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Min Herre!

t ar as alla en erk6nd sanning/ at
bdra dela mcd hwarandra dadellust och ledt.
Undra da e</ om jag i synnerhet wld detta

tllsauet/ yttrar min oswer min Herres lyct-
liga sramsteg/ uti de Wettcnstapcr/ som pryda sin
Hlstare och gagna alm6nheten Jag borde lln dcck
sblja min Herres exempel, och uplcta någon KaUa/
hwarutur jag kunde leda det berdltt och låsord/ som
min Herre w<ll sdrtjent; Men det wore ju at H6mta
watn til sidn; narwarande Arbcte talar tzstwersiddigt Jag beseglar desse Rader
med en wcllment snstcm/ at min Herre ej matte sa
mddosamt nddgas upsdka en emot siit och
mdda swarande belöning/ soln det warit swart/ a«
upsinna wattu-adror uti lordenes diupa ssjdtel

iNM. NM.



Fbrberedclsc.
gode Skaparens, stratt i al! t!!igs borsau> wl,

sa inrättning wid wclrt jordaklots asdcl,nde i has-5
wct och det torra , simie wi sa mvckct snarare
wara amnadt et sornnstigt siackte t,I den narina-
ste och cgenteligaste sormon, som wi dagcligen a<

ro asnamare as de daras oß tilslytande sormoner. Uwm det
wi med war winst och stora n»tta rone och iMme det wilda
och wida haswets yra bolior samt wamens yswiga wsgor tje-.
na til a-t fora fram wara wal lc,stade stepp lsngt bort til de ast,
lagsnaste länder i werlden; sZ sinne wi watnens d/upa och mör-
ka gömstör i sielswa sin histliga asgrund hysa orakncligit an-
tal as allahanda wattu inbyggare, som tiena mcnlnssan til wer,
kelig nytta och sornoielse. Wi forundre oß oswer wattu,
rikets underliga inwsnare: wi se de Mlta buljorna likasom yswas oswer dcßa sina stnter: de tyckas wela gömma
dem; men sbrnusttt har lärt oß grepp til at upsista deß talri,

A ka
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ka kräk, anda til de ostattbara mußlor, som gömma inunder
sitt stal de dyrbaraste pärlor och den werlds-wldtkunniga-B',»

purpuren. Dock ehum rik!igen det stora werldenes
has sorscer jorde-inbyggarena, krm dock deß watn nappliga engsng genom konst göras tienligit at siacka deraß torsi. (») For,
sarcnheten har wist, at det ock ar foga tienligit til nZgot an,
nåt nyltiande for en landtbo. Naturen tyckcs haswa amnadt
det salta hasswatnet endast for haswets inbyggare, och dcremot
har hon rikt strsett det torra och sasta landet samt deß tnws,
nare med insioar, trass, elswar, sioder, ilar, rinnande backar,
sprinZkallor och ymuigt forande de dar allestadesp 5 jordaklotet til stor myckcnhet smilas mennissor och kreatu-
ren til oumgangelig och osiattbar nytta och tjcnst.(b) Wat,
net ar en oumgingelig wahra och omistcligt sor folk och
sanad. Mom det, at det, stamsor alla andra med konst
lilredda I-iciu,-!Ulel, stacker snarast och bast torsten, sH ar
det altld den halsosammaste och basta drycken. DH hitsiga wi»
ner och andra I/lquelner as orters syror soda et mer an naturæ
ligt acicium eller syra, uphitsa blodet, sorstocka de naturliga wat<
storna, och sHledes Hdraga deras brukare allahanda farliga
siukdomar; gör watnet deremot blodet tunt, det sam-
ma i en orubbad natur!ig cilculation, sortunnar och uploser
de sega watssorna och assorer de for w6r kropp sa ssadeliga
siemmigheterna. Wamet kan darsore altid anses for den sor<
sta och sornamsta grunden til alla watssorna som löpa igenom
wsr kropps blodkaril och (v,ls). (c) Fmsaders
srissa och lsnga lisstid kunna wi med ssal tilssriswa watnet och
deß bruk Wsra sorsta Stamfader, wane wid sagt och si-
siande, funno sig nogda med litet willebrsd och siss, plantera-
de sig kri»s lrass, insioar, elswar, sioder och backar; icke alle-
nast i assigt, at nyttja deßa wam nl sisterier, utan sast me-
ra, at has,ra l s dem sin dageliga dryck och nytta til sit huebe-
hos. Wl sinne as denM grund wHra aldsta Stader/ soch-
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nar, byar, gods och landtmanna wisten i wiirt k. Fadernes»
land wara bclagna krmg eller wid en insio, els eller 5: sam<
ma marcker man wara siedt och! dagellgen ste p 5 de siasta
vrler utomlands. Man <er sc,!cdes, hul!l deßas sorsta anlag,
gare warit monne om, at haswa tilgsng och sorrHd p 5 rent och
walsmakeligt watn. Det bltr ock nastan for hwar klok hus,
Hsl!are det sorsta och största bekymret och omhugsandet,
nar han tanker ned!atta p 6 nHgot sorr vuptagit stal!e sin bo-
piUe, om dar kan wara tilgHng p 5 rent och sundt watn.
Hwarest naturen e> sielswilligt räcker fram sina wcttudigra spe-
nar, bor en landtmcm wara i Mnd, at med konstens lilhielp
upspana och utsorssa de stallen, hwarest ymniga och wattu-
rika sdror sirdolja sig under jorden. Lat wara, man ock ha-
de p5, eller nara intil sina ägor, stillastZende eller ock rm,
nande watten, s 5 kunna de ej altid ligga s 5 wal och nara til
hands, eller ock ci altid wara sH rena, walsmakeliga och hal,
sosamma, i synnerhet sommamden, d 5 ssdane watn sta i gron-
sta och blommas, som man fager. (6) Det ar ock merkwar-
digt, huru den store allwetande Skaparen har lagat och for-
ordnat, at, ehuru det renaste lust, och regnwatnet ar ganssa
Zag:ieligit och nödigt for otter och gräs, ar det dock ofta mindre
«yitigt for folk och kreatur. Det lustwatnet, som sts as smalt
hagel, sno eller is 6r ofta nog osundt for mennistan; det m-
ste de, som bo i »ch Bcliwenx med sin stada spörja,
som daras s 5 swulna kortlår och halsar. Däremot ar jord-
watnet for kreaturen och folk, sk wal altid och snarare til
sHngs, som halsosammare ock) nyttigare. («) Darsore wela alla
goda och sorMdiga hushlllare halst sorse sig, om nZgonsin
mbjeligit ar, med goda Brunnar, hwilka icke allenast ester be-
hag ligga til, utan ock giswa isran sig, er ståndigt rent rm,
nande och halsosamt watten. Konsten bliswer d 5 endast, at
kunna weta ttassa eller rska p 5 en rik vch Zod wattMra.
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S 5 i äldre som scdnare tider haswa crstrue

dels genom anstalda sorsok och prof, dels genom al!dra an-
mattta u!wartcs tccken, siuulat 06) sorstdl sig et wackert
forrad as tammcligeu sakra och ofta otwiswelaktiga kanncmar«
ken, i anlcdumg eis hwiika mm: sorw,ßo kan wem, at en wat,

ar nara for handeli, sH at det merendels a!drig Mrstlt, om man so!jcr deße lmmrliga lcdstjcrnorna, at mvi ju
kan sa sig ynungt watten och en brunn/ som el!cr al-
drig kan uttorkas.

En samling as deßa til ochbrunnar, lagges 5 bladen for den B. L. ogon. Jag
tilsisr garna, at ej hast ti!sal!e at undersöka dem aNa; u-
tan jag hIN welat samla dem tilhopa inom st blad, som i fle-
ra lardas ssr!ster ligSa kmigsirodde, at därmed tjci!a alsiare as

wetenstapen/ hwilka ej torde wara sorsedde med alla
deßa böcker: Dem gsswes d 5 härigenom lattare ti!sal!e at no-
Zare proswa detta alt; hwarsire jag sormodar, at detta mitt
walmenta winnsr hos hwar och en omtankt landthus-Hsllets a!ssare benagit omdome och nöjaktigt blsa».

(2) VH!!ciii p. 47. /zF.

2. p. 549.
(c) Bese kiic o,!ck,llil vilz,uc. under Herr

(c) ldi,l. ?. 11. «ch 21.

sorberedelstn bles redan något omordnt, hur,l den Al!>
ssW, l!ode Skaparen behaM wistigen liita wat!ietoswer HM jordaklotet ledas genom jma wißa cavue.



M) 5 ( M
ler, cana!el och huswl!dgiinger, lnelmistorlia och kreaturen til
nutta och tjenst. S 5 at intet ställe, il!gen ort, inum trattp 5 jordaklotet ar, som ci hyser mer el!cr mmdre rika
wattukdror. Lika som blodet silar sig Ze!iom wsra ådror,
aswen sa !oper wamet p 5 oal!deliga stal!cn på jorden, ,genom
sina sig t!!annmde ralilar och sdror. Detta llitygar ersarcn-
heten 06) siere lärd.-s cnhalliga wimesbordcr.<2) Ing kan
ej ulidcrlsta at infora härom DerliZmz ord i Hmis
'lkeul. s. 98. som kiinna bast besmnia detta, orden lyda s5:
~UnderMdljka streck och tt,-Zcg as sand, grus och !os jord 00"
fordra d<t som watnets igenomttaugande ej al!enlist i,oe cem-"

och heta, utan ock de asiagsnaste och kal!asse la»!-"
derna wid Norra och Södra po!eln». Men at
ken i jorden aro det sota watnets larer wal,"
ester mitt tycke ingen kunna twisia, halst det bekant ar/ at"
watnct har sin lust igenom de samma, och man finner källor"
daruti, d 5 man graswer darcster. lag stger med slit, hus."
wudgsngar, emedan annn siere undeVjordissa ror, cgn,l,i «

Hsl och wagar Ziswas, hwarigenom watnet ofta bancir sig
wag." Mcd detta ansorda r,ilonemenc stämmer aswen sor-
sattarena eis
Zr 1722. sld. 173. 174 och I?s. oswerens(l)) och ansora t!llika
Uti Lloße 6e eller Hans leswernes bessrisning
<t markel!git prof as det, hwad insigten och en noga kanne-
dom as deßa natmsens lagar och inratt!ungcir kan utratta, och
satta en i si6nd at upleta deß hemligaste longkngar och rånlår.
Dar talas om en liten Stad, kallad <7oul2nzs ja vineule,
x,rcic vi!!e <l?
hade ymniahet as wm; men intet watn. Den brann 3 gcli,
gör inom 30.5rs tid; och wid eva branden brukades win i bristcs watn, at stacka elden mcd. Flere lnZenieuler sbkte dar
watn, men stsangt. Folket siyttade sor wattubrist,
Kl. bles Hr 1705 anmodad m resa dit i 3ex>temberA 3 Mti-
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m3nad, hwilken m3nad ar gemenligen dar på orten den tor,
raste i och dcßutom war 5r 1725 i Franckrike en owan-
lig toreka. Nar kom litet stHn Staden, och stg
belägenheten, sade han sorut stallet, dar watten siulle sinnas:
Dar grasdes och dar sans watn i ymnoghet. Med rarmor
leddes watnet dHr stZn til Staden. Inwsnarena i Staden
wiste ej huru de siulle sagna sia st haroswer som oswer

Nar d 5 Staden stledes fick watn, siyttade solck
dit tilbaka igen.

Ehuru nu watten werkeligen sinnes bswer alt pH jorda-
klotet(c) aro dock ej alla wattusdror >5 nara til ytan as jor-
den; ty somliga ligga nog djupt 06) slere famnar i jorden/ an-
dre ster stryka narmare ytan; darsore, at man med wißhet
mk weta, huru djupt eller nara wattuZdran ligger, haswa
goda Hnshsllare anstalt Ztsiilliga prof och sorsok. Ibland an-
dra ar, at man graswer en grop ungefar 3 alnar djup, och ta-
ger en blysiHl eller kittel, saster i botten as den samma med
beck eller k3da, ren bomull eller kardad ull, oswersiryker kitte-
len med bomolja, dock ej ulleN/ som blir sti och hänger midt
uti. Man stjelper s 5 kittelen oswer anda ner i gropen, kastar
jord uppH oswer natten. Om morgonen sorr Hn solen upgiir,
graswer man det up igen, wander straxt om Mlen eller kitte-
len. Ar dH wattu3dror p 5 denna orten, s 5 finner man wat-
tudroppar inuti stslen hangandes, och ullen full med watn.
A» fuktigheten mycken, likasom den wille drypa, sH ar ej lsngt
til watn; men ar ullen bara litet daswig, st ar tekn at dar
or ingen wattuHdra. Andra dylika anstalda ron och under-
sökningar wid wattusdrors igenletande, Z3r jag med wilja
sbrbi, emedan de mast komma p 3 et ut; hanwisandes Låsåren
til de as M!g har nedansore clceracle som giswa
wid handen siere maner och ron. Det bor jag endast
tillagga, at detta stags prof stql aldrig eller sallan M selt; darsos
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re haswa ock s 3 äldre som nyare hushallare ansedt detta sorsa-
rande for nog Mtligt, och darsore widtagit och pi-,iiicelgc
det samma med god De wittre Natur-
kunnige och Oeconomi, Vitruviu«, ?lmiuz och l'2l>26iu«,
h.iswa redan i sin tid glllat dy!ika roN/ och uptag!t de samma
i små Skrifter. (6)

(,) ttiN. «le l' '«,cl. 1>21i5. Bcicnc« ,722. s. 174. 175. lamstr
(l,) «itt. 6c l' 4c. ?ar. 6e5 scicc>c. 17«. loc. «ir.
(c) I)«i)3«5

(<i) Bihang til Sw. Mrm«nncu. sid. 18. ly. 20. 21.'
Gindis. >nNl. ec!ir. z. z>. 524. O2k!m2Ns LandtbpZN. I>.

20Z. Virruv>l!s <le 1,i1,. Vl!l. O. I. p. ;c>B. r,l!n^iuz
I,ii,. lx. l« ».uK. c. 8. x. i;z. runiul Uitt. di«. l,ib. jl.

§. 2»

A?SMm det ar gansta naturligt, at de trakttr och«HH som aro suktige och wattusulla, mast Ziswa istan sig
dimba och tokna, sa har man ock saker anledning at

tro, det sadane orter fora nsgon wattusdra. Darsore hwa-
rest man str mornär och qwallar, i synnerhet hostetiden, na-
Zon stark och lika som en drypande dimba upstiga, dar kan
man med nog saker wißhet graswa ester watn. At nogare ut-
sorsta dttta, ar nödigt at göra soljonde expeliment. Man
far uti
upgZng, lägger sig ned och ser öster m emot marken. Hwar-
<st man d 5 marcker, at en liten rök eller tokna upgZr, dar
smnes wattuadror.c») As samma M stuta ock andra, at
6dran ar nara for handen, om, nar man graswer en srop och

gör
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Zor eld däri, samt sedan han ns,gon stund brunnit, stacker ho<
nom ut, d 5 mycken rbk eller w6t dimbä
sta!let wist watturikt, 06) man kan graswa brunn darstm<
mastades. (d). Daswiga och wsta stallen kan man haswa
största orsak at mißtanka for det de hysa ymniga dock
at man ej bllswa bcdrageu, s 5 kan man p 5 dcßa, som p5
de aldratorrastc stal!en anstalla detta prof: Man graswer en
grop 4. a 5 jkor d,up, lägger däri en torr swamp, (lponZiZ,
sZdan man plar toreka sonster m«d) eller ren ull, kastar qwi-
star daroswer, och darpH gräs eller halm; ester et halst dygn
ungefar tager man up denna swampen eller ullen. Om d5swampen eller ullen ar aldeles torr, d 5 ar pd det rilmmct in-
tet watten at sorwanta; men ar h.m wster mer eller mindre,
d 5 kan wal dommas om iidren ar rik eller icke.(c) De stal-
len, dar mareken i siark toreka tyckes wara mera sngtig, an
annorstades torde utwisa, at rika wattm)dror g 5 därunder.
Detta har man todeligen erfarit har wid Trä-
Zsrden. En Brunn as 4. samnars djup grasdes wid Tra-
gHrdens sorsta anlaggning p 3 deß Norra sida; men besms
sedermera wara as nog fattig wattusder: Da Tragllrden lltet
darester wardt upgrastven och lagd i qwarm och sangar, be-sons wißa stallen i dem lsngs ester 2l<'2 perenni» stsn 0 til
'(v. dar marken aswen i starkaste torka ssg swatt, och lilet
sugtig ut; men annorstades war den hel torr. W!d ofta el-
bstra andan as detta sugtiga streck grasdes en brunn endast aspar samnars djup, som besans aga en ss ri? Hder, at ehuru
man osti om sommaren i starkaste torka t git om mornwna
m den nkgra och tlugu stora ssar waln, har dar dock merendels
soljande morgomn warit lika mycket watn som dar war,
t) 5 man den soregHende dagen började osa darutur.

Til at proswa huru nara och nk wattusdran ar p 3 ss-
dane stallen/ som man marker wqrg Msot daswiga, eller hwil-
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ka inan Gest tror fora nsgon angiswa de gamla sos»a«<
de satt: Sedan man graswit en Zrop, tages en obrand sten-
kruka, som stielpes däri omkull och oswertackes med qwistar
och nsgot jord til en natt; om det stal!et haswer watn, ssall
man wid opnandet och deß uptagande finna krukan hel wst
och drypande; ja, aswen ibland nastan uplost as sugtighe-
ten och de uvstigande wattusngorne. (6) Eller ock plagar man
satta en antand och med olja wal sorsedd lampa ned i jorden;
sinnes den soliande dagenratt littt sortard eller ock aldeles das-
wig, giswer det tilkanna, at p 5 det staliet ar watM. l«) De
ymnige sngorne och wattu-duusterne/ som jH stiw!lligt
tyckas sielswa sorrsda den wattu-samling, jorden sordoljer i
sit ss,ote.

I,iK. «X. 6. Vlll. z>. »Z2. ?liuiul loc, «ic. I),!m,n« L^NdtbygN.

1.i1,. Vlll. c. l. l>. ;c»z. rlu!ius !. c.

(c) Klen«. Bih. ?. 2i>. Vwuviu!, l?a!!,,iiu!!. l?Uniuz, loc. cir. l?«U-
M2NS Laudtb. l>. «z.

(<l) Viliuviu, <i«: i.. VM. <«. l. z>. ZO7. Z08» ra!lz,iillz, rU
n!u«, loc. cir.

(c) Vitruvius ,ic Krc!ur. ~. ;oz. eliniul «!«. ttot. l, XXXI. <.. ll;. ?.kZ!!sliiul, loc. cir.

§- z
lkMe?n til kall-och wattu,Hdror tages ock med all säkerhet as

ort-och waxt-riket. Sssom naturen ar sig altid Nk; skhgy hon ock lamnat wissa orter sina jarsiilta Mllen och
B jord-
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jordmKner, hwilka ock ef, annorstades de kunna wsxa och
triswas. S3lcdes deste jordems och hela namrens zira-
ler otwilngit giswa tilkanna, 5t manmstorne den undcrl!gg.mde
jordenes olika bcssassenhet, hwi!ken de oswenacka. Forsarne
Landtman weta nog stuta as waxterna som bepwda deras ang
06) Hkcrsalt, til jordmHncns mer el!er mindre godhet. Mwen
sH wcta sorstagne Brunn-Zraswue betiena sig as den anledning,
wijsa ,waxter g,swa til wamets narwaru. SH har er-
s(irenheten lardt, >tt de siallen aro merendels wattliriki, d',r
som sms S<is, P'l, Rso och Adl waxer. (3)
rZlsgra (I.mn. 5«. By. §, 74? ) r3 Sw. Folasotter, pH
Fl!ista U?arsancawio, (b) an»
lering. (c) skl. By. 452.) Gasorten, canß!oms»
rztuz (kl. By. 298.) tros as Wattn - letare for wißt antyda
wattn.
caria, (kl. sos.) aicilNma nemllrum (l'!. 370.6)
Den siil,kande Btacliyz Bylvgcic:3 (kl. 489) samt
431) som plagi siimas mycket wid kal!or (cl) och siere som
alsta wsta stallen och kallsiid torde b!lswa t,Hgorlunda sakla
siagrutor, som kunde roia de underjordissa wattustattcrna. Det
sakraste tecken til kalliidror ar emedlertid rc,ncanum
(5l By. 969. 51. L2pp. § 4,4. p. 322.) Kallmossa, om
hwilken Herr och Riddaren von sorsakrar
i sin WestGocha resa, sid. 265. At hwarest den sinnes, Mr
Nastan aldrig slt, at icke nsg>t kal!lod ar strhanden. I ge,
men til at t.ila, bara alla watturika stallen altld stodigcire gro-
da, an de wattulosa. De trän, som waxa upps stdane stal-
len, ssiuta ock gemenligen til ansenttgare längd och hogd, an
annorstades, emedan de as ssdan jord kunna standlgt haswa
och suga tilrackelig wata. (e)

(») Xlenr«« Bih. sid. 2<3. Ist. VKluviul, <lc 1.. Vl!l. C. l.

(b) Bt«
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(1») Veste tll Viclunnm, l». Z29»'
(c) Ee Herr ?t»s. c;«(i«!l s,«cun6,H.

(<l) Bcsee I,i«!-ri WastG. resa. l>. 204.
(c) lamstr l>i«>«ine tti Vittuvml, 1.. VIN. s. zay.

§- 4-
vcn som wissa Waxtcr i Ort,riket alssa tn daswig och)AW >ordman; sH wela as.ven w:ssa zmpKibiZ och in.
loael halst trlswas och haswa sltt tilhalld och wistandep 5 ssdane stallen, dar det wanckar sugtighet och wata. De

tyckas likasom wela nara sig as de sngor och dunster, som up-
stiga isrsn de watturika stallen. Underligit ar huru naturen
driswer dem, at upsoka sig ssdane lager,stallen, dar de e> alle-
nast sielswe aro sodde, man ock, dar de kunna bast ock med
lresnad stamsoda sina gelikar. alstar grodan garna
wattu-pußen, och breder ut sina agg, p 5 de stallen,
dar ständig wata och daswughet sinnes. Bcgge kåre wid ws-
ta och lHgsankta, samt sugtiga stallen finna sitt nöje, at suga
sugtigheten, som kommer upsore isran lorden. Darsore ar
lNnws i den tanka, at hwarest grodorne ligga och uppehslla
sig, kan man wara saker, at dar finna wattusdror. Tv gro,
dorne draga och suga t,l sig med siit den watssa och de sngor,
som upps skdane stallen stiga up isrsn iorden. (2) Finnes
därjämte orterne och hwilka, som sades (3 3.)
wara wid källor, s 5 kunna paddorne omoieligen siilia sig isrsn
desse sina lis,ratter. Hwad Herr och Ridd. von

ersarit om desse diur, sortjenar at nogare iagttagas.
S 5 str>swer han: "Paddor (kaun.
HNa sig p 5 ssuggyika stallen, besynnerligen wid IW. bergs,«

B» "rot-
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rötter„ (dsr de största och rikaste ssnnas och
uphittas, som HHr nedansore as oß stall "Dar den
"stl!,kande ll,cl,yz 483; och den stmckande 2<1«2 4ZI waxa.
"lag wet ej hwad deße snle dturen finna for behag uti illa-
"ln?tande orter; och jag har sedt huru paddorne trångt sig ill
''i husen/ d 5 Ngc-s,yz inburits; aswcn uti
"dsr cutul, scrtici2, warer mer an andra stallen, sin-
"nas <Z msnga paddor, at de g 5 oswera!t i husen; men sii
"snart cotu!g i de länder tager as, sorsw!nna as,ven paddorne
(l,)." Man har wal sig ej med wißhct kekant, at ormar an-
tvdt kal?,och dock ar det markeligie., om det ar sant
hwad som berattas om Rsnung Den Hardrckde
i Norige, at han i brist as wattn, genom en lindorm upcackte
for sig "och sitt folk wattubrunnar. Det sages, at nar Han,
och Hans folk v 5 en O i haswet led stor brist pH godt watn,
lat Han upsoka en lindorm, som sedan warmdcs lange for el<
den/ tils han bles b,!idc warm, trott och torstig-, HwarpH den
siaptes los, och gäss noga akt p5, dar den kröp ned i jorden,
dar grasdes en grop, som hade en sH ymnig wattuZdra, at
den gas tilrackelig wattn 5t Konungen och Hans krigssolk. (c)
Denna handelfen ar swsr til at tro, och mojeligheten haras
lamna wi i sitt warde/ som ock hwad slags orm detta warit.
Men sakrare tyckes det wara, som i et bres til

de OstGiochers Ronung angiswer, och hwil-
ket as de sorsarnaste wattuletare. bliswit Hsllit for et wißt tec-
3en til watnets narwaru: Han fager, at dclrest man ester so-
3enes upggng bliswer warse likasom en tokna eller nwln as smil
siugor eller myggor, som ssyga up och ner mot jorden/ d 5 de
siandigt synas likasom volciße?a pii det stallet; har nian or<
sa? At wißt siuta, det wattn stnnes diirunder. (6) Ar 1758
dH det war en ss gansia torr sommar, markte man at
Uti 21c2 perenn,z i Tragiilden har i som Br t,

an



sn alla de andra Men; denna sugtigyeten swaswM
altid, i synnerhet ester middagarna, en oandelig myckenhet stnH
siugor, hwilka tyktes haswa blis,vit ut?lackta i samma fuktig,
het, och uti e!icr wid den finna sitt nöje; men p 5 andra stal-
len i TraggrZcn siig man ej til nggra scidana. At har war
wattuHder, wtjste sedan erfarenheten. (Se oswansire §2.)

Troligit sr, at hwarest wiße as vermes, i synerhet'lntettln,B
och mo!ulcie sig i gråset uppeyklla, torde marckas nsgon wa,
la. Lumdlicuz, ( sn. e6. nc,v. 2c»7Z.) Daggmatst,
(kn. 2QBB. 2089.) siog-snigel, leswa ej utan wata. Och as
I"ett,«:els, Wlll Lul!,, kn.
?acelia, 2220. haswa ymnig tilgHng p 5 watn. A gröna och
frodiga gräsställen, samt dar det ar tammeligeu suZtigt, plaga
i slmnerhet soljande inleKer sodas och wistas: I.epcul2, kaun

neHa, 925.
lg, en stor dci as ll,,l«nelne, mulc, 2yu2ti!iß, Onllcu?»
ln. 2061. ZcolQpenclsH 06) et siags jordspmlar, desse, dar de
sinnas uppehslla slg p 5 niigot ställe, i större myckenhet, under
siarckaste toreka, torde Ziswa anledning, at narmare underfika,
vm nsgor wattusdra al sorhcmden eller ej.

(2) ?!inius. N,Kor. si«. XXXI. caz». !11. p,ß 666. I6mslr I,H

(b) Herr von l.incis WDG. resa s. 204. 205.
se) zmrlcsoiz Nc!ms Kringla I'. 2. l>. 124. ller Nung

Saga. c«s. 60.
(.6) Se dlolc!ne til Viciuvius, 6c l,ib. V!!!. l. s. l»,

Z2Y. j6Ulsir 1.2 li,cvlic 6c l» s«Aiyu« <lu l.. 8. z. l,

B 3 §. s.
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§.5.

man sstt anledning, as wissa wattualssande waxter
och kräk, sHsom i de nastsoregHende z:die och 4.de §§
sagt ar, at mistancka n3gon ort, for det, den samma

mstte fora
at graswa en brunn, sorut anstalla de redan har oswansore
(i:sta 2dra §§) nämnde proswen och rbnen; trassa de dH in,
kan man med mera säkerhet upkasta en brunn och finna watn.
lag wil har bifoga til de sorra, et annat ganssa lått prof,
hwarom ?zter sormaler i sin 11-gK,t, 6e
tllmo, Llb. 111. C!zp. Vll. Han sorsakrar aswen ssels haswa
betjem sig och gjordt sig nytta daras, och det altid med god
stamgHng.

Man laler sig Zjora as tråd en M, som liknar en Com,
pass--nsl, 2 eller z sot lHng. En as deß andar utholckar man
eUer ock klyswer, hwarwid man sedan saster et st»eke as n-
got lponßieutt eller mycket por,uN tråd/ som lHttj tager och
drager til sig fuktighet. t. ex. Ahltradet, eller nsgot annat re-
dan as wata utmurckit tråd, som hartil ar tjcnligast. Man
hänger sedan denna stledes tilredda nZlen, at den Mr i jamtt
b,iAnce p 3 en nedsiagen psle, sssom pH en naswel eller axel,
eller ock p 5 en tM, uti en, grop, p 5 det stallet, hwilket man
mißtanker haswa watn. Ar dar werkeligen waln, sH tranga
sig snart de vswersiodiga och ymniga dunsterne och sngorne,
som man sterwando ge sig upst, i den wid Men sasta swam-
Viga tri-klumpen; hwilket g!vr at den andan blir tyngre, och
sätter
mer at lma med den andan emot iorden. Han pHminner, at
detta sorsok !yckas bast tidlgt om morgonen, emedan de suktige
sngorne, som denna tiden p 5 dagen aro ymnigast, ej fn hun-

nit
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ult os Sol-strHlarne updragas och Uttorckas. (,) Denna
wattu-compass, om jaZ ssr sti kalla den, kan med ringa om<
kostnad brukas,. och borde darsore wara mera alman, i syn-
nerhet pii de orter, öar man har swsrt, at ester nsgra natur,
liga mareken och spsr spana ester waltn. MHnga dryga dags,
wercken kunde man sorssonas sore, ock) man bchosde ej p 5 m5
och st, som nu plagar gemenligen sie, grsswa siere famnar i
jorden, utan at wara saker om man siall finna watn eller ef,
dH det ofta händer, at man wid siutadt bemödande ssr saga:

§. 6.

Winteren i sig ssels ar ingen beqwamlig och tsttt-
l,g tid til brunngraswandet; kan man dock d5, som el-

GvV ,est, genom upmarksamma ron, wid namr!ens werknin-
Zar, bana sig wag och saanledning til brunnstal!en. Silledes
ar det aNom bekant, at watnet altid swallar, wid kallsad och
dar kallsdror löpa nara til dagen, mot tbwader och ibland el-
jest. Et swallande om Winteren, larer man, at
fortaga sig, s 5 rakna i wsra Nordista Länder, dar mareken
blir ssaM stusen,str ettammeligen säkert lecken til kalMor.

§-7.
Marckens lage aro forfar»e BrunnsZrzsware i Dnd,

i?H M med tammelig wißhet saga, om det si,mes t,^gon
kall-
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kMdra i negden eller ej. S 5 underwisar ersarenhelen nastan
en och hwar, at d? basta och rikaste wattu-iidror bryta mast
ut/ ned i 5-braddar och diupa backs-braddar, samt wid fotenas berg, backa» och hogder: man kan knapt annorstades fin-
na källor, an dar mareken stuttar u3got nersore, och gwr n-
gra smk insanknil!gar har och dar: i synnerhet om d 5 lckgon
sandhed, ncigon hög ku!le eller backa, eller ock n3got berg ar
dar nara til eller straxr oswansore, kan man nastan altid wa-
ra saker, at finna dar beqwama och lattgrasta brunn-stallen.
(2) Gemenligen plaga wattu»sdror nastan sakrast sinnas uti
den winkelen, >om gjorss as den stuttande sidan aslckgon hogd
eller berg, och den jamna eller Konxonte!l, mareken och fal-
let därunder: Men p 5 det man m 5 weta, p 5 hwilket ställe
just den rikaste wattusdran ldper/ plagar man gjora sZ: Om
mareken ar oswerwart med gräs, ser man i stark toreka esterp 3 hwilka stallen Zraset ands waxer stodigast; dar aro gemen-
ligen de rikaste wattu-Hdror under; men om anten gråset ar
dombett/ eller ingen särdeles siilnad <es darps, samt str mera
wißhets stull, kastar man up om sommaren lsngs ester sore-
namnde wiuckel et litet dike as 2 2 z qvglte,-z diup, och lika
bred, och giswer sedan i torr waderlek niigra dagar i rad noga
aktning p 5 de stallen as diket, dar den lösa mullen tMer sig
längre inps dagen fuktig och swart, an p 5 de andra; under
deße mera suktige stallen löpa merendels wattu- sdrorna: På
ssdane stallen har jag sH wal 5 min sodsto,ort, ssm harstades,
t>sde innom och utom Staden, funnit antingen sielswllligt ut-
brytande Källor/ eller ock upgrasna ymniga Wattu-brunnar,
wara belagna.

Det ar nu ej min sak, at underloka, antingen Kall -ochWattu, Zdrorne borå sitt ursprung Zt haswet, eller 5t regn-
och lust<watnet, eller ock deßa höga backar och de stora bergs-
ttaKerns; hwilka ester Lec.l,eli och den

lar-
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lärde mening stola tiena, athalla de l!psiiaande dunsterne lil<
sammans, och de samma, liksom ejiiU!le!- kolswar,lil
waln, och giswa saledcs igenom en siags ciistU!e,-mß isrialusten,
källor och brunnar deras ursprung. (d>) Hwarsore ock nagrapasia, al
om berg och högar ej wore, ssulle!nga sirommar och stodcr, samt
inga springkvillor och brunnar sinnas på jorden. (c) Kalladrome
maga antingen sa sit waln isran lustcn,genom regn, sno, och dagg,
eller isran has och sioar, isirmago asnagon och ci'tt>l>

ellcr ock sramsora det jorden siels hriscr as waln; sa kan
det ejnekas, al wid dcsst oswannckmnde stallen, ncmligcn wid solm as
berg och höga backar upspringa gemcnligen de rikaste och oullomli-
galie, samt dehaqeligaste wamen. Finner man i synncrhel en god,
stt och limmig blå eller hwit lera, eller ock klcbbig jord mola en wid
graswandci, sasi ock den ytlra jorden besiode as bara sand,sa stal
man wara tammcKgen wiß om, al del tj ar langttil siclswa waltu-
adran. Detta sa brunngrciswore oslaersara, och uplaga detsor tt
lyckcligt ttckcn til en ris watluadra. bcrattar i sin?liys."

' is. At da en arbetare i ner i en brunn, som gross a'«
helt nya, bles warse, al den klcbbige jordmanm hogdcs nagol lilct"
upp, och gaswctn isran sig, stampade han anda til mcd sotcn, da"
del ss waldsamt stambrot, al sorr a'n han kunde tomma i ckmbaret,"
hwaruti han war nedsiapt, stod haljwa kroppen i watn, hwilkct"
innom kort tid waxte i?sol högt, men sedermera inttt widare. Man"
hade haruppa ofta bemödat sig, at osa ut brunnen,pa del med ar-«
bettt widare sortsc,ras kunde; mm alt war sasangt, sa al man mast"
leka darmcd bcroo."

Del sr utrönt och anmarkt, at watturlka sMoroch brumiat
merendels haswa lcer grund ty lccran den emoltager och bchallcr
roalnct, men latcr den intet gmomsilas. Andra jordarter darcmot lå-
tt, watnet silas igenom sig, eller ock aldclcs ssiuta wamcl isran sig.
Detta har L brsiyrst.mcdct,sast i annatasseendc,anstalll ron;
Dcl han i ester!clade en kalladra, sedon den yllra jorden war
«ptasiadtr, sanl han den samma i en blå lera; men som han ci war

C nogd



s§gd darmcd, lilanwillc haswa a'n en ymnlgarc adra, lat han upgraswa
all leran; men med en sa olyckelig utgång, al waltuadran aldclcs sor-
lorades och asstannade; men stdan han lat leran alcrigcn kasiasigro-
pcn, sänts andra morgon darpa, at m ymnig walluadra sig atcr in<
slml!it. l» Brunngra'swarc och de som ransabrunnar,boradarso-
re det wa'l iakttaga, al de el graswa borl c,ll lcra,som wcrscligcn
sr modren til wamcl, eljest strdcrswa de ofta de basta och wattur!kasie
6dror. Et olyckcligit haruppa såg jag i vZlg, da dm sa
tallade Norr-Kållån, as ej mera an 2 alnars dluplek, hwilkcn l man-
ga tider bortåt, sorstdt nastan hela Sladcn med et srissl och godt
rinnande watn, b!cs sa wid dcß upransning i grund sorderswad, al dm
sedermera ej gas isran sig något sardclcs myckcl och an mindre til kok-»
ninß tjcnligit walen; ehuru jagdahorde nagra, widstcpligcn tilstriswa
delta jcrn-spadorne, hw!lka en kalladra ci stulle l,da komma wid sig,
torde dock raltc, orsaken wara den, al sormyckcn Icra war dorllagen
<Hcr adran igentaxtes,hwmsore ockwatnct sorswann och sankiesigdju-
pare i jorden, l!kajom at söka dar en annan gång.

Om man ari stånd, at graswa en nagorlundndiupbrunn i ensan-
dig el!cr sandblandadjordman, plar man gcmcnligcn raka på ymnlgt
och godt waltn. Hswenledcs, om man wid graswandet genom en tat
och sast lera rakar på något tjokt NsZlum eller hwarsas sand, plar
i det gcmenligcn sinnas waltn i ymnoghct. Dessutom plaga stljande
siallcn ratt ofta ulmarka r!ka waltuadror: ncmligen, de som om wa-
rcn lsngsi halla sig wcka och sura, som i siark toreka ännu sila
ragot watn isr6n sig,eller aro eljes wata, da de andra ssallen om-
kring aro helt torra; de gropar, ehuru små de ock aro,dari wat--
net midt om warma sommardagarna karmes hel kalt:darw!d N-
och backers-braddar, samt nedan for berg-och back-sidor watn masi
oltid silar sig ut, sast ock i huru ringa Wil man an
til yltcrmcra w!sso aniMa dar de oswansore §§ 1.2.5. och i
jan as denna § omnämnde sorsok, sa lopcr man ss mycket mindre
ful ra, om de lyckas, m anwanda dm stl>gtlbs möda wid en
brunns graswande.

En
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Cn dcl plaga ej siort bry sig md, at sraga ester nagra tckn

til wcmuadror; utan nar de haswa lilrackcl,g strmogcnhct, lala
dc på det ställe dc wcla haswa drunn, sorlsara sa lange och sa
diupl mcd graswandc, tils de raka na<>on rik roattuadcr; dttta
lyckas ofta; ty ju djupare ncd,ju mera wattlladror; mm det kan
och ibland sia stlt; ty understundom moccr ester något graswandt
stora stenar, som hindra diupore nedgaendc, uean at anda sa watn,
understundom besiar all jorden man graswcr igenom as en tat il-
laluktande sid-ellcr hass-lcra, som längre ned blir jom en walling.
och som lamnar sran sig sa knapt waltcn och det osmakcligil, at
en nognngrar sinmoda och omkostnad; dcl trsarmhctm ofta bcsiyrkt-
( 2) lemfur lliij,.lic lo,nium under?iol'.

(c) >Ki<j. l>.;. Bcsee vcil!3Ms r!,v!. I!,col. s. ,1;.

s. 8.
llcnast med nagra ja ord, wil jag til et slut anmarcka, den

sti!iagt!ga smak och godhet, samt mer eller mindre ymnohet
pa watn, som harrbrcr as sarstilta lordmoner och bcla'-

Forsarenhclcn har wijst, at de kclllor fora det stonasle
watn, som upspringa w!d sandbackor. (3) I synlurhct lamna
de Men, hwarelt sinnes en gros scmd, de sakraste spa°r, at dar
ar sorhandcn et godt forrad as sotl wattn. (b) Ar jordman til-
lika något los och sandig, kan man wal ibland finna dar källor,
dock ofta med en sa liten c,dra, at det knapt sorsiar for det min-
sia husball. (c) Dcknast a'ro de watluadror, som framkomma
utur någon lera, sass de ej altid fora sa walsmakandc watn; (ci)
Men inunder höga berg aro goda källor och stora ådror. (e )

Ga sdrhallcr della alt sig i gemen; mm om nagra sarstilta mi.
nel»!itr och berg-arter sinnas, dar dcßa ådror lmder jorden ltta
sig fram, kan watncls natur och godhet daras myckct <lndras,
bwilket redan smaken och lugtm allena kan tammeligen rolja.

, C 2 Dtt-
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Detia ar nu den samling, as kannemareken och tecken iil ?all-

och wattu-adror, som sinnes har och dar anmarkta as Forsarne
Man, och dem jag laswade lamna den Bmagna Låsåren til at
Mstadas: Felar något, sa sök at upsylla bristen genom en lang-
ligare crsarmhet, <ln den, som klliinat falla på min a!der. Emel-
llttid betjcnc, dig as de ron; Du larcr sormcdelst dem,
snart nog finna ymniga waltuadror,at lasta dig i din tdrst. Lyc»
kas dig dina sorsok, ja sorsma ej en sadan nalurlig gciswa, ehu»
ru ringa, dock oumbcklig. Tacka den Allwise, sir det Han lå-

tit denna wahran sinnas allestans oswer hela jorden,.
och gis Honom

Mena Aßrona!!
(«) Besee N/<ii«l. p. 2;.

(«) !>!>,. V!ll. l?2p. l. s>. m. och ;<?3.
Bih. Z!. 19. darhos !'Hll3cliuz, !X. s. menl.

cap. 8. s. m.


