
M. G. H.
STRÖDDE

CH E MISK E
ÅNMi\ UK NIN GA P

TIL UPLYSNING

SVENSKA
LAGFAREN BETEN;

ANDRA DELEN
Utgifven

MED VEDERBÖRANDES SAMTTCKE

VID KONGL. IJrOSJTET I J.BO
Försvarad

Under Pi.antage DIRECTEUREN I Finland Chem.
PROFESSOREN Samt LEDAMOTEN Ae KONGL.

Svenska Vet. Academien

Herr PEHR ADRIAN
G å I) D $

INSEENDE,

CARL SO N C K
'Faväst- LÅnninge

I Ofre Lf.ro':<!t.n pa Vaiäiig tid e. na. den 16 Maji 1771.
Å80, Tryckt hos JOH CHRISTOPHER FRENCKELL,



KONGL. MAJTS
Tro-Tjenare och Major, vid Kongl. Savolax
Regemente til forh, famt Riddare af Kongl.

Majrts Svärds-Orden,

Välborne

VÖRDADE GYNNARE,

1 fen öfverflödiga gtinfr och benägenhet,
M~J* m\g for några år tilhakas, uti Välbor-
ne Herr Majorens och Riddarens vårda hus,
blifvit ertedd, under det mig anförtroddes

Defs



Defs kjåra Söners handledning uti bokliga
konfter och vettenfkaper; gifver mig faft hopp
af en angenäm anledning at nu få pryda
defse fä blad af mitt Academifka Arbete med
Välborne Herr Majorens och Riddarens vör-
dade namn. At denne åtagne frihet torde
förtjäna tilgift hoppas jag ödmjukeligen, hälft
min ringa tancka nu tillika år ådaga lägga
min vördnad och fkyldiga erkjånfla för de
mänga mig oförtjänta bevifta vålgjårningar,
famt at framdeles få biifva inneiluten" i Väl-
borne Herr Majorens och Riddarens vårda
ynneft, i hvilken tilförfigt ock ftådfe fram*
härdar med vördnad

VÄLBORNE HERR NAJORN och
RIDDARENS

idmjtikafte tjenare
CARL SONCK,



Contracb-Probflen vid Somero Probfreriet famt Kyrko-
herden i Somero Förfarndngar,

Hogarevérdige och E(>glcrde

Herr CARL ZIDBJECK,
Min Flösrårade Herr Morbror.

Regements Skrifvaren vid Kongl. Nylands Regemente
til foth.

Adel och Högaktad

Ht** CARL SONCK,
Min Huldafte Fader.

f 4jtitan fkjål kan jag jämföra Herr Morbrors mig ht-
j vifta vålgjemingar, med en kjår Faders huldhet och

tmhet. Länge fedan hade jag önfkat , om tilfället förrån
vid detta fnille profs utgifvande yppat fig at få afbårda
mig denfituld, Iraarföre i anfeende til Herr Morbrors och
min kjåre l?aders oförtrutna värd och åtanka om mitt tim-
meliga ved, jag hos dim häftar, at hälft något rön af min
erk lånfla kan nu ådava lårvas, det år micr håvfl anpenåmt.
Mitt vördnadsfidda nit at gjöra Edrn jörtjenfter emot mig
allmänheten bekante kan jag ej tiifylleft betyga under det
hopp jag gjir mig at i framtiden åfven biifva bibehållen
uti Eder ömma Jtanka. 'Jag framlcfver til mitt fifta med
vördnad

Min Hoetårade Herr Morbrors
Samt

Min Huldafté Faders
6:lrr:ju'.e tjenare
och iydigfte Son.

CAM. SONCK.



§. *

Lärdom och vettenfkaper hafva, i alla tider, dar
de varit allm/nma, tiifkyndat folk och Länder,

ymnig fallhet och vålmågo. Långe nog missbruka-
des dock förnuftets ljus, til åmnen, fom icke voro
defs foremål; långe nog var nyttan af vishet och
förnuftets upodlande endaft ti! utofning, infkrånkt in-
nom de lärdas- krets. I den mån , vettenfkaperna
federmera fådt tilfålle, at uplyfa menifkjor., om de-
ras otnma åliggande och fkytdighet, få emot menfk-
ligheten i gemen, fom ock de formådtutreda de pligter,
hvilka förefalla imedborgerligfamlefnad, hafvaBarbo*
rie grymhet och vildhet férfvunnit, hyffade leder til—
tagit och en mera angenäm trygg och fåll famlefnad
blifvit menifkjors lott. I gen mån et eller annat
Folkflag, igenom vettenfkapers ljus, lårdt kjånna
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naturens förmåner och brifter i deras hemviltcn,- och
det igenom förfigfcig hushållning, dåraf dragit för-
nuftiga féigder; fä har det ock firaxt i ftyrcka och
vålmåga, upftigte til en undransvård feogd öfver al-
la défs förra likar. Mögir. årefall och berömlig år
dltfå de Regenters omforg* och åtgjåfd, Iivilka re-
dan, i fina länder, inråttadt .Afefe-Scholor, dar vet-
tenfkapers tillämpning låres, i allehanda Ämbeten,
tjenfter och näringar famt frfa Kemfter, åfven fom
det ej mindre hedrar vårt tidevarf och famtid, i fall,
vid de allmänna Lårofaten, man vii vara omtånkt
at vid vettenfkapers förefallande underftödja och
främja et få ftort och dråpeligit ändamål. Hvad
Chemien angår, få har man tydeliga fpår dåraf, at
denna vcUrfiiapc-n redan varit til i hedenhos; at den ti-
digt nog fmidt harm[k och hvaft bryuior til bardak-
kar; at den varit med vid triurnpherne, upreft Alhre-
Stoder af guld och andra Metaller; pnjdt Tempel, Al-
tare-och allmänna fkade-plaifrr; dukadt allmänt valin-
Jfiga bord och alJflAfs främjat nyttiga Kcmflcrs och
jibgders upkonfi, famt at den fafom okjånd föijefla-
gare delt och (luftat med andra vettenfkaper lika ode.
(a) för Medicin och Metallurgien bär i fynnerhet ifrån
ålder tilbaka denne lärdom varit hogftnödig; ferier-
mera har den åfven ntfpridt fet ljus, til allehanda
näringar, ämbeten och fyllors beffvidande, fa at vid
nårmare granfkning, nu mera lått kan finnas, det få
uplvile Medborgare utan faknad och (kåda kunna um-
bära kuiafkap i Chc.mic._s allmånnafte lärdoms delar.

At
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At de af Landets Fader, hvilka på Dom-Såten

fkipa Lag, och handhafva råttvifa emellan Medbor-
gare icke heller aideles må fe fjg.åttlöfa, af den ym-
niga och adla fkjörd, fom af denna vettenfkapens
idkande, kan famlas; få hafver en af mina Landsman
icke långe fedan framtedt några fpilde ftrån dåraf.
Når mitt bemödande nu år lika, då jag hår år fin-
nad at åfven anföra några ftrödde Chemifke An-
märkningar til uplyfning i Svenfka Lagfarenheten;
få hoppas jag och at detta mitt företagande, med
benågit omdomme varder af Gunflige Låfaren gyn-
nadt.

(a) Profcflor Gadds tal om medel at främja Chemifka vettenfka-
pers tilvJxt Pag. ii.

§. *
Til främjande ej mindre af billighet ån fåker-

het af ågaftde ratten, år det för hvarje Medbor-
gare en mycket angelägen omfråndighet, hvilken
Vid jord-och agofkiften li. B. f. Cap. g. jf. tagit un-
der allmänna Lagens hägn, då dar fladgas, at hvar-
je boljiad fraxt tildclas defi lätt i åker och ang och
alla filtåg-Qr fa af det, båttre fom JAure, Eller fornt
detta anföres i B. B. Cap. XLI. L. L. jåmfördt
med dftgjkha Lagen Cap. I $.f>. tlia ma livar taga finlulh medh. Laghum i åker och ang och allom uthägom
och fliipta akvom och tegom efter tomptom fom Lag
fighia. Men huru vederbörande, fkiftes man. mhi\
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nplyfte, och efter J?Afia Jkålom therom lågga kunna
Mdc i-åker och äng, dårtil fordras en grundelig Che*
milk kundfkap både om växternas ve-getations-lagar
fom ock om åker och ångs jordmånemas fårfkilta
art, lynne och blanningar..

Anmärk, i. Den uplyfning Domaren och andra
Ämbetsman hartils haft, om Åkeroch Ängs markers far-
Ikrtta hi It, art och befkafFenheten, vidÅgofkiften ochfkatt-
lågningar, den har måft grundat fig på Landtmåns up-
gifter och deras förmenta förrarenhet. Men at denne
kundikap gemeniigen varit otilråckelig och opålitelig,
det kan igenom en närmare prötning och underfakning-j.
lått å daga låggas. Fader nian fin uprnårkfamhet håiit
något vid de jordmoners gradationer,, fom hår i Fin-
land i de vanliga fkatdågnings Methoder åro vidtagne,
få fåttes fnart denne fanning i full dag. Til uplyfning
och bevis härpå må inan anföra fkattlågnings Methoden
i Öflerbotn fom ock hvilken i Nyland, Tavaflehus, Å-
bo och Björneborgs Låhn brukas, fe) Af delfas jämfö-
rande år at intaga i.mo At Jorclmånerna ej allcnaft nå-
ftan i hvarje Landsorts Method blifvit til antalet ån fiere
eller färre anmärkte, utan ock 2.d0 har ibland en och
famma Jordmån i Methoderna bekommit olika namn.
3:tio en och famma Jord år tiliågnadt olika varde och
a__fimat?on vid gradation. __pto Finnes i deflå Jordmå-
ners Claffiflcationer införde dels tvetydiga namn, dels
fådane, fom föga något med vifshet betyda, fåfom. fvag.
lera, fvag fand, med flere. At komma' til någon när-
mare retlighet och tilråckeligit ljus, i denna laken; är
altia nödigt at håruti förena uplyfte Landtmåns fäkre
rön och förfarenhet med Chemiik kundfkap til de/lå
angelägna omflåndigheters rätta updagan.de..

Anmärk-
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Anmärk. 2. Enfalte jordarter böra forfl med fY

kra kiånnetekn urfkiljas och til fina fölgder fkjåi (kådas
i Åker och Ängs ikiötiel, förr ån man kan fålla orn-
dömme e'ler är i ftånd, at utmarcka vilt varde på fär-
fkika jordmåners halt.

■irino Myllan och myllig Jord, tildclar val vaxtet
endaft föda.och näring lamt förtjenar med (kjhl denna
Jordart at intaga förfla .graden af Jordmåner: Men fena
ingen annan ån Vegetabilisk och Animalifk mylla upfyi-
ler'denne affikten; få bör den noga (kl. jas ifrån Mine-
ralifk mulljord, hvilken akid är och blifver ofrugtfam,
i Åker och Ång fkjötfeln. Såkrafl och låttaft utrönes
detta igenom incineration. All bördig mylla år torr,
mörckgrå til fårgen, brinner i eld mail up, utan fvaf-
vellukt, med ljus blå låga och lämnar ringa åfka efter
fig, fom år grå til fårgen; dels öfverlefvor få ock i eld
en blek röd färg, om Vegetabilifk fyra i myllan myc-
ket råder och år den i famma mon en fåmre jordart,
för Åker och Ång. Anflålles med denna förenåmde
frugtfamrria myllan Diftillation; få gifyer den et ofmak-
ligt vatn, en vedbrand och fkarp Spiritus Tartari, vin-
fens fyra fom ock en röd olja,, hvilken upiöfes i Spi-
ritus vini eller flarkt brånvin.

Ofrugtfam och Mineralifk år all den mylla, hvilken
torr antager och behåller en mycket kvart färg; år myc-
ket tung; brinner ibland med (Vafvelaktig blå låga el-
ler kyttar den torr mycket långsamt, ofta åfven aideles
intet, utan för inblandade Mineralier falier eller och
Metaller dels forflaggas den, dels ock forfaller den i eld
til afka, fom ån ar rödbrun ån fvart, famt dragés af
Magneten, om den år jårnblandad. Den fyra fom ige-
nom deflillation af fådan mylla fås år Mineralifk, myc-

A3ket
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fcet fkarpare ån den förra, åfven fom den oijaktighet
dåraf erhålles, icke uplöfes i Spiritu vink

Anmärk. 3. Lera Grålera, Hårdlera, tyckes ej vara
annat ån en genom vatn utlakad och tiden förändrad
mulljord. År en feg och tåt jordart, i vatn mjuk och
fammanhångaf-de: fläpper dock ej vatn igenom fig,
behåller våtan och fetman qvar i det längfta, under af-
dunflning. Når leran ligger upp i dagen blifver den af
luft och kjöld, lucker och lös; men far igen fin feghet
når den af vatnet på nytt blifvit upmjukad; I flark tore-
ka och varma flenhårdnar nåflan leran aideles. Brand
i eld, får den når fyran eller jårnhalt råder, mer
eller mindre rödbrun färg , och i ftarckare eld grad
går til en roorckgrå eller fvartaktig flagg: Igen®m ut-
lakning eller Deflilladon bekommes af leran hvarcken
något fak eller någon fetma, om det ej tilfålligc blifvit
inblandat; féljakteligen innehåller denna jordart i ock
för fig fielf ej något, fom föder eller underhåller Såd
eller Gräsarters lif och tiivåxt.

3:tio Kalckaktig jord den är i Finland mera fåll-
fynt ån annordädes, men fom likväl i blanning med
andra jordarter, fåfom i fhåck mylla fom ock antiers
den förekommer och då mycket förändrar deras halt;
i a är nödigt at åfven därom hafva en redig kundfkap.
Deffe Jordarter åro i fin fammanfåtning torre och mjo-
lige. Brände i eld blifva de inöra och fönderfaila til
kalck, famt rå gjåfa och effervefcera altid med Sked-
vatn och andra MineralHka fyror, hvilcket kiänneteckn
filtet trådar in med andra Jordarter. Ai luften Attrahe-
rar denna fiags jord mera vatn och någre, växter fö-
dande ångor, ån någon annan jord. Men igenom ut-
dnnftning fläpper den ock lätt ifrån fig dem .gen. Defi-

&
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fa Kalckagtiga jordarter, uplöfa ej^allenaft fetmor utan
ock förena dem mod vatn och fugtigheten i Jorden,
hvilket andra Jordarter ej förmå gjöra. Kalckagtiga
Jordarter hyfa icke heller något åmne, fom tjenar väx-
ter til föda.

4:to Mojord år intet annorlunda^ at anfes ån et
itenhårdnadt lerdoft: löfes icke up af luft, vatn eller var-
ma. Innehåller intet något närande åmne, för växter.
Af den fandblandade guiagtiga mon, fom finnes i alla
tallbackar; Wärmelands Råckejord, hvilken år allmän i
våra magra ljunghedar, fom ock den i Sverige få
kallade Beckjord, hvilcka lenare måft beflå af mo med
någon liten lerblanning, få kan igenom Chemifka up-
losnings medel ringa fipår af jårngry mårckas.

s:to Med fandarter förhåller det fig nåftan på li-
ka fått, emedan de ej annat åro an et förvittradt flen-
doft:. Tälgflens fand, Arena fteatkica uplofes likväl med
tiden af luft öch vata til fit grund åmne i lera. Kalck-
fänd fom ligger up i dagen plår ock ibland af en Calci-
natio folaris eller fölens heta och luftens våta uplöfas
til Kalkdoft, åfven fom fnåckefkal vid hafskufterna fe-
dan de mift fit Phlogifton, förfalla til fnåcke mylla.

(a) Se, Carl Stenii, a-handling i 4_de dcien af Åkerbrukets -Chc-
Häiflta grunder, pag. 82.

§" 3.
At, efter de i föregående §. och Anmärk. 2. Np

j, 2. 3, 4. 5. anförda tydeliga och fåkra kjånnetekn
kunna med vifsheturfkilja och kjånna enfaite jord ar-
ter, det uptånder val redan något ljus i tillämpnin-
gen af förenåmde Lagfens rum: Men fom efter B. B.
XIV. Cap. 2. och 3. §. §. Åfven fvediandet ej under

iVtldjil
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andra vilkor af Allmänna Lagen år tillåtit, ån då fli-
ke platfer til Åker eller Ång kunne upodlas, och få
härvid fom vid åker och ängs markers värde i ge-
men, det måfta ankommer ån på Jordmånemas låge,
ån de jordblanningarhvarafmarken beflår (V); få til—
delar åfven håruti Chemien en Domare pålitelig och
högfl nödig kundfkap.

Anmärk, r. Efter både kunnige Landtmåns förfa-
renhet och Chemifka rön och förfok få indelas med
ikjål til förfta Claffen af fordmoner, alla de Jordblannin-
gar hvaruti Såd och allehanda Gråsarter utan någon
gjodning eller tilläts af annan Jord, til frodighet upvä-
xa. Den ypperfta och häfta af de(Ta är altfå i:mo Mär-
gel myllan. En-jordmån mycket fållfynt i Finland; den
beflår af mylla Kalckjord och Lera §. 2. Anmärk. 2 N.
2. 3. eflervefcerar något med fkedvatn och andra Mi-
neralrika fyror. I eld får den mörkagtig färg och hård-
nar mer eller mindre efter det leran har öfvervigt . i
defs fämmanfåtning; Af defs naturliga låge uptagen,
ler den ut fom en grålera; förvittrar med tiden något
i luften och år ej få hårdbrukad fom leran. 2:do Ler-
myllan, Finlands frugtfammafte jord, har kun ma egen-
fkaper fom märgel myllan: men gjåfer och eflervefcerar
intet fom den förra med fkedvatn 3xlo Sand eller mo-
hländat mylla, våra Finnars Hiki Maa, denna igenfmnes
lätt, dels af den anfenliga mångd mylla, den innehåller,
fom ock af fänd och mojord, nvilcken tydeligen i

c den-
na Jordmån fkjönjes når den år torr. Som alla Angs-
marcker böra vara belägne i lågder och något nedfänkte
jämna pareker; få år natt märgel myllan, fand myllan,
den båfta jordmåns grad, för ång. 4:to Af obemångd
mylla utom andra jordblanningar. beftår fällan någon

Åker-
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Åkerjord. I dy och kjårragtiga Ångar inträffar detta
dock ofta allmänt: Men en fådan myllig jordmån år
då för Ängsväxten fåfom mattad dels "af Mineralifk
dels af Vegetabilifk fyra cmångfalt fåmre ån lerbiandad
fandjord och posjord i Angår; kan och aldrig biifvagråsbårande, i fall den icke val dikas och igenom up-plänning med grof fand, gjöres lucker famt af vatnets
updåmning om våren upfriikas på nytt.

Anmärk. 2. Alla deffe förenämnde Jordarter, om
de icke til hälften åtminftone eller til en tredje del be-
ftå af mylla, få kunna och böra de indelas och foras
til den andra jordmåns Clailen, fom beftår dels af an-
dra jordblanningar, dels ock innehåller mylla i mycket
mindre mängd. Hit horer i;mo Klappur mylla, den -är
ofta nog myllig faft den finnes upblandad med ften-
klappur öfver ak. Som alt regn, hvilket faller på en
fådan jord ifrån ftenklappuren nedflyter i myllan, och af
den löfa ftenen jordmån åfven fkyl.es for Solhetta, och
mycken afdunftning, få år denna jordmån r toreka och
väta nog fådesbårande alienaffc den förfes med goda
diupa diken, då Åkergårdet fat et lågt och Horizontek
låge. 2-.do Mårgel har fordom varit förmycket uphögt
til fit varde; men fom den endaft beftår i sammanfatt-
ning af lera och Kalkjord ; och ingendera af deflä jord-
arter hyfa af fig fielf något närande åmne för växter;
få förtjenar den icke rum ibland den förfta Jordmåns
Clailen, utan endaft i den' andra. Denne Jordmån
liknar lera; år lått brukad, bördig i torra och våta År;
Effervefcerar med ikjedvam något. Ligger den up 1
dagen, vittrar den fonder i tärningar och til doft famt
kan igenom tilläts af mylla eller gjödning i haft biifva
den frugtfammafte jordmån. 3:tio Sandleran är en lätt
brukad jord, famt i våta År ej få olåmpelig til at haffa,

B fom
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fom hårdleran; kan igenom tilblanning af mylla biifva
den bäita Jordmån fom i vårt land finnes. 4:to Hårdle-
ran år en ftarck och god Jordmån: men kan lätt ige^
nom nödig dikning, mull och gjödfels tilblanning för-
ädlas til frugtläm jord. Alla delte blandade Jordarter,
höra til den andra Claflifications Graden; alla deffe kun-
na vä! tillika innehålla litet mylla; men få långe den
icke finnes til den proportion och mångd fom om för-
ila Claflens Jordmåner anmårckt blifvit, få anfies de
höra til den andra Clailen.

AnmÄrk. 3. Svaga Åker ffordmåncr fom kunna In-
delas i tredje Claffen, deras kundfkap år få mycket, nödi-
gare fom i brift deräf, många hemman dels nu finnes
för drygt fkattlagde, dels ock hafva de i Storfkiften fe-
dermerä blifvit vanlåttade; at ej förtiga det til fådane
Jordmåners häfd och förbättring fordras både kundfkap
om flera flags Jordblanningar och gödfel, fom ock at
vid deras fkjötlel upgår anfenligen mera kåftnad och
arbete än med andra Jordmåner. Afdeflabår Edsppur-
leran, Såra favi, vara förft bekant, den beftår af lera och
klappurften, fins akid i vatufiukt tilftånd och kan icke
utan tilblanning af fandmylla och nödig dikning förbät-
tras.

2.d0 Pos eller gjas leran, Nåkemaa,Kuohufavi, år en
moblandad lera, hyfer fyra, famt är i fynnerhet höft:
och vår fyld med vatn; fordrar til fin förbättring djupa
diken, grof fandblandad mylla, kalck oct. Aik hämning
famt tilråckelig gjödfel ifrån Ladugården. 3:tio Sand-
blandad Mojord, Hiuckamaa,år lått igenkjånd allenaft den
torr ftålles under fyn och granfkning. Med märgel
och lermyllan blifver denne Jordmån båft tilredd til Å-
kerjprd, fåfom ock af påförd märgel den blifver tjeir-
lig Ångsmarck. 4:to
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4_to Sandjord eller få kallad hvit flög och _-._?..-

-fand borde aldrig vara Åkerjord; när utväg dock ej til
annan jord år; få kan den förbättras med iafT vid laff
af lermylla och tilråckelig gjödfel ifrån Ladugården.

Anmärk. 4. Som af det nu i 2 och 3 §. §. an-
förd blifvit, tydeligen år at inhämta det myllan i all
Jordmån år det hufvudfakeligafte, fom utmårcker Jord-
månens frugtbarhet och varde. Igenom Svedjande må-
fta delen af myllan upbrånnes § a Anmärk, 2, få blifver
ock högft nödigt vid Svedje-Syner, det all Jordmån,
fom måft beftår af Mojord, land, hårdiera, märgel och
Klappurjord blir fkont för alt Svedjande. I föigd håraf
borde ock det i Carelen brukeliga Svedje fåttet Pykelä-
ma aideles inftållas, emedan torra med Tallfkog bevux-
ne hedar och moar då åfven fvedjes (a): men beftår
mareken af fugtig jord måfs-och Kjärrmylla och Sved-
jandet fkjer, når kålan år i Jorden, då kan det ånteii-
gen tillåtas.

(a) Se, Profeflor Gadds ovildnga taackar _m jordens fvedjande
och kyttande 3, Del pag. 60.

§"4,

Denna kundfkap, om jordmånemas råtta Clås-
fification halt och värde, år icke allenaft nödig vid
fkattlåggningar och ågofkiften för Domaren, utan år
ock oumbärlig då förut i:mo pröfvas fkal, om the
hafva hvar efter ägo fino , gjordt fin del lika godhan
med then andhras B. B. L. L. X.LI. Cap. j. $. öft*
gjötha Lag B. B. "I. Cap. 3. §. Allmänna Lagen B.
B. 111. Cap. 2.§. s:do DåLandtmåtarens proje_terade

B 2 Stor-
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Storfkiftes delningkommer at gränfkas och faftållas
enligit Kongl Förordningen af den 17. Augufti 1762.
§. i. ' 3:tio Når öfver Landtmåtarens fkiften och å-
go -delning, befvär och klander anföres och Doma-
ren efter förordningen af den 1. Martii 1749. år fkyl-
dig annan Landtmätare förordna at hans g]öromål
nogare granfka, och hvilket fedan vid tinget bör yt-
terligare öfverfes. 4:0 Då vid ågodelningenpröfvas
fkal r om enligit Refok af den 2g. Martii 1757. åt den
fom i fkiftet famre åker(tycke fådt, famfält af byala-
get åter en fådan åker blifvit fatt i behörigt ftånd och
ans med. gjödning och jordblauning, på det han måt-
te fåfult gent fullo ,. för det han af vål håfdad åker
til andras fkiften afltådt.

Anmärk, i. Åt vid alla defla och flera dylika til-
fallen, kunna ovåldugt och uplyfl fkipa lag och rått,
få år icke nog at hafva fåker kundfkap om Jordmå-
nemas halt och varde; dét ar och nödigt, at tillika
fåfla behörig upmårckfamhet, vid den få kallade mat-
jordens mågtighet, Alfvens befkaffenhet och Jordmå-
nens låge, i anfeende til de flags vatn, fom nedfilä fig
i jorden och efter omftåndigheterna den mycket förän-
dra til defs halt. Når det öfverfta jordhvarfvet i Åkem
fom utgjör matjorden, år af -}. Alns eller minft 1 quar-
ters mågtighet.fa anfes den fö*r tillräckelig. Leran eller
moblandad lera år den båfta jordart til Alf, emedan de
ej filåppa fetman och våtan ifrån matjorden, ned pä
djupet. Sand och all lösjord år hårtil otjenlig, åfven
fom ock kalckgrund, emedan den drager muffen ned
i Alfven: men om matjorden beftår af något djup lera
eller mylla, fä gjör lösgrund ej fårdeles fkada.

Lika-
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Likaledes kan fåndjord, når Alfven beftår af lera, ge-
nom en på djupet fortfatt plögning, lätt förbättras til
god Åkerjord.

Anmärk, i. Hvad ölägenheter åfven de frugtfam-
mafte jordmåner tilfKyndas, af backfyra, år allmänt be-
kant. Åro fådane vatn mättade med Mineralifka fyror
eller andra Mineralier, blifver fkadan ånnu ftörre. Hvad
Såltings jord rått år, det vore fvårt at utreda, om man
icke fkuile gifva akt på den Mineralifka inblanning fom
i denna Jordmån akid finnes. I fkårgården förekom-
mer den allmänt vid hafsftränder eller hafs upblannin-
gar, och beftår af en moblandad lera upblandad med
laka af Hafsvatnet.

I torr väderlek öfverdrages den gemenligen med
en rödbrun fårg och år hälft öfvervuxen af Knappfåf
Scirpus Paluitris eller Maritimus, famt hafsfålting tri-
glochin, glaux, och plantagmes.

(a) Öfver et fådant DomarensUtflag, hvarigenom en annan Laradt-
niätare förordnas, at denförras förrättning granfka, tillätes icke vad eller
befvärs anförande. Se Kongl. Maj:ts fkrifvelfe til Kongf. Hof-Rätten
af den i; Augufti 1753. och Hof-Rättens Univerfal af den 27, Sep-
tember 1753.

c __

Vid det kärr och måfiar til upodling Jordägare
emellan antingen til fkiftes befkaffenhet af Domaren
fkal underfökas efter förordningen af den 17. Augu-
fti 1762. §. 7. och den 27. Julii 1762. §. 11. eller ock
då i fölgd af den 5. Oclober 1741. och den 12 Augu-
fti 1752. uppå allmånningar och annorftådes til nå-

B 3 gons
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gons enfkiltta intago och nyttjande lådan plats får
uplåtas; få ligger mycken magt därpå, at igenom
Chemifk kundfkap kunna rått utreda och kjånna fli-
ka kårr och måfsors iarfkildta befkafFenhet och var-
de.

Anmärk, i. Kjårr och Måjfar kunna anfes vara i
anfeende til Jordmånen af a:ne flag i:mo De fom in-
nehålla en Humus fibrofus denftis, vegetabilium palu-
{trium variorum, Kyttejord Klimpjorrl'; år tammelig tåt
och faft. Torr, mörckgrå til fårgen och beftår måft af
Kjårrvåxters hel och half förmultnade rötter; åger måg-
tig och djup torf eller jordbådd på lergrund, brinner
och kyttar icke med ljus låga, dock utan fvafvellukt;
lämnar mörckgrå afka. Deffe åro ock gemenligen öf-
veryuxne med Pors, itarr, agh, och odonbufkar.

2:do Måfs Kjårr öfverflöda af Humus Paluftris,
mufcorum, pra.cipue Sphagni; innehålla måft mofla och
gyttja, lamt utgjöra de få kallade fly måilbr. I deilä
kjårr växer trånien, fråken, knap och myrfåf famt hjor-
tron ide fafta kjärrlaggarne. Förfökter torr i eld, kyt-
tar och brinner denne jordhäftigt, Tamt lemnar en blek-
röd och ofta en hel hvit afka; öfverflödig fyra råder
aitid i denna Kiårrjord.

g.tio Minerale Kjärr; myllan i den år ovanlig
tung och fvart til fårgen, i fynnerhet om Alfkog växt
därpå eller dar i negden fins. I eld röjer denna Kjårr-
jord en mörckröd, fvart eller gul- färg; kyttar fvårare
ån de förra. Ar fållan öfvervåxt med några växter, u-
tan endaft med et eller annat Spinkot flånd, af blek,
dy, och trådftarren eller borll och trådthogen af Juncis.

Anmärk-
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AnmÄrr. 2. A'f deffe Kårrarter få förtjenar det

förfta flaget upodling. Kan utan kyttande och brän-
nande eitven igenom grof länds påförande användas til
bördig marek; allenaft afven igenom nödiga diken vax
net efter hand utledes.

Mojs Kjårr kunna och nyttjas, om Alfven år ler-
biandad, och i fall ifrån kringliggande högder någon
bördig mylla i måflan blifvit neäfkjold.

Minerale Kjårr åro mera af naturen danade til
myrjärns alftring ån til Åker och Ångs marcker.

Anmärk. 3. I anfeende til kyttandet af kjårr bor-
de Lagen ftråcka fin upmärckfamhet dårtil, at defle
mullkjårr endaft må brännas och kyttas, då kjärren åro
half torra eller någon kjäla ån finnes qvar i jorden, at
Björnmåffan Polytricum och en hop dylika växter en-
daft må afbrånnas: men jorden ej för djupt kyttas. 2:do
Måfs Kjårr kunna djupare brännas, om man träffar på
djupet båttre matjord 3:tio Minerale dijårr biifva ige-
nom kyttande ånnu mångfak Sterilare. 4:to Gråsvallens
kittande, fom beftår uti torfvens upbrånnande af lindor

och gråsvuxne falt, borde aideles inflällas
och förbjudas.



Min Vårda Coufin!

Då Du nu i ljufet frambringar Ditt för-
da Academifka arbete; få kan jag ej

ftillatigande förbigå at tålka min fågnad öf-
ver Dina framfteg i bokliga konfler och vet-
tenfkaper, önfkar ock intet högre ån at den-
na Din använda flit, möda och kåflnad vid
detta vittra arbetets utgifvande måtte bana
Dig vågen til all onfkelig trefnad och vål-
mågo; mig år det altid et nöje, at med til—
gifvenhet och vånfkap förblifva

Min Vårda Coufins

'T-roforbimJna \'.t\ och Coufin,
L. J. ZIDBJECK,
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