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Kongl. Maj:ts
TRO-MAN och CANCELLIE-RÅP»

VÄLBORNE_____ ALGOT, A
SC AR IN.

Ibland andra göromål, hvarmed Herr Can-
cellie-Rä,dec vid detta Kongl. Låro-Såtee

få högt prisvårdt ådaga lagt defs outfageli-
ge nit och ömhet for Vetenfkapernes förkof-
ring och Ungdomens upfoflring til fedige och
nyttige Medborgare , anfes af en tackfam ef-
terverld äfven det ej för ringa, aj. Finfka
Åbo Nation nu mera inemot 40 År fått i
Herr Cancellie-Rådets Perfon hugna fig af
en högft uplyft Ledare och Styresman.

Herr Cancellie-Rådets varde förtjenfter
emot d_t allmänna och Vetenfkaperne, de åro
ftörre, ån at de af mig kunna affkildras. I
Svenfka fornmål och håfda-handlingars ut-
tydning vörda både Utlänningar ochlnhåmfke

Lår-



Lårde Herr Cancellie-Rådet fafam en mång-
kunnig och vidtfrågdad Lärare. Sedolåran
har i Herr Cancellie-Rådet ock haft en värdig
Tolk, både til ord och gärning.

Så lyflre egenfkaper, en få årefull vandel,
har altfå ej annat kunnat, ån förfkaffa Herr
Cancellie-Rådet en allmän kårlek, en billig
högaktning hos alla Lårdoms-idkare, och ut-
märkte vårtekri af Ofverhctens Höga Nåd
och välbehag.

Jag fom af Herr Cancellie-Rådet rönt få
mycken hög ynneft och åtnjutit Defs lärdom i
åtflrilliga Vetenfkaper, min vördnad förbinder
mig at på defle blad tekna et litet prof af
min ödmjukafk tackfamhet och tilgifvenher.
Den Högfte upbehålle Herr Cancellie-Rådet
i defs höga ålder vid hålfa och all vålmå-
go, at i defs lugn Han nu må kunna up-
håmta angenäma frukter af mångårig fiit
och möda. Det år dens upriktiga önfkan,
fom med oförändrad vördnad framhärdar

VÄLBORNE HERR CANCELLIE-RÅDETS

odmiukaft- tjenarc

JOH, JAC, ERLING*



HANDELSMANNEW
I Sjö-och Stapel-Staden Å80,

HÖG VALAKTAD

Hnaa GABRIEL
LUNGREN,

o

Atankan af den ynneftoch de många godhets prof, fort»
i r...n Herres Hus, ak ifrån min fpäfla ungdom mig
blifvit bevift? , den förbinder mig at medelft deffa

få rader betyga min uprikciga erkänila och ftora tilgifwen-
het. Min böijelfe at härföre ädaga lägga min tacklamhet,
den är fakert långt ftörre, än at den med ord ehuru bety-
dande de och vore., nu kan tilbörligen affKildras. Anfeoch
antag Min Herre deffa blad fåfom et vedermäle af mit tack-
famvna finne. Min Hjerttrogna onfKan är och fnal vara här-
med förenad, at Den Högfte, af hvilken ali god gåfva Kom-
mer* Han taKtes Eder'Min Herre rikeligen välflgna och hug-
na med all fjelfönfKelig fällhet och långvarig Icfnad, Franir
tiärdar med högaktning

Min HERRES

.___f_m.ne tjeu»re
JOH. JAC. ERLING,



INLEDNING.
§" '

t ar nogfamt bekant at Åkerbruket
icke allenaft år af GUDi befalt, utan
at det ock varit uti ftort varde hos
alla tiders folkflag.

Paleftina,. Egypten och Sicilien hafva derige*
nom främjat fin vålmågo och fin Stats flyrka, och
år i fynnerhet om /Egypten kunnigt, at defs In-
vånare til Landets upodiing hållit all möda ofpard,
i det de både gråfvit Canaler igenom deras land,
och hånledt vatnet ifrån Nil-floden, öfver fina Å-
gor, fom ock at de uptånkt pumpar til det frukt-
iamma Nii-vatnets utfpridande öfver hela Landet.

A Chi-



2
Chinefifka Kei(are, Höfdingar och Mandariner

plöja fielfve årligen et ftycke land, at lemna fina
Underfåtare mera efterdöme i Åkerbruk.

Så långe Romarerne bibehöllo fig vid fin måt-
tlighet, manlighet» och deras Stat var i vålmågo,
idkade de hufvudfakeligen Åkerbruket. Romerfke
Hiftorien, år upfyld med deras Agricultoribiu illu-
jlribiu , och anfågs hos dem för ftörfta hederstec-
ken, arure terram, vomere Laureato,

Englands vidftråckta handel har ej enfam kun-
nat åftadkomma denna mäktiga Nations ftyrka
och vålmågo, för a a aöo år fedan, då Åkerbru-
ket ån hos dem var vanhåfdat, kunde de knapt
föda z\ million mennifkor, men åger och uppe-
håller nu i ftörfta vålmågo Nijo millioner.

Når under den kloka Franfka Minifleren Sttllys
tid Åkerbruket i Frankrike upmuntrades, var den-
ne. Stat i mycken vålmågo, den hade öfverflöd på
brödföda, få at år \6%i Engelsmånnerne beklaga-
de fig, at Franfoferne på deras torg kunde fålja
Såd til båttre pris ån de fielfve O): Men fedan en
Colbert ändrade detta Rikets Hushålls Syfteme och
efter fin böjelfe gick för långt med Fabriquer och
Slögde inrättningar , har detta Rike federmera ej
förmått repa fig til någon ftadgad vålmågo, utan
pfta under ftörfta fegrar och årerika eröfringar \
brift af uppehåile och brödföda, varit föranlåten
at öfverlåmna vundna fördelar, och nödgas hyfa
aktning för undj_rkufvade makter.

I Sve-
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1 Sverige har Åkerbruket nog tidigt blifvit id-

kat, Herodotus talar redan De Scytis Aratoribm
Cafar lämnar det vitnesbörd, at Sveverne voro få
fkickeliga at handtera Plogen hemma, fom Vårjan
på främmande botn. (b)

Åkerbrukets ålder kan hos 0% altfå täljas, om icke
längre bort, dock utan all tvifvel ifrån Eornioterfka
Stammen och Ynglinga Slågten. Af Konung Wal-
demars Jordabok af år 12vi år tydeligit, at Hal-
land redan den tiden gaf fkatt och afrad af Biugg
och Korn. Uplands Lagen, fom af Byrger Mag-
nufa förbåttrades år 1295 » befaller ock, at icke
allenaft, tijonde fkulle gifvas af Lini, Hamprj, Rovn,
Humla, fom likväl allmänt påftås, aldraförft vara
inkomne ifrån Tyfkland i Gustaf den l.ftas tid,
utan ock af Rugh, Korn och Hvete, Sva fom fyr
bafver gamul fdhvanje varit.-(c).

Affikten år nu icke at utförligen fkårfkåda Å-
kerbrukets ålder och öden hos ofs Inrikes; nog af
at af detta fom omförmålt år, tydeligen kan fin-
nas, det uppå Åkerbruket fig måft grundar Staters
och Samhållens vålmågo, denna nåring främjar
fåkraft folkrikhet i et Land, den bibehåller årbara
och menlöfa hemfeder, den förnöjer och gagnar;
Skulle ock Åkerbruket, fom år en råttfången och
afvundslös famt fvekfri vinft, efter det Cato henne
kallar, icke håfdas och idkas, vore det omöjeligit
för Manufaåurer, Bergverk och handel at hafva
beftånd; de håmta alla af denna nåring fin ftyrka
och trefnad.

A a §. a.
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§" a.

o
J| kerbrukets håfd i Finnland år få mycket nödi-
i\ e;are, fom Naturen på vår lott ej o<s hår Iåtti-
fiät få mycket ämnen för Slögder, fom i andra
länder, vi hafva ej, heller af vårt Climat få flora
ölägenheter, fom icke faft mera förmoner i Åker-
bruket.

Vår Jord ligger i hela 7 månaders tid af kölif
tilfrufen och med fnö öfvertäckt, få at intet af
defs bördighet afdunilar eller något til växternas
näring deraf upgår. Kjårr och Myror åro hos od-
landets gödfelftackar, famlade redan för Odens tid,
det kommer encfaft de.rpå an, at de förfik tigt nyt-
tias. I fall vår Landtman år upir.årkfam på vä-
derleken, och anftåller fitt trade i kå!muften, kan
ingenftådes finnas lättare Åkerbruk, än i Finnland.
Vi kunne för Åkerbruket famla , under 7 måna-
ders tid, då'Greaturen födas inom- hus, gödfel tij
(lörre myckenhet, än där fom Bofkaprn ej få lån-
ge födes inne, fom hos. ofs. Ohyra, kräk och
mafk gör ofs, ej få mycken fkada,- fom r Södra
orterne, där fåden har längre tid at växa påi-(_f)

I Finnland finnes vål, fåfom pä andra orter ej
lika börd"-g mark al.eftådes: men i jån.riförelfe e-
niot andre iadesr.ke Landscaper, hafva vi i frukt-
fara Åkerjord mall företrädet: <ica oiåndigafle mark,
d^n ofrukcfarr.mafte Jord , kan ock igenom håfd
och upodhng förbättras til i } 4 a 10 dubbelt ho*
'gre värde,, ån fom förut. (V) Kär i Engeland ef-

ter
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ter Herr ProfefTor Bradleys anmärkning, en Bonde
behöfver i förlag vid et Hemmansbruk af 20 tun-
nors utfåde 300 pund Sterling, eller vid pafs 12000
Dal. Kopp.mt, kan vår Landtman uträtta det fam-
ma med 3000 daler, och ännu kanfke mindre.

At mifsvåxt ibland hos ofs infaller af otidig
köld, mycken våta eller torrka, det bör ej affkråcka
ofs, ifrån Åkerbrukets håfd; defs mera vi bemöda
ofs at rått anfa och (köta Åkerbruket, defs fåiifyn-
tare blifva fådane beklagelige håndelfer. Mifsvåxt
infaller ofta på de fruktfammafle Sades orter. Så
var år 1736 en flor mifsvåxt i Polen,'fom eljeft år
Kornboden för hela Europén, ifrån Danzig fördes
fåd til Warfchau, hviiket var emot all vanlighet.

VårtClimat år icke få kalt, ftrångt och omildt,
at igenom Jordens upodling och ans icke Såd hår
kan växa til ymnoghet» I Norra Ortérne mognar
Såden på 9 å 10 Veckors tid; det allmånnafte i
Landet år 12 eller 13J Veckor; Afkallningenkunna
vi råkna ifrån 6 til 12 kornet, der dock utrikes
pä mänga Italien, de båfta Åkermän, ej kunna up-
bringa Åkerbrukets afkaftning högre ån til 5 å 8
kornet. (/)

Vår Handels Balance bringas v ål. ännu årli-
gen, befynnerugen då Brånvjjns brånneriet år all-
månt frigifvit, minft til undervigt af 3 , 4 å 500000
Tunnor Utlåndlk. Säd, fom til Riket införas: Men
få år ock bekant, at vårt Ma-nheim i åidre tider,
ej allenaft rikeligen förförgt med Såd egne Inbyg-

A 3 gare,
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gare, u.an ocfi på Utrikes botri hat det drifvi. en
vidlyftig Sades handel. I Kommg Jöha*_ den 111.
tid, Ivar ifrån Finland mycket Spannmål bfifvit ut-
fkjeppat, til Lifland, lrtgermanland och Curland,
fafom defs Handels ordinancer och förbud om för
mycken Spannmåls utförfel til Utrikes hamnar af
den 7 April 1574 och den 7. Maj, 1501 det tyde-
ligen utmärka. Under Konung Gustaf Adolphs
Regering åro åren 1622 1627 och 1629- åtfkiflige
Förordningar och Ordinancer utkomne, rörande
inhåmlk Spannmåls utförfel til Utrikes Orter, oel*
updrogs år ic.3l åt Riks Canceileren Axel Oxen-
(dierna , öfverinfeendet af denne handels gren.
Når kunfkap och åhoga för Åkerbruket rått up*
muntras, och deruti på et förnuftigt fått nidlåg-
ges flit och arbete, är altfå icke tvifvel om, at
vårt Samhälle ånnu kan hinna til famma vålmågo,
fom förut, och vi både kunna förfe ofs fielfvä
med Säd och brödföda ; fom och dela deraf åt vå-
ra grannar.

För s. å 500 år fedan var för Åkerbrukets
vanhåfd i Engelandt denne mäktiga Nations torf-
tighet om Säd och brödföda, ännu ftörre, ån vår.
Den kunde då ej upehålla och af egen Jord föda
"Jdel Folk emot denne tiden, de fålde fin Ull til
Flanderen och köpte derföre Såd ifrån Örter, Sjön
ock Hanfe Ståderne: Men nu finnes af upgifne
förtekningar, at endaft år 1750 ifrån EngelanJ
blifvit til andra Orter förfålt och utfkeppat något
mera ån- 1. Million och aooooo Tunnor Såd och

det
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det måftadels Hvete. Ofs har Naturen förunnat
ej mindre förmoner til et indråktigt Åkerbruk ån
detta Land; af vårt arbete i Åkerbruket kunna vi
altfå ock förvänta lika förmon och vålfignelfe»
och det få mycket mera, fom erfarenheten nu me-
ra och nog utredt och beftyrckt, at inga produ-
cler, hvarcken innom en Stat inbördes, eller i
handel med utlänningar mera främja allmän för-
mon, trefnad och vålmågo ån afkaftningar af rätt
håfdat och anfat Åkerbruk (g).

§. 3.

Skal kundfkapen om Åkerbruket blifva redig
och välgrundad, få åro Åker Jordmonernas
känning, befkaffenhet, egenfkaper och för-

bättring de förfta och angelågnafte omftåndighe-
ter, fom böra blifva utredde. Detta vigtiga Äm-
ne år ock det, hvilket i närvarande Snille prof
jag åtagit mig förklara. B. L. anfe med bevå-
genhet mit förfök håruti, och gynna mit upfåt
med benägen uttydning.
m - - - i - - - ■ i i,, —,-■

0») Se Herr Marqu'i9 von Mirabeau i der Schveitfe-
rifchen Sammiungen von Landvirtfchaff. pag. 297.(f) De Bello Germ. Lib. 4, Cap. r.

(O Kirckn Balker VIII. FlukKen pag. 15-,
(--) Herr Prcfeffor Gadds Inträdes Tal i VettenfKapß

Academien^ Om Finfna Clin_atet pag. 17 & 20.
(e) Se Herr Foftlethvait , Britains commercial interef.

txplained and improved London 1777,
(/_) Se nyfsnämdc Profe (T. Gadd/s Tal pag. 21,

&)Au-
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,_ {£}VfcuSorjii.**#_.- /3_« it' ädMlniflnttim '-'ket'>%&**&'> bévP

far a, följda ÅkerN-*sprOdu<aer, för 3 MillwÄ^^värt-
de, fomyuxi^pi inbätt-f-; bo^, detijbringa en Stat ihattdél
rosra perwiingar och .yälmågQj än Slögde arbete» för io*
MilUQner, '"... -,--;■'--.. ■ -' ""' ;^ ;-- ':-

§. I.

Jordarterne, fom finnes i Åker yordmånerne, å-
ro i allmänhet fyra flag; CMyllige, Ler/ge ,
Kalkartige eller och Smidige Jordarter. Och

iom defle både fig emellan åro mycket fkiljaktige,
fom ock Åker Jordmånerne dem innehålla i olika
blanningar; få år nödigt, at förut utreda Jordar-
ternas färfkilte egenlkaper, innan Åker Jordmå-
nemas art och belkaffenhet kan å daga låggas.

Anm, Af Herrar Mineralogerne fördelas och
(kårfkådas Jordarterne på åtfkilligt fått, och det an-
tingen i hånfeende til deras urfprung öch egenfliaper
eller ocli i änfeertdétil Jordarternas hytta i Slögder
och Jordbruk. Herr Archlätern Linntem har fördelt
Jordarterne iprimigetriis och advemitiis, hvarmed Her»
ProfefTor Ludvig och måft öfverensftåmmer. ■'

t Herr
Bergs Rådet ffufti ., fördelar dem i eldtafta', kalk-
artige och glasaktiget hvartil Herr ProfefTor Pott,
tillagt 4:de clafTen af gipsaktige Jordarter. Herr
Voltersdorf och Qhartbeufer upgifva endaft 2:neclas-

ferj
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fer; Den förre ler - och kalkaktige Jordarter, den
fenare dem fom i vatn uplöfas eller och dem fom
i vatn åro ouplöflige. Herr Profetior Walleriiif
indelar Jordarterne i mullarter, lerarter, fandarter
och Malm blandade Jordarter. Och Herr Bergs
Rådet Eéhmén upråknar 12 fårfkilte arter af dem)
fom vår affigt år at utreda de Jordarters egenfka-
per hvilka förekomma i Åker Jordmånerne, få år
vår indelning och derefter lämpad.

§. 2.

Myllan, fkårfkådad utan Mineralifk inblanning,
_r:

i:mo, En lös, mjuk, doftig Jord, låttaft
af alla Jordarter, famt måft fvart til fårgen.

a:do, Den har ftörre Elafticite, ån någon an-
nan Jordart.

3:tio, För fin löshet, emottager den vatn fom
en fvamp , och i vatn utvidgar och uphöijer fig
mycket.

4:to, I tortka faller den fonder til doft, och
blifver Pulfvurulent famt nåft _Mo och Sand, läm-
nar fnaraft igenom utdunftning och fltration af-
filning ifrån fig vatn och fetman.

s:_o, Attraherar ci ifrån luften, våta, eller
någon fetma.

A tf:tO
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6-fo, Brinner i eld mer och 'mindre; och ut-

lakad går hvarker. til -glas eller kaik, utan gifver
en ■ ek-falt Eiementarifk jord.

7:mo, Kan ej bringas til effervefcentia eller
gåfning, hvarken af Alk:.iifke eller Sura Spiritus.

S:vo, Ihopfryfer ej i faft klimp, utan ojåmt
och grynaktigt.

Anm. i:mo Uppå höga Bergfpitfar och Alper-
ne finnes Myllan malt ren och utan inblannin-
gar j Scheuzer berättar i fin Oryftographia Helve-
tia_,; pag. 99 och ioo, af den där ofta träffas Tå
fin, at med Microfcop icke heller någon åtfkjlnad
emellan defs partiklar kan rönas ; den år då myc-
ket elaftifk och kan i eld på intet fått bringas til
glas. Herr Jufl i och Pott, med flere fom bragt
Mylla tili giasaktighet i elden, hafva altfå ej haft
en ren och obemångd mylla. Den vitrefceraivde
egenfkapen i myllan härrör af främmande inbland-
ningar : Man bekommer ock ofta för lika orfak
af en och famma växt z:ne fiags jord. få vins af
hårda fkalen på Nötter och Mandlar en kalkartig:
Men af fjeifva kjårnan en glasartig. jord. Djurens
blod gifver en vitrefcibel jord, deras kött och fa-
ftare delar en terra abforbens% och deras hårda ben
innehålla en eldfaft jord.

Anm. 2-do, Til utrönande, huruvida Jordar-
terne längre eller kårtare tid qvarhåfla vatn och

fuk-
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fuktighet i fig, har Herr Pr<efes anftålt åtfkilligg
förfök, och har han i November Månad innom
g» dagars tid, i fria luften funnit utdunftningen
Jordarterne emellan förhålla fig, fom följer:

■ Stop eller Quarter Trågårdsmylla, fom ock
Kårrmylla, vägde då de utfattes til utdunftning i
fria luften hvardera 16 och \ lod, mifte på före-
nåmde tid 3'lod, af fin tyngd, hvardera.

\ Stop lera vägde då det utftåldes i luften 1
Skalp, mitte under famm a tid _, lod i vigten.

\ Stop Moblandad Sandjord vägde då den ut-
lemnades 31 \ lod , mifte igenom utdunftning
4} lod.

\ Stop ocalcinerad Kalkjord vägde då det ut-
fattes i luften, 34J lod, miite i vigten \ lod.

I Stop bränd och flackt Spatkalk attraherade ej af
luften någon våta, fom allmänt dock tros; utan ha-
de med Leran lika förminfkning i vigten: Når Kal-
ken år behörigen flackt och faturerad af vatten, för-
håller den fig altfå i den omftåndighet ej annorlun-
da ån leran, men med oflåcktKalk år det annorledes.

Anm. 3:0 I Herr Grefven Gufiaf Adolph Gyl-
lenborgs lårde och vackra Afhandling om Åker-
brukets Chemifka grunder, fom nyligen utkom-
mit under den flitige och vidtberömde Herr Che-
mie Profefloreo Job, Got(k. Vällerii lnfeende, på-

B a itås
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ilas vål pag. 147. §. 8, at Myllan Attraherar och
qvarhåller den i luften varande fetman, fom ftar-
kare håller flg til lika befkaffade kroppar: Men i
fall ock medgifves, at en fådan fetma finnes i luf-
ten, år den dock derftådes. aldrig obemångd* och
fri ifrån andra kroppar, utan dels år en flik fet*
ma förenad och inveklad i ångor, Jordaktige dun-
fter och de allmånne luftfyrorne, i anfeende. hvar-
til ock tyckes fkåligt tvifvelsmål hår hafva rum,
om de af Herr Macquer utgifne approximations
lagar til denne omftåndighet kunna lämpas, eller
om efter denne theorie kan påftås, at myllan, för
det den äger någon fetma, fkal attrahera luft fet-
man til iig. Erfarenheten intygar faft mera, ät
mylla i de fkuggrikafte ftållen ock blottas på fet-
ma och fugtighet, i fall af dagg, ångor och regn
famt förmultnade djur och växter den ej får til*
våxt och förökes.»

§. J.

Når myllan utlakas, och lakan kokas vid något
ftark eld, gifver det, et mörkt brunt Extract,

bvilket, utftålt til utdunftning, at det blifver torrt,
qvarlemnar et fett faltartigt Jordåmne, fom i vatn
nplöfes, och är Kitlbeh magma tingvhwfum, eller
fetaktiga mörja, och hvilken til växters föda och
växt fä mycket bidrager. I

Igenom deftillation fås af mylfan, utom et
phlegma och caput mortuum y en röd olja, farm en

ikarp
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jkarp vedbrand fyrlighet, fom liknar til alla delar
en vinftens fpiritus eller fpiritm tartari.

Anm. i. Ibland Chemifterne åro Herr Archia-
tern Hjiirne och Kulbel de förfta, fom med något
befked utredt myllans inre befkaffenhet Som mo*
torfven år en: mylla med oförändrade örter, eller
deras rötter beblandad, och all annan mylla i jord-
brynet åfven hårrör af förmultnade växter, få
gifva ock .defie igenom deftillation ej annat ån en
vinftens lik fpiritus, hvilken är Örtarikets egente-
liga afvel. Humus animalis eller djurjord, ehuru
ren den vara må, har den dock altid något i be-
håll, af det, fom Djurriket tilhörer, det framvifar
derföre ock igenom deftillation antingen et luk-
tande falt, eller en olja likfom af hjorthorn. Hvad
det angår, fom i Acla Chemica Holmenfla Tom.
11. pag. 8. af HjTtrne anfördt år och af Kulbel i
defs Differt De fertilitate ferr<e , Thef. XI. Thef.
XXI , Thef. XXIII, Samt af Beeker, Henckel och
Degner, at de af mylla ibland i Analyfi Chemica
erhållit Glaubers falt, Kokfalt, Saltpetter, Viåril-
fyra, ibland ock et urineuft falt, och metållifke
delar, hårrör fädant af främmande inblanningar i
myllan, och åro de fkiljaktige efter det läge den
haft nära in vid hafvet eller andre orter, famt
böra flike inblanningar anfes för främmande fo-
jfter i myllan»

Anm. a. Om kårrmylla och dyjord, hyfer Herr
TEergs-Kädet Joh, Gottleb Lebman i defs utkaft til

B } minera-
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tmnera-öglen pag. 31. befynnerliga tankar, han
föregifver den vara ofruktfam i grund deraf, at
han förmenar den fnaraft fåfom i vatn dränkt och
upfyld, hafva för mycket förruttnat, och fåledes
fåfom ej mera ftadd i någon gåfning eller fermen-
tation, ej kunna bidraga til växternas fruktbar-
het: Men i:mo til förrutnelfe fordras ombyte af
luft, våta och varma. Kårrmyllan fåfom dränkt
i vatn, och uteftångd ifrån luftens tilgång, rutnar
altfå långfammare och fenare ån all annan mylla.
a:o All obrunnen gödfel eller oförruttnad myila,
få vida fetman, fåltan och jordpartiklarne deruti ci
ånnu noga blifvit förenade och attenuerade, få
gifver den ock mindre föda , efter all förfarenhet
åt växter, ån den mylla, fom väl förruttnadt, el-
ler efter landtmans fed at tala, år vål brunnen.
3:o Hvad den af Herr Lehman af myllan til frukt-
barhetens åftadkommande, åftundade förruttnings
fermentation beträffar, år det blott, et tankegriller,
en gifsning, fom af erfarenheten ej år beftyrkt.

Anm. 3:0 Kårrmyllan kan anfes i allmänhet
vara 3-ne flag, dels at den hyfer vegetabilifk fyra
och fetma, dels ock at den innehafver en mine-
ralifk fyra, eller ock åger en fkarp vegetabilifk
fyra, men utan någon fårdeles*"fetma.

Denne lifta år humus fphagni eller måfsmyllarabeftår af röd och hvit måfla lamt iitet förmultna-de tranbårs rötter; Den finnes ofta tiJ 5 å 4 aJ-
nars
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nan. måktighetr Men når den uptages och blifver
torr, röner man den ej hyfa någon fårdeles fet*
ma, utan endaft en fkarp vegetabilifk fyra.

Kårrmylla, hvilken torr, år fvartgrå til fårgen,
och finnes öfvervåxt med Hjortron, pors, Ledum , My-
rica, Eriphorum, Odon bufkar, ftarr och Agh. Den
år en fruktfam jord, famt hyfer både vegetabilifk
fyra och fetma, i fall den ej til jordlagets befkaffen-
het, antingen år faturerad af mineralifkt falt, el-
ler at den af igenomrinnande vår-och Höft-vatn
har blifvit utlakad til defs bördighet: Den fyran
fom finnes i denne art af Kjårrmylla, och år ve-
getabilifk, den hindrar väl i och för fig fielf Jor-
dens fruktbarhet: Men kan ock lått fkingras ifrån
myllan, då den ailenaft något ligger öpen för luf-
ten och folvårmen : Men år fyran af mineralifk
art, kan den igenom torrka ej lkingras, utan år
och blifver en fadan kjårrmylla för växter altid
otjänlig. +m

Trenne fått kunna vidtagas, at underföka och_
granfka kårrrayllurs halt och inre befkaftenhet*
Dels kan det lke igenom ckftillation o<;h eiixivia-
tion utiakning, då lakan af myllan igenom media-
reagentia och p'£iipitaMia pröfvas, eller kan ock
detta utrönande verkftållas igenom incineration afk»
bränning. Detta fifta fåt.tet år för landtmåa det
vigatte och fåkrafte_

Måfs-
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Måfsmyllan år til defs yttre textur och fanv

manfåttning få kånbar, at ingen kan mifstaga fig
om henne. Bördig Kjärrmytia, fom hyfer vegeta-
bilifk fyra och fetma, den brinner i eld måft up,
utan fvafvellugt eller långfam blå låga, och lemnar
ganfka ringa afka efter fig, defs afka år måft hvit
eller grå til fårgen, då däremot ofruktfam kärr-
mylla, fom år impraegnerad eller mättad af mine-
ralifk fyra, Bergfetma, torra magra jordarter, fa-
lier eller metallifke inblanningar, dels ofta aldeies
intet brinner, utan förflaggar fig, dels ock förfal-
ler i elden til afka, fom dels år rödbrun och fvart,
famt dragés af magneten om den år jernblandad,
eller ock år en flik kårrmylle afka mycket upfyld
med fand, lera och (lika jordarter.

Förutan det Kärrmyllan fom år upfyld med mi-
fieralijk fyra, och flike inblanningar förhåller fig
vid afkbrånning fom förr ommålt år, få har den
öbränd och torrkad altid ftörre tyngd ån de andre
kårrmyllorne, och år den til fårgen fvart, gul,
mörkröd , grön, blå eller brun; et fiikt kårrvatn
har ock en blåckaktig fmak. 1 fall uti kårret vå-
xit Ahl, fom deruti förmultnat, eller ock Ekelöf,
fom af någon håndelfe blifvit inblandade, år den-
ne jord då i fynnerhet mycket fvart, emedan des-
fe, fåfom adftringerande växter i en flik med Jern-vi&ril ofta faturerad mylla, förorfaka en fådan färg.
Af åtfkillige påftås, at i all Kårrmylla tkal finnas
jernvi&ril, men detta år ej enligit förfarenheten,
vid nogare granikning och utmönftring, låra få-

dane
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dane kärr. dock blifva fållfynte;' Då de finnas, få
åro deffe fådane, at de ej hafva utlopp at falier-
ne ifrån dem kan utfköljas och utlakas. 2:0 Måfte
nåra i negden finnas jernhaltige mull eller berg-
arter, ifrån hvilka med vårvatn eller igenom un-
derjordifka canaler, mineralilke fyror och metalli-
fke delar i flike kärr nedfköljas och de der fam-
las och qvarhållas. At den allmänna luftfyran jäm-
te böjelfe til förening med jord och fetmor har
den ftörfta attraftion til vatn år ofs ej obekant,
men den fyra,.fom fåledes kårrvatnet härigenom
kan innehafva, den år ej tiiråckelig, at vi&riolife-
ra kårrmyllorne, dårtil fordras, fom anmärkt blif-
vit, metalliika delar, innan af viclril en fådan myl-
la, kan blifva impregnerad.

På hvad fått flike vi<_trio!iferade myllor och
jordarter i Åkerjordmonerne fkada och förringa
jordens bördighet, det har en okänd Danfk Auftor
i defs anledning til ägerdyrckningen grundet i Natur-
lären, og pa Chemifke fhrfhg, pag. a7«§. XXV. Anm.
a, grundeligen och redigt bevift, få at vi ofs der-
tned ej uppehålla.

Anm. 1. 1 anfeende til de fkiljaktige flags myl-
lor, fom finnes i våra kärr, år altfå nödigt för
våreLandtmån, at de med urfkilning och val nyt-
tjas vid Åkerbruket. At upkafta kårrmyllan i hö-
gar, til fkapnad af en Conus, fom nu brukas, och
at fåledes utftålla den at förruttna eller brinna i-
bop fom det fåges, detta arbete tyckes ej vara

C låm-
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låmpadt efter ändamålet. Påfyftan med denne ti!»
(.ållning år 1:0 at den öfverflödiga fyran och vä-
tan af kårrmyllan må fkingras och bortdunfta, o.:&
at den må förruttna. Bägge affigterne kunna fna-
rare och med mindre arbete vinnas, på et annat
fått; ty fom utdunfiningen förhåller fig efter krop-
parnas ytor, få år lå.mpeligaft at kårrmyllan uplåg-
ges allenaft högft til i alns tjocklek i fyrkantige
eller runda jordhögar, och öfvertåckes i heta fom-
mardagarne med litet ris eller halm, at igenom
luftens tilhjelp och åtkomft famt folvårman väl
den öfverflödiga fyran och vatnet kan afdunfta:
men ej myllans fetma. 2:0 Når kårrmyllan fåledes
i en flik afpaffad måktighet, och få tunt fom fagt
år utftålles på marken, för värma, luft och våta,
fker defs förruttnelfe på detta fått ock fullkomliga-
re innom 14 dagar, ån på det förra fåttet innom 1
år , då myllan i flika ftofa högar år ihoppackad
och uteftångd ifrån luftens åtkomft famt år ej un-
derkaftad ombyte af torrka och våta.

At fyran åfven af jorden igenom köld och til-
frysning kan utdragas och fkingras, derpå fins i
D■annemarks och Norges Oeconomifka Magazin, pag.
14X. anförde bevis, få at i fall kårrmyllan om hö-
ften uplågges vintern öfver at ihopfryfa, har den
om våren, då den uptinat och något varit utftåld
för vårvädret, mift all fkadelig fyra, och år tjen-
lig at föras på åkren.

Anm. 5. At våxterne af jord ej hafva någon
föda, och at det i myllan befintelige ..mäktige falt-

artige



19
artige feta jordåmnet eller Kulbels magma mtguim-
fum ej bidrager något til växternas näring och
fruktbarhet, detta päftås redan af Joh. Babft. Hel-
mont, och någre andre, famt år nyligen åfven på-
yrkat och förfvarat både af Ludvig i defs traclat
om Jorden, fom ock af Herr Chemiae Profeffbren
Wallerius i de förut omförmålte Fundamenta Chemi-
ca Agriculturce pag. 117. 135. och 143. Men ifrån
en fådan tanka förmoda vi ofs med fkål dock bö-
ra vara fkiljaktige. Kulbels magma unguinofum eller
i myllan Befintelige fetaktige Jord mörja, anfes få-
fom grof och feg , få mycket mindre kunna ingå
genom växternas porer til deras rör, och utgöra nå-
gon näring, fom 1:0 efter Herr Krafts förfök i
Nov. Comm. Acad. Petropoli. Tom H. Pag. __3_.
icke eller mjölk och honung kunnat inkomma ge-
nom växternas porer. a:o Emedan all jord år i
vatn ouplöslig. 3:0 Den vegetabilifke jorden år
vida åtfkild ifrån den mineralifke, och år af olika
natur. 4:0 Igenom åtfkiUigas anftålda förfök vil
bevifas, at växter ej af jorden hafva någon föda,
utan at den födande faften i våxter bör hånledas
af vatnet och luften.

At det Magma unguinofum eller den fetaktiga
mörja, fom igenom utlakning och utdunftning be-
kommes af mylla i få grof fkapnad och famman-
fåttning, fkulle ingå i växternas rör och ådror,
det tyckes aldrig varit Kulbels tanka, utan fker det-
ta når igenom luft och vatn det närmare blifvit
uplöft och fördelt i finare dunfter och ångor, 2-0

Cz Herr
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Herr Archiateren Hierne, hvilken lika fom Kulbel
i defs tentamina de fåle ac pingui terrarum, påftår
af detta fina feta limaktiga jordåmnet våxterne haf-
va fin näring och föda, han vifar pag. 38 och ty-
deligen, at denne fina jord och mylla kan gå ige-
nom växternas porer; den år få fin och noga för-
enad med vatn, at igenom mångfaldiga itererade
igenomfilningar och deftillationer den ifrån vatnet
ej kan affkiljas. Förutan detta, vifar detta magma
famma phaenomener, fom et vegetabilifkt lim, och
hafva vegetabiliernes fibrer och fafta delar håraf
111 urfprung.

3:0 I Franlka Memoires för är 170c. pag. 200
och 529. finnes af Lemery Sonen och Hornberg anför-
de bevis derpå, at af metallifke delar och Jern kun-
nat trånga fig i växter, at förtiga det i alla vege,-
tabilia viélriolifcata fpår dårtil finnas. Hierne i ten-
tamina Cbemica Tom. 11. pag. 37. fager ock, imo ipfam
terram pulverulentam arenam attoli in quibusdam plan»
tis conftat , pmcipue in Equina cauda, ér parielär ia,
Rumphhu berättar åfven Lib. I. Gap. 46 at Oftindifke
Invånare på Oen Amboina göra ftort våfende af fte-
nar, hvilka af famlade jordpartiklar vuxit i växter
ej annorlunda, ån fom calculi Animalium i diuren.

4:to Faft den eldfafta elementarifka Jorden ej i
vatn uplöfes, år det dock icke få med andra jord-
arter, fom altid med falier, faltfyror eller fetma åro
förenade och lam manbundne.

Hvad myckenhet jord fins icke i de flyktigafte
Alkaiifka fpintus i hvad mängd af jord år icke hop-

fatt
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fatt rhedde falia alkalina volatilia, fom ofta af våx*
ternes fafter, utan eld och förrutnelfe erhållas, få-
fom få Jant af Wedeh Grim, Boerhaven och några
andra år ådaga lagt, at ej förtiga det våxterne
når de förrutna och förmultna, lämna mycket Jord
af fig, fom nog bår vitne dårom, at jorden kunnat
igenomgå växternas porer och jämte andra ämnen
utgiordt nåringsfaften i deras ådror.

s:to Af den fkiljaktighet, fom år emellan ve-
getabilifk och mineraiifk jord, lårer ej eller något
fkål dertil kunna tagas, at jorden ej kan vara i-
bland våxternes näringsämnen. Af djur och mån-
nifkor fom dock nyttja vida fårfkilt och annan nä-
ring ån växter, bekommes enahanda elementarifk
jord; jfrän de kroppar, fom höra mineral-riket til.
Kan den famma dock ej få vål åtfkiljas för metal-
lers och mineraliers inblanning. I myllan finnes en
vegetabilifk fyra, fom bevift blifvit §. 3. Anm. 1.
Myllan hyfer en vegetabilifk fetma, emedan det
oijaktiga våfendet, fom bekommes af mylla och
Brånntorf, folveras lått af Spiritus vini,fom bekant
år; Mylla har då altfå all likhet i anfeende til fine
grundämnen med våxternes näring. Andre jordar-
ter, når de noga blifvit atrenuerade och til fint doft
upiöfte famt de åfven med flike vegetabilifke lem-
ningar finnes fammanblandade och inlifvade, kun-
na de altfå ock vara med ibland våxternes näran-
de ämnen.

<s:to Hvad de experimentet angå, fom af Hell»
mom blifvit började, famt af Boyle, Gkditfch, Ron»

G } na »
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net t Eller och Du Hamel federmera åro fortfatte,
och igenom hvilka vil bevifas, at ingen jord ma-
terialiter bidrager til växternas föda utan luften
och vatnet, få åro experimenterne i fig fielf rikti-
ge: Men de fölgder fom af dem dragés emot det
at jorden bidrager til våxternes näring, åro uppen-
bart oriktige; de innehålla plus in concluftone guam
in prxmilfis.

Utflaget af deffe åberopade förfök år det, at
i en vifs quantite jord, fom behörigen blifvit vat-
nad, har upvuxit växter, och ofta trän 4 å 5 års tid,
utanat famma jord dåraf haft någon förminfkning i
tyngden elier jordmaffan: men hvilken kan håraf icke
lått finna och fe, at af den myckenheten jordblandat
vatn, hvarmed en få lång tid, en flik jordmafTablifvit
fugtad och vatnad, få har blifvit erfatt alt det, .fom
af förenåmde jord upgått til våxternes näring. Vatn
år et allmänt vehiculum natur<£> fom i fig innehåller en
myckenhet jord, falier, fetma och andra flike ämnen
fammanblandade i för hvilka jordaktigheter fkul i
vatn, växter åfven i vatn allena någon tid kunna vä-
xa: men ju mindre vatnet och innehåller jord, fa-
lier och fetma, defto otjenligare näring år det för
växter, fåfom förutan andras, Woodvards härom
anftålte rön och förfök det tydeligen utmärka, och
hvilka kunna låfas i Afta Soc. Britan. Vol. _._. pag.
193. N:o a??- Förutan detta år ock bekant, at
växter, under det de växa, infupa de ur luften
en myckenhet våtfka, och därjämte jordaktigheter;
fa anför iiales % at et tråd med fine blad infuper

20 a 30
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to å 30 gångor mera våtfka igenom dem, ån et
annat utan blad det kan göra.

7:0 De växter, fom i vatten och luften kun-
na lefva utan fårdeles tilgång af jord. De åro< an-
tingen vatten-växter, eller ock åro de Plantx pa*
rafitica , hvilka få åro dannade, at, faft de ej
åga rötter i jorden , få infupa och famla de.
dock dels igenom fin kropps yta ifrån luften och
vatnet, en jordblandad våtfka fig til föda, dels;
famla d^ den af andra växter, fom hafva fin nä-
ring af jorden.

%> 4.

Myllan år i anfeende til omförmålt, altfå en jord-
art i åkerbruket: fom

1:0 Materialiter til en del utgör fådens och väx»
ters näring, §. 3. Anm. j. den år i fig fielf en göd-
fel på åkren.

a.o Mylla, fom år upblandad med mineralifke
fyror, och metallifke inblanningar, år en ofrukt-
fam jord. §. j. Anm. 3.

3:0 fom myllan i torrka ej kan bibehålla fet-
man och vätan, få blifver denna jord i torra år,
i haft en ofruktfa._i och mager jordmon.

4:0 i anfeende til defs löshet år myllan en lått-
brukad jordart, fom ock kunna växter dåruti fnart
gro, för luftens fria tilgång, fom ock lått utfprida
fina rötter i denne iöfa och mjuka jorden.

5:0 Som myllan ojåmt och grynaktigt ihopfry-
fcr, få utftålles väl härigenom i mylla växters röt-

ter
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ter något mera för vinterkölden, ån i lera: men
at myllan, för det hon innehåller medelfalter §. 2.
N:o"7. §. 3. Anm. 1. och i fynnerhet faltpetter,
förorfakar kyla i Åkren, och fkadar växternas röt-
ter, detta år ogrundat.

Anm, Nieuventyt famt någre andre, och åfven
Herr Chemia? Profeflbren Wallerius i de förrom-
nåmnde Fundamenta Chemica Agriculturx. pag. 195.
N:o 4. och 207. påftå, at medelfalter, och i fyn-
nerhet faltpettern i åkem förorfaka kyla och der-
igenom förderfva våxterne: Men at härmed dock
ej få förvetter, det utmärka fåkre, och flere refor
anftålde rön och förfök. At medelfalter, och i fyn-
nerhet Saltpetern ide momenter, och få långe
den tiden påftår, at de uplöfes af vatnet, föror-
faka kyla, det har fin riktighet: men at defle fa-
lier i confflentia foliåa eller foluta i vatnet federme-
ra vidare underhålla någon köld, det år emot få-
kre Thermometrifke förfök och rön aldeles ftridan-
de. 1 Herr Praefidis traétat om Froftvulne markers
ttpodling pag. Ö4. N:o 5. fins defs år 1757. håröf-
Ver anftålte förfök införde, och har jag feder*

rncra fett defle förfök flere gungor med lika
utflag uprepas.
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