfervator, K. Vetenlk. Societ. i Up-
fala Ledamot och Secreterare. * ^ T. i.

Herr Grefve Sven Bunge , f. d. Riks-Råd,
Commendeur af K. Nordft. Orden , Ledarn,

af K. Patr. Säiik.

Herr



LedamotQf. v

Herr Nils Dalberg^ Bergs-Råd, Led. af K.

Vetenlk. Societ. i Götheborg, Kejf. Oecon»
Societ. i Petersburg och Kongl. Medicinika
Societ. i Paris. * i T» i»

Herr Gustaf Adolf Leijonmarck, Bergs -Råd,
Ledarn, af K. Patr, Sälik, * lo. T. i.

Herr J-oachim Wilhelm Liliestråle, Juflitiae

Canzier, Ridd. af K. Nordft. Orden , Led.

af K. Vitterli. Hill. och Antiqv. Åcad. famt
K. Patriot. Sälik. T. i.

Herr Bernh. Berndtson, f. d, Bergshaupt-

rxian vid Sala Siifververk.

Herr Baron Patrick Alströmer, Commerce-
Råd, Ridd. af K. Wafa-Orden, Ledarn, af

K. Muficai. Acad. och Patr. Säilk. Vet.

Sälik. i Lund och Götheborg.

Herr Johan Lorens Odhelius, M. D. Affeff.

i K. Colleg. Med. Medicas vid K. Seraph.

Ordens Lazarettet i Stockholm. * ll. T. 2,

Herr Grefve Ulric Scheffer , f. d. Riks-Råd,
Prefident i Kongl Canzlie-Colleg. Abo Acad.
Canzier, Ridd. och Commend. af K. Majrts

Orden.
' Herr Carl Peter Thunberg, M. D. Med.och

Botan. Profeffor i Upfala, Ridd. aflL Wa-
fa-Orden 5 Led. af Kejf. Acad. Nat. Curiof.

K. Vetenlk. Societ. i London, Upfala, Fhi-

ladelphia, Patriot. Säjfk. i Stockholm, Nat
Forilc. i Berlin, Paris, Köpenhamn, Lund,
Harlem, Amilerdam, Zeeland, Trondhem,
Jena, Halle, Linn. Soc. i .London, Med. i

Edinburg, Correfpondent af K. Vet. Acud. i

X 3



VI Kongl. Acadeiniens

Paris, Med. i tondon, i Florens 5 och Ba-
tavia. *30. T. 2.

Herr Henrik Nicander, K. Vet. Acad. Secre-

terare och Aftronom, Kongl. Secreterare och
Secret. vid K. Tabell-Commiffionj Ledarn, af

K. Vet. Societ. i Upfala, K. MuficalifKa Aca-

dera. Patriot. Säi/lc. K. Ver. Societ. i Kö-
penhamn och Meteorol. Societeten i Man-
heim. *I3« T. i.

Herr Anders Spakeman 5 M. D. Med. Profes-

for och Affeffor i K. Coiieg. Medic. Inten-

dent vid K. Vet. Acad. Natural-Cabinet , Le-
darn, af Sälil^aperne i Lund, Götheborg,

Heffen-Hombarg, och af Linn. Societ. i Lon-
don. *7. T. I.

Herr Clas Bjerkander, ProbO och Kyrkoher-
de i Grebäck uti Wefiergöthland , * 31.

Herr Carl Magn. Blom, M. D. Affeffor och
Provinc, Med. i Kopparbergs Län , Leda-
mot af Kejf. Acad. i\at. Curioi. och Socie-

teten i Bafel. * 6.

Herr Johan Cust Acrel, M. D. Medicinae pracFl.

Profelfor i Upiala.

Herr Pet. Jokan Bladh, Super-Cargo vid Oft-

Ind. Comp. Ledarn, af Phyfiogr. Sällk. i

Lund, och K. Patriot, i Stcckhcirr. * 2.

Herr Baron Fredric Sparre, Riks-Canzler,

f. d. Konungens Gcuverneur, Ridd. och Com-
mendeur af K. Maj:ts Orden , Ledamot af K.

Vitterhets, Hift. och Antiqv. Academ. famt

af K. Målare Acad. och Patriot. Sällk.

Herr Adolph Mukkay, M. D. Anat» och Chi-

rurg. Profeffor i Upfnla, Ledarn, af K. Ve-

tenik. Societ. i Upfala, Vliffingen, Bafel,

Florens,



Ledamöter. vii

Florens, Siena, Berlinlka Nat. Coriof. och
K. Patriot. Sällk. * 2 T. i.

Herr Änders M, WIhlin, D. AiTeffor och
Provinc. xMedicos i Jönköpings Län»

Herr Anders Jah. Rstzius, Hiil, Nat. och
Oecon. Profellbr i Lund

,
Phyfiographin^a

Sälfk» Secreterare^ Led. af K. Patr. Säiil<.

Kejf. Hushålls Societ, i Petersburg, Vet. och
Med. i Köpenhamn 5 Vet. Acad, i Padua och
Mantua, Natarf. Sälik. i Berlin , Götheborg,

Heffen-FIomb.Correfpondent af K. Vet, Acad,

i Tarin och Oecon. Soc. i Leipzig. *

Herr Johan Gottlieb Gahn 5 AffeiTor i Kongf.

Bergs-Coilegium.

Herr Johan Ulfström 5 Direcleur vid Strönas-

holn:is SI afsbyggnad.

Herr Samuel Odmann
5
Ådjuncl vid Theol. Fa-

cuit. i Upfala och Failor i Gamla Upfaia. * 20.

1\ 2.

Herr Peter Jaco3 Hjelm 5 Mynt - Guardie
,

Led. af K. Patriot. SälHi. ^ 18. T. 3.

Herr Zacharias Z. Piantin 3 LnfpecPior öfver

Mått 3 Mål och Vigt. 3 T. 3.

Herr Johan Henr. Lindqvist 5 Mathenn. Pro-

feffor i Åbo. *
f

.

Herr Elis ScHRÖDEEirsiM 5
Landshöfdinge Com*

mend. af K. Nordii. Ovden, Led. af K. Vitterh.

Hill. och Antiqv. Academ. Ea ibland de 18
af Sven fl; a Acad. T. 4.

Herr Nils Landerbeck, Mathem. infer. ProfeJ-

for i Upfala ^ 2.

Herr Carl Arfvedson, Commerce-Råd, Ridd.

)( 4



VIII KongL Acadeviiens

af K. Wafa-Orden, Ledarn, af K. Patr. SälH?,

T. 2.

Herr Cäf.l Hildeerandson Uggla, Kammar-
herre. T. I.

Herr Adolph Modserj K. Patr. Förfie

SecreterarSj Ledarn» af Kejf. Oecon. Societ^

, i Petersburg 5
Trondhern, Lund , Götlieborg,

Florens. Leipzig, Heffen^Hornb. CalTel, Bay-
ern och Berlin. ^^26. T. i.

Herr Johan Fischerströisi Eccnomie Inten-

dent 5 Secret. vid K. Patriot. SälfK. * 2. T. l.

Herr Baron Fet. ISiigl. T. von Gedda , Kam-
mar-Revifions Råd. ^-2. T. i.

Herr Baron Fabian Wkede, General, Commen-
deor af K. Svärds Orden med St. Korfet,

Ledamot af K. Patr. Säilk.

Herr Zacharias Nordmark, PhyficesTrofeff*

i Upfala, Ledarn, af K« Vet. Soc. i Upfa-
la. *8. T. I.

Herr Gustaf von Carlson 5
Prefident, Com-

mend. af K. Nordftjerne -Orden. * 3. T. i.

Herr Anders Johan Hagström, M. D. Anat.

och Chirurg. Profeff. i Stockholm , Led. af K*

Fatr.Säl/k.och Phyfiogr. Sälik. i Lund.*3.T.2.

Herr Andi^rs Falk, Re(flor vid TriviaUSkolen

i Skara. "^3.

Herr Gudmund Göran Adlerbeth, Canzl fe-

Råd och Ridd. af K* Nordil. Orden, Leda-

mot af K. Vitterh. Hifi. och Antiqv. Acad.

af K. MuficaL Acad. En af de 18 i Sven-

n^a Academien. T. 1.

Herr



Ledamöter.

Herr Anders Lidtgren, ÅftronomiaE Obfervator

i Lund. * 2.

Herr Nils von Rosenstein, Cantzlie-Råd, Ko-
nungens Informator, Ridd. af K« Nordft. Or«
den, Ledanci. af K. Vitterh. Hill. och Antiqv.

ÅcadeiTiien 5 En af de I8 famt Secreterare

i Sven/ka Academien. T. i.

Herr Carl Nicias Hellenius , IvL D. Oecon.

Prof. i Åbo, Led. af K. Patr. .Säldc. i Stock-

holm. * 8.

Herr Clas Fredr. Hornstedt, HiR. Nat. och

Medic, Lecflor i Linköping, Led. af Vetenlk.

Societ. i Batavia. * 3.

Herr Johan Nordenankar, Vice-Amiral, Led.

af K. Patr. SälfK. T. i.

Herr Olof Swartz, M. D. Profeffor vid Ber-

gian/l^e Trägårds-Skolen, Ledarn, af Kejf.

Acad. Nat. Curiof.Linneifka Societeten i Lon-
don, Phyfiika i Göttingen, Phyfiogr. Säilk. i

Lund och K. Patr.SäJlk. i Stockhohn. T.2.
o

Herr Johan Gadolin, Chtram Profeffor i Abo,
Ledarn, af K. Vet. Acad. i Dublin, famt K.

Vet. Societ. i Upfala. ^ ii.

Herr Grefve Carl August Ehrenswärd, Ge-
neral-Amiral , Commend. af K. SvärdsOrd.
med St. Korsfet, Led. af K. Målare och
Bildh. Academien.

Herr Bengt Reinhold Geyeji, Öfver-Direc^.

vid Controll-Verket, Led. af K. Patr. Sälfl^.*4,

Herr Erik Schröder, Banco-Secret. Ridd. af

K. Nordft. Orden, Led. af K. Patr. Säl/k. T.i.

Herr Baron Carl de Geer, Kammarherre,
Commendeur af K. Wafa-Ord. med St. Kor-
fet, Ledamot af K. Patr. Sälik.

)( f Herr



X Kongl. Academiens:

Herr Johan Julin, Aoothekare i Uleåborg

,

Led. af K. Patr. Sälik. 3- T. l.

Herr Samcel Fahlberg, Gouvernements-Me-i
dicus på Svenlka Ön S;t. Barthelemy i Vei%
Indien. ^ 8-

Herr Gustaf von Paykull, Kongl. Exped.
Secreterare och Hofjunkarej Led. af Natar-
hiTtorie Sälfk. i Köpenhamn. * 4.

Herr Ulr, Gust. Franc, Stats- Secreterare, Com-
mend. af ä. NordiL Onlen.

Herr Daniel TneEL, Öf-er-Direc^-. öfver Chi-
rnrgien 1 Riket och Prsfes i Kongl. Chi-

rorg. Societ. Led. af K. Patr. Säiik. T. i.

Herr Tohan' P"tsr V/estring, M. D. KongL
I.ii-Medicus och Practicus i Norrköping, * 7.

Plerr Baron Wilhelm Rappe, Braks-Patron.

Herr Anton Swab, Bergmäftare vid Stora Kop-
parberget. 3.

Herr Adam Afzelius, Botan. Demonfirator i

Upiala, Led. af Linn. Societ. i London.

Herr Nathan. Gerh. ScHULTév , Profeffor vid

K. Krigs Academien pä Carlberg.

Herr Adolph Ulr. Grill, Braks-Patron, Led,

af K. Maficalifka Academien.

Herr Henric Gahn, M. D. och AfTefTor.

Herr Erik Daniel N^EzeN, M. D. Provincial

och Lazarets-\ledicus i Vefterbottens Län,
famt Ledamot af K. MuHcalifka Academien.
*2. T. I.

Herr Erik Ncrpwali . Ordningsman i Eikils-

tuna.

Herr



XJtlandfke Leda?n6ter. xi

Herr Pehr Dubb, M. Kongl. Amiralitets

Medicus och Föreilåndare af Salilgrenlka

Sjokhafet i Götheborg.

Herr Anders PoLHEiMSR
5
Bergs-Hauptman och

Markfcheider, Led. af K/'Patr. Säifk. * i.

Herr Carl OdelstiernAj Informations -Capi-
ten vid K. Artilleriet ^ Ridd. af K. Svärds
Orden.

Herr Pehr Tegman , Mathem. Profeff. i Lund.

UTLÄNDSKE LEDAMÖTER.

Herr Hevin, f. d. Secreterare vid Chirurg. So-

ciet. i Paris.

Herr Ant. de Uilöa 5 Spanlk AmiraJ och Aftro-

nom.

Herr Abrak. Gotth. Kästner, Hof-Råd och

Mathem. Profeffor i Göttingen.

Herr Pet. Poissonnier, Medic. Prof. och Led-

af K. Vet Acad. i Paris.

Herr Fr. Carl. von ByER, Profeffor ^ f. d. Sv.

Legat. Prädikant i Paris.

Herr Franc. Ulr. Theod. Aepinus, Kejf. Ry/k
verkl. Stats-Råd och Ridd. af S. Annas Orden,

Ledamot af Kejf. Vet. Acad. i Petersburg.

Herr Jos. Hieron. de la Lande, Aftronom,

Led. af K. Vet. Acad. i Paris.

Herr Expilly, Canonicus i Avignon.
Herr



XII Kongl. Academiens

Herr Aug. Ludv. Schlötzer, Hof - Rad och

Poiit. Prof. i Göttingen.

Herr Ed. Sandifort, Anatom. Prof, i Leyden.

Herr Messier, Aftronora^ Led. af K. Vet. Acad.

i Paris.

Herr Eric Laxman, Kejf. Ryik Coilegii-Råd,

Ledaaiot af Kejf. Vet. Acad. i Petersburg.

Herr Alex. Bsrnh. Kölpin, Med. Prof. i Stettin.

Herr Monnet, FranfK Chemicus.

Herr JoH. Alb. Euler, Conference-Råd och Se-

cret. vid K. Vet. Acad. i Petersburg.

Herr FEiiRONST, Led. af K. Vet. Acad. i Paris.

Herr Joseph Banks, Prefident uti KongL Vet.

Söcieteteii i London.

Herr SxiirH. R-Umowsky , Led. och Aiironom vid
Kejf. Vet. Acad. i Petersburg.

v Herr Jöh^ Bernoulli, K. Aftronom vid Vet.

Actid. 1 Berlin.

Herr Jos. Priestley, Chemias Profeffor i Phi-

ladelphia.

Herr Aug. G. Richter, K. Hof-Råd och Pro-

feffor i Göttingen.

Herr de Keralio, Ridd. af S. Louis, Infor-

rrations Major i Paris.

HerrLAZ. Spallanzani, Hifl. Nat.Profef. iPavia.

Herr Sage, Mineralogus, Led. af K. Vet. Acad.

i Paris.

Herr Pet. Sim. Pallas, Kejf. Rv/k Stats-Rad

och Ridd. Led. af K. Vet. Acad. i Petersb.

Herr Cakst. Niebuhr, K. DanHv JuRitisE-Råd.

Herr



Utlåndjle Ledamöter. xiu

Herr du Sejour, Aflronom, Led. af K. Vet.

Acad. i Paris.

Prins KuRAiON, Kejf. Ry/k Kammarherre.

Herr Serg. Domaschneff, K. Rylk Kammar-
herre, Ridd. af Kongl. Wafa Orden, f. d.

Direa. af K. Vet. Acad. i Petersb.

Herr Joh. Reinh. Forster, Fliil. Nat. Profes-

for i Haile.

Herr Fet. Fredr. Suhm, Kongl. Dan(k Kam»
marherre. Riks - Hiiioriograph och Led. af

K. Vet. vSociet. i Köpenhamn.

Herr Hans Ström, Theol. Do6l. och Profeff.

famt Pailor i Eger uti Norige.

Herr Joh. Ad. Schinmeier, Th. Doél. och Su-
perintendent i Liibeck.

Herr jon. Ge. Fet. Möller Hill. Prof. och Bi-

biiothecar. i Greifswaid.

HerrPicoT de la Peirouse^ Mineralog, Ledarn,
af Vet. Acadera. i Touloufe.

Herr Frans Carl Achard, Chemicus, Dire<^.

för Phyf. Clasfen af K. Vet. Acad. i Berlin.

Herr J. C. F. Meyer, K. Hof-Apothekare i Stettin.

Herr Nic. Jac. von Jacquin, Bergs-Råd och
Hifl. Nat. i Wien.

Herr Th. Pennant, Nat. Hiftoricus i England.

Herr Guiton de Morveau, Franfk Chemicus.

Furftinnan Cath. Romanowna Daschkaw, Kejf*

Ryik Stats-Dame och Direa. af Kejf. Vet.

Acad. i Petersburg.

Friherre Fr. Ant. v. Heinitz, K.Preufifk verkl.

Geheime Etats- och Krigs-Råd, Dirigerande



XIV Kongl Acadejuiens

Miniller och Chef för Bergw. Depart. i Ber-

lin, Ridd. af Svarta Örn.

Herr Rich. Kikwan, Chemicus, Ledam. af K.

Irland. Vet. Ac. i Dublin.

Herr Paul Jok.de Barthez, Canxler vid Me-
dicinlka Univerfit. i Montpeliier.

Herr Loremz von Crell, Bergs-Råd och Med.
Prof. i Helmftädt.

Herr Hopi. Bened. de Saussure, Phyf. Profes-

for i Geneve.

Herr J. Cslest. Mutis, SpanfK Botanicus i

America.

Herr Jon. Dhyander, Hift. Nat. och Biblioth.

vid K. Vet, Societ. i London.

Herr Chabert, Franik An:iiral , Led. af K. Vet.

Acad. i Paris.

Herr M. von Mederer, Chirurg.Profeff. i Frey-

burg.

Herr Thom. Bugge, Juft. Råd och Aftron. Pro-

feffor i Köpenhamn.

Herr Grefve Petr. Verri , Prefident vid

Magiftraten i Mayland,

Herr Gaussen, Ledarn, af Vet. Acad. i Mont-
peliier.

Herr J. Chr. Schreber, Hof-Räd och Prof. i

Erlangen, Prefident i K. Acad. Nat. Caxiof.

Herr Grefve Greg. Rasumowsky, Ledamot af

Vet. Societ. i Laufanne.

Furfte Demetr. Gallitzin, f, d. Kejf. Ry/k Mi-
nifter i Haag.

Herr DE Lambiie, Aftronom i Paris.

Herr



Utlundjle Ledamöter, xv

Herr Jussieu, Franlk BotanicuSj, Led. af K. Vet.

Acad. i Paris.

Herr de Boufflers ^
Franfyfk General och Mai-

thefer Riddare.

Herr Gouan^ Med. och Botan. Profeffor i Mont-
peJiier.

Herr Baron dePuimaurin, Led. af Vet. Acad.

i Touioufe.

Herr Napion, Capit. 'vid Sardin. Årtiileriet,

Led. af K. Vet. Acad, i Turin.

Herr Joan MedwiGj Botan. Prof. i Leipzig.

Herr Joh. BECiiMAN^ Hof-Råd och Oecon. Prof.

i Göttingen.

Herr P. Cheist.
,
Abilgaard , Art. Veter. Prof.

i Köpenhamn.

Herr C. G. Sexle^ Prof. och Med. vid Cha-
rité i Beriin.

Herr Alexander Kölpin , Jufl. Råd , Hof-Chi-
rarg. och Profeffor vid K. Chir. Acad. i Kö..

penhamn.
Herr Grefve C. Ludv. de Mokozzo^» Prefident

för K. Vet. Acad. i Turin.

Herr Felix FoNTANA 5 Direå', öfver Storhertig,

af Tofcana Natural Samlingar i Florens.

Herr Chr. Ehrenfr. Weigel, Chem. Prof. och

% Direa. i K. Sundh. Colieg. i Greifswald.

Herr Mart. Vahlj Hill. NatProf, i Köpenhamn.

Herr Jok. Edw. Smith, M. D. Prefident af

Linneanfke Societeten i London.

Herr Petrus Ros^i 3 Hiil. Natur. Profeffor i

Pifa,

Herr



XVI K. Acad. Utland. Ledarnoter.

Herr Nils Collin, wSvenlkProbft i America och
Led. af Vet. Societeten i FhiladeJphia.

Herr Joh. J. Roemek, Hift. Nat. Prof. ;i Zii-

rich.

Herr Beundt Ancher, K* Danik Kammarherre.

Herr Benjamin Rush, Med. Prof. och Led.
af Vet. Societ. i Philadelphia.

Herr Joh. Elert Bode, Kongl. Aftronom vid
Vet. och Vitterh. Academ. i Berlin.

Herr Joh. Hish. Schröter, Aftronom, Ober-
Amtman i Liljenthal vid Bremen,

Herr Frans von Zach, Saxen-Gothailk Ma-
jor och Dire^. vid Obfervatorium i Gotha.

Stjevjian * med bifogade Zifror vid Namnen

utmärker huni viånga Ron eller Afhand^

lingar af hvar och en Ledamot hlijvit in*

förde uti Kongl, Academiens Nya Hand*

lingar
^ fedan horjan af År ijSo- T. vi*

far huru mänga Tal famma Ledamot hälm

Ht
, fom hlijvit af Trycket utgifna ^ un-^

der famma tid.

KoNGt.
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ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
För MInaderne

JANUARIUS, FEBIWARIVS, MJRTIUS,

År 1795.

PRiESES,

Herr ADOLPH ULR, GRILL,
Bruks . Patron.

Nya och mindre kända Svenjla Laf-arter^

befirifne; (^Fortfåttning *}.

Sednare tiders Au<5lorer hafva funnit fig för-

aniåtne, fåfom det ock fynes vara med natu-

A 2 re"

*) Se Handl. 1794. III Qvart. p, 176.
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r^n mera öfverensnämmande, at til en färlkild

afdeining hänföra de llags Lafvar, fom komma
under nanan af gelatinoji^ därföre at bJaden
då- de äro färika eller upblötta finnas beiiå,

på fatt fom hos Iremellce^ af et geléartadt

väfende. Bland desfe äro ganH^a fa arter af

Arcliiatern och Riddaren v. LiNKé anmärkte,
livilke ockiå uti SyRemet biand flera oiika af-

del ringar finnas uptagne^ men genom nyare

uptäciiter och efter des tid, har man märke-
Jjgen ökat denna Flock, fom m.ed et allmänt

namn blifvit af Hall:]:r kallad Noftocb^ af

HiLL, ScHkr.B-.R, HOFFISIAN Och PkRSON, Co/-

Icm.i'^ unJer hvilket filta benämnande, fåfom

3f Botanici redan antaget och väf pasfande, de

faledes böra blifva bioehäiine och äfven pä
Svenika hädanefter kallas Kiihh-Lajvar ^ i an-

feende därtil , ?.t de merendels fitta anv^äxte

och likfom faftlimraade vid Mosfor, visfa träds

bark , på jorden och på ftenar, där någon del

jord förut fafinat, hvarpå de kanna rota fig.

Desfe Lafvar böra tecknas och belkrifvas uti

fit (ärliga tilftåndj emedan, på de flälla, bla-

dens ikapnad och färg näftan aldeles förgår,

åtininflone fa ändrar fig då de torkat, at de

föga äro i^enkännelige. J allmänhet älika mäil

alla Lafvar fuktipa itällen och ehuru förtorka-

de och förvifsnade de än må vara, kunna de

dock apinlkas och få likfom nytt lif, då de

af vatten upblöras, dock förändras de icks

få m'^'Hvcligt genom detta ombyte af fuktig-

het och torka fem KUbb-Lafvarne ; och fåfom

de nä;:in endaft trifvas och växa på våta Ifäl-

len, eiier där de åtminiione tidtals af vatten

blif-
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blifva befuktacle, äro de ock frodig-ail de års-

tidefj då luften är foktig och vi?derieken regn-

ackrig, fåfom orn höften 5 mot fsoiet af vintren

och vårens hovhn. Ea del hsfva tjocka , lärt-

fulla, merendels runda. le, på mångfaldigt i^tt

flikige, tandade och otlkurne blad, andre haf-

va dem tunm^ hinacktiga och i kanterna pä oli-

ka fatt krofade, och desfe äro mera befiäo-

dige. Färgen är merendels mörk» eller fv^Tf-

grön. Torra bh'fva de fiäfie fvarta eller (vart-

bruna, äfven gråacktiga. Fröredninrs -(kåhrvje,

fom hafva fina fäfien ibland på (idan ^ il-land

på kanterna af bladen. ^ äro merendels af fam*

ma färg med dem, dock undertiden mer ock

mindre rödlätta eller bruna, famt bliiva ya

äidre ja mera platta' och oorden di ga i anse-

ende til kanten 5 fora dem omgifver Färska

äro de näiiao alla genomlkinliga 5 dalrande 0'"h

mera fega. Torra blifvs. de härda
3
hinacktiga,

fköra och bräcklige. Näppeligen vore någon
Ikilnad imellan Klil^b-' Liijvarne och Skelfvni^

ga^^ne (Tremella), om icke ds för LafOagtet

egenteiige frörednlngs-^delar öfverfypTKle, at

de fnarare böra inför I ifvas med Laivarne än

Skelfvingarne. I alla fall be v i fa de den nära

förvantlkap fom är mellan des fa b"da Slägten.

Arterna fms imellan fynas väl på fiera mär-
keliga fätt vara ikilde, men äro dock under»

kaftade få mänga
,

förändringar , at neras noga

och fäkra beflammande medför mycken fvä-

^righet och torde hända äfven ovifsi^ei, innan

flere uptäckter hinna fladga de ch ::ra<5lerer,

fom hvar och en med rätta til^orr.ma. Ffe-

re med mig hafva funnit åtlkiiu-a arcer här

A 3
"

i
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i Sverige, hvilka alla, de där til min kun/kap
kommit, jag nu ärnar anföra. Bland desfa äro

någre, hvilke redan tilräckeligen både kände
och tecknade jag endafc trott mig behöfva

med förbättrad charaéler och tilhörande fyno-

nyma fom kortali vidröra
5

någre äro äfven

nye eller få ofullkomiigt och ofäkert kände,

at ^ag anfedt nödigt å desfe gifva noggranne
figurer och fullfländigare be/krifningar. Här-
igenom må åtminitone redighet och någorlun-

da fäkerhet uti det, fom hittils är kunnigt om
detta Hågs Lafvar vinnas och de närmaft be-

nägtade arter ej med hvarandra aldeles förblan-

das, lamt det nya, jag därvid kan harva at med-
dela, gifva anledningar til framdeles fullkom-

ligare kännedom af dem. Det är dock gan-

Ika troligt at ännu flere arter af denna Flock

inom Sverige fimas, och jag har äfven fjelf

några, hvilke, i brift af fröredningsdelar, än-

nu icke kunnat med fäkerhet befiämmas 5 men
det ftår a t förmoda at äfven denna briUande

kunikap framdeles torde blifva erfatt.

C OLLE MA.
Foliis imlrtcatis crasfis ^ in recenti [turgidis,

I. LICHEN granulatus.

L. gelatinofus, foliolis minutis, crenulatis, gra-

nulatis, atro-viridibus^ fcutellis urceola-

tis fulvis.

LiNNé Suppl. Plant. p. 4fO.

Gmklin v^yTt. Linn. p. i3'^9. n. 170.

SwARTZ Nov. Aa. Upf. IV. p. 249.

Hud?.
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Huds. Fl. Angl. p. ^36.

WuiF. ap. Jacqu. ColL 3. T. 10. f. 2.

Dillen. Hiil. Mufc. T. 19. f. 24. bona.

Oed. dan. Tab. 462. f. i.

Colieraa granulatiim. Svet. Korn-Laf.

Habitat locis humidis argiiiofis rariusj in

fosfis prope Carlberg Stockliolmiae au-
tumno vigens. Swartz.

2. LICHEN crispus.

L. gelatinofus, folioiis imbricatis, exteriori-

busJobatis, crenatis^ interioribus crispisj

fcatellisfparfis concoloribas^ margine gra-

nulatis.

LiNNé Syfi. Veg. p. gfg.
Gmelin Syfl. Linn. p 1368 166.

ScHREB. Spicil. p. 127. n. 1121.

Weber. Spicil. p. 254. n. 28l. /3.

Huds. Fl. Angl. 447. n. 26.

PoiLicH. Pl. Pålat. p. 229* o. 1102.

LiLjEBL. Fl. Svec. p. 334. n. .82.

WuLF. ap. Jacqu. Coll. 3. T. 10. f. I.

Dillen. Hiil* Mufc. 139. T. 19. f. 23.

bona.

MicH. Gen. p, 88. n. 10.

Lichen murorum, Necker. Meth, p. gf. n- f 3.

Lichen granofus, Scopoli Fl. Carn. 2. n. 1411.
infans hujus.

Collema crjfpum. Svet. Kvus-^Laf.

Hahitat inter mufcos fat frequens Oftro-Go-

thias, alibique in coliibus {iccis.

A 4 3-
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3. LICHEN criftatus.

L. gelatinofus, foliolis Jaciniato-incifi?, obfo-

iete dentatis, imbrioatis, glauco-viridibusj

fcutellis e bafi folioram, magnis, fafco-

rafefcentibus.

LT>;Né Syft. Veget. p'. QfQ»

Gmel. Syft. Linn. p. 136S. n. 167.

Lilj:bl. Fl. Svec. p. 334. n. 83.

WuLF. ap. Tacqu. Coll. 3. T. 12. f.T ? vix.

DiLL-N. Hiih- Mufc. T. 10. 26. bona.

Collema crifl^tum, Svet. Knm^Laf,

Lahita^ fapra terrrim in fiCcis arenofis Ot^
lanåicB^ in venit Swahtz.

4. LICHEN marginalis.

L. ge]at;noi*us, foliolis multifidis, dentatis, cre-

nati?. imbricatis^ atro-viridibus; fcutellis

marginalibus nigro-fuicis.

SwARTZ Nov. Acr. Upf. IV. p. 25-0.

^
Huds. Fj. Angl. 5'5'3. 45-.

LiLjEBL. Fl. Svec. p. 334. n. S3-var. A.

Dillen. Hift. Mufc 140. T. 19. f. 2^.

L'cbcn (Iccimlens Oed. En. Fl. Dan. 26. t. 463.

Collema marginale. Svet. Kaiit-Laf.

Habifat fupra terram in rupibus & faxis cal-

cnreis, Oflro-Gothix. Gottlandiae InfuL

SwARTZ.

Ånm* Under nu anförda namn bar clenne Lafart gar.

flca liince varit k;ir.d och ciiarafterifrrnd innan

Do£l. HoFFMAK började urglfva fiLt verk om Laf.

varnc. Berörd Auftor har dock uti Fl. Licli,
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T. 37 Fafc, IIL p. — gifvit et annat Cellerna

ri^mn af marginalis } oaktadt äfven det fpecies

Dod. HoFPMAN få kallat, förut af fin upfinnare

fått namnet marginellus ( ^>wart2J Prodr. p. 147.)

Jag tycker mig där Före, för at undvika et onö-

digt fynonvmon, hellre böra blifva vid det namn
fom en gSng är antaget, än tilverka et nytt»

Ocl^ >vad L. margireilus vidkommer, vore det

fa.efV-? äFven kanfke bäft, för redighcten fkuil,

at den vid fitt förft gifna namn blefve bibehå!,

len,

5-. LICHEN f^nuatus.

L. gelatinofus, foliolis laciniato- Inclfis, pel!a-

cidis, imbricatis, fcutellis concoloribus

ferrugineo vlridibus. .

Huds» FL AngL
LiLjEBL. Fl Svec* p. 334. n. 84»

DzLLEN. Hift. Mufc. T. ig. f. 33. bona.

CoIIema Jlnuatum. Svet» Fhk-Laf.

Hahitat ad lapides fupra terram Oelandi^.

Gottlandis Svvaktz.

6. LICHEN tenax.

Tab. I. f. I.

L. gelatinofus» fcliolis Icbato-crenstis, Pii-

catis, difformibus, plano-itnbricatis, glau-

co-viribus5 fcutellis amplis, fubimmer*
fis rufefcentibus»

\

SwARTZ Nov- Act. Upf. IV p. 249»
LiLjEBL. Fl. Svec. p. -q 35". n* 88»

CoIIema tmax^ Svet. Livi-Laf.

Hahitat in ericetis montofis fupra mufco?,

quibus tenaciter adhaeret, Oeiandlap Inf.

SwARTZ.
A f De-^
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Defcriptio :

Folia recentia: craffa, virefcentia, laevia pli-

cata, planiufcula, imbricata, orbiculariter

expanfa, inasqualia, mufcis inftrata , lo-

bata^ lobis et lobulis rotondatiSj obtufiSj

crenulatis, faepius fcuteliiferis, Siccax

viridi - glaucefcentia vel quafi plumbea

Sciitella marginales åc laterales, fparfae, con*

cavs et quafi immerfae, raarginatae, mrjr^

gi72e: rotundato, extus fubcrenato^ ruf»
fspe aibo-raarginatae.

Suhflantia gelatinofa, pellucida, inficcodura,

opaca.

Anm. Herr Gmelin uti fin Edition af v, LiNNes Syjl.

Veget. p, 1368» n. 165 nämner väl en L* tenax

och citerar därvid äfven anförda ftället utur A^.
Upfn men räknar icke defto mindre denna Laf-

art til Lichenes foliacei och fäger at frörednings

fkålarne äro guUfärgade. Jag kan fålunda icke

med fäkerhet anföra detta fynonymon.

7. LICHEN fafcicularis.

L. gelatinofus, foliolis lobato-crenatis, pllca-

tis, imbricatis 5 fcutellis marginalibus,

turbinato - fubpedicellatis , fafciculatis ,

concoloribus.

LiNNé Mant. Plant. p. 133.

Gmel. Syft. Linn. p. 1369. n. 172.

Huds. Fl. angl. ^36.

Weber Spicil. p. 25'6. n. 282.

Fl. dan. 462. f. 2. bona.

LiLjEBL. Fl» Svec. p. 334. n. Sf»

DiLr
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Dillen* Hift. Mufc» T. ig* f. 27. bona.

Scop. Carn. l. p. Il2. n. 5:6.

Lichen glomeratus Negrer, matli* p» 86. n.

ff. Del. p- fog.

Coiiema fafciculare, Svet. Knipp^Laf.

Habitat in montibus calcareis, pr^Efertim

ad maris littora*

Anm» Det händer på äldre Lafvar af detta fpeciea

at fröredningsdelarne uppå blifva mera platta och
med hvitt färgade. Denna art växer på högre^^

kalkberg långt ifrån vattubrynet.

8. LICHEN plicatilis.

Tab. I. f. 2.

L. gelatinofus, foliolis gyrofo-plicatlSj unda-
latis, rotundato - lobatis, integerrimis,

imbricatis^ fcutellis fesfiiibus» goncolori-

bus.

Collema plicatih, Svet FoU-Laf*

Habitat in faxis joxta aquam ad LIttora La*

cus Wettern. Wadftenae prope arcem re-

giam. Ego»

Defcviptio :

Foliä r^m;^//7 turgida, obfcure vlridia', imbri-

cata, ere^liufcula, quafi concatenata & in

gyros absqae ordine plicata, fabafpera,

lobata; lobis: rotundatis, crasfjufculis huc

illuc flexis. Sicca fobatra, tenera»

Scutellce in foliis fparfae
,

feffiles, urceolatae,

his concolores 5
margine turgido integer-

rimo cin(^ae. i£tale prove^liores etiam pla-

nae obfervantur colore fubrubello atque

interdum albo fupra tinåae»
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Subftnr^tia ge\^ni\o\2i^ p^hrciéa , tenax, in fic-

co dunafcula, fragili:
,
opaca.

Ånm, Denne Lafart växer på gråftcn och fä rära vat-

tuytanj at den fom oftaft af vattufqvaipet blir

befuktad och Ikiijer fig {alunda äfven uti desfa

omftändigheter från den nyfsnämnde. \~äxten ut-

fprider fig ofta i rätt ftcra kretfar af et qvarters

diameter och därutöfver. Bladen finnas rreren.

dels fuiiftrödde med ^'and , och d?r biidd bv?.rpå

lafven växer beftår likaledes af fand, hvp.rföre

den fdiedes ganfka lätt losfas filn underiiggaTi-

de ften. I. lacer Retz. Fl. Scand. 1 369. Fl*

Dan. t. 470. f. 3. är denna icke olik.

9. Lichen mufcicola.

Tab. I. f. 3.

fubgelatinofus, Follolis terefibus, rsmofo-

faitigiatisj fcutellis pianis brunneis.

SwARTz Nov. Aa. Upf. iV. p. 248.

Gmpl. Syfl Linn. p. IP75«

LiLjEBL. Fl. Svec. p. 33^. n. 89.

Dicks. Crypt. Brit. 2. p. 23. T» 6. f • 9.

Collema mufcicola, !svet« Mofi^Laf,

Htihitat fupra mufcos iapideos pasfim.

Defcviptio:

Foliarecen ia\ fufco-viridia , in cjcfpitem den-

fum 5 bafi quafi cruftacea, congefta, tere-

tiufoula, ramofa, glabra , eminentiis hinc

inde fparfis inxqualiaj apice plerumque
bifida, obtufiufcula

,
erecTra, faftigiata , ma-

fcorum furculis adgiutinata; Sicca magis
obfcura, rigida.

Scutelice ad apicem inprimis foliorum pofitsc,

fubpedicellatjc, plance, fubtus convexas, di-
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fco pun<n:ato, fufco-brunneiB , ievisfime

marginatae.

Suhft^ntia gelatinofa, pellucida^ in ficco du-

ra, fragilis.

Anm» Eriigt hvad jag förr anmärkt fyncs tlet fom
de^^na Lafari borde lå fin plats bland Horn-
Lafvarne ( Corr.iculai ia ) men för des geléar-

taf't^ väfende n-^S han nu bel"krifvas jämte Klibb.

Ijafvarre. Berynnerlig är han ock däruti at des

bal5^ iikfom med en il<:orpa betäcker iinderlig-

gande rno-^for, vid hviika äfven de fmå fpäda

b.'?»den éiier grenarne klibba fig här och där faft.^

Keia växten tiifkapar en tufya af tätt intii hvar-

andra f^it.^nde och hopirafslade grenar och är få

liler at ft«^r 0:3 högden ej §§r öfver 2 eller 3 ii«

nier. Ef^er den figur Herr Dickson ö;ifvit är

irl;e denne Laf fynnerligen igenkänneli^, hvar-

före jag bifn^.at en tydeligar''.

Folils liiUorihus^ expan^o*lchatis ^ mem-
hranacets,

10. LICHEN nigrefcens.

L. gelatinofus^ folio dilarato^ membranaceo,
fubrotundo^ lobato, rugofo; fcuteilis con-

fertis ruii?^.

LiNNe SuppL Plant. p. 45'!.

Gm^l. Syft. Linn. p. 1369' n. 169. *

SwARTZ Nov. Aa. Upf. IV. p. 249'

Huds. FK Angl. p. 45*0 n-, 36.

L^ERS Fl. Herbon. n. 94^.

Hall. Hift. Hel v- T. iil. p. 94- »• 2037^

RsicH. Fl. Francof. p, 143. n. 837-

BuxBAUM Cent. I- p. 4I. T. 61. f. 3-
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Dillen. Hift. Maic. 19. f. 20.

MicK, Gen. p. 87. O. XII. n. I.

Lichen papyraccus,\\'CL?. ap. Jacq. CoH. p. 3.

T. TO. f. 5.

Lichen Vcj2ertiI:o. Lightf. Fl. Scc:- 840-

LiLjEBL. Fl. Svec. p. 33 w
n. 91.

Liche',: LncIucaAXzzz?.. Spi::!. p. 2f2. n. 23o.

Lichen criftitus, Scopoli. Carniol. 2. n. l-iio.

CoUerna Vexpertilio Koffm. Fl. Lich. 2. p. 4S T.

37- f- 2. 3.

CoIIema nigrefceus, Svet. Ldderlapps-Lnf.

Huhitat m tuncis Populi tremuls. Smolan-

dice) Camerar. Sv. Ing. Ljuxgk. prope

Alingsås. Swaf.tz etiara ad rupes.

A ; ; . Dl c e r. r e La : : : : . förfl ^af Kerr Hudso y c :

b

T. L::,-Né, c:'- äiven af de iiäfte öfrige Auf^crer

ti ::v:: :;:l.:r. .ig-^ifccv.s^ har jag, tyckes mig,
mera fk^.- 2: fan:z:a namn bibefcilla, än upra.ga

honom under nå^ot af de inlviuiga andra , hvar-

ced han, jag ve: icke hvarföre, biifvit få väl

förledd. Om viiiervaiia ired fä många stfkiili-

ga namn cågonCn fkail förekoriimas , biir det för»

modeligen härefter bögft nödigi.at infkränka des-

fe onödige bemödanden, Hvad en Lamarck iå

ypperligt i detta ämne anfört uu Soc. Hiji,

Ket, Fc^r:s. T. /. P. l.p. Sl.H.^'. förtjer.ar aU
upn-.ärkranihet af dem, Tom företaga Cg a: ikrif-

va uti Na:ur2i-Hi:tGriert

II. LICHEN flaccidus.

Tab. I. f. 4.

L. gelatinofös, foliis membranaceis laxis, ob-

tufelobatis, atro-viriaibus, fcuteliis fpar-

fi^ con;oloribus,
Z/.



1795 7^^- 'Peb'^' Mart. 15

Licben rupeftris Swartz Meth Mufc. p. 37.

SwARTz Nov. Aa. Upf. iV. p.

249» excluf. fyn. Dill.

Gmel. Syft. Linn. p. 1369. n«

174-
LiLjEBL. Fl. Svec« p» 335'. ^* 9^'

Collema flaccidum. Svet. Slink»Laf>

Hahitat in rupibus declivibus ilillicidio aqua-

rum interdam madefa<5lis| Haud infre-

quens per Oflro -Gothiam
,

aliisque in

locis per totam Sveciam»

Dffcviptio :

Folia recentia: atro-viridia, laeviufcula, mem-
branacea, fubrotunda, interdam conca*

va & bullofa, margine involuta, ioba-

ta & non raro lacera, flaccida, ad cen-

trum plant» bafi tantum lapidi adfixa,

nonnunquam plicata, fubrugofa & quafi

pulvere fuliginofo confperfa, rarius fcu-

telliferai Sicca: fere atra, rigida*

Scutellce parcae^.concolores, vel in ficca plan-

ta parum rufefcentes, j)Ian2e5 vix mar«
ginataej in infantia parv^e, urceolatas (&

marginatae.

Subftantia gelatinofa^ pellucida^ in ficco fra*

gilisfima.

Anm, Wid förfla påfeendet liknar detta fpecies X. de»

ujlns Linn. men är från den i marga hufvud»

fakeligaomftändigheteraldeles Ikild. Dillenii Fi-

gur Tab. 19. f, 22 liknar denna mycket, men kan
docV icke hit föras. Då Herr Weber redan kal-

lat en annan Laf-art X. rnpejlris innan den nu

befkrifne af Swartz under dylikt namn förft

i;jordes bekant 5 har jag funnit oumgängeligt,
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til reöigliei.5 vinnande , at bPre nogare b-fkrif-

va, med farllviidt namn utmärka och n^ed i Tör-

litclig: £g'-:r ftadga kunfkapen om den fa-rsma.

12. LICHEN discolor.

Tab. I. f. s-.

L. gelatinofas, Foliis membranaceis, fubro-

t.-nc!i?5 integerrimis 5 undalatis, atro-vi-

ridibas, fubtas giaacis, fubtomentofiS; fcj-

tellis fparfis, rubris.

Coliema åiscolor, Svet. Flerjär^s-Laf.

Habitat in cortice Quercus & Populi Tre-
mulae. In Kåimården Oitro-Gothi»
SwARTZ. Smolandiae j ad Trehörna,
LiUNGH? nec non ad lapides ibidem,
Ego.

Dcfsriptio:

Folia membranacea , vel fere coriacea oblon-

ga & TOtundata , obtuia , undulata : jitpra:

atro-viridia, rarias pulvere atro confper-

fa, lente vifa fubafpera. SvMus : cincreo
glauca 1. plumbea, lanugine tenuisfima

labtomentofa, & verfus bafin fibrillis par-

vis obfita^ Ma) gine in adulrioribus utrin-

que ferrugineo tincto, integerrimo, un-

duJato & haud raro inflexo.

Scutelldi aliquantum elevatae , rarius fparfae

,

plansE, rufeicentes5 miivgr.ie dilatius co-

lorato, cinaas. Fosfa in foliorum pagina

averfa confpicitur- pro quavis fcutella,

quae in fuperiori obvia eft.

Suljlantia gelatinofa, pellucida^ at in ilcca

planta folia flexilia &: vix Iragilia.
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Anm. Oacktadt jag af Herr Dicksscns kort i belkrif-

ning på des L, faturninus uti l^lani;. Crypt, Brit.

Fafc. 2. 21 bör förmoda a t denrsa art kun.

de vara den famma fom rnin L. d.ijcolor\ är jag

dock nu föranlåten i anfeende til cen högft oli-

ka figur ( i. c. Tab. VI. F. g. ) denne Auclor

gifvit och fom icke en gång i^oramer öfverens

med des egen bencriiiiing , at anfe c'esfa fom åt-

Ikitda. Hvad jag fäkert vet, ur at min Figur

noga öfverensftämmer med de nrter fom jag på
visfa ftäiien til flor mängd och under aila ål-

drar funnit och haft tiifäiie lins imellan jäirjfö»

ra, ehuru fälfynt denna Lafart annars är och i

Sverige, mig veterligen, icke törut bekant. H:r

Kamcier Ljungh , i hvars fäiili: p jag förleden

fommar bntanicerade, fann förft Frörednings de-

larne til denna Lafart, fom fålunda nu med fä-

kerhet kan beflämrnss. jng bör ock anmärka at

de fpecie^ häraf fom bära Frörcdniiigs-deiar vä-

xa icke få ordentligt, fom den ä Tabellen teck-

nade Figur tyckes utvifa
g ty fällan trättas de på

få fullkomlige exemplar.

13. LICHEN tiinaformis,

Tab. I f. 6.

L. gelatinofus, foliis membranaceiS;, oblongis,

atro-virentibus, margine incifo-Iobatis,

unrlu]ato-criipis5 fcutellis fparfis con-

coloribus.

DiiLEN. Hift. Mafc. T. 19. f. 29. abs-

qae fruclific.

Collema iim^jorme, Svet. it^äghlaås^Laf*

Hahitat ad iatera prasrapta SDontium cai-

careorara. Kåimä-rden Oiiro - Gotliiae.

Defcriptio :

Foii.^ obionga, divaricata, atro-virentia^ absque
ordine incifaj lobataj rugaiofaj pulvers

B gra-
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grsnulofo atro confperfa, viargim unda-

lata, {ubcrenata, huc illuc flexa et quafi

crifpa, — rupibus aréle adnafcentiav

Scutella X2ix^^ i]^'åxi^
^
primum urceolats, dein

planiufcu!as. marginats^ concoiores L pau-

xillura fubrubelis. •

Siihftantia gelatinofa, pellucida^ in ficco dura

<& fragilis.

Anm. Ofäker huru vida denne Lafart kan vara den

famma fom af Gmelin uti des Edit. af Syjl, Veg.

Linn. p. 1369. n. 328 näinnes L. opuntioides

efter WuLF. uti jacqu. CoUeä. 3. p. 133 och

oacktadt äfven Dillenii figur Tab. 19. f. 2,9 an-

föres 5 finner jag dock hvarken den gifne cha-

raftern nog öfverensftämmande med min L. tu-

Ticeformis ^ eller Dillenii figur få fullkomlig at

jag ju icke med Ikäi tycker mig böra både med
färfkildt namn utmärka, nogare bel]<rifva och

med läker figur uph^fa denna Lafart, funnen

pä kålmårds- marmorberg i Öfter-Göthland af

både Herr Swartz, Westring och mig.

14. LICHEN lacerus.

L. gelatinofus, follis membranaceis, oblongis

laciniato-lobatis, glauco-virentibus; mar-
gine lacero, denticulato, crifpo; fcutel-

lis rabris.

SwARTZjLiLjEBL. Fl. Svec/p. 33f. n 8?.

Dillen. HKh Mufc. T. ig» f. 31. im-
periec^.

Lichen trcmelloides Lightf. FJ. Scot. 842.
Weis. Crypt. p.. ^2.

Webek. Spicii. p. 2^8
Lichcn cr/fjms Scopol. Fl. Carn.32. p. 397.

n. 14I2.
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Lichen tremeUa Gmeu Syfi. Linn. p. 1369,
n. 171.

TremeUa Lichenoides LiNN-é Syd. n, 14, p. 714.
WuLF. ap. Jacqo. Goll. 3.

T. II. f. I.

Collema lacevum. Svet. Tras-Laf,

Hahitat in & fupra mulcos lapideos non
infrequens.

Ånm. Uti Herr Gmelins Edit. af Syfi. Veget. Linn.,

p, 1372 w. 2,09 finnes den WelHndifKa Lafart

Profesfor Swartz uptäckt och kallat: X. lacu
niatus (Swartz prodr p. 146) vara #mändrad
til lacerus ^ och den. jag nu anförcr under
detta namn (långt För detta gifvct af Swartz)
kallas uti famma Edition i. trcmella. Detta

har jag bordt anmärka därföre, at den oreda

,

fosTi genom fådana ombyten af narnn förorfa»

kas, måtte förekommas^ och för at bevifa , det

jag gjort rätt däruti, at kalla den här nämnde
Lafart laceriis ^ dä de farikilda i Einn andre

Au£l;orer gifvit honom redan finnas använde
för andra arter och han med rätta bör Ikiijas

från Tremellce fläkte. Då man förut har en från

denna ganOca mycket åtlkild Lafart, fom af v.

LzNNé är kallad L. tremelloides (famma fom
X. coclileatus Dickss,) il^ulle oreda upkomma
om Gmelins namn bibehölls. Namnet laceras

är desutom altför väl pasfande.

Figurerms: Förklaring.

TAB. i.

Fig. I. Liclien tenax.

a. En Lim-Laf uti naturlig ftorlek pä mosfa

fittande.

k Etfärlkildt blad däraf förftoradt, på det Ikap-

naden fåvälderaf, fom af Frörednings-fkälar-

ne jänate deras ISge tydligare måtte fynas.

B 2 P%
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Fig. 2. hkhm plkatih's.

a. En ftenflifa med därpå beiintelig del af én

Foll-Laf, fådan han fer ut när han är

upblött, uti naturlig ftorlek.

^. Någre vid hvarandra filtande blad, genom
microfcop fedde, med därpå faftade Frö-

red nings-lkälar.

Fig. 3. Lichen iimfcicoia.

a. En torfva af Mofs-Lafve?: ^ med fm under-

ila Ikorplika mörka bädd, på mosfa
växande, med Frörednings-delar och tätt

Tittande grenur. Vid denna figur är nytt-

iädt et fförre exemplar dock icke öfver

den fic rlek {om underPiundom träffas»

h, Någre gaml^a litet förftcrade inom hvar-

andra flätade och rr>era nedliggande gre-

nar af iamma Lafart.

€, En ^eller r;nnan frånilcild, upblött och

mvcket förstorad flarn med fme stenar

och tilhörnnde Frörednings - delar" jämte

mofsan hvarvid Lafven på fina ftälien är

fäitad.

Fig. 4. Lichen fiaccidus.

. En Sivik-L^f uti naturlig Rorlek.

1), c. Yngre och äldre Frörednings-delar fed-

de genom microfcop.

Fig. 5. Lichen difcohr.

En FJerjargs'Laf uti naturlig fiorlek, dä
han är fom mäfi fullkomlig.

I, Et fiörre blad frånfkildt, på undra f]dan

föreiläldtj hvarå fynes både den bruna

rand
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rand fom ofta omgifver bladens kant och

djupa intryckningar fom fvara emot de

på öfra lidan befintelige upbögde Fröred-

nings-deiar.

f. En bit af et upblött blad, något förfio-

rad genom microfcop^ för at vif aFröred-

nings-delarnes uphögda MIlDiog och ikap-

nad mera tydligt.

Fig. 6« Lichen tun^fonms

a. En Fäghlads-Laf. med Here från gemen-
fam medelpunet utipridde blad, något

upblött ock i naturlig iloriek, med
därå Tittande Fröredningsdelar.

h. Et något föriloradt blad;, mindre inH^uret,

hvars yta är befirödd med det fc^lika

mjöl, fom näilao altid til mer ocb min-»

dre myckenhet linnes på denna Lafart,

c. En föriiorad Fröredniogs ikåi»

ERIK ÄC HAR! US.
M. D. och Prov. Med. i Qftergöth.

B 3
Et
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Et Sått at fiiina Qjiadratijla och Cu-

bi/ka Faäorer i JEquatiöner af

femte Graden;
Af

GUST. AD. LEIJONMARK-

§. I.

Lät squationen af femte graden vara följande

$c' + kx^ B + C jr' + D AT 4- E = o
5

Så föriiås likväl här med A, B
,
C, D och E inga

andra Coefficienterj än fom bePiå af rationela

och hela tal»

§. 2. Jag antager för denna asquation följ.

Fa(!iorer, nämligen: (1) px'-\- qx-\- azzo,

och (II) x'' ~\- s X h z=: o,

Sammanfätt deOa, få upkommer deraf

aequationen x^ p s. x"^ q p s -\- b.

x'^ ~\- n
-\- q s -\- b p, x"" -\- a s -\- b q. x~{-^ib:=zo,

§. 3. När denna jämföres med den fö-

reflälda ^quationen i §. I, få blifver (111)

/+ A; ilV),q-]-p s + bz=:B',(V) a-^qs
+ bpzzC', (VI)/?j-H~/;^=: D5 (Vllj^Z'=E.
Af aeqaationen 111, följer, at (VIII) p k— af

VII, at (IX) h-\, och (X) a--^-, af squa-

D E ?

tlonen VI, följer at (XI) q - — ^3 äf-

ven, då här i fiället för //linfättes, enligt IX,

defs värde blifver (XH) q — ~.

§• 4-
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§. 4» Vidare införer jag i seqoationen IV.

värdet på enligt XII 3 värdet på pj enHgt
Vill, och värdet på b, enligit IX5 då för-

vandlas squatiooen IV. til följande, nemiigen

' (Xlll)f-f + A.-x' + ?^B.
På lika fatt införer jag i Eqorcionen V

5

värdet pä enligit X5 värdet på ^, enligt

^
Xij och värdet på /?, enligt Vlllj hvarige-

nom squationen V. förvandlas til följande,

neml. (XIV) I ^ ^ — ^ Ah — b s zzC.
b b b"

§. 5". Jag ordinerar ^quationerna| XIII

och XIV efter och får då tvänne quadrati-

/ka aequationer, fom behörigen uplöfte gifva föl-

jande tvänne fer/kilta uttryck på neml. (XV)

- i ( A~ )±VT^^-T+f
Och (XVI) s = h (-"-"^)

§. 6. Uti deffa bägge squationer äro väl

a och b obekante 5 Men man vet likväl en^

ligt sequationen VII, at a och b aro fa<51:orer

til fidfta termen E. Och detta gifver anled-

ning til följande förfarande: fom E ar gifven

uti rationela hela tal:, fä föker jag alla de

tvålediga Produkter 5 fom kanna utgöra E med
två Faktorer, hvardera beflående af hela tal.

Den ena Faåoren uti förfta Produ(5len fätter

jag lika med och den andra med A, famt

införer deffa värden i sequationerne XV och

XVI 3 Finner jag då i dem bägge et och fam-

ma värde på få äro a och räit träiTsde; |i

B 4 hvar
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hvar om icke, få växlar jag om, och tager

det för a, fom förut lättes vara k Slår det

icke heller in, få förkaftar jag den fåland?. för-

fökte förfta tvålediga Producten, och freftar de
återfiående tvälediga Producterne til E på ena-

handa fätt. Men lyckas det med ingendera

at få famma eller lika varde pa s uti begge
sqaationerne XV och XVL få ar det et rekn

,

at den föreliälc^a sqaationen af femte graden

icke har Quadratih-va och CubifKa Faflorer,

hvarke ^ med termer i bictt rationella tal , el-

ler dcrmed inblandade lurda tal med qua-

dratrotc miärke. emedan dej i >fall de finnas,

ikolä genom denna Merhod blifva uptäckte.

Hvilket alt närmiare uplyfes af Exempel , fom
nu följa. Dock bor härvid förut nämnas, at

när och b. och falunda äfven J" , blifvit

riktigt träffade, finner man fedan ^ för-

medela EGuationerne Vill och XI eller XII

3

fä at när aHa deila värden infattas uti Form-
ierne I och II, har man de aii ändade Fa<5to-

rer til den föreiiälda aequationen af femte

graden. H. S. F.

^j:7riarhj277g> Emot denna Solutions full-

ftändighet fynes kunna invändas, st E, utom
de tvälediga Produérerne m.ed Facfrorer i hela

tal, hvilka i hvarje exempel nödvändigt äro

til antai determineradej ockfå äger tvålediga

Produfler med Faclorer i brutna tal , och det

til en cändelig mängd. Men då har är för-

behållet, at alia tcrmernes Coéfficienter i den
förefiälda a:quationen fkola vara hela tal, få

kunna hvarken a eller/' vara bråk, utan måfie

ock
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ock vara hela tal. Huru åter femte gradens

sequationer, fom hafva bråk i några Coeffici-

enter, Ikola handteras , det aihandlas här ne-

danföre 3 Imedlertid går man nu til Exempel
af aequationer^ hvilkas alla Coéfåcienter beitå

af hela tal»

Exemp.j. x"^ —x^ -\- ^ ~-i2x'' -{-10. x—^z=.o.

Här är A — 1 5 B = ^5 C-— 123 D 1=123
och E — 8.

Jag föker alla tvålediga Prodoc^er til fidiia

termen E, eller — 85 hvilka haiva Pacflorer

i hela tal , och finner dem vara : E 8 — 13
£=—8Xt E = 4 X —23 och E = — 4X2.

Med den förfta tvålediga Produéien 8X~3'
freliar jag förft at iatta a ^ och fåledeg

b — I. Deffa värden på a och b införas i

aequationerne XV och XVi.3 Den förra gifver

eller —— . Den fednare gifver s—i.

a?) ±yjQfyTT-(F=^-'^'
eller s — '^-1^^^-— Som nu deffa båda

lö

värden på s ingalunda öfverensfiämma , få fer

jag at fatfen /? 8 j och h — i, är orik-

tiga Jag växlar altfå om , och fätter a —— I

,

och ^ :=: 8. Då blir uti squationen XV. s -z-

-l±^Lll21 och i XVI. s^26± V 6r.:.

Deffa båda värden pä s inftämma%cke
heller med h varandra. Jag förkailar deriöre

B 5 den
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den förfta tvålediga Produélen E = 8 X— I >

och förlöker nu den andra ^ fona är E =:— 8 X
Jag fätter dä a = — 8, och^^i. De'Ja

värden införda i aequationerna XV och XVI,

gifva i den förra s =: I + 8 =

Och i den fednare 5- z= — J |
Vli^ _

|

—II ±7 _ [ _ 3,

16 [ — I.

Ennedan nu här på båda ftällen finnes et

lika värde på s, nemligen s ^ — 1 5 få flu-

ter jag nned ikäl, at detta är rätt träffadt, famt
at altfå äfven den fatfen ^ =— 8 ? och ^ =: i

,

är riktig. 1 följe häraf blifver, likmätigt aequa-

tionen VIII, p ^ k — s zz. — 14-1 = 05

och enligt XI, ^ = — ^ = ^— = 4.

Då nu deffa fundna värden p -zi 6 ^ q
a — 85^:== — I5 och Z' = I, införas uti

Fornalerne 1 och II, eller x"^ +f
= famt x'^-\-sx-A^hzio^ få er-

håller man de åftundade Fa<5lorerne: 4 jr

— 8 = 0, famt x'^ —. .r 4- I = om hvil-

kas riktighet man ytterligare förviffas igenom
deras multiplicerande med hvarandra3 ty dä
upkommer den föreftälda aequationen i detta

Exempel, nemligen: at]^— ^
-"^'^ — 12 x\^

+ 12 X — 8 = 0.

tixempcl 2.-^^+4 x'^ •+ 6 -j" f
^'^ —

Här
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Här är A = 45 B =65 C = 5-5 D — 15

och E = 3,

De tvåiedige Produ^lerne til E äro deffe:

E 3 X 1 5 och E := — I X — 3-

Uti den förfia Proda^ien 3 X X ? freftar

jag förft med fatfen = 3 , och fåledes ^ = i.

Dä blir, efter XV, s ^ ~ ^ och efter

XVI, blir s =2 Bägge värden på s

äro altfå olika, och fatfen fålunda oriktig.

Jag växlar derföre om, och fätter = i,

och ^ = 3. Häraf fås i squationen XV,

— fiV 49 — [ — i2» På bägge flällen

finnes fäledes j* z: 2, fom aitfå är rätt träf-

fadt , och följackteiigen är äfven htien a i ^

och = 3, riktig 5 hvadan ock p = Å — s

A — 2 ^ 2y famt ^ = j~ ^ — i

— — I. När vidare deffa värden p = 2,

— I,/?=:I,J*=2 2, och ^ 3 infat-

tas i Formierne I och II, få får man -j-

2 — jT+i—o, famt x^ -\~ 2 X -]-*3 = o.

Och deffe äro rätta Faåorer tii aequationen i

detta Exempel.]

Exempel 3. at^ +7 + T8 + ^8
4-4IX+ 4f:i:o.

Här är A ~ 7 5 B = 18 , D = 41

,

och E 45. De tvåledige Produc^lerne i E
äro: 4f X I, 15 X 3? 9X 55 famt— 4f X— I?— X — 3, och — 9 X ~ 5-'

Jag
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Jag freftar med 45" >< 1 5 och farter ^ = 4^
ocli ^= 1. Efter Subrtiturion häraf i XV och XVI,

blir s - ig zh V 33Tj ^^-^'t i" = ~ '

^
—

Af deffa värdens olikhet fer jag , at fatfen <?= 4^5
och ^ = I , är oriktig. Jag växlar om och

{ätter a — och = 45. Men det lyckas

icke bärtre , ty de värden på s jag får i XV
och X^^^is äro aldeles olika, nemligen s =:

t2lz:j:JL211z och s = 9;2 ± \/ 997024. Jag

förkafrar altfä den lörua tvalediga Producten,

och freilar på enahanda lätt den ar dra, eller

X 3^ ^"i-'^-^^- t)lir o:k förgärves. Jag
går derföre tii den tredie ProduJren 9X^5
Och den nnnes trä.Ta ratt. Ty genom fatfen

j = O ö:h /'
f , l.fir uti rpquatjonen XV.

s = = iTi. ozn uti XVI, s -
^

5 -—5 9

= P^.^o. Pa båda fräilen p.r s 4, och altfå

fatfen j = g , b z=: ^ riktig; i följe hvaraf p
^ ^ ^ ^ ^ 0"h/7 ^

— = I. Inför nu delTa värden på ^5 /?,
5"

och i Fcrmierne I och II, få upkomma fa-

crorerne: .v^ -f- 3 —- .v — 9 o, och
v^ -7- 4 -V -f- ^- =: O5 hvilka med hvarannan mul-
tiplicerade utgöra den i detta Exempel förefatta

squationen.

Exempel 4. a'^
f .v** -4" 4-^"^ "T 2 .v*

-p l6.r — 8 = 0.

Här 4ir A = f , B = 4, C = 2, D = 16,

E S. De tvåiediga Prodacterne tii E eller 8,

med
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med två Faélorer i hela tal, äro alle följande

5

nemligen: 8X 1 3 4X 2 ^ ~ 8 X ~ 1 5 och
— 4 X — 2.

Jag freOar Produ^len 8 X ^ch fätter

Ä = g 5 ^ 1 3 men finner det vara förgäfves 5

lika få händer med fatfen ä =2 i , g.

Jag freftar den andra Produ(!?len 4X^9
och fätter ^ = 4 , och b 2^ När deffa vär«

den på y7 och ^ infattas i aequationerne XV
och XVI , få gifver den förra 5- —

| (5- — ^

)

Och den fednare j = 2

Här har nu på bägge fiäiien s et och fam-
ma varde, hvadan altiå det rätta i" är traftadtj

ocli äfven latfen = 4, och h z=. 2j riktig.

I följe häraf blir p - h ~ s - <^ — ^-^^

zz 1) 33. Och då deffa värden på q

^

s och h införas i Formlerna 1 och II 5 få iin«

ner man Faétorerne til den i detta Exempel
förefiälda squationen af femte graden vara

x3 + + ^ (f ^ v 33)+ 4 =

fårat .v* + C~^0 ^ + 2 = 0.

Exempel ^. -j" 4 — 23 — 92
-r4 -v -p 16 - o.

Här
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Här är A = 4, B = — 23 , C n: 92,
D z: 4, och E zr 16. De tvålediga Proda-
aerne tii E äro 16 X i ? 8 X 2 , 4 X 4>— 16 X— — 8 X — 2, och ~ 4X — 4-

Jag fredar Produkten 16 X ^ör-

gäfves. Jag freftar fedan Produden 8 X 2,
och fätter ^ = 8 och h zi ±» När då detta

fubOitueras i sequationerne XV och XVi. fä

finner jag i den förra i" = |- (4 — ~J

och i den fednare: s=z2 )
'

^2. 16 ^

Jag fer fåledes, at ^ är rätt träffad, och
fatfen = 85 b 2^ riktig. I följe häraf

blir p :=z A — ^11: 4 + 3 V 3, och ^ = y
— ^ = 2 + 12V 3» Och när deffa värden

på Sy py a och h infattas i Formlerne I

och Ilj fä upkomma de fökte Fa(^orer för

aequationen i detta Exempel, hvilka man fin-

ner vara följande: (4 q: 3 V 3)+^"
(2 — T2V3) + 8:=:ö, famt ± 3 x V 3

Anmärkning, Det gifves en oändelig mängd
aequationer af femte graden med rationela Coef-

ficienter i alla termer, hvilka aequationer haf-

va få be/lvaffade Faclorer med irrationela Coef-

ficienter, fom uti de bägge nyfs anförda Exem-
pel. Ty om a^hyii oz]xb äro gifne i hvad

ratio*
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1

rationela tal, fom hälft, och man fätter B =

-f-
^*

^ och ¥jz=.ah; få har squatiOanen Ax"*

4"Bx'4-CJt''+ Djr+ E=:05 följande Faao-

rer, nemligen: r^-^"-^'*O "^71 — ^ V

famt + X (^-^ ~ +//

V

h)~\~h — o. Ty

genom deffas fammanfättning upkommer: x^-

+ G (T-^y+ A ^+ ^ - ^ ^) + X

Exempel 6. at^ * +.8 — 7 ~ gx
H- 7 =

Här är A = B = 8, C = — 7, D =
— 9, och E ~ 7. De tvålediga Produderne
til E5 eller 7, äro här allenaft tvänne nem-
ligen 7 X 1 5 och _ 7 X — I.

Sedan iag förgäfves förfökt med den för-

fla proda(5len 7X1? g^r j^g tii andra
— 7 X — 1 5 och finner den ila in, ty när

jag fätter = — 7?^ = — I, få finner jag

i ^quationen XV, s %Qo — —

)

^ ^ aequationen XVI, / — I
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= r ' ? * Således på bägge ftällen i*

= 0/ hvadan A — ^ = 0 — o, och a

-7 ~- Q. Genom införande af deffa vår*

den på a./s oz\\ b i Fcrmlerne I och
Ii, finner man de fökte Faclo-erne för squa-
tionen i detta Exempel vara .t^ + 9 — 7
= o 3 famt -V- — I = o.

Exempel 7. ^' + 3 ~ 1 1 — 27
+ 10 .r + 24 ~ o.

Här är A — 3, B —— li, C =— 27, D = 10,

och E =: 24. De tv^ålediga Produc;erne til E
äro följande 24X^512X2, 8X3, 6X4?
lamt — 24 X— i> — 12 X — 2, — 8 X— 3

och — 6X— 4-

Jag förfcker den förfia ProducTren 5 men
finner den icke träifa in. Jag freftar ialedes

den andra, eller 12X2, och fätter a zz 12,

I 2* Detta gifver i aequationen XV, / = §

C3

-

'£) ± Vi+ii+^+2 =

= []!]^^'* ^amt i ^quationen XVI, y = 2 )

±^ ^/}\+aQ^~) + 2 = ^^'-^
5

•

På bägge ftällen är fäledes x = 35 hvarföre

både detta är et rätt värde på och äfven

fatien /z =: 12 och 1/ — 2^ riktig, i följe här-

af fås /; = A — s 3 — 3 =: o, famt
_ D
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-r — —-^^ o
—

•

—— ~— I^. Faaorerne13.

til den föreftälde ^qoationen i detta Exempel
finnas fålunda vara: ~ l3 :r 12 = o,

och X'^ -\- X o.

Anmärkning, Då man freflar de återftåen-

de tvåiediga ProduÄer til E, finner man ock

följande o iVttfer riktiga ^ livilka jämte ^qaa-

tionens Faftorer här anta knas,

;g, ^ = 3,^=: — 4; Faci. Ä^-f" 7 ^'^"T 14^ H~ 8 = o, och 4:v-f" 3 =

;3,^z=8»*— 6; - - a;^ — 3 — x-^'^z=zO - - -f- ö^-f- 8

-

: 6, ^ =: 4, -s = 5 5 - - — 2 -v^ — ^ x ^ (3 — O ^ ~ x~ 5 A" -{-4 r

• 24, ^I-ij<?= o; — — 24 lo --a;^* — 1 =

-2, ^Z- 12, 5= i; - - \- ^ X'^ X 2 = 0 x'^A^ ÄT— 12:

-12, hZ- 2, i— I ; - - -f- ^ — 3 1*" — I 2 I 0 - - a'^' -f-
*— ^ =

- S, 3,5l- 2; - - -f- y -|- 2 -V — 8 o - - .v*— 2 :^— 3 :

-.6,Å---4»^~ 3 ; - - * — 7:»?— 6==o - - 3 ä;
— 4:

— 4>^Z--6,iI— i; - - .t^ '-]- 4 •'^^ — ^ — 4 = 0 - - — X— 6:

Man har fålunda lo förändringar af Fa-

élorer för den i detta Exempel föreftalda squa-
tion, och då man uplöfer de lo quadratilka

Fa^torerne^ få finner man af den förfta x zz

[i 2? andra ;f ^[j]^^ af den tredje

•^^[lllj? af 6:te x —[1^4? clen 7;de

^"=['^1^ af den 8:de ^ ^[iLij af den grdc

= [it^j och af den io:de x =

När deffa värden på x med hvarannan

jämföras ^- få förekomma följande 5 färH^^ilta

C var-»
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värden, neml» x = x — — x =z — 2^

X r:: 3 och x zz — 4. Och deffe äro de fem
Rötterne til den i detta Exempel föreftälda

aequation x^ ^ x"^ — 11 — 27 x"^ + 10 x
-f 24 — o.

Man fer fåledes häraf ; huru]edes , då en

aequation af fentite graden hafver alla fina Röt-

ter beftående af hela raticnela tal , de famma
varda allefaramans igenom denna method up-

täckte.

Exempel 8» + 2 x"^ — 2 x^ + 11^*
+ 10 X — 4.

Här å'r A = 2 5 B = — 2 . C = 1 1 ^ D
r= 10. och E ~ —

• 4. De tvåiediga Produ-
clerne til E — 4, äro: 4X— ^5""4Xlj
och 2 X —

Jag frefbir den fcrfla tvålediga Produåen,
och fätter a '=z b — — jag finner då i

cquatiönenXV, §(2 + '5^) ±"^9+2-—- -I
4

sz: 3 ±0—3. och sequationen XVI, s zz — i

^ ^ ^ ^ — Då på bägge (iällen är t= 3,
8 L. 4

få har denna fatfen träffat rätt. Och blir få-

ledes p mA — s — 2 — 3 = — I, och

— ^ — + ^'^ =22; hvadan Faétoreme til
ä- - I i

spqaationen i detta Exempel äro: x^ — +
2 + 4 o , och x^ -\- ^ X — 1 zzo.

Anmärkning* I detta Exempel är ock
en annan fats, fom äfven fiAr in, nemligen
denne: a ^ — i, /' = 43 ty när detta infö-

res
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res uti sequationen XV^ får man y = | (2 + |)

och i sequationen XVI i" ^= 4 Q-~-~\)

Således finnes på bägge flällen x = — 2|

derföre är/?:=:A — 2 + 2=245 och
D 10 4» 2 , „ T rr

^ r::- 7^ — — "'^ = 2 ; da nu delta

värden på/?, s och h infattas i Form-
lerne 1 och ii, får man följande Faélorer för

aequationen uti detta Exempel, nemligen

-jr 4 -\- 2 x — I y och — 2 x + 4 = o.

Man har altfå här två qvadrati/ka aequa-

tioner, nemligen ^ x i
-iz o ^ famtx^

2^ + 4:^:05 fom bägge äro Fac^lorer til

den föreftälda aequationen af femte graden,

hvaraf jag fluter, at ockfå de bägge quadra-

ti/ka asquationernes prodaå nemligen .y* -\- x^
— 3x^-Pi4x — 4ZZO5 llcal vara en Fador
til befagde aequation af fite graden i detta

Exempel, fom är + 2 — 2 + II x^
+ 10 X— 4.zzot Dividera altfå denna fidnäm-

de med den förra 3 och då finnes quotus vara

X I z=: o. Således är x =z— 1, en af den
i Exemplet föreflälda aequationens fem rötter.

De återftående fyra får man genom uplösning

af de bägge quadratifka Faåorerne x'^ -j~ 3 x— I =0, famt x^ — 2 -j- 4 ö , hvaraf den

förre gifver x =: Zl^l^ = [Zliiyl3 '

och den fednare x ?= i ± V — 3 ^[ijljILyZ^*

C 2 Här-
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Fläraf /könjes altlå^ at enär, vid under-

fökning af .de tvåiediga prodii6i:erne för E på
fatt lom vifat är, raaa finner blott två ferfKiita

Satfer inträlfa 5 kunna igenom denna Method
alla f rötterne för ei] yi^auauon af femte gra-

den altid uptäckas. Men trättas allenaft en

fats riktig, få koramer man ej tii rätta med
den Cubi/ka Faåorens rötter annorlunda än
efter Cardani bekan:a Regel. Slår åter ingen-

dera fatfen in, lä är ännu intet fatt kant at

uplöfa få bePiCaffade /Equationer af femte gra-

den i allmänhet, undantagandes den handel-

fen, at Ä^quationen vore fammanfatt utaf en

Eacror af förila graden, och en af fjerde, då
laken pa vanligt fatt låter fig göra.

§. 8- Efter löfte i 6:te §. bör ock nu vi-

fas,, : ru man kan hand tera de j4^quationer af

fcmtf .. / -I - h Vilka i lina termer hafva bråk
til C'^-.' '-icjrnrer.

J3g moltipi'. erar hela i^quationen raed-

Dividcus rriinimii^. ime!i;.n alla bråkens näm-
nare, och da far '..Uff^tionen i nMmänhet föl-

jande utfeende. neralii:en: M at^ h
4-.B.r^ -|- C x^ + D.r -|- Ezzoj hvars al-

la Cc iiricient^ r nu äro hela tal. Denna u£au3-
i.

tJons Fa-florer ponerar jag vara ?n x'^ p x^
+ AT /7 r: o 5 och 72 X^ S X ~j- b O,

Genom deras fammaniättning upkommer

^quationen: ?iz n x'' -\-- p n -\~ ms. x^

+ // + p y ~\- b in. x^" -p an -\- qs -\- b p,

x^ -{- a s -|- /; q. X ~\~ il b — o» H vadan 77i n

a 71
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art + q s -f hp = C; as h q = D5 och

ah E. Med desfa 6 /Eqoationer forfares

ungefär pä famma (ätt^ iorn i §. 3«

Jag finner at den förfta gifver (t.) ^/z =^

—
3 den andra (2O p — — 7^ 5 aen ijette

(3.) b z= --5 den iemte (4) q :^ —

.

Nu införer jag iden fjerde eller a77 qs Ijp

zz c, de fanna värden på Z' -n/), da j^g

far följande: (f ) ^^-f--^- ^- -r — —
zz C; äfven få i den tredje , eUer <7n p?

h m ==. B, införes föregående värden på

q, h och ni^ hvarefter jag har ^qoationen
an-D ''^

[

'^-^ _i_ ^ g

§. g, ^quationerne (fO och (60 ordine-

rade efter ^5 blifva qoadratifke^ och behöri-

gen opiölie gifva hvar fit uttryck på s. och

af den förra finnes (7.) ^ — " f
—-

-V-o- )

± W ( ) + ^ ^ j

och af den fednare blir (8-)
f ~ —

§. 10. Tdesfa bepae .^li.quationer aro alLe-

nan a och ;^ obekante 5 men jag vet Hkvnl,

at a är en af Faflorerne i hela tal til E, och

n en af Faåorerne i heia tal til M. Jag fcker
' C 3 der-
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derföre alla Fa^iorer i hela tal til E, och 11-

kafå til M« Jag freftar den förfta Facfioren i

E5 och fätter den nu ^, famt ponersr den för-

Ha Faåoren i M vara ~ och införer des-

fa värden på a och uti Äquationeme ( 7. )

och (80 Finner jag då på begge flällen et li-

ka värde på få har jag genait träffat rätt

5

och får och b äfv'en bekanta, då

Jag nyttjar för n^a och s deras funna värden

genom Subftitution i yEquationerne (l.)? (2.)>

(4.) och (3)5 Jag införer vidare pila desfa

värden i Formlerne /// x'^ p x"^ qx n

n: o 5 lamt n x'^ -\- s x b zz hviika leder-

mera dividerade, den förra rr,ed m ^ och den
fednare med gifva de åfiundade Fac^torer

för den föreitälda femte gradens i£quation med
bråk i termernes Coefficient-er.

Men Ikulle ej detta förfta förföket lyckas,

få fi;eRar jag med bibehållande af famma /? de
återfående Fadorerne i M hvar efter annan.

Blir ock detta förgäfves, går jag til den an-

dra Fa<5loren uti E, fora då fättes n: ^7, och
frefiar dermed alla FacFtorerne i M , hvar efter

annan; Träffar det ock icke in, går jag til

den tred-e Faétoren uti E, och förfar dermed
på lika fätt, famt få vidare, få länge någon
af dem är öfrig. Och fKal nödvändigt hända
at någondera Satfen för n och \n härvid flår in

til lika värde på j, uti de begge ^quationer-
ne (7.) och (S-)? få framt eljeft den förefiäi-

da i^.quationen af femte graden låter uplöfa

f]g 1 Cubilka och quauiatiika Fac5iOrer med ter-

mer-
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mernes Ceeiticienter af antingen rationeh tal,

eller b ändade med quadratiika Scrda.

§. II. Exemtnl i. — —

Imellan CoefHciente^-nes nämnare är här

6 Dividu'is minimus» När -/Equationen dermed
multipliceras 5 bar man 6 -^'^ + 2 x'' ~ gx^
— 32 + 38 ^ — 7 ~ o.

Här är altfå Mnö, A = 25 B = 9^ C— 32, 0 = 383 och E =— 7.

Fa<^orerne til E äro 7,— 7^ ij och--— i.

Faåorerne til M äro 6, — 63 3, — 3? 2^ —.2,

I och — I. Jag fä?t-er na föril = 7, och 6;

fom fubftitueradt uti ilqoationerne (70 och (g.)

gifver i- = —- 38 —

= 7 ± - V - 2337. famt i- -^^ (2 + 7- 36)

— ~ zfc^ v 79446^. Desfa begge värdea

äro aldeles olika , och fåledes fatfen = 7 och

n-=.(y^ oriktig. Jag förföker fatfen = 7, och
1^1= - 65 Men det vil ej lyckas 5 äfvenfå utfaller

faken med fatfen äzn"^.^ ochhvilkenderaaf de öf-

riga Faktorerna af M, fom poneras = n. Jag för-

kailar altfå fatfen a-i"]^ och ^år til den andra Fa-

Äoren i E , famt fätter a-=i— 7, och fredar här-

med Fa^orerne uti M 5 Då finner jag, at när a =
— 7 3

går det icke an med n zz 6, och ;/ — 6.

Men med 7^=235 ilår det inj ty om jag i /Equatio-

nerne ( 7. ) och (80 införer — 7, och =1:3,
' C 4 fa
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Tå blir uti {j.). s — —-— T 38 — J
7" 9

9 7 ^ 49-3 7 ^ 3

- och Uti (8-) blir j T 2 — ])L—
5

2^6 _____7
4- %/ ^-^ + 5 c --1^ zi^T^Ii ^ ^

™. r>57\ Häraf riutar ja^, at verk-
4 L — 5

lig(^il är ^ i:::— 7, ^ :=: 3) Och i" — f

.

I följe af yEqiiationerne (i.), (2O5 (40och

(3,) finnes då m -zi 1^ p å^^ = 3? och

När nu alt detta fabftitueras i Fonnlerne mx"^

p x'^ -j- qx -4- /? o 5 famt nx' -\- s x -^h
m o 3 finner jag 2 4 -j- 3 x — 7 =: o,

och 3X^ — ^x~{-l:r03 Dividera den förra

med 2 5 och den fednare med ^ , få har man
de fökta FacPcorerne: x^ -|- 2 x^ ~j- i\x — 3I

05 famt x^ — i| T -f- 1 =: o.

At desfe äro riktige förvis fas man ytter-

lis^are genom deras multiplicerande med hvar-

annari.^ ty då upkommer x^ -j- \x^ — I§ x-^

— s7-5-x^ -j- 6^ X

—

' \\ o , aldeles famma
yEquation, fom til uplösning i detta Exempel
biiivit framftäid.



1795 7^'^* Febr. Mari. 41

For/ok at af deflefia Laf- arter {Lichenes)
bereda Fårgjfofter ^

jom jåtta höga och
vackra firgor pä Ylle och Silke.

Femte Afäebiing-en . -

Öfver Läder ^ Lafvavne , LICHENES
CORIJCEL

Af

JOH. P. WESTRING,

Ufaf denna clafs liafve vi 10 oliks ilag, (Spe- 1

cies ) fom växa hos ofs, hvilka alla biifvit a£
|

mig förfökta til fin färghallt. De flälia växa

på jorden nägra på berg 5 men hafva då aitid

mosfa eller mull under fig. Deras blad äro

tjocka, iöfa eller fvampacktiga , fom ger dem
et utieende af /kinn. Utom S^iffvaiu-Lafven

(L. Croceus), fom växer i Lappmarken, fin-

nas de flefie andra til ömnighet här omkring
5

j

och öfver hela Riket. De innehålla mycket
kådacktigt ärane, ( Gummi fom orfakar, at -

|

deras färgämne, kan utdrages med vatten en-
|

famt. Två äro kända för Medicinfk nytta:

nemligen L. Canimis Qmot Rabies canina , och
'

L. Apbthofus emot mafkar. Den förra har ,!

förlorat fit förtroende, fäkerligen med rätta, \

men den fednare, fom ännu brukas af AlhuOT
|

gen at gifva åt barn i Decoéi: för miafkar, eme- i

dan den fiarkt laxerar, tyckes förtjeiia noga-

re underfökning
, ty den innehåller ganfka myc-

ket Gummi. Då den fattes i m.aceration med ^

vatten enfamt i en flail^a, kom den i gäsning

C f
och
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och rundt omkring fla/kan utpöfie en feg och
tjock kåda, fom var Ikarp til fmaken. Utaf
denna kåda kunde vi kanike få et förmonligt

Läkemedel, och fålunda umbära någon af de

Utländ(ka i ftäliet. Som den växer hos ofs

til ftort öfverflöd, kunde vi däraf ock få et

ftort förlag.

Då Z. Horizontalis fattes at macerera i

vatten enfamt, blef Tincfturen inom några clagar

aideles hlägi''on. Detta förfök omgiordes fle-

ra gånger, altid med lika förhållande. Jag
blef ganil\a glar^ häröfver, iden förhoppning,

at nsr hnna blå färg, fom jag lå länge

efterfökt, men hade den harmen, at icke kun-

na fäila denna biåheten. Tin^Vuven ändrade

fig omfider, och godfet blef endafl brunt, ehu-

ru jag förfökte mänga tilfatfer. Mit förlag

af denna tillät c] heller at omgöra förföken i

%rt, hviiket Dör ike.

Deniia Clafs tyckes icke vara' färdeles

förmonlig i färgvägen. Trenne Slag kunna

dock med nytta och förmon användas til färg-

frofter; men de öfrige hafva icke ännu velat

färdeles lyckas. Kanike framdeles någon an-

nan method kan påfinnas, fom bättre öfver-

ensfiäm.raer med dem» Imedlertid förtjenar

L. Hori%o72talis at nogare och på flera fätt

förfökas. Men de tre, nemligen L. Cyoceus
y

Ar&icus och Sylvnticiis innehålla mycken färg.

Utaf de tvänne fednare kan man få många
Schatteringar af gula fargor, af hyijka alla kun-

na fällas, och de flefla blifva ägta. L. Sylva^

ticus gifver enfamt med vatten en ftark, hög

famt
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famt klar gul färg, fotn afven fajier fig på
linne. Mit lilla förlag af L. Croceus förhin-

drade mig at förändra förföken därnaed 5 men
af det jag förfökte, har jag funnit 5 at man
däraf kan få en vacker råd färg.

För at fylla briflen af färgor i denna clas«

fen, har jag hä'r b fogat förföken öfver tvän-

ue nya, nemligen Acefnhiihim.^ (Imbricat.)

och L. Pollinarius,
^

(Foiiac. )3 emedan de ej

voro kände hos ofs, då deras ilägten onder«

föktes. Desfa innehålla mycket frfrgämrac,

fom gifver vackra färgor, hvilket medföljan-

de Proi-Charta utvifar, likfom på de öfriga.

Äfvenledes har jag förfökt några af desfa, fom
fjelfve ej gifva färdeles färg, hvad de kunna
åltadkom.ma i blandning med andra. Deras
åverkan på de färghaltigare har icke varit fär-

deles märkelig : åtminlioRe hafva de iednare

ej vunnit något af blandningen. L. Tårta"

vens tåi mera denna blandningen än L. Pn-
fiulatus. Dä för detta L. Pjeudocorallimis

^

eller fom han nu kallas af Do<^. Acharius^
med Kongl. Academiens tillåtelfe, L. We^
ftringii^ blandades med L. Venofus^ fom var

enfamt fatt med vatten, gaf denna Satfen in-

nom en timme ^ i ljum maceration, en hög,

klar och glänfande Orange färg, näfian Au-'

rora färg: inom et hälft dygn i digeflions vär-

me, en m^ycket vacker morkgré?! iärg^ ganilca

faft: och iluteligen efter et par dagar gaf fam-
ma Sump en brun färg. Detta Pbénomen är

gan/ka fälfamt, at en och famma blandning',

Utan förändring i tiifatfen, kan inom få kort

tid
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tid gifva tre få olika färgor efter ^varandra.

Då Z. WeflA-ingii enfam fättes med Salpe-

ter, Kokfalt och litet Fota/ke Salt. upkomma
desfa förändringar i ofvanlkrifna or-^ning, och

gifva förträneiigen höga och vackra, färgor af

de tre näainda fiagen, pä kortare tid, om vär-

men ökas» Man Ran då tå en fvartgrön färg,

(Aile de corbsau) lom är gan.^ka i.ark och faft*

Olika grad af värme ger ftor förändrings ty

i allmänhet tel en ftor df;l af Lafvarnes fär-

gor icke- ftark hetta , di de likväl kunna gö-

ras til ägta3 men få lärer dock den nyttjade

blandningen af de trenna fiagen Saltar vara

mäfta orfaken dartil» ^^ä^ta athandling cfver

fjicbenes Filamentoji ^ fom inart ar färdig, blir

rikhaltigare, och lofvar faiunda erfätta briften

hos denna.

Femte Afcielningen:

öl ver

Läåev.Lafvarn2 ^ LICHENES CORIACEL

I. LICH. CROCEUS, LiNNé. Sajfrans -Laf.

Coriaceus repens fabrofundus planus : fub-

tus venoius villofus croceus, pekis fpar-

fis ad na tis.

Växer i Lappmarken, på de magrafte ft^'l-

len. Är fvår at famla* ty den är mycket få-

llad i jorden. Innehåller mycket ;färgäm.ne.

På Ylle:

Kied Kalk och Sahninc gifver den, in-

nom et par dagar, i lagom värme, en vac-

ker röd färg. Tål ej ilarkare hetta 5 hvilket

för-
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förändrade rr.in färg: och förföket kunde ej

omgörasj af brift pa mera Laf.

Tå Silke:

En lika vacker röd färg. Profvet vifar fäm-
re färg, fom bief fadan af för mycken hetta-

Det vore önfiieligt, at kunna fä en qvantitet

af denna 5 för at omgöra förföken på flera fatt.

2. Lo ARCTICUS. Lin. Norrlands- Laf. Cori-

aceus repens iobatus obtofus planus Is-

vis: fubtus avenius villofas.

Växer allmänt til öiverflöd i Norrland.

Jag har ock funnit honom på två iiällen i

Öfter-Göthland i Schedvid Socken, ocii en half

mil från Norrköping. 'Do^. Ackarius har ock
funnit honom på andra fidan Waditena. Han
håller gult färgämne: lom iätt kan utdragas.

Är flor til växten.

Få Ylle:

1. Med vatten enfamt , efter et par dygn,

en vacker klar gul färg.

2. Med Salpeter och Kokjalt^ vaxgul färg:

ägta.

3. Med Sahiiac och Kalk^ efter 4 dygn,
Ijos Carmelite.

4. Med Alkali v. brun färg-

I förening med L Fufiulatiis genom Kalk

och Salmiac fås en mörk rödbrun färg.

6. Med hälften Z. Pulmonarius i vatten, en

ljus brungul färg.

7- På famma fätt, genom k. f. och f. p.,

fås en vacker gulacktig hög Carmelite färg.
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Få Silke:

1. Med vatten enfamt, en vacker naille gul

fårg.

2. Med k. f. och f. p. mörkare paille
,

ägta,

med mycken glans. Om den hålles i ftar-

kare hetta, blir färgen an mörkare med
glans.

3. Med K. och S. en vacker noifette.

4. Med Alk. v. en mycket blek paille.

5". I förening med Z. Puflulatiis^ genom K.

och S. en blek violette.

6. I förening med L. Pulmoimrius
^ enfamt

med vatten, en vacker carmelit-gul.

7. De famma genom K S. och S. p. en myc-
ket vacker guiacktig carmeiite, m.ed myc-
ken glans 5 fom är ägta.

3. L, SYLVATICUS. Linn. Sko^s-Lnf. Coria-

ceus repens iacunofus laciniatus: peltis

marginalibus adfcendentibus.

Växer fälfamt på berg i Skogarne här

omkring. Är något ftor til växten. Innehål-

ler ganika mycket färgäm.ne. Färgen har en

elak lukt. Kan utdragas af kallt vatten. Biter

ftarkt in i linne. Gifver ägta färg. Lönar fåiun-

da mödan at famla.

På Ylle:

I» Med kallt vatten fås en blek gul färg.

2- 1 ljum maceration, med vatten enfamt,
fås en vacker hög gul färg.

3. K. f. och S. p. gifva med lindrig värme,
en vacker hög ägta gul färg: med ftar-

kare värme en gui brun.

4.
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4. Om därtil blandas litet Koppar- vitriolj

fäs en mycket vacker brun Mufc färg,

fom är ganfica faii.

. Med K. och S. famt et gran Merc. c. a»

pä hvart Quintin Laf , fås en ägta fvart-

brun färg.

6. i blandning med lika mycket L, Puflii^

latus fäs genom K. och S. en vacker mörk
Canei-brun färg. Denna förtager Pufiii-

latt röda färg.

7* Med K. och S. fås ingen färdeles färg,

ehuru Tin^uren blir näftan Ponceau röd

i dagen. Efter 3 veckor gaf den endaft

en gråacktig färg.

fä Siiket

I. Med kalit vatten enfamt, i ljum mace-
ration, vacker gul färg.

3. Efter 4 dagar i digeftions värme, högre

golt.

4. Med K. S. och S. p. i ljum maceration

blir fiiket hög-gult med glans, ägta-

Efter ftark^ii-e värme
3
hög, mörk, Svaf«

vel-gul färg, fom är ägta.

6. Efter längre tid, genom fiarkare hetta

5

mörk brungul iärg, med glans, ägta.

7. Med K. och S. efter 3 veckors digeftio%

gråacktig färg.

8. Med K. och S, p. famt litet Koppar-
vitriol, fås en vacker glänfande ljus car-

melite färg.

9. 1 blandning med lika mycket Z. Ptijiu^

latus , fås endaft en gråbrun färg
,
genom

K. cc-
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4. L. CANINUS, LiNN^ Hiind-Laf. Coriaceus
repens lobatus obtofas planus: iabtus ve-
nofus viiloius, peita marginaii adfcen-
dente.

Växer allmänt näflan öfver alt i ftcogar-

RC, pä marken och på berg. Stor til växten.

Har många variationer. Innehåiier mycket
brant färgämne. Kan Hå länge i vatten, utan

at komma i gäsning. Har en iKarp iraak: in-

nehåller något harts, ( Refma ) och adiiringens^

ty Tincrureo fvartnar fiarkt m::d Järn-vltriol.

Tål mycket länge at flå 1 maceration « ända
til ock med tre veckor ^ förr än des färgäm-
ne utvecklas.

få Ylle:

I. Med K. och S. efter 3 veckors digeuion,

ger den en vacker brun färg.

• 2. Med vatten enfamt, efter lika lång tid,

får godfet en iika vacker bran färg.

3. Lika länge med K. S. ock S. p. fås en
vackrare brun färg, fom är mycket faft.

4. I vatten, med Järn-vitriol , fnr godfet,

efter lika lång tid, en mörk fvartbrun färg*

f. 1 blandning med Z. Piiftutatus^ gifver

den genom K. och S. en mycket vacker
Violette färg, fom genom tiifats af K. S.

och S. p. kan fällas til ägta.

6. Med Aik. v. en fvagare brun färg: odu-

?a Silke \

I. Med K. och S. mörk noifette, efter 3
veckor.

2.
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2. 1 vatten enfamt , lika länge, Jjufare.

3. Med K. S. och S. p. lika länge ^ vacker

noifette med mycken glans.

4. Med vatten och Järn-vitriol , gråbrun.

5. I förening med Z. Puflulatus genom
och S. ljus violerte ät rödt: ej vacker.

6. Med Alk. v. mycket ljus noifette^ odu«
gelig.

f . L. HORIZONTALIS. Linn. Platt-Laf. Co-,

riaceus repens planus: fubtus fub-avenius:

peltis marginalibus horizontalibus.

Växer icke här til fä ftor ymnighet
5 på

berg och löfa fienar ibland mosfa. Är myc-
ket tunn utbredd i ftörre plättar. Innehåller

brunt färgämne 5 men längfammare och fvära-

re at utdraga ^ än den föregåendes. Dä den
^^åViQs med vatten, får det inom två eiier tre

dagar en blåacktig färg: äfvenfå i början, dä
<len fättes med K. S. och S. p. 5 men denna
blå färgen förfvinner fnart. \ ftort bör detta

vidare underfökas: och återfiå ännu många fatt

at förföka detta. Det ikulle biifva et lyckligt

fynd5 emedan vi måfte köpa alt blått utifrån.

få Ylle:

1. Med K. och S. efter tre veckor, ljus car-^

melite, odogelig.

2. Med vatten, lika länge, gräacktig: oda-

gelig.

3. Med K. S,och S. p. lika länge, ljus car-

melite.

4. På famma fätt, efter två månader, en

vacker brun mufc färg, ägta.

D J.
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5. Med vatten ock Järn-vitriol 5 en ]jus brun
fvag färg. Tincluren blef ej färdeles mörk.

6. Med Alk. v. en odugelig gråacktig färg.

7. Med vatten enfamt, efter två rriånader,

en god ljus bran färg. Denna fordrar få-

lunda mycken iång tid, innan des färg-

ämne kan utvecklas; hvarföre den ej tyc-

kes löna mödan.

På Silke:

1. Med K. och S. efter tre veckor, ljus noi-

fette.
~

2. I vatten enfamt, gråacktig.

3. Med K. S. och S. p» vacker noifette.

4. 1 vatten, efter 2 m.ånaders maceration

och digeflion, ljus noifette, något åt grått.

6. L. RESUPINATUS. Linn. Stup-Laf. Coria-

ceus repens lobatus: peltis marginalibus

pofticis.

Växer här mera fälfamit än den föregå-

ende3 på berg, ibland mosfa, och på jordfa-

fta ftenar. Liknar i haft något den föregåen-

de. Finnes ymnigt i Lappmarken.

Tyckes ej löna mödan, då vi hafve mån-
ga, fom gifva famma färg med mindre befvär.

På Ylle:

I.. K. och S. efter 3 veckor, en vacker Car-

melite brun färg.

2. K. S. och S. p. lika länge, Ijufare brun.

3. Alk. v. ingen färdeles.

Få
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På Silke:

!• K. och S. efter 3 veckor, vacker Mufc.
2. K. S. och S. p. lika länge, ingen färdeles.

3. Alk. v* odugelig.

7. L. FLUVIATILIS. Web. Swartz. Vatten^

Laf, Coriaceus repens lobatus obtufus

margine integro: foperne viridis, inferne

ochrseieacos lacanofus. Swartz Aå. Up-
fal. Tom. IV.

Växer på ftenar under vatten: icke allmän*

Mindre til växten. Våt, är den aldeies gröa

ofvanpå. Tyckes ej löna mödan til färgning*

få Ylle:

1. K. och S. efter 3 veckor, ljus brun. Med
vatten enfamt famma färg.

2. I förening med L. Syhaticus genom K«

S. och S. p. fås förft en gal färg, men,
efter fiarkare värme , en ful brun färg.

få Silke:

I. K. och S. efter 3 veckor, blek noifette.

2. Med L. Sylvaticus, genom K, S. och S. p.

inom et dygn, en vacker gul och ägta färg.

3* På famma la tt^ efter längre tid, blir fär-

gen gråbrun.

8. L. APHTHOSUS. Linn. Torfk^Laf Coria-

ceus repens lobatus obtufus planus, ver-

rucis fparfis, pelta marginali adfcendente^

Växer allmänt öfver alt, til myckenhet på
marken i ikogar^ är mycket ftorbladig til väx-

ten: Har merendels ljus Celadons färg med
D 2 fvar-
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fvarta fläckar. Innehåller mycket kåda ^ fGum-
mi) men ej färdeles färgämne. Kan troligen

gagnas mera i Medicin, än i färgkonften.

Få Fik:

1. K. S. och S. p. efter en månad, en vac-

ker brun färg.

2. Med vatten och Järn-vitriolj lika länge,

ojämt mörk brun.

3. Vatten enfamt, lika länge, ljus brun."

Blandad med Z. Tartareus ^ tilredd vied

K, och S.

f, I. Inom] några timmar vacker Lilas färg^

2. Efter et dygn, vacker purpur färg.

5. Efter 8 dygn, i fumpen, brunacktig vio-

lette.

Få Silke:

Enfam ger den ingen färdeles färg 5 men
med blandning af L. Tartareus, fom blifvit

tilredd med K, och S,

1. Med K. och S. en vacker [ljus violette

färg: (Couleur de Lilas).

2. Den famma, efter längre tid, vacker

violette.

9. L. VENOSUS. Linn. Ader^Laf Coriaceus

repens ovatus planus: fubtus venofus vil-

iofus, peltis marginalibus horizootaiibus.

Växer fälfamt hos ofs här omkring, och
är icke allmän. Jag har altid funnit den växa

på högländta Hällen, i kanten af marken ut-

med diken, nedanför backar. Den är liten til

väx-
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växten, merendels etbladig. Duger ej til färg-

ftoft3 ty den innehåller endafl: något bronack-

tigt färgämne. Men den tål"at blanda med zxi^

dra, fom däraf tyckes biifva ftarkare.

?ä Ylle:

1. Med L, Tartärens ^ tilredd med K» och

S. en ganfka vacker carmofm röd färg.

2. Den famroaj efter längre fältningj och

mera värme 5 en vacker Puce iärg eller

mörk Sandel.

3. Sampen förlorade fig på längd af var-

men, och gai lämre färg,

4. Med L. Wedringii och med K. S ocli

S. p. famt litet Alk. v. inom en timme,
en vacker hög Ci-inge färg» L. Femjiis

liade förut Hatt i maceration mäft en hel

månad.

f. De famma, efter et hälft dygn, en Fköo

Olive-grön färg.

6* De famma, efter et par dygn , en ilark^

mörk lefverbrun färg.;

få Silke:

1. Med L. Tartarsus^ tilredd med K. ocli

S. en vacker Carmofm-röd färg,

2. De famma, efter et dygn, hög violette.

3. Efter fiera dygn hlef färgen fämre.

4. Med L. JVeflvnigii , K. S. och S. p. famt

Aik. v. inom en tirame, i Ijumj (macera-'

tion, en ljus vacker Orange.

f • De famma, efter 3 timmar, högre Orange.

6. De famma, lika, efter et hälft dygn, en

hög och ftark famt vacker grön färg.

D 3 Det
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Det är et befytinerligt Phénomen / at fam-
ma fats ger inom få kort tid, två och
tre få olika färgor.

7r- De famma, efter några dagar i fumpen

,

en brun färg.

JO. L. SACCATUS.-LiNN. SM^Laf.
Av ganfka fälfam. Jag har endaft fun-

nit den växa til liten quantitet på en backe
vid Sandviken, tre mil från Norrköping. Den
är ock mycket liten til växten, och har, ef-

ter mina förfök, ej gifvit någon färg.

Safor^i Biba72g hitforas:

I. L. ACETABULUM. Neck. {L, Corrugatus.

Smith» Aéi:. Societ Linn.) Foliaceus, re-

pens lobatus viridis, fcuteilis tefiaceo-

ferrugineis concavis extus rugofis folio

concoloribus.

Denna har ej varit känd, fåfom växande
hos ofs i Sverige , förr än Do(5t. Acharius fann

den, på gamla träd, några mil från Wadfte-
na. Den innehåller mycket färgämne , fom en-

famt med kallt vatten kan utdragas 5 men tål

ingen färdeles värme. I hall kan man därmed
färga Silke, både utan värme och tilfats. Där
den växer til myckenhet, kan däraf mycken
vinft räknas, när den blir rätt känd til fin nyt-

ta. Då den fiått en dag i ljum maceration,

gifver den ifrån fig en ftark Saffrans lukt: och

iniufionen får näRan Saffransfärg. Den bör

endall nyttjas til Sjike
3 ty på ylle fäiter den

fi2 ej få väl.
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På Ylle:

1. Med K. och S. efter flera å2igT{s mace^
ration och äfven digeilionj fås endaft en

fvag Carmelite färg.

2. Med K. S. och p. fom fnaraft och kraf»

tigaft utdraga färgämnet^ fås inom en timme
«n ljus Ifabelle färg.

3. På famma fatt, inom et dygn, i ljum

maceration, blir färgen högre, mycket
vacker och fall.

4. Med Digeilions värme förlorar den fig,

och drager åt Carmelite.

y. Med lika mycket L, Pufiulafus ^ K. och

S. fås en viojette färg, fom ej är vacker.

6. De famma, men med S. p. och K. S. en

ljus vacker Carmelite.

7. Alk. v. kan endaft utdraga en fvag gul-

acktig färg, fom ej duger.

Vä Silke:

I» K. och S. gifva en vacker ljus Canel«brun

färg, med glans-

2. Med kalit vatten, i kall maceration, fås

genom K* S. och S. p. inom et dygn, en

hög klar, ljus och fkön Orange, fom är

ganfiia faft.

3. Då fatfen får ftå et par dygn, i if gra*

ders värme, fås en högre Orange färg,

fom närmaft liknar Aurora färg.

4 De famma, i digeftions värme ,
gifva ef-

ter tre dygn, en vacker brun färg med
gians.

5". De famma, och litet Alk» v. i kall ma-
ceration, fvagare Orange.

D 4 6.
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6. De famma tre falter, famt litet Jä'rn-vl-

triolj giiva en Orange^ forn drager åt

Carmelite.

7. Med L, Puftiilatus
^
genom K« och S. fås

en vioiette färs- fom'icke är vacker.

8. 1 digeftions värme med vatten enfamt,

fäs t^idaft en jjus ventre de biche.

9. Med £. Pitdtiintiis och K. S. lamt S» p.

en Vi::ke'' möiic noUette.

10. Med Aik. v. en fvag, gulacktig, oduge-

11. - fed K. S. och S. p. famt litet koppar-

vitrioi, fés en vacker, hög och ftark Ca-
nel-brun far?.

2. L. POLLINARIUS' Foliaceus ereclus ce-

fpitoiaf : foiiis divifis iubjacunofis polli*

ne confperfis: peitis terminalibus conco-

loribus.

Den la har jag funnit pä många ftällen.

Och i fyrinerhet på berg och gamla väggar.

Den liknar närmau L. Caliccn-is'^ men är til

fin nafjr darMrän olika, bkfom den äfven har

fina egna fpeciiike kännetecken. Den är fna-

rare ai: anfe fom et medium imellan Z.

naftti och L. Calicaris, \ färg vägen är den
helt olika p-ed båda desfa. Mig tyckes däri-

från vara H^äl , at däraf göra et nytt fpecies,

af få mycket flörre oriak, fom den innehål-

ler olika och mycket mera färgämne, än nå-

oon af de andra. På Silke gifver den andra

firgor än på Ylle, ehuiuden iätteslika, fom
är befynnerligt , hvilket Prof-chartan bäfi ut-

vifar.



1795 7^^- Matt. 57

vifar. Mecl K. S. och S. p. gifver den åt SiU

ket en vacker ljus grön färg, fom är mycket
ilark: då den med K. och S. gifver en blek

röd. Denna växer nog alimäntj och förtje-

nar at farfilas til färgftoft.

X. Med K„ S, och S. p. efter 6 dyngns di-

geflion , en vacker brun Mufc färgj fom
är mycket fail och itark.

2. i fiarkare hetta förlorar den fig^ och blir

Ijafare.

3. Då den får flå tvä månader i Ijam ma«-

ceration, gifver den fedan en vacker Ca-

flanie brun färg, fom är ägta»

4. Med K, och S. efter 6 dygn, i varm Ma-
ceration, en vacker blekröd färg.

5. På famma fätt, i digeilions varrae^ drog

färgen mera åt brunt.
|

6. Med K. och S. famt Alan, ffås en vac-

ker röd brun färg.

7. Med K. S. famt litet Merc. corr. a. fås en

vacker fvartbrun färg 3 fom är ägta.

Fä Silke:

1. Med vatten enfamt, ljum maceration

flera dagar, gifver den en vacker grJi-brun

färg, mörk noifette.

2. Med K. S. och S. p. efter 5 dagars varm
maceration, fås en vacker ljus grön färg.

3. Får den ftå i 6 dygn at macerera, blir

färgen något mörkare.

[ 4. På famma fätt, men i digeftions värme,

fås en vacker ljus carmelite.

D s f.
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f. Med flarkare eller koknings hetta, blir

färgen fvagare.

6. Med K, och S. i ljum maceration, fås,

efter 6 dygn, en vacker blek röd färg.

7. Med ilarkare värme drager färgen mera
åt brunt.

8. Med Älk. v. blir färgen gulacktig , hvar-

ken vacker eller ftark.

Phalsena Ekebladella En ny Nattfjäril

befkrijven ;

Af

CLAS BJERKANDER.

•I^å jag för några år fedan var på vSätesgår-

den Siobla tilhörig Öfverfte Kamm.ar-Junkaren
m. m. Grefve Clas Jca. Ekeblad, betag jag

åter den flere hundrade år gamla Eken, fom
Archiater von LiNNe omtalar i Weftg. Refan

p. 4^ och af hvilken Ekebladske Familien för-

menes tagit fit namn.

På några Löf af denna Ek, märkte jag

hvita fläckar, hvilka då de noga betracktades,

voro boningar för fmå Maflvar, fom togo fin

föda imellan löfvens hinnor. Jag afpiockade

några Ekelöf fom hemfördes i tanka at fä Ma-
fkar.
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Ikarne förvandlade til Plialasner, fom dengån-^

gen ej lyckades, utan alla dogo, förmodeli*

gen derföre at löfven afhämtades om fonnma-.

ren och förrän Larverne voro folivuxne.

Sedan föktes Ma/karne fiera år pä här

omkring växande Ekar, men kunde ej finnas.

Ändteligen år 1793 blefjagdem varfe då löf-

ven aftogos juli de dagar, när de i ängarna

begynte affalla. MaiKarne voro denna tiden

fallväxte, och begynte at göra fig platta rum
nti löfven, fom fyntes hvitacktige , likfom af

Pergament och ikinande på båda inra fidor-

na. *) Uti fådane boningar ligga de öfver

vintren, förvandlas fiila dagarne uti Maj til

Puppor och utkläckas omkring Midfommaren,
fom Ikedde för mig d. 20 Junii 1794*

Allmännaft är en enda Maflc i Eklöfvet, man
har en enda gång träffat tvänne ibland flera

hundrade löf. Man märker här Naturens vi-

fa inrättning^ at om aitid 2 eller flere Larver

funnos tilfammans kunde de fnart upäta födan

för hvarandra och dö, efter de ej kunna utgå,

och på andra löf föka uppehälle. Phalaenerne

lägga äggen på Ekar, fom växa på logna fiäl-

len, välja frodiga löf, fom fitta på nederila gre-

narne , och ofta intil fjelfva iiammen. Då löf-

ven äro en tum långa , förtäres näHan alt det

gröna inom hinnorna at löfvet blir hvitt] öf-

ver

^'*) Desfa fmå riimtrjen flängas från det flora iitryminct

imellan det klufna bladets fidor^ medelft en cirkel-

rund väfnad fom fammanfäfler kring Larvens rum
bladets båda hinnor.
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ver alt. Är detta ftort, få användes knapt en

fjerdedel deraf til föda.

Ma[ken är gul, 2 iinier lång. Hufvudet
viggeiikt, på det at Larven må kanna kiyfva'

Eklöfvet, och imellan hinnorna använda det

gröna til uppehälle 3 denna klyfning iKer få

väl och förfigtigt at ingen öpning på ötra el-

ler undra fidan af bladet märkes. Kroppen fora

har inga fötter, liknar näRan et pärlband , men
mycket plattare 3

Rm^arm äro 11 , och hafva

alla i kanten några hå% Stjerten oval och bran-

acktig- Vid Käftame fes 2 bruna fpitfiga

horn. I-Iufvadct indrages efter behag, ofta tii

hälfter i föriia rigen. På ryggen är en öp-
ning vid fifta leder , 10m höjes och fänkes, el-

ler är iikfom fvallande. Sådan fynes malken
betracktad genom fynglas.

Puppan är brun och af vanlig Ikapnad.

Tränger fig til hälfren utur fm boning, då den
fönderfprickerj el^er mot öfra ändan öpnar fig

och Phalsnen utkoir>mer.

Som jag föri> fick fe Mafken på Eken
vid Sihola , lå torde mig tillåtas få beikrifva

denna iJla nya Nattfjäril under namn af S^'-
lladella

^ til åminnelle af Skaraborgs Läns na
varande vördade Styresman Grefve CiAs Jul.

Ekeblad.

PH AL.-ENA Thiea Ekelladella.

Alis anticis latJceoLitis adfceudentihus^fla»

V0'testaceis
y fiibtus pojiicisque totis fufcis.
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1

Defcriptio: Statura åc Coior 7»^^^ Elongellm

fed ionge minor.

C/2/>2/f minutum, flavo-villofom, oculis ma*
gnis orbiculatis atris. Antmnce filifor-

mes, fimplices, flavo-albidas, longitudi-

ne corporis, non vero aiarum. Palpi

tenues breves, albidi acuminati, defle-

xi» Lingua brevisfima reéla, inflexa, pe-

étori inter pedes primarios adplicata nec

contorta.

Thorax flavo-teftaceus, hirfutus5 Åla an-

ticae lineari-lanceolats, iateo- teftaceas

,

apice acuminatae adfcendentes I. finfle-

xae, undique ciliatae L villofs, villis mar-
ginis interioris verfus angulum ani Jon-

gisfimis, ereåiSj cinerafcentibus, fab-

tué fufcse margmibus & postice flave-.

fceritibiis. ^/^^ posticae anguilisfimas

,

acuminatasj longis ciiiis obfitae, totae fu-

fcae.

Aldomen flavo-cinerafcens. redes pallidi fla-

vi villofij pofiici iongiores, dbiis fpi-

nofis.

Då Nattfj^rillen flyger eller rörer figj ut-

fpärras antennerne , men då han hvilar, och
är ililla om dagen

^ lägger han dem intil vin-

garna och indrager benen under kroppen at

de ej fynasj refer fedan up hufvudet och brö-

ftet och fitter på bakdelen.

Med Tinea ElongeUa har denna mycket
gemenfamt5 men den förra är både fiårre och
äger de undre vingarns hvita.

Den
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Den outtrörteiige Naturfor/karen Reau-
MUR lynes varit den ende fom känt denna
Nattfjärils hushållning, ionn fes i des undrans-
värda Arbete Tom. 111. p, i. 35. 36. Tab, III.

fig. 7. S* där Ekiöfvet näitan få föreftäiles

fom pä den nu bifogade Tabellen; men Fjä-

rillens både figur och beilvriining
, tyckes va-

ra mindre noggranne. Han har desutom icke

känt Ijejfva Maiken. ^)

Ichnrjmon Lavjaviim infticker fina ä^g uti

denna ?vatrfjär:ls mafR; och utkläckes farama
tid. Des beirLrifning är följande:

Magnitudo totius corporis, vix lineam fupe-

rans.

C?/'/,^^ magnum 5 thorace latios
,
compresfiufcu-

jum. nizrum. Ociili virides. Antenruz ni-

grae, articulo ultimo acuminato.
norax ovatus viridis nitens , bafi anguftatus.

Ahdomen brevisfime pedicellatum ovatum , acu-

tum, csruleo - nigricans nitidum..

AL-Q anteriores cuneato-ovatae fubretufae , Co-
fta anteriore nigricante ciliata3 lineola bre-

visfima decusfara marginali; Fofiic^ an-

guiriores minores obliquae , omnes aveniae,

punctis minutisfimis irroratis iente tantum
conlpicuis.

Femora^ Tilut 6c Ped^s albida,

Lar-

*) På famma Tabell f.nnas äfven ( Fij. 9 12) teck-

nade [\ väl Fhalenx T. labyrirJhtlla famt SagU
tcllx boflällen och Qelfva Fjärillarrx nämnde hvil«

ka i Acad. Handl. för år 1790 p». 152. Tab, VI.

blifvit beikrifne_och med fi^iirer uplyftc.
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Larven til denna Ichnevmojz är hvitgol,

en Lin. lång^ afiång hvafs vid den ena och
trubbig vid den andra ändan med lo tvär-

band öfver kroppen.

En annan Icbnevmon träffas undertiden

hafva innäftiat fig i Papporna, men fom fy-

nes vara en af de aimännare arter. Desfa

flugors fyflor at håila Nattfjärillarne i r^yckt,

och minika deras öfverflödiga antal» är allmänt

bekant.

På TAB. il. föreftälies,

Fig. I.

Et Ekelöf med des af Larven klufne hin-

nor, hmt rummet (f) där Larven blifvit Pup«

pa, och denna redan fullkomnad , til hälften

utträngd 5 i naturlig ftorlek»

i%. 2.

a. Larven få Hor fom —~ — "]

I/. Den famma fedd ofvanpål .. ^naturen.
i

i
Itorre an \- ~ inunderJ J

Fig. 3.

Nattfjärillen i vanlig liorlek.

l^. Den famma — _ —- "]

c, — med utfpärrade vingar åfvanpå J>förilorad.„ —« _ „ inunder J

' Ichnevmon i naturlig lo t
|

\k ^ ^ ^ i ökad J
c. Larven. /
v. Den famma ftörre gjord genom fynglafet.

Se.
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Beråttelje om et mårkvärdigt Skydrag

i Hafslofs Paftorat

;

Af

PEHR OSBECK.

Den 4 September år 1793 , -eller dagen före

en Sol-förmörkelfe, Pcrax efter middagen, kom
et ftarkt väder från SW och fträckte fig åt

NO 5 framfor med et dån, fom liknsde fle-

ra vagnars körande i haft
,

en\igt deras berät-

telfe , fom varit vittnen til vädrets vå]dfam-«

ma fraaifart. Det /l^al haft fin uprinneife från

Bofjöholms Sjön i Skåne , dar det förut fka-

dat et hus och därvid varande träd. Men
öfver öftra delen af Våxtorps Socken , Anne-

xen til Hafslöf rufade det förft fram igenom
Uddamåffa, nära Hallands As, halfannan mil

ifrån Hafslöf, gjorde där någon ikada på et

tak och gick fedan öfver Chrillianftads vägen

til en gård i Norranae by, fom ligger tät vid

denna Landsväg , imellan Gäftgifvare-gården

Örkelljunga i Skåne och Ekebrånna i Våxtorps

Socken. Här fattade det uti med ftörre ftyr*

ka, fkonade väl mannhufen, men vred den
ena uthusbyggnaden , flxadade ftolparna

,
tog

bort ryggningen och en del af fjelfva taken,

kaftade gårdens norra port et långt (tycke där-

ifrån på et flengärde. På en åker utan för

nämnde port borttogs en fjerdedels trafva (el-

ler Ikyl ) hafre, utan at något igenfanns. På
en
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en backe i famma åkergärde, icke långt från

åkren, där åtlkillige flora Ekar växte, blef-

vo några afbrutne, några uprycktes med ro-

ten och andra mifte toppar och grenar» Gär-

desgårdar, fom voro af träd, nedfäldes, hvil-

ket ait jag efteråt haft tiHälle at betrackta.

Detta häftiga väder drog här ifrån öfver ut-

marken någorlunda i rät linie til Killets by,
där fm å trän afbrötos och fväfvade fom fog-

lar i laften. En dräng, fom kört hem Lin i*

från åkren 5 och lagt (ig på lasfet i porten, un-

der en flödande rägnfkur, blef icke utan rädd-

hoga varfe en vatten-ho, fom kallades af vä-

dret när in til honom, då en pianka Högs til-

lika utur väggen på fähufet. Här ifrån togs

kofan til Floaits by, fom gränfar in til His-

hults Socken. På åkren ilodo ännu några il^y-

lar hafre: en del bortfördes, en del fans igen

uttröikad, och en hop fmå trän afbrötos. Den-
na häftiga vind tydcs hafva flräckt fig vid

pafs 100 alnar i bredden och i längden öfver

en half nail i Våxtorps Socken utan at jnågot

enda kreatur blifvit ikadadt. Herrans namn
var^ äradt!

År 1786 fkall äfven en orcan rufat fram
famma väg, men tvärt om, från NO til SO,
utan at göra någon fl^ada.
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Amiiärkningar och Forbättringar vid Af-
handlingen om Lafvarnes Indelning

införd uti desje Handlingars /\\de

Qvartal for är 1794;
Af

ERIK ACHARIUS.

Under VERRUCARIA fom här menas pag.

244, komma ej at räknas de nyligen med det-

ta namn af Persoon och Schrader utmärkte
och befkrifne arter^ fåfom i affeende på Frö-

redningsdelarnes läge och inra belkaffenhet af

mycket olika förhållande. Det hade imedler-

tid varit ganlka väl om desfe Auc^-orer gifvit

detta Slägte, fom tyckes vara nog Ikildt från

Lafvarne, et annat namn då oredighet kunnat

undvikas, hälft Ferrucavia af äldre Autfrorer

redan ä*r beftämt för de Lafarter jag därun-

der fört.

Under PATELLARIA anföres pag 247,
bland de til exempel närhnde Arter, äfven

L. 77JuJcorum Hoffm. Den Laf fom Hoffman
få kallar uti Enim. Licb, p. 27 är den verk-

lige Lichen mufcorim Linn. och hörer til Vcv^

rncarice p. 244, Men den fom hos famme Au-
aor uti Plantct Lich. i. p. 03. Tab. 21. f. I

förekommer under namn af Putellaria vnifco-'

ruin är famma fom här menas, men orätt bär

detta namn, fedan han fgrut blifvit kallad Z.

im»
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impvesfus af Sv/artz ( fe Nov. ASi, Upf, Vol. IV.

p, 24^. ) och äiven federmera L. bryophilus af

Ehrhart, famt fålunda ej är at anfe annor-

lunda än fåiom fynonymon til den uti farama
underdeinins af PATELLÄRIA 1. c. äfven nämn-
de L, impresfiis ^\is!\\ktt namn, få mycket fna-

rare bör bibehåliss., fem tvetydighet om be-

nämnandet åf den rätta mufcorum Linn.
därigenom förekom mes.

Under PLATISMA pag. 2^2 Hår i AnmärK
ningen: Knol-Lafvarne ikiija (ig &c. men bör

heta: Krus-Lafvarne /kiija m. m.

Under LOBARIA pag. 253 förekommer
uti Anmärkningen bland anförde arter äfven

Z. japomcus^ fom bör uteflutas, emedan vid

närmare granikning nogfamt befinnes at den-

ne icke är någon Licben ej en gång til Alger-
,

ne hörande, utan til Hepaticae och förmodeli-

gen et fpecies Marchantiae.

Under PELTIDIA pag. 2^4 och vid an-

dra underdelningen af des arter flår Z. hori"

%ontalis ^ hviiken på detta liälie utgår fåfom
hörande til de Skinn-Lafvar, fom hafva Peltae

marginales anticae.

Under ENDOCARPON pag. 25'5'. räknar

jag icke de af Persoon och Schrader under
detta och Vevriicavi(2 namn be/krifne arter, få-

fom varande med crufta förfedde och hvilke

äfven fynas i anfeende til Fröredningsdelarne

Ikiljacktige, utan blott dem^ fom hafva en tyde-

1ig bladformig fkapnad. ^
E 2 Un-
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Under UMBlLlCARjA pag. 2s<^ och vid

/lutet af den därtil hörande Ånmårkinn^ har

jag bland andra äfven nämnt L^viridis^ fom
jag nu finner nned mera P/väl böra förs:- ti! den
Fiock jag efter Hedvig kallat Endocnrpoiu

Hela Seclio 12 och 13 pag. 257 ocii xöij.

kommer at fål anda ändras:

SecPdo 12. SubapbyllL Caides vamofi. ivtiis ca^

VII. apice : ac'uminati9 tubercuiiferi,

XVIII. CLÄDONIA. Se pag. 25-7.

Biand de under denna inlock räknade ar-

ter bör äfven nämnas: L, (igf^regatus Swartz,
låiom verkeligen (iliulo "as; och Z. botrijtes med
des variation Z, popillaris Ehrh. ute/lutas,

fåfom närmare ilagt med Vyxidia ^ åtminfione

få mycket fom Z. digitatus Linn. hvilken ock-

få fvarligen därifrån kan (kiljas.

Seclio 13. Friiticulojt, Cniihs folidi^ rigidi.

A. Caules glabri cccfpitoji^ FriiBificntiancs

Scutellce,

XIX. CORNICULARIA. Se pag. 2<;q.

Til de på detta ftäiie anförde arter kun-
na äfven föhcnde tilläggas: Z. lanatiis Linn.
(fom då den bär fcateller finnes vara en och

famraa med Z. rigidits Jacqu. & Mu..kay famt
Z. i2ormQtyicns Gunn. ) L. mlpinus

^
capenfis

LiNN. och Z.j9//i/vV/2;;x SwAiiTZ 3 hvilka alla bå-

de til fatt at växa och i anfeende til belkafr

fenheten af deras fljelkar aldt-les icke kunna
eller böra hänföras til Upn^a; de närma fig

til och med ganlka mycket til Pbyfcia bland
Biad-L?.fva:ne och öfvcrtyga ols jämte mån-
ga andra nogfamt om den nära förvant/kap

E 3 fom
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fom röjer fig mellart visfa arter uti Laf/läpte^

ebura luan ock mä fima dem under CävCiuldxQ

faniriier uptagne» Ju i]c?re uptäckter göras iu

fnarare finner man at likhet-^^n mellan arterne

få biand [.afvarne fom alla andra Matarens si-

fler 5 förbinder dem med få fmå förändringar'

närmare hvarandra oti varelfernas kadia, ar al!

fyftematiilv nnerliod måii-e biifya brifdailig om
ej [iuttligen aldeies ornöjelig at failkomna.

B. Caules hi(2quales U fcahridi, FruBifica-^

tiones Tiibercula,

XX. STEREOCAULON. Se pag. 258-

Härifrån böra uteOutas h. Roccella och. kan-

Ike äfvea L. vervucofiis Linn. Den förra få-

fom med mera lliäi hörande til näftföljande

Flock, den andra fåfom närmafl kommande
til Ifiåia. Se pag. 247 ehuru knapt någon
märkeiig croiia är fynlig.

Se(51:io 14. Filamenfojl. Lova elonga^a
5
pejtäula

mit ereSiiiifciila aut profti^ata,

A. Lova mula giahra ; FviiSlificationes Tu-*

hercula.

XXf. FILARIA. Lich. Filament. fpec Linn.

Jr^^-Lafvar»
Anm. Med ftörfta Ikäl böra de Lafvar jag räknar tii

denna Flock rkiijas från Ufnese egenteligen få kal-

lade; ty hvarken äro trädarne på fådant fatt dana»

de, utan ganOca fläte och af en likformig fubdance

inuti; ej heller har man någonfin funnit Fröred-

nings-plättar på desfe fåfom på Ufnex. 1 denna
fifta omftändighet fkilja de fig äfven ganfka väl

från Cornieularice ^ famt både från dem och SterC'

ocnula med fina långa böjeiifja trådar.

E 3 Frö-
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Frörednings-delarne äro ännu icke väl kärde på
desTa flags Lafvar; ty utom fn-å ^är och där ilt-

tande fma-, pulveracktiga , hvita knölar, finner man
intet fom därmed kan vara öfverens ftämn-ande.

Stjelkarnes elier trådsrnes finhet och läacd gcia,

at dä dssfe Lafvar växa på trädens gr^r^^r biiiva

de h-ingande , men på mera horizoniella ftäiien ned-

liggands, krypande. De kunna däiföre faiunda

underdelas

;

oi Pendiili,

Lichen JJfnea^ julatus^ Roccella Linn. m, fl.

/3 Prnftrati.

Lichen radicifovviis Linn. L. bifpotricho--

des Veb. &c. Frörednings knölar äro

dock icke fedde på desfe, och torde

äfven Ikäl finnas at framdeles uteiluta

dem ifrån Lafvarne.

B. Lera cortice veftita^ fubarticulata. Fru-

cTificationes Scutellce

XXII. USXEA Se pag. 2^9.

Det fom uti anmärkningen til denna Flock

förut är nämnt, fåfom endaft hörande til nyfs-

förut belkrifne Träd^Lafvar och följackteiigen

icke är gemenfamt med Ufnece^ förfaller fale-

des af fig fjejf. Men nu bör jag hvad Ufneae

eiler Här-Lnfvarne i fynnerhet angår näm.na:

at deras ftjelkar äro af en fsnimanfättning fem
aldeles viker ifrån alla andra Lafvars. ^^idt

igenom ftjelken går en hälft genpmfkinlig, fmä
ludden , fin , merendels jamnticckj fpänftig tråd.

Denne omgifves helt och hållet med en ikor-

pa ( likfom hos Gorgouia bland malkkräken)

af et bräckligare ganska eldfängdt våfende,

oftaR nog tjock och fom icke fållan får tvär-

fprickor och bittals lofsnar famt faller bort,
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då trådarne eller grenarne af någon orfak blif-

vit bögde^ fålunda fynas de äfven iikfom led-

fulle. Stjelkarne äro icke få jämntjoeke pä
desfe fom på Filariae utan vid bafis mera fta-

dige. Ehuru alla af denna Flock bära plättli-

ke Fröredningsdelar äro dock desfe afven ikilj-

acktige. Somlige hafva den:i platta, flora och

i kanterna frantfade eller firålige. Hos an-

dra arter träffas de mera liknande knölar , kuU-
rige med inbögde kanter utan at vara ftrålige.

Då desfe delar få fällan på flere arter häraf

träffas, blir det mera lätt at underdelningen

af Species tages af ftjelkarnes ftallning än ef-

ter fröredningens Ikapnad.

Lichen floridus ^ /jirtus-» Lit>!n» L, ochroleucus

Ehäh. L comofus NoBis. &c.

/3 Penduli.

LichenpUcattis , harhatus ^ divaricatus \ ar-
* ticulatus Linn. &c.

Tillåggningar och Råttelfer vid htJeSt-

Befkrifningarne i KongL Vet. Acad.

HandL VoL XV. 1794, 4 Q-y.

Sid. rad,

265. 15-. Stryk ut L. fåfom ej anförd a£ LiNwé.

a66. 4. efter muticus fätt til punftatus,

13. efter nigro zeneo fätfc in eoiors.

2>6. fur c ar 1. fynes «j til.

268.
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Sid. racl,

2^8* 17' efter convexus f. t. marginatu?.

2'^9« 23. efter Caput f. t. thorace amplexu exceptum,

2,72. 16. ] {^ägåfflar läs kryddgårdar.
274. 10. J

^

273. 20- efter nigra f. t. an tennis ferratis.

23. efter D^jcr. f. t, Corpus oblongam craidam ver»

fas angiifliusj incurvaUimj nigrum, opacum.

I^. efter med f. t. näftan.

16. efter prickar f. t. lamt utan puncler midtpå

fkalvingarne , cch kroppen inunder af fam-

ma färg med bröflUvöiden och Ikalvingarne.

274. 7, m^jor läs majcri.

g. erier maculatis lägg til antennis fcrraris.

^
Ca7npavAil(r ändras til Plantans och den fe-

^' nare til den förre.

/ FoL XIII 1792. 3 Qv.

170. 15'. lägg til -S'c24^(?//2tOT minutum, triangulare, atruir»

FÖR TEKNING
Pä de Ron, [om åro inforde uti detta

Qvartals Handlingar,

1.11 ya och mindre kända Svcnjka Laf-arter hc-

Jkrifne af Erik Acharius - - - 3.

2. Sätt at Jinna Qvadratijka oek dt b i /'ka Favörer

i JEquationer af Femte Graden) af Gust. Ad.
LeiJONMARK — 22,

3. Förjok at af dc flejla I^afarter bereda Färg flof.

ter-, Femte Afdeln, Om Läder-Lafvarne , Lich.

Coriacei^ af Joh. Pet. Westring. - 41
4. Phalc€na Ekebladclla j e7i ny Nattfjäril ^ befrcrif.

ven af Clas Bjerkander _ - _ ^g,

5. Berättelfe ovi et märkvärdigt Skydrag i Hrfslofs
Pa/lorat; af Pehr Osbectc - - _

6. Anm. och förhättr. vid A fliandl inger, or.i Laf-
vanus Indchiing; af Erik Acharius - 66.
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ACADEMIENS

NYA HANDLIKGARj
F Ö M Ä N A D E R N E

APRIL, MAJUS, JUNWS,
År I 79 5-

PR-^ESES,

Herr PETER JACOB HJELM,
Mynt - Giiardie.

Fhyfifka Rån, Ovi det mot[länd, krop-

par lida^ jovi fåras rätt frmu genom
Vatnet; anftdlde Ar 1704? i Jun. JuL

och Aiiguiii Månader.

A t finna det motllånd, en kropp Jider, då

den föres fram genom vacnet, är läkerH-
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gen et ivårt Problem at uplöfa, och fom det,

fjr få många i Mathernatjken högfi kunnige
Män mlfslyckats, hade iag , i anfeende tii min
li['a och obetydande kunil^ap i den vägen, ej

w^gat. 2t befatta mig därmed, ehuru högft

angeläget det varit, til Skepps-byggeri Veten-
Jfl^wapens befrämjande. Men det fom gifvit an-

ledning, at tänka på detta äm.ne, är förnäm-
ligaft en liten Tractat, för några år fedan ut-

gifven i Frankrike, af Herrar d'Ale:>ibsrt,

Marqois Condokcst, och i'Abbé Bossut,
fom gjort förfök, ac finna det motdånd krop-

par lida, då de föras fram genom vatnet5

iTiCn endad funnit at den gamla Theorien , i

L vilken kroppars motitnnd är fom Qaadraten
sf Sinus til Incidence-Angelen och Qaadraten
af häftigheten, ar aldeles oricktig, och ftäm-

mer pa intet fätt in med Förioken j Men utan

at, i denna lelacktiges (läile, gifva någon an-

nan.

Äiven hafva förfck varit gjorde i Frank-

rike, af fiere , fom ej varit mera lil freds fiallan-

ce: likaledes, hafva nvHgen i England-^förfck

blifvit an>iäldej med några få kroppar, efter fior

t^-Cala och ftota haitigheter, där tyngden, fom
dragit fram kroppen, och häftigheten endaft

varii; upgifne, utan vidare flutfatfer.

Andre åter, hafva företagit dylika förfök

pä det fättet, at de haft några fa kroppar,

formerade af Cirkelbågar, den ena ändan

?.i et ftörre och andra ändan af et mindre

Gradetal det vil fäga : At ena ändan va-

nt fylligare, än den andra, följackteli-

gen
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gen ftöriia bredden närmare ena än andra

ändan. V^id fjelfva Expeririienterna nyttjade

de tvMnne fikp. formerade kroppar
5 oppå

hvardera hafva de iältar en rätt upPiående

Plan, ai lika liorlek, famt Ror: De&fe tvän-

ne kroppar bafva hlifvit li^gde i vatnet, pa-

rallelt med hvarandra, den ena med fylliga,

och den a^idra rn::d /karpaite andan irämd,

och ?,i vädrets kraft på den Lodräta Planen,

framförde.

Desfa, äfven fom' andra, på annat fatt

anflaldci förfök , liaiVa .blifvir itererade flera

gånger och flera dagnr. Refultiuet bar änd-

teligen hlifvit det, at en funnit den kroppen

gå fortail, fom haft fylliga ändan fräoiil: en

annan, at den gatt fortaH, fom liaft h vas-

fa ändan frärnfi: Den tredje a ter, at bada
gått lika fort, det vi'l fäga , at i denna fed-

nare händelfcn, gick kroppen lika fort med
trabbiga, fom med hvasfa ändan främil , och

alia hafva fagt, at de g 'ort (ina förfok med ilörfta

noggranhet^ men förmodejigen har den ene,

vid anllällandet af fina, ej betjent Tig af krop-

par, famraanfatte efter bågar ai" lika gradetal,

fom vant nyttjade af en annan.

Af alt detta borde då göras den ilutfats:

at en allmän Lag^ for kroppars motftänd,

blir omöjelig at finna 3 men utan at få en få-

dan Lag eller Regel , blifva Refultaterne af al-

la förfök, onyttiga.

Oacktadt a!li desfa mifslyckade förfök

och Paradoxer 5 har man tänkt, at om et til-

F 2 räck-
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räckligt antai kroppar anlkaffas , fom fmånin-
gom variera till iliapnad, farrt någre äfven

til ftorlek, och gifver lilra få noga ackt, pä
den ändan, fom går akterfr, fom på den der går

främiij emedan man ai erfarenhet funnit, at

Formen bakom det bredafie, eller akterdelen

af kroppen, bidrager i hög grad, til ökning

eiler rainikning i framfarten 5 få fcrrnodas, at

när alt, med ytterf a granlagenhet obferveras,

bör man kunna finna engrner^ l Lag eller Re-
gel för motiiandet, emedan man tycker fig

vara af den öfvertygelfen , at alt i Naturen,

måfte ityras af beiländiga lagar .efter hvar och
en faks beikaffenhet. Man bör ej frå^a efter

några antagne hypothsfer eller förutfsttningar

utan få följa fakerna , fom man efter bäiia be-

grepp tycker de vilja hafva fg, de må an-

tingen inuämma eller ej, med de begrepp
man förut inhämtat. Och, då man, utan

at aflkräckas för omöjligheten at hinna det

fullkomliga , dock bör tränga fanningen alt när-

nnare och närmare , är det utur desia rKäl, fom
detta ämne vidröres.

1 anledning af denna öfvertygelic och fö-

refars, har uppa underdånig anmälan
,
Kongl.

K4a :t varit få nådig, at til Skepps-byggeri Ve-
tenfkapens förkofran, beftå koftnaden af des-

fe Experimenter; hvarföre jag genall ikref Plry-

fices ProfeiTorn i Upfaia Kerr NozIDMArk til, at

med mig famfält anfiälia dem,hvartil han, fafom
ganfiva mycket hågad, gaT (It famtycke3 men
hindrades fedan at komma, fom var för mig
en flor faknad, at ej få biträde af en få kun-
nig och habil man i fit yrke: icke defs

mindre, föreiiog han åtlkilliga föriök^ fom
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han trodde borde snftällas, af Ii"i^ka ock nå-

gra bleft'0 verkilälde^ fora vid Hatet Ikai om-
nämnas.

o

Afvanföre är fagdt, sila Refultater äro

onyttige, om man ej deraf funnit en allmän

Lag eller Fi^egel, iom uttrycker motilåndet, för

alia Rätliniga och Convexa kroppar, h vilka

föras rätt fram igenom vatnetj m«en fedan den-
nFä fafta Lag blifvit funnen 5 är ock lika onö-

digt, at färUvilÉ utföra de enkla refultaterne,

eller bura livar kropp 'förhållit fig , och huru
de, hvar och en, i fm raon, dertil bidragit,

af hvilken orfak det ock är, atdet Generella

Utilaget af alla Experimenterne, fåfom en All-

män och beftändig Lag, för kroppars motiiånd,

fem genom vatnet framföras, här endail utfat-

tes, jämte de omilandigheter, fom vid fjeif-

va förföken kunnat yppa fig , hvilka anlednin-

gar til reflexioner de gifvit, och hvad ot vägar

man valt tii vinnande af ändamålet.

Icke defs mindre , och för at hjelpa dem
på rätta vägen, fom kunna tvifla pä den fund-

na Expresfionens ricktighet, och {jeiive .vilja

företaga ytterligare förfök, Ikal upgifvas For-

men af alla de kroppar, fora vid desfa Expe-.

rimenter blifvit nyttjade, och tyckts vara bäll

pasfande.

Man /kal af denna Afhandling finna, den
fanningen vara ovilkorlig, at det altid blir

omöjeligt, genom blotta, de få kallade, The-
oretifka Principer ^ och utom Experimenter,

F 3 , "P"
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uplöfa detta ämne, eller motfråndet, fom krop-

par, under deras framförande genom vatnet

,

lidaj, ochfaledes, lika omoieligen, deruti kun-

na beftämiTia någon vifs Regel.

§. I.

Til Förfökens anftäl lande togos följande An-

flalter: en R-cfervoir gjordes af Planckor, 6i
fot lång, I) fot bred och 4 fot djup, fom
fylldes med vatten, pä 3 tum när bräddarne.

Nära atom ena ändan -af den fammi , reP.es

en timtMg tjock fpira. vid hvilken var en

fmaiare , fom kunde för^s up och ned efter

behof : på des öfra ända var behörigen iåi;ad,

en Metal-iKifva, afi 2 tums diameter, med en

ftål Axel ^i^ni tjock: En dyjik Metal-ikif-

va var äfven fäftad på inra fidan af Refervo-

irens ända, ock få, at den kunde foras up
och ned, nemiigen lå väi under, fom öiver

vattubrynet.

Omdcring , eller öfver desfa fkifvor pas-

ferade en iiingracl fiikes£lina, befiäende af 4
parter, med 4 trådar i hvarje part, för de

ftörre Icroppar, och en annan, med 3 trådar

i hvardera parten , för de mindre. 1 linans

ena ända, blef kroppen fäiiad, hvarm.ed för-

fuket jkalle göras, och vid andra ändan, den

tyngd, fo n drog kroppen fram och exprimerade

motRandet.

Sex fot från främHa ändan, där Met:'d-r!;if-

van är, blef en Lina fäitad, tvärs öfver Re-
fer.
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fervoiren, iikafä en annan på 30 fots diilance

från denna : de reflerande 32 fot, voro för krop-

pen at genomlöpa, på det accelererande häftig-

heten måtte upliöra, fö.r at med jämn rörel-

fe kunna pasfera de äterftående 30 fot. De
föritnämde 6 fot 3 voro för den orfak, at det

i rörelfe fatte vatnet, medelii des iladfande

tilbaka
,

ej Ikalle möta kroppen och retarde-

ra des framfart. Tiden, (om kroppen använ-*

de 5 at genomlöpa de 30 fot, obferverades ef-

ter en Pendel-klocka, fom vilade halfva Se-

cunder.

5 2.

Til desfa förfök gjordes följande Tviodel-

ler eller Kroppar: det förda Ställ var, fom
Fig. I. hvilken betyder 14 difterenta krop-

par, alla 12 tum breda, lo tum djupa, och
alla af lika Hor Area in piano, på det de H.ui-

le få lika deplacement, närde voro lika djup-

gående: den räta delen CD var olika lång,

få at den för längfta kroppen var 6 tam.

Ändan B var lika för alla: des fpets gjorde

en Ängel af 17° 34' med des medeliinia BA.

Ändan A för de 14 kroppar, gjorde oli-

ka änglar med medellinien, frän go° til 7° 8'-

Fig. 2 Är et Ställ, befiående af ^ flyc-

ken differenta kroppar, alla lika långa» imel-

lan Trianglarnes hopfättning var en jämnbred
diftance af 6 tums längd: för öfrigt voro de

lika breda och djupa med kropparna i Fii?.

F 4 Den
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Den fom var lika i båda ändar 3 hade en In-

cidQoce-Ångel af 14° 2'.

Fig, 3 Är et Stäli, beflående af f flyc-

ken kroppar. 2.1 lika Areaiiikt innehall ^ me-
delil en proporrioneriig tiiökning af en jämn*
bred längd

5
midrpa hvilki^n längd

, på den
il^arpafte var 3 tonri: för Öirigt voro de lika

breda och djopa med alla de förra: hvarde-

ra kroppen hade båda andarna lika: den för-

fta hade 23° 58' och den fifta 9^ 6' Incidence-

ÅngQL

Fi.^. 4 är en kropp ^ hvars båda ändar äro

lutande mot Horizonten: de voro fiera, och
hade desfa, famma lutning emot Horizonten,

fom en del af dem i Fig. i hade emot deras

Medellinia.

Fig, 5- är en kropp jh vars ena ända A är

lik^ med de i Fig. i och andra ändan lika

ined dem i Fig, 4: De voro ock flera.

Figo 6 & 7 äro kroppar, hvars ena än-

da var formerad efter Cirkelbågar, och an-

dra än -an efter larn ma Triangel, fom Fig. i,

nem!'g o* 17® 34'. De voro s ilycken fåfom,

efter båga, 30^ 45*° 6j° och 90° eller

Half-Cirkel
,
längde ne fä afpasfade, at Area-

liika innehållet var lika för alla: for öfrigt,

famma bredd och djuplek, fom alla de an-

dra. MkaLdes var en kropp af lika ftorlek

med d\sla, hvars bada ändar voro formerade

efter 2S^ Cirkelbågar.^
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1

Fig. 8 är en kropp, hvars en:i ända är

formerad efter en ordinär Paraboi , naed Ver-
tex åt fidan 5 andra ändan lika med ändnn B
Fig. I. De voro 2:ne,- Ordinatens längd, långs

med Medellinien, var lika med kroppens balf-

va bredd, på den ena, och 2| gf^ng krop-

pens halfva bredd, pa den andra: för öirigt

lika breda och djupa med alla föregående.

Fig. 9, 10, II fom alla hafva lika Area
Seélionis i vatnet3 N:o 9 är 18 tum bred, 6
tam djupgående^ Fig. 10, 6 tum bred. Ig
tum djupgående och Fig. IT är 12 tura bred,

9 tum djupgående: Högden öfver vatoet

4 tum, ena ändan A, fom i Fig. 12 vifas

in piano, var rätt i vinkel med Medellinien 3 an«

dra ändan B
,
gjorde med Medellinien eo Än-

gel af 22° för alla 3:ne.

Fig, 13, 14, och 16, alla lika Area
Se^lionis i vatnet, 4 fot långa, i fot breda.

Fig. 13 14 var | fot djupgående.

Likaledes voro kroppar, af 4, f ä 6 fots

längd, I 5 fot breda och lika få djupa: Alla

affpitfade pä båda ändar.

Äfvenfå 2rne Kroppar eller Parallelipipe-

der, I fot breda, J fot djupgående, den ena

4, den andra 8 fot lång.

På båda fidor, af alla de kroppar, hvar-
med Experimenterne gjordes, var en fvart li-

nie dragen , efter den djuplek de Jliulle ligga

F ^ i
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i vatnet» På båda ändar och båda fidor, vo-

ro dragne röda iinier, parallela med vatten-

iinien, på en diftance af en half decimal tum,
från eller öfver hvarannan , få många, fom rym-
des up til kroppens öfra brädd, alia numere-
rade, at deraf få fe huru högt vatnet fiigit

up pä kropparnes ändar 3 under det de genom-
löpte, den utmärkte Difiancen af 30 fot, och
kunde detta vatnets {ligande^ få mycket no-

gare märkas, fom kroppens diftance från ögat

(3 å 4 tura öfver vatten - brynet ) ej kunde
vara mer än 7J fot.

53.

Med desfa kroppar, tillika med några

flera, til et antal af 66 liycken, gjordes för-

fök med hvar kropp, och med hvardera än-

dan främft: desfa förfök gjordes med 4 a
S'

differenta tyngder, eller 4 å 5 dififerenta ha-

ftigheter, och hvart förfck repeterades 4 gån-

ger. Under följande förfök voro alla ned-

Jaftade til | fots djup gående, med dertil gut-

ne fmå Bly-tackor.

De förlla förfök, fom anftältes, voro med
kropparne efter Fig. i och det med olika ha-

fligheter, från vid pafs en, til omkring fem
fot på Secunden, förft med ändan A främft,

och befanns, at när häftigheten tiltog, tiltog

motfiåndet i en ftörre mon
, på de trubbi-

gare , än det minfl^ades på de fpitfigare; fä

at med 334 fots häftighet på Secunden

,

g;orde de fylligafte kroppar, från 90° til
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4^^ Incklence-Angei 5
etmotfländ, nädan fom

Quadraten af Sinus tJi Incidence-Angelen; men
de /Icarpare kroppar, gjorde genaii et iiörre

motrtånd, än i det förliållande , det viil laga:

et motilånd, fom var långt ftörre, än i pro-

portion til Quadraten af Sinus til Incidence-

Ängelen: och var denna förändring med et

flarkt afbroct från kroppen af 45**^ Incidence-

Angel
5
nämligen på (amma fätt^ fom det för-

liöli fis för Herrar d^ålembert &c. Och fom
jag tyckte detta vara en orimlighet, ocli at

något fel måtte vara begånget vid Experimen-

ternas anfiällande, ehuru det ännu var omöje-

ligt, at dertil uptäcka orfaken, uphördes med
desfa förfök, i hopp, at under fuiten af an-

dra, fäkerligen finna den.

Därnäft gjordes förfök med famma krop-

par, och ändan B främfl, äfven med olika ba-

fiigheter, hvarvid fanns, u alla kroppar, från

och med 90° til och med 26" incidence-

Angel, rehfterade lika, det vill fäga: at de

med en och famma dragande kraft, gingo 30
fots difrance på lika tid, och på detta fatt

förhöll det Og, antingen dragande kraften var

ilor eller liten. Härvid bör anmärkas, at krop-

parne från 90° til 45° Incidence-Angel , kun-

de gå rätt fram 5 utan Ror, men kroppar
från 4.5° til 26'' 34' kunde icke gå ratt

fram. utan Ror, men veko antingen åt hö-

ger e ler väniier om deras kola, och den
fifta var den värfta^ derföre måfre alla,

från 45"° Ange! til 26° 34' förfes med Ror,
af 10 tums bredd 5 men de kroppar, fom vo-

ro hvasfare akter, än 26° 34' refiilerade min-
drej de fom voro hvasfare, änn'.: mindre , och
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aldrarainft de, fom hade 14° 23^ ocli ii ° ^,

hvilk^ fiitnämnde refiiterade lika: alla desfa,

fora hade en mindre incidence-Angel , ?n 20°

34S gi^^go rätt fram, utan at bchöfva Ror.

Alt detta var fir mig et paradox, fom
jag ej kunde nnna mig uti 3 men det, st krop-

parne, alt fom incidence-Angelen minlkadesj

föroriakade alt mindre och, mindre motuåndj

tyckte jag mig kanna finna nngon orfak tik* hvar-

emot, dä kropparne af .14^52' ^amt ri°

refifterade lika, hela min idée blef om intet-

Som man ock, m,ed all eftertänka, ej kunde
up^x^ka någon felacktighet vara ikedd

, uphör-

de^ :ör andra gången med for oken , ännu i

den öfvertygelie, at under loppet af de på-

följande, omfider uptäcka orfaken til desfa

underligheter.

En annan omdändighet yppade fig äfver^

vid desfa Rön, den föitjenar upmiärkfamhet,

och beftår deri, at den trubbigafte ändan, el-

ler den ändan, hvarintil kroppens C ntrum
gravitatis var närmaft, ftupade altid ned, då

den hvasfare ändan, med det famma lieg up,

och denna flupning och resning tiltog , alt fom
häftigheten tiltog, och det utan åtikilnad , an-

tingen den trubbigare el!er hvasfare ändan gick

främii^ få at, ehuru linan, fom drog fram krop-

pen, när trubbiga ändan gick före, var fäftad

vid des underkant, fag man fig likafullt nöd-

fakad, at Hytta ballafien åt den hvasfare än-

dan, för at få kroppen at ligga horizontelt,

när den pasferade de 30 foten, ( hvilket

gjorde
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gjorde en ej liten tilökning i befväret^ emedan
kroppen borde hafva et horizontelr iäge, då den

pasferade denna diitance , innan obfervationer«

ne för Iialiigheten iingo annotera,'?. ) Och få vice

verfa, då hvasfa ändan gick främii, få at. eliii-»

ru linan var fäFiad på öfra kanten, eller öf-

veril på Rellingen, blef det lika fullt nödigt

flytta baliailen fram, för at fä kroppen i det

horizontella läget 5 då den kommit i fm jäm-

na rörelfe, eller under det den pasferade de

30 foten. Härvid får dock anmärkas ^ at en

fiupning , til onnkring 3*^ ej gjorde något fyn-

bart hinder i framfarten^ för desfa kroppar

med verticala fidor.

De förfökj fona fedan företogos, voro med
kropparne Fig. 4. Med desfa förhöll det fig

aldeles på fairiina fatt, fom med kropparne
Fig. I. De -gjorde famrna motflånd, fom des-

fa, då ändarne gjorde famma Ängel emot ho-i

rizonten eller vattubrynet, fora de efter Fig.

I gjorde med deras raedellinia. För akter-

delen g'orde mer och mindre lutning ingen

ikilnad i framfarten, intil des lutningen var

lika med 26° 34' och när lutningen var

mer, gingo de på famma fatt fortare, än näft

föregående. Desfe kroppar voro- ej Äere, än

fom fvara emot 45° til och med 17° 34'. Med
flupningen af desfa, förhöll det fig på famma
fätt, men fiyrningen dereraot var ej få elak,

at icke de kunde gå tämellgen rätt franr. j

utan Ror.

Af Fig. f voro ej mer än 3:ne kroppar:

famma Ängel, fom fidan A in piano gjorde

med
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med medellinien , famma Ängel gjorde andra

ändan B tr.ot vatren-iinien , och var motfcån-

det altid l.ikaj hvilkendera ändan gick främft

på alla tre.

Sedan gjordes förfök, med kropparne q,-

lo och II. När den hvjsfa ändan B, Fig. 12,
fom betyder famma kroppar in piano, gick

främli, var motitåndet i det närmatte lika för

dem alla, antingen de gingo med fiörre eller

mindre hafrighet: och när platta ändan A gick

främd, gjorde alla 3^6, i det närmaile, lika

motilånd, när haiiigheten var liten men när

tyngderne, fom drogo fram kropparna oktes,

at haPiigheten blef ftörre, gick Fig. 9, fom var

bredaff, långfammali, och Fig. 10 fom var

fmalaft och djupaitj gickfortaft^ af alla 3 des-

fa kroppar.

Som desfa omlländigheter gofvo anledning,

at göra någon förändring vid kropparna, få

vill m,3n lörfl: upgifva följande Anmärkningar,
nemligen: med de i §. 2 omtaite, på kröp-

parne dragne iinier, befanns.

§ 4'

i:mo På krohrtar af olika hredd ; men lika

Incidence- Änglar ocb lika hafiigbeter ^ är

vatnets ftigande, lika på båda, iåledeshar

bredden mgen e^fe^ på vatnets liigande.f

2:do Af fika eller olika hredi ^ lika Incicleii^

ce'Änglar ^ men olika hafligbetcr
^ friger vat-

net högre på den, fom gårfortaft; och det-

ta
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ta kunde man fe, när den accelererande hä-

ftigheten var förbi 5 emedan vatnet, under
den jämna häftigheten, fioå altid lika högt

up på kroppen,

3rtio 1^ /ika eller olika Iredd ^ lika haftighe*

ter ^ men olika Incidenee -^Änglar
^

fteg vat-

net högft på den, fom hade iiörila inciden-

ce-Ångelen, och det i den proportion, fom
expresfion af vatnets motilåod för främfia an-

dan ^ innan den är moltiplicerad i projeélion:

äfven med den fkilnad, at för de mindre
Incidence-Anglar, var det upftigna; vatnet,

fora en på kant ftående tunn ilcifva , för

ftörre Incidence -Ängel var den tjockare

5

för den af 4^° och deröfver, fom en kuli-

rig v?.g5 famt kullrigaå för 90° 5 men den-

na våg gick något undan, åt famma väg, fom
kroppen, dock med mindre häftighet , hvil-

ket utröntes med en liten Trädkula, fom
blef lagd, et ftycke frammanför kroppen.

Större haftigheter gjorde ingen annan för-

ändring häri, än endaft i anfeende til högden:

detia är oriaken , hvarföre kroppen Fig. 9 gjor-

de iiörre motftånd, än Fig. lo och 11 , eme-
dan det upftigna vatnet var hälften bredare

än på Fig. 11, och 3 gånger få bredt, fom

på Fig. 105 men fom den andra ändan gjor-

de endaft: en Ängel af 22° med des medelli-

nie, var vatnets quantitet, fom fteg up på krop-

pens bog, af få föga betydenhet, at knapt

något hinder derigenom kunde förorfakas: och

då tvära ändan gick främft, med liten grad

af häftighet, var vatnets ftigande få ringa, at
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det ej kunde göra någon tiiökning i motMn-
det

Det bör ej heller oanmärkt lämnas, at

på en kropp 5 bvars incidence- Ängel var 90^
och liaiiigheten 3 § fot pä Secunden, fieg vat-

net 3^ decimal tum ap. Det vil få mycket
fäga: at om en kropp ar 40' gånger få bred,
och 40 gånger få djop, fom denna, il^ulle vat-

net ej Mgit högre up än 3 i tum , när häftig-

heten vore 3 I fot för Secunden. Den MW^l krop-

pen, hvarnied experimentet gjordes, var | fot,

eller f decimal tum djup 5 fåledes förhåller

fig på iilla kroppen, des djuplek, til vatnets

ftigande , fom f00 til 32^ 3 men på ftora krop-

pen, des djuplek til vatnets ftigande, fom
20000 til 32 J 3 det är endaft af djupgå-

endet.

FördenlTs-ul 3 fom vatnets ftigande pä en
ftor kropp, eller Skepp, är ej mycket bety-

dande, när häftigheten ej är ftor, och expres-

fion på vatnets eife^l:, omöjeligen ftår at ärnä,

utan at helt och hållet fupprimera den del af

kroppen, fom är öfver vatnet, få refolvera-

desj, at mintka djupleken af alla modellerne,

och för reften af Experimenterna, Hf^ga med
des öfverkant, näftan jämt vid vattubrynet.

I alt fall, om det ändteligen fkulle finnas

nödigt, at vid Calculen af et Skepp, intaga

det motftånd, fom vatnets högning på Bogen
förorfakar, kan det blifva én apart tiliäggning.

5 r-
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5 T-

För st vidsre continuera med förföken

,

blefvo alla kroppar efter Figurerne ij 2« 3,

4, 65 7, och 8? ^om voro 10 tum höga, min-

Ikade til f fot, eller S tums högd, och krop-

parne, Fig. 9, 10 och II togos af jämt med
vatten-iirrien : alla blefvo öfvertäckte med
Däck, på det fatt nedfällde, at öfverkant af

däcket var half tum öfvcr Rellingen.. eiltr

kroppens öira brädd, och var detta den högd,

fom alla kropparne hade öfver vatnet , n:r

de voro nedlaiiadfe.

Uti hvartdera af desfa Däck gjordes o a

3 flycken fyrkantiga luckor, hvarigenom de

omtalte baUaii tackorne nedlades, hvilka luc-

kor fedan gjordes täta, med få kalladt kitt el-

ler ftockfärp^. Denna anaalt hade den fvå i,-^-

heten med Tig, at fom inga Anmärkningar öf-

ver haiiigheten, fingo göras, förr än genom
några förfök balraRen bliFvit lämpad at ena

eller andra ändan ^ at kroppen lag FJorizon-

telt, eller parallelt med vattenbrynet 5 nar den
genomlöpte de 30 foten, få var man nödfa-

kad at, för hvarje af deffa förfök
,
öpna en luc-

ka, för at flytta en eller rlera tackor åt den
ändan, fom fordrade nedtryckning 5 men f()r

at til någoh del minfka detta befvär, lades

en af ballad tackorna åfvan på däck / dar den

:få fäftades, at den kunde föras åt ena eller

andra ändan, hvar den behöfde^M til vinnj5n-

de af det åfyftade horizontella F"gef och [;å

det den ej ikulle göra färdeles hinder emot

G vat-
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vatnet, fom vid vifs häftighet, altid gick fram
ifrän öfver däcket, klappades denna blytacka

tunn åt kanterna, iamt fpitfades något framåt,

§ 6.

Föriöken anfläldes, Jika fom förfta gån^

gen, med kropparne efter Fig. i. Motftån-

clet ?J kropparne med en Incidence-Angel frän

^d" til 4S''5 ändan A främft, Hulgde fig ganfKa

mycket från förda förföket, nemligen: at de
gjoi^de mindre motrtånd; men på de ikarpa-

re kroppar märktes nu ej färdeles Ikilnad i

mo:Uaadet. emot fcrra gängen.

Sedan gjordes förföken med ändan B
främft, dä det förhöll f i^ på famma fatt, fom
vid förila förföket, nemiligen: at kropparne
frän oo° ända tii och med 2Ö° 34' gjorde al-

la lika motiiand , lins imellan, antingen röreU

fen var ha.hg e^cr iäi^giam; men kroppen med
24"^ 48' inci :'ence-Ange]

,
gjorde mindre mot-

liand, än töreniimde: den at 17° 34' ännu
mindre; ^de^ «^ -^-4° - S' ännu mindre, och den
af 11° s^* gjorde jika motHånd med denne
nåTr förenämde, aldeles fom vid förlia förfö-

ken: men fom nu continuerades med reften

aikropparne, fåbefanns: at den af 9"" 28' gjorde

Itörre motiiånd än de 2:ne rihnämnde : den af

8" 8' än ftörre, och den af 7° S' ännu ftörre,

och detta, antingen röi elfen var fortare eller

langfammare. Häraf borde man med alt fkäl

f!uta, at en vifs form, eller fpitfighét, pä
kroppens acktra ända fororfakade et Minimum

i
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i motftåndet, och at detta Minimum borde fin-

nas imellan kropparne af 14° 23' och 11° 5*5'

incidence-AngeL Om det hade continuerats

med de förRa föriökenj iikaforn nu gjordes,

hade aian funnit det famma; men då man
obferverade, a£ kroppen med Ange],

gjorde faoima motiländj forn den af 14° 23',

och man hade gjort (ig det begrepp , at krop-

pens motuånd, eller vatiiets efrurc 2 1 hindra

des framfart, /ivuile continoerligen rniiilkas,

ju ikarpare des ackterdei blef , få troddes dcr-

uti vara en orimlighet 5 emedan man ej för-

modat 5 at et Minimum kunde exiliera^ i den^»

na omiiändighet.

Förföken fortfattes vidare, med alla de

andra kroppar, fom blifvit förändiade och dac-

kade, och med kropparne efter Fig. i gjor-

des än ytterligare förfök, nemligen fedan de

blifvit förändrade på det fatt, at fpitfen el-

ler äadan B, blef pä alla desfa kroppar från-

Jkuren, at de alla bleivo tvära pä ena ändan

,

fom C.

Beträifande förhållandet af kropparne Fig.

9, 10 och II, fedan alt fom var öfver vatta-

brynet blef borttaget, få var motliändet för

aliä 3-*i^e desfe kroppar lika, få väl med ftör-

re, fom med mindre hailigheter»

Vid de (lörre Modellerne 5 är aldeles ingen

ting at obfervera^ annat an , at deras motltand

.var i proportion fiörre, fom deras Area Se-

}Öionis.vat ItOrre, och at den trubbigafie ai:

G 2 ^ des-
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desfa, gjorde en Ängel af 22^^ iTied des me-
dellinie.

Äfven förföktes de 2:ne Parallelipipeda,

sf lika Area Seélionis, men den ena dubbelt
längre än den andra, (fe § 2. ) och befanns

deras motftånd vara aldeles iika, fedan den
sccelererande häftigheten hade helt och hållet

uphört^ at rörelfen var jämn.

Med lörföken gick ej aldeles få til , fom
man af gjorde belkrifning lär föreftälla fig,

utan med hvar kropp färfkildt, gjordes i en

fuite, alla de förfck , lom med den borde
anftällas; nämligen: ledan den, med en vifs

tyngd, gått med ändan B främft, och förföket

blifvit repeteradt 4 gånger, ändavändes krop-

pen, och med fairma tyngd och ändan A främft^

repeterades förföket äfven 4 gånger: fedan

togs en iiörre tyngd, at draga fram kroppen,

och gjordes ombyte med ändarne, famt re*

petitioner, likafom förr, til defs den blifvit

framdragen af 4 olika tyngder, fa at, med
hvar kropp gjordes 32 förfök.

Denna anm.ärkning, fom man här vil til-

lägga, gäller få väl för desfa, fom alla dyli-

ka förföks anfiäliandej at om dervid ej an-

vändes all möjelig ettertanka, famt ytterfra

förfigtighet och noggranliet, uträttas med dem
ingen ting.

5 7.

Skedan alla förfök voro gjorde, alla tyng-

der, fom drogo fram kropparne, tillika med
tidea
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tiden, forri åtgått, at med desfa tyngder ge-

nomlöpa de utmärkte qo fots difiance, biif-

vit behörigen annoterade, fick man lätteligen

häftigheten bekant 3 men fom haHigheterne vo-

ro lika få fl^Liijacktige , fom antalet af Expe-
rimenterne, och fom förhållandet af motftån-

det omöjeligen kunde exprimeras, utan at fup-

ponera en och famma häftighet för alla, få

var det en oumgängelig nödvändighet, at fin-

na någon Methode, hvarigenom detta kunde
ärnås: och fom den gamla Theoretilka Prin-

cipen, at motftåndet är fom Quadraten af hä-

ftigheten, är lika få faiälc fom den Principen,

grundad på en oricktig hypothéfe, at mot-
ftåndet är^ fom Quadraten af Sinus til Inci-

dence-Angelen , få bief följande Methode nytt^

jad, at finna det, fom föktes.

Emedan abfoluta motftåndet här ej är I

fråga, utan endaft det relativa , få är ej nödigt,

at införa metal-fkifvornas fri(ftion5 emedan den
altid är i proportion til tyngden eller mot-
ftåndet.

Man drager 2:r)e Linier AB, AC vinkel-

rätt emot hvarandra (Fig. 17) under linien AB
ritas en Scala, fom utmärker Lod, och tager fin

början vid A. Längs linien AC ritas jäfven

en Scala, fom utmark t>r i'ot, med des deci-

maler, hvilken likaledes tar fm början vid A.

Supponera 3:ne kroppar X, Y, Z, ( Linierne

vid hvilka de ftå äro ej kropparne, utan de-

ras motliånd ) och at kroppen X blifvit fram-

dragen med 3:ne olika tyngder i Lod, fom

G 3 pä
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på Scalan aro utmärkte med difYancerne AD,
AE och AF;, frän E, F, drag DU, EW,
Fl parallelt med AC. Lät haffigheterne i fot,

fom tages efter Scalan pä AC, utfättas på fine

motfvarande tyngder, fom förorfakat hafiig-

heten, fom DG, EH och Fl, och fom häftig-

heten med o, då dragande kraften är

?=so, få dragés en iinia genom alla fyra pun-
^er A, G, H, ij den må vara rät eller krumj
men at den i alla fall dragés jämn, (hvartil

den har bäft handlag, fom är van vid at up-

draga vSkepps-ritningar^) få är klart, at å hvil-

ket fiälle, fom hälft, på denna linia, fvarar

altid hailigheten emot tyngden af den dragan-

de kraften, eller motiiåndet. Supponera, at

tvänne andra kropnar Y, Z, varit frariidrag-

ne, antingen med andra Tyngc^er* eller med
de famma, fom kroppen Xframdrogs, lät va-

ra det fednare » få apfättes de haftigheter , fom
upkommit, af deras m^otfvarande tyngder , på
farnma fätt» fom förr, för kroppen Y, lika med
DK,EL, FM, och med DN', EO och FP för

kroppen Z3 drag fedan en linia genom A. K,

L, M, och en iinia genom AjN^ö,?, fä ar

på famma fätt, fom förr: at på hvilket llalle,

fom hälft, uti desfa linier, fvsrsr altid häftig-

heten emot motfiåndet.

Förden!"kull , dä man vill veta förhållan-

det af motiiåndet, för alla 3:ne desfa kroppar,

då häftigheten anrages vara en ocn den fam-

ma, få lät denna befländiga h iitighet vara li-

ka med diftancen från A til Q, drag QB' pa-

rallelt med AB , få utmärker diuancerne QR,
QS
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QSoch QT5 hvardera kroppens X^Y^Z mot-»

ftånd. NKr desfa diilancer föras ned på Sca-

lan under AB, få biifva morftånden exprime*

rade i Lod.

På detta fatt har motdåndet biifvit fun-

net, för alla kroppar, i desfa Experimenter.

då den befiändiga haingheten biifvit tagen til

2 fot per Secand Minut. Man har ej vågat

antaga en ftörre häftighet, emedan med ilör-

re ilaftigheter, har vatnet gjort hvirflar och

gropar, där något brott varit pa modellerä;, fom
merendels alla hafvit, hyiika hvirflar förorfa-

ka et oricktigt utllag for tTiOtfiåndet. Vid des-

fa Experin^enter , hada forrdiga kroppar, än.

da til f fots häftighet påSecundenj men fom
desfa haftigheter gjorde en fådan rörel fe i vat-

nets yta, at des verkan på kroppen blef ofäker,

få böra^^j ftörre haftigheter komma i fråga,

än de, fom äro omkring 2 fot på Secund
Minuten, hvilket redan är fagdt.

§ 8.

Sedan alla Experimenter voro flutade, å-

terfiod det brydfarani.iiie , fom var, at finna

en generelle Regla eller lag. för det motftånd,

kroppar lida, dä de iöras fram igenom vatnet,

relativt til hvarannan.

Det bör fupponeras, at detta ej kunde i^ke

på annat fatt, än igenom ganika många föriok.

Man fåg genaft, at den gamla reglan vara!!-

- deles fallit 3 men man atrfåg likväl för rädli-

G 4 gaii
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gali eller fakraO, at nyttja den i början, få-

fom något, hviivifrån nian kunde fmåningoni

afvika, åt ena eller andra ieden, tii des man
träffade det ratta, och tog man et nxersdt Häl-

le, fom var för Smiis af där itsrka afbrot-

tet var vid de förita Experimenterne.

Cirkelen, livarutnr kan hämtas få oände-

ligen män^a proportioner och Quantiterer
,
nyt-

jades beitän iigt härtil : f-örrta fvårigheten var

den, at det fundna moifländet, var altid Sum-
man af vatnets eifecl, på en gång för båda än-

dar 5 fåledes befiod ock det fvårafte deri, at

kunna determinera vatnets effe(fl för h vardera

ändan färlkiit.

Det- förfla nnan faftade fin upmärkfamhet
vid, var den befynnerligheten , at vatnets effecfl

på ackterita ändan, at hindra kroppens fram-

fart, var en och den famma, ifrnn det den

gjorde en Ängel af 90°, til och med en Ängel

af 26° 34': At den fedan minll<,ades och åter

tiltog. Hvad forn förft, i anledning deraf, fup-

ponerades var, at detta vatnc^ts lika eitef^ på
ackterdclen , intet var retarderande, utan''st det

föigde tätt efter kroppen, ut.n at fcrorfaka

någon Hågs verkc^n: oc!i då kroppen blef än-

nu ikarparo ackter, at vatnet då ägde en kraft

eller förmögenhet, at bidr^i^a til deS framfart.

Men dageliga erfarenheren vifar, at denna fup-

pofition var aideies tMllIc, til exempel: Ivå et

Skepp fegku Bidevind, är Ce^fam af vädrets

kraft på Seglen, perpendicjla^i r)fver Siceppets

Centrum gravitatis, eller något for om, fom är,

antin-
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antingen midt på Skeppets längd, eller nära
deromkring : man vet ock, a.t medel-direäion

af vatnets eifeél emot Skeppets Läfida , är långt

för om meddelen af Sktppet, och at Rodret,

med det famma, kan ligga midiliepps* Tvänne
få belägna och åt Contraira leder verkande

krafter, (Seglen och Vatnet ) Ikulle genaft för-

orfaka Skeppet at lofva fä Harkt up i vinden^

at ehuru Rodret fördes åt Lofvart. ikulle dock
des verkan , i denna händelfe, blifva obetydan-

de. Häraf bör dä Hutas, at vatnet, på Skep-

pets ackterfia ända, på Lofvart fidan, måtte haf-

va en betydande effeét , at föra den famma ät

Lofvart, för at bringa Centram deraf, under Bi-

devinds feglingen, til det medlerlla af Skeppet.

Detta bör då anfes, fom en fullkomlig

Decifion, at vatnet, fom agerar på kroppens

ackterdel, har en retarderande efFe<51:, fom är

betydande.

Därnaft kom i betracktande, vatnets effe<!?l

på framila ändan af kroppen.

Af Experimenterne fann man firax, at

imellan kroppar af ftörre och mindre locidence-

Anglar, var ej mycket flor fKilnad i motfiån-

det, och pä långt när, ej den, fom förorfa-

kss af Quadraten af Sinus til Incidence-Angekn.

1 anledning af Cirkelens epenlkaoer, to^s

et fådant förhållande af detta motiiand, fom
ifrån en Ängel af A^"" gaf et högt värde för

de mindre graderne , och med det fainma , at

G 5* detta
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detta värde ikulle förfvinna, då Incidence-

Angelen blef oändeligen liten, eller =z O. Et-

ter all raiion, borde motftåndet då äfven bli

O5 men det ville ej hafva f]g på det fättet:

motftåndet viile likafullt vara ftörre för de
mindre Incidence - Anglarne

,
ja fä ftort, at

dä Incidence -Angelen fupponeradesw: O ikul-

le motftåndet ändå continaera, at vara en

betydande qu7.ntitet5 men effecten blei :=0,
emedan projeäion = O.

Således hade yppat fig 2:ne ganfka be-

fynnerljga omiländigheter: den förfta, at krop-

pens ackterdei gjorde få olika hinder i fram-

farten, och den andra: at då incidence-Ange-

len för fiäa.fta ändan var =0, uphörde ej

motftåndet.

5 9.

Som verkeligheten af desfa 2:ne omftändigi

heter ej kan beftridas, få böra orfakerne der-

til fökas i vatnets Phyfilka egenlkaper, bland

hvilka, de ock lätteligen låta förklara fig, af

attraktion des egne partiklar imellan, Cohe-
fion til andra kroppar och nngon grad af tena-

citet eller feghet. Man fer, at en vattendrop-

pa vid flera tilfällen kan antaga en Sphxroi-

di/kform, och länge behålla den, innan den
brifter, och at, til exempel, med et rep, fom
häftigt dragés up utur vatnet, följer altid en
anfenlig quantitet vatten tillika up, och det

i proportion af häftigheten, hvaraf intetdera

/kulle hända, om vatnet ej hade tillika, bå-

de Attra«ftion, Cohefion och Tenacitet3 men
fom
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fom denna fednare är liten och ringa, och

Cohefionen deremot den mägtigafte, vil man
här och under det påföljande, kalla desfa vat-

nets egenlkaper fama'isnta,5<ne
, Cobtfions krnf-c

te?7^ och är det ati den, den retarderande ver-

kan beftår, fom agerar på kroppens ackterdel,

och ej i något annat.

Således är det vattnets Cohefion , fom har

den efFe61 på kroppens Ackterdel at retardera,

och på Förändan, at til en dei hindra des fraiTj-

fart, hvarföre det ock är denna vatnets egen»

Ikap, fom exifierar, dåincidence-Ångeieiiärc:i:0.

$ 10»

Nu återftår af finna, huru flor del af den-

na Cohefions kraften ( at hindra framfarten)

hörer til kroppens framdel, och huru mycket
fom hörer til des ackterdel.

Det är tilförene fagdt, at då Incidence-

Angeien af framandan är = O, continuerar mot-
Håndet ändå at vara en betydande quantitet,

eller at där ännu exifierade en iöririögenhet,

at hi||dra kroppens framfart: at denna förrnö-

denhft är i fjelfva värnet: och at den härrö-

rer af Cohefions kraften.

v

Supponera, at kroppens a<:ktra ända är li-

ka få Ikarp: at des Incidence-)^ngel äfven är

zzO, När incidence - Anglarne å"ro rz:0, få är

det det fa m.Tia, fom agerade de^ fe krafter pa-

ralleit med en rät linie. Siipponera clerförej

at
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at en rät linie vore delad midt i tu, och kal-

la ena hälften Framdelen och andra hälften Ack-
terdelen, få är klart, at vatnets effe<^ på ena

hälften, är lika nned vatnets effeÄ på andra

hälften, eller: at vatnets effecfr är lika» antin-

gen des direåion är från höger til vänfter, el-

ler tvärtom. 1 föllehäraf, har hela Cpheiions

kraften ( i denna händelfe ) famma efeél på
den fä kallade ackterdelen, fom på framdelen.

5 II.

' Af Experimenterne, har man funnit få

mycket, at deraf bör Hutas, det Cohefions

kraften på ackterdelen, ifrån det at Incidence-

Angelenär r=0, min/kas, alt fom Incidence-

Angelen fedan tiltager, ända til des den är,

mellan 14° 23' och 11® f^', då börjar åter Co-
hefions kraften at tiltaga, få at då Incidence-

Angelen är = 26° 34' gör Cohefions kraften

å nyo fm ftörfta verkan, at hindra kroppens

framfart, och är denna verkan den famma,
eller lika ftor, för alla llörre incidence-Anglar.

Som det är ingen annan kraft, fom ver-

kar på kroppens ackterfla ända, at retardera

des framfart, än Cohefion ( § 9. ) få^igerar

denna kraft, altid åt en flridig led, fom är

parallel med kroppens medellinie, eller rät-

tare med des Direclion famt vattu brynet , och

det i alla fall, antingen kroppens ackterlla an-

da 'är convex
,

rätlinig eller concave.

§ 12.
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§ I2«

För kroppens framfia ända 'it det annor-

lunda befeaffadt: Det äro då 2:ne krafter, fom
agera emot kroppen, nemligen : åéh Phyfifka

eller Cobejions kraften^ och en Mechanifk eller

Tryckande kraft.

När tryckande kraften, eller Qoadratea
af Sinus til Jncidence-Angeten ärr^O, då agerar

Cohefion med hela fin kraft, at hindra krop-

pens framfart5 men alt fom Incidence-Ange-

len tiltager och den delen af vatnets kraft
^

•'2.

fom exprimeras med Sinus, hvilken tryck-

nings - kraft Jdirar långs kroppens fidor , och

derigenom minfkar Cohefions kraften, få at,

då Incidence-Angelen hunnit til 45*° är Cohe-
fions kraften helt och hållet undanrögd: vatnets

laterala trycknings kraft är då et Maximum,—-— 2.

hvarigenom trycknings kraften Sinas fvårligen

vidare kan ilira långs kroppens fidor, utan i

det flället, förer vatnet fram undan, för figj

och denna /lags tryckning tiltager alt mer och

mer, til des Incidence-Ängeien biir ^=90°.

Det måfle obferveras, at vatnet fom fö-

res fram för kroppen, fprider fig federmera
efter hand, åt fidorna, hvaraf händer, då krop-
pens främfta ända är formerad efter rät Linia,

af 45<^ Ängel och deröfver, at en längre linia,

refifterar mer än en kortare, af denorfak, at

det vatnet fom är närmaft det medlerfta af

kroppen, ej får vika undan, få fort det bor-

<le^
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de, emedan denna afvikning blir hindrad af

det utom varande vatnet, få at det vatnet. fom
är närnnaO: det raedlerfta af kroppen, rriäfte

föras längre fram, eller hkfom accumalera fig,

hvarigenom motftändet öf es til någon del. Här-
af följer, at convexa kroppar ej kunna jäm-
föras med rätliniga af Trianguler form , fom
har en ftörre Incidence-Angel än 40® ä 4^° och

aldrig med Concava. Me-i motftåndet af alla

rätliniga kroppar, hvars Incidence-Anglar äro

flörre än 45*^ kunna jämföras med hvarandra,

emedan deras motftånd är af en och famma >

natur. För famma orfak, kunna rätliniga krop-

par, hvars incidence-Anglar äro mindre än 40"

äfven fms imeilan jämföraSj men iiå deremot

ej i någon jämförelfe med de förra, eller dem
af Incidence-Anglar, ftörre än 40** å 45°» Det-

ta angår endail främlia ändan.

5 13.

Alt hvad hittils blifvit afhandladt , har ej

affeendepå annat än Pvelativa motftåndet, krop-

parne imeilan: om det Abioluta är ingen ting

nämnt, ej heller är det möjeiigt, at af de här

gjorde experimenter linna huru dermed är be-

Ikaffadt.

Det är ingen ting uträttat därmed, at man
får veta Abfoluta motllandet för en enda hä-

ftighet, utan måfte veta huru det förliåiler fig

med olika haliigheter, och fom h; rtil fordras,

icke allenai^ mindre, utan äfven ftörre haftig-

heter^ ända til 9 ä IQ fot per Secund minut,
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få tnåfte de kroppar, hvarmed fådahe Experf«

inenter göras 5 vara åtminilone f 5 6 ä 7 fot

djupgående i vatnet
, på det, at de hvirflar och

gropar i vatnets yta, fom äro ilörre för flör-

re haftigheter, kunna anfes, fom obetydande.

Äfven fom ock vid verkfiäliigheten af desfe

Experimenter bör i akttagas, at kropparne ej

räcka öfver en eller half tum öfver vattubry-»

net. Likaledes obferveras, at metall-lkifvanj

hvarunder iinan^ fom drager fram kroppen,
går, måiie vid tilfällen komma, lika fä djupt

ned i vatnet, fom kroppen är djupgående,

§ 14.

De kroppar man betjent fig af til for*-

merande af Expresfion för motfiåndet, hafva

varit efter Fig. i med ändan BC fråntagen: mm
fick då motftåndet af främfla ändan A, för få

många incidence-Anglar, fom kropparnes an-

tal, inberäknadt hela Cohefions kraften, för

ackterfia ändan.

Och med ändarne A ackterft, fick mart

Cohefions kraften af ackterlia ändan, för få

många Incidence-Anglar 5 fom kropparnes an-

tal, inberäknadt motfiändet på främfla ändan
för en Incidence-Angel af go'''^ och med krop-
pen , fom var formerad efter en Cirkelbåga af

90° fick expresfion en minfiining i motflåndet

på främfla ändan, för 90° Incidence-Angel,
fom gick til intet vid 45

^

Med kropparne, formerade efter Fig. 2

öch 3, famt 4, 6, 7 och 8 verifitrades expres-

flQ.
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fionerne, och kunde Reglan för motftånrlet ej

på annat fatt finnas, än igenom etouphörligt

Tatonement, få väl i anfeende til quantiteten

,

hvilketi borde utgöra hela Cohefions kraften,

fom minfkningen i motftåndet for 90° incidence-

Ängel.

Ingen ting här vid detta Problems uplö-

fande , är grondadt på någon förut antagen hy-

pothés, uran hvad fom kan fynas vara fådant,

äro fuppofitioner, bygde på de händelier^ hvii-

ka yppat fig genom förföken.

$15-

Nu återfiår, at finna verkliga värdet af

clesfe krafter, relativt til hvarandra, nemligen

CohefiOns kraften* och den tryckande kraften,

fom agera på kroppens främfia ända, fårat

Cohefions kraften, fom enfam agerar på des

acktra ända.

Expresfionen är geometrilk , och innebe-

griper få väl de phyfi/ka, fom mechaniftia eife-

äerne, hvarom nyligen är raifonnerat (§ 12.)

Och at alla kroppar fupponeras vara lika fläta.

Alt ifrån det, at Incidence- Angelen mot
framfla ändan af kroppen är oändelig liten,

tils den blir 45°, är motftåndet, då Incidence-

Angelen är zzWj fom Sin jp -f- Sin . 4s''
—

- multipliceradt i projeelion, och då In-

cidence-
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cidence-Angelsn är ftcrre
, är motfiåndet fom

R , Sin. w v . p,. ^ R
I . 1

.

^T-XSin. 4';° multiplice-

radt 'i projeclion.

R. betyder Radien, eller Sinus totus , och
för ackteraa ändan, är vatnets effefr , at hindra

kroppens framfart, dä Incidence -Angelen är

— v^ fom Sin. — ~ 3 I Tang •

26'^ 74' — y. Sin v.
, . 1- , . .o- 1— — muitipliceraclt 1 projeäion: det

vifar fig tydeligen, at fednare delen af den-

na fifia ExprGsfion är et Iv^aximam, när Ange-

len (v) är hälften af 26^34' neml. 13''

Häraf finner man , at vatnets effeS: på krop»

pens ackterfla ända, at hindra des framfart,

är et Minimum , då denna ändan gör med des

Medellinia en Ängel af 13*^ 17'.

Sådant ar det verkeliga Refultatet af al-

la Förföken, och äro det desfa Expresfioner

,

fom böra antagas til en befländig Regla eller

Lag för motfiåndet, af alla Convexa och Rät-

liniga kroppar, fom föras rätt fram igeno-n

vatnet, med de förut nämde vilkor: äfven för

Concava kroppar, när det angår akterfia an-

dan; men gäller ej för kroppar, hvars fram-

ila ändar äro concave, fom lyckligt vis, aldrig

kommer i fråga, emedan den vägen vatnet ta-

ger, ilirar altid undan i dire<!^ion af Diago-

naien, fom på Skepp och Fartyg aldrig är

H cön^



loa 1795? ^pr. Maj. Ju7L

concave, ehuru de få kallade vattu-Iinier kun-

na vara det.

Men hvad fom fätter Ttörfla värdet pä
denna Regla, ar denna högil betydande om-
fiändighet, nemiigen: at vatnets effeci på ack-

terfta ändan, at hindra framfarten, ar et Mi-
nimum, då Incidence-Angelen där är = 13° 17'

cch denna omliändighet är oföränderlig, an-

tingen puantiteten af CoheGons kraften i Ex-
presfiO'! hsde blifvit antagen ftörre eller min-

dra. Ändteligen, och omalt det öfriga af Es-
presfion för motilsnc et, h?de förbliivit out-

rönt, /kulle dock dtnna Hufvudiak, icke defs

mmcre hafva rö^t f-g, bliivit bekant och fä-

ker. ä!\ en ibmdc o, ?,t en Incidence-Angel af

26° 34/ och dtröiver förorfakade ftörfia hin-

dret; at det fa edes endaii var 13° 17' fl^il-

nad mellan Itcr'. .1 och mjnfta hindret. En up-

täckt, af hvi ken eniam, n->an bordt finna fig

faciskerad , i;i.rom den mnit bidragande tii

Skep ps vaiiegling.

För främfla ändan åter, är det ej få gran-

laga3 emedan ikilnad' n af rro^ftåndet deriiä-

des ej är betydande, om Inciacnce-Angelen

är något liörre eiUr mindre, och at en min-
dre Incidence-Angel

,
gör altid et mindre mot-

fiand 5 än en fiörre, Käruti kan ej göras mifstag.

Sä händer det ibland, at då man föker
en fak, finner man tillika en annan, af mera
vigt, än den man vänt.^.de at finna.

5 16
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§ 16.

At finna varået af desfa Expresjioner^ ge^

nom en Geometrijl ConftvuBion ^ at nyttjii til

motftåndets fmnande af alla kroppar
^ får at

dcvigi nom undvika de långa Cakulerne.

Drag en linia AB continaerad: från C, fom
Centrum, drag Hal£»cirkelen ADB. (Fig. ig.)

FrAn A rlrag iinien AE continaerad och
vinkelrät mot AB. Frän C och B, drag lini-

erne CO
5
BF, äfven vinkelrät mot AiB , famt

linien EF parallelt med AB, och drag Diago-»

nålen AF, få är An'^dQ'a AFE z::: 26° 34^ '

Från A drag AD continoerad, och från A,

fom Centrum, och med AD fom Radios
,
drag.

bågen GDH, famt frän B fom Centrum , och

med famma Radios, drag bågen Dl, få är

AG, AD, AH och El, alla lika me"d Sinus af

Vidare: från A drag linia AK, och fatt

Angelen BAK zp, få är UL- Sin. 4f<^
—

—4^— och ON famt CG det famma emot fina
2. Co.(. w

Änglar.-

Tag CG, ML, ON &c. och spplicera på
famma Orålar från Cirkelbågen, fom BP, KQ,

PR&c. Genom puncierneDj R,Q,P, drag kruc -

rna linien DRQP, få äro alla diltancerne, fåfom

PB, KQPR 6ic. krumma linien DRQP
H 2 ocii
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och Cirkelbå-en DPKR = Sin. zi^^

forr är Cohefions kraften för alla Änglar af

kreppenö främita ända.

Nu är KS, PT, DF = Quadraten af Sinus

til fine motfvarande Änglar 3 f, rdenlkull tag KU
z=KS,PW = Pr och DXzzDF, och genom
desfa pun(!jter drag kram-iinien BUWX, få

äro diilancerne från denna linie til Cirkelbå-

gen BKPD zz Sin.zp. och diliancerne imellaa

de kramma linierne FORD och BUWX , äro
R

^m^w 4- Sin 4c ° —— fom är mot-

flåndet af alla Änglar, på kroppens främfta

ända, ifrån det, at incidencc-A.ngelen är — O,

til des den är =: 4)°.

Å'wu vidare: får reflen ajmotdanJetjor

jramfla ändan.

Från någon punél N på Cirkelbågen DG,
tag ND och applicera från D til Y, och från

A drag linien AY conrinuerad, från det ftället,

där denna Linien (kär Cirkelbågen ADB , fom
i Z* drag BZ, få är denna Sinus för Ange*

len BAZ = 2i\ Från ä där linien BZ f^är bå-

gen Di, drag linien oh parallelt med EF, få

är halfva ad zz de zz^'-^- V 45'' —

Från Y drag Y/ perpendiculert emot EF,
få är Tricingelen Yfg likformig och lika lior

med Triangelen adO, imelian.räta linien DE
och
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och Cirkelbågen DH dx^ag flera linier paralle^a

med Y/, och igenom deras hälft, fom/zj/dc.
drag krum^.a linien D/»/, fä är Xh zr.de, Frm-.

A fom Centram och med AX fom Radlus/
be/krif bagen 'X. 771 1 få är Dji^Y/7i^ H/ &c.
alla iika med haifva Pvadien DF.

Som Y k ( utan at begå något märkeligt
fel ) k2n antagas vara iika med Y /j få är di-

ftancen imellan de krumma linierne D k ' och

Xm/y fäfom DX, k?7iy il &c. alia

X —
» hvilket är motftåndet

2.R ^ ' 2. i-n. i^y.

af alla Änglar, för kroppens främf'a ändn^

ifrån det, at fncldence-Angelen är ° til 90°.

Således är mctfiandet 3i hela främPia ändan
^

af kroppen, för alla Änglar, lika mtd (V\\v?a\^

cerne, imeilan de krumma linierne PRDi^i
och BWXmL

geijom ConlirvSiion finna Cchefinvs

kraften pä kroppens ackterfla dnäiu ( S^m htn--

drar des jramfart ).

Emedan Cohefions kraften för kroppens

båda ändar, är lika och hcjrft, da ir3cidencc«

Angelen är = o, likaledes då Incidence- Angelea

är =: 26° 34', fom är angelen BAF , få tag

diifancen B? hela Cohefions kraften Sin.

R '

4^0 applicera från P til n.^ famtfr^v

alla ftäilen af bågen BKP , fom från K til p é:.-

och genom alla puncler P./?, n &c. drr.g kru

ma iinien Ypu»
H 3 ^
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Eller ock, fom denna linie 5
(utan af fela)

kan anfes fom en Cirkelbåge, få blir ej fvårt

at imna denna bå^?ens Cenrrum på iinienAB.

I anfeefiie til punflerne P och är få väi

ordinatea . fora Abfcislan til denna båge bekant.

Supponera Incidence - Anoe-en för krop-

pens ackteiila ända är iika med Ängslen BAK
och drag linien EP, få är K ^7=: Tar. g.

^^^-^^17^-- Tag 3| gp^nger och applice-

ra från R tii och gör det famma på flera

frrälai, fom dragas från A, imellan AB och

AP' Igenom alla pan-fler B, r, P &c. drag

kruixima linien Brp , få äro alla diftancer Kr i5rc,

- 31 Tång. ^^^-^^1=^-, och alla diilan-

cer pr, 72? öcc. äro = Sin. 4^ ^ —
— 3 v Tan g

^' — ^ fom är Cohefions

kraften for aL'a Änglar på kroppens ackterfta

ända^ ar hindra des framfart.

När v — 26^ 34' få är Sli Tang.

—— ;,-

'"^-"
iZ 0^ hvaraf hela Cohefions kraf-

ten , fran det at Incidence-Angelen är 2Ö^ 34^

til 90^ är befiändigt = Sin. 45^ — - 7; P.

§ 17.

Sedan man nu fått en generel Regla eller

Lagj för vatnecs motliåndj blir nödigt at vi--

fa,

/
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fa 5 hnru vatnet efter denna Lag, agerar pl
olika formerade kroppar, at deraf finna hå-

ra motiländet varierar då ena eiler andra än-

dan går frärnil, och huru motilåndet varierar

på kroppar, hvars lena ända är formerad af an-

nan fort iinia, än den andra.

Härtii hafva bliFvit nyttjade 3me flags li-

nier, nemiigen: Cirkeibågar, Conifka parabo-

ler, ( fom fapponeras at framföras i direåion

af Ordinaten) och Ratliniga Trianglar ^ 11 iiyc-

ken af hyar fort.

At för desfa kroppar finna vatnets frnot-

ftånd, har 11:^edt på et Mechanifl-ct fä'-?: , i det

Cirkeibågarne blifvit indelta, i tio lika Oora-

delar, eller at deras Gradetai blifvit divide-

radt med 10, och ledan Abfcisfan för h varje

del blifvit bekant, har man funnit li /ar lera

delens Projec^jion. Sedan har, man f:?nnit T-in-

genten, fom fvarar emot det medleriia på bå-

gen af hvarje delning, och deraf Gradetalet

af Sinus for Incidence-Angiarne, för alla lO
delar.

At bågarna blifvit indelta iPoIygoner, är

accurat nog 5 emedan ^ i fjeifva otöfningen, på
ytan af et Skepp, ej annorlunda kan tilgä.

Sedan kommer man, at betjäna fig , af

den nyligen beikrifne Fig. 18. (§16.)

Til Exempel: man har en Incidence-An-

gel af 14° 15', få dragés en linia från Cen-

trum A (%I8) til A 14*^ 15' pä Quadranten;

H 4 UQ
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\jQ,^ -åh rriOtflänclet , om det hörer til krop-
perib främffä ända; men rp^ om det horcr

til kroppens ackterlla ända- ( Desfe dills ncer

"ligas efter en Scala , hv:^raf 40 iiela tal är lika

med AB, lomanfes för Radius eller Sinus Totas).

När då desf^ diitancer mLiiripliceras uti (ine

motiva-ande Proje^'^rioner af kroppen , få har

man eifeclen af vatnets moriiand på de fcäl-

len. På famma fntt gör man för alla tio de-

lar eUer P/ojecliOner. Summan af desfe Pro-

dacrer är varnats eileci, för hvarciera andan
af kroppen , at hindra des framfart.

På dcttn a'ft har man funnit : at for krop-

pen N:o V, Tab. Lit. A, är motltåndet Eör

fr^mfia andan =1 sSo^ och vatnets tncc: på
ackterOa ändan, at hindra framfarten, är z=.

Io3. Likafa för kroppen N'0 Vill är heia mot-
fisndet för -ämila ändan = 218 5 och för ack-

terfla andan = f^", och om man fmimanfo-
gar kroppen N.*o V, med kroppen N.-o Viil,

fa finner man i Tstr^ma Tabell , at da ändan
V går främ^, och N:o Vill ackterlt, är he-

la motftåndct :=i 31 5* , m.en dä ändan N:o VTII går

främft oah Nro V ackterR, är heia motftändct -zz

524. Häraf finner man, at en kropp af denna form
pa^ända^ne. jör mindre motltånd, nar den trubbi-

gare ändan, än när den hvasfare går främll: der-

emot. då man fdmmanfogar kropparne N:0 \\\

oclvNro^-^ J är ir otfiåndet rned N:o iU främri=:42^

och medN-o Vi främl? 379? nemiigen, denne

kropp gör min -re motTtand med hvasfare än med
t .'hoi,cra'.-e ändan f ämft, och ändteligen, om
Uiun ummar. [ogar kropparne N.;o Vi och N:o

X
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X är motftåndet aldeles lika , hvilkendera än-

dan går främil.

Häri finner man orfaken til de händelfer,

hvilka hittiis blifvit anfedde fom Paradoxer.^

Beträffande de Parabolifke Figurer, Tab.

Liu B, har man anfedt för bäR, at taga de-

ras Projeéiioner , iika med de motfvarande

Girkelbågars af famma IMumrner, och fedan

fökt incidence-Aoglarne. För öfrigt är opera-

tionen, fom för Cirkcibågarne.

För Triangiarne ( Tab. Lit» C ) äro Inci-

dence-Änglarne hälften af Cirkelbågarnes gra-

detai, fom maltipliceradt i Triangeiens ibredd,

gifver hela motllåndet. På detta fatt har man
funnit, at för Triangelen N:o 3 är motflån-

det af främiia ändan 286, och för ackterda

ändan = 166, och ora man fammanfogar krop-

parne 3 och f, fä finner man, at da ändan

g går främft och f akterft, är motftändet 318?
men då N:ö <; går främil och Nio 3 ackterft är f

tnotOåndet 38^, gör fåledes mindre motftånd

med trubbigare än hyasfare ändan främft.

• När kropparne N-o 7 och Nro lO fam-

manfättas 5 refiilerar kroppen minft, då hvas-

fa ändan går främR, och om N:o och 6 fara-

manfogas, få gör kroppen liki raotitänd, ar-

tingen hvasfa eller trubbiga ändan går.främit.

På detta fatt hafva Tabellerne^Lit. A, B
och C tiikommit, hvarefter de 3:ne Tabt!-
lerne ^ Lit. D , E . F, äro formerade

,
nemligen

på det fätt: at Tab. Lit. D är fammanfa^t af

Tabellerne Lit A och B. Tabellen E är fam-

nianfatt af Tabellerne Lit. A och C och Tab-

J-it. F är fammanfatt af Tabellerne Lit. B och C-

H 5- ^
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De Romerllca xiffror höra til Cirkelbågar,

de flora ArabiJka til Paraboier, och de min-

dre Arabiika til Trianglar, i Tab. Lit. F.

Ändamålet af desfe Tabellers formerande
,

kan man bättre infe, då de underfökas, än

af någon belkrifning. Til Exempel: Om krop-

par, hvars ändar äro fammanfatte af olika li-

nier, men lika Numror jämföras partals emot
hvarandra , H^al man finna, at fomlige göra min-

dre motRånd med Cirkelbagen främft 3 och Pa-

rabolen eller Triangelen efterft, och få vice

verfa. Somliga refiitera lika, antingen Cirkel-

bågen eller Triangelen, Parabolen eller Tri-

angelen går främfi, och få vidare.

När detfäges, at de och de figurer eller

kroppar il^ola famrnanfättas, få är ej menin-

gen at det llver Immediate, utan at mellan dem
är et mellanRycke, fom är längre för de kor-

tare ändar, och kortare för de längre, at krop-

pen blir åtminftone 4 gånger få lång fom bred,

emedan den Inertien, fom deraf upkommer,
gör kroppens gång jämnare ^ fedan den kom*
mit i rörelfe.

5 18.

At facilitera motftåndets mätning pä Fig.

18) har man betjent fig af en mäsOngs-fkif-

va, fom Fig. 19 hviiken Fig. 20 vifar i Pro-

fil, hvafs i ena kanten. På denna fl^ifva gra-

verades en Scala vid hvasfa kanten , af 2^ lika

delar, ~ tum hvardera^. och ännu en fådan del

,

delad i Tionde-delar. At vänder var en längd af7
tum,
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tam 5 och åt höger en längd af l J . utom Sca-

lanj tiifammans 15" tum.

Dä mätningen fl<.a]le fke, fäfrc.des Pappe-
ret på et Ritbräde. En fmal nål, fattes i pun-

cien A (Fig. 18)5 hvasfa kanten afr-äsfings-

Scalan, lades med ena ändan mot nålen , och

and^-a ändan fördes ti i Graoetalet. Den hade

en knapp vid hvaraera ändan, at kunna fu-

ras åt höger och väniter.

§ 19'

Som man tyckte det vara curieuft at fe,

huru niotRåndet formerar fig emot kropparnes

yttre kanter, få drogos linier från mt^ddelen

af bågen, imellan hvar projeéliion, paralJela

med kroppens Medellinia, fom AB, I\:o i.

( Plåt. 1. ) Och på hvardera af desf?;. linier af-

fättes frän kroppens yttre kant A diiiancen

AB, lika med det iundna m.otftåndet, för det

iiälleu ( Som Figurerne äro en fjerde-dei af

de kroppars fiorlek, hvarefter motiiåndet blif-

vit uträknadt, få är difiancen AB ej heller

m^er än J af den längd man fått från Fig. 18.)

Om detta göras för hva: projec:uon , och ge-

nom alla puncler C,B, D, dragés en kram
iinia, fa utmärker Spatium, fom är imellan li-

nierne CAE och CBD, hela motftändet för

den ändan. Sålunda har biifvit gjcrdt, för

de här upritade kroppsr N:o 1, N--o iV, N:o
VI och l\:o Vin, och det få väl för främfta,

fom ackterfta ändan.

Det
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Det är ej meningen, at vatnets rörelfe

omkring kroppen, häller fig inom denna
gräns, emedan man omöjlig-n kan veta hura

dermed är befRauadt. utan endafl at få begrepp
om, huru vatnets edeå. är på alla ftällen, at

hindra kroppens framfart, och det hinder, Co-
hefion eniam utöfvar på kroppens acktra än-

da, hvilket alt kan gifva anledning til nytti-

ga reflexioner.

5 20.

Innan man /lutar befkrifningen af desfe

Experimenter , bör nämnas et, fom gjordes

med en Rätvinldig kropp, l8 tum i fyrkant

och lo tum djup, helt och hållet nediänkt i

vatnet. Motftåndet, när den dragés fram i

dire&on parallel med des fidor, förhöll

fig til motfråndet, när den drogs fram i di^

region af des Diagonal, närm.aft, fom 4 til

^ , hvarmed denna Theorie helt nära initäm-

merj men efter gamla Theorien , fom 7 t til

5. Och när den af/kars efter des andra Dia-

gonal , at den endaft hade hälften få llort de-

placement, var motfiåndet, fom förr f 5 men
ville ftiga up med hvasfare ändan, och ned

med den bredare, at den fvårligen kunde hål-

las i et Horizontelt läge , ehuru ballaften lades

åt il<:arpa ändan. Detta beliyrker hvad fagt

är om Parallelipipederne. ( §• 6. )

§ 21.

Af den här anförda Theorien, finner man,

at: om en Balk til Exempel, i Fot i fyrkant,

och
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och fot lång, affpetfad hela vägen efter

längden, å tvänne fidor y fom en kihl
,
lagges

hel och hållen i vatnet, med hvasfa kanten

verticalt, och föres med ftora ändan främft,

få möter den, i det närraaOe, famma hinder

i framfarten, fom om den behållit fin jämna
tjocklek öfver alt, utan at hafva blifvit til-

fpetfad ackter. Men om famma kihl lägges

på plätten, at hvasfa kanten ligger Horizon-

telt, hela öfra Plan jämt med vattubrynet och

flor ändan främfl, få gör den mindre hinder

i framfarten, än i förra händelien. Och när

denne Balk, efter båda lägen, går med hvas-

fa ändan främft , är motftåndet ftörre för det

fenare, än det förra.

Det förftår fig, at här, fom vid alla ex-

perimenter, den accelererande häftigheten fup-

poneras hafva uphört»

§ 22.

Det är fagdt, ( § i^' ) at ackterfla ändan
af en kropp, hvars Incidence-Angel är:=l3^
17' gör minfta hindret i framfarten 3 det vil

fäga: at då hela ackterfia ändan af en kropp,

formeras efter en rät linia, fom gör en Ängel
af 13° 17' med des medellinia, få gör den-

na formen det minfta hindret, eller et min-
dre hinder i framfarten , än någon annan li-

nia, af hvad fort och hvad längd af ackteth-

delj fom hälft.

Drag Linien AB, (Fig. 27) famt B C i

vinkel deremot, tag BD = 2BC, drag DC,
fä
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få är Angelen CDB = 26^ aV- Tag AD DG
och drag AC, få ar Angelen CAB zz 13^ 17'.

Detta äf Formeni af nyisnämde Ackterdel.

Supponera kroppen il;al behålla famncia

bredd BC, men at Ackferdelen ej får vara

Jängre än BD. Från D drng DE parpendicu-

lert emot ÅB, få gör Fig. CEDB, mindre

Jiinder i kroppes framfart, än hvad ngur fom
hälfi af famma bredd och längd, ochomhor-
net E afrundas efter en Cirkelbåge, fom F,

få öksr det hindret i framfarten, och ökes

"^^ännu mer. om mer af hörnet F borttages, el-

ler ja närmare, bågen fom gör afrundningen

,

nalkas intil iinien DC.

Från D, drag linien DG parallel med EC,
få gör Figaren HCGDB , fam^ma hinder i fram*

farten, foai förenämde CEDB3 men des Area-

lifka innehåll, är få mycket mindre, fom
Rhomboiden CEDG, och om kroppens ackter-

del är = CDB, få gör den lika hinder i frami-

farten, fom om den vore tvärs afikurén ef-

ter BC.

Och ändteligen, från G, drag linien G H
parallelt med DC, få gör Figuren HG DB,
famma hinder i framfarten, fom Figuren

HCGDB. Om hörnet C airandas, efter en

Cirkelbåge, fom i, få rainikar det hindret i

framfarten, af Figuren HCGDB.

Detta gäller, för hvad fituation fom hälft

af kroppen, Incidence-Anglarne må hafva ho^

rizon-
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rizontal 5 vertical eller annan lutnings men
at kroppens dire(51:ion i framfarten ar paral«

lei med AB, och at den går från A åt B.

Detta fynes fom paradoxer 5 men är fan»

ning4 Så rörhåjier det fig efter experimenterne,

och få förhåller det fjg efter denna Theorie»

§ 23.

Ibland de forfök, fom af Herr Profesfor

Nordmark projeåerades, utvaldes fyra , hvar-

efter modeller gjordes^ fom Fig. 23, 24,
och 26 ( Plåt. 1. ) af famma ilorlek, (om krop-

parne efrer Fig. I5 och famma djupgående i

vatnetj ändarne G gjorde en af de fpitfigare

Änglar, alla lika. Ändan C Fig. 23 var en

jikfidig Polygon, inom en half-cirkei^ fom
.ABCDE, följackteligen Anfalls-vinkelen, eller

Incidence-- Angelen 5 mot fidorna AB och ED
22^30' och incidence-Angelen mot fidorna

B C och CD - 67*^ 3oS och då Radien AF
I, äro motfvarande Frojeåioner t= 0,29289

och o 3 7071 1,

Fig. 24 är Contra emot Fig. 23 , neml.

på det fatt: at AB och BC i denna, äro lika

med AB och BC i förra, famma Incidence-

Änglar och famma Frojeåioner,

Fig. 25'. Ändan C var äfven en Polygon,

inom en half-cirkel ABCDE^ men af olika

fidor, nemligen AB ^ ED z= Radien 5 i följe

deraf, incidence-Angelen mot desfa fidor 30^
ack

\
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och Incidence-Anpeien mot fidorna BC ocb CD
z= 75'°. Projeåionerne lika för båda, nem-
ligen o

5 v

Fig. 26 ar Contra emot Fig.2f, på fam-

ma fätt, fom förra Figurerne 23 emot 24.

Motfiåndet af kroppen, Fig. 13, med en-

dan C främii, var til motitändet af Fig. 2^
Hied ändan C främft, fom 20 : icJ, och rcot-

ftåndet af kroppen, Fig. 23, med ändan C
främft, var til motfiåndet af kroppen Fig. 24,

med ändan A främfl, fom 23 til 30, livilket

var det Herr Profesfor Nordmark fuppone-

rade, neml. at kroppen Fig. 24, Ikuiie göra

ftörre motftånd än Fig. 23.

Motftånden af kropparne 24 och 26, med
ändan A främft, var aldeies lika för dem
båda*

Vatnets efife^l at hindra framfarten på
ackterfta ändan A, Fig. 24, förhöll ft g til hln*

dret äf ändan A ackter, Fig. 26, fom 20 til

23, och famma hinder hade Fig. 23 och 25"

när ändan C var ackter.

At motftåndet är ftörre mot ändan A än emot
ändan C, bevifar hvad fom fagt är i § 12 , nem-
ligen: at då Incidence- Angeien är ftörre an 4^*

trycker kroppen emot vatnet, och förer det fram-

lör fig, och då Incidence-Angelen är mindre än

4f°ftirar det långs fidan, och fom på desfa Figu-

rer 24 och 26, den hvasfa Angelen ligger in-

om den trubbiga, få kan det inra vatnet ej,

fort
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fort nog flira undan, utan måile likfom rågä

iig och oka motftåndet.

På fanfima liälle ( § 12 ) är äfven fagt^

ät iricidence-Änglar ftörre än 4^® ej ftå i jäm-

förelfe med dem, fom ärö mindre 3 men font

längden af desfas fidor ej är betydande ^ få ar

feJet omärkeligt*

§ 24.

Som ändamålet af desfa Experimentéfä

änftäilande var egenteiigen för Skeppsbyggeri

Vetenlkapens förkofran, fä blir det en påfölgd^

at vifa, huru Éxpresfionen för vatnets motilånd,

ikal appliceras til ytan af et Skepp, at deraf

finna vatnets effeÄ at hindra des framfart : och

kommer Fig. 18 ( Plåt* il ) af härtll brukas.

Om det motflånd et Skepp lider , då Aét

föres ratt fram genom, vatnet, ar afhandladt uti

4:de Capit- af min Trat^rat om Skeppsbygge-»

riet, ehuru principen, hvarefter den calcoleoi

är gjord, grundar fig på den gamlä och all^

mänt antagna, men falfka fuppofitiön, at mot-

ilåndet är, fonä Quadraten ;af Sinus til IncU

dence*Angelen, få är likväl Conflraåiori på
Skeppets yta, för at finna Incidence-^Angelen

^

äldeles ricktig, få väl för ena, fom andra Skep-

pets ända. ( Se pag f 3 , § t3 och Fig. 20, fam-

Itia Traåat. ) Och hvarefter de h'ät upritad@

r^:ne Figurer 21 och 22^ med inneilående Tri-

anglar 21, 22, och 2<) ^ 26, imellän Vatfuii-

Äierne i och 2 äro tagne: den förlla hörertil

I Skep«
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Skeppets Frarr.del och den fednare til des

Ackterdei.

Uti Fig. 21 från C drag CD perpendi-

culert emot AB, och i Fig. 22, från G drag

GH perpendiculert emot EF5 tag difiancen e-

mellan Spanten och affätt från A til f
, ( Fig.

18) drag t IP parallelt med AE. Tag CD (Fig.

21) och applicera från t til tp (Fig. i^) och

från A genom zp drag linien A 23? continuerad,

få är Angelen t A tv Incidence-Angel för Tri-

angulera Spatium A B C ( Fig. 21 ) och xy (Fig.

18) vatnets motilånd. Om detta motftånd

multipliceras i Triangelens ABC Area. (Fig,

21) få har man effeden af vatnets motftånd,

på få flor del af Skeppets Bog, och då man
opererar på famma fatt, för alla Trianglar pä
Skeppets Framdel, och adderar dem t^lfam-

mans, få är fumman lika med effecFten af vat-

nets motilånd för ena' fidan. Ännu vidare:

tag GH ( Fig. 22 ) och applicera från t ril u

( Fig. 18 ) från A igenom zi drag linien Åti

continuerad, få är Angelen t Au Incidence-

Angel för Triangulera Spatium EFG. ( Fig. 22)
r p (Fig. 18) är vatnets kraft, at hindra Skep-

pets framfart 5 och om denna kraft maltipii-

ceras i Triangelens EFG Area, (Fig. 22) få

har man vatnets effec^^ at hindra framfarten,

på få flor del af Skeppets acktra ända 5 och
om man opererar på famma fatt, för alla Tri-

anglar på Skeppets ackterdei, och adderar dem
tilfammans, få är fumman, lika med vacnets

effe<5l, at hindra Skeppets framfart, för ena

fidan. Obferveras: at för alla Incidence-Ang-

lar.
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lar» fom äro ftörre än 26° 34' eller fiörre än
Angelen BAF (Fig. 18 ) är effeélen ackter, at

hindra kroppens framfart, aitid = P^. När effe-

öen af vatnets motdånd för hela Skeppets fram-

del, adderas til vatnets effeäackter , fom hin-

•drar Sl^eppets framfart, få är fumraan lika,

med alt det motftånd, Skeppet lider i des

framfart.

Sedan man, på detta fatt, funnit det mot-
flånd, Skeppet lider i des framfart, få följer:

at man bör få veta des egen/kap, i anfeende
til välfegling5 men fom det ej ännu är bekant,

huru vatnet refifterar vid olika haftigheter,

hvarom tilförene är nämndt, (§13) få kan
denna ej annorlunda finnas, än relativt» eller

j .ämförelfe mot annat Skepp, nemligen: det

Skeppet fegjar bäft, hvars SegeI»Area divide-

rad med motMndet gifver ftörfia quotienten^

men med Segel-Area förftås här, en fädan,

fom är proportionerad efter Skepjpets ftyfhet,

och huru den famma Ikai finnas, kan inhäm-

tas af min lilla Afhandling: Om SegeLArean
for Lime^Skepp. Tryckt i Carlserona 1 793. Och
at finna raotftåndet under Bidevinds fegling,

famt medei-direiflion af vatnetsmotftånd, kan
inhemtas af förftnämnde Tra<aat, pag. 15-2,

^ 47 och Fig. 46 6c 47 , då operationen för

öfrigt fker, fom nu nyligen är Ikedt för di-

reåa motftåndet.

När Fig. 18 nyttjas på det fätt, at finna

motftåndet, fom nu Ikedt, få behöfves ej, den

utomftående graderade Quadranten.
i 2 5.2f.
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§ 2v

Det bör ät ven anmärkas, at: l:mo i an«

ledning af Fig. 9, 10, ii, 13, 145 If och 16

förorfakar @ Spantets Form ingen ilvilnad i

moiTtåndet, utan endaft ftorleken, och af Re^

glan för nciotftåndet, finner man det vara oviU

korligt, at et mindre 0 Spant gör mindre

motftänd.

2:do 1 följe af § 3, ikal Skeppets Cen»

trum Gravitatis fvara emot det medlertta af

ötra vatta-liniens längd, at förekomma fiup-

ning under feglation; men då vädrets kraft i

Seglen ar högt uppe, hvarigenom Skeppets

Fra deJ nödvändigt nedtryckes, och det, alt

mer och mer, alt fom vädrets kraft tiltager,

få böra tyngder Byttas Ackterut , på det Skep^
pet må behållas vid fit befiämda iäge, famt

3:tio Af Fig. I och 4, g, to famt flera,

finner man, at vatnet viker undan iden direélion,

där det n öter minfta hindret mot kroppens
yta, det må vara antingen ät fidan, eller un-
'der kroppen, det vil fäga: at vatnet viker
undan i en på kroppens yta Loxodromifk di-»

reaion, hvilket äfven blifvit bevift , af en fär-

Ikildt dertil inrättad modell, den jag funnit o-,

nödigt at befKrifva , emedan det des utorn
nödvändigt måfie vara en påfölgd, af hyad maa
funnit af förilnämnd^ Kroppatf

$ 26.

ShtteUgen: fom m.an igenom desia Ex-»

perimenter, ändteligen funnit en Regla eller

Me.
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1

Methode, fom gifver förhållandet af det mot'-

ftänd, kroppar lida, då de föras fram genom
vatnet, har man derigenom erhäliit en uplys-

ning, få mycket ?.ngelägnare , fom det altid blir

en ibland hufvudegeofkaperna af et Skepp, at

feglaväl, och för fomiige, en egenll^ap, hvari

de böra excellera, fad det fkolle Ike på de an*

dra goda egenll^apers bekoilnad. Såledeg, hvad
fom fätter egenteliga värdet på desfaHön, är

den, igenom dem vundne, och för Skepps^
byggeri Vetenikapen fä allmänt nyttiga och

nödvändiga uptäckt, at då Längden, Bredden
och Djupleken, famt Peplacementet af et

Skepp äro determinerade , kan åt detfaiiima

gifvas en fådan Form ^ at det, med den, nöd-

vändigt äga den högila fullkomiighet i

välfegling, forii möjeiigen ftår at ärnå med
det utfatte Deplacementet , inom de gifne Di-»

naenfioner, famt äfven, den précife difference

i djupgående determineras , fom Skeppet bör

ligga, för at bibehålla bäRa förmögenhet, at

fegla, hvilket hittils ej på annat fatt, än ige«

nom förfök, vid och under fjelfva feglingen

(lått at vinna, då fomliga Skepp fordrat mer,
och fomliga mindre difference i djupgående,

än hvad i bprjan varit determineradt, ja ! det

händer äfven ibland, faft fällan, at Skepp e|

erhållit des bäiia föirmåga at fegla, förr än de

fått et ftörre djupgående För än Ackter, fom
visferligen ej var ärnadt, af den, foai forme-f

jrat Rithingent

Det fades, at précifa differencen i d;up-

gåepdetj fom fordras, då Skepptt fkall fegfa

i 3 m
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bäfi:, har ej kunnat på annat fatt finnas, än

igenom förfök vid och under fjelfva feghtionj

men när man ändteiigen fann detta läge , viHe

man likväl orfaken, hvarföre Skeppet då feg-

Jade bättre. Det år nu mera ej fvårt, at fin-

na, hvaruti den beftått, nemligen: man bör

gifva åt Skeppet et fådant läge, at få flor del,

fora möjligt af Skeppets yta ackter om ftöf-

Ha tvär Seåion, i det närmalie må göra en

Ängel af 13*^ 17' med vattubrynet, eller rät-

tare: at des Loxodromiika Diagonaler, ikola

göra denna Ängel med Skeppets medelllnia,

då hindret i framfarten, blir fä nära, fom möj-

ligt, et Minimum. Hvem fer icke, at detta

omöjeligen kan finnas ( at derefter kunna de-

terminera Skeppets läge) pä Ritningar, fom
ej äro grundade efter denna princip, utan at

denna omfiändighet bör förut vara påtänkt,

och pä det nogafte i ackt tagas, då Ritnmgen gö-

res5 Styriaftigheten kan utiättas , at vara ftor,

liten eller ingen. Således fordras en hel an-

nan Method til Skepps Ritningars confiruerande,

än de hittils brukeiige, hvilka merendels an-

kommit pä tycke , vana eller handlag , neml,

i det, fom angått Skeppets väifegling.

Formen på Ackterdelen af Skepp, bygg-
de efter de grunder, fom här gifvas anledning

til, afviker mycket från den vanliga 3 men mär-
kes ej genaft af den, fom ej des bättre är

kännare: ej heller förloras derigenqm något,

af de goda egenlkaper, fom et godt Skepp,

des utom bör äga, och koltnåden b iir den

famma.
Som
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Som man kan gifva åt et Skepp, alla de
egenlkaper, fom dependera af Mechanilka La-

gar, til en dei Phyfilka, fåfom: des rätta

Deplacement, Styfhet at föra fegel, at före-

komma ftampning och Hingring m. m. Och
då man genom förfök funnit Abfolata Segel-

Arean, fom fvarar emot Skeppets ftyfhet, på
fatt, fom anfördt är i min förut nämnde lilla

Afhandiing om SegeUAvean jor Liiiie - Skepp
,

och fom man nu funnit det motftånd krop-

par lida, då de föras fram genom vatnet, re-

lativt til hvarandra, famt den incidence-Ängel

mot Skeppets Ackterdel, fom befordrar flör-

lia häftighet i feglande, få har man i det när-

mafte alt, fom behöfves til en fullkomlig The-
orie; det enda, fom ännu återftår är: at fin-

na kroppars Abfoluta motftånd, då pofitiva

häftigheten kan bli bekant, utan at jämföra
den ena mot den andra5 men fom denna om-
ftändighet, ej är högft nödvändig, då man af

nämnde jämförelfe är tilräckeligt belåten, få

bör antagas, at man har bekant alt, hvad fom
behalves til formerande af en complett The-
orie för Formen af et Skepp, under vatnet,

då man fått refultatet af nyfsnämnde förfök-

Theorien beftår förnämligaft deruti, at

när Depiacementet är gifvet, en någorlunda

pasfande längd efter hehofvet, famt djuple-

ken i vatnet 3 at fedan finna bredden, läng-

den nogare determinerad, formen af öfra vat-

tulinien, famt Arean och Fornaen af (X) Span-

tet, och det fåledes: at Skeppets Centrum
Gravitatis i längden kommer vid meddelen

1 4 af
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af öfra vattu-linien , och Meta -Centrum på
en determinerad diftance öfver Skeppets Cen-
trum Gravitatisj och med det famma, at vat-

nets effec^l ackter , fom retarderar framfarten,

må bli få nära et Minimum, fom möjejigt,

och jämte alt detta bibehålla det gifna depia*

cementet.

Och fom Methoden, at combinera alla

desfa omftändigheter. (jämte flera) i en Skepps-

kropp, bör vara fcientink, fä är det den,
fom egenteligjn är Theorien i Skepps-bygge-

ri Vetenlkapen 5 och är det efter denna The-
orie, fom ritningen fliall formeras, och fom
ofelbart llcal gifva åt Skeppet, alla de egen-*

Ikaper, den innehegriper , och det, til den
grad, fom från början varit ämnadt.

Anmärkning :

Sedan desfa Rön redan voro inlämna*

åe til Kongl. Vetenfkaps Academien, på-
minte jag mig, at i min Traclat om
6>kepps-byggeriet, hafva omtalt Fregatten Nep-
tunus, fom et original i välfegHng, och hvar-

af Ritning finnes i ftora Verket Architeåura

Navalis Mercatotia, Plåten LVII under N:o 14.

Denna Fregatte var byggd i Oftende 1 börjari

äf detta Seculum, af Franika Byggmäftaren

Pieter Wiederleineh, af hvilken jag fick rit-t

ningen 173 1 då han villades i Götheborg.

Den har feglat 16 Knöp, fom är lika med 4
Tyfka Mil i timmen, eller 28 Fot på Secun*

den, då deremot den redan anfes vara en myc-«

ket Hark Bidevind -fwglare> fom hinner til 20
Fot på Secunden.

Origi-
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Original Ritningen til detta Fartyg , fom
onekeligen var en ovanligt Hark fegJare, har

jag fedan nogare examinerat, i fynnerhet för

defs räta Diagonal -iinier ackter , och dervid

rntid mycken fatisfacrion funnit, fedan des
Sparrt biifvit fatte efter rät vattuJinie, at des
ackterdei, få nära fom möjligt inträffar med
Experimenteriie, och hvad man genom dem
funnit förorfaka minfia hindret i framfarten*

Detta bör faledes anfes fom et Experiment i

llort; allaredan verkftäldt efter denna Theorie,

FRED. H. AF CHAPMÄN.
Vice -Amiral 3 C- W. O. och R, S. Oe

Innehåll

1. Anftalter, föm gjordes til Experimenterncs företagande*

2. Kropparnes form, hvrjrmed Förföken anftäites.

3i Föffta Förföken, fom gofvooricktigaUtflagj härröran-

de af Kroppnrnes högd öfver vatnet^ men yppades

den omf:äiK i5het, at den ändan ftupade ned, in*

til hviiken Centrum Gravitatis var närmaft.

4. Vatnets ftigande på främfla ändan af Kropparne 5 och

et giltigt fkäL hvarföre deras högd öfver vatnet

borde Tupprimeras.

^. Krcpparne aftogcs på hÖgden och däckades.

6, Föriök å nyo anfläldc med alla kropparne,

7. Methodj at firma motfcåndet af alla kroppar, föf

en och famma häftighet.

8* Raifonnement om formerande af en Regla for vat-

nets motftfnd. Motftårjd innebegriper fumman af

vatnets effed för båda ändar.

9'
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9. Vatnets Phyfiika Egenlkaper, fåfom orfak til des

retarderande kraft.

10. Huru ftor del af motftåndet, hörer til kroppens framdel,

och huru mycket til ackterdelen, famt at det intet an-

nat är 5 fom agerar på kroppens acktra ända, at hindra

framfarten^ än endafi: Cohefions kraften.

11. Huru Cohefions kraften agerar på kroppens acktcrfta

är. da.

12. Huru Cohefions kraften, tillika med Tryckande kraf-

ten agerar på främfta ändan.

13. Raifonnement om kroppars abfoluta motftlnd.

14. Hvilka kroppar fom mäft nyttjades til formerande

af Expresfion.

fj. Expresfion på vatnets motftånd.

lé. Geometrifk conftruftion för motftåndets finnande.

17. Vatnets effed på olika formerade kroppar, hvaref-

tec dfi fex Tabellerne ärc fammanfatte.

Ig. Scala för mätning af motftåndet.

19. At genom Figur vifa motftåndets utfeende.

20. Experiment med en rätvinklig kropp, framförd i Dn
re(R;ion af des fidor, och i dlredion af des Diagonal.

21. JämfÖL-elfe af motftåud, mellan en Balk och Kihl.

22. Den formen af ackterända på en kropp, fom förorfakar

det minfta, ock den, fom förorfakar det ilörfta hindret

i framfarten.

25. Några af Herr ProfefTor Nordmärk föreflagne förfök,

24. Application, at finna motftånd för Skepp.

25'. Anmärkningar at i ackttagas vid Formen af Skepp.

26. Kort upgift af de fördelar, hvarmed Skcppsbyggeri
Vetenlkapen, genom desfa Rön, kan förkofras och

hvad denne Vetenlkaps Theorie är.

^mn. Experiment i ftort 3 verkftäidt efter denna Theofiei



Ut. A.

iMotftänd af Kroppar, hvars båda ändar äro Cirkel -bågar.

För
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410 I

II
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150
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I
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I

VII

410

77

487

VII

I
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IX
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I

X

410
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155
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XI 35

465

XI 175
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F.

A.
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377
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338

150
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"483
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IJ
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II

\7TTVII
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77
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230
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380

II

vir

377
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VIII

II

218

150

368

1

I?

I 577

i 35

IX

II

200

150

350

II

X
377

34

X
II

185

IfO

II

XI

377

55

XI

II

175

150

32S

330

F.

A.

III

III

338

141

479

III
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338

130
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IV

III

441

III

v
338

444

v

III

260
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338
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III
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III;

X/TTVII
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77
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VI]

III
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393
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III

iiS

141
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III

IX

I33S

373
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III 141

Il

i

I jsjs

372

X

in

'85

316
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XI

338

55

XI

III

175

141

F. IV |300 IV 300 v 260 IV 300 VI 23 s IV VII 230 IV 300 VII] Z8 IV 300 IX 200 IV 300 X 185 II
r

|300

iIh
355

XI .„
A. IV 130 v 106

4aé

IV 130

390

VI 87

si?

IV 730'

36S

VII

377

IV

360

VIII

355

IV

Tis

IX 35

335

IV 130

3 JO

X 34 IV 130 4 IV 130

305

F. v 260 v 260 VI 238 v 260 VII 230 v 260 VIII Ii8 V 260 IX [2)0 v 260 X '85 v 260 XI 175

A. v 106

366

VI 87

347

v 106

344

VII 77 v 106

336

VIII 55

3'5

V 106

3*4

IX 35

295

V
306

X 34

294

v 106

291

XI 55

3'i

v 106

281

F. VI 23S v. 238 VII 230 VI 23 S VIII 218 VI 238 .X 200 VI 238 X 185 VI 238 XI 175

1 UOjj » urduera I.

A. VI S7 VII

}'!

VI 87_ VIII

aij

VT 87 IX 35

273

87

287

X 34 VI 87 XI 55 VI 87
N:o. Grader.

9»° —
F. VII 250 VII 230 VIII 2IS VIl| 230 IX 200 VII 230 X 185 VII

XI

230

55

XI

VII

175

77

II 70°

A. VII 77

307

VIII 55

285

VII 77

295

IX
1

1

VII

277

v 34

264

VII 77

162

III

IV

V

55*

45°

35*

F. VIII 218 VIII 218 IX 200 VIII 218 X 1S5 VIII 218 XI VI 30°

A. VIII

273

IX 3y

^53

VIII !5

25;

X
252

VIII

240

Yl
5 5 vill 55

VII

VIII

IX

X

2

2

8°

5°

3°

s'

F. IX IX 200 X 85 IX XI '75

2

I

A. IX 35 X 34 IX 1 XI 55 IX 35 XI I

135 234 220
—

F. X 185 X 185 XI 175

A. X 34

219

55

24c
X 34

109

F. XI 175

A. XI J!

230



Lit. B.

Motftänd af Kroppar, hvars båda ändar äro Coniflce Päraboler-

För 40- 40- 2 |369 i 329 1 407 ^ 294
;
Z 407 5 2'i 5 z 407

/C0 23 5 407 7 [228

i,

. Z. |407
0
ö 1

219 L 407 9 199 z 407 LO iS5 z 407 ll 17!

Ackter i 114 1 lÄo 3
1

i 160 4 ISI ! ^ 10! i 160 6 82 1 160 f
i I9 z 1

1

|i6o 9 33 i 160 LO 34 1 zz 56 1 160

56- J29 J4S 4S9 53S 4>" 4 5ii 415 4S9 395 476 388 458 379 440 359 345 463 33!

F. Z j>69

f

^ 4 294 -7
J69 5 ^' 5 2 369 Q 235

I369 7 2 1^69 8 219 2
1

369 0 1[199 _2 369 LO 185 2 369 ZZ 175

A. ? |'4I 2 ;i;4 4 |.3i 2 IM 105 2 I! 4
6^

S2 Z 1)4 7 69 2 s
1 z 154 9 1

_2 |.54 10 34 z 154 ZZ 56 2 154

;ic 4S5 44S 40 451 3S9 43S 382 420 353 403 339 425 329

F. 3 i 3 329 X

i

^5
25 5

3.
h9 6^12,

' i r.. 7 2 2 8

1

3 329

1

8 I219 3
329 9 |l99 5; [329 10 IS! 3

• 329 Ll 175 i\

A. j 4 iji 5 |ioj
?

141 6 ..

? 1- ' 7 69 ?
141 8

1 ? |l4I Q 33 ? |.4.
'

ZO
1
34 Ll 56

3
141 .i

46c: 43 5 434 356 411 37 6 398 3S0 360 362 340 563 326 3S5 316 —

—

F. 4 4 294 5 25; 4 |294
6"

235 4 294 7 " 8 4 294 8 219 4 294 9 |l99
f 294 zo 185 4 1^54 LL 1-

A. 4 _

-
5

.

105 ^

399 3S6

6"
1

^" 4 131

466
7

•69

363

4 i
5!

! ^
9

51

345

4 131

350

9 3-3

327
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0
1,
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1

56

350

4
1
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5
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,
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A. 5 lOS

J6C

6 S2

337

1

J40
7 69
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51

1

5 1-

32

' .9

4

3 3

2SS
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2S0
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j

alla kroppar är = 20, och läng-

den af alla 3:ne forter kroppar
af famma Nummer är:
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1
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3
1
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Lit. C.

Motftånd af Kroppar, hvars båda ändar äro Trianglar,

För 2 340 2 [340

1
2S6 2 340 4 2SO 2 340 5 219 2 340 6 20! 2 340 7 201 2 340 8 193 2 340 9 184 2 34 10 .76 2 340 ll 170

Ackter 2 166 |i66 4 90 2 166 3- 2 166 6 19 z 166 7 16 2 166 8 16 2 166 9 166 10 4 2 166 ll 72 2 166

506 4!2 430 416 372 3S!| 319 371 316 367 3!6 319 362 3SO 38 342 412 336

F. 3 iS6 1286 4 250 286 5 219 3 286 6 10; 286 7 20. 3 286 8 193 3 j286 9 |.4 3 286 LO 176 3 28É 170

A. 3
166 4 [
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?

166 5 ?
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?
166 7 16
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1

1
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3
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1

4 2yo 11 170

A. 4 1

9C

340

5
1
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19
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_29!

7
1

1 4 90
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16 4 90

2S3

0
1
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10
1

4 1
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F. 5 219
;5
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1

ji70

A. 5 3i 6^
19 3- 7 16 3^ 8 16 5 1

32 q 22 f, 31 LO 42 32 11 72 3
1

1

251 238 237 23! 13 3 13! 225 241 216 261 208 291

F. 205 6 205 7 201 6 20! 193 6 20! 9 184 6 jioj LO 176 6 205 11 170

A. 15 7 16 6"
19 8 i6 19 9 6 10 1- 6 = 9 IL 72 6 19

224 221 22c 22X 212 227 203 247 19! 277 189 Trianglarnes Incidencs- Ängel.

F. 7 20: 7 j20I 8 193 7 201 18, 7 201 LO 176 7 20. LL 170

A. /. 8 1

7 1

9
N:o. Grader.

217 217 209 22J

7
200

10
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11
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2

3

4

J

17
F. s IS3 8

1
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A. LO Ii 10
II
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F. II I7t

A. II

242



Lit D.

Motftånd af Kroppar, ena ändan Cirkel -bäge: och andra ändan Parabol, fammanfatt' efter Tabellerne Lit. A och B.

De Romerfka Ziifror äro Cirkel -bågar och de Arabifka Paraboler.

För I Uio z 407 I 2 ;S9 I 410 J I329 I 410 4 294 I 4,0
j5 I 410 6^|235 I 1410 7 I22S I 410 8 219 I C) '99 I 4IO ZO |'8! I 410 ZZ .71
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2
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Lit. E.

Motftånd af Kroppar, ena ändan Cirkel-båge och andra ändan Triangel, fammanfatt efter Tabellerne Lit. A och C.

De Romerfka ZifFror äro Cirkel -bågar och de Arabiflta Trianglar.
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Lit. F.

Motftånd af Kroppar, ena ändan Parabol, och andra ändan Triangel, fammanfatt efter Tabelkrne Lit. B och C'

De ftora ZifFror äro Paraboler och de mindre äro Trianglar.
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KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
För Mänaderne

JULIUS, AUGUSTUS, SEPTEMBER,

\

Å R 1 7 9 5*

PRESES,

I

Herr BENGT REINR GEYER.
Öfver-Diredeur vid Corttroll '»Verket.

| ,,|| i i
iinw, .1,1,1,1,11..—

^

ip^^—yam

Nya och mindre kända Sven/ka Lafarter
bejlrifne; (Fortfåttning

LICHEN fcalaris.

Tab. V Fig. I. a^f.

cruflaceus, imbricatus, foliolis reniformi«

bus
5

erecflriafculis, pallidisj fubtus mar-

gineque pulverulentis : fcuteJlis nigris.

K Pfora.
SeK.Vet. Acad. Handl. i794,p,8loch 176; 1795:.?. 5»
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Pfora fcalaris. Svet. Flarn - Laf,
Hahitat in cortice crasfo & antiquo, lae«

vi 5 truncorum Pini fylveftris.

'Defcriptio

:

Crujia plane nulla nifi rudimenta illa Folio-

rum fqaamofa, pulverulenta, minutisfima

intrafoliacea
5
quibus cortex confperfus &

originem Licheni praebent.

Folia minuta, inaequalia, crasfiuscula, crufta-

cea , fparfa,, fesfiiia, reniformia, ereéti-

uscula I. margine parum reflexa, confer-

ta, imbricata, Siipra: pailida I. ex fufco

cinerafcentia
5
giabra, nuda & rarius pul-

vifculis adiperla, SvMus & margine den-

fe & conftanter pulverulenta, concolora.

In initio minutisfima funt, fubrotunda 1.

difformia & plana, fubfolitaria ?
magis

adulta: interdum flexuofa & margine re-

panda
Scutell^ magnitudine foliorum, rarius obviae

,

fparfae, intrafoliaceae
,

planiufculae, orbi-

culares, nigr^e, tenuisfime pun^latae, a-

dultze inaequales, flexuofae, repandae &
lobatx; margine: tenuj, fubreflexo^ con-

co]or:\

Suhjlantia: mollior, pulverulenta, alba.

Anm, På den tjocka och Hata barken af Tallftubbar

träffas denna befynnerliga Laf, fom jag icke

finner foiut vara befkritVen. Den ar forft fun-

nen af Piofesfor Swartz kring Upfala och af

Lit-Medicus Westring vid Norrköping. Bladen

, aro {'m°i, merendels njurlike dock ofta olikt

hit och dit bojda, tatt på hvarandra likfom

ijall liggande, naftan upftående, i fynnerhet
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med kanten, fom ar mjoiig. Uppå aro de (late,på

undra lidan mjoiige, tii färgen bleke eller fmar-

figt gråbrune, Frorednings plattarne, fom gan-

ska faUan förekomma, aro fvarta merendels mel.

lan bladen fittande och af desfas florlek, platta

eller något urbålkade i an Teende til deras kant

fom ofta ar upftående. Ingen tydelig Ikorpa

kan obferveras på denna Laf-art. Han kom-
mer dock at raknäs til den flock jag uti min
Diaiiome Licbenum kallar Ffora^ emedan
bladen aro ^l^:orpllke och icke heller växa på
famma fatt, eiier x kretsform fom hos Im^
hricaria.

LIC HEN luridos.

Tab. V. Fig. 2 a -

L« cruftaceus, imbricatus^ foliolis orbiculatis,

crenatis, viridi - fufcis, fubtus paiiidiori-

busj fcureliis demum convexis, nigris*

Lichen luvidus Svvartz No v. ä^. Upf. IV. p.247e

Westring k. W. Acad, Hand.

1791. T. XII. p. 296.

/ . LiijEBLAD Sv. Flora p. 330 n. f 2.

Gmslin Syrt.Linn.ll.p.i36fn.i3l.

Oeder Fl. Dan. T. 1064 n. 2.

D^CKSON PL Crypt. Britt. il. p. 20.

ScHRADERSpicii. FL Germ. I p. 92.

Dillen. Hift. Mafc. p. 228 T. 30 f, 134.

Mjch. Nov. Gen. p. loi T. ^4 f. 4
/yor^ lurida. S\'qu mörk ^ Laf,

fiahitat ad rupes calcareas & in faicis qoar-

tzofjs iopra terram fubiiratis interdum

mufcis-

K 2 De-

«0 KongL Vet. Ac-ad. HandL X794 p. 1249.

L. c, p. 250.
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Befcriptio :

Criifta crasfa, insqaalis, pulvinato - tumic^s,

foliolis adpresfis undique teéta <&

his quafi conflata.

FoJia denfe inibricata, rotundata, cren-ato lo-

bata 3 crenis 3 - 4 , undulata , minuta 5 crns-

fa ,'fcrurtacea
5
g!abra3 fitprn fufco virjdia

f. lurida & in ficco fspe e cinereo ra-

fefcentiaj Jiibtns aliquantum pallidiora im-

mo albefcentia.

Scutellce primum parvs, pisnae, rsigrs, mar-

ginatce demum excrefcunt in Tabercula

convexa, majora , nodulofa, glabra, mar-

gine tanc fere obfoleto, folia magnitu-

dine interdum sqaantia, ad bafin horam
& in interftitiis prodeuntia.

Sulfiantia fere ccriacea
,

fragills, intus alba.

01j\ Primo afpectu dignofcitor a Z. crasfo

forma, msgnifiidine åc colore foliorum

fcuteilisque convexis nigris fere intra-

foliaceis.

Varietatevi hujus cum priori mixtam
& iisdem in \oz\s obviam ad montern

Omberg Oftrogothis legi foliis majoribus

ereäiaicnlis & quodammodo flexuofis.

Hic forte /. Jquamutus Dicks. & Gmel»

Anm. Ehuru denne Lafart förut ar nämnd af flere Au-
6lorer och afven ritad, torde dock en mera nog-
grann btfkrifning öch figur icke finnas ofvciflo'

dige. Hnn ar hos ois fiilfynt och endafl:, fom
jag vet, funnen på Gorr!arx!fkn kalkbergen af
SwARTz; vid Sandviken nära Salrijon af West-
ring j vid Gripbholms ilott af LjuKsii ocli pa

Om.
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Omberg af mig. Skorpan ojämn, kulhig och
tjock, tyckes likfom vara tilkommen af de få-

fom fjåll uppå hvarandra iiggaii. t och tilrryckte

blad, fom ofver alt betdcka denfamma. B.adeii

äro fmå
,
tjocka, i kanten rundade och i^agga-

de, /låta, mörkt gron-briina, under hvitackti-

ge
5
bräcklige. Frorednings-delarne fvarra , i bör-

jan fmå, platta, Ikita; äldre: knappformige, kno-

iige , ftora fom bladen, merändels fäftade vid

deras bafis, eller imellan dem. Liknar til någon
del Tjock Lafven ( L. crasius ) fom dock har

ftorre, ljufare och fiernaggade blad, famt rod-

acktige frorednings-plåttar, hvilke (itta på fjelfva

bladen. Ar for ofrigt til utfeendet något för-

änderlig i anfeende til bladens lage, Aorlek
och farg.

LICHEN microphylius.

Tab. V, Fig. a-d,

L. craflaceiiSj imbricatusj foHoIis minutisfi-

mis, creniilatis, confertisfimis j cinereo-

fufcisj fcutellis demara con vexis, ferru-

gineo nigris, foliis mixtis cindisque.

Lichm microphijllus Swartz, Westring K- W.
Acad. HandL 1791 T. XiL
pag. 301.

LiLjEBL. Sv. Fj.p. 330 n. yö.

Lichen cavnofus Dicks. Pl. Crypt. Britt. il. p. 21
Tab. 6 f. 7.

Gmel. Syii. Linn. Ii. p. 1366.

Pfora microphylla. Svet. Smlhlaås - Laf,
Habitat ad Jatera montium demisfa.

Defcriptio:

Crufta hinc illinc tomida & pulvinata, pasfim

rimofa; inasqualis, craffa, late expanfa,

K 3 ex
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ex meris foliorum radimentis concreta

foliis tota obtecra videtur.

Fohti denfisfime & arcte Imbricata, rainutisfi^

ma, crasia, glabra, nigro fufca & pa-

Tum cinerafcentia, lobato - crenata , cre-

nis globofo rotundatis, ereéliufculis.

Sunt hi lobi & crenge adeo parvae, ut nudis

oculis cruOa Lichenis exinde granuiata

vel quafi pulverulenta adparet.

Scutella juniores: planiuifculs
,
lerrugineo fu-

fcae, fere marginatae 3 adults foliis mul-
to majores, convexs, nigrs , rotundatas»

tuberculofae <& insquales, fparfae, foliis

mixtae & his fsepenumero circumcirca

egregie coronatas.

Stihftniitia iragilis, friabilis, humi fpeciem
prs fe ferens in pulverem redaåi, intus

concoior.

Ohf. a L, liivido difiin^lus colore , foliorunn

minutisfimorum figura , fcutellis ferrugi-

neis foliis cinciis & his multo majoribus.

Z. micropbyllus Schrade.i Spicil Fl.

Germ. 1 p. 97 nofiro finiilis , multum
tamen recedit certe aiia fpecies.

Anm, Herr Dick^ov har val under namn af L. cnrno-

fus anmärkt denna Lafart; men då en annan me-

ra noggrann figur tycks behofvas och han til-

förene af Piof. Swartz blifvit kallad L. inicro-

f-hjllus^ har jag anfett nödigt da"rå Jämna en

fuUfrandigare belkrifning med bibehållande af

fiftnamnde namn fåfom bittre och tjenligare, iå

mycket mera, fom jag finrer at Schrader uti

iine nyligen utkomne Specikgia Fl. Germ. afven

har en Luhcn imn'o^liyUu< ^ hvilken nog liknar

den nu befkrifna ; men vid närmare granfkning
tinnef



finnes utgöra et farfkildt Species. Jag ar få

mycket fakrare barom, fom jag genom Prof.

SwARTZ' fått mig tilflälde exemplar af Schra-

£ERS microp/iylhs af fjelfve Auö:orn meddelade och

hvilke jag funnit fkilja fig från min
,
genom tun»

nare och mera fiikige blad, famt frorednings-

delarnes olika förhållande. Til undvikande af

oreda vore dårfore at onfka det annat namn blef-

ve gifvit den Laf Schrader befltrifvit och på
hvilken afven en ikon microfcopifk figur ar af

honom gifven, emedan namnet micropbyllus re-

dan länge varit tilhorigt den jag nu befkrifvit

innan Schraders blef kand. — Smählads Laf-
ven ar nog fallfynt hos ofs och växer då vid

foten på något högt belagne berg. Lif - Medi-
cus Westring har tagit honom på några ftalleii

vid Sk^irgården uti Ofi-ergothland , dår jag ock
funnit honom, få val fom på et och annat ftai-

le i Småland. Utfeendet ar i hart: fom folbrand

mylla och träffas altid klastals fittande, O.un-

dom til anfenlig vidd utbredd. Faller vid lin.

drig rorelfe mellan fingren til pulver, fom al-

deles liknar jord. Skorpan år tjock af tått utan-

på hvarandra liggande ganfka fmå, for blotta

ogat knapt fynlige blad: fmåflikige, i kanterna,

naggade och trubbige. Frorednings-delarne, fom
äldre blifva kuUrige och nåftan fvarta, famt
icke fällan likfom med en krans af bladen rundt

ikring omgifvas, aro i början urhåikade och
platta, mörkbruna. De biifva många gånger

ftorre an fjelfva bladen, hvarigenom, få val

fom til farg och ofriga förhållande, d-jnne Laf
val fkiljes från Mörk - Lafven , fom nyfs förut

ar be/krifven.

LICHEN cartilagineus.

Tab. V. Fig. 4 a . c.

cruftaceos, imbricatas5 foliolis laciniato

incifis, adfcendentibusj pallidisi fcutel-

K 4 ii«
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lis planis, fulvis 5 margine aibo, cre-

nulato.

Lichencartihgineus Liljebl. Sv. Fl. p. 330 n. ^3.

Westking R.V.Acad. Handl.

1791 T. xn. p. 307.

Pfora cartilaginea. Svet. Brofk • Laf,

Hahitat fupra montes humo vix teäo$.

Befcriptio:

Crujia bafin folioram conftituens his tota ob-

vallata & inde pulvinata adparet plerum-
que orbicularis.

lolia conferta, cartilagineo-cruftacea, glabra,

pallida 1. viridi cinerea, incifo-lobata vel

potius laciniataj laciniis fere linearibus,

brevioribus, apice bifidis, obtufis, ad-

fcendentibusj ^iipra & injra nuda,
laevia.

Sciitellce in medio plantae frequentes, verfus

ambitum rariores, ad latera foliorum fes«

{\\qs}, juniores: parvae
,
urceolatae, margi-

ne pallido integerrimo 5 aduitce planae, or-

biculares difformes, undulatae, flexuofaej,

fulvcBj margine crenulato, albo.

Sulftantia coriaceo - cruftacea, fragilis, in«

tus alba.

Olf, a Z. crasfo foliis profunde laciniatis, co-

lore & toto habitu ditfert.

Licben cnrtilagineus Lightfoot FL Scot.

II. pag. 8iT- ^7» certisfime idem
c. L, crasfo Huds.

Anm,



1795^ Ang, Sept. 135

Afm» Jag har mig icke bekant ät denne Laf-art, fom
ej ar få fäiifynt på ftenar bar och dar kring

Skargården uti Öftergotbland ocb fom aonorftå-

des icke larer vara funnen utom vid Stockbolm
af Prof. SwARTZ, ar förut befkrifven eller ritad,

ocb eburu Lightfoot forft gi vit boiiora namiij

ar dock ganfka troligt at ban daimed icke kun.
nat mena någon annan ån / . crpffus Huds. oack-

tadt Engelfka befkrifningen tyckes til någon del

inträffa med min cnrtiingineus, Formodeligeii

ar ban bortblandad med nyfsnåmode . crnffus

;

men år i min tanka äfven få fåkert (l^iild från

den, fom från L* faxkola Poluch,, bvilken ban
liknar, då denne fednare mycket utvuxit. —

-

, Hela utfeendet af Brojk-Lafven fkuile fnart up-

väcka tvifveismål, om den icke med mera fkal

borde foras til Spän - Lafvarne ( Imbricaiir );
men då vid narmaie underf6kning finnes, at bla-

den, ehuru mer ån vanligt utfträckte, ledige och
flikige ån på Skorp-Lafvarne i allmänhet, likväl

aro både hårda ocb fåftade på en gemenlam
fkorpa; få drar jag icke i betänkande at anfe den
fom en famflågting med Täck-Lafvarne (Pfora.) —
Hela växten år rundkretfad ocb meråndels, fom
en dyna, mer upbogd midtpå; ofver alt beklådd
med brofklika

,
tjocka, djupt inilcurna flerfliki-

ga, mot åndarne tvåklufna, något updående glat-

ta bleka eller grågröna blad. Frorednings -plåt"

tarne åro platta, ljufl: rodgula, olikformiga, bvil-

ka meråndels uti kanterna, fom åro bleka, finnas

på åtlkiliigt fått fmått naggade , til myckenhet

på Lafvens medierfta del å bladen fåLlade. De
ngre Frorednings-delarne åro fmåj urhåik^de och
elbråddade,

LICHEN citrinellns.

Tab. V. Fig, 5 a^b...

cruftaceusj granolofo- polverulentus, flavo

virefcen^l toberculis minutisråiius ^rri:-
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Verrucnria citrinella. Svet. Gro7jfk~Laf,
Hahitat fupra terram & mufcos putrefaélos ad

fumma juga montium feptentrionalium.

Befcriptio

:

Crufla craffa & profunde fatis terrs innata,

irregulariter expanfa, insqualis, lubru-

gofa, viridefcens, vel corticis citri haud
maturi colore vivacisfimo fpeétabilis,

granulis rotundatis Jsvioribus & atomis

difformibus pulvereis interjeélis, com-
pofita.

Tubercula fparfa , minuta , vix nifi attente lu-

ftretur Lichen obfervanda, lentiformia,

atra, poliine nigro fuffufa.

Siilflantia pulverea, friabilis, mollis, intus

concolor.

Ohf* Affinitas multa cum Lepra illa aiirea *)

in rupibus obvia & cum Z. flavo vire^

fcenti Dicks, fed tubercula in illa nulia

& cruda crasfior, moUisfima
,

fpongiofaj

in hoc tubercula pulvinata, magna, fca-

bra & crufta aliter corfirmata.

Anm, Genom Herr ProfelTor Swartz har jag kommit
til kunfkap om denna vackra och falliynta Laf-

art, fom han funnit vid hogfl-a fpetfen af Åre-

ikutan uti Jemtlandj växande på maft formult-

nade mosfor ( Jungermannir). Han ar nu fe-

dermera afven funnen af Lif- Medicus Westrino
uti Oflergothland ehuru tii färgen något bleka-

re. Skorpan ar ojämn och olikfoiinigt utfpridd,

någorlunda tjock mot Lafvens fl-orlek, famman-
fatt af fina pulverlika gryn och et ännu finare,

dar-

•) Kallas Bysfu^ candehris K, V. Acad. Handl.

$.791 Tom. XII. pag. 137.



darimellan ^vbåt mjöl, af en bog gröngul farg.

Frorediiings kiiapparne aro fvarra, förödde har
och dar på fkorpan, famt få fmå, at de ej utan
%t nogare betraktande kunna ikonjas.

LICHEN corticola.

Tab. V. Fig, 6. a-f,

L. cruflaceus, rugulofo - rimofos, candidus|

taberculis confertis, minutis, margina-

tis, nigris.

Lichenalbo^aterHoYTm, Enum. Lich»p. 30. n. .q5.

QuEL^ Syil.Linn, Ii. p. I3f9 n.6o.

ScHKÅD.SpiciLFJ.Germ.l. p.84.

Verriicaria albo atra Hoffm. PL Lich. L p. 76.

Tab. if. f. 2.

Vef-rucaria corticola. Svet Prick - Laf,

Hahitat in cortice antiqua, rimofa Qvercus
roboris, Fraxini, nec non ad parietes (&

trabes ligneas vetulhs.

Bejcriptio:

Crufia tenuisj absque ordine & determinata

Figara corticem obducens, albisfima, cal-

cis illitae aemula, parum rugofa & inter-

dum granulata, tubercuiis ubique erum-
pentibus tota quanta fspe obfita 3 junior

& perfe<5la pulvere glauco confperfa>

adalta cinerafcens nuda.

Tubercula minotaj creberrima, nigricantia in

initio parum convexa margine elevato

cinåa, fenfim lentifornnia & fere globo-

fa fupra torulofa evadunt, margine ple-

rumque concolore & ad bafm perfilien-
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te, polline albefcente te^Zj unde glau-

cefcant, state vero nucis, magis nigra.

Suhftantia mollior, palveruiento friabilis, al-

ba. Tubercala intus atra.

Obf.VoWine glauco, quo crufta & tnbercula

teguntur, ut & ipfa facie Ratim ab aiiis

dignofcitur pulcherrima fpecies.

Varietas hujus fingularis eft fcuteU
lis planis confirtiflimis margine albo fub-

crenato, state demum convexis, margi-

ne fubfufco vel plane nuilo, crufta cine-

rafcente & faepe abolita.

Anm. Uti Småland ocli Öftergothland hav jag träffat

denna Lafart, fom ar ganfka vacker uti fit full-

komliga tilftånd , växande på barken af gam-
la Ekar och Afkar. — 7 khen alho-ater, fom
HoFFMAN nämner uti Enum. I kh. och på hvil-

ken £gur afven ar gifven uti famme Auclors

PIa?2tce Lkk. kommer få. nara, at jag fakert för-

modar det han menar famma växt fom jag. Men
fom både des namn tyckes vara mindre pafTan-

de och kan gora oreda med en länge bekant och
af v. LiKNE upkallad L. ntro-nJhiis, famt den
jag nu befkrifver i anfeende til iine förändrin-

gar behofver blifva nogare kand, har jag trodt

mig bora därom lemna en fuliftandigare under-

ratteife. — Då Lafven ar i fin fullkomlighet ar

fkorpan ganfka hvit , tunn och efter barkens

olika uphogningar ojämn, oftaft märkt med fina

remnor, fuilfatt med ganfka fmå Frorednings-

knappar, hvilka i början aro mera platta och af

en rund utfiående kant omgifne; men blifva fe-

dan höge och kullrige, uppå ojamne, famt kan-

ten ännu ner ikring markelig. Deras färg är

väl egenteligen fvart; men då få väl Ikorpan fom
knapparne merändels höljas af et blågrått pulf.

ver, märkes icke deras 1vårta färg nog tydligt,

fom då Lafven antingen lagges uti vatten eller

detti



i detta pulfver ar affallet. Frorednings-knapparne

gyttra iig ibland få tatt tilhopa at de uttränga

hvarandra och liknar då denna masfa , faft i fmått

en pifolitbus. Äldre blir /korpan grå, famt

knapparne aldeles fvarta, utan det mjöl, fom, då

Lafven ar i fit fulikomlighets tilftånd, helt och

hållet betåcker honom. — Denna Lafart ar lig

mycket olik då han hos ofs ganfka allmänt fö-

rekommer på gamla husväggar, flockar och

gardfelgårdar merandels i falilkap med L. vitsU

linus och 7 . vartus Hoffm. Frorednings-delarne

aro då platta med en tydelig hvit kant omgif»

ne fom icke fällan ar krufad; med tiden bhfva

de dock höga och kuUrige; kanten blir brun el-

ler ock forfvinner den aldeles likafom fjelfva.

fkorpan , få at blotta frorednings.knapparne åter-

få ganfka tatt vid hvarannan fittande. Då man
icke följer Frick- Lafven genom olika åldrar och

på farlkiidta fl^allen funnit defs lynne, bedrager

man % Mtt på defs utfeende och fkuilc med
något flial kunna foreftålla lig, at den nu nämn-
de art- förändringen daraf vore et eget fpecies

horande til VUtt- Lafvarne (Patellaria). Troli-

gen har HoFFMAN belkrifvit och teknat fin L,

åibo-ater efter nog ofullkomliga Specimina,

LIC HEN abietinus.

Tab. V. Fig. ^,a-c,

L. cruftaceus, tenuisfimusj laevis, glaucefcens,

fcuteilis piaais marginatis pruinofis ni-

gro - caefiis.

Patellaria abietina. Svet. Granharks - Laj\

habitat in fqusmis corticis Pini abietis.

Dcjcviptio

:

Crvfii tenuisfima^ gl?,uco cirjernfcens^ Isvis I.

interdum aliqu^intum pulverulenra , in-
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Sciiiella fparfae, raras, plans 1. pauxillum con-

vexs, crails admodum adpreflae, pruina

glauco cinerafcente teds 5c hac abrafa,

nigra, mai'gine: tumido
, rotundatOj in-

tegrOj concoiore.

Suhj}{Wtia fcutellarum folida intus atraj cru*

ils vix perceptibilis.

Anm> Herr Lands -Camerersren Ljungh har uti Små«
land på Granbark forft funnit denna Laf, fom
jag* icke fer vara förut anmärkt bos Aufl:orerne.

Skorpan ar ganfka tunn, merandels gLänfande

och under tiden med et ganf]<a fint pulfver be-

flrodd, isgrå eller något på blått ftotande. Fro-

rednings-piattarne aro mera fvarta; platta, åt

ikorpan tatt tiltryckte, med en fvulien jaifiii

kant omgifne af famma farg, famt med et grått

mjöl merandels altid betackte , fom ej latteiigen

frånjl-ciljes och döljer deras fvarta farg.

Figurernas Förklaring.

T A B. V.

Fig. 1. Lichen Jcalaris.

a. En Flarnbit på hvars Hata yta Flarns

LajvBu i naturlig ftoriek föreftälles.

y, Denfamma fedd genom microfcop.

cd, Tvänne blad förfioracie med deras olikt

danade kanter, fom här tydligen vifas va-

ra med et mjöliikt ämne fuillatte.

Tvänne frörednings - plättar, hvaraf den

ena är rand den andra i kanten vågig

och infkuren likfora flikad 5 båda för-

liorade.

Fig.
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Fig. 2. Lichen luridus.

a. En mårk-Laj med aila delar uti naturlig

ftorlek.

I, En bit af Ikorpan med därpå fittande

blad och frörednings-delar förflorade.

. d. Frörednings-delar ännu mera förflorade
,

hvaraf den ena är mera jämn, den an-

dra med några rundade upliögningar uppå.

Fig. 3. Lichen fnicrophyllm.

a. Någre hopliängande klimpar af SmdbladS"

Lafven oti naturlig ftorlek.

1. En bit af fKorpan något förftorad.

c. En dylik ännu flörre gjord, fom vifar

piättarnes och bladens il^apnad tydligare.

En äldre frörednings - plätt mycket för-

lorad med de blad, fom rundt om-
kring omgifva denfamma.

Fig. 4. Lichen cartilagineus.

a. Förefaller en Brofk - Laf af vanlig flor-

lek på fien Tittande.

. r. Tvänne frånfkilde blad förilorade , hvar-

af det fednare har en på fiatfidan fållad

frörednings-plätt.

Fig. 5. Lichen citrinelliis.

47. Vifar et fammanhängande iiycke af för-

multnade mosfor hvarpå ikorpan zlGrå^iffi-

Lafven fitter i naturlig jftorlek.

h Et
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b. Et dylikt mindre fiycke förftoradt.

Fig. 6. Lichen corticola.

a» En bit remnad Alk-bark öfverdragen med
hvita /l^orpan af Prick - Lafven fådan haa
i naturlig iiorlek träffas i fullkomligt

tillltand.

i. Et mindre flycke bark hvarå famma Laf
föreiiälles något förftorad för at vifa Ikor-

pans remnor.

c. En bit af ikorpan frånlkiid , med därå

fittande kantade frörednings - knappar,
mycket förftorad.

En barkbit af Ek med den därpå Tittan-

de art-förändring af Prlck-Lafven med
platta frörednings delar uti naturlig ftorlek.

En bit gammalt träd hvarpå famma art-

förändring af denna Laf fitter, fom med
tiden får uphögde tätt Tittande fvarta knö-

lar utan kancer och livars Hiorpa merän*

dels förfvinner.

Frörednings-plättarne förftorade.

Fig. 7. Lichen abietinus.

a. Et ftycke afloTTad Granbark hvars ojäm-
na fkifvor äro täckte med tunna fkorpan

af Grunharks - Lafven uti naturlig iiorlek.

y, c. Frörednings - plättarne förliorade fedds

i färikilda i.ällningar.

ERIK ACHARIUS.
T\rcd. Doft. (H'h Prov. Medicus,

0
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Siågtet Dodfkott, ( Faria.

)

Af

ADOLPH MODEER.

I3et är med detta Slagte pi famma fatt

fom med Binnike- maikarne , man har iange

känt det i anfeende til des grufveiiga ver-

kan, men icke til des befkaffenhetj men få

mycket värre, at, man än icke rätteligen kän-
ner det: ja en och annan är ä ;nu i tvifvels-

mäl om det verkeligen gifves. Soländer fä-

ger fig likväl hafva fedt en a t däraf, fom
han beH^rifvit i Aå. No v. Upf. L p. 4djdrT
han äfven upgifver Slägt-kanneteknen vara:

Corpus filiforme continuum a^qaale^ utrinque

ciliatum acaleis reflexis, adpreslis. Med fam-
ma kännetekn 5 allena med tilläggning corpo-

ri appresiis, har v. Linne uptagle det naft

efter Gordius och fåledes under inteiUna

i des S. N. X. p. 647. Han har dock
icke fedt det lefvande , men icke defs mindre
har han federmera i XII, Upl. af famma bok

p. 1325' upfört det under Zoophyta , för-

modeligen af inojm annan ^^Tund än för fall-

fl^ap med Binnike»maj'karne , o-.haF den orfak

ändrat berörde kännetekn til Cc rpus liberum

,

L \U
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lineare squale, utrinque ciliatum: acyleis

refiexiSj corpori adpresfis.

§. 2.

I en få mörk fak, har ock Scopoli i fm
Introd. p. 375' til äfventyrs trott göra bäd
at fatta detta Slägte pa et mörkt rum, näm-
ligen ibland odölgde Malk-kräken (Infaforia),

och han har ment det vara nog åtlkildt med
Corpus utrinque ciliatum 5 aculeis reflexis,

corpori adpresfis. Leske
, -^f^f» g^- p. foi 5

har Hälåt detta flägte där det bör flå, näm-
ligen under Helminthica, kallat det Furia

och anfedt des kännetecken vara fadenfårmig^
alienthalben gleicb ^ an heiden feiten mit bar--

chen^ und mit augedmckten zuruk gekebrten fta^
cbeln hejet^ji. Men han 5 äfven fom den
förre 5 har visferligen irrat fig därutinnan hvad
de nämnde håren beträffar, ty dödlkotten haf-

va inga hår, och man får ej göra Ikiinad imel-

lan ciliatum och aculeis emedan deffa ord
hafva en gemenfam förbindelfe nämligen cor-

pus ciliatum aculeis. jag har väl icke heller

iedt detta Slägte, men i anledning af de un-

derrätteiier man gifvit om de til detta Slägte

hörande arter, finner jag för min del , at kän-
neteknen böra hWiMTi^ Corpus teres, lineare,

squaie
3

utrinque ciliatum aculeis reflexis

,

corpori adpresiis. Eller Kroppen låugrund

^

fmal och jämntjock ^ å ÖJiife fidor fravf^id med
bakr.t vände och åt kroppen liggande taggar.

Dock 'äro de fiftnämnde kännetecken eller ci-

liatum aculeis förmodeiigen endali tilhörande

den
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den förfia arten af detta Slägte, det är, dä
flera arter rätteligen biifva bekante, komma
desfe kännetecken närmare at lämpas j tii exem-
pel utrinque ciliatum aculeis denticulisve.

§• 3.

Det Latinfka namnet är länt af Poeter-

nas under famma namn diktade Plågoandar,

och betyder faledes en pinfam mafk, det Sven-

ilca har Retzius i fin Inledn. p. 115. antagit,

i anfeende därtil at deffe Malk-kräk 3 fedan

de inkommit på nngot fiaiie i menniil<;ans och

kreaturens köttfulia delar, förorfaka en hä-

ftig död om ej botemedel imellan komma. Ham-
MER i fm Nät, Hiji. p. 243, kallar det på
NorrfKa Myrtrolcl, Sant är väl det, at då des-

fe namn gäfvos var ej mer än en enda art af

detta Slägte bekant 3 det följer därföre icke

at ju någon mera kan gifvas: jag har åtmin-

flone vågat at ännu hitföra den fä kallade Fe^
na Medmenjis. Skälen därtil äro nedanföre

andragne, men jag är ingalunda emot, om
man med klarare ikäi vi far at jag haft orätt.

Alt fedan Aristotelis och i fynnerhet fedan

Plinii tid, har man med mycken trovärdighet

i många Ikrifter och berättelfer fökt viia , at

det förfärliga Hundraferiet och deras dödande

bett härrörde genom en förgif^ig maik . fom
befann fig långs under den rahinde hundens

tunga: ja väl tufende hade fedt och v-rkc.di-

gen uttagit denna maik. jig trodde f^^ledcs

,

at jag ännu kunde få upfora den trecjc ar-

ten til detta Slägte , hvilken maik l yiKarne

L 2 l<''lla
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kaila Tollviirm, Men med all denna trovär-

dighetj få blef det dock en fabeh det är en

verkeiig fena, fom alla hundar hafva och äf-

ven andre kreatur, hv'ilket alt D. KiiHN in Der
Nat, Forfch, i6 St. p. 89 fatt i den tydeii-

gafte dag.

§, 4»

N.'0 I. Skottpil (FvKiÅ hijer/ialis): nä*

ftnn ftyfj af balf tums iängd.

Det är denna fom Solander på anförde

ftäile under namnet Furia tufernoAis beiKrif-

vit, och hvaraf man finner en Öfverfättning
j

af GoEZE i der Nat, Forfch, II. p. 133 under
namn af Mordvurm* \\ Linnc har förft nämnt
om detta maf^kräk i Amoen. 3 p. 322 5 öf-

verfatt i A/gem. Maga%. der Nat. 9. p. 332,
federmera i Fji, fiV. 2- n. 2070 och ändteli-

gen i oivan anförde S, iV.; på alia deffa ftäl-

len kallas den Furia inftrnalis^ och man igen-

finner detlamma hos Pallas i des DiiJ^dein-*

fe(l\ viv, p. lo. SNCL1MAN5 Capelian i Ke-
mi, har under Tit. om Skött -fjukait , ockfä

genom trycket utgifvit en fänlvild befKrif-

ning både om fjelfva kräket fora han kallar

cioltpil^ fä väl fom om fjukdomen den för-

or akar. Men ing^n har ännu hv^rken up-

r i vit detta förfärliga Malkkräks kännetecken,
] :i.e heller någon ritning därpå 5 få hafva rät-

teligen fedt dwt, och det mäfta lärer vara an-;

förd t efter andras berättelfer. Man kan få-*

•ledes icke gifva bättre än man länt-, och jag

kallar
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'kallar detta Mafkkräk Furia ijifernalis: fab-

rigida^ femipollicaris. På Tylka heter

det ock få du boIUfche tiirie och der Bvand-*

witvm ^ med hvilkei: nsmn det igenfinnes i

Stat. Mullers öfverf. af v. LiNNe S. N, 6.

I

p. 32. Det enfaldiga folket har fordom troti j

2t detta elaka Malkkrak åkom dem genom
Lapparnes trolldoms-konil och kallade det där-

före ockfå LappfKott , men hos den Svenlka

Allmogen heter det Shttpil och hos den Fin-

fka Laukaiisnuali*

f.

Sköttpilen är till fit utfeende, enligt So-

LANDERs upgift fåfom et fint hår, lång fåfom
en tvärnagel, rätt utRräckt, glatt och å hvar-

je fida med en rad fina taggar, fom äro til-

baka bögde och kunna åt kroppen Hutas och
nederläggas. Ti! färgen fager han den vara

guiacktig^ men de af Solander anförde Berat-

telfer utfätta dels at den är gråacktigt kött-

färgad med en ända fvart, dels at bakändan
är fvart. Däremot befKrifves den af Snell-

MAN vara en god halt tara lång 5 tii utfeende

fåfom en fin fvartacktig tagg, icke olik en

borii, varandes fvari: rradt uppå och rödacktig

i bägge ändar, famt fä härd eller feg at in-

tet ftal biter på den, låter ganP^a litet böja

fig men fällan afbrytas; med fynglas blifver

man de få kallade bord eller taggar varfe.

Til des fabelacktiga beikrifning hörer, at den
fer ut fåfom et gapafäcie Svin, famt at den
har både vingar och hår. Andre hafva utfått

des längd endaii til 2 iinier, Skottpilens egen-

L 3 teliga
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Sverige och Norrige, til äfventyrs ockfå Skott-

land , emedan Pennant i fm Totir in Sknt^

land and vo^jage to tbe Hebrides pag 213, be-

rättar at folket därfiädes öfverfalles af en oli-

delig pina tnedelff en icke fylleil tums lång

Maik, fom far in i köttet på deras kropp,
hvilken Maik ikail uppelirjja fig på fumpiga
fiällen^ och famme Författare afven förment

vara en Furia. Man bar hållit före at den
äfven Ikulle finnas lanpre Söderut, medan D.

Naaldwyck då han utgaf Lilri Philippico.

Yum de Erfuis j fåledes fig yttrar: ^'omnium
perniciofisfimus eil vermis, quem Cyclum Bel-

gs (de Vi'v3r) nuncupant, qui unius hors pe-

rimens fpatio , non immerito mors T de moord)
dici coniVevit, Curatio: mox exfcindatur

vermis , aut ferro candente uratur.'' Men då
berörde naiin bemärker Xirkel - vurtn eller

Civkel^m.Jh: iå fynes det vara fannolikare,

st därmed iördås en SpolmaQc och til äf-

ventyrs antingen A^caris maviiui eller lacii^

ftyis (Gordi-is Linn.), eller Jfcaris glchico*

Ii (Gordius Fabricio). v. Linno lager Tig fjelf

hafvr: Laft Skottpilen i Lund år 17285 men
bekia^jeiirt at han då ej var mnitare at rätt

le denne 11:, plågare , fom darföre troligen

kunnat vara Ondii betet (Gordius aquaticus,)

§. 6

I of\an berörde Novra del af Sverige är

Skof^p:!t'n
^ de år don iniinner Hg, få allmän

och få Ivår ?.t både ung och gammal ja ända

tii barnen i vaggan bortryckasj en oändelig

hop
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hop af Häftar, Får och Bolkap bafva genom
^denfamma utdödt, och den har få framfarit at

den nödgat ända til f elfva Regeringen at rå-

da bot, fom H^edde genom et Kongl. Re-
fcript til Landshöfdingen i orten d. 28 Jan.

I7f2. Där ' den inkommer fynes den fort-

planta och utfprida fig, få at den ena Byen
likfom fmittar andra Byar omkring och fä

vidare: då den merändels tyckes börja i Ter-
vola Capell Sokn. Denne Sokn är mycket
fumpig medelft många och vidlöfdga Myror
'däri kreaturen beta> och Remi Älf löper äf-

ven igenom den. Häraf har man trott -at

Skottpilen är et Vatnkräk, at den upPciger

med ångorna dä kärren uttorkas och at den
federmera nedfaller utur luften, i fynnerhet

iärer man hafva Hutat därtil emedan Probften

Ervast i Kemi berättat at, under det han
fpifat, et dylikt Mafkkräk nedfallit på des

taLrik. Sjelfva fiokdomen kallas Skottfjiika

och}^h ¥iTiik.z Amhutauti
^

cofkema^ LouccauSy

eller Laukaus^tauti ; Solandek kallar den
ParO';iychia borvenåa. Den tager gemenligen
fm början vid Midfommaren eller begynnel-

fen af Rötmånaden, i fynnerhet när torra och
heta femrar infalla, och varar ftundom hela

Vintern igenom, åtminflone til Februarii och
Martii nånader; man tror fjg hafva anmärkt,

at den merändels förR anfaller Fåren. Ar

1733 utoogo berörde Sokns alla häftar på 3
när, och år I7s'2 ftalpo 36 Häftar, 36 Kor,

foS Får och 2 Svin. An ftörre var en fådan

förluft om Sommaren och Höften 1702, den
befteg ftg ii %o HäOar, 147 Kor och Ungnöt,

L 4 12 Oxar^
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12 Oxar, 1-5 Kaifvar ocli f6o Får, af men-
niil^or hafva 12 Perfoner ikolat omkommit.
Huru kreaturen med denna ijukdom anfattas,

fi^er på åtiKilligt fätt: en del blifva i haft

flinna och uppöfia, begynna darra och falla

likafom i brPittj hvarefter yppas får eller

böld på deras kropp, fom andteligen inom
få dygn dödar de ti alle. Somliga, lafom Kor
hvilka få invärtes il^ott, blifva fmåningom
dufna och r oofälda, aftaga ögon/kenligen i

mjölkning:..! 5 änjkönt de tyckas något £ta

och drick i 5 fedan dör den ena efter den an»

dra utan utvältes tecken,

§• 7.

Man har all anledning tro, at denna fjuk-

dom eller Skottpiien fortplantas ifrån kreatu»

ren på vnen^ fl^'an ^ ty utom hvad om for>

pl^.ntningen Byar irnellan naft åfvaniöra bi.f-

vit fagdt, fa märkes den icke gängie ibbnd

nienniikor förr än den varit märkelig ib'and

kreaturen 3 jran vet aldrig at kreatur aller

n^^^nniikor i. vardera hzit den enfamt, uran

bä.><^e tillika, och andteligen hafva de men-
niikor i lynnerhet fått den fom ovarfant om-
g'rt med eller handterct de fjuka eller döda

krrataren vid deras urdäpa^de och ledgräf-

vande. Skottpiien träffar i fynnerhel de obe-

täckta delar fåiom anngte, hiiis, häider och

fötter: m.en få har man älven exempel at

den träfrat axelbladen, låren m. m. Man har

do .:k icke fannjt det ena iiäiiet varatn^ra under-

knrL;dr en vådelig utgnng än det an:ira , ty af

flere fem fått ikott pa et och faama (tälie,

hafva
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Bafva lika få många kunnat återOällas fom de
hvilka dödt. Icke des mindre menar man
vara vådeligafl at få fkottet i fjelfva finger-

ändarne, äfven fom ju djupare kött det träf-

far des farligare 5 emedan Skottpilen då har

tilfälle at draga fig djupare in^ hvaremot den

på händer och fötter lättare kunnat utdragas

där den icke kan komma få djupt in. Där
Skottpilen träölir kännes förft et Hickande

^

kliande och fveda härrörande af kräkets ag-

gande med fina taggar 3 men des fig ofelbart

utfpridande gift gör at man fedan får värk

och plåga i hela kroppen, ovanlig törft och

tung fömn5 flället begynner at fväila fåfom
en böld med hvit rand omkring och en röd

fläck midt uti fom fvartnar famt alt mer och

mer breder fig ut, värken ökes^ matluRen
förfvinoer, yrfel infinner fig, fömn och lifs»

krafter aftaga och döden gör flut.

§. 8.

De menni/I^or fom dö af Skottpil, plå-

gas icke färdeles länge, enär den fvårafi an-

fätter kan det inom några timmar vara gjordt,

hvarpå likväl få exempel finnas. Eijefi i ge-

men påilår fjukdomen i 2 til 6 dygn, fällan

öfver det7:de, då döden anfaller. Men går

det öfver 8«de dygnet, få är mäft hopp om
helfans återfående, faft det icke jker få hä-

ftigt utan fmåningom. ÄnH^önt den icke dö-

dar, plägar den dock 4 til 6 veckor, fedan

bär man ärr därefter i många månader ja väl

i flera år, alt fom Skottet varit fvårt, en
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del ock få länge de lefva. Gan/ka många fin-

nas 5 fom Skottpilen ofta och på åtlkilliga

ftälien träffat, men likväl lyckeligen gått ige-

nom, hvilket tyckes vifa at Skottfjukan icke

är någon pefl:, hvarmed den annars på visft

fätt tyckes hafva likhet. Fås Skottpiien icke

ftrax ut och den fkutne uthärdar därmed,
få rinner utur Ikottbölden efter hand et ilem-

migt var, då ock Skottpilen därmed utflyter.

Kan Skottpilen genaft uttagas, innan den fått

tiifälle at aldeles inkrypa , är dock ftäilet i

några veckor ömt, och ganfka ömtåligt. Mer-
ändels finner man Skottpilen med ändan ut-

fittande , om det icke dröjer för länge innan

man fpanar efter den 5 när den ikutna menni-

Jkan utan hjelp dör, fäges Skottpilen fjelfviliigt

utkrypa, men aldrig få länge menniikan lef-

ver. Man kan icke med vifshet fäga huru mån-
ga af dera, fom blifvit Ikutne, dö eller blif-

va vid lif, men det vet man, at af 70 /kut-

ne perfoner i Tervola Sokn åren I7fl och

I7f2, dödde endaft Tecknen hvaraf ilu-

tes om Ikottet är til döds eller ej , beftå i

följande: fväller ftäilet och bölden mjuknar
famt börjar rinna, få kan man mäft vara förfäkrad

om lifvet^ men där fådant är til döds, rönes

ingen fvullnad förmodeligen i anfeende därtil

at Skottpilen tvingar fig alt längre in i krop-

pen, Ikottoiemman lägger fig, biifver platt

midtpå iamt fvartnar och Skottpilens gift

fprider fig omkring hela kroppen.
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Beträffande Botemedlen mot Skottpilen,

få lärer Allmogen brakat at i^tikära den, om
den icke varit få fynlig at den konnat ut-r

dragas. De få kallade fluga Gummor, fom
bota fjokdomar gerna med bifogande af nå-

gon utkrofad piägfed, rifta med en knif tre

ringlar omkring det anftockna fiället få djupt

at bloden utrinner, den ena lingeln .utom rlen

andra få at de innelluta det anftockna fiä!iet|

därefter gnides eller lirykes ftället med et

upvärmt kniflkaft af Mäsfmg tre gånger fräri

öfter til väfter 5 och tre gånger frcUi väller til

öder: Skottpilen utdrages och ftället fmörjes

med Björkolja, hvarmed vidare 2 gånger da-

geligen fortfares, fedan ftället förut hvarje

gång blifvit aftvättadt med källevatn. Om be-
rörde ringlar, genaft efter då Ikottet kännes,

blifva Ikurne och Björkolja ingjutes, ftCiall

Skottpilen dö, och menniikan blifva friik utan
vidare omdändiglieter. Eljeil har ock en el-

ler annan af Allmogen forfökt at pålägga färik

Oft eller nyfs yftad Mjölk , hviiket äfven hui-

pit, och har man förment at Skottpilen däri

fjelfvilligt (kzW inkrypa farnt däraf lockas få-

lom af en för fig behagelig fpis. När ftälleit

fvälk (§. 8)5 har man underhjelpt det med
pålagdt PiåPier af färfc Grankåda l del, 2 de-

lar Bocktalg och en del Spanlk gröna.

§. 10.

N:o 2. DuA K-SKOTT (Furia "^'^Jia Medu
7tenfis): hkk

^
hojelig^ af en fots längd ocb

di^råjver*

Detta

I



i 54 1 79 5 5 J^^^' ^^^S' S^P^'

Detta Mafkkräk eller rättare fjelfva fjuk-

domen, har ifrån de äldfta tider varit bekant,

den kallades på Grekilka Dracontion^ eller Dra-
cuncoias fårat medena och vena meäena eller mC"

dina^ emedan den då befanns vara mera allmän

i Arabien och Medina därfammafiädes. Un-
der deffe namn förekommer den hos Gale-
Nus L. 6. C. 3 65 och hos Paracelsus L. f.

Men man trodde länge at det var någon nerv
eller fenliräng hvaromkring liggande delar ge-

nom åko^ranen /l^ada. kommit i röta och hvari-

genom fådana händelfer härrörde. Ändteli-

gen iipkom dock frågan, om ej detta onda
härrörde af et verkeligen lefvande Malkkräk,
hvarom -^gineta L. 4. C. fg och Avicexna
L« 4. under namn af Irk Medini h. e# Ner-
vus MedinenfiS, eller Ark låfom den i Lohe-
ja /kall kallas

5
enligt Niebuhrs utfago i dfs

Arah, Reji2 Sv- Öfverfättn. p. 269. Man fann

ju längre ju mer ikäi til det fiftnamnde, och

W^LscH fKref en färikild Afhandling de Vena
Medinenfi J, dyacunciilis veterum, famt gaf

äfven ritning darpä^ fom ockfå finnes intagen

hos Andry de la gever, des vers p. 17.

Sloan It. J-a?n* Introd. p. CXXVl. 2 p. 190.

t. 233 f. I, har den äfven under namn
af Vena Medini^ och hos KÄiMPHER i des ÅT/ioen,

p. 5*24. kallas den Dracunculus Perfarmn.

Den anföres jämväl af Hughes H. N^ ofBar-^

badas ^ under namn af Gniiiey.vorTn, Under
namnet Dracuncidus five Vena medvicnfis^ har

Gällandet, Anat. &c. DemonAr. i Flisfingen^

gifvit en nog omfiändelig befKrifning i App.
nov. Aä. Ac. Nat* eu?\ j p. 104, i fynnerhet
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hvad fjelfva fjukdomea beträffar. Chevalier

M* D. Profesfor ocli Medicas på St. Domin-
go kallar detta Mafidcräk Ver de Giiinée i fi^

na Lettres å WL de Jean 8«

§. II.

Vi Ikole fram bättre ännu nämna en och

annan fom haft något at fäga rörande Drak-
/kottet : men med alla desfa ofanteliga hjelp»

reder har man dock icke kunnat opgifva Drak«

Ikottets påliteligafte Slägte och art-kännetecken.

De fom kunnat rätteligen nämna detta kräk,

hafva måfl iita på andras ofullfiändiga under-

rättelfer, och fåledes kallades det af v. Lin-

Né S. N. X, p. 6475 XII. p. io7f h\ott Gor»
dius vena Medinenfis totos pallidus. 1 öfver-

fättniogen af S, fom Stat. Muller utgif-

vit 6. i. p« 32 heter den Hautwiirm och Bein^

uuvm ^ Cölihrilla ^ hvartii äfven en ritning är

bifogad t. I f. I j men i Allgem, flijl, der

Reifen 4. p. 560 , är en Ikälig god Hifloria

gifven om denne Mafk under namn af Fleifch'*

mirm* Pallas de infefl. viv^ p. 10 fynes haf-

va ment at det ikolle vara Drak-ikottet fom
Grundler belkrifvit i Commerc. Lit, Nor.
10. p. 329 under namn af Gordius Malabiwi^
cus .... labio fubrotundo dilataco fuéloric^, un-

cinulo caudx valde confpicuo och hvaraf

de Slägt-kännetecken äro tagne fom ofvan blif-

vit anförde 5 men ingen af de öfrige fom
omtalt Draklkottet, hafva det ringafte omnämnt
hvarken om en Igelik mun eller någon krok

på fijertändan^ hvilket fenare mera vifar -cSt

det
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' det antingen varit en Afcaris Bronchiarum
Saum j eller en Gordius hvarnried äfven Klein
bortblandat DrakfKottet i fm Herpet. p. 60.

,'Lesre i fui Afif, gr. I p. ^01 kallar den äf-

ven Gordius viecdmenfis. I anfeende til de
många lika egenfkaper detta Malkkräk äger

med Skattpiien^ och i anfeende til den fmärta

och de fvårigheter fom åtfölja få väl annars

under des villande i mennifi^ans kropp , fom
vid des utdragande, har jag anledning tro at

detfamma är på lika fätt förfedt med taggar

å ömfe fidor, fall til äfventyrs icke få mär-
keliga 5 til följe hvaraf det fåledes fnarare

bör höra til Död/kott-ilägtet än til Tagei-ma-
Ikarnej kan hända ock den för DrakpÄOtt
hållna halfannan fots SpolmaHven (Afcaris fe-

fquipedalis), torde äfven kunna föras hit- Alt

derföre har jag trott mig böra kalla Drak-
(kottet Furia vena Medmefijis: pallida^ flcxi^

lis ; pedalis ?f ultra,

§. 12.

Drakfkottet belkrifves af de äldre För-

fattare (§. 10.) til ftorlek fåfom en DaggmafK,
l^LUTARCH. Sympcf, 8. C. 9 föreftäiier den, ef-

ter Agatarchidis berättelfe, fådan at den
Ii .an draga eller vickla fig i hop inuti menni-
/Ikans kropp 5 då den vidröres: och af Lister
Pbilof, JransaB, n. 22^, fäges den vara få-

f<Dm en tråd när den förll utkommer, och at

d en fedan tjocknar. Man kan icke undra öf-

V( er en få ringa och mörk be/krifning 5 men
G ALLANDET, fom flere gångor fett denne Malk

bå-
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både i Staden Flisfingen och på Guinea^ där

den kallas Ickon^ med vår tids ögon, nämL
åren I75'4-I7S'83 fäger icke heller mer, än

at den är lång, trindj böjelig, hvitaktig och

liknande et fnöre til päfeende och tjocklek

(funicuii fpeciem ligura & crasfitie referens);

at den haft et hufvud i hvardera ändan 5 hvar-

af det ena altid fynts dödt och det andra lef-*

vande, och at den merändels utgör i längd

8 och ända til 12 fot. Fermin, M. D. och

föm ongefäriigen fiftberörde tid viftats i Su-

rinam, har i fm Dejcr. de Surinam 2. p. 334.
eller Tyika Öfverfättn. 2. p. 316, utfått

Ma/kens längd ända til 16 fot, och han be-

fl<.rifver den trind, mycket fmal fanit förfedd

med et platt hofvud, fom är väpnadt med två
fmå hornj en härlig berättelfe hvilken ockfå

Lackmund erhållit af Garnizonen på Guinea

,

och fom år 1673 finnes införd i Mifc, Ac.
Nat, Cur, Ån, 4 p. 23 Römer i fin Efter^
rettning om Kyflen Guinea tr. i Köbenh. 1760,
fäger at den ftundom finnes tjock fåfom en
Pännfjäder famt en och en ha!f ä 2 tura

lång. När fåledes de nyare Författare kunnat
upgifva få fabelaktiga och ofäkra Belkrifnin-

gar, fer det mycket troligare ut hvad Kam»
PHER berättat om denne Malics utfeende re-

dan vid 1700-talets början. Den är hvitack-
tig, fäger han, af en o. f. v. llere fots längd,
trind och tjock fåfom en grof firäng på en
Cithra eller en Gigfträng5 den fäges hafva en
fnabel, fom Perfianerne kalla Äi//? eller Ikägg,
emedan den med fynglas /kal befinnas vara
hårig: denne Snabel är lin fåfom et hår, h vit,

ge-
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genomfkinlig af en fingers iängd^ vid des rot

befinnes en fvart fläck fålom tecken til niun,

i ändan har den ä£ven en öpning. Sjejfva

kroppen är omgifven af en dubbel hud, bäg-

ge hvita, den inre tunnare, och håiigheten

upfyld af en hvit fet vät)l<a, I anledning af

den håriga inabelns belkrifning, ikuile man
fnart kunna ockfå falla på den tankan, at

detta ^A.. ::;:räk vore en kratfare (Ecliinor-

rymchus >

De fom i fenare tider utgifvit Woyts
Ga%oph, Meå, Pbyf. ed. XV p, 23865 haiva

förment fig gjort en iyckelig tillämpning med
den meningen, at någon SpjiitJiekel{lzhT\eMmQa)

på menniikan fticker in fit ägg, hvaraf Drak-
Ikottet utkläcks fäfom en Spjutitekel-Larvi m.en

utom det at fådant är obevift, fynes Spjut-

fleklarnes Hifioria vitna, at i hela verlden

knapt gifves någon SpjutHekel -Larv fom är

en half, långt mindre en eller flere fot lång.

Herr Gällandet har frambragt en ännu orim-

-meligare gifsning, nämligen at Drakikotten

til äfventyrs ikuile, gä til Pappor och blifva

Flugor eller Papilioner 3 ' Kämpher, fom lefde

i mörkare tid, har redan på \it fätt veder-

lagt en få oriktig mening, i fenare tider har

väl ockfå PARyEUs, Opev, L. 8 C. 13, och ef-

ter honom de la Faye i fina Principes de

Chirnrg. 5 Sea:. i, famt Petit i Metn, de

VAcad. R, des Se förment at DrakilvOttet be-

liod af någon förfegnad blod (Polypus eller

iamentum Polypofum)5 men det ilrider ock

emot det nog tydeliga begrepp man redan



1795' 3^?i/. Atig. Sept. 159

äger om et verkeligt Malkkräk (§§. lO^ 11),

titom det at Draklkotcet då ikulle vara nä- <

lian lika få aiimänt i Europa , 10m dar finnas

de hvilka hafva de få kallade Poiyperj hvil-

ka b varken äga den längd eller belkaffenliet,

och ändteligen hafva flera fett Draklkottet

äga et verkeiigr ]if eller rörelfe.

§• 19-

Af det fönn redan är fagdt och då man
tillägger Perfien och öilra Indien där den kal-»

las Fejuiik och Narii ^ inhämtas at Drakfkot-

tet finnes näftan i alla verldsdelar i fynner-

het de födrare 3 man fäger näftan alla verlds-

delar, ty de iom haft den i Europa halva

varit fådane fom fört den med fig dit 5 hvar-

af en del icke yppat fig förr än efter flere

månader
j

ja, det har ockfå händt at dermed
drögt inpå tredje året. Til Veftindien kom-
mer den med de från Africa ditförde Negrar,

men Hus sem i VerhanJel, door het Gemot*
fchap te Flisjingen 2» p, 443, vil underrätta, at

ockfå infödingarne hafvä den både i Curacao fom
Buenos Aires, och haft dem ifrån äidre ti-

der 5 han menar äfven at jämväl Hundar där-

fammaftädes deraf äro plågade. Drakilcottet

öfverfaller i hemorten mennilkor af alla al-

drar och kön och jämväl främling^ir, utan åt-

ikilnad^ Ferjmin menar at ingen utom ^.^-grar

får denna Mafk, men det är aldeles ogriui-

dadt. Det inqvarterar fig ockfå på alla iväken

af kroppen 5 hufvudet undantaget . ja afven på
fcrotet; men egenteligen på muikulöfa elier

M kön-
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köttfulla Hällen i fynnerhet på benen, hvar»

före det ockfå blifvit kallaat Fena cruris*

Man vet ej med mera vifshet huru denne
MaJfk kommer in ivnQW?^^ hud och kött på
mennifKan, än huru alla andra MafKkräk in-

komma fom hon hyfer. Ethioper och India-

ner fjelfve hafva derom åtfKilliga meningar:
en del tro det hända deraf at de äta mycket
kött 5 eller af viffa fifkars eller vifs fruckrs ätan-

de, en del at det härrör af en alt för öfver-

flödig älfkog, andre mena at den kommer
med viffa landvindar, och andre at man får

den då m.an går i daggen mornar eller aft-

nar, eller af vatn-drickning och mycket ba-

dande. NisBuHR i fm Befchr. v, Avahien p.

133, berättar ock at invånarne i Jemen af

fruktan för denna MafK, fila alt vatn de dric-

ka igenom et linnekläde.

Gallandat håller före at Draklkottets

ägg indrickas med vatnct, hvilka fedan gå
med blodämnet (Chy.lus) i bloden o. 1. v.

föras til fina ftäilen imellan" hud och kött (tu-

nica cellulofa) där utkläckas, emedan han

trott fig finna at de Européer fom på Guinea
afhäliit f]g ifrån varn-drickning , för fjukdo-

men varit frie, han tror ock at fedan Drak-
r. ettet utvuxit, fökcr att fjelf at komm>a ut

hvuTtil det ban^r fig vrg, medan ftäiler går

til bulning ( fuppuration ) , hvarefter det fjelf

öpnar fin utgång: få berätta äfven de gamle
Poriattare. KÄM?KEt< här ockfå aldeles haft

lika taj^kar och äfven vifat at Draklkortet här-

rörde af itillaftående vattens drickning, eme-
dan
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dan folket fom bodde på Bergshögder ocK
vid rinnande källor aldrig voro plågade af

denne Ma/k. Derföre och dar fådane ohelfo-

famme vatn finnas , fom förmenas medföra
Draklkottetj ikai vara förbodit at dricka det

utan tiiblandning af Sto-rDjölk, fåfom det be-

rättas i Allgem, Hift, der Rcifen T. 7. L. 16.

p. 310. Förmodel igen är ock denne fjukdonn

mera allrnän derigenom at i famma vatn fonci

folket dricka 5 bada de och föia på aliahanda

fatt deri, hvarigenom de fom liyfa fådana

Ma/kar deruti lemna eller fälla deffe Mafkars
frö eller fofler, hvartii rnan har anledning at

jOuta af BsRNiERs berättelfe, fom utur des Re-
fa finnes införd på fiiinärade fiäiie T. II. L.

II. C. 24. Hughes, fom fedt den flere fot

lång lik en vaxad tråd, menar ockfa at den of-

tare inkommer genom porerne under badnin-

gar än genom vatn-drickning.

Om det fiUnämnde äger grund, få vore

Draklkottet blott en verkelig händeifevis an-^

kommen gäft eiler nler än en parafit, men
då fynes ock at man någon gäng utom men-
niA^ans kropp (kalle finna en Mafk af en få

anfenlig längd. När MennlUcan deraf är an-

gripen, känner hon et befväriigt kliande och
fveda^ derpå följer rodnad och bulning med
någon feber

5 på rodnaden vifar fig eo liten

vatnacktig blemma, fom icke fällan fvartnar,

hvarefter ändteligen går hål , då ofta någon

ända af DrakHcottet biifver fynlig* ^ annat

M 2 fail
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fall opfökes och utdrages den varligen med
täng få iångt at man kan börja rulla Malken
omkring en tums lång och något platt träd-

itickaj fedan fortfättes irdragningen fmånin-

gom medelft ftickans om; uiiandej och det fä

varligen at Malken icke afbriiier. Nödgas
man upföka MafKen^ måfie man noga ackta

at man ej, i ilället för Mall^tn
5
griper i en

feniträng at utdraga3 Käj>i?h^k har fedt 2

ixennifkor fom, igenom en lådan händelfe,

för all nn tid bliivit iialta. Med berörde

imåningcm och varligen förftås icke m.inclre

än en tid mierändels af 20 och ända til 40
dagar, hviikea tid til Mafkkräkets fullkom.-

liga utdragning, alt etter des mer och min-

dre åtföljande fvårigheter och läkemedlens

be/lxaffenhet , erfordras. Däremot fynes lik-

väl hade läkemedel och äfven Mafkens be-

ftänriiga fpänning dä den begynt at på frie-

kan omrulias, böra fnaraie och väl innan några

dygn påikynda des utgång, och hvad fkulle

väl kunna hålla den ia fi:lt om den vore al-

deiss fläc och glatt? Väl kan den ligga på
atfkilligt fäet och mycket fnodd in i köttet,

men det händer icke altid, och när man nu

lägger dertil förnamligaft den pläga fom vid

des dragande lörorfakas: få 'tycks nödvändigt

föTa . at den måfie hafva några fmå taggar

eller tänder hvarmed den häller fig taft eller

liår m.ot en lättare utdraoning (§. II.) Går
den på ofvan omförmnlte fätt hel och hållen

ut, få läkes fåret af fjg fjelft, utan fvårare

veri^ningar för den fjuka.
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§. ic.

Om Drackil<-Ottet under utdragningen af^

brytes, elier få ovarfamt handteras at det til

någon des del få anftickes at det af fig fjelft

brifter: få förorfakar det qvarbllfna iiycket

fiilelfår, fonn blifver fvårt at läka. Men äa
mer, däraf at någoa del af Drakfkottet qvar-

blifver, händer ej fällan vådeliga fölgder nain™

ligen inflammation, yra
3 ryckningar 5 kallbrand

.och en oondvikelig död y om icke någon fyn-

nerlig händeife infaller. En fådan förtjenar

at anföras: en af Qvinnokönet på Guinea ha-

de fått Drakikottet i vänftra armen, under det

utdrogs gick det af och hon föll in i feber

af fiflnämnde beikaffenbet. Gallandat an-

vände då mjukande omilagj aiFörande och ky-
lande medel 3 Febern lade fig, det afbrutna

Malkftycket fom qv-^rblifvit hade tagit fig en

annan väg, och, då den efter mogning öp-

nade fig, utdrogs fmåningom ockfå detta

qvarblifna frycke. Anno et annat exempel

,

fom ockfå tillika gifver åti1<iilig annan up-

lysning. På en Man fom viftats på Guinea
och fom gick fåfom Matros til Antillilka Öar-

. ne, yppades DrakjlvO:te*t under vägen i nedra

,delen af högra be 11: i: på inra fidan 3 det ut-

togs och karlen bota les .inom 29 dygn. Men
kort därefter fick hcin et annat på yttra fi-

dan af famma ben . man började utdraga det

och det hann ej längre ut än til en haif fot

då det gick af 3 det qvarblifna fiycket tog fig

en annan utgång , efter 14 dagar fick man
det ut och det hade 'ra^v:^ \u elier rörelfe.

Samma Kari fick l::-"^ d .cl e?- det t^-edie

lÅ 2 Drak-
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Draklkottet vid ^^ttra lotknylan af vänftra be-

net , det gick ockiå uty och efter ^ eller 6
veckor; uttogs på honom ännu 2:ne eller det

5':te och 6:te Draklkottet. Käivipher fager fig

hafva på en enda rr.enni/ka och på en fom-
inar, uttagit åtHninftone 10 Drakd^ott, ja det

fRal ej faikn hända zt en har 10 Drakikott

på en gång ehuru på färrKiida ftällen.

§. 16.

Det förfiår f:g at Drakfl-iottet är mera
fvårbotadt, cm det angripit Mage, Bröft el-

ler Skrot, än om det träffar i Armar eller

Ben ; fvårare om det är längre , t;ockare el-

ler bräckligare, och fvåraft om det efter af-

brytningen icke dör. Den fom märker fig

haiva fatt deua Malkkräk , aktar fig för ky-

la och rörelfe, fårat rnäfte hålla fig varm.

Hughes fäger at det gemenligen håller fig

under huden och fpatferar fnällt långs fet-

hinnan, få at, då det ena dagen är markeligt

vid Bröft elkr Mage, det en a två dagar der-

efter beiinner fig neder i benet, Hvad man
til förekommande af blodens gasning och til

hjelpande af kroppens invärtes rening bör

bruka, förftäs af hvad nyfs ofvan nämnt är.

IJtvärtes böra emollientia och Anodyna ( le-

nr.nde värkfti;lande } 3 til 4 gånger om da-

gen tillämpas , det är at lindra värken och

befordra ffäilcts rötning eller mogning: dock
i-nåfte de mjukande miedlen icke bellå af fe-

ta faker, emedan de i heta länder gifva an-

ledning til kalibrand. Sedan bör Draklkottet

up-
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upfökas, och på ofvan nämnde fatt litet til-

lika utdragas, fom Hier få ofta förbindnin-

gen öpnas 5 blifver det uprullade kylfet på
pennan eller tradiiickan för ilort, kan man
utan olägenhet Ikära det bort, allena man lem-

nar få mycket qvar af MaP^andan, at den
kan fällas vid flickan til fortfättningen af ut-

rullningen och Maiken ej får tilfälie draga

f]g längre in. Håller DrakT^ottet mycket igen

eller vil icke följa med, fortfares med förbe-

rörde invärtes medel, äiven fom på händel-

fe det (kullo gå af, då man tillika häldre lå-

•ter naturen verka än at förföka Hcärningar,

fom altid öka inflammationen. Tillika, med
ofvannämnde medel, har man ockfå förfökt

Mercurial-pilier , men utan verkan, änO^önt

det gått til fullkomlig fpottning. Däremot
har v. SviETENS Mercuriai-foiution altid haft

den önlkeliga verkan, at plågorna för den
fjuke varit m.indre, at Drakikottet gått lätta-

re ut och fåledes utan at afbrytas, at , man
fått ut det på långt mindre tid än vanligt

varit, och at det då altid befunnits vara

dödt.

§• 17.

De gamle brukade at hänga något bly-

Hyckes tyngd vid Drakllcotts-ändan
,
hvarige-

nom detta Kräk likfom af Tig fjelf fmånin-

gom utdrages 3 men det mifslyckades ock of-

ta at Kräket bröts af. SMom lenande medel
brukades af dem at hälla llället i varmt vatn

eller at betäcka det med omllag af Kornmjöl,

M 4 här-
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h?rigenom afmattades afven Mail;kräket få

at det des lättare måtte draga fig ut 3 -m^n
nyttjade tillika Plåiler af Lagerbsr och Bo-
ning. Gick Maikkräket af under utdragnin-

gen, ombandt man fxället ofvanföre
, på det

Ma/likräkets qvarblifna fiycke icke måtte
draga fig längre up : om Iivilket alt man kan
läfa hos yEaiNETA 1. c. o:h hos Aldk.cvaxdus

r:'pcl. L, 6. c. 2» KÄMfKER har ockiå för-

föktj da han hck et lefvande DrakfKOtt, at

det blef aldeles orörligt när varmt vatn Hogs

på; när det åter lades i ka]'t vatn fvängde
det fig mycket och ftack hjfvudet up öfver

vatnytan likfom för at löka fin befrielfe. Det
fattiga folket bruka at inipruta Tobaksrök
och at fiändigt hålla kallt vatn på ftället til

förekommande af inflammation: En del låta

naturen enfam råda, och tvätta ftället en-

däit med f/jvatn och rulla Maiken fmånin-
gom ut.

Vi n;ole nu Huta detta Mafkkräks Hifio-

r:a med en eli-r annan anmärkning. När vi

erindre o:s at ka'.]jnnan fots Spohmfkcn låter

våldrarjdi^en eller innan några' n^inLiter ut-

fträcka (ig til en baif gång ilörre längd än den
furat äget; huru myc!;et rr.era måhe icke

Dfakn^ottet lata fträcka fg på en ridiängd af

2o til 40 dygn bei;ändigtr Häraf tycke.< föl-

ja at då de Ltkomniit måtte de förlora myc-
ket af der;;s nata:k'ga tjocklek ( ^. 12.) och

at man torclc få afpruta näuan ico procent

på deras föregifne iängd. Iger-om denna gan-

Ika långfam.ir.a och mattande utöfnins tilli-

ka
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ka med ommilningen kring flickan, bote-

medlens verkan m. m., torde de ock förlora

fina fina fidotaggar eller tänder 5 eller ock
' deras taggiga fnabel^ emedan den icke af nå-

gon fom ikrifvit om deffe MaH^ar 5 ännu blif-

vit fedd 5 men väl och nog tydeligen om-
nämnd (§. 12.) Jag beder om tilgift för den-

na gifsning , emedan den någon gång til äf-

ventyrs kan tjena til at väcka fä mycket ftör-

re upmärkfamhet på detta underliga Malk^
kräks verkeliga atfeende. / y^lgem, Hifi. der

Eeifen p. 162, berättas at Drakikottet äfvea

uppehåller fig på HornboUvapen i mellan hud
och kött; den botas pä det fätt, at ftället

väl renas, Maiken utdrages, h varefter fåret

gnuggas med falt och befmörjes med färikt

Smör.

IJhkäborgs Mineral Källa beårifven

Qch Chemke underfokt

;

Af

JOHAN JULIN.

Uhleåborgs Helfo-brunn är belägen några

famnar inom Norra Tal I porten på en lag

ftrand vid den få kallade Bruiisviken.

M f Brun*
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Brunnen har aldraförft blifvit uptagen och ,

fatt i brak af en Stads-Fältfkär Billing om-
o

kring 1730 men fedan Jemnad. Ar 1761 blef

den ä nyo uptagen af då varande Stads-

Fältlkär Salandek, ifrån hviiken tid den år-

ligen hliivit nyttjad.

Öpningen inom Brunskaret är af 20 tums
tvärlinia, och djupet 28 tura.

Vatten - linien ligger 9 tum öfver den
nämnde Brunsviken vid medelhögd. >

Vatnet ledes til Brunnen igenom tvänne

ådror hvilka N O ifrån ftryka under en nå-

got Lerblandad Sandmark. Bruns-rännan af-

förer 2^ a 30 kannor i timmen.

Belägenheterne och negden närmaft Brun-

nen äro:

Emot föder Uhleåborgs Stad, på en lång-

llutt hafsftrand.

Norr och Vefier ut omgifves Brunnen af

några låga och vatnfjuka Holmar, af hvilka

de i Norr äro beväxte med Vide-bu/kar,

(Salix Cinerea) Kråk-ris (Empetrum nigr.).

Blåbär (Vaccin. Myrtil!.) och Åkerbär (Rub.

Arcflic.) De Veftra Holmarne, fom beflå af

Sand med gan/ka tunn Svartmylla, äro til en

del upodlade til Kål och Potates- land.

•

Ofler ut ifrån Brunnen möter några Aker-
lyckor och Ängshagar , ofvanför hviika vid-

tager en SkogJupen Stenbacke Indio kallad,

hvareft ibland liörre och mindre ftenkaft , be-

iiäende af en fvartgrå Granit ofta genomfatc
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af trånga qvarts - gångar , den få kallade

Sjelffrätften (Raapa Kifvi Fenn.) träffas i

et par jordfaila fieoar. Denne ilenart 5 fom
til fm fammanfättning befiår af Fältfpat, fvart

Glimmer, och något med Svafvei Mineralife-»

radt Järn , har jag äfven träffat vid ilora

Landsvägen i Haukipudas en mii N ifrån

Staden. Botten i den imeilan Staden och

Brunnen belägna Vik beiiår af fin fand och
någon i fenare tider af förruttnade växter

tilkommen gyttja.

Brunns-botten befiår af Sand- och Järn-
ockra , hvilken fenare äfven i myckenhet
deponeras i Brunns-rännan»

Jordmon omkring Brunnen beftår af en

röd Lerblandad Sandmo, hviiken några hun-

drade famnar åt Öfier förlorar fig uti en fin

hvit flygfand. Inga Berg eller Hållor finnas

i negden.

Inom Brunns-negderna växa åtfkilliga Ör-
ter hvarå förtekning nedanföre meddelas.

Vatnets hefkaffenhet.

1:0 Förändras icke märkeligen af om-
ikiften i väderlek.

2:0 Nyfs uptaget; är klart
5
omärkeligen

ftötande på blackt.

3:0 När Vatnet fqvalpas i täpt glas up-
ftiga några Luft -pärlor och hepatilk lukt

märkes.

4:0
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4:0 Smaken fvagt bläckacktig, litet flic-

kande.

f!© Brunnen fylles merändels hvar Vin-
ter med flödvatten ifrån Brunsviken ocli fry-

fer til Is.

6rto 12 tinrimar efter uptagningen i öp-
pet glas märkes inga Laftbiåfor mera up-
fiiga.

7:0 Fem dygn efter uptagningen då kärlet

varit löli täckt med papper, dog vainet an

i Gult 5 och öfvertäcktes med en tunn glän-

fande gul hinna.

8:0 Specinca tyngden kunde i brift af

vågbalk icke med noggranhet utrönas^ men
en kanna vägde 193 lod.

9:0 Vatnets temperatur den 29 Aug. 1789
var på Brunnsbotten 3 och vid ytan 4 gr. varmt

på Svenil^a Tbermometern3 Barometerns medel-

högd för dagen 2f , 74 Decim. tum. Var-

men i Brunnshufet If gr.

f^atnet iindevfåkt med PvcBcipiterande och

Reageva72de medeh

10:0 Af Acid. Vitriol. Concentr. Nitri dilut.

Salis commun. Acidum Tartari cryft. Aceto-

fella och Renllct Vin förbief vatnet oförän-

dradt. Således befanns pä denna väg intet

fpär til Alkali, Kalk eller Magnefia.

lI:o Af Lixiv. Tartari oförändrad t.

i:2:o Af tort AJkaii Vegetabile upfteg fi-

na Luftpärlor,

13:0
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13:0 Af Oxblods-lut fäides efter Aågra tim-

mar litet blägrönt nederilag, fom efter hand
drog fig til botten.

14:0 Af etuns Alkali Amoniacom Cauf!. bJan-

dadt med 20 uns Brunnsvatten bJef blandningen

i början oförändrad| men efter 36 timmar
fatte några gula molntappar vid fidoroa af

glafet.

ifro Af Lacmus - tindör utfpädd med
Elfs-vatten til full himmelsblå 5 blef violette

när därtil ilogs Brunns-vatten.

16:0 Röd duk (Bezetta rubr.) lagd i et

glas Brunns-vatten gaf efter en ftund en blek-

röd til violette dragande Tinåun

17:0 Galiäple - pulf^er gnidet i et tort

glas, gaf vatnet ftrax en hög gredelin färg

fom efter en ftund mera mörknade,

18:0 Några droppar Tinåura Galkr.

Spirituof. gaf vatnet llrax gredelin färg, fom
likaledes efter en ftund mörknade.

ig:o Varm The^infufion gjord med Elfs-

vatten blandad med lika mycket kallt brunns-

vatten gaf blandningen en Caffebrun färg*

20:0 Brefilie - infufion med lik^ mycket
Brunns-vatten gaf en ftark fvartblå färg.

21:0 Någre Blyfalt-Crylkller (Sal Satur-

ni) nedfälde i et glas Brunns-vatten ^ lämnan-

de i fallandet hvita trådar efter fig , och i fam-
ma mon, fom Blyfaitet under omrörningen
med et glasrör uplöftes, blef vatnet blacktj

men klarnade när deftillerad Ättika tilllogs.

22:0
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22:0 Någre Cryftailer af Hydrargyrus Cor-

rofiv. Alb. tiiredd efter Pharm. Svecica för-

ändrade intet vatnets färg och klarhet.

23:0 Blå Koppar - vitriol färgade blått.

24:0 Et qvarter Bruans-vatn blandadt nied

lika mycket kallt vatten, bleknade ilrax och

fälde Kaiken på tredje dygnet,

25':o Af grön Järn-vitrioi , Borax och Alun

förbief oförändradt.

Inkokmng och Digeflion,

26:0 I f Kannor Brunns-vatten afdeuilierades

i glaskärl til en trettiondedel , fom var brunt

och då den Hogs i glasikäl och lemnades at

ftå ftilla, fälde Ockra. Närmare afdundadt i

glasikål och filadt genom grå -papper fatte

inga Cryftaller. Blandadt med den pä filtrum

liadnade Ockran och afrökt til torrhet vägde
lämningen 8 Skrupel. Emot Hutet af inkok-
ningen upfteg Urineute lukt.

27:0 Torra Pulvret digererades med 3
uns Spiritus Vini RecPcificatisfimus , folution

blef brun och fmakade bitter och bälk. Spi-

ritus afdeftillerades 5 och af lämningen fom var

et fåpacktigt Extrac^ utdrogs med deililieradt

vatten gran Alkali Vegetabile Salitum ,

hvarom jag förvisfades då i uplösningen med
deililieradt vatten dröps en uplösning af rent

Acidum Tartarij fällning Ikedde genaft, och

Alkali Vegetabile tartarifat. föll til botten.

Hvad Spir. Vini lemnat ouplöft blef:

28:0



28:0 Digereradt med I Libra deftilleradt

vatten 5 Solution bief mörk och fmakade bäfk.

Af utiakningen fick jag genom afdoniining gö
gran Kokfalt, fom igenkändes af fioa cubilka

Cryfialler och fprakande på eldkol.

29:0 Kokades lämningen med en kanna
deftilleradt vatn hvaraf bekoms I2 gran Gips,

fom kändes af fma Selenitiika Cryilalier hvil-

ka icke löftes vid ny kokning, men i fynner-

het då det underföktes med A|k. Vegetabile,

då et riktigt Alkali Vegetabile Vitriolatum

upkom.

30:0 Refiduum efter fifta kokningen tor-

kades och digererades med deftillerad Ättika,

hvarefter lemningen fom var Järn -ockra af-

Ikölgd och torkad vägde 75" grao.

När Ättikan påftogs märktes ingen fräs-

ning, Ättickan tingerades ock intet efter l

dygns digeftion på varm Kakelugn eller i Sol-*

värme, uplösningen afdunftad fatte inga Cry-
ftailerj inkokt til torrhet uplöftes i deftilleradt

vatn, och fälde med Alkali Veget, et grått

pulver hvilket calcineradt fräfte med Vitriol-

fyra, och var fåledes Kalk förenad med Luft-

fyra, fom vägde 28 gran.

31:0 Ofvannämnde 7f gran Järn - ockra

digererades vidare med 2 uns ren Saltfyra

tvänne gånger. Lemningen afikölgd och tor-

kad vägde 25 gran. Blandningen brufade nå-

got med Saltfyran och Solution blef brun
dragande til grönt. Klara uplösningen mät-

tades
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tades med Alkali Volatile få länge något

Järn nedföll 5 hvarefter rent Alkali Vegetab.

tillades, och altfammans lännnades at ftå i 2
dygn, då en Berlinerblä fatt fig, fom aflkölgd

och torkad vägde 18 Gran.

32:0 Hvad Saltfyran lämnat ouplöft af-

Ikölgdes välj en del derat kokades och uplöftes

med Caaffic Lut. Denna uplösning famman-
löpte med Acidum Vitrioli til en limacktig

maffa men löftes intet. Den andra delen blan-

dades med tort latfalt ock utfattes för blås-

rör på kol, hvaraf iipkom en liten Giilacktig

glaspärla 5 fåledes var fifia uplösningen intet,

annat än Kifeljord.

Shitfats»

Det underfökta Uhieåborgs Mineral-vat*

ten befinnes altfå :

Klart, Exper. l, 2)5 innehålla Hepatifk

luft 3)5 Järn 4, 13, 14, i?? 18, 19 20,
3O5 31)5 Kaik förenad m.ed Luftiyra 30) ^

Fri Luftfyra 12, If, 16, 27)5 Alkali Mine-
rale 21)5 Flyg^^g^ Animalii^kt Lutfalt 26)5
Alkali Vegetabiie Salit. 27)3 Kokfalt2S)5
Gips 29)5 Kifeljord 32)5 och efter et Me-
dium af 15" kannor blir halten på en Kanna

Gran, Medicinal vigt.

Digeftiv - Salt . .1,0.
Kokfalt . . . . 5> 7«

Gips . . . . o, 8.

Kalk förenad med .Luftfyra i, 9.

Järn . . • . I, 2.

Kifel-Jord . . . i, 7-

„ 12 Gran.

Hvar*



1795 5 J?*^- Aug. Sept. 175

Hvartii kommer lös Luftfyra 12 cub. tum
och Hepatiik Luft^ fom antages tU lO cub.

tum på kannan.

Luftfyran famlades efter det fätt Ridd.

Bergman upgifvit i des Arhandiing om Bit-

ter &c. Vattens baiit och tilredning
,
Upfa-

ia 1776.

Hepatifka Luften Ikilgdes ifrån Luftfj-

ran med Kalk - vatten.

Inom Bria772s - Negderita dro fåija?2cle

Örter anmärkte,

Hippurus vulgär. Alopeciirifö ipmt. EriO'^

phov, polyft. vadmal, alpin. Phh-um pratens,

alpin. Tiiticnm repens. ElymitS aren. Ga*
lium^r-Åt, uligin. Aparine. CtrrdiS ivecic.

Alchemilla vulg. Potamogeton nat. Myofi.tis

fcorp. Menyanthes trif. h'ottonia p?J. Zy-
fimachia vulg, ConvoJvulus arv. Cirmpamila

rotundif. Cbene,pod, mura le. An^elica (]Av,

Oenanthe fiflulos." AlpJie media. Parnnsfm
paluflr. Convallaria biiolia. y-''incus conglom.
€ffuf- fquarr. bufon. campeftr. RmnfX zxiipus,

acutus 5 acetofeil. 7riej2t///is Emov. Faccinium
rnyrt. Vitx^ idea. Erica vu!g. Poiygomim
liydrop. avicuiare, convolv. Åvbntus uva urfi.

Pyrola rotundif, Cucuhr.lus Bjiien, Stella*

rid gram. Oxalis acetof. Sperguhi arv. Spi*

rea uim. Rubus srcl. Charncemor, Poteinilla

reptans. Coinarum paiuftr. Th.iiiEirmii llav.

R^nunculus flamm. ficar* repens^ acris. aqua-
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tilis. Caltba palafTr. Galeopfis tetrah. Sctu

tellavia galer. Rbmanthiis crifta gali. Eu^
phrajia oiticinal. Melampyruvi fylv. Pediciu

laris paluftr. Linnea bor. Tblnfpi arvens,

burfa paft. Caväaiiiiue prat. Sinapis arvens.

Vicia cracca. Trifolium rep. pratens. Z^^o;;-

tcdon tsrax. autumn. Cardinis heterophyll.

Bidens tripart. Gnaphalium dioicum. Eri^

gercn acre. Solidago virg. aar. Anthemis
cotula. Achillea miliercl. Centourea cyan.

Sonchus olerac. Fiola hirta palaftr. canina,

tncolor. C/?//^ paluftr. Levina minor, triful-

ca. C//rc';t' dioica arenar. uiiginos. leporina.

moricata elongata, digitata, fiiiformis, limo-

fa, pallefcens, panicea-, cefpitofa, acuta, ve-

ficaria^ hirta. alba nana. IJrtica mtn^^
dioica. Sagittaria fagittif. Pimis fyiv. abies.

Sulix rep. myrtill. depreffa, cinerea. Empe-
tnun ni sr. j-iinipevns ccnnm. Eqiiifetuvi ar-

vens. Osmundii firuthiopr. Lycopodium c!a-

vat. Selago. Spbagmim pal. Polytbriciim com.
Hypniim parietin. och åtlkillige Species Algae,

Til någon uplysning ora verkan af Uhleå-
borgs Mineral-Vatten, har nu varande Brunns-
Intendenten Herr Stads - Fhyficus AlTesf. Do-
61or JoH. Ad. Dahlgren benäget meddelat mig
följande Utdrag af Brunns- Journalen för 7 år

räknade ifrån T786, öfver de Sjukas tilftänd

efrei Branns - drickningen.
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Sjukdomar,

Ma/kar flere arter.

Gikt och Rheamatismer
Skörbjögg med och utan

fårn ad

Moder • pasHon
Ut/lag och Skabb .

Svag Mage. .

Cardialgie eller Magflen
Fallande fot .

Svag fyn och rÖda Ögon
Reform fvår

Hvita flöden • ,

Fånighet eller Vefania •

Gyllen - åder .

Hypochond. eller Mjeltfjuka

Melancholie eller fvårmo-

dighet

Oordentiig MånadsHöd
Föriloppad Mäsadsflöd
Rofen med och utan fårnad

Borttagenhet .

Njare- grusplågor .

Svagt Bröft och Lungfot

Gallacktig Colik

Summa

De Sjukas tilftånä

efter Brunnsdricka
ntnqen.

förbätt-
rade.

Frifke.
Obota-

de.

36
33

26

24
i

^6

31 12

9
5

I

7

6
2

4

I

I

I

I

2

3

I

I

3
— —

3

2 I

3,

4

1 i

3

I

3

S44I 82! 401

Angående Economien och Eysg-aden vid

Brunnen har Herr Asfesfor Docior Dahl';k£N
bwhagat meddela.

N 2 ^ Förra
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Förra Brunns-hufet il^al, efter gammalt
foiks Berättelfe , blifvit upfatt vid pafs den
tiden, fom Brunnen lörua gången uptjgs^ och

på Stadens Casfas bekoftnad by g dt.

Stads-FältHvärerne Billing och Salaxder
Ii2i^'a hvar efter annan haft tilfyn öfver Brun-
r.n. lils aRedne Landshöfdingen och Ridd.

jÄGE?A-ic:.x ftälde Brunns -vården under Pro-

vinc::! -Jwedicus ^Doaor Chr. Herm. Cargers
Intenuentikap. Ar I7r4 antogs en Stads-Phy-

ficus lom ociC af MagiHraten blef förordnad til

Brunns-Läkare och eLnottog fyllan 1780.

Et Konungens U:iTag ftadfäftade I7S7
Brunns- Intendentlkap=ts ojkiljacktighet ifrån

Stads-Phyficatet.

Ar 17S0 byggde? nu varande Brunns-

hufet, på Magiftratens betallning och Inten-

dentens föriliottkorrnad, fom af Stads - Caffan

återbetaltes med et belopp af 167 R:dr g JI.

Ritning på nya Brunnshufet är til Kongl.

Colleg. Med. af Herr Asfesf. Dahlgren in-

lem nad 1790.

Economien förvil as af Intendenten , fom,

enligt Konungens Höga Dom im.eiian Lands-

höfdinge - Embetet och Magiftraten, äger at

dericre redo vifa infor Magiuratcn och 24
Äldila.

Brunnens rätt til Territorium lar bero

af Siadens Jus Territorii til vifs plats, få

vida
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vida Konungens Dom ilöder fig pä det Jus
Dominii Staden äger å egen åbyggd mark
och ftälle.

Förklaring Sfver Chartan Tab, VL

A. En del af Ubleåborgs Stad,

a, BruÄHs - Hufet.

h. Apothek. JuLiNS Eotanilka Trägård,

€. Åkrar.

^. ^. Ängar.

e. Uhleå Elfs utlopp i hafvet.

/—^. Holmar.

u, Landshöfdinge - Refidence^ för dettä

Krono - Bränneri.

2P. Mjöl - Qvarn.

X. Såg.

3/4 Brunns - viken.

Indio Skogsbacke.

N I
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COLUBER fernigtnoftis: en aldeles ny

Hugg - Orm, funnen i Söderman-

land och befkrifven;

Af

ANDERS SPARRMAN.

-Det är få mycket befynnerligare at denna
Orrn, ehuru den förmodengen är tämejig a!l-

iriän, hitintils kunnat undankomriia beili.rifning

och afteckning, i et land at få månge och

ficarpfynte LiNNSi Difciplar. At den ej niå-

fte vara fäliiynt bör jag Huta däraf, at jag

förlldne år träffade 2:ne af faiiima Species

S. O. om och nära Stockhoim på Landsvägen
ej långt ifrån Dutnas, och ägde förut en där-

af, kommen från Nyköpings trallen 5 fåfom

ock a i Jägares och Landtboers vitsordance,

hviika pa wåti efterfrågan trott fig kännas

vid denna Orm^ort. I an}ed«-iing häraf och

hvad man kunde fiuta af annars trovärdige

faiv ej Naturkunnige Landtmäns berättelfer,

lärer Sverige utom denna och de ir)rut af v. Lin-

NÖ belkrifne
,

hyfa en och annan befynnerlig

och ingenhäds belKrifven elier tecknad Orm-
fort. Vore därföre väl om de, fom dylika

frnn de allmänna ikiljacktiga öfv. rkomma, be-

va"3de dem i lirct Bränvin för ar kunna til

Naturforskare nudcKla, jämte iä mycket af

Kräkets Hiiioria iori) kunnat t:ir>'allag.

Av/i'?/; -
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Naturliga ftorleksn af denna Orm utvifes af

Fig. A» Tab.Vll.hvilken föreflåHer hufvadet
och främre kroppen i profil af det Speci-

men jag fått från Nyköpings trallen. Des

Scufa - i6f T
223.

Sguamce ^Sj

Fig. B. vifar hufvadet ofvanpå, jämte en por-

tion af kroppen 3 efter en af de ofvan

nämnde, och blott från den andra varie-

rande med detj at förfla paret af de fmärre

fläckarne på hvardera fidan om Spina

dorfi voro mer än dubbelt längre 3 fåfom

Fig. B. utvifar, där^

Scuta - 183I
J>
231.

Squamcs 48 J

Hufvuäet är icke bredare än kroppen,

TÅnderne knappafl: fynbare, kändes med en

fonde helt fmå.

Betäckningen på hufvudet är genom faturer

Ikilgd i 9 delar i 3:ne rader flälde, nä-

fans fpets oberäknad, fåfom figurerne

utvifa.

Färg i allmänhet ofvan på kroppen: råfligt

ljusbrunt med afkgrått, beftrött med lef-

verbrana fläckar fålonda: En fmallefver-

brun linie går från hvardera af Nares
nedom förbi ögat och angulus oris^ bak-

N 4 om
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om fidfinämndej på en haif tams afftänd'

uphörandes.

En ftörre bran fläck intager hela

nacken lir?.x bakom de nämnde 9 Scu-

teila och är bakåt hjertlikt urhåikadj fe-

dermera och på hvardera fidan af rygg-

raden vidtager en rad af fmå fläckar af

famma färg rned den farra.

Färgen muier kroppen: Scuta abdominalia i

början hvitacktiga Ijuit raftfargade, ochfe-

dermera lialgrä.

Squamas caudal : råft- och Piålfargade.

Formeln på Squamulje dorfales: midrpå aflånge^

närmare Scuta äggformige, aldeles platta

utan all carinula, vid noga påleende hvar-

dera mot fpetfen märkte med en liten

mörk punåj fällan 2:ne.

Carafl, e!!er differentia fpecifica , utom genom
proport. raei. Scut. och Squam. utliakas

däixöre iäkraft falunda :

Cohiber ferrugin. cinereus, occipitali macala
magna cordata, dorfi ferie daplici ma-
CLilar. minorum, lineaque fuboculari lon-

ge extenfa, bruneo notatus: fquam.ulis

ovQtis, plnnis.

De platta f;ä'Ien allén?. ä:o tiiräckeligs

för hvar och en ar llvilja dctra v^spccies fran

våra andra SvenTka Coliibcres, liv i ka lånas ef-

ter hvarje fjäll ä^a en uphögd iinie eller
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köl ehuru Bvarken i S. N. eller Fauna Svec,

i ackt tagen. Tomt - Ormen eller Snoken C.

natrix kan desutom biifva af ofluderade lätt

åt/l^ilgd och lättkänd med en flor hvit fläck

på livardera fidan om och bak hoivudet.

Skogs - Ormen Preiler med fm rsäilai'! liel fvar-

ta färg. Den vanliga Hugg-ormen elitT C.

Berus ^med det at deo ar hrokrandig af fvart

och hvitt faoit biåacktigt eller ibland af brunt

och hvitgråty. förnäniligaf! at känna af et

jängs ryggen vägigt löpande fvart ^ ibland

brunt band på ymfe fidor af Ijufr blått eller

hvitt innefattadt. Efpingen C. Cherua är li-

ten, råiifärgad med et brunt band iängs ryg-

gen, mera ä ymfe fidor högvågigt i propor-

tion och med mindre tydlig ljus färg inne-

fattadt än på Berus 5 desutom afritad och
be/krifven på SvenfKa i Kongl. Acad. Handl-
iör år 1749»

En grmiflåckad Groda, funmn i Carls-

crona och beJJtrifven

;

Af

ANDERS SPARRMAxV-

•»-^etlaSpecie^?/rab.VlLförefläldt i naturlig Hor-
lek; är förut ingenlMds afritadfj men en lilörrc

N 5* art-
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art-förändring cläraf tycks vara be/krifven af

Herr Pallas från Ural-floden under namn af

Sitihunda , och ifrån Wien af Herr La Cepede
under namn af le Cvapaud verty aldraförft uti

Herr Laurentii Specim. Medicum under namn
af BuFO vividis. För et par år fedan i Aug. bör-

jan, under en 14 dagars viftande och com.mis-
fion vid Sjukhufen i Carlscrona, hade jag til-

fäile at några gånger fe flera af deffa Gro-
dor, tilförene i Sverige icke anmärkte, icke

heller af v. LiNNe uptagne. Jag handterade

den ofta utan at erfara hvarken den folani

nigri likt (linkande lukten , eller affilandet af

Hemm och corrofiva liqueurer, eller ögonens

gniftrande vid djurets ondfka, fåfom hos Herr
La Cepede omförmäles. Herr La Cepede be-

fkrifver desutom denna Groda från Bergs-

Jfkrefvor och murar kring Wien, fåfom grön-

med rödacktig botten och vårtorna på ma-
gen blåacktige, men Carlscrona Grodorne,

utom de gröna fläckarne ofvan kroppen med
en mörkare eller fvart Skuggning i deras kan-

ter, voro rent hvita, fåfom ock ölver hela un-

dra delen af kroppen, hvilken var ofläckad

utom några ftrödda varierande puncter under

magen. Teckningen med de gröna fläckarne

ofvanpå var för öfrigt något när lika hos

alla och fåfom figuren det utvifar. Caracle-

rerne komma i alla delar öfverens med Si-

tibunda af Herr Pallas utom det, at fiftnämn-

de /kal vara flörre an Bufo, famt färgen

imellan fläckarne blågrå och under orent

hvitt. Då Herr Pallas förmäler Sitibundae

plantag femipalmatae fub-heptadaclylae, lärer

han
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^ han för 6 te och 7:de tåerna räkna de calli

prominuli plantaram Hietatarfi, fora han fedan

nämner 3 hvilka dock på Carlscrona Grodan

äro därtil helt obetydeiiga, fäfom Fig. c, d,

föref^ällandes högra bakfoten på undra fidan med
fina nämnde knölar, det utvifar. Caiii inuti

händerna Fig. aA, föreftällandes palma dextri

,

Ikulle naT^an lika rätt eller orätt kallas fin-

ger, men deffa nsmnas ej af Herr Pallas.

Om det därföre annorledes med Sitibunda fig

förhåller, få utgör Carlscrona Grodan et di-

{xmdi Species *). Til ytterligare oplysning

aniöres nedanföre hela befkrifn. af Herr Pal-

las it. 1. p. N:o l6 **}.

*) Herr Coiiite la Cepede anmärker intet om tåerne

på fin Le Vert, men citerar Herr Pallas Sitibun-

da for at vara famma Species, fe (^es förtrafiel. Hift.

Nat. des Quadrupedes ovipares Tom I. p» 5g6»
Herr la Cepede lemnar darhan huru vida denna
Groda kan befinnas art-forandring af Bufo? I an-

ledning haraf bor jag nnmnaj at jag under min
korrta varelfe i ("arlscrona, oacktadt efterieende, ic-

ke fann någon flags Groda an denna och det blott

på et ftalle nedom muren och i flenrofet midt for

det få kallade Artillerie-hufet.

Supra ex glauco cinerafcens, maculis ex viridenti

nigiicantibus vana, fubtus fordide alba, plantis

femipalmatis fubheptadaöyiis.

Habitat in ficcis defertis ad fluvium Ural, oppi-

da & tortalitia quoque coiens, interdiu in antris

latens, veipere circum fällans, Bufonis forma fed

major.

Caput breve, retufum, pone orbitas quafi filo con-

jftr äum; palpebrae fubcarnofs \
Corpus punflis
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Utdrag af några nyare Aftronomijka

Obfervationer

;

JOH. HIERON. SCHROETER.
K-ongl. Ober-Amtrnann i Liljerithal vid Bremen,

I. fi-läehavans letäckning af Manen den 8
P\öv. 1794 har jag yttcfligare ganika väl ob-

ferveratj inträdet 8^ 6' 3 t. ver. Utträ-

det 8^ 5*9' 31^', 4. Vid inträdet fågs Alde-

baran åter några fecunder framför Mån-randen
och förfvann i et ögneblick mycket matt.

Vid utträdet på ofynbara Månranden glimmade
han up til fit fulla iken, högft inom en half

fecund och föll ftrax med rund form i ögat;

få at des diameter med full vifshet kan högft

utgöra en fjerdedels grad-fecund och väl där-

under. Natten imellan den 29 och 30 Jan. 1795
däremot, förblei fodra Månranden emot 3 grad-

fecunder Ikild ifrån Aldebaran; imediertid

ftrök denne emot klockan 12 i några fecun-

der tätt efter et långdräckt Mänberg, at han

tycktes likfom låda därvid, hvilket gaf lägen-

het til vidare anmärkningar om Mån-atmo-
fphérens ringa täthet.

2. Emo^

prominuHs Hifcis, tt verruculis ad latera majori-

bus pel* inguina & hypochondriä creberrimis con-

fpcrfum; palmarum pollex divaricatns ; plantarniff

callus ad meratarlum utiinque promiaulus

.



fervationer gjordes bekante i Philof. Transacf^-.

af famma år, mötte mig vid fölgden af Ob-
fervationerne mycken påfallande contraft och

vigtiga tvifvelsmål^ emedan detta matta Ikynn-

lande ljufet ganlka fällan är tillika fynbart på
bäda Mån -hornen 5 i fullkomlig proje<[^ion5

utan vifar fig mera nu pä det ena , nu på det

andra hornet, och ibland blott flyckevis, of-

ta åter, til och med vid de mäft gynnande om-
fiändigheter 5 är aldeles icke på någotdera horn

fynbart. Men nu fedan jag i 3 år forgfälligt,

med flera fiarka Tuber, fortfatt deffa Obfer-
vationer, och fått jämnföra en betydlig längd

däraf, fårat tillagt räkningar däröiver, har

den fynbara contraften blifvit öfveralt få up^
lyft, at vidare tvifvelsmåi därom icke väl

äga rum.
Under mycket olika omftandigheter af

Libration och Projec^ion, har det efter hand
för mig lyckats fex gånger at mäta detta mat-
ta utanför Hornfpitfarne på dunkla Månranden
fynbara Skymnings- ljufet3 hvaraf de beräkna-
de Refultaterne varit följande:

1 Den 24 Febr. 1792 =4® ^3' 23"== 2° 34' 2^^'

2 — 23 April 1792 = 5-° 6' 40'' 2° 35'' 40'^

3 — 25- April 1792 3° 5' 3o'^=:2° 23' 15^'

4 — 15 Mart. 1793 = 3°38' 5" = 2'='39' 6^^

f — 12 April 1793 =6° 6' 5-3'' = 2° 47' 54"
6 — 31 Oa. 1793 = 3° f o' 10" = 2^ 32' 30"

Den afmätte Skymnings-
Bågen.

Sanna Skymnings-
bågen i lodrät direcPt.

emot Ljus - gränfen.

om morgon kl.
5^, 4J

!

Deffö
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Deffe atvika uti fann utfträckning , efter

proportion af det afmätte föremålet
,
myck t

iitet ja mindre ifrån hvarandra, an man kun-
de vänta, famt gifva efter medium fanna ut^

jirächiingen af den för ofs märkbara ikym-
ningen 5 i båge af en på uplysnings

-
gränfen

lodrätt Stor-cirkel 5 rned uteflurande af half-

ikuggan och den lilla R.efraclion 2® 35' 28^'.

Utom des inneliålla mina vidare Obferva-
tioner, fom äro gjorde med en af mig lyckligen

i Rånd bragt ftor Ref]e<5tor af 27 fots längd
och 20 tums öpning

,
m.anga märkvärdiga

uplysning3r och 3 goda eftimationer, hvars

beräknade Refultater äfven ftämma mycket
väl öfverens med ofvannämnde miedium.

Den om det hela upfatte Afhandiingen, fom i

tryck torde utgöra tio ark, är för vidlöftig

at införas uti en Periodiik Samling , och kom-
mer at bifogas andra delen af mina Seleno-

topographi/ke Fragm-nter, fom ligger färdig

til tryck, och innehåller mycket nytt.

3. Den i Martio 1790 uptäckte och uti

Philof. Transafi. för 1792 bekant gjorde Skym*
ning uti Venus ~ Atmofpbéren ^ har jämväl ge-

nom nya af mig gjorde Obfervationer och en

god mätning af den 21 Maj 1793, fom ock
en obfervation af Herr Herschhl den 20 Maji

1793 ftörfta vilshet blifvit fiadfifi. Min
förila mätning den 12 Mars 1790 gifver den
afmätte Skymnings-bågen efter en mycket no-

ga uträkning = If^ig', och förJanna utjfrack-

ningen
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ningen i lodrätt direktion på Ljusgränfen

,

4° 36' 28"* Nyare mätningar den 2I Maji

1793 däremot, gifva den afmätte bågen, vid

Veneris märkligt mindre afftånd ifrån Solen,

— 19° 28' ochfa72na utfträckningen 4^3 ^' 34''f

få at bägge Refultaterne händelfevis och öf-

ver all förmodan lläroma öfverens på en mi-

nut. Bägge mätningarne fkedde åter , endaft

med en ringa 74 gångers förlioring uti en

7 fots Telefcop, ifrån de Ikenbare hornfpit-

farne^ få at jag endaft mätte det egenfeli^a

niycket mattare afftickande Skymlings - Ijujet^

och fåledes Haljfkuggan 'jämte Strålhryfningen

reåan genoi7i fjelfva Observation voro af*

trägne..

Vid den för denne gång den 2 Januari!

1795' inträdande nedra Conjunåion af Venus
däremot, tog jag i mångfalt affeende tilfalle

at beftämma fynbara Proje^ion af ikymnin-
gen på det fätt, at jag utom fynbare Dia-

metern jämväl afmätte heja ftörfta linien ifrån

bredafte uplyfte delen til linien af Skymnings-
fpetfarne, i lodrätt Dire^lion. På detta fätt

lyckades för mig ifrån den 15' Dec. 1794 til

den 10 Jan. 1795' Nio under heit olika Ve-
neris afflånd gjorde mätningar

,
nämligen Två

med famma ringa 74 gångers förftoring i 7
fots Telefcopen

,
Fyra med en dubbel få ftor

j6o gångers förftoring af famma Telefcop,

och Tre med en förträffelig 13 fots Refle-

élor af 9| tums öpning. Nu i förväg är jag

endaft i itånd at upgifva Refultatcrne af den
efter
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efter /lutade Obfervationer däröfver tillagde

räkning
5

1 Refaitat af de med 74 gångers förfto-

ring uti 7 fots Schraderfke Telefcopea
gjorde Mätningar.

Den aTmätte Skymnings-bogen Sanna Utfträcknii^gen.

1 Den 22 Dec. 1794 — 13° f
8^ 7^' = T° 22' l^"

2 — 10 Jan. i79f = iS° 9' i"=f°26' 4"

Medium 24' 19"

2 Refultat af de med 160 gångers förftoring

och famma Teiefcop gjorde matningar.

I Den 1 5 Dec. 1794= 12^ 10' 43'' = 7° 4' 44^'

2—17 — =12° 22' 2^" = 6^ 33' 50''

3 —18 =1)^ 15' 27" = 7^ 38' 4''

4 — 19 = I4°_28^39'' = 6^_5o^_iV_'

Med. =7^ i' 43'^

3 Refultat af de med 136 gångers förfioring

och 13 fots Refle^lorn gjorde mätningar.

I Den 20 Dec. 1794 == 17° ^3' 14" = 7° 39' 40"
2—22 20° 22' 27^' = 7° 4^' 31"

^ 23 — 22^ 7' 29" 7° 32' 2"

Med. = 7° 39' 4"

Hvart och et ilag af deffe mätningar

har verkeligen mera noghet, än jag efter be-

Ikaifenheten af det afmatte föremålet kunde
vänta, i det Itörfla afvikningen frän medlet

vid N:o i blott utgör 2 minuter eller |V af

ut-
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utfträckningen: vid N:o 2. blott 36 minuter
eller yt och vid N:o 3. blott 7 minuter eller

af medel-itorieken3 och man fer tydligt

nog, at de i förhållande Hcarpafie fördoringar,

fåiom 74 gånger vid 7 fots Tuben N:oi. och

136 gånger vid 13 fots Tuben N:o 3, gifva

de minfta ilcilnader, famt at man ganfka läft

med ftarkare aggrandering kan gå för långt.

Märkvärdigt är, at de bägge nyare, med
74 gångers föriloring uti 7 fots Telefcopen,

uti ganlka olika omftändigheter gjorde mät-»

ningar N:o I, med de både äldre af 179O
och 1793, fom ock gjordes därmed, öfver-

måttan noga fiämma öfverens^ emedan jag då
icke tillika afmätte halflkuggan och ftrål bryt-

ningen, fom nu Ikedde. Ty om medlet af

de bägge äldre 4° 36' l^' afdrages ifrån de
bägge nyares 24* I9" få blifva 48' I8" of*
rige for haIf/kuggan och firalhrytmnzen ^ en
produc^, fom förträffeligen inftämmer med
Solens utpr Venus fedde medleriia radius

22 min. och tätheten af Venus Atrnofphé-
ren

, for hvars bori%onteia Strälbrytrjing 16
viin, 1 8 fec, ofverft^juta.

Produ<5terne N:o 2 och 2 däremot rne loifva

tydligt nog, at man med en betydligt iiarka-

re förftoring 5 fom dock i propor tion än ni har

tilräckeligt ljus, ikai kunna biifva VL^rfe och
obfervera de ytterft fina och i farnma mon
ytterit matta (lutfpetfarne af det projicerade

O ii^ym-
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/kymnings-ljufet, vid pais 1,5- til 2 grad-
fecunder längre , och låledes med en utmärkt
klar 136 gäng. förRoring af en 12 til 1 3 fots

Reflecior med 9 til lo tums öpning, om-
kring 2 grader af fanna utiträckningen ftörre.

Äfven få märkvärdigt är, at jag den 20
Dec. 1794 icke alienait, fom ofvan anmärkt
är , afmätte ikymningen 77/eä inneflutanäe af
halfftiuggan och rejrncfioji ^ utan ock ännu
farlkild: utom dejje 5 iikafå lomi åren 1790 och

1793; få vida nämiigen fkymnings-ljufet ge-

nom fm mattare färg utm.ärkte fig på mörka
haifkuian. Märkvärdig är ock härvid den
pioportionella öiverensiiämmelfe3 ty räknin-

gen gifver den airnäiite hk ymlande bågen //2^/7«

huJfihigga och firårof'ytra::g = 15° Ii' 34"
och fanna utiträcKaingen = 6° 42' fo". Med
fairma oculér och [3^ fots Reflec^orn , inom
famma halftimme afmatt, utgjorde bågen //i.-^

in7:efluti72 halffiuigga och refraäioii-zz 17 ° 23 ' 14"
och fallna utiträckningen 7° 39' 40". Afdra-

ges häriiiari bemäite 6® 42' fö" få blifver för

LalfOvUggan och refraclion öfrigt 56' 50",

cch följor af deffe och ofvannämnde N:o I

jämnförde Fyra mäiningar af åren 1790, I793>

1794 och 1 795*5 ^'^ JHorizoutela Strälbrytnin^

gen i Veneds Atmofpbcv efter Meåiiim af få*
Sant öfverlliott

^
famt afdnigJiing nf 22 min.

for halfihiggan
^
utgör 30 34 fic, eller

vid pafs en balf grad; om ock denne af mät-
ningarne följande utiiakning, för möjeliga

mätningsfel, ikulle anfes för högft unge-



Vid fådan öfverflödig öfverensilämmelfe

af alia deffe i, utdrag anförde obfervationer

och mätningar 5 kunna väl de inkail^ fom där-»

emot göras uti Philos. TransaS. 17935 Oii the

Planet Venus ^ icke liort verka. Imediertid

har jag icke allenaft meddelat Engeldia Socie-

teten en del af mine nyare iladfäftande ob-
fervationer i detta ämne 5 utan ärnar ock tii

tryck befordra mina famtliga mångfaldiga Ob-
fervationer i behörig ordning, lafom. y^pbro»

dito^rapbifke Fragmentev til noiiare kännedom
aj Plaiteteit P^eneris bergacktiga yta , Rotation

och Åtmofpuér ^ hvartii koppartariorna äro un-

der arbete 5 och där jag äfven på fäkra grun-«

der får yttra mig om Randbergen pä mörka
baljkulan af P^emis ^ hvilka vid åtikilliga bland

ofvannämnde Skymnings Obfervationer ome-
delbart af Solen bordt vara uplyde, och bviL
kas lodrdtta hogd räkningen medgifver fligd

ifrån \ til 2 \ geograpbifka milars hogd.

Liljenthal den 14 Febr. 1795".

O 2 Be-
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Berättelfe om en i lenare tider tilkom-

men Ö på Falfterbo Ref, jämte befkrif-

ning på TRITICUM Juncezim L.

därftädes funnet

;

Af

AND. LiDBECK,
Botanices Demonftrator vid K. Acad. i Lund.

Ljju72gen kaiks den iTiagra och obördiga

trackten kring Faiflerbo och Skanör af mera
än en mil i längden och en fjerdedels i bred-

den. Den är öfverhopad med fiygfand, fom
dels är med Ljung öfvervuxen, del? obetäckt

och famlad i flora drifvor. Denne trackt, nu tje-

nande til föga nytta, Ikulle bevuxen med
n^vog vara tn ovärdjrl ig /l:att för den kring-

liggande mall Ikoglöfä delen af Skåne. Flyg-

fanden , fom tilfoggr hela negden märkelig

fl^ada, ikulle äfven därigenom hämmas, och
tilhopa hällas. Oacktadt den llrängeligen för-

budna. men likväl gänpfe torflkärningen på
Z;'/. /./r^v;, och oacktadt tiigränfande Allmoges
icke allenail forglusiier , utan äfven geniträf-

vighet, at vidtaga matt och fieg til flyf: -an-

dens iiindrande, har den dock med tidci och
årligen mycket fäitat fig. Stora Sandberg

fm-
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finnas kriiigflTÖdde , och med Ljong bevux-

ne. 'Folket i Fulfierbo inbilla (ig 5 at fan«

den drifvit med ilorm ut i liaFvet j men
fannoiikare härieder den fig juii därifrån.

Ljungen har förmodeligen varit f öbotten , och

är icke annat, än en fortfättning af Falfler^

ho Rej^ fom är en, halfannan mil under vat«

net i föder från udden, på hvilken Faljiev-

ho är beiägen, utlöpande refvel eller fand-

bank, beitående af den kiarafie flygfand,

utan at knapt någon ijöväxt eller gräs på
botten träffas. Stenar finnas i mängd på viffa

ftällen. Vatnet är af olika högd, närmafl:

landet knapt en aln, längre ut tiltager det.

Refvet blir hvarje år grundare, troligen dy-
medelft, at flygfanden genom hafvets rör^lfe

alt mer och mer där hopdrifves. Pä de ftäl-

len man för tjugu är fedan gick med fiora

båtar, kan nu knapt den minlia framHäpa
fig, och ålderftigne män berätta, enligt deras

föräldrars upgift, at man i början af detta

århundrade med jagter feglade, där nu näp-
peligen et qvarters högt vatten är.

Archiater v. LiNNe anmärker i fm Skån-
fka refa, at Rejvet *) här och där koxar utur

O 3 vat-

* ) På Caitan i Arch. von Linncs Skånika Refa vi-

far fig Kefvet akieles v anfl<ape iigt , och mot
lingden alt for fmait. På famma Carta aro äfven

uteglomde två backar på Ljungen : Bolehåck en half

mil från Falflerbo, fom från norra hafsftranden

går up til landsvägen, och Ammehäck en fjerde-

dels mil från Falflerbo, fom aldeles genomfkår
Ljungen från norra til fodra hafsftranden»
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vatnet, men at de torra platferne vid blåsvä-

der öfverfvämiTip.s, Na omfider har en liten Ö
liannit dana fig, fom i alia årstider och vid

aiJ väderlek är läker för total öiverfvännning.

En balf mil från ytterfia Jandudden är denna
Ö belägen, fom enligt trovärdige perfoners

Intygande få tilkommit, at pri detta 3 från

lång tid til baka ur vatnet upftuckne ftällej

för omkring 2^ år fedan Sandhafre (Elymus
sienarius ) fäftat fig. Detta gräs, fom år från

år förökat fig, har qvarhällit den ditkaftade

fanden, tång, och andra kringdrifvande fjö-

växter. Därigenom har ftället i ikapnad af

en haltmåne få häftigt tilvuxit , at det utgör

666 och däröfver famnar i omkrets, famt nu

fört enar namn af en liten Ö. Folket i Fal-

iterbo kalla den KUppen, Pä norra fidan är

denlägft, på den öftra högft, där den til och

med ligger 5- alnar öfver vattenbrynen, fom
kommer däraf, at hafvet rutar här häftigaft

på och hoptränger fanden. För icke längre

än 13 år fedan
5
öfverikölgdes Kläppen hvar-

|e år om höfien , men är nu få hög, at den

endait til en \itQv\ del vid den årttiden hår

under vatten 3 den utvidgar fig äfven årligen.

Man har alla fkäl at tro, det hela Rexvet 5
ei%

ter lång tids förlopp, på det fättet up*»

landas.

För-

Sid. 222 vSkånfka Refan, fages: st hjvngen til fior

äel om Iv^jldj i::in!c.sr^s. Detta är åtir.inlvone nu

oi:;'U',Klncli-. EnclaCr ct litet H-ycke vid byen Kam-

f ciir Lj7ir:K:: tar fin Ixn-inn, ofverfvamma?.

Dcu 6;''i'"n cxi."^ hr vorr bcla .'.cr Hj.\cnom, urom

det ar do vmiisuinäc backav ftuncioin uig-a någct.
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Förlidit år befökte jag nämnde Ö, dä

|ag fann den öfvervoxen med Eh^7ms arena--

rius^ fom här upnädde flörfta möjeliga högd,

och hvilken den lilla Ön har hufvodfakiigeri

at tacka för fin varelfe. Andra växter, fom
här träffades , voro :

Avundö phragmiteSj Cbeitopoditim maritlmum^
Salfola kali, Riimex maritin^ios,

Årenaria peploides, Eunias cakile.

Atriplex littoralis,

Men i fynnerhet var det mig en fägnad,

at här uptäcka Triticnm junceum ^ et ej til-

förene i Sverige funnet Gräs. Jag fåg, at

det äfven i fin mon tjenar at fäila flygfan-

den. Des rötter äro väl icke färdeles flora

och ftarka, men altid ilodo flera Mnd tilfam-

mans, och på det fättet lånade hvarandra ftyr-

ka, at fammanhålla den flygtiga fanden. En
befkrifning af detta gräsfiag, fom na torde

få anfes för inhemlkt, lärer få mycket min-
dre vara mifshagelig ^ fom jag i famlingar

och hos Äa(Piorer fett, at det icke fällan biif-

vit mifskändt.

Iriticum Juncenm.

Calycibus f - floris truncatis, folils ^nvolatis.

Linn. Amoen, Acaä, 4. p. 266. Syd. veg.

Gramen txitizi fpica mutic^ fimili Bauh. Fin.

9. prodr, 18. t. 17 theaU\ 1^2^ Sckeuch:
Gram^ 7. Mop.is. ////?. 3. 178. 8^ i- i- /• 5*.

O 4 Iri'
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Triticum radice repente, cuimo duro, foliis

hirfatis, iocafds f - floris. Hall. helv,

n. 1428.

Defcri^tiö:

EaJir^ ftolonibus reptans , geniculata, Radien^
ils

^
filiiormibas, albidis, rigidis, longiffi-

mis^ prope geniculam exfertis.

Culmi plures, ad radices fabramofi, ereåi,

teretes, vaginati, loliofi, fuperne nudij

firiati, glaberrimi , 3-4 pedales.

Fdia infe me vaginantia, caulina remota, an-

gurnsfima, plus qasm pedalia, iinearia,

involota, apice fubulato, tereti, firicSa

nec rigida, fuperne firiata, hirta I. pube-

fcentia, fubtus lEevisfima ftriis obfoletis.

y^igince caulinsE, ar^lse, laEvisrin:iae. LignldS

brevisr.masj fubcrenatas.

Vag':n£ inferiores latiores, margine membra-
naceae firiats, glaberrimae.

Spici palmaris, Receptaciiluvi (fen

chis^ flexuofum, alternatinn hinc conve-

xum, ilriatara, inde excavatiun, iaevisfimum j

marginibus integerrirais, nec Icabris, arti-

culis dentibusque unciam remotis inter-

ceptum. Articuli tumidi, albidi.

fpieidie f-florx, fesfiles, latere piano Rachi

adpreffae , tereti - conipfejTiiifculae, fere

uncia-
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unciales: Flofriilis diflichis, oblongo-Iinea-

ribus, obtufis, muticis.

Calyx bivalvis. Vahul^ fubaequales, obtufae,

fubtruncats , interdum bilidae^ convex^j

Pnats, giabr^.

CorolliB vahitla exteriör ~ longior, convexa,

Jeviter carinata, carina ad apicem val-

vulae enaarginatam in mucronem brevis*

fimum derinente3 in flofculis terminali-

bus faepe ciliato-fcabra, intus pabefcens,

extus glaberriiT.aj i7;^mor concava, mem-,
branacea, apice rotundato - obtufa, mar-
gine ciiiata.

-et

NeElarii foliola minutisfima, ovato - lanceo-

iata.

Filamenta 3 lata, brevia. Aniherce iato - ii-

neares, bafi bifidae, pallidae*

Germen lineare, apice villofum. Styti da©
longitudine vaivularum3 Stigmata plu-

moia, aibida.

Semen valvulis cor. inclufum, tandem difce-

dens, tereti - fulcatum, longitudine fios-

culorum.

Tota planta facie glaoca 1. aibo - virefcente.

Närmaft kommer detta gräsflag til TVv-

ticum repe/7S L. , men ikiijer fig tydejigen med
fina afftympade glum^ calycin^ och coralliinB^^

O f
lamt
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famt fo/ia involuta. Det är desutom myc-
ket ftörre, och des öfveralt gulgröna färg kan

antagas til cliaraåer habitualis.

Grnnien Trifici fpica miiticce fimili^ fomutur
Bauhin blifvit ofvanföre anfördt och hvilket

ScHEUCHZEK. med fm förträffeliga noggranhet be-

Ikrifvit, lärer ej kunna iluljas från detta, ehu-

ru vid jännnföreifen med et Specimen utur

Herr Profefior Vahls hand , från gräfets, en-

ligt Bauhin, rätta ftamort Baiel, linnes nå-

gon olikhet 5 och tyckes det farama komma
T, repens ännu narm.are, eller vara midt

imellan båda. De mäfta glumae därå äro

hvai[a dock ej mucroriatce
^

utanpå, färdeles

CidycincB.^ äfven fem Rachis fträfva och finhå-

riga {ciliatce). Antalet af flofculi kommer
dock öfverenSj likfom bladens förhållande at

vara invohita^ och fpiculae mycket ljusgr072a.

Von LiNNé fynes imedlertid hafva famman-
fört det med de Specimina, hvilka han er-

liåililf genom Hasselqvist från Orienten, dem
detta Svenlka til pund och pricka liknar.

(Kerb. Berg.)

Binamnet utur Morisons Hi/i. pla72f. fkul-

le jag hållit för mindre fäkert , äfven fom
figuren, emedan bladens inveckling hvarken
namnes eller teknas^ men fom det blifvit

titadt efter Baunins figur i hans Prodr, /.

17. och denne fä väl fom Scheuchzer och

Haller nämna denna inveckling, få anföras

det äfven här. Roten är dock desutom hos

båda



båda Aa(?(orerne vanfkapelig, dåden däremot
aldeles liknar Qvickvotens.

Gi^.iEL. F/or. I. p. iig. fom Reicfpardt
i fit P//?^^, citerar vid detta gräs, kan
förmodeligen ej hitföras, emedan blommorne
på det Siberiika flaget fägas hårige och med
arifias förfedde.

Be/krifning på et nytt Genus PTERO^
MALUS ibland Infeäerna^ hörande til

Hymenoptera, titi Herr Arch. och,

Ridd. v. LiNNés Syftefna Natur ;

Af

NILS SAM. SWEDERUS,

Alla Syffemer för de tre 'H7,tv.:'t'(\s Riken

hafva i (in- början varit mycket infl^ränkta.

Men fedan med hvarje år nya uptackter blif-

vit gjorda, hafva ock Syftemerne nödv^'ndigÉ

måft utvidgas, ej allenart i anleende til be-

Ikrifningar af nya Species , ut?,n äfven for-

merandet af nya Genera 5 få frarnt man icke

velat våldföra Naturen och enTidigr tvinga des

alfter under et visit antaget Syiicmj fom,
ehum
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ehuru godt för fm tid , likväl måfte blifva ja

äldre ja ofulikomligare. När man jämförer

förfta och fjette Editionerna af LiNNés Syfte-

rna Naturae, när man fätter denne fiftnämnde

emot den Edition, fom Herr Gmelin nyligen

däraf utgifvit , huru högft märkelig blifver

icke Ikilnaden, och man torde kunna falla på
denj tankan , at en total reformation uti et

fådant Syftem vore nödvändig hvart 20:de

,

åtminftone hvart 2f:te år, om eljeft Natural-

Hiftorien med famm.a ifver idkas hädanefter,

fom de fifi förflutna 5*0 år. At måtteligen

och på fäkra grunder hänföra nyfs up-

täckta naturalier til nya Genera, är fåiedes

at uphjelpa denna vetenfkap, och bringa

henne närmare til fullkomlighet. LiNNés Ge-
nus Cynips fynes mera vara formeradt af des

lefnadsfätt, än andra urlkiljande characlerer

af kroppens delar 5 hvarför^ det visferligen

behöft delas, ockfå har jag därifrån til mitt

nya Genus utbrutit et eller annat Specie?, då
äfven nya charat^eres generici för bägge va-

rit nödvändiga. Fra<5^ura antennarum och den
befynnerliga planities alarum äro få conftante

kännemärken för mitt nya Genus, at det
ganlka lätt urfkiljes ifrån alla andra hö-
rande til Hymenoptera. De många öfver-
ensflämmande nya Species, fom jag däraf up-
täckt och nu ikal belUrifva, rättfärdiga des-

utom mitt påftående, at de ej kunna föras

under något af de gamla Genera af denne
Ordo. Genom anftald jämförelfe kan detta

ännu bättre utrönas. Vidare behöfver jag

icke
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icke förorda 5 utan fkrider närmare tiJ be-

fiirifningen af

Pteromalus.

Cbara&er Ge72ericus.

AnteJinct fra(!jlas5 intimo articulo longiori fili-

formi, exterioribus fubmoniliformibus-

Alc^ planisfimae, vena unica marginis exterio-

ris, absqae fiigmatej poftice orbiculatas.

Cynips.

Cbaraäer Gemricus,

Os nnaxillis absque probofcide.

Antennas filiformes.

Al(2 planae, venis paucioribus
,
poftice ovatse.

Aculeus fpiralis, faspius reconditus.

Defcriptio?2£S Specierum.

I. Pteromahis Fuparum läte viridlsy

ore^ antennis peäihusque flavis.

Habitat in Papis Papil. Brasficae, egre-

diens primo vere

De-

* ) Detta lilla Kraket«; hushållning tilkanna gifver

mycken ofverlaggning. Då Kålmafkarne aro ta-

meligen vaxte, farter denna Pteromalus (ina agg på de-

ras rygg hvilka, utkläckte, fnart igenomtranga deras

hud, och lefva af deras inelfvor, dockfkona de deras

partes vit^ effentiales; men då Kålmafken gått i Pup-

pa, och de fåledes hafva fatt tak ofver hufvud tit

vintern, fortara de alt hvad fortaras kan, utom
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Dtifcv. Medis magnitadinis in hoc Genere f.

pulice duplo fere major, totas late vi-

ridiSj minutisfime punaatus.

Stemata diiute rufa, pellacida.

Os 5 Antenna peaesq-.ie ti a va.

^-l/i^ al;jo - hyalms ^ vena marginis con-
colore.

Ohf. variat corpore fufco - virefcente : anten-

nis nigris bali tlavefcenuibus. Fortailis

diiferentia lexus.

2. ftCVöViahlS Bic oIqt niger^ore^antBU^

nis ^ maciila ahdomi?us media
^

pedihus.juc

flavIS : alls margine crasfiori ciliatis.

Habitat

DejCr, Magnitado pulicis.

Antenn<2 fraas & moniliformes , ut in

congeneribus, globulis tarvien ob-
longis.

Al<z hyalin^e^ margine exteriori ciliato.

Åhäomen deprelTam, luborbiculatcm, fub-

petiolatum, in medio macula magna in-

rramarginali fordide flava. Abdomen
fubtas quocue medio fiavsfcens.

Pedes omnes tlavi, tibiis pofucis fpina

longiori concolori.

Ikalet fom utgör deras vinirerboning*. Nir våren

kommer, båra de fmå bål på Puppan, ocb flyga

lin vag, tor at i anfeende til fin pofteritet utle

famma foda , lamma beqvimligbet. Store ara

Herrans verk; den fom daruppå acktar, ban hafvei

luft daraf, Pialm. m:
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3. Pteromalus Bipdincfatus niger: ore^tho^

rads dorfo pedibusque flavefcentihus : alis

macula parva^ rotunda^ nigra,

Habitat in Uplandia, capt. d. 23 Julii.

Defcr, Medias eft magnitudinis.

Caput nigram 5 ore flavefcente.

Åntenna nigrae, bafi fordide flavefcente.

Thorax longior quam in congeneribus

,

niger 5 dorfo flavo apice nigrOé

Ahäomen breve, glabrum^ nigrum, fub-

fesfile.

/ Al(Z hyalinae, macula ad marginem ex-

teriorem ciliatum parva rotunda in-

tramarginali nigra.

Pedes florefcentes toti.

;
(Fortfättn. i näfta Qvartal.)

Rdttelfer uti det föregående Andra Qvartalet^

Pag.i04R.24ftär:^^=^^ X Sin. 4?- -

läs: de-^^y^ Sin.4v°—2 *v ^ » 2 Sin. TV

Pag. 116 rad. 6 flår: Fig. 135 läs: Fig. 23.

Pag. 122 rad. 3 och 4 ftår: visfte man likväl

orfakenj läs: visfte man likväl aldrig or-

faken.^

Pag. 124 rad. 26 ftår: af Franlka Byggmäftarenj
läs: af Fiamfka Byggmäftaren.

FÖR.
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F O R T E K N I N G.

På de Rön, fom äro införde uti detta

Qvartals Handlingar.

1. iiya och mmdre kända Svenfka

Laj-arter; (Fortiättn.) af Erik Acha-
Kius 127

2. SIdgtct Dodfkott (Faria}5 af Adolph
MODESR. . . . . . 143

"

3. Uhieäborgs Mineral'' Källa lijhvifven

och ckemice tmäerfåkt; af Johan
Julin. . . . . . . 167

4. COLUBERferruginofus en ny Sven/k

Huggorm 5 af Anders Sparrman. 180
y. En gvonfläckad Groda funnen i Carls-

crona; ax Anders Spahrman. . .183
6. Utdrag af några nyare Afironoraifka

Oljfervationeri af Johan Hieron.
SCHROETER. . . . . . iSÖ

7. Beråttelfe^ om en i fenare tider til-

kommen O Falfterbo Ref^
jämte be-

Jkvifning på Triti^um junceum därftd-

des funnet ; af Ai\-ders Lidb^ck. . 194

[ 8. Befkrifning pä et nijtt Genus Ftero- '

MALus ihland bife&erna , horande til

Hymenoptera, uti Arch, ocb Rid-

daren VON LiNNés Syfterna Naturel:;

af Nils Sam. Swederus • • 201
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KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
F Ö H M Å N A R N E

OCTOBER, NOFEÄIBEi\ DECEMBER,
Kr 179 5.

PRyESES,

Herr NILS von ROSENSTEIN,
Landshöfding och RTdd. Jjf K. Nordrtjerne-Orden.

Nya och mindre kända Svenfka Lafarter,
bc/lrifnei {V:te Fort/äWiing^*')

e tvänne Lafarter, b vilkas befi^rifnin^^ar

jag denna gäng fär äran til KongL Aca*
P derriiens

^•'0 Se Handl. 1794 '^om. XV. II. Q vart. p. gi och
III. Qvait. p. 176 famt 1795 Tom. XVI. 1. Övart*

p. 3 och III. Qvatt. p. 12.7.
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demiens gran/kning öfverlemna, höra til dem,
fom framl. Arch. och Riddaren v. LiNNé kallat

Filmitentofi, De hafva, efter hvad jag kun-
nat inhä iTitaj icke förut af någon fåfom fär«

/kilde och egne arter biifvit anfedde eller

nämde. Icke deftomindre har jag funnit

dem få väl och fäkert /kilde från alla andra
hittils bekanta af famma flockar, at vår Sven-
Jfka Flora dymedelft fäkerJigen tilK-ommer en
förnyad tilväxt af tvänne förut hos^s okän-
da växter. Det är Herr Lands-Camereraren
Sven Ing. Ljungh, genom hvars oförtrutna

möda och nitiika åtgärd intet fparas at be-

främja och rikta Sveriges Natural Hjftoria med
flere flags fynd, fom Vetenikapen äfven har

at tacka för förfta uptäckten af båda deffa

och flera andra nya arter. Den ena, Lichen

comojits^ hörer til den flock, jag i min Diano-
me kallat Usnsa *), och den andra, Licbejt

fnrmentofus ^ bör tils vidare för likheten /kull

räknas til Filaria ^^^j, ehuru därutinnan från

de öfrige af famma Flock befynnerligen ikild

at ftammen med de tjockare grenar äro pi-

pige, och fålunda bevifar mera Ilägtlkap med
eller rättare öfvergången från Cladoxia. Då
man framdeles torde uptäcka dennas fröred-

ningsdelar, kan det hända at ftörre anledning

blifver därföre utftaka en egen Flock.

LI.

Se Handl. 1794. IV Qvart. p. 25'9 och forbattrin*

gen därvid uti Handl. 1795:. I Qvaic p. 70.

1. c. 1795^. I Qvait. p. 69»



1795? Oä. Nov. Dec. 209

LICHEN comofus.

Tab. VIIL Fig. I. a - f.

L. filamentofus corticatus erec^as, teres, loris

ramofifrimis patentibus
,

fibriilofis, apice

nutantibusj fcateilis convexiufculis, de-

mum fufciS) toruiofiS.

Usnea comofa, vSvet. Tofs-Laf,

Hahitat ivi truncis elevatiser ramis arborura

acerofarum at pr«fertim Betulx aibae

ad Aleiiälla, Skareda <&c. Smolandisg

LjUNGH, ad Eneby OHroGorliiai, Ego*

Defcriptio:

Caulis primum indivifus ,
foHdus, ereåasj

brevis, pro ratione Liche-njs fatis crasfus,

plerumque niger, insequalis, fcabridus,

niox ramofus.

Lova elongata, teretia, ramofa, fenfim

attenuata, ad aplces nutantia, undique

fibrillofa.

FibriUcs longa;, fubfimplices 5 uno altero-

ve ramo, ex anguio retlo prodeuntes.

Cortex crasfus, pallidus, pajfim trans-

verfaliter fr^åus, punåis minatisfimis

elevatis prsefertim verfus apices exafp^-

ratus, alias laEViuiculos.

SciitelliJS fparfas, fesfiles, laterales, rarifnme in

ramis infimis terminalt-s, gcnua ubi loris

affixae funt efficientes, praDunn minutas

fubglobof^ fupra imprefe, poilea ir.agis

P 2 diia-
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dilatats, rnargine xxl':2X^o^ insquali, ro-

tundato et quafi involuto 5 fupra convcxi-

ufculs. paliids ; fenefcentes demum fupra
convevs, torulols , insquaJes, hand raro

etiarnnum in medio imprelTse, rafo-fafcs

& poftea nigro-fuiCs, ir.argine tumente
invoicto, cr^nato, absque cilils, fubtus

pallidae.

Stdfi .nt:a coyficalis : duriufcala, fragilis, pul-

verea. intus alba; 7?ied:illaris: liliformis^

leviiTirne tomentofa, tenax, foiidaj aibo-

h valin 2.

Obf, Dijieri: a L. Äc;^?7r^7?o ; loris teretibus.

Z. tiirbatoi loris ereciis.

Z. plicato
^ florido ^ birto ;

fcatelHs turgidis convexis,

lateralibus et minime ra-

diatis.

Lon^itcdo 2 - 6 - uncialis. Sapor la*

rinofus.

Åiitfi. Tofs-Laiven liknar mycket L. kirtusj msii

färgen ar mera ijus, och des fatt at vaxa med
de yrterfia ropparne merendels hängande och ni-

fran eiidafl p j hcgt up beligi^.e grenar och fram-

mar aldrshillL pa Björkar, fnmtFröredningsdelar-

, nes f.cspnad och flillning bevifa nogfamt at haa
är af en annan art. Han gifver icke heller, efter

Lifmedici Westrikgs gjorde förfök, någon firg,

då däremot 7. hirtus på famma fatt handterad

roier mycket firgämne.- Med någon af de andra

Svenfka Hdrl,if\:in:e kan han icke lieller latteligen

förblandas; t}- L. ///y.Tr/rjfw/ har hängande ; kcn-

tiga och famn-jantryckte mera ledtulla freikar;

L . bnrhr.tus är äfven hängande och merendels led-
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full; L. plkanis har utom hängande ftjelk, ftrål'

kantade platta och ftora froredningsdelar; L.

ridm har afven flråliga och mycket fiora flata

froredningsdelar, fom fitta på andarna af grenar-

ne. Han ar fåianda ganfka val {kild med lin

ftyfva ftjelk och npratta växt fom bibehåUes til

et hälft quarters hogd; något utfpridde grenar,

hvilke mot andarna h'kfoin i en tofs åt aila fi-

dor lutande gifva honom et titfeende få eget, at

han på längre håll från alla andra narilagtade

kan 'utmärkas. Grenarne aro ofver alt rundt

ikring fullfatte med mäft odelte långa trådar.

Froredningsdelarne, fom aro ganfl^a fmå och

nog fparfamt Unnas fittande på (idorna af gre-

narne, åftadkomma vid deffa flaiien en liten böj-

ning eller kna och bora fokas på mera åldrige

Lafvar. De torde nog likna dem fom träffas på

I>. harhatiis enligt Dii.lenii upgift. I lin början

vifa de lig fom fmå runda knappar midtpå nå-

got intryckte; med tiden blifva de fraåningom

vidare, plattade eller fnarare mera kullrige med
en tjock ojämn kant omgifne^ hviiken vifar lig

likfom nedbogd; ännu är deras färg oförändrad,

fmutfigt blekgul likfom fjelfva växten; men äl-

dre blifva de något ftorre, uppå mera ojämne,

fmåknottrige och likfom lammanfatte, rödbrune
och lluteligen fvartbrune med naggade kanter.

Såfom på ofrige Här-Lafvar beftå äfven ftjelkarne

hos Tofs-Lafven af tvänne fubftancer. Den yttre

barklik är hård och något fkor, hvarfore icke

fällan tvärfprickor därpå upkomma, men inuti

hvit och kan bringas tit pulver, omklädd ytterft

med en blekgul tunn Ikorpa, med fmå uphogde
prickar näflan ofveralt beftrodd och h varifrån
fmå fina trådar åt alla fidor utgå. Den inre är

däremot feg och tät, trådlik, utanpå fmåludden,
mäft genomlkiinlig. Denne Laf växer på bude
Barr- och Lof- träds flammar och grenar altid

täraeligen högt Up. De fpecimina jag funnit

vaxte på höga gärdesgårdai* knapt en tum höga

P 3 mera

/
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mera yfviga nch lattgreniga , famt i ofrigt gan-

fka lika L* hirtus.

LICHEN farmentofus.

Tab. VIII. Fig. 2.

L. filamentofus
,
nudus, diffufus, dichotomus,

fliiuiofus 5 iacunolus 3 lons farmentofis
,

apice ramofiffimis, capiliaceis implexis.

Filaria farmentoja, Svet. Rank-Laf,

Hahitat in arido cortice truncorum Pini

fyiveiiris, L. pjicato faepius immixtus
ad Björkö, Röningaholm &c« Smoian-

diae. Ljungh.

Defcriptio:

Caulis ad bafin tenuior, fimplex, fenfim tu-

midior, glaber, laevis, nudus, imprefTio-

nibas lacunofis fparfis, inaequalis, teretia-

fculus, hinc inae compreffus, flexuofus,

penduius, insnis, paliide iulphureus, di-

chotomo-ramofus*

Lon divergentia I. potius farmentofo-

ditfuia, forma et indole caulis, verfus

extremitates fibrillas tenuiflimas, capilja-

res , dichotomas , confertiiTimas , impiexas,

haud raro noduloias, emittentia.

Axill(Z comprefe, utrinque leviter la-

cunofae.

Sulflaitia in Hcco duriufcala äz flexilis qui-

dem at facile frangi potcll, nec in hu*

mida planta fatis tenax, fi fibrilias fum-

mitatum
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mitatom exceperis, quae tenfioni diutiuS

refiflunt. interiör Lichenis fuperficies

furfure albo confperfa.

Obf. Differt a reliquis Filariis loris fifliilofis.

Lora interdum trichotoma, fecunda &
deflexa.

Fruélificationis nondum exploratse.

Longitudo I - 3 pedaiis. Sapor ama-
rus diu inhaerens.

Efter den cliaraé>er fom uti Syll. Nat. och

Mant. plant- af v. LiNNé ar gifven på L. Ufnea^

fkuiie man fnart tro at nu befkrifne Lafart vo-

re den, fom där menas; men då man jamfor

DiLLENii figur uti Hift. Mufc. Tab. XIII. f. 14.
få finner man få val daraf, fom af andra egen-

ikaper hvilke tilläggas L. fjfnea, nemligen at

den ar hvit, har ftark lukt och endaft förekom-

mit i Indien, at han icke därmed kan förblan-

das. Men en annan art förekommer hos famme
Auåor under namn af JJfhea loris longis dic/io-

tomis extremitatihm temiiorihus 1. c. p, ^9, hvil-

ken afven ar ritad Tab. XI. f. 2. och ^hvarvid

MiCHELius citeras Gen. 77. Tab. 39. f. 2- foi«

tyckes komma når a min L. farmentofus; dock

fom DitLENius tillika fager at denne fkiljer lig

från L. pJicatus, hvilken han narmaft ikulle lik-

na daruti: '*quod rami craffiores, absque mino-
ribus adnatis per dichotomiam dividantur, quod
per exti emitates faltem in tenuiora filamenta abe-

ant <Sc quod orbiculi non radiati funt". få tyCr

kes han likval icke kunna mena L. farm.entofus,

fom i alt affeende a ganfka olik I. plicatus och

nåppligen på något fatt kan komma i jamforelfe

därmed. Icke heller namnes på detta ftalle om
de ihåliga ftjelkarne fom få val characterifera nu
befkrifne art, hvilken omftandighet fakerligen

icke undfallit den fkarpfinnige Dillen lus om
P 4 han
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han "hafi nagct af mina fpecimina st granfKS.

Skulle han likna eller komma ofverens med nå-

gon vore det fnarare L, jtibatus^ fom gammal
och urblekt blir både hvit, grå och gulacktig

famt mei-snd els litet pipig uti fVsmmen och de
^ ftorre grenarne, men likaval kaa det ej gerna

falla någon kännare in at påflå det deffe aro af

famma art. Ehuru man annu icke varit nog
lycklig at finna frcredningsdelarna til denne Laf

;

bor dock icke en få val fkild och befynnerlig

art längre lemnas obeikrifven. Jag har arven

tecknat honom efter et åldrigt exemplar hvars

grena^ aro ncgot tjockare an vanligt, famt hela

västen mycket kortare an han gemenligen före-

kommer. Han finnes m.eiendels af en til en och

en half alns idngd, (och faledes utom L. veiti-

cilJatus Humeoldt; L. rndkifcrmis ^ L. compreffus

AcH. C Rh-zomorphd fragilis Roth. ) den ftorfta

eller åtminflcne iangfra af alla hittils uptackta

LafartCi^ utfpridd och tätt åttryckt til torra bar-

ken på gcmla j allar högt up på ftammen, hän-

gande i långa refvor utfpridd och ofta blandad

med L. plicatus. Ifrån rotfåftet ar han til olika

längd aldeles enkel, börjar ledan fmåningom de-

las an i två an i tre grenar, fom fållan eller al-

drig bira fidotrådar, och fulunda fortfar grenarnes

två- delning (dichotcmia) tils dndarne blifva helt

fina; men då utgå från alla fidor en myckenhet
hårfina trådar inoi; hvarandra få rrafslade at de

fvårligen kunna åtfkiljas eller redas utan brifr-

ning. Hela växten är for ofrigt Ilat och un-

damagne några fmå intryck här och där på de

florre grenarne aldeles bar och jämn merendels

rund utom på få ftällen tiltryckt och litet kan-

tig, inuti pirig eller tom; men de ytterfla an-

darne fyras vara täta. Färgen är fyafvel-gul el-

ler fnr.irfigc blekgul Tuggar man denna Lar
kännes fnnrt en icke obehagelig men flaik befk-

hetj ioni icke iatcellgen forivianer.
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Figzirernes Vorklaring.

TAB. VIIL

Fig. I. Lichen comoflis. .

a. En 7öfS'Laj uti natarlig (iorlek.

i, c. Yngre fröredningsdei-ar mycket föiTtors-

^de, fittande vid bitar af fijelkarna fom å

famma ftällen böjas likt et knä.

^. e, Äldre ocb iiiera ojamne underfluoclom

jikfom med knölar fullfatte fröreonings-

delar
5
uppå fedde och mycket förftorade.

/. En genom microfcop fedd bit af en gren

livars yttre bark eller Ikorpa til en del

är afta^en för at vifa den tråd fom midt
uti genomlöper aila grenarne. Afven Ty-

nas på denna figur de upliögde punifier

fom på ytan af iliorpan och på fidotrå-

darne, fom därifrån utgå, öfveralt finnas

llrödde och göra i fynnerhet de fpädare

grenar iikfom af påftrödt mjöl ojämne.

Fig. 2. Lichen faffuentofiis.

a. En Rank-Laf af mindre än allmännaf^e

längd, dock i naturlig ftoriek til alla öf-

rige delar.

ERIK ACHARIU^^.
M. D. och Prov. Med. i OftergothL
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Bejlrifning pä et nytt Gemis PTERO-
MÄLUS ibland hifecierna; {Fort/r}

Af

NILS SAM. SWEDERUS.

4. Ptero7nal7is Sttbiilatus capite tho^

racegue cceruhfcer.tihus: aldomine ftffili

fuhilato nigro: aculeo exferto hrevi(Jimo

rigido.

Habit, in Uplandia; capt. d. 2f Julii.

Defcr, Magnus in h. genere , f. magnitudine

Mufe-:e ftneflralis.

Antenns nigrae, apice fubclavats, bafi

caeralefcentes.

Ociili nigri.

Caput et Thorax ponclis minutiffmiis ex-

cavatis.

Ahdomen longiffimum, fefTile , apice fu-

buJatum 5 glabrum, nigrum, bafi cs-

Tulefcens. AcnUus exfertus, craffus^

breviilimus, niger.

Al(Z albae hyalinae. Pedes glabri nigri,

geniculis tarfisque flaveicentibus.

5, Pteroincihts Biqutt atns nioer: nh^

dcmine g!nhro fetiolato : alis alhis lunula

marginu Ii fufca.

Habit, in Uplandia, capt. d. 30 Julii.

Dcfcr.
*) Se foregående 111 Q v. fid. %ou
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Defcr, Palice duplo major, niger.

AiitenncQ fubmoniliformes, verfus apicem
crafliores.

Caput et Thorax pun6^is excavatis.

Åhdomen ovatum, glaberrimum
,

petiola-

tum. Åculeus exfertus
,

breviflimus,

craffior.

jd!ce byalinss, macoia in medio ad mar-
ginem exteriorem magna transverfa,

fublanata, fafeo-udulata, verfus mar-
ginem nigrefcente.

Pedes anteriores flavefcentes, femoribus

tibiisque fupra nigris, poftici 2 ni-

gri tarfis flavefcentibas.

6. Pterofualus Appendigafter niger:

antennis fervatomärtkulatis ^
alboJDillofis:

abdomine breviffimo petiolato,

Habitat in Uplandia.

Defcr, Pulice duplo major, totos (exceptis

tarfis flavefcentibus ) niger.

Antennen ferrato-articulatae, articulis qvafi

excifis 6 I. 7. albo-villofis.

Capiit pundflis elevatis fcabriufculum, fron-

te macuia glabra nitida.

Thorax longiffimus, gibbus, pun(Elis ele-

vatis fcabriufculus.

Ahdomen breviffimum, glaberrimum, pe-

tiolatum.
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Al(Z albae»

Fedes fubgibbi.

7. Ftev omalzis Scutellatus 77'ger: fcrf

tello ntro-cilinto maciila ftaviffinia : an^

temiamm bafi pedibusqiie ferrugiveis,

Habitat in Uplandia, capt. d. 2f Julii.

Defcr, Magnitado pediculi, niger.

Antenn<Z frac!^^, depreffae , fenfim latfo-

res, apice truncats, ^^igras; bafi f.

primo articulo ferrugineo.

Caput punflis excavatis.

Thorax magis glaber.

SciiteUim magnum, macala transverfali

,

antice et poftice intramarginali, Iste

flava. Scutelli apex pilis rigidis atris

notatur.

Ahäomen glabrum.

Al(2 mtic(2 bafi hyalinse, macula margi-

nali cuneiformi , nigra, poftice ni-

gro-fufcse macula marginali cuneifor-

mi alba: pofiicce hyalinae tot^e.

Pedes ferruginei, tibiis 2 pofticis de-

prellis nigris. Tibiae intermediae fpi-

na valida longiori concolore.

g. Ttero??iahis Clavicornis niger: an^

tennis cLivatis: ahdoinine ohlongo glaher^

rimo
^
primo feciindoque fcgmeuto flriato:

pcdihus paUidc-fufcis^

Ha.
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Habitat in Uplandia, capt. d. 20 Juiii.

Defcr, Minimas inter: totas (exceptis pedibus
pailide tufcis) niger.

AntenncB clavats, ut in Papilionibus.

Capiit & Thorax haud nitida.

Abdomeii' oblongo-ovatom ,
glaberrimiim

,

primo et fecundo fegmento firiis pla-

rimis elevatis.

9. Pterofuahis ciliatiis inger: miten-

vnvum glohidis valde dijlantihus : alls po^

Jiice ciliatis : peäihus ftrnigifieis.

Habit, in UpJandia, capt. d. if Sept.

Dejcr, Magnitudo pulicis^ niger.

^ntennc2 longitudine corporis, piceo-fu»

fcas, fubfraélae, moailiformes
,

globn-

lis valde diftantibos, verticillato-cili-

atis, bafi ferrugins.

Cap^^t Thorax et Ahdovien nigra^ hoe
glaberrimo.

AlcB pofiice cilats,

Pedes ferruginei femoribus pofticis da-
vatis.

10. fteromaliis Bedegiiaris anreo^

viridiffiiJius : antennis 7'igyis haji flavis:

aculeo longiovi nigro: pedibus variegatis»

Synon. Lin. Fn. Sv. Edo 2* n. 1634.

JRabitat paiiim.

Defcr.
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Defcr, Antenn(2 fraflac nigrse
,

primo articulo

longiori flavo.

Ål(2 planifTimae, aques, vena unica mar-
ginali concolore,

Ahdovien viridifTimum
5
glaberrimum.

Pedes flavi , femoribas omnibus tibiisque

pofticis medio viridibus.

Obf. AntenncQ et Aldi omnino hajus effe ge-

neris monftrant.

11. Ftero7nalus aiiratus palHåe viri^

dis nitidiis : antennis fubmomlijormilnis

pedihusque pallide ferritginds
^
uugviculis

nigris,

Habitat in Uplandia. capt» d. 24 Julii.

Dejcr. Efl inter minores hujas generis.

Caput Thorax et Ahäoinen pallide viridia,

ad aurum vergentia.

Oculi ferrugineo-fufci.

Antennce fubmoniliformes, pallide ferru-

gineae, annulis fafcis.

Alce albae. Ahdomen giabrum.

12. Tteroinalus A^vierin<e antenvu vw*

niliformihus niger : tibiis tarfisque pallidis,

Synon. Lin. Fn. Sv. Ed. 2. n. 1530.

Defcr, Pulice dimidio minor, totas niger,

exceptis tarfis tibiisque pallrdis. Antenn

na nigr» 1. fufcae.

13. Ttero-
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13. Pterofnalus Capr€<£ fatuvate viru
dis mtidus: anteunis nigris {triramofis

mari: fuhmoniliformibus femijKS) : pedihus

paUidis,

Synon, Lin. Fn. Sv. Ed. 2. n. I531.

Defcr, Mas: Å7itenn(2 nigrae ramis tribus, e£

extra hos ramos inoniliformes , arti-

culis 2 globofis: pedes ^'SiWiåi^ femo-
ribus pofticis medio nigris. Abdo-
men bafi pallidum.

Femina: Antenme fubfracJIse, nigrac, arti-

culo primo longiori filiformi flave-

fcenti, reliqais moniliformibus. Ocu^

Ii nigricantes. Alce aqueo-hyalinae,

margine exteriori tenuiffinne nigro.

Pedes pallidi, tarfis apice nigris.

Lavva: dilute viridis, nuda, 6 poda,
capite ex fordide flavefcenti-glauco,

glaberrimo, oculis nigris.

Nympha: atra filo albido fufpenfa. i, 2

ad 6 in unaquaque galla: Pupani in-

greffa d. 15 Julii5 egreffa d. 23
ejusdenn.

14. Ftero?nalus Aculeattis niger^jron-^

te pedibusque flavefcentibusi aciäeo longi^

tudine corporis,

Habitat in Uplandia.

Defcr. Magnitudo Formicae rufo*

Caput nigrum.

Och.
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Oculi cinerei.

Fröns flavefcens.

Antenn(2 fupra nigrs, fubtus et bafi fla-

vefcentes.

Thorax niger, caracieribus obfoietis fla-

vefcentibus. Pe^tore antice flavo.

Ahåomen nigrum 2:bus obfoietis

flavefcentibus.

Aciihus iongitucllne corporis niger.

Ali2 IryaiincXj e vena raarginali excurrit

raraulas punclo terminali rotaado.

Pedés flavefcentesj anguiculis taicls.

15, Pterovialus Bimaculatus vinWi-

mnis : rilis maciila media fuhquadrata

fufca.

Habitat in Upiandia.

Defcr, Magnus ia hac Famiiiaj viridi-sneus.

CajMC nitens.

Omil fubfufci.

Anteima nigrcx articolo primo flavefcente.

Al^ hyalinae , macula in medio £ubqua-

drata fafca.

Ahåomen fubulatum.

Pc?^^^- flavefcentes
5
unguiculis folis fufcis.

Oh[, Varietatem ex Tavaftia mifit D. Tö:iner

nnajorem, quse maculam quadrangularem
tnargini propiorern habet. An diverfa

Species?
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SYSTEMATISK UPSTÄLLMNG
af Sven[k a Lofmosforna; {Mufci,)

Af

OLOF SWARTZ.

Intet lands Flora lärer kunna upvifa en f(ör-«

re mängd af deffe fmå växter än värt e;get«

Deras mindre fynbarhet liar lemnat dem förfl

åt det fenafie århundradets gran/kning, och
deras ofta obetydeliga fkiljacktighet i otfeen-

det har äfven under detta, länge ind^ränkt an-'

talet inom mycket få. Detta vållades ännu
mera genom brifien af grunder at rätt känna
och at ordenteligen upftälla dem i någon
fådaii Hågs ordning, fom Naturen tycktes fjelf

utvifa. DiLLENius var fäkert den förlla fom
förfökte detta, och fenare Aaåorer af en-

^ki\tQ länders Natural-HiOoria, hafva, äfvea

fom uphofsmannen för Sexaai-Syitemet, fölgt

honom, näflan alla förviffade at deffe i^i?Lgs

växter verkeligen ej borde Ikiljas från växt-

rikets öfriga invånare] men om denna likhet

hafva dock alla haft et mörkt begrepp, tils

omfider Ikymniogen Ikingrades af den beröm-
de Hedwig , hvilken det i vår tid varit för-

behållet at borttaga täckdfet, fom flere för-

fökt lyfta, men ej kunnat. Det hörer ej hit

at anföra hans uptäckter om MoiTornas frö-

redningsdelar, deras förundransvärda IWAet

Q med
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med andra växters , detta är öfverflödigt be-

kant af det fom Herr Hedwigs penna och
penfel längefedan lemnat den lärda verlden.

Jag bör endaft här nämna den method han
upgifvit öfver Lofmoljoma , dem han i fär-

fkiJde och benamnade fiägter fördelat. *)

Som grund härtil, har han tagit Fröhufets

förhållande i anfeende til fin mynnings {Peri^

ftomium) fåfom antingen tiljliiten eller openp

i fenare fallet antingen bar eller fåvfe^iJ med
en enkel eller dubbel rad tänder eller bår af

et gitvet antal. Denna ordning, fåfom både
efter utfeendet naturlig och tydelig, har jag

icke heller kunnat underlåta at följa, då jag

förefatt mig , at ordenteligare än hittils ur-

/kilja de SvQn(k2i Lofmofforna ^ hvilkas mängd,
och i fenare åren fnart fördublade antal,

göra et fådant förfök både nödigt och ange-

nämt, och torde hända ej heller onyttigt. Jag
har likväl trott mig ku.ina med Hr v. Schre-

BER i des nya uplaga ai Genera plantar.

något afvika frän Herr Hedwigs method, öf-

vertygad at ändringar blifva nödvändige i

mon foin lättandet af delTe växters kännedom
det fordrar, famt flere underfökningar och öka-

de uptäckter därtil föranlåta.

Tabell öfver Svenjla LöfviäJJbriias

Slägten.
Frogomvien (Capfulx)

1. med ingen mynning, (Feriitomium).

1. Phascum L.

II. med
*^ Hedw. Fund. Hifl:. Nat. Mufc. frond. II. p. go.

Gsn, Plant, ed. g;va p. 75g.
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II. med har mynning utan kant.

1, med klubblik hannblomma*
.2. Sphacnum. L.

2. — fljemformig hånnblomma
( difcoidei ) pa färikiit, eller

knopplik (gemmacei) iittande

imellan bladen på famma
ftänd - - 3. Gymnostoajum. H.

.

'
_ .

' (Hed wigia. H.)

III. med formerad kant jorfcdd^jn^jmiing^ och

A» Enkei kant,

a, Tandad:

f) Odelta Tänder^

1. med 4 tänder. - 4. Tetraphis. H.
2. — 8 par tänder, famt frö-

gömmet iittande pä en upblåft^

tiljats, (apophyfis.)

f. Splachnum. L.

3. — 16 fmala uprätte Tänder.
Hannar knopplike på famma
ftånd - - - 6. Encalyfta Schreb.

Lt^erfia H.
4. — 16 breda tilbakabögde tän-

der. Hannar knopplike i.oiejjan

bladen - - - 7. Gkimmia ,H.

J. 16 fmala i toppen fam-

manftaende tänder. Hannar
' knappformige 1 toppen.

8. W^isiA. H.
6. —• 32 fparvis, uprätrliående

tänder. Hannar imellan bladen

- Q 2 eller
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eller i toppen fittande

9. DiDYMODOX. H.
(Swartzia. H.)

11) Tvädelta Tänder,

1. Långa, uprätte näftan hårlike

Tänder. Hannar knopplike imel-

lan bladen - 10. Trichostomum. H.

2. Kortare, breda, hälft inbögde.

Hannar knopplike på famma,
eller knappfovmige i toppen på
färil^ilt ftand - li. Dicranum. H.

(Fiffidens. H.)

Hårkantad, eller håren öfver myn-
ningen fpirak fammanvridne.
Hannar knoppLke eller knapp,

formige - - 12. Toktula. H.
(Barbula. H.)

B. Dubbel kant,

^, med TÖ yttre tänder och 16 inre

tänder eller ut/kott:

1. de yttre breda återböjde, de

inre i kanten krufade

13. Ortotrichum. H.

2. de yttre korta trubbige, de inre

längre, åt/kiide, eller m.ed nätlika

trådar förenade - 14. Meesia.H.

3. de yttre vridne och i toppen
fammanhängande, de inre platta,

nedliggande - if. Funaria Schreb,

Koelreutera. H.

h. Den
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J

k Den yttre kanten med i6 tänder,

den inre med korta uprätta

hår. (ciiii.)

1. Håren ej fammanliängande vid

bafen - i6. Neckera. H*

2. — förenade medelft en hin-

na vid bafen, antingen

Likformige, - 17. Leskea. H.

6.) Olikformige,

f) Med knopplike hannar imel-

ian bladen - - 18» Hypnum. L.

fl) Med fljerii- eller knappfor-

mige hannar på famma eller

färlkilt flånd - 19. Bryum. L. H.
Mnium. L. H.
Webera H. ^

Den yttre med 16 tänder,

den inre omgifven med et kä*-

gelformigt nät - 20. Fontinalis. L.

i. Den yttre med tänder,

den inre med en hinna omgifven.

1. 16 breda, långa tänder

Hinnan delad i kanten i 16 li-

ka delar - - - 21. Poklia. H.

2. 16 viggelika, långa tänder^

Hinnan kägeilorriiig , fållad, i

22. BARTHliAMlA. H.

3. 16 flympade tvära tänder 3

Hinnan fållad - 23. Buxbaumia. L.

Q 3 4. 32
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4. 52 korta
5
inbögde tänder.

Hinnan odelt
5
vidhängande tän-

dernas fpitfar - 24. POLYTRICHUM. L.

Efter denne upftällning torde Svenil^a

MofTornas flsgter med någon lätthet kunna
urfkiljas. Nå^ra de af Herr Hedwig anförde,

äro här indragne , fälom endaft fRiljacktige

genom Hmblommornas olika förhållande, an-

tingen beantelige 72^ra honorna^ eller hvm*

fov fig^ eller pä fayfnilte ftånd, Tändernas
eller de vid mynningen Tittande hårens olika

antal, ikapnad. och andre egenlkaper göra

här det hafvudfakeligafte , de öfri.ge känne-

märken likväl icke uracktlåtne. Nyttan af

de(Te frögömmenas tilhörigheter , (tänderrie

Och håren) är utan tvifvel at beikydda de

innePiUtna frön, men hafva ingen ting at

göra med fjejfva blommans delar, fom man
fordom veiat gilTa. '^'^) De äro dock ej altid

oumbärlige, y hos några fiägter, ikiom Spha.

gnum , Pba[ um och Gywnoftomuin finnas de

icke. Svårigheten at ofta urfkilja dem med blot-

ta ögat , och egenikapen at efter frögömmets
mognad fnart aifalla, torde val göra många
mindre hugade at antaga denna method, men

i fcr-

*) Herr Hedwig har befl-åmt annu fiera 'genera af lof-

mofforne^ men defTe aro ej hittils hos c fs fundne.

Sådaoe äro: Octofflep/inris Pteri^r yn,inJrum, Timmiat

6ce. I den Species Muicorum ibm H. H. lofvat

utgifva, hoppas man at få denna ordo naturalis med
hans forundransvärda noggranhec utredd.

Hill' Hift. pf plants. Lond. 17^1. f. 99.
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i förra fallet vore orimligt at påflå naturen

hafva gjort alla Ikiljacktigheter märkbara för

blotta finnena utan konllens tiihjelp, och i

fenare , eller Tändernas ofta obetydeliga var-

acktighet, finnas jämförelfevis famnna fvärig-

heter vid flera af de mera tydejiga blommor

,

där deras inre delar häftigt förfvinna.

Tändernas beftänrida antal, fom icke än-

dras eller förbytes hos färlkilte Håg, fynes

göra den nu upgifne fördelningen likfom raäft

naturlig , och knapt lärer något fäkrare huf-

vudmärke finnas. Sjelfva fkapnaden af frö-

gömmena blir altid oiäker, fåfom ofta varie-

rande hos et och famma flag , men fynes dock

hos någre kunna tjena til fkiljemärke , äfven

fom man af viffe flags utvärtes utfeende (ha-

bitus) kan ungefär flata til flägten: Således

urfkiljas Phafca lätt från Spbagnum^ Jetra-

phis från Splacbnum ^ Pohlia och Meefia från

Bryum^ Neckera och Lefkea från Hypimm^
Polytrichum från Dicrannm och FontinaUs

>^

Buxbaumia från Barthramia^ o. f. v.

Flere nyare Aoftorer hafva redan fölgt

den flig Herr Hedwig banat. Således finne

vi i de arbeten, fom 1'imm , Leyser , Wilde-

N0W5 Roth, Lumnitzek, Sibtkokp, Retzius,

&c. utgifvit, famma grunder i ackttagne, dyli-

ke den Ikarpfinnige Ekkhart vid beftämman-

det af någre fine moffeflägter, *) redan före

Herr Hedwig tyckes hafva åfyftat, och både

Q 4 ScHRE-
*) Hannov. Magai.
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ScHREBER och LiNN^us långt förut anfedt

aödvändige.

De Svenf^a Lofmojfornas Sldgters

Arter. (Species.)

Som antalet af deffe fedan Linn^i tid

ozh. Floras Svecicss atgiivande ganfKa mycket
genom fenare uptäckter til vuxit, få blifva

,aile här nedanföre hvar på fitt Hälie anförde,

famt med fma fpecinke ll^iljemärken på det

BotaaiHca fpråket beftämde. De nyare ikola

med en egenteiigare belkrifning, och med
figurer där d.ffe faknas ^ en annan gång up-

lyfas. t)

I. PHÅSCUM. ScHREB. Gen. pl. n. 1636.

Hedw. fund. 2. 8f.

' Capfxihi ovata, fubfeffilis, claufa I. cum ru-

dimento opercuii, nunqvam dehifcente.

Maines fabdifcoidei^ terminales, 1. gemma-
cei. axiilsres.

V. pihnla^itm^ caulefcens, foliis lanceoIato-H-

nearibus patulis. Hedw. St. Cr. i. 93. t. 3 f

.

r. fiibiil&tnm L. Ad foffas arenofas.

I Ph. piliferim^ caulefcens, foliis oblongis pi-

lifens ere<51is. Schreb. Phafc.i. i. f. 6,-7.

in argiiiaceis.

Ph.
Obf. de Thafco, p. 4 fequ.

•j) id dem fom foiiit blifvit af T innc anmnrkte, bi-

fogas hans tilnamn ; och de fom i des egna ikrif-

ter ej b itv t uptngne, utmärkas fiammanfore med
et •{•. Utom bdila Fig-uren, dar fådaa gifv^es, aie

koitcligen våxtoiteine anfoide.
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Ph. cufpidatm?i
^

caulefcens, foliis ovatis cu-

fpidatis patulis, terminalibus ereåis con-
niventibus. Schreb. Ph. t. i. f. I5 2.

P, aeaulon, a. Linn. Fl. Sv. n. 960.

ad foffa-muros.

Ph. muticiini^ acaule, foliis ovatis muticis con-

cavis conniventibus. Schr. Ph. i. f. 11. i8»

Ph, acaiiloih b. Linn. Sp. PJ. i^^o,

in argillaceis grarainofis.

Ä. SPHAGNUM. Gen. Pl. n. 1637. Hedw.
fund. 2. 8f. t. I. f. I.

Capj, Periftoma nudum. Calyptva ab apice

rampens, capfulam inferne cingens.

Mares axillares in ranciis fuperioribus clavati:

S. capiilifclium ^ foliis capiiJaceis, ramis fili-

formibus.

S, paluflre. b* Linn. Dill. m. t. 32. f. 2*

in palud. turfofis.

S, cymhijoHum, foliis ovatis concavis, ramis

turgidis.

5*. palnftve, a. Linn. DilL m. t. 32. f. i.

in palud. & aqvis ftagn.

3. GYMNOSTOMUM. Gen.PI.n. 1638. Hedw.
fund, 2. 87. t. 7. 31. Hedwigia. ejusd. p» 86.

Capf, ovata. Pevistoma nudum.

Mares geraraacei in eadem, 1. discordei in

diOincfla planta.

Mares gemmacei axillares in eodem inåt*

viduo, Hedwigia H.

Q y G. r/-
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G. ciliatmi, furculo ramofo, foliis ovato-lan-

ceolatis concavis, apice diaphano, peri-

gonialium denticulato ciliato» Hedwigia
ciliata, HsDw. ft. cr. l. 107. t. 40.

Bryum apocarpum, h* Linn.

fupra faxa fylvatica.

f. G. hpponicum^ furculo ramofo, foliis elon-

gato-lanceolatis, ficcitate crifpis, capfulis

turbinatis ftriatis.

Hedwigia lapponica, Hedw. ft. p. 31.

in praeruptis montium.

**. Mares difciformes tevminales in di'

ver/a, Gymnoftomum. H.

^. pyviforme^ fubacaule, foliis explanatis ob-

longis acutis apice ferrulatis, capfulis py-
riformibus.

Bryum pijrijorme, Linn» DilL m- 1. 44. f. 6.

in pratis fubhumidis.

©. truncatum^ fubacaule, foliis explanatis api-

culatis capfulis obovatis truncatis.

Bryim triincatnhim. Linn. Hedw. St. Cr.

!• 13. t. in agris, muris.

j. G. ovntnm^ fubacaule, foliis ovatis conca-

vis piliferis, capfulis ovatis. Hedw» St.

Cr. I. 16. t. 6. in argillaceis.

f. G. Hfitnii^ fubcaulefcens , foliis fpathulato-

acominatis, verfus apicem denticulatis,

cap-
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capfulis oblongis operculo oblique re-

ftrato. H. St. Cr. i. 80. t. 30.

in fubhumidis.

|. G. microflomiim
,
fubcaulefcen^, foliis lan-

ceclato-linearibus bafi latioribus, crifpa-

tisj capfulis oblongis ore contra<5liore

,

opercuiis obliquis. H, St. Cr. 3. 71. t. 30.

in umbrofis deprelTis.

4. TETRAPHIS. Gen. Pl. n. 1639.
Hedw. fund. 2. 87. t. 7. f. 32*

C/?/>/] oblonga. Ferift, fimplex: dentihus 4.

pyramidalibas.

Mares difcoidei, ternninales in diftinåo in»

dividuo.

T. pellucida. Mnium pelluctiufn. L. DilL m.

ad truncos putridos fylvarum.

5". SPLACHNUM. Gen. Pl. n. 1641.

Hedw. fund. 2. 88- t. 7. f. 33.

Crf^y! cylindrica, iipophyji umbraculiformi

J. obconicae intus cavae infidens.

Mares gemmaceo-difcoidei.

S. riihrum^ foliis fparfis ovatis concavis, pe«

rigonialibus denticulatis , apophyfj una-

braculiformi convexa rubra.

5. ruhrum. L. H= St. Cr. 2. fT- t. i8-

in udis turfofis fubalpinis.
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S» lutenfHj foliis fparfis obverfe ovatis, peri-

gonialibus integris
,

apophyfi unabraculi-

formi plana, lutea.

5*. luteum, L. H. St. Cr. 2. 48. t- 17.

in paludofis fubalpinis.

B, fphcericum, foliis fpathulato-acuminatis, apo-

phyfi globofa, viridi.

S. fphcericum. H. St. Cr. 2. 46. t. 16.

in turf. paluftr. alpium.

S. vafculojim^ foliis fpathulato -ovatis obtufis,

apophyfi ovato-dilatata fanguinea.

S, vafeulofunL L. H. St. Cr. 2. 44. t. if.

in paludibus.

S. atnpulhclim^ foliis ovato-Ianceolatis carina-

tis, apophyfi obovata , colioque longo.

amjmllaceum* L. H. St. Cr. 2.42.1.14.

in paluftr. turfofis.

tnnioides ^ioViis lanceolatis attenuatis ere^flis,

capfula ovata apophyfi obconica.

5. mnioides, L. H. St. Cr. 2. 3^. t. ii.

in depreffis alpinis.

-S. angiiflatum^ foliis ovato-Ianceolatis fummis

piliferis, capfula conoidea apophyfi ova-

ta, pedunculo abbreviato* H. St» Cr. 2.

36. t. 12.

S. anguftatum, L. in humidis alpinis.
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f.
S, uvceolatum ^ furculo fabdivifo, foliis im-

bricatis fpathulatis concavis apice obtufo

breviter apiculato 5 capf. 9b]onga3 apo-

phyfi obconica^ minuta. H. St- Cr. 2. 37,

t. 13. in deprelTis alpium.

f. S» fafiigiatum ^ foliis lanceolatis acuminatis

apice flexuofiS) capf. cylindracea, apo-

phyfi obovato-conica. Dicks. fafc. 3. 2.

S. breverianum, H. St. Cr. 2. lof. t. 38»

in udis alpinis.

f. S. veticulatum^ foliis obovatis fpathulatis-

que concavis reticulatis diaphanis, capf,

pyriformi, apophyfi obconica minuta.

S, Froelichianum, H. Su Cr. 3. 99. t. 40.

Bryum reticulatum* Dicks. fafc. 2. 4. t» 4.

f. 6- in alpinis»

6. ENCALYPTA. Gen. pl. n. 1643. Leerjia,

Hedw. f. 2. 83.

Capf, cylindracea. Pevift, fimplex: dentihus

16 angulHsj eredis. Calyptra canipanu-

iata, laxa.

Mares gemmacei, axillares in eadem planta.

Ef extin&oria ^ calyptra ore sequali, vaginolaei

membranula pileiformi.

Bryum extin6iorium» a. L. Leevfia vulga^

ris. H. St. Cr. i. 46. t. iS-

ia ar^iS; muri^.
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E. ciliata^ calyptra ore laciniata, vaginul»

membran'jla cylindrica.

B, extincioriiun, b. L« Leerjia ciliita. H.
St. I. 49., t. 19.

ad margines fabulofas viarum,

7. WEISIA. Hedw. fLind. .2. 90. Gen. pl.

n. 1642- fub Grimmia.

Capf. cylindracea. P^r ji, fimplex^ dentihus

16. lineanbas connivc^ntibus.

Ulares Cdpituliiormes , terminales in div^rfa.

f. W. recurvii-Gftra ^ foliis lanceolaris imbrica-

tis patulis
5 capf. cylindrica, operculo ro-

fteliO recurvato. H. St. Cr. l. 19. t. 7.

ad margines agroran:; labuiof.

f. W. heteromalla^ foliis lineari-fabulatis bafi

latioribus, fafciculato-tecandis
,

capf. an-

nalata, operculo conico. H. St. Cr. !•

22. t. 8. ad marg. deprelT. viarum.

j-, W. ncuta^ foliis lanceolato-fubuiatis cari-

natis patentiufculis , ramis inferne nigre-

fcentibus, capf. ovatis erecns. H. St. Cr.

3. S6. t. 37. in rupibus alp. madidis.

|. W. controverja
^ fubacaulis, foliis lanceola-

to-linearibus ficcitate contortilibus, capf.

ovatis. H. St. Cr. 3. 12. t. 5. B.

Brynm virens. Dicks fafc. i.

ad eeciiv. arenof. humidas.

g. GRiM-
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8. GRIMMIA. Gen. Pl. n. 1642. Hedw.
futld. 2. p« 89.

Capf. ovata. Perift, fimplex, dentihus i6#

latiufculis reflexiiibus.

Mares axillares gemmiformes in eadem
planta.

G» apocavpa^ foliis ovato-acuminatis carinatis,

perigonialibus albo-apicalatis 3 capf. ob-

Jongis fubftriatis breviflime pedancoiatis.

Bryum apocarpum^z. L. H. St. Cr. 1. 104.

t. 39. in rupibus , truncis arb«

^. alpicola ^ foliis lanceolatis carinatis, capf.

Jaevibus obconicis ore dilatatis, breviffioie

pedunculatis, dentibus pertufis.

in faxis ad rivulos alpinos.

9. DIDYMODON. Gen. pl. n. 1646. Hedw.
St. Cr. 3. p. 8. SwARTZiA. ibid. 2. 72.

Capf, oblonga. Perift, fimplex: dentibus 16-

32. filiformibus per paria approximatis.

Mares axillares. 1. terminales.

+. D. capillaceum
^
caulefcens, foliis vaginan-

tibus bifariis lanceolatis carinatis, apice

fetaceo-capillaceis ereélis^ capf. oblonga

ere(5ta, dentibus 16 paribus.

Mnium Capillaceum Aå. Upf. 4. Swartzia

eapillacea, H, St. Cr, 2. 72. t. 26.

jn prseruptis montium.

t-D.



238 J795> OSf. Nov. Dec.

|. D' hiclinatiim^ caulefcens, foliis imbricato-

vaginantibus bifariis lanceoiatis carinätis,

apice capillaceis patuiis ,
capf. ovata,

cernua, dentibus 8 paribus perforatis.

Swartzia inclinata. H. St. Cr. 2. 74. t. 27.

ad latera fylvar umbroia.

tvifarium^ fubacaule, foliis lanceoiatis,

fuperioribus fububtis carinatis tritariisj

capf. ovata, erecra. Swavtzia tr^furia*

H. St. Cr. 2. 76, t. 28» ad latera agrorum.

-}-. D. cernuum^ fubacaule, foliis ovato-lan-

ceolatis carinatis, capf. fubnutante ovata

bafi elongataj peduncalo apxe arcaato.

in urabrofis montium.

f. D. pufdlim
5
fubacaule, foliis fabulatis bafi

ovato-concavis fubadpreilis ereftis^ capf.

obionga ere(!^a. Incboftoimim pufilliim,

H. St. Cr. 2. 74. t. 2S.

^ in arenofis apricis.

lo.-TRlCHOSTOMUlVf. Gen. Pl. n. 1645-.

FIedw. fund. 2. 90. t. 8. f- 44- 43-

Capf* obionga. Perift, fimplex: dentibus 16.

bipartibilibus, laciniis fe:aceis reäis iongis.

Mares gemmiformes , axiilares.

T» hnrginofum
^ furculo procumbente longis-

fimo, foliis lanceolato-iinearibus denticu-

latis apice canisj ramis pedunculisque

brevibus. ^
B.
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B. bypnoides* a. L. H. St. Cn 3. 3, t. 2.

fupra faxa in montof. aridis-

T» canefcens^ erecliufculum
,

apice pallide vi-

rens, foiiis fafciciiiatis ianceolatis cari-i

natis fubrecurvis.

B. hypnoicles. b. L. H. St. Cr. 3. 5". t. 3,

in ficcis apricis faxofis.

f. T» hetevoftichiim ^ forculo fimpJiciore ere<5i:o,

foiiis conferds lanceclatiSj p.pice attenua-

tis denticufatis canis.

FL St. Cr. 2. 70. t. 2f.
in ficcis arldis montofisf*

f. T, glauceJce?2S j furculo brevi fim plici, foiiis

lanceolato-acuminatis patuiis giaucefcenti-

bus, Capf. cylindracea.

H. §t. Cr. 3. 91. t. 37. B.

in umbrofis arenofis fubalpini«.

II. DICRANUM/ Gen. PI. n. 164^.
H. fund. 2. 91. FiJJidens ibid. t. g. f. 3«

Copf, oblongaj Perili. fimplex: deniihus 16
brevioribus, bifidis 5 fubinilexis.

Mares in alis foiiorum gemmiformes, 1. ca-

pituliformes in diverfa ftripe.

* Mares gemmiformes, FifTidens. H.

D. taxifoliimy furculo fimplici piano, foiiis

bifariis Ianceolatis imbricatis; pedunculo
fubradicali, Capf. cernuig.
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Hypnum taxifolium* L. Dill. ni. t. f.

in udis graminofis.

D. adcanthoides ^ furculo fabdivifo piano, fo-

liis bifariis ovato-lanceolatis imbricatiS;

pedunculis mediotenus axillaribus.

hypmim adianthoidee. L. H. St. Cr. 3.

62. 26. in palud. ad latera turfarum.

D. Iryoides ^ furculo fi mplici adfurgente piano,

foiiis bifariis ianceolatis acutis patenti-

bus3 pedunculo ternninali, capf. erecfta,

dentibus elongatis reflexilibus.

Hypnum hryoides. L. H. St. Cr. 3. 67. t.

29. in declivibus umbrofis.

f. D. osmunäioides ^ furculo fimplici ereåo
piano, foiiis bifariis lineari-Ianceolatis fub-

obtufis
,

peduncLiio terminali elongato

,

CapL ovata 5 erecla. in paluftr. graminofis.

"D, ptiIvinatum
^ furcalis ramofis teretibus fafti-

giatis, foiiis piiiferis, pedunculis termi-

nalibus reflexis, Capf. nutantibus.

Bryum piilvinatiun. L. Dill. m. t. f.

in muris, teåis.

fciitroide^ ^ furcalis ramofis teretibus in-

curvatis, pedunculis lateralibus, Capf.

ere<Ptis.

Hypnum fcim-oides. L. Dilh m. t. 41. f. f^.

in truncis arborum.

t- D.
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f. D. polycarpo?2 ^ furculis fubdivifis teretibus,

foliis linearibus ficcitate tortiiibusi pe-t

duncalis terminalibus, Capf. reclis.

Fijjidens pohijcarpos* H. St. Cr. 2. 87. t. 31.

in fylvis ambrofis fubalpinis.

f. D. ftrumifenm ^ farcalis fubdivifis tereti-

bus, foiiis iiiiearibus ficcitate torriiibus,

peduncuhs termlnalibus, capf. cernaiS|

bafi interiore ftrumofis.

Fi[jidens ftrumifer, H. St. Cr. 88- t. 52.

in fiffuris' rupium unabrofis.

^* Maves capituliformes indiverfo. Dicranum.H.

D. fcoparium^ furcoJis erec^is ramofis, foliis

conferris fubuktis carinatis rigidiufcuii$

fecundis3 pedunculis folitariis.

Bryum jcopariiim, L. Dill. m.- 1, f.

in fylvis.

f. D. pölyfetum^ furculis erecflis raaiofis, foliis

confertis lanceolatis acuminatis planis un-

dulatis fubfecundis^ pedunculis aggre-

gatis. in fylvis umbrofis.

D. hetevomallum^ furculis ereåis fubdivifis

flexuofis 5 foliis fabulatis fecandis, bafi

latioribus utringiie membranaceis.

Bryum heteromaUum, L. rJ. St- Cr. l . 68. t. 26.

in piiaetis åt ericetis.

f. D. longifolhim ^ furculis affurgentibus gra-

cilibus^ foiiis bafi lanceolato -concavisj

R % ver-
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verfus apicem canaliculafo-capiilaribiis ar-

cuatis fecundis. H. St. Cr- 3. 24. t. 9.

m arenolis fylveitrious.

D. flexuofum^ farculis ereftis, foliis cipilia-

ceis patulis fubfecundis"
3 pedancuiis aexu-

ofis, capfulis erecris.

Bryum fiexuojiim. L. DHL m, t, 47. f. 33.

in Sylvi?.

D. glaucum^ farculis erecris ramcfis, foliis

confertilTimis larxceolatis carinatis redift

albido giäuci?.

Bv)nm glaucum, L. Dill, m. t. 46. f. 20.

in turfofis, paluftribus.

D. peUucidum^ furculis eredis fabdivifis, foliis

janceolatis carin?.tis acutis fubrecurvis

diaphanis margine undulatis, capf. erecti-

B, peUiicidum. L. DiU, rn. t. 46. f. 23.

in fylvis fubhumidis.

j. D. vireus^ furculis eredis fubdivif^s, foHis

bafi vaginantibiis patulis margine revolu-

tis, verfus apicem lanceolato-linearibus

refledentibus tortiliba?que
j

capf. cernui?.

Bryum virens, ASi, Upf, 4. 2 4 T. H. St.

Cr. 3. 7S. t. 3:. fylveftribuf fab?.lpini?.

D. aciculave ^ furculis eredis fubdivifis, foliii

lanceolatis ootufis patulis fubfecundis atro-

virentibus^
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irirentibus 5 capf. operculisque reélis aci-

formibas.

B. aciculare. L. H. St. Cr. 3: 79. t. 33.

ad iatera montium humida.

f. D. ovntmUf furculis ere^lis fobramofis fa-

fligiatis, foliis ianceolato-fchuiatis pilife-

ris3 capf. ovalibus operculisque redis.

H. St. Cr. 81. t. 34. A.

ad latera montium.

P. purpureum^ furculis ereétis dichotomis,

axillis pedunculiferiSj foliis carinatis : capf.

fubcyjindricis ereåiufculiSj maturefcenti-

bus incurvis ftriatis.

Mnium puvpiireum. L. Dill. m. t. 49. f. fi,

ad vias, muros, ericeta.

C fetaceum^ furculis breviiTimis fimplicibus,

foliis 4-fariis apice fetaceis
3 capf. ereåi-

ufculis ovatis longicollis.

Mnium fetaceim, Dicranum amhigiiitm,

H. St. Cr, 3. 89. t. 36.

in humidiufculis.

^. D. cerviculatum , furculis breviflimis fim-

plicibus, foliis lanceGlatis acuminatis pa-

tulis, capf. fubcernuis fubrotundo-oyatis

obliquis , coilo brevi/Timo lirumofo.

H. St. Cr. 3. 89. t. 36. A.

in j[ubhumidis arenofs.

R 3 D. Cel^



244 17955 Oci. No-v. Dec.

D. Celfil <^ furculis breviiTimis fimpiicibas, fo-

Jiis fetaceis pataiis; capf. cyiindricis ere*

<5tiufculis fubobliquis, mataris ftriatis.

Mnhim Celfii. L. Dill. ra. t. 49. f. ^4.

in apricis arenofis.

D, vavium ^ furculis fimplicibus, foliis fubu-

latis carinatis fiibfecundis, capfulis ovatis

erecfris cernuisque.

Bryiim fi?nplex\ L. H. St. Cr. 2. 93. t. 34.

ad latera viarum.

t. D, fecimdum^ furculis fimplicibus brevifTi-

mis 5 foliis faiiigiatis concavis capillaceis

fecaridis3 capf. obovatis obliquis cernuis.

in arenofis depresfis.

D. pahidofiim^ furculis fimplicibus brevisfi-

inis, foliis capillaceis patulis^ capf. obion-

gis erecftis , oris dilatatis.

Erynm paludofiim, Dill. m.
in depreffis argillaceis.

f. D. cvispum^ furculis fimplicibus, foliis fub-

diftichis capillaceis apice flexuofis^ capf.

ovatis ere<ftis, oris patulis.

H. St, Cr. 2. 91. t. 33.

in humidis arenofis.

f. D. pnfUltmy furculis fimplicibus, foliis ca-

pillaribus patulis rigidiufculis bafi conca-
vis, fummis faftigiatis, capf. ovalibus

fubcernuisj cello breviltimo obliquo.
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H. St. Cr. 2. 89. t. 29. B.

in depreffis graminofis.

f. D. rigiMmn^ furcalis fimpIicibuSj foliis e

bafi concava carjoato-fobalatis ereåis ri-

gidisj innovationam terminalium pedun-
calos faepe aequantium recurvato°fecundis5

capf» ovatis erecliufcalis incurvisqoe.

in argillofis^,

12. TORTULA. Gen. pl. n. 1647. Hedw, fiind.

2 p. 92. t. 8- f. 385 39» Barhida, ibid.

C/?^ cylindracea. Perift. fimplex : ciliis fpi-

raliter convolutis.

Maves gemmiforn:ies axillares in eodem , I.

capituiiformes in diverfo individuo.

Mares gemmiformes in eadem planta»

Tortala. H.

T. fuhulata ^ furculis breviffimis fimplicibus,

foliis lato-lanceolatis acum:natis3 capf»

elongato - cylindraceis, operculis conicis

acutis reåis.

Bryum fiibulatum. L. Dill. m. t. 45'. f. 10.

in fubhumidiSr

Mares capituiiformes in divevja Jiripe,

Baibula. H.

T» muralis^ furculis breviffinnis fubdivifis, fo-

Jiis ovatis acutis apice piliferis, capf.

Qvatis
,
operculis conicis acutis.

R 4 Bry"
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Eryum miivale, L. Dill. m. t. 4^. f. 14.

in tecl^lis, muris.

y> ruralis^ furcjiis ramofis , foliis obovatis

obtufiJ? rcflexis apice piliferis3 capf. cy-

lindricisj operculis inclinatis.

Eryum rurale. L. Dill. m. t. 45-, f. 12.

in truncis, teåis^ muris.

f. T. fallax ^ furculis fabdivifis, foliis cari-

natis lanceolato-linearibas recurvato-patu-

lis5 capfulis obiongis reciis.

Barhula fallax. H. St. Cr. i. 62. t. 24.

ad latera agrorum.

f. T. mucronulatn ^ furculis fimplicibus, foliis

lanceolato-linearibus carinatis patulis apice

mucronatis3 capf. obiongis fubobliquis.

B yu^K mucroniilatitm. Dicks, Barhula un-

guiculata, H. St. Cr. i. fg. t. 23.

ad aggeres fubhumidos.

f. T. rtgiJa,^ furculis acaulibus, foliis obion-

gis lal'/ ngulatis patulis margine involu-

tis5 C4p-. obiongis re(5iis.

Bry im. flellatum, Schreh, Barhula rigida,

H. St. Cr. I. 6). t. 2^
in muris

j
argillofis.

^. T. evjvojifta^ furculis fubdivifis, foliis lan-

ceolatis patulis
^

perigonii obtufis in cy-

lindrum convolutis5 capf. obiongis reélis,

peduncuiis tinjifTimis pallidi^i

Bar^
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Barhla fetacea. H. St Cr. i. 87. t. 32.

in aridis apricis.

}. T. ciivta^ furculis fimplicibus Hnearibus,

foliis lanceolatis acominatis ereélis b?ii

adprefli.s5 capf. oblongis reäiSj periftomio

breviiiimo.

Barhula curta, H. St. Cr. 3. 69. t. 31. B,

in arvis argillaceis.

13. ORTHOTRICHUM. Gen. pl. n, iö48«

fub Wejfia. Hedw. St Cr. 5. p. 96.

oblonga. Perijl, duplex: exteriiis

dentibus i6« reflexilibus, interius to-

tidem filiformibus erofis aibidis^ L
nulium.

Calypba pilis ereåis hifpida-

Mares axiilares & terminales.

O. crifpum 5 foliis confertis linearibus ficcita-

te crifpis> capf. obovatis
,

pedunculis

fuperneincraffatis. Hedw. St Cr. 2. 96.t35'.

Brymn Jlriatitm» d. L» — in arboribus.

O* firiafum f ioliis lanceolatis margine revo-

Jutis patulisj capfulis ovato- cylindricis

ftriatisj limbo calyptrarum integro.

St. Cr. 2. 99. t 36.

Bryum ftriatum. a. L.

— in arbor. te^is^ fepibus»

O. ammalum^ foliis lanceolatis carinatis mar-

gine revolutis patulis^ capf. oblongis

R f fina»
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firiatis, perifiomate interno deftitutaj

Limbo calyptraram crenalato. H. St.

Cr. 2. I02. t. 37.

B, ftriatum b. L. — in muris, tegulis, faxis»

14. MEESIA. Gen. pL n. 16^3. Hedw.
fund. 2. p. 97. — t. 9. f. 5'6-f7.

C/T/?/^ oblonga. Perifl. duplex: exterius

dentibus 16. abbreviatis obtufis 3 inte^

vins ciiiis totidem diftinftis; 1. opere

reticalato connexis.

Mares fernineis approximativ^ J. in diverfa

planta difcoidei.

M. longifeta ^ farculis elongatis^ foliis ovato-

lanceolatis patulisj capf. pyriformibus

cernuis, operculis conicis] pedunculis

longiffimis.

Mniiim triquetnim L. H. St. I. <r6. t. 3 r. 32.— in palud. tarfofis.

M. idiginofa^ furcolis abbreviatis, foliis linea-

ri-lingulatis obtufis 5 capf. pyriformibus

cernuis.

Mnium tvich^des L. H. St. Cr. 1. 1. 1, i. 2.

— in udis depreflis.

M. äenlhcita^ furculis abbreviatis, foliis lan-

ceolatis acutis patentibus reticulatis; capf.

pyriformibus incurvo-cernuis ,
operculis

acutis»

j?. dealbatutn Dicksok. fafc. 2. S. t. L 3.

— in paludofis.
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I5'.FUNARIA. Gen. pl.n. 16^0, Kcrlreutera,

Hedw. fund. 2. p. Qf. t. 10. i. fS. 6o-

C/?/;^ obconica. Perijlom, duplex : extevius

dent. 16. obliquis, apice cohsrentibus.

intevius totidem planis, membranaceis,

Mares difcoidei in diverfo individoo.

f,bygrometric^, M. hijgrometricumL,DilLm,t,
— in fubhumidis.

16. POHLIA. Gen. pl. n. 164^. Hedw. St.

Cr. L p. 96.

Capf, oblonga« Perijl, duplex: extevms den*

tibus 16. reflexilibus 5 intevius mem-
brana apice 16 - partita.

Mares capituliformes in diftinåa planta.

fP. elongata^ foliis lanceolatis, capf. ereåius-

calis cylindraceis bafi elongatis, fab cre

contra(!?i:ioribus. Hedw. St. Cr. 1. 96. t. 36.— ad latera hamida agrorum.

fp. inclinata^ foliis ovatis acunainatis, capf.

obconicis cernuis.

— in uliginofis.

17. BRYUM. Gen. pl. n. 16? i. Hedw.
fund. 2. 94 t. f . f. 23. Mnium ibid.

W^hera ibid.

Capf, oblonga 1. ovata. Perifl, duplex? ex^

terills dent. 1 6. a c uti s 5 interiiis mem-
branaceum

,
plicato-carinatum margine

laciniatum , laciniis ciliisque alternis.

il///-
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Maves I. femineis approximati , 1. capituli-

formes, 1. difcoidei in eodem 1. di-

verfo individuo.

Mavesfemineis appé-oximati, Webera. H.

B, pyrif^rvie^ furcalis fimplicibus , foliis linea-

ribas fatnmis longiiTimis capillaribus, capf.

pynforraibus pendulis, operculo obt ifo.

Mniiim pyrifovme. L. Wehera pyviformis

H. St. Cr. I. t. 3.— in filTuris rupium.

f B. nutans ^ furculis fimplicibus, foliis ovato-

lanceolatis acuminatis, capf. oblongis nu-
tapxtibus, operculo apice acuto.

Bryum niitans, Schreb. Wehera mitans H.
St. Cr. I. 9. t. 4,

— in glareofis, fylvis abietinis.

• • Maves capituHfövmes 172 diverfa Jlirpe.

Bryam H.

B. andr^gynum ^ furculis fubdivifis, foliis lan-

ceoiato-linearibus eref^is, capf. cylindri-

cis erecliusculis, operculis apiculo ob-

tufo fubincurvo.'

Mnium androgyuum. L. DHL m. t. 31. f. I.

— in uliginofis ad radices arbor.

B, pahijlre^ furculis ramofis dichotomis. f^.liis

iinceolatis acuminati*? carinatis patalis,

capf. oblongis fubcerr.uis operculo conico.

Mmum pnlufirs, DHL m. t. 31. f. 3.

in paiultribus.

B. nv'
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B. argentetim y furculis fimpiicibus ccnfertis

teretibus, foiiis imbricatis obiongis con-

cavis adprefTis apice fubuiatis; capf. ob-
jongis nutantibus.

Bryum argenteiim, L.^DilL m. t. fo. f. 62.

— inapricis, tecflis, muris.

pallens^ furculis fimplicibus confertis,

foiiis ovatis acuminatis ereélis5 capfalis

ovatis bafi attenuatis cernuis
5

peduncu-
lis apice curvis.

— in depresfis montofis.

B» cavneum^ furculis fimplicibus, foiiis lan-

ceolatis remotis, capfulis ovatis pendulis.

B, carneum L. B,delicatnlum, H. St Cr.

I. 5*3. 20. in arenof. fubhumidis.

B. alpiwim ^ furculis ramofis, ramis teretibus

acutis, foiiis imbricatis ovatis acuminatis

carinatis ereåis purpurafcentibus3 capf.

obiongis pendulis.

5. alpinum, L. DHL t. 5:0. f« 64.— ad lateras madida montium.

\ B. pulchellum^ furculis fimplicibus lanceola-

tis ere(?tis5 capf. fubrotundis pendulis 5

penduncuiis fubfiexuofis tenuiffimis. H.
St. Cr. 3, 9f. t. 38. B.

— ad ripas fluviorum alp.

*** Morcs difcifQrmes in cadem planta*

Mnium H.

B. fonfamm^ furculis fubramofis teretibus ere-

étis Gonferti*^ folii? ovato - lanceoiati? api-
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ce fetaceis fubfecundis^ capi. fubrotandis

obliquis
,

opercuiis umbilicatis. Mnium
jontamim. L. Dill. m. 44. f. 2.

— ad fontes inque deprefus.

B. Jquarrofim ^ furculis rimpliciusculis confer-

tis ferrugineo - tomentofis, foiiis quin-

quefarie imbricatis ovatis acutis revolu-

tis3 capf. oblongis . obliquis.

B, Jciuavrofiuiu L. Buxhaiim. Cent. 4. 36.

6^ f. I. — in paludibus apricis.

B. hovnum^ farcalis fimpiicibus, foiiis lanceo-

Jatis margine ferratisj capf. objongis ova-

tisque nutantibus, calyptris recflis, pe-

dunculo apice arcuato.

Mnium hormim, L. Dill. t» ^'i. f. 71.
— in fyJvis adqae aggeres.

B. crudiim^ furculis fimpiicibus, foiiis ovato-

Janceolatis integris, fummis linearibus^

capf.oblongis cernuis, calyptris recurvatis.

Mnium criidum. L. Hedw. St. Cr. 1. 99. t. 37.— in udis montofis, praeruptis.

\B. pfendo tviquetvum
^ furculis fubdivifis, in-

ferne ferrugineo - tomentofis, foiiis lan-

ceolatis patentibus rigidulis^ capf. cylin-

draceo- ventricofis, pendulis. Hedw. St.

Cr. 7. 19. t. ^»Bryuj?ivef2tricoJumD.CKSOi<.
— in apricis paludofis.

f B. turlinaUm^ furculis fubdivifis , foiiis ova.

to -acuminati:» patuli> rubentibus, capf.



1795. Oä. Növ. Bcc. 255

pyriformibus pendulis. Hedw. St. Cr. 3.

22. t. 8- — in paiudofis.

fB.hmim^ furculis fubdivifiSj innovationi-

bus fiiiformibus proHferis ^ foliis remo-
tis lanceolatis acuminatis carinalis patu-

Jis
5 capf. oblongis fubnutantibus.

Di/L m. 405. t. 51. f. 73-— in paludibus.

B. anJ70tinum , furculis acaulibus, innovatio-

nibus pedunculisque fubradicalibus , fo-

liis lanceolatis acuminatis pellacidis re-

i"notis3 capi. oblongis pendulis,

Mnhim anriOtinum, L. Dill* t. fo. f. 68^~ in locis humidis fylveilribusc

B. capilliive^ furculis brevifTimis , innovationi-

bus teretiufculis, foliis confertis ovatis

acuminatis apice fetiferis patulis; capf.

elongatis nutantibus.

Mnium capiHare, L. DilL t. fo. f. 67.— in fylvis, ericetis fubudis.

B. cafpiticiu?7z ^ furculis breviffimis, innova-

tionibus apice csefpitofis e foliis lanceo-

latis acuminato-fetaceis conniventibus^

capf. oblongis pendulis.

B ccefpiticium, L. DilL t. 5*0. f. ^6.

— in glareofis graminofis.

B< ferpillifolium^ furculis fimpliciusculis pro-

liferis, foliis obovatis integris patentibus

planis;
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planisj capf. ovatis pendulis
,

operculi-s

conicis acutis.

M. ferpiUijolium. a. L. DHL t. 53. f. 8l.

— in palaiir. & rivulofis.

B. ci!f]^idatum^ furculis fimplicibus , foiiis ova-

tis acaminatis ferruiatis patentibusj capf.

ovatis pendulis, operculis conicis acutis.

M. [öYpillifolium, b. L. DilU t. 53- f. 79»— pratis fpongiofis udis.

^,roleum^ furculis fimplicibus proliferis, fo-

iiis oblongis acutis integris ereftiufculis 5

capf. oblongis fubnutantibus, opercuiis

convexis.

M. ferpillifolhim. c L. Dill. t. fa. f. 77.— fy-vis udis & ericetis.

B. ligulatim^ furculis fubfimplicibus e radice

repente , foiiis oblongis ferratis undula-

tisve
5 capf. ovatis pendulis^ operculis

convexis.

M. ferpillifolhim. d. iindiilatum. L. DiU, t.

^a. f. 76. — in umbrofis humidis.

18. HYPNUM. Gen. pl. n. 16)6. Hedw-
fund. 2. p. 94. t. 5'. f. 22. 23.

Capf. oblonga. Perifl. duplex, exterins den-

tibus 16. Iatiusculis3 in^erius a:quale,

membranaceum ; laciniatum 3 laciniis ci-

liis interje(5tis.

Mares gemmiformes in axiJlis foliorum in

diverfis individuis.

Sur.
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Surculis planis ^ foliis lifariis.

H. dentlculatum ^ furculis fimplicibus, foliis

duplicato- bifariis
5
peduncoiis fubradica-

iibus5 capf. operculis obtufis.

H. denticiilatim L. DiIL t. 34. f.

— in umbrofis fylvarum.

fyhaticiim^ furculis ^Mh(^l\li^']?. ^ foliis fim-

pliciter bifariis acatis^ pedanculis latera-

Jibus5 capf. operculis acuminatis.

H. fylvaticum, L. i)///, t. 34. b.

locis urnbrof. fubhumidis.

H. undulatum ^ furculis ramofis complanatis,

foliis ferie duplici imbricatis, lanceolato-

acutis complicatis.

H. undulatum. L. DHL t. 36. f. 11.

— fyivis umbrofis.

^* Surculis pennatis»

a) Ramis hifariis planis*

Y{, parietinmn ^ furculis continuatis fubproH-

feris daplicato - pennatis planis , foliis

lanceolatis imbricatis fplendeatibus
,

pe-

duncalis aggregatis
,

capfulis cylindricis

operculocjue cufpidato apice incarvis.

H. pavieiiniim, L. DHL t. 3f, f. 13.

— in fyivis.

\{, pvoliferiim^ furculis proliferis (lexuofis fub-

triplicato-pinnatis planis, pinnis apice

obtufisj foliis acuminatis imbricatis 3
pe-

S dunc.
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dunc. aggr^gatis, capf. cyiindricis in-

curvis operCalo tecliore.

H> proliferum, L. DHL t. 35". f. 14.— in fylvis umbrofis.

H. delicatiiliim^ furculis proliferis duplicato-

pinnatis planis, pinnis apice attenaatis,

foliis acutis imbricatis, pedunc. aggre-

gatis3 capf. oblongis incurvis.

H. ddicatiilmi, L. Dilh t. 83- f- 6.

— ad rad. arborum fylv.

H. pVLtlongum ^ furculis fubproliferis repenti-

bus laxis fimpliciter pinnatis, foliis lato-

lanceolatis patulis
5 capf. oblongis oper-

cuioque acuminato incurvis.

prctlongiim, L. Dill, t. 35'. f. if.— fupra truncos vetuft.

H. ahietimim^ furculis fimpliciter pinnatis con-

fertis ere^tiufculis, pinnisque fiiiformibus

teretibus, foliis ovatis acuminatis imbri-

catisj capf. cyiindricis incurvis, oper-

culis brevifTimis.

H. ahietimim. L. DilL t. 3f. f. 17.— in fylvis abietinis.

H. plumofum^ furculis fun pliciter pinnatis re-

pentibus, pinnis teretibus obtufis confer-

tis, foliis ovatis acuminatis convexis im-

bricatis fplendentibus 5 capf. oblongis,

operculisque acutis ere(5lis.

H.
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U, plrmofnm, L. Dill. t. 3f. f. 16.— fupra faxa in fylvis.

b) ramis lifariis foliisqiie civcinalihus.

H. fiiicinum^ furculis ere(f?liafculis toraentofis^

ramulis diOantibas inccqualibus , foliis acu*

tis recurvis^ capf. cylindraceis incurvatis.

H. fiUcinum, L. Dill. t. 37. f. 19.— in fobhumidis.

H. crifta caflrenfis ^ furcalis erecliufcalis , ra-

mulis approximatis jeqaalibusj foliis acu-

tis recarvis
5

capfuiis obioogis incurvatis.

H. crijla cajirenjis. L.

— in fy! vis unabrofis,

|. H. mollujciim ^ furculis decurnbentibus fub«

divifis, raraulis implicato - approximatis

fabsqualibus , foliis acutis recurYiS3 capL

ovatis. DilL t. 37. f- 20.

— in fylvis aridis.

H. comprejjim ^ furculis decurnbentibus ramu-
Jisque compreilis, foliis acutis recurvisj

capf. ovatis ereåiufcuiis.

H. comprej]um. L. Diil. 37. f. 22.

— fylvis fubhumidis,

Surciills teretiufciilis,

aO ramis civcinalihis
^
foliis fecundis,

H, aduncum^ furculis ere<fl:iufculis ^ ramis fpar-

fis, foliis lanceolato-linearibiiS apics fcta-

S 2
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ceis recurvis; capf, ovatis cernuis^ oper-
culo apice obtufo.

H. aduncum, L. Dill. 37. f. 26.

— in depreffis.

|. H. uncinatum^ farculis proftratis, ramis fub-

bifariis, foJiis ianceolatis apice fetaceis

recurvis, capf. cylindricis ereåiufculis,

operculo acuto.

— in paluiiribus.

H. fliiitans, farculis laxis adfcendentibus_, ra-

mis breviffimis patentibus, fubbifariis, fo<

liis Ianceolatis attenuatis patuiis, termi-

nalibus convolutis recurvisque5 capf. cer-

nuis, pedunc longiflimis.

H. flintans, L. Dill. t. 38. f. 33« yailL
par. t. 33. f. 6.

in foffisj aquis ftagnantibus.

H. cupvejjfiforme ^ furcalis proftratis tereti-com-

preffiufculis, ramis fparfis inaequalibus,

foiiis imbricatis ovato-lanceolatis apice

fabulatis recurvis
,

capf. cylindricis fub-

incurvis.

H. cuprej/iforpie. L. Dill. t. 38* f. 23.

ad radices arborum,

H. riigofiuh^ furculis erectiufculis, ramis fpar-

Ijs, foiiis imbricatis ianceolatis bafi rugo-

fis, capf. cylindraceis fuberec^is.

H. nigofuvu L. DiU. t. 38» f- 24.— in fy i vis.
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H. fcorpiöi^es^ furculis ramisque procumbenti-
bus, atropurpureis , foliis ovato-lanceola-

tis imbricatis, capf. oblongis fubcernuis,

H. fcorpioicks. L. Dill. t. ^8. f. 2^.— in paludibtis,

f. H. revelvens ^ furculis ramisque fparfis ereÄi-

ufculis, foliis linearibus apice capillaceis

recurvato- tortilibus 5
capf. oblongis fub-.

incurvis,

— in deprefiis montium.
H. paluflre^ furculis repentibus, ramis confer-

tis erecfiis, foliis ovatis acf;tis imbricatis

adpreilis^ capf. oblongis erefiiufculis fub-

incurvis.

H. palufive. L, Dill, t. 37. £. 27.
'— in udis.

b.) Rafiiis veEiis^ foliis undique patulis,

H. loreum^ furculis reptantibus longiflimis^ fo-

liis lineari-Ianceoiatis patenti-reflexis 3
cap-

fulis ovatis fubnutantibus.

H. loreum, L. Dill. t. 39. f. 40.—
• in ficcis umbrofis.

H. fqvavrofttm y furculis ramisque adfcendenti-

buSj foliis lanceolatis bafi complicato-cari-

natis quinquefariam recurvatis, capf. obli-

quis fubnutantibus.

H. fyvarrofum, L. Dill. 39. f. 39.~ in fubhumidis.

S 3 H.
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H. triqiietviim ^ furculis pinnato fpaiTis alTur-

gentibus, ramis recurvatis , foiiis deitoi-

deis acuminatis fubreflexis5 capf. nutanti-

bus5 operculis obtafis.

H. triquetnifiK L. Dill. t. 38. f. 28.
— in dumetiSj fepibu?.

f. H. flriatiim^ furculis ramöfjs decumbenti-

bus 5 ramis patulis recurvisque. foiiis ova-

tis acutis lineatis patulis j capf. fubnutan-

tibus, operculis roftratis incurvis.

H. firiatim, Schreb. Hedw. St. Cr.

^ in fyivis um brons arenofis,

H. alopecurum ^ furculo e radice repente fim-

piici ere(?ro 5 ratnis terminalibus fafcicula-

tis fubdivifis, foiiis ovatis acuminatis ca-

rinatis laxe imbricatis 3 capL ovatis incli-

natis.

H. alop curtim. L. Dill. t. 41. f. 49.— fyivis fubhumidis.

H. puvumj furculis ereclis fubdivifis pinnato-

fparfis apice fubulatis, foiiis imbricatis

ovato-obtufis fplendentibus ;
capf. ovatis

fubnutantibus
5

operculis acuminatis.

H.jpiiriim. L. Diii. t. 40. f. 4^.— in fyivis humidis umbrofiS,

f. F^. Schvehfri\ furculis fubdivifis ereclis pin-

nato-iparfs comprellis, foiiis oblongis acu-

tis laxe imbricatis; capf. oblongi^r^ oper-^

calis conicis.
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H. comprejfum. Schreb. Dill. t. 40. f. 47.— in fyivis depreflis.

H. iliecebriim^ furcalis fubdivifis pinnato-fpar-

fis ramisqae teretibus obtufioribus , foliis

oblongis obtufis mucronatis imbricatisj

capf. ovatis nutantibus.

H. iUecehrum* L. Dill. t. 40. f. 46.— in fyivis ambrofis.

H. cufpidatum ^ furcolis ere^^iufculis pinnato-

fparfis apice foliis convolutis cofpidato;

capfulis oblongis incurvis, opercuJo conico.

H. cufpidatum. L. Dill. t. 3g. f. 34.— in pratls udis.

f. ¥i. ftellatum^ furculis ereåis fimpliciufculis

,

foliis ovato-Ianceolatis undique apiceque

patentibus, capf. oblongis incurvis^ oper-

culo acato.

W, JieUatim, Schreb. Dichfon. Dill. t. 39.

f. 35. — in paiufcribus.

f. H. ftramineum^ fu?cu}is ereåis fimpliciufcu*

lis filiforntiibus , foliis imbricatis adpres-

fis, capf. ovatis obliquis, operculo acuto.

ftramineum, Dickfon fafc. 1. 6. t. i. f. 9." palud. graminofis*

f. H. rufefcens^ furcalis ereåis fimpliciufculis

apice connpreffis, foliis imbricatis re<^is

lanceolatis pilo arifiatis nitentibus^ capf.

cylindricis inclinatis, operculo conico,

H. Jiitens. Meth. mufc. illuftr.

S 4 H.
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H. rufefcens» Dickf. fafc. 3. 9. t. 6. f. 4.— in paladibus.

f. H. vivuJave ^ furculis repentibus, ramis

brevibus erecfliis teretibus obtufis, foliis

ovatis acutis concavis imbricatis3 capf.

ovatis cernais. Dill. t. 38. f« 31.

fupra faxa in rivul. alp.

\, H. prolixum^ furculis repentibus^ raftiis

elongatis procumbentibus , foliis imbrica-

tis ovato-lanceolatis concavis fubdenticu-

latis, lateralibus bifarie patentibuS; capf.

cernuisj pedunc. brevibus.

H. prolixtim. Dickf, 2. p» 13. H. ripti^

rioides, H. St. Cr. 4. t. 4.— ad faxa in fluviis.

H. ripaviim^ furculis ramisque decumbenti-

bus radicantibus 5 foliis lanceolatis acu-

minatis integris bifarie divergentibus pa-

tulis, capf. obiongis cernuis.

H. ripariiim, L. H. St. Cr. 4. 8. t. 3.

ad aquas in palis, faxis.

H. myoftiroides
y [furculis repentibus ramorifTi-

mis, ramis adfcendentibus teretibus in-

curvatis, bafi apiceque attenuatis, foliis

imbricatis
3 capf. obiongis re^iis.

H. myojuroidis, L. H. St. Cr. 4. 21» t. g.

— ad truncos arborum.

f, H. alhicans ^ furculis decumbentibus, ramis

ad.
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adfcendentibus teretibus erec^is, foliis

imbricatis acuminatis, capf. ovatis cerniiis.

H. alhicans, Dickf, H. St. Cr. 4. 13. f. f

.

in arenofis graminofis.

f* H. liifejcens ^ furcalis rarnisque deprefTis ra-

dicantibus re(5iis elongatis, foliis imbri-

catis acuminatis firiatis
3 capf. oblongis

cernuis, pedunc. muricatis.

H. St. Cr, 4. 46. t. 16.
•— locis ficcis argillaceis,

f. H. pilifeviim^ furcuiis ramisqoe procam-
bentibus reåis, foJiis fubimbricatis ova-

tis obtufis apice pi]ifornai5 capf. cernuisj

opercuiis roftratis, ped. muriculatis.

H. St. Cr. 4. 3^. 14»

— in ficcis umbrofis grarainofis.

f. H. atrovirens^ farculis ramisque repenti-

bus filiformibus divaricatis, foliis ovato-

lanceolatis patulis; capf. ovatis cernuis.

Dickf fafc. 3. 10. Diil. t. 43* f. 67.

ad radices arborum.

H. ferpens^ furcuiis repentibus, raniis confer-

tis ere^lis brevibus filiformibus, foliis

fubcapiilaceis patulis, ficcis obliteratis 5

capf* cyiindricis incurvis.

H. ferpens. L. H. St. Cr. 4. 46. t. Tg.

ad trunc. arb. putridos.

f. H. intricatum^ furcuiis repentibusj ramis

S 5 ca-
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capillaceis ereftiufcalis , foliis acuminatis

fubfecundis, capf. oblongis cernuis.

H. intricntum» Schreh,

— ad radices arborum.

H. vehitimirn^ furculis repentibus radiculo-

fis, ramis brevibus ereélis, foliis imbri-

catis lanceolatis fubpatentibus^ capf. ova-

tis cernuis, operculo cbtufo conico.

H. velutimm, L. Dill. t. 42. f» 61.

ad fepes^ radices arborum.

j*. H. implexiim^ furculis reptantibus confer-

tis, ramis brevibus fubulatis, foliis im«

bricatis ovatis acuminatis ere<51:o-patujis 5

capf. ovatis cernuis, operculis conicis

obtufis. — in truncis arborum.

H. rutahihtm^ furculis repentibus, ramis erecfris

curvatis, foliis ovato-acuminatis patulis 5

capf. ovatis cernuis, operculo conico acu-

to, pedunculis muricatis.

H. rutabulum* L. H. St. Cr. 4.

ad truncos arborum.

f. H. miivaJc^ furculis repentibus confertis ra-

niisque brevibus teretibus reélis, foliis

imbricatis ovatis acuminatis concavis ere-

Öis3 capf. cernuis, operculo apice roflra-

to recurvo. H. St. Cr. 4. t. 30.— in muris, aridis.

J9. LESKEA. Gen. Pl. n. 16^7. Hedw, Juml
2. p. 93. t. 10. f. 62.

Capf. oblonga. Perrji, duplex: exterius. den-

tibus
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tibus 16. acuminatis, interius membrana-
ceum, partittjm in iacinias jcquales abs-

que capillaribus.

Maves -gemmacei in diverfis individuis.

conipla^uita ^ forcolis ramofiffimis ramisque

coQiplanatis 5 foliis diftichis ovaris acutis

complicatis planis^ capf. ovatis, opercuio

conico acuto.

Hijpmim coviphmatmn, L. Dill. t. 34. f. 7,

ad truncos arborum.

L. triehomanoiäes ^ furculis ramofis ramis-

que complanatis , foiiis diflichis compli-

catis oblongo - fobiunatis convexiufculis 3

capf. cylindraceis,

Hypnum trichomanoides, SchrefK Dill. t. 34.

f. 8' ,
— iri truncis arboruna.

L. folyantha ^ furculis repentibus, ramis

fubdivifis re<^is teretibus obtufis, foliis

imbricatis ovato-fubulatis 5 capf. oblongis

ere<flis.

Hypnum polyanthos, Schr&b. H. St. Cr. 4.

4. t. 2. — in arboribus.

L. paluJof^fj furcolis confertis decombenti-
bus, ramis fimpiiciufculis erecds tereti-

bus acutis 5 foliis ovato-acutis fubfecon-

dis3 capf. cylindraceis obliquls.

H. St. Cr. 4. I. t. I.

in depreflis ad radices arborum.

L.
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l,fericea^ furculis repentibus, ramis fubdivi-

fis ficcitate incurvatis, foliis imbricatis

lanceolato-acuminatis tri.rtriatis3 capf. ova-
to-cyiindricis ereétis.

HypiiimJericeunh L. H. St. Cr. 4. 43. 1. 17.— äd faxa, truncos.

20. NECKERA. Gen» Pl. löfg. Bedw.jiinä.

2. p. 93. t. 8. f. 47. 48. 49-

Capf, oblonga. Perift, duplex: extevms den-
tibus 16. acutis 5 interius ciliis totidem
diftinftls cum dentibus alternantibus.

Mares gemmacei in diftin^is individuis.

N. peftnata, furculis decumbentibus ramofis,

pinnato-complanatis, foliis lanceolatis di-

iHche patentibus transverfe undulatis^

capf. ovatis
,

perichaetio inclufis.

Fontinalis pennata. L. H. St. Cr. 3. 47, 19.— fupra cort* arb. annofar»

N. crifpa^ furculis ere<5liufculis ramofis pinna*

to-compianatis, foliis obiongis acutis di-

ftiche imbricato-patentibus transverfe un-

dulatis: capf. obiongis pedunculis exfertis,

Hypiium crifpum, L. Dill. t. 36. f. 12.— ad arborum truncos.

N. viticvlofii ^ furculis repentibus, ramis vagis

teretibus ereclis, foliis linearibus erefto-

patulisj capf. ovato-cyiindraceis ereåis.

Ejpmivi vitkiilofuvi, L. DiiJ. t. 39. f. 43.
'— in truncis arborum.

N.
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N. curtipB77dula j farculis reptantibus ramisque
longiffimis vagis teretibas flexilibas, foliis

ovato-Ianceolatisj capf. ovatis nutantibus,

Hypmmi cuvtipendnlum, L. Diil. t. 43. f. 69.— ad truncos arborum.

N» denä:'oiäea 9 furculo reélo, ramis termina-

iibus fafcicuiatis fimpiicibus teretibas 5 fo-

liis lanceolatis5 capfalis oblongis erecHs.

Hypnum dendroides. L. Diil. t. 40. f. 48.— in fyivis udis.

21. FONTINALIS. Gen. Pl. n. i6fi^. Z/^^i^^.

2. p. 96. t. 9. f- fS-

Cjj^/I oblongo-cylindrica perichaetio obvolufa.

Perift. duplex: ^'.y^mz/x dentibus 16 latis^

intevius conicum retjculatum.

Mares gemmacei, axillares.

F. antipyretica ^ furculis ramofis vagis 5 foliis

complicato-carinatis acutis trifariis 3 capf.

lateralibus, operculis reåis mucronatis.

F. antipyretica, L. Dill. t. 33. f. i.

— in ftagnisj fluviis.

F. minor ^ furculis ramofis vagis, foliis im-

bricatis trifariis, ovatis concavis acutis 5

capf. oblongis terminalibus^ operculis fub-

recurvis acutis.

F. minor. L. Dill. 33. f. 2.

— in fluviis.

. .

'

^ F.
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F. Iquamrfi^ furcalis ramofis, ramis dichoto-

mis niiformibus , fohis lanceolato-fubula-

tis trifariam irabricatis; capf. iateralibus,

operculis cufpidatis.

F. fquafjwja, L. Diil. 3. 32. t. 12.

— e. pr2eced.

f. F. falcnta ^ furculis fabramofis ere^iiufcu-

lis, foliis ovato-lanceolatis carinatis tri-

fariam irabricatis fecundis incurvisque 5

capf. oblongis, pedancaiis exfertis.

J^.^ St. Cr. 3. 5-7. t. 2.]..— in rivulis fabalpinis,

22. BÄRTHRÄMIA. Gen. PJ. n. 16)4.
Hedw, ftirp. 2. p. Iil.

Cnpf, fphsrica. Ferift. duplex: exterii-s å^n^

tibas 16. caneiformibus 3 interius: mem-
brana conica, fubulato-carinata^ apice la-

cinalata.

Mares femineis approximati.

B. pomiformis ^ foliis lineari-fubulatis imbri-

cato-patulis5 capf. iphsericis; pedunculis

longioribus.

Bryum pomijonne, L. Dill. t. 44. f. i.

— ad rupes, via^.

\, B. I^alleriani ^ foliis lanceolato-fubulatis

imbricatis erecliaiculis ; capf. ovali-fub-

rotundis, pedunculis abbreviatis. H. St.

Cr. 3. t. 4D.

Bry.
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Eryum latevalc, A(fl. Upf. 4. Fl. dan.

— in fubalpinis fylvaticis.

23. BUXBAUMIA. Gen. Pj. n. 16^9.
Hedw, fund. 2. p. 95. t. 9. f. 51. f2.

Capf, ovata, obliqua, bafi hinc ventricofa,

depreffa. Periji. duplex: exterius denti-

bus 16 truncatis 5 interius membrana pli-

cata, conico-truncata.

Mares difcoidei.

B, aphylia^ furculis foliisque nullis5 capfula

pedunculata ovata raarginata.

B. apbylla, L. Schmied. monogr. 17 5" 8»

— in ericetis fteriiibus.

f. B. foliöfti^ furculo nullo, foiiis linearibus

obtufisj capfula feffili, ovata, integra.

B. foliofa. Meth. mufc. ill. B, feffilis.

Schmied- monogr. I7^8«

ad iatera viarum umbrofa.

24. POLYTRICHUM. Gen. PI. n. 1660.

Hedw. fqnd. 2. p. 90. t. 7. f. 37.

Capf» oblonga 1. 4angula c. 1. absque apo-

phyfi. Verift^ duplex: exterius dentibus

32 brevibus, bafi coalitis incurvisj inte^

rius membrana plana transverfa apicibus

dentium adglutinata. Calyptra villofa*

}iaves difcoidei.

* C(ip(ulis\{ipophyJi infidentihus.
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P. commime^ furcalo fiirjplici prolifero, foliis

iineari-ianceolatis ferrulatis3 capf. oblon-
gis tetraéclris.

P. communc, a. L. Dill. t. 74. f. i.

— in fy! vis.

P. jiiJiiperimim^ furculo fimplici prolifero 5 fo-

iiis lanceolatis integris, apice fubulato

ferrulato3 capf. ohlongis 4edris.

P. commiine, b. L. Dill. t. C4. f. 2.

— in fylvis aridis.

P. piliferiim^ furcalo fimplici abbreviato, fo-

liis lanceolatis integris apice plliferis^

capf. ovatis 4edris.

P. cQmmiine, c. L. Dill. ^4. f. 3»— in ericetis»

F. alpiniim
^ furculo ramofo prolifero, foliis

lineari-fubulatis denticaiato-ferrulatis pa«

tulis bafi angulatis5 pedunculis terminali*

bus 3 capf. oblongis cernuis, apophyfi

minuta.

P. alimium, L. Dill. 4.— in fylvis fubalpinis»

Capfalis fine apophyfi,

t. V. feptejitvianaley furculo ramofo , foliis li-

nearibus apice acutis ferrulatis fubfecun-

dis 5 pedunculis terminalibus, capf. ova-

tis, operculo conico recurvato.

Flor. dan. t. 297. — in aipibus'.

P,
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P. ur?7igevum^ furculo ramofo, foliis lanceo-»

jatis acumioatis denticulato-ferratis rigi-

dis patulis; capf. cylindricis reåis, pe-

dunculis axillaribus.

P. urnigevum. L. Diil. t. ff. f. f.— in ericetis fterilibus,

P. nanuni^ furculo fimplici, foliis lineari-lan-

ceolatis apice fobferratisj capf. fubrotun-

dis fubnatantibus.

Mnium polytrichoides, 2l, L. H. St. Cr. i.

t. 13. — in fierilibus ad terram.

, ptrmilum ^ furcolo fimplici , foliis lan-^

ceolatis planiufculis apice ferratis^ capf.

fubrotundis erecijlis, pedonculis breviori-

bus. — ad latera fylv. arida.

P. aldiåes^ furculo fimplici , foliis lineari lan-

ceolatis carinatis apice ferrulatis 5
capf.

cylindricis obiiquatis.

Mnium polytrkboides, b. L. H. St. Cr. I.

t» 14. ~ in apricis aridis.

P, unåulatum^ furculo fimplici, foliis lanceo-

latis5 capf. cylindricis cernuis, calyptrt

glabra.

BryumunäuJntum, L. H.St. Cr. 1. 1. 16, 17.

— in fylvisj virgultis^ poraariis.

T Af
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Åf föregående ig4 beflämde arter finnas

87 vara fådane , fom v. Linnc dels förbigått,

deis icke känt; af andre Auäorer och färde-

les Herr Hedwig äro dock flere befkrifne,

men åtfkilligQ äro aldeles okände, och deffe

jämte de öfrige framgifvas na fåfom en tii-

ökning för vår Svemlca Flora.

Flera af deffas fpecifika caraéterer torde

väl klandras för deras vidlöftighet , men den-

na blir oandvikelig vid beftämmandet af få

många narllägtade och näfian omärkeligen iRilj-

acktige arter 3 hvilkas ehuru ringa , dock oför-

änderliga kännemärken ej böra af den grann-

fynte Ortekännaren förblandas.

De i den fenalie af v. LiNNe öfverfedde

uplagan af S. J^eg. beiintelige Species Mvfco^
rum^ utgöra Ii8» Af deffe finnas 78 i fifta

editionen af Fl, Svecica, Utur Syftemet äro

fedan tilkomne 22, inalles 100. Häraf mär-
kes huru FJora tiivuxit i denna delen fedan

v. Linnés tid.

Någre ofäkre arter f()rekomma väl ännu

i Fl. Sve"c. neml. Mniuvi cirratim^ Bvymnior-
iiiojum och viriäiihim^ hvilka jag hvarken i

riket funnit eller känner. De lemnas därföre,

äiven fom de öfrige i Syftemet återftående

Linnéifke och til fiörre delen obefiämde Spe-

cies, hvilka mig veterligen ej äro ännu i

Sve-
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Sverige träffade, jämte fådane hvarmed
framdeles uptäckter /kola rikta den Svenika
Örtelängden, til ytterligare underfQkning och
granlkande.

) Beftämde äro, men ej i Sverige fundne :

Spliagnum arboreum. (Neckera heteromalla. Hed.)

Bryzim albidum. (Gaoblepharis albida. H.)

Hypnum fpiniforme. L. —• H.

Hypnum julaceum.L. (Pterigynandrura julaceum. H.)
gracile. L. ( —- gracile, H.)

Obeftämde äro utur Syfl. veg.

Sphagnum 2i[^\Ti\xm,

Fhafcum repens.

caulefcens.

- Bryum imberbe.

unguiculatum.

verticillatum.

seftivum,

Mypnum ornithopodioidei.

lucens.

filifolium.

elavellatum.

T 2
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RÖN,
om Hofikäkns olika verkan i Åkerbruk

och flantager;

Af

PEHR ADRIAN GADD.

§. I.

Af ymnigt regn om höfien, och den väta

famt fugtighet fom efter jordarternes egen be-

Ikaffenhet, förut finnes i dem, upkommer vin-

terkäle, då af annalkande köld dc isfryfa,

och jorden deraf til mindre eller ftörre djup
hårdt och faft tilfryfer.

5. 2.

Kälen träffas til ftorre djup i fidländta och

fumpiga jordlägen, än up i högder och uti

afhällande jordplatfer^ af tidigare och djupare

käle befväras de negder och marker, hvilka

äro utftälde för blåft och väder , än de, fom
ligga i le, hvarföre ock i Oftfrisland kälen

allmännaft finnes ifrån 14 til 20 tum på dju-»

pet: men i Holland knapir til 13 tum öfver

året.

§. 3.

Mycket ankommer äfven på kålens be-

iivaf-
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fkaffenhet, om den blifvit tildanad om höflen,

af mycket ftark eller lindrig köld 5 om jor-

dens tilfrysning Ikett af kölden i lungt väder,

eller under fortfatt, torr, kallblåft, om marken
då varit öfvertäckt med inö, eller aldeles intet.

§.4.

Sedan Fahrenheits och Mairans tid,

har det varit bekant, at alt vatn i le^ fom är

liilla flående, fordrar fförre köld til isfrys-

ning, än då detta iker under torr kall biaft,

äfven fom igenom Profefforen Brugmans , i

Cråningen anftäide förfök, är beftyrkt, at

lungt vatÄ i en damm, fom under 7 til 10
graders köld ännu kunde vara flytande, det

isfrös dock firax, under famma graders köld,

få fnart, endali med en flat käpp eller fpade^

vatnet fattes i rörelfe.

§. ^

Herr van Swinden har lemnat ofs myc-
ket uplyfande anmärkningar om 1776 års

firänga köld. *) Han fann at på den mark,
hvaraf fnön ftändigt bortfopades, trängde fig

kälen til 21 tum i jorden: men pä 12 fots

afftånd därifrån, där marken var betäckt med
9 tums fnö , märktes deremot jorden knapt

tilfrufen. Efter Herr de Wals anilälte för-

fök i Leumarden ^ rönte ock han, at då vid

T 3 en

*) Obfervatlons fur Ic froid rigourcux j 1776. par J.H.
v sin Swinden.
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cn fträng och ftark köld, jorden och marken

,

blottad och bar på fnö) tilirufit, var i den
20 tums dj'jp kale: men deremot märktes på
alla de ftällen, den fans öfvertäckt med 4
tums fnö, det kälen icke trängt fig längre än

til 12 tum på cjjpet^ och i en tilgränfande

trägård, där marken var öfvertäckt med 6
tams fno 5 röntes det, at af fam^ma ftränga

köld, ud marken var blott en half tums djup

kale.

5. 6.

Så inart af köld om höften
,
jorden blif-

ver kälfrufen, förfättas alla perenne växter

deraf i dvala, de draga ingen muft, näring

och föda ur jorden , få länge den är tilfru-

fenjäfvenfom allaannuella växters frön, icks

heller då up-'riiva i g^odd. 1 alla Nordi/ka

Länder fpares härigenom ymnigare näring och

fö ''a til våren och fommaren, för allehanda

fädesarter och växter vid Åkerbruk och Plan-

tager: men fom de växter vi cultivsre i dem,
äro 5 til deras inra fammanfättning och

olika mechanifka byggnad eller conitruction

,

ganfka olika, kälen lon tilkommer af köld,

på olika fatt, i fölgd deraf verkar på dem 5

är det icke under, om af ftörre eller mindre

djup käle, och efter de omftändigheter , fom
inträrfat då kälen blifvit tildanad, detta, för

den ena växten, är til förmon: men biifver

för en annan j åter /kadcligt.

$. 7.
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§. 7.

Hos ofs i Norden, gläder fig allmänt

Landtman 5 då vid bar mark, Sadesåkrarne

tilfryfa, fker det förft efter mycket fnöfall,

ruttnar fädesbrådden bort. 1 Trägårdar och

Plantager förhåller det Tig tvärtom , med viffa

/lags växter, och förtjenar det, at igenom fär-

Ikilta rön utredas^ h vilka deffe växter äro,

under hvad Hågs omliändigheter de finnas öm-
tåligafi: för kölden och djup käle i jorden

,

famt igenom hvad medel denne olägenhet må
kunna förekommas.

§. 8.

De flere års anmärkningar, jag i detta

ämnet och i denna affigt i Finland piort och

famlat , de varda h?^'rmed Kongl. Vetenilcap»

Academien nu meddelade.

§• 9-

Rågbrådden har aldrig blifvit fkadad, faft

om höften vid bar mark, käien fiarkt tilfru-

fit: men inträffar långfam köld, med kall

blåft, har höfthvetet deraf ibland tagit ikada.

At förekomma, det rågbrådden med des röt-

ter i brift af tilräckelig kale om liöilen, icke

under infallande vinrerfnö , må förrutna, plä-

ga derföre en del kunnige åkerbrukare, an-

tingen med lätta plogbilar updraga täta fårar,

i nyfs fallen höftfnö på åkrarna, at jorden

derigenom må öpnas til llarkare käifrysning,

T 4 eller
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eller ock omröres inön på dem, med en fär-

/kilt därtii inrättad risharf.

§. lo.

Träfkolor, fom nyfs och grundt blifvit ut-

få tte , ikadas af djup kale, enär den, utan

fnöfall tiiicommit, hvilket äfven iker med
plommon, krikonbafRar och fiåen, ligufter,

caprifoliam, hvita mullbärsrrän
,

genifta ti72~

Borii^ och buxbom: men täckas de med
björnmoffa

,
poi .tricbum jcobarium^ et dygn

efter aet kölden tilfkärpt, taga de ingen Ikada.
.

§. II.

Äppel
5

p''^*ron och kirsbärsträn, fom redan

rofat fig och icke flå i fank mark, lida ej af

djup käle , i fall den ock utan fnöfail tiJkom-

mitj det famma galler ock om vinbärs och

flickel 3ärs bufkar, famt vanliga törnerofor:

men dubbla fnöbollar och dubbla rofor jämte

fläderbulken , äro mycket ömtåligare: men är

det tiigång på fnö , få at deras rötter i tid

därmed öfverhöljas^ lida icke heller de af käien.

§. 12.

Americanfka valnöteträn och caftanieträn,

t^Ia d jp khlt?: men utftällas de filtnämnde

emot vårfolen , få at faften tidigt i dem up-

drifver i bladlkott , flcada? de gemenligen af

natttrofler om våren ocli gå ut- I allmänhet

gif.
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gifva ock aila fruktfrän fentida frukt, då
djup käie varit i jorden.

§• 13-

Icke för kälens fl^ullj utan af andra or-

faker, ikadas fruktträn desutom af mycket
flark köld, 1740, 1776 och 1788 års o vanli-

gen flarka vinterköld, hafva utmärkt detta.

I fall om höften trän ovanligen länge beliålla

löf, utan affall, hvaraf näringsfafttn qvarhål-

les up i träden , intil des kölden il^ärper til ,

då fönderfprängas af ftark vinterköld rör och
ådrar, både i tradens dammar och grenar, fä

at de om våren derpå gå ut, faftän af rötter-

na nya rottelningar framfkjuta^ allmännaft in-

träffar detta med Kirsbar och Plommon-trän
,

äfvenfom ock i fall under ftranga kalla vintrar,

äppelträdens oculager, icke varit öfvertäckta

och inbäddade af ymnigt nedfallen höftfnö,

(af trädgårdsmäftare plägsr, i brift deraf, de

omlindas med halm: men fom, i fall fäden

ur den icke varit väl uttrölkad, äpleträn och

deras oculager då ofta Ikadas af råttor och

möfs om vintern, är det iäkraft, at omlinda
dem med frilk Björnmoffa, Polytrichum fcopa-

rium ) de med deras fiamlkott gå förlorade.

I fall isbarr , om vinteren och våren, flere

gånger fäft och fatt fig på trän , utan at blif-

va bortfopad, plär afven famma olägenhet

hända.

§. 14.

Af ntländika fmärre träa och buikar har

T i djup
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djup käle i jorden eller finik vinterköld , icke

Ikadat Jasminbuiken, Phiiadelphusj American-

Jka Sjubarksträn 5 Viburnum Opulus, Siberi-

Ika Arteträn, Robiniaj Syringa, Sirenträn,

ry/ka Spirea Salicifolia^ Americanfka Rubus,
flore rofaceo , icke heller Franlka och Ameri-

canika vinranckorna.

5- if.

Af Färgeliofter 5 hafva altid funnits va-

ra ofkadde vid djup käle , och under ftarkafte

vinterköld, Americanfka ängsrKären, Serratula

JinBoria^ Weide, Ifatis, Americanlka Soli-

dago Canadenfis famt Afclepias Syriaca ^ hvil-

kens ftänglar kan nyttjas til Lin, och fröhyl-

forna til Bomull 5 i fall den fiftnämndes rötter

efter bar köld och käle, dock icke varit täck-

te , lika fom humlerötterna , med ftarkt gran-

ris, har den ofta gått ut, af ftark köld. Kräpp
och Krapprötterna har jag aldeles förlorat,

vid bar och llark käle, äfven fom detta Ikedt

med Wauen, Rejeäa^ i fall den om höften re-

dan varit framvuxen.

§. 16.

Af medicinalväxter, tåla åtikillige icke

eller djup käle, fådane äro^ Teucnium Scor-

åium^ Afarum, Bryonia alba
^
Daphne Me%e^

reum. Anthemis iiohilis . Cichonium, Tanace-

tum Balfamita^ Sambucus nigra
,
jemte flera:

men om de om höilen , fedan marken et dygn
kal-
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kälfrofit, öfvertäckas med Biörnmoffa Polytri-

chum Scopariiim ^ kunna deffe ock bärgas öf-

ver vintern. Alla Rhabarberarter ^ fåfom Rhe-
um R:iponticum

^
UnduJatuui^ CcmpaSium oå\

Palmaiiim ^ de bafva tålt den djupaiie kale

och köld, äfven fom ock med Sambucus
liis ^ Datura Stramoniuvi

^ pj<5lamnos Vera-

trum, Tuffilago 'Fetafites
^
Ålandsrot, Angeli-

ca, famt Scandix oiör^^/^, SpanfKa Kyrfvelen^

och dylika 3 detta inträffat.

§. 17-

Vanliga köksväxter taga deremot ofta fi<:a-

da, i fall af djup kale de befväras i jorden*

Sparisfängar fom blifvit anlagda ofvan jord

,

fryfa då gemenligen bort 3 ifall de om höften

dock, til et qoarter, öfverhöljas med häftgöd-

fel, bärga de fig öfver vinteren. jNär under

llark köld, och af djup höfikäle, Sockerröt-

terna Sifarum, et år , i min kryddgård for-

Hördes, blef dock den del af dem förvarad,

där, af en händelie, et la£s gödfel blifvit

dem öfverfiulpet*

$. 18*

Phlomis Sihivica^ Cmcm Öleraceus ^ famt

alla Laplka och Siberifka växter, tåla djup

käle: men af allmänna köksväx^er /l^adas ofta

Beta Cicla^ Mangolten, Perfilierötter , Ärt-

/kockor, Allium yjfcotonicum ^ famt Cynara

Scolymiis^ om de för köld, fom länge inträf-
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fat vid bar mark, om höften, icke i tid öf-

vertäckas. Granrisquiftar , fotn tunt fpridas

öfver dem, förvara dem icke. Latyras E/cn-

lektas och Abfinthium Dracimcuhis famt Ramex
^atieutia bärga {\g ohölgde, afven fom Ber-

beris, Krus- och Vinbärsbuikar.

$. 19.

Utom Galanthus nivalis och Colchicum
,

Hemero Callis, Lilium hulbiferum famt Fri-

tiiiaria, utftällas af djup kale, alla Blomfter-

iökar, 2t fördarfvasj af 1788 srs ftränga vin-

terköld, förlorade jag uti min trägård i Åbo
alla Narciffeiökar : men Tuipanelökarne blef-

vo olkadde, då dererr.ot, på min Landsgård

,

13 mil härifrån, up i landet, inga Narciffe-

iökar deraf /kaddes : m.en alla Tulpaner fröfo

bort. Orfaken til få olika verkan af denna

ftränga köld, var den, at i Staden hade Nar-

cifferne nyis blifvit omfatte och icke hunnit

få djupt i jorden rota fig, fom Tulpanerne,

hvilka redan några år grot i jorden^ på Lan-

det voro åter Tulpanerna om fommaren, för

den ftränga höftköiden, omfatte: men Narcis-

ferne hade fått ftå orörde i et djupare läge

uti jorden, och blefvo derföre olkadde. Bellis,

och mäftadelen Neglikor fryfa om de i tid

icke öfvertäckas med björnmoffa^ Echinops

,

Bipleurum och Rudbeckia Ikadag icke af köld

och djup käie.

5. 20.

Alla annuele växters frön, hvilka upgro

fentida, de ikadas äfven icke af köld eller

djup
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djup käle, allenail: i tilredde jordfängar de

utfås, nedharfvas och myllas i jorden, kort

förr än vinterkölden om höften tiiikärper
3 jag

har med förmon förfökt detta med alla ilag

Köks växter och Blomfterfrön, famt funnit dem
des tidigare fraralkjuta i grodd om våren, famt

har Anis och Coriander härigenom blifvit för-

fatte i ftånd, at tidigt om höften, frambringa

hvart år, goda och mogna frön.

UTDRAG^/ Kongl Vetenjlaps Aca-

demiens DagboL

FÖRTEKNING pä Böcker , Naturalier m, m, fom

detta är hlifvit Jkänkte til Kongl, Academien,

* Båcker.

K. Vetensk. Academien 1 St. Petersburg ; har för-

ärat: Nova Ada Acad. Scient. Petropolitanee.

Tom. VII. c. h. ad Ann. I789« Petropol.

1793. — Tom. VIII. c. h. ad Ann. 1790.
Petiopoi. 1794. 4:0. — Memoire fur la na-

ture des Fonftions arbitraires - - par M» Ar-

bogaA a St. Petersb. 179X3 4:0.

Th» American Academy of Arts and Sc; Me«ioirs

of the American Academy of Arts and Sci-

ences. Vol. II.— Part. I. pr. at Bofton. 1793, 4;o.

Hfiyr A« Hauch i Köpenhamn 5
Begyndelfes-Grunde

til Naturleeren. II. De§l. Kiöbenhavn

,

JI794> Ö-o-

Utit
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Herr Carl Hildebrayidfon Uggla; Lar trenne ferfkild-

ta gånger ifrån Ekeberg^J Bibliothek infändt;

lO, 30 och la tilhopa LII Vol. äldre Hifto-

rifka Böcker, hvaribland OLai Petri och Lau-
rent. Petri Syenlka Chrönikor i Manufcript,
m. m.

Herr Ch. Frus Rottböl i Köpenhamn; Antr, och Up-
lysning til Caco de re riiftica; med Befkrifn.

af Strelizia Regin?s. Kiobenh. 17905 4:0,

Herr Samuel Ödma^in; Jac. Bruc es Rgisi ^enoin AbyiH-
nien i Sammandrsg med Anm. af S. Ö. 1. II.

Del. Stockh. 179'. 8'3- — Lempr.eres
Refa til Marocco Aren 1789 och I790 i Sam-
mandr. Stockh. 1795". — Le VaiUants Refa
uti Södra Africa Ären 1750 til I783 i Sam-
mandr. Abo 178) 8-o-

Kerr Nath. Gerh. ScHULxeN-; Sjö-Charta öfver Bott-

nifka Viken, hörande til GeneraUChar :an af

Sveriges Sjö-A.tlas II Del. ~ Sphérilk Trigc-

nometrie i Sammandrag. Stockh. I79f , 8-o»

Herr And. Joh. Retzius; Florce Scandinavise Prodro.

mus - - Edit. altera. Lipfiae 179^9 S^o*

•— — Förfök til Mineral - Rikets upftällning i en

Handbok at nyttja vid Föreläsningar. Lund
I79T, 8:0.

Herr Sam. Faiilberg; en egenhändigt ritad, ny Spe-

ciaLCharta öfver Ön St. Bartheiemy i Weft-
indien, med alla des Berg, Vatten och Habi-

tationer m. m. i flor format.

Herr P. I. Hjelm; Förfök til Hiftorien om Borgerligt

Samhälle 2Li Ad» Fergiifon , Öfverfättn. Scockh.

1790, 8:0.

Herr Pehr Adr. Gadd; Afhandl. om Saltpetter-fjude-

ri-Inrättningen uti Sverige; Scockh. 1795' %'0.

Herr And. Sparrman; Philofophia Chemica eller Grund-
farningar af den rya Chemien af A, F. Four»

croy, öfverfatt. Stockh. I79f. 8^0.

Anonymt; Förfök til Svenfk Nomenklatur för Che-

mien, lämpad efter d« fenaftc uptäckternc.

Upfala, 1795, 8:0.

Herr
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Herr N. H. Sjöeorg; Utkaft til Blekings Hifloria och

Befkrifning; I. II. Del. Lund, 1792, 1793, 8-o«

Herr Jok. Törngren; Artillerie Theorie Ccurs til nytt»

jande vid Föreläsn. för Landt-Cadetterne vid

K. Krigs-Academien på Carlberg, I. II. III, IV.

Del. Stockh. 1794, 1795, 8 0.

Herr Fab, Casim. Roswall; Utkaft til en Praöico-

Theoretilk kundlkap uti Mineuriet , Åbo,

179^5 8:0.

Herr Sven Hedin; Vetenlkaps Handlingnr för Läkare
och FältOcärer, I. II. Tom. Stockh- 1793-
1795'» 8-0.

Herr Jan Erik Norberg; Auswahl ökonomifcher Ab-
handlungen -welche die freye ökonomifche Ge-
fellfchaft in St. Petersburg in teutfcher Spra-

che erhalten hat. III. B. St. Petersb. I791.

IV. B. 1793. 8:0.

Herr C. G. Gröning i Wismar; Einige der vorziiglig-

ften Vorlefungen welche in d. Akademie d.

Wiifenfchaften zu Stockholm gehalten worden
und einzeln erfchienen find. II. B. Leipzig

1795'^ 8-.0.

Herr Georg Henr. I^und i Köpenhamn; Velmeente
förflag til de brandlidte Borgeres Bedfte,

Kiöbenh. 1795. 8-o« — jämte 7 andra fnaå

afhandl. i economifka mål.

* * Naturalur.

Herr De Beck ifrån Ceylon, har til åtanke af fin har-

varo, förärat: En Ceyloniik Dolk eller Gör-
del-knif uti fin flida, incruiierad med guld
och filfver famt filigrams-arbete. — En dylik
ftörre Sax — famt en knippe Palmblader med
åfatte fedofpråkj jämte en griitel hvarmed de

dcrpå Ikrifvas.

Herr Apothekaren Bolin i Marftrand; En Oftra i Sp.

Vin. ful'!fatt med fina Ägg, Kom eller ungar.

Herr Doft. J. Lindwall i Carlshamn; En upftoppad

Colymbus Grylla,

Herr



286 I75>5^ Oci. Növ. Bec,

Kerr Etstsrldet Pallas i Petersburg, genom Hr Bergs*

rädet Norberg; ea Samling torra Örter ifrån

Taurien.

Herr Bergsrådet J. C. Norberg; Ett Zobel-fkin-- ; —

.

En Samling Siberifke torra Örter; — en hop
dito Frön ifrån Herr Laxman.

Herr AffeiTor H. Gähn- ifrån fin Bror Ger;. Cor^uln i

Cadix, tvänne flora Atneticanike Spindlar i

Sp. Vin. CAvicuiaris).

*** Donationer,

Herr ProfeiT. och Ridd. D^x. Melaxderkjelm , bai

gjordt K. Vet, Academien Prefent af fitt Ma-
nufcript til en Aflronomie, lämpad ef' er ca
uplyftare Allmänhets begrepp; med vi.i^or at

Academien låter uplägga det på trycket. Den
behållning, fom kan blifva fedan K. Acade-

mien erhållit fin koftnad erfatt, öfverlemnas

til K. Academiens difpofition, at deraf forme-

ra et Capital, hvars ränta användes tix Pre-

mier för de bäfta Afhandlingar h vilka ingif.

vas uti nyttiga Vetenfkaper i fynnerhet Ma-
thematiken och des grenar.

{^Samma Bok blir innan hort färdig frän
trycket.^

Genom Herr Öfver.Direcfeuren vid Chirurgien i Riket

och Prefidig i Chirurgillca Societeten Herr Dod.
Daniel The^ls beklagi. alt för tidiga från-

fälle, har K. /\cademien, til fö.je af des i lifa-

tide-n gjorde Donation, blifvit ägare af et Ca-

pital, ftort 1000 R:dr Riksgäldsmynt: med
det af K. Academien bifallne vilkor, at efter

des Secreterares Prof. och Ridd
J. C. Wilckes

död, hans Enkefru må, få länge hon i Erkc-
ftånd förbiifvpr- årlia:en rjuta af K- Acadji-

»lens msdcl 200 R:drs penfion.

I

FÖR.



FÖRTEKNING
Pä de Ron^ fom äro införde uti ditta

Qvartals Handlingar,NSid.
va och mindre kända Svenfka Lafarter be-

fknfnej (V:te Fortfättning.) af E. Acharius aoT.
2. Befkiifning på et nytt Genus PTEROMALUS

ibland Infedierna j (Fortfättn.) af Nils Sam.
SwEDERUS - - - - . - 21 6.

3. Syfteniaiiik Upftällning af Svenfka LöfmofTor-
na (Mufci.) af Olof Swartz » » 223.

4. Rön om Höftkälens olika verkan i Åkerbruk
och Piantager; af Pekr Adrian Gadd - 274.

5. Utdrag af Dagboken - 283,

Rdttelfer:
Pag.205' lin. idjlär florefcentes läs flavefcenteg.

Pag. 209 lin. 12 efter Ego , tilfattes, alibique Westring.— 212 — 13 efter Ljungh tiifättc?, ad iatera mon-
tium Oflrogotbi^ Holmberger.

REGISTER
På de fornämfla Ämnen

, fom förekomma
uti I79f Års Handlingar,

'^^Jlronomie i
Utdrag af några nyare Afironomifka Ob-

fer vationer» 1R6.
Berg - deras högd på Venus, ftlger från i til 2.} geo-

graphifka milar, 193.
Botanik y Triticum junceum funnet i Skår« på Falfterbo-

Ref, 194. Nya Svenfka Lafartcr befkrifne, 3, 127}
207. Syftematifk Upftällning af Svenflca LöfmolTor-

na (Mufci) 223.
Chemie ; Chemilk underfökning af Uhleåborgs Mineral-

källe-vatten , 169.

Cohifions-Kraft ; är rätta orfaken, fom hindrar fram-

farten, af folide Kroppar uti vatten, och verkar på
^

deras ackterdcl, 989 iil^afom på frairdelen^ lOj.



REGIS TER. .

Drak'S>kott'j Furia ?^lerii^e^-fl?5 15-3.

T)od'Skott ^ Furia 5 Kiftorien om detta Slägte, 143.
Eklöf; ätes af Larven til ?bal?ena Ekebladella, y^,
Iä''gfiofter ^ fora beredas af Läderlafvr-rne

, 41.

Geograpnie Charta öfver Situation af Uhleäborgs Stads

Helfo-brunii , 17-}, Tab. VI.

Groda; en grönfi:^ck.-d funnen i Carlscrona, I553 har

mycken likhet med Sicibunda af Pallas, 134.
Hu^g'Örm; fe Orm.
Lijeäer; Phaleena Ekeblacella, lom bor i Eklöf; 58?

Et nytt Genu5 Ptcro:nahiS ^ hörande til Hymenop-
tera L. , 201, 2lé.

Kläppen; kallas en ny Ö, fom fcimedelfl fand och fand-

hafre upko-rimir på Falfierbo-ReF, 196.

Kale; Holrkälsns oiiki verkan i Åkerbruk och Plan-

tager, 274.
Lajartcr; nya Svenfka 3, 127, 207; At af de flefta

bereda Färguofter, dl: Om Läder-iafvarnc ibic. An-
märkning vid deras indelning, 66.

Ljungen; kalla? en mager och obördig mark kring Fal-

fierbo och Sko rör i Skåne, 194.

L6fmojfor- fe Mcffa.

Mafheuic.'-.'. ; at finna quadratifka och cubifka Facio-

rer i sequationer af 5':te graden, 22.

Majkar ; ie Dödfkott; Drakfkott; Skottpil; Furia.

Min eral-k alla; Uhieåborgs belkrifven, 167, håller myc-

ken Luftfyra cch hepatifk Luft. 175'.

Mojfa; Syftematifk upftäilning af Svenfka Löfmofforna

(Mufci) 223: deras Siägter, 224; deras arter, Spc-

cie<; , 250»

llotfiånd; fom Kroppar lida flå dc föras rätt fram ge-

nom Vfitten, 73; tillämpning af dervid gjorda rön

Då Skepp- 117.

Mår.en; betäcker Aldebaran, ig5.

Crcan ; fc Skydrag.

Crm , Coiuber ferruglnofu? en ny fvcnfk Huggorm bc-

fkrifven , 1^:0; kännemärken och ficilnad pa fvenika

Ormarne, ig;.

Thyf.k; Rön oni dc motflånd kroppar lida, fom föras

rätt fram genom \'r\tnet5 75.

JPteromclus; et rytt Genus ibland Infecrerna, 201, 2lé,

Ref; vid Falficrbo, h varpå upkommit en ny Ö, 195.

Sjukdomar } härrörande af Skottpilen. I^o: af Drag-

ikoit.



REGISTER.
ilcott, 163, jämte botemedien ; förtekning på dem
foni botats vid Uhleåborgs Mineral-kälia , 177.

Skepp; om det motllånd de lida uti vatten, och burii

ikapnaden bör vara, at reducera det til det minfta,

117- 122.

Skeppshyggeri-Vetenjkap -j des Theori och nyafle för-

bättring, 121-124.
Skottpil; Furia infernalis, 146.

Skymning; uti Mån.atmofphércn , l875 uti Venus -at-

mofphérenj igg.

Strålbrytning ; i Veneris atmorphér utgör vid pafs en

half grad 3 192.

Vatten; om det motftånd kroppar lida fom föras rätt

fram deruti, 73, des phyfilke cgenflcaper och i fyn-

neihet Cohéfion vålla des retarderande kraft, 98102.
Uhieuborgs Mineral-källa chemice underfökt, 167.

{); om en i fenare tider tiikommen på Faifterbo- Refj

194.

FIGURER hårande til 179^ Års

Handlingar,

I. Qvart. Tab. I. Nya Lafarter,

Tab. II. Phaicena Ekebladella.

II. Qvart. Tab. Hl, och IV. äro märkte PJ, I. PL IL
fåfom, jämte 6 itycken tryckte Tabeller,

hörande til Herr af Chapmans traclat or»

Vatnets m.otftånd, pag. 73.
III. Qvart. Tab. V. Nya Lafarter.

Tab. VI. Charta öfver Situation af Uhleå-

borgs Heifo-Brunn.
Tab. VII. En ny Orm, och Groda,

tv. Qvart. Tab. VIII. Nya Lafarter.

FÖR.



FÖR TEK NING
På AiiBorerne til de R6u^ fnm aro införde

u 'i 1795 Ars Handlingar,
A Qvarf. Sia.
/ *CHARius , Erik; Nya och mindre kända

Svenlka Lafarter bellcrifne, — I, 2,— — Anmärkningar och förbättringar vid

Afhancii. om Lafvarnes indelning — j.

.— — Forträttning, om nya Lafarler — Hl. 127.
•— — V:te Fcrtiättning därom — IV. 207.
BjERKANDER , Cläs ; Belkr. pä en ny Natt-

fjäril, Phalsena Ekebladeila — I, ^g,
Chapman af,. Fred. H. : Phyfiilca Rön, om

det motilånd, kroppar iida, fom föras

rätt fram genom Vatnet; aniiäide År
1794, i Jun. Jul. och Aug. månader II. y^,

GadDjPe/ir Adrian; Rön, om Köftkälens

olika verkan på Åkerbruk och Plantager IV. 27*1.

Julin, Johan; Uhieåborgs Mineral-Källa be-

fkrifven och chemice underfökt —
• III. 167.

Leijonmark, Gxjst. Adolph; Et fatt at

finna Quadratifl:a och Cubiilva Fadorer i

iEquation&r af femte Grsdsn — I. 22.

LiDBECK, Anders; Berätte Ife om en i fe-

nare tHer tilkommen Ö på Falfterbo Ref,

jämte beflcrifning på Triticum junceum L.

därftädes funnet — — — III. I94.

MoDEER, Adolph; Slägtct Dödfkott, (Furia.) III. 43.

OsBECK, Pehr; Eerätteife om et märkvär-

digt Skydrag i Hafslöfs Paftorat, år 1795 I, 64.

ScHROETER, JoK. FIiERON. ; Utdrag af några

nyare Aflronomifka Obfervationer — III. l8é.

Sparrman, Anders; Coluber ferruginofus

:

en aldeles ny Huggorm •— — III. 1 80.

« En grönkäckad Groda — — III. 183-

Swartz, Olof; Syftematiflc Upftällning af

Svenlka Löfmofforna, (Mufci) — IV. 223.

Svv^derus, Nils Samuel; Belkr. på et nytt

Genus Pteromalus ibland Infecfrcrna, hö-

rande til Hymenoptera uti Linn. Syft. Nat. III. 201.
' Fortfättning och Hut deraf — IV. 216.

Westring, Joh. Pet. ; FörCök at af de flefta

Lafarter bereda Färgflofter; V:tc Afdein. 1. ^I,
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