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KONGL. MAJ:TS
TRO-MAN och ÖFWERSTE*

för Kongl. Tawaftehus -Regemente ri! Fx>É,
Samt RIDDARE af Kongl. Maj.ts Swärds-Orden,

Högwäiborne HERREN,

HerrPETTER
Von TÖRNE,

Nådige HERRE.

IFrån äfdfta tider tilbaka, har warit en både öflig o~h
loflig piägfed, at Lärdoms-älfKare med Förnäma Per-
foners Namn prydt fina arbeten. Men då jag nu wå-

gar, at för Nådige Herr Öfwersten och Riddaren ned-
lägga medföljande Arbete, fKer fådant ej få mycket i af»
figt at wid magt hålla en gammal piägfed, fom faft mer,
at wifa något wedermäle af den djupa wördnad, hwarmed
jag ärkanner, den mig i flera år bewifta ogemena nåd*
Jag wore wiflerligen den otackfammafte under Solen, om
jag någonfin förgätte de ftora och många wålgjernigar, fora
iNådige Herr Öewerstens och Riddarens Hi;s jag run-
deligen åtnjutit* Anfe, Nådigfte Herre, med wanlig yn-
jieft, detta enfaldiga Arbete, fom Eder upoffras, och lät
det af Edert,genom ftora förtjenfter widt lyfande Namn,
winna tilbörllg glantsjDch anfeende» Herren GUD JcröneHögwäiborne Herr Öfwerstens och Riddarens Ålder-
dom, med en svite af få mycken iyckfalighet, fom af til-
gifnafte hjerta kan önfKas. Har ährari, med djupafte
wördnad framhärda,
Högwäiborne Herr ÖFWERSTENS och RIDDARENS

allerödmjukafte tjenarc,

JCHAN COLLIANDER,



KONGL. MAJ:TS
TRO-MAN och ÖFWERSTE

wid Kongl» Swenfica Arméen^
Samt

RIDDARE af Kongl. Majrts Swärds-Orden,
Högwäiborne HERREN,

HeRR ANDERS HIND.RAMSAIJ,
Nådige HERRE*

UPfag ej omildt, Nådige Herre, at jag underkaftar E-
dra Ögon en liten och ännu omogen Frucht, fom jag
famlat på Helkorn BlomfterriKa Felr. Nådige Herr

Öfwerstens och Riddarens ogemena Yrneft mot mig, har
fordrat et betydande prof af min ärkänfta, men min oför-
mögenhet bjuder mig, at framgifwa et af de minfta* Dock,
om mitt finne, fom af renafte wördnad och tackfamhet lå-
gar, mera anfes, än den gåfwa jag frambärer, för den
lenare af den förras menlöshet winna något, fom ej aldeles
mifshagar Nådige Herr Öfwersten och Riddaren. Jag
kan ock då gjöra mig et fäkert hopp, at under Nådige
Herr ÖfwErstens och Riddarens Hög-gunftiga Protektion,
få röna en blid lycka i framtiden, hwarom jag alleröd-
mjukaft anhåller. Allmagten ■ uppehälle Eder, Nådige
Herre, wid en af idel lyckfalighet och förnöjfamhet grön-
fnande Lefnad. Detta är en innerlig önfnan af åen, fom
räknar för angenämafte fnyldighet, at med djupafte wörd-
nad framhärda,

Högwäiborne Herr ÖF\\ TERSTENS och RIDDARENS
allcrodmjukafte tjenare,

JOHAN COLLIANDER.



KONGL. MAJ:TS
TRO-MAN- och ÖFWERSTE-LIEUTENANT

wid Kongl»'Swenfaa \Arv>ée-u,
Samt RIDDARE af Kongl» Majrts Svvärds-Orden,

Högwåiborne HERREN,

Herr HANS HINDRIGH BOIJE,
Nådige HERRE.

AT Hushållningen är en af de Wetenfraper , fom
mäft bidraga til ået Borgerliga Samhällets bäfta, iä-
ret ingen på wår tid kunna neka. Men deffe forde-

lar hunna ej ärhållas, utan ftora omkoftningar, mycken efter-
tänka och outtröttelig möda, kwilka befwärligheter få wilja
påtaga fig. Wi böre fördenfKull wörda dem, fom utom an-
dra wigtiga och ftora Syftor, låta fig wårda om Hushållnin-
gens uphjelpande iwårt Fädernesland» Utom andra Idrot-
ter, hwarigsnom Nådige Herr Öfwerste - Lieutenanten
och Riddaren gjordt Sig af det Allmänna högt förtjent, räk-
nas billigt Defs oförtrutna möda, at uphjelpa en iwårt
Tawaftland länge förfummad gren af wår wälmåga. Til-
låt derföre, Nådige Herre, at få tillägna Eder närwaran-
de OecpnotnilKi Afhandling, om MagAziners nytta. Uptag
det med famma nåd, fom jag iflera åhr åtnjutit: hwarige-.
nom jag får en ordfak, at prifa Nådige Herr Öfwerste-*
Lieutenantens och Riddarens ftora wälgjärningar» Hbr-
ren GUD gjöre Herr Öfwerste-Lieutenantens och Rid-
darens Lefnad både lång och lyckfalig, til Fäderneslan-
dets tjenft och Högförnäma Anhörigas innerliga glädje»
Har ähran, at med djupafte wördnad beftändigt framhärda,
Högwäiborne Herr ÖFWERSTE -LIEUTENANTENS

och RIDDARENS
othnjukafte tjeuare,

JOHAN COLLIANDER»



KONGL. MAJ:TS
TRO-MAN och ÖFWERSTE -LIEUTENANT
wid Kongl» Tawaftehus-Lähns Infanttrie-Regemente,
Samt RIDDARE af Kongl» Majrts Swärds-Orden,

Den HögwäiborneHERREN
Herr CARLJOB SCHMIDEFELX

KONGL. MAJ:TS
TRO-TJENARE och MAJOR

wid Tawaftehus Infanterie*Regemente,
Wålborne HERREN

Herr FREDRIC WILH. TOLL,
Nådige HERRAR.

JAg .kan ej uttrycka, med hwad innerlig fagnad jag nyt-
tjar närwarande tilfälle, at lämna något prof af den
rena wördnad, hwarmed jag anfer den af Eder, Nå-

dige Herrar, mig bewifte margfa.diga gunft och yn-
neft. Tilläten, at få pryda närwarande Arbete, med E-
dra Förnäma Namn, och af dem låna den glänts, fom
Wärcket i£g fjelft fattas. Min mening år ingalunda, at
härmedeift wilja aftjena de undfångna wälgjerningar: utan
wil allenaft wifa, at J ej anwändt Eder ynneft. på någon
otackfam» Låten et finne, fom är intagen af få billiga tan-
kefätt, äfwen i framtiden få röna Eder bewågenhet. Jag
fKal deremot räkna för ähra och förmån, at under tilön-
fKan af en både lång och med allfnjöns wälmågo upfyld
Léfnad, med djup wördnad framlefwa*

Mine Nådige HERRARS
öclmjukafle tjenatej

JOHAN COLLIANDER,



KONGL. MAJ:TS
TRO-TJENARE och CAPITAIN

wid Tawaftehus-Regemente til Fot,
Samt RIDDARE af Kongl» Maj:ts Swärds-Orden,

Wålborne HERREN
Herr HENRIC LÖFVING

KONGL. MAJ:TS
TRO-TJENARE och CAPITAIN

wid Tawaftehus-Regemente til Fot,
Samt RIDDARE af Kongl. Majits Swärds-Orden,

Wålborne HERREN
Herr JACOB BÖISMAN

Gunftige HERRAR.

DÄ jag nu förefatt mig, at betyga min wördnad emot
dem, fom på något eftertryckeligit fatt bidragit til
min wälfärds-befrämjande, bör jag ej underlåta,

at äfwen ihogkomma Eder, Gunftige Herrar, från hwilkas
ynneft, jag leder få många wälgjemingar. At tälja och
berömma alle deffe, fordrade wäl min fKyldighet; men min
oförmögenhethindrar mig efterkomma, hwad jag innerligen
önfKade» Uptagen imedlertid med wanlig benägenhet, at
jag til tekn af tackfamt finne, upofTrar Eder detta mitt rin-
ga AcademiiKZ Arbete, och waren förfäkrade, at åtankan af
Eder godhet, ej förr än med fjelfwa lifwet, fKal uphöra»
Himmelen förläne Eder, Mine Herrar, en lång Lefnad,
och uti all wälmågo förnöjfam» Då har den wunnit fin ön-
fnan, fom med beftändig wördnad förblifwer,

Wålborne Herrar CAPITAINERS och RIDDARES
Sdmjuke tjcnarc,

JOHAN COLLIANDER»



KONGL. MAJ.TS
TRO-TJENARE. Och. LIEUTENANT.

Wåiborne. HERREN.
Herr. AXEL. Von. SCHROVE

Min. Gunftige. Gynnare.

Warder.
Denna. Oeconomifka. Afhandling.

Om. Magaziners* Nytta.
Såfom.

Et. Ringa. Wedermåle.
Af. Skyldig. Wördnad.
För. Bewift. Ynneft.

Och.
Upriktig. Redelighet.

Tilågnad.
Hwarjemte.

En. Blid. Lycka.
Beftåndig. Framgång.
Förnöjfamma.Dagar.

Och. Sidft.
En. Ewig. Sållhet.

Tilönfkes. Ödmjukeligen.

Af*

JOHAN. COLLIANDER.



VIRO Aämoäum Reverendo atque Praclariffimo,
D" MICHAELI

IlE INSIO,
Ecclefiarum, quas DEO in Sysmae & Hardola colliguntur,

PASTORI vigilantiflimo, nec non PRJ.POSITO
meritidimo,

PATRUIIoco jugiter colendo»

OUem vix unquam oriturum före folem arbitrabar, q\io
quidquam, quod eruditionis propris fpecimen vo-
cari poffet, in publicam editurus efTem lucem, il-

lam jam adventarfe non absque blanda; voluptatis fenfu
animadverto. Quo circa nec pottum nec debeo illorum in
tne merita reticere, qui five progrefTuum meorum in lifteris
auétores, vel obtentae melioris fortis poft Supremum Numen
benigniflimi fuerunt adjutores. Illos inter locum nonultimum
Tibi vindicas, Patrue Cariflime. Ut enim in honeftiftima
Tua domo licteris initiari aufpicato mihi contigit, ita ab
co tempore pluriroa favoris Tui plane fingularis expertus
fum, & adhuc experior documenta. Accipe igitur fscili,
ut afioles,vultu, in tefferam gratiflimae mencis, munufculum
hocce levifiimum offerentis folummodo pietate commenda-
bile. Perge etiam, enixe rogo atque contendo, folita Tua
ire amplefti benevolentia, nullus dubitans, quin larga tan-
dem Te maneat beneficiorum Tuoruro in olympo meflis*
MVhi nihil prius, nihil antiquius erit, quarn pro perenni
Tua felicitate calidiflima ad Supremum Numen fundere
vota, ut anxiis., quos pro grege CHrifti quotidie fuftines,
laboribus quarn diutifiime fuificias. Ad cineres usque
permanfurus,

Praclarifflmi NOMINIS TUI
bumillimus cv.tor,

JOHANNES COLLIANDER.



VIRIS
Maxime Reverendk atque Prtclarifjimis \

D:no Mag.PETRO BONSDORFF,
in Gymnafio Borgoenfi S S. Theoiogiae LEGTORI

meritiftimo»

D:no Mag. JOIL BORGSTRÖM,
S. S. Theoiogiae DOGTORI & Mathef. LEGTORI

Digniftimo»

D:no PAULO KROGIO,
S. S. Theologia? DOCTOR* & Eloquentiae LE*

CTORI Laudatiflimo»
FAUTORIbus & FROMOTORIbcs Benigniflimis,

TOt Tantaque iunt Veftra mini abundc eollatä benefieia, ut ti ea-
dcm rptxdic&tc anniterer, nihil aliud agerem, guam fulgenti/fimo
foli creperam adderem lucernam. Veftns enim aufpiciis rite didici

feverioribus litare Mufis: Vcftra quoque fo!ida, qua, nihil gratius, nihil u-
tilius unquam mihi contiogere potuit, per plurcs annos in variarum difci-
plinarum ftudiis ufus flim infbrmattone. Quoties confiiiugi defideravi in vi*
tx ratione rede inftituenda, toties a Vobis confecutus fu/n & tencrrimun*
te optimum. Quid vero pro Tantis Veftris, Promotores Optimi, in
me meritis tependam . Niki! habeo pmer pium mentis adfcdhitf.,
cujus leve pignus juffi tenucm hane opeWam elfe, guam Vobis pro-
lixa venerationc offero. Mites illam exdpite: fic ego nunquam defi-
ftam, Supremum Numco fupplieibus fatigare precibus, velit Vos in lon-
gam annftum fericm omnigenae felicitatis florc ma^atps confervare. Si#
tx intimo peftore vovet

Prsclariffimorum NOMINUM VESTRORUM

humiliimus ctihotf
JOHANNES COLLIANDER,



KONGL. MAJ:TS
TRO-TJENARE och FENDRICK,

wd Tavaftehus-Regemente til Fot,
Wål-Ådle

Herr SIGFRID JOACHIM
COLLIANDER,

Min Kårafte BROR:

DEn wånfkap, fom efs imeilan ifrån fpådafte
Barndomen warit, år få flor, at jag hwarken
bör eller kan innefluta den innom hjertats

tyda gråntfor. De olyckor, fom Dig min Bror,
under närwarande Campagne timat, hafwa förökat
den kjårlek jag hytt för Dig. En fölgd håraf år,
at jag nu tillågnar Dig detta mitt Academiika Ar-
bete j utan at bedja derom, wet jag, at Da, Min
Bror, med famma wånfkap uptager min lilla gåf-
wa, fom jag af tilgifnafte hjerta den- gifwer.
Himmelen late ofs åter på en Ort få tilbringa wå-
ra dagar: Han beware Dig, min Bror, under alla
de fahrligheter Du fwåfwar uti: och late Dig i
alt Ditt företagande, få röna en blid och gynnan-
de lycka! Således önflvar af upriktigt hjert^,

Min Kjårafle BRODERS

troenafte Bror,

JOHAN COLLIANDER.



/. n. y.

FÖRETAL.
Agon torde til åfwentyrs un-
dra, hwarlore jag utwaldt nårwa-
rande åmne, och ej något annat,
då jag tanker utgifv/a mitt Andra
Snille-prof. Men afligten bårmed
år ganfka menlös, och fyftar på

et medels befrämjande, genom hwilket många tu-
fende månnifkjors Tif kan bibehållas. Skulle der-
före afhandlingen blifwa få god, fom ämnet i
lig fjelft år, få funne den wettgiruge Låfaren hår
fitt lyftmåte.

Men, Min Låfare, når hår finnes åtfkilligt,
fom ej kommer öfwerens med Din fina fmak, få
war dock ej förhadig, at fålla et hårdt omdömme
hårom. Tag hellre följande iöfwerwågande: At
fållan fwarar tid och wilckor mot wiljan. Alla
hafwa ej heller tilfålle, at hugna fig af en blid lyc-

A ka,



2
ka, men made genom otaliga fwårigheter föka at
mildra fitt hårda öde. De åro lika et Klot, fom
wål med en wifs kraft kådas ihögden, men dock
genom fin tyngd dåndigt tryckes nederåt. Af Tå-
dana kan man wål wånta några prof, men ej nå-
gra befynnerliga. Den fnåfwa tid och det otilråc-
keliga underdöd jag åger, twingar mig, at innom
några fidor innefluta, hwad fom förtjente widlöf-
tigt utföras. Imedlertid fkal det wara mig en fåg-
nad, om jag med mitt rena nit kan upwåcka
Mine K. Landsman, til de hår omtalte byggnader
och famlingar, hwaraf de kunna hafwa en obe-
fkrifwelig båtnad.

§. r

SÅfom den Allwife och gode Skaparen behagat
ibland andra fina hånderswårk fkapa månni-

fkjan, det adlade af alla fynliga lkapade ting, med
en förnuftig och af fig fjelf wetande warelfe, Sjä-
len, få har Han det til ingen annan anda gjordt,
ån at mennifkjan måtte, af de naturliga tingen
låra kanna fin Skapare, och anwånda dem til fit
fanfkyldiga gagn och nytta. Sedan hennes för-
dånd, genom det beklageliga fallet, blef fördun-
klat, kan hon ej med den lätthet fom fig borde,
komma til detta ändamål. Dageligen förekomma
åtfkilliga omdåndigheter, fom gjöra hennes lefnad
befwårlig. Jag wil allenafl nämna om Födan.
Hwad omtanka fordrar ej hos många Månnifkjor

utwå-



3
otwågen at den winna* Man made ju med myc-
ken fwett och möda gråfwa eller plöija Jorden,
och med grannlagenhet få henne. Och, når man
gjordt alt, hwad mennifkligit fnille och kraft kan
åfladkomma til en lyckelig och ymnig fkjörds år-
hållande, få kan ju en Hagel-(kur, en enda oför*
modad Frodnatt, jämte flera olyckeliga håndelfer,
gjöra alt wårt goda hopp til intet. Då made wi
kjånnas wid hunger; och följakteligen, antingen
betjena ofs af otjänlig Spis, eller ock fe ofs 6m-
keligen förlorade.

5- *"
INgen år, fom ej ryfer, då han hörer få för-" fkråckeliga olyckor nämnas; men få hafwa
dock warit ömtånkte på fåkre medel och utwågar,
at förekomma defle;' och ånnu fårre årade, fom
welat dålla iwårkdållighet de medel, hwilka af
Skarpfirite Mån blifwit uptånkte. Men få kjårt-he-
la mennifkliga Samhållets båda bör wara för hwar
och en råttfint lnnewånare, få trågit böra wi be*
flita ofs om, at förekomma de fwårigheter, fom
ihårda år bota ofs ~med undergång.' Jordens
fruchtbarhet beror ganfka mycket på Himmelen*!
eller wår Luft-krets befkaffcnhet, få at denna, i
hånfeende - til defs wårkningar, kan anfes fom
den förras fjål. 1 följe håraf, hafwa wi under ti-
den at fågna ofs af ymnig Skjörd,under tiden af
tn knapp dock någorlunda tilråckelig, och åndteli-

A z gen



4
gen tilfluter hon, fom en hård Styfmoder, alla För-
råds-kamrar för fina Barn. Af alla defia olika om-
tfåndighetcr, bör en Mennifkja fig betjena. Sjelf-
wa fakens natur, och ömheten om hennes c^en
wålfård, pålägga henne, at igoda år famla, hwar-
med hon kan" underhålla fig, når fwåra infalla.
Utom denna förmon, fom år hufwudfakelig, haf-
wa Månnifkjorna af befparningarna en annan, fom
år mycket betydande: nåml. At de kunna iallaår
föra en jåmn och reglerad lefnad; och ej på mån-
ga hoglöfa Bönders mqnéer, nu åta til öfwerflöd,
nu fwåita, at Kroppen utmärglas.

§. 3.

SÅ långt man derföre går tilbaka, finner man,
at tilråckeliga Förråds

- hus eller Magaziner%
hwarutt Spannemåhl i de goda och ymniga åren
famlades, warit uti wål inrättade Riken anlagde*
Patriarcheh fofeph har, genom flika Magaziners in-
fattande, förwårfwat fig et odödeligitnamn, lagdt
grunden til de /Egyptiska Konungars ftora makt,
pch räddat JEgypten, från en eljed oundwikelig
undergång. Se Skapelfeb. XLI. Cap. Varro be-
römmer åfwen de Romares Granaria9 hwilka wo-
ro under tiden få wål förfedde, at åfwen JEgy*
pen, fom eljed war en Spis-kammar både för
Rom och Italien> kunde uti mifswåxts-år få ifrån
Rom Spannmåhl, til fin förnödenhet. Et mårckeli*
git prof hafwa wi hårpår under TRAJANI Rege-

ring,



5
ring, då de Romare utfkeppade til Äigypten et an*
fenligit partie Säd. Pliniiis, fom anfer bemålte
Kejfare fom fin Heros, underlåter intet, at med
fin wanliga wåltålighet uti defs bekanta Panegyri-
que, uphöijadenna gjerning. "Emit Fifciu y quic-u
quid videtur emere; inde copi<e, inde annona, de"
qua inter licentem vendentemque conveniat: mdeli
hic fatieta*, nec fames luquam Refudimm A7/-*4
lo fuas copiaf: recepit frumenta, qua miferatt de*u
pcrtatasque meffes revexiu Difcat igitur JEgyptusJ*-
credatqite experimento, non aiimenta je nobky feda
tributa praflåre> fciat fe non ejje P.R. neceffariam,a
& tamen ferviat, Stupebant agricoU plena
horrea, qua fionipfi referjiffent, quibus de campls (C

illa fubvetfa mej]is> quare in Ä-gypti parte alius 0-*'
mtiky &c.u Ifednare tider, hafwa åfwen alle an*
dre Nationer anfedt fom oumgångeligit, at anrätta
dike Magaziner. Ja, Wår Allernådigfte Konung,
fom på det ömmade wårdar Rikets wålfård, har,
med åtfkilliga belöningar benådat dem, fom, uti
de omtalte byggnaders förfigtiga anläggning, före*,
gått andra med goda exempel*

§" 4.

MEd Magazfaers inrättande fyftas egenteligen på
den förfamlade Sädens conjervation* Säden å-

ter, kan på många fått förikåmmas. Nu år Spän*
måhlen intet wål torr, hwarföre han på en kort
tid örnar, och blifwer otjänlig til Föda. Nu åter,

A 3 blifwer



6
blifwer han iMagazinmt? anducken af allehanda
Jnfetfer; Nu åter af Råttor få förtärd, at man of-
ta ej wet, hwart han tagit wågen. Den förda o*
lågenheten kan fnart håfwas, om man allenaft wål
torkar Såden, innan den införes iMagaziuet, famt
fedan bibehåller den dår torr. Hårwid år lika
mycket, antingen torkningen (kjer iRijor, Bad-
ftugor eller Kjöfnor. De twånne fednare ölägen-
heter kunna åfwen, med noga efterfinnande af
deffe Djurs lefnadsfått, någorlunda förekommas.
Utaf Naturkunnigheten wet man, at intet Djur
kan långe lefwa utan luft; ja, alla Djur fordra
defsutom en d^ndig omwåxhng af den omtalte
luften, förutan hwilken de fnarligen dö. Håraf
Följer, at man wid Magazinets anläggande bör få
laga, at Wåggarne'blifwa få fada, at den yttre
Luften ej kan trånga fig igenom dem. Wid iltn»
byggningar kan detta lått århållas;- men wid trä*
byggningar år fwårare at utedånga luften, fom
dels går genom måttan, dels ock geriom de fpric-
kör, fom gemenligen blifwa i dåckarna. Derfö-
re böra wåggarne wål .beflås, famt innantil öf-
werdragas med en beklådning af ler-bruk, eller
annat, fom uteflånger luften. Sedermera bör
HufLt förfes med godt tak och golf, hwiiket år
en mera bekant fak, ån den förtjenar härdatwidlöfteligenutföras»

§. 5. Se*
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SEdan de yttre wåggarne åro, på fått, fom fagt
år, förfärdigade, böra inuti gjöras åtfkillige

låran Aro Magazineme byggde af den, böra des-
fa åfwen af eller godt tegel förfärdigas, i
Form af en Parallelipippedum, hwiikens Bafis år en
quadrat, hwars fida år <5, 8, 10 a 12. Fot. Hög-
den kommer at proportionera* mot hufets högd.
Men ofwantil dragés defle fidor eller wåggar til-
hopa, få at de utgjöra en Pyramidem truncatam.
Ty öfwerft bör lämnas et hål, genom hwiiket få-
den , kan nedflåppas uti låren, och federmera bör
det igenom en Jårn-dörr wål förwaras, at Luften
ej flipper in til fåden. Inemot botn gjör man
öpning til en annan dörr, genom hwilken fåden
kan til behof uttappas; men denna bör eljes pas-
fa ganfka wål in med fina Karmar.

Den fom ådundar ritning och omdåndelig
underråttelfe om defle Magaziners byggnad, kan
dem med nöije och nytta inhämta, af Herr Of-
wer - Direéfeurens FAGGOTS wackra och ganfka
lofwårde Traåfat, kallad: Forbättring pä Koinhus*
byggnad» Skulle åter lårarne intet kunna gjöras
af den, för omkådningarnas dryghet (kull, kan
man på fått, fom fagt år, gjöra dem af tjocka
bräder, hwiika då made wål fpåntas, innan de
faänmanfogas. Uti defle packas ,den tårra fåden
tilfammans, få hårdt fom fidorna på lårarne tillåta,
hwarpå.håie lu,ckorpa wål igenflés. ,Skulle fåden

ej wara
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ej wara Rij-torr, torde det wara rådeligt, at til-
lika med fåden, (lappa de torra agnar neder ilä-
rarna; ty på detta fåttet kan Spannemåhl långe
conferveras, fom min Pr*fes Herr Profe/forKALM, ganfka wål anmärkt, uti Swånfka Kongl.
Wettenfkaps Acad* Handlingar för Åhr 1743. och
y.fta Quartuleu

s?*-

HÅrwid kan föreflållas följande problem, huru
ftort Magazin en af wåre båttre Soknar hår

uti Finland, behöfwer, til exempel den fom har
stoo. Hemman. Jag ponerar, at hwart Hemman
wil för mifswåxts-ärs (kull hafwa 50, Tunnor i
Sokne -Magasinet uplagde, hwiiket tyckes wara
tilråckeligit; bör altfå det omtalte Magazinet inne-
hålla 6000.Tun:r. En Tunna Säd innehåller efter
wårt Swenfka måtningsfått, 5. Cubiika Fot; hwar-
före hela Magazinet åtminflone bör innehålla,
30000. Cubm Fot. Gjör nu Magazins^hutet S. Fam-
nar långt, 6. Famn. bredt och 4. Famn. högt, in-
nom Knutarna, få finner man, at Hufets ihnan-
rumme år 41472 CuL Fot, hwiiket öfwerfkott
öfwer 50000, år nödigt til mellan-wåggarne, gån-
gar, och mera fådant. Huru liten omkåflnad en
fådan byggnad iwårt k. Finland, befynnerligen
i de Norra och Ödra Landikapen, fkuile fordra,
fir\ lått at begripa. Ty timber fins hår tilråo
keligenj Bräder kunna ock för tämmeligen godt

kjöp
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kjöpårhållas, håld hår och dår finnas Såg-Qwarnar.
Och på famma fått förhåller det fig med de an-
dra Materialieme, få at hela Magazins

- byggna-
den (kulle knapt komma at då högre, ån 3000.Dal. Kopp.mt; hwartil efter den antagne hypothe-
{en hwart Hemman ej mer, ån 15. Dal. Koppant
kommer at årlågga.

§" 7.

MAn nekar intet, at ju utom defle Magazhter,
Spannmåhlen åfwen kan på åtfkilliga andra

fått conferverns til någon tid. Wåra Sawolax-
boer,-iågga Råg-kårfworna uti få täta. Skylor el-
ler Stackar,. {Ruis~Auma påFinfka), at Regn och
Owåder på lång tid ej ikal fkada dem. Detta fått
år wål godt, men paflar C\% ej för alla Orter*
Ty fad Rågnet ej bortlkåmmer mer, ån de ytter-
fta Kårfworne, få fkadas de dock af Råttor och
annan Ohyra ganfka mycket; hwilka under tiden
förtåra hela wårt förråd. Defsutom ide Orter,
fom åro mera tått bebodde, kunna tjufwar åfwen
taga bort dem; ty tilfållet gjör tjufwen. Andra
Folckflag, i fynnerhet de Öderiåndfka, fomliga i
Africa, och åfwen en del af Willarna iNorra A*
merica, hafwa gråfwit djupa gropar, och derutt
förwarat"Säden, hwilka de federmera täckt förd
med Halm och fedan med Jord och Torf. Sjelf-
wa nöden har dnfwit dem til detta medel Ty
utom fruchtan för hunger, woro de fom oftad

B antada*
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antadade af wåldfamma och tlod-giruga fiender;
hwilka intet underlåtit at bemåflra fig Spanne-
måhls^Magazinerne, om de warit byggde öfwer
Jorden. Detta år få mycket mera fannolikt, fom
röfweri och fribyteri woro hårliga idrotter uti de
åldda tider. Skal en fädan Jord-kula gjöras, må*
de man dertil utwålja en fådan Jordmån, fom be-
ftår af en fad och torr grund, ty all annan Jord-
mån drager fuchtighet til fig, fom åndteligen
bortfkåmmer Såden. Men defle gropar kunna
näppeligen med fördel gjöras uti Norden; eme-
dan hår finnes gan(ka många Wattu-drag, och

Watnet, ifynnerhet om Wåhr och Höd, trän-
ger fig ofta ned til de torrafte ftållen.

GUDi allena Åhranll!
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