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KONGL. MÄJTS
TRO MAN och LANDSHÖFDINGE

öfver ÅBO BJÖRNEBORGS LÅN med ÅLAND
Samt RIDDARE af KONGL. NORDSTJERNE ORDEN

HÖGVÄLBORNE HERREN,

H^JEREMIAS
WALLEN.

NÅDIGE HERRE,

E?t Lincf bör ffcattas lyckligt^ få långe,1/ det far hugna fig af fådane Styres-Mån,
fom åro angelägne om dcfs ijpkomft, och
Nitifke at bibehålla dcfs inbyggare, vid de-
ras tilftåndiga rätt. Med huru outtröttelig
nit, och möda Nådige Herren främjar de fig
anförtrodde Låns välgång och folckets fan-
fkyldiga trefnad och nytta i dem,.det år vi-
da utom deras gråntfor kunnigt. De för-
t-rykta- tages i ömt och kart förfvar. flit och
dygd" hugnas med upmuntran och hågnj
Den fom förer plogen hafver hos Eders Nå-

V.w



de få fritt filtrade och." finner "lika öm bo-
jelfe -til ynnef. och Rättvifa, fom. deh^hvil-
ken innehafver de itörfta lyfande åre ftållen.
_Al___ån kärlek, Alman vördnad i Landet,
de åro och förbliiva tackfamme och hedran-
de vedermälen af deffa Eders Nådes Qgeme-
na och högtvördade egenfkaper.

Deffe få blan fom fyfta på hjelpreda i
vårXandtmanna Hushållning, de tilerkånnäs
jodmjukaft Eders Nåde. Jag fom jämte mina
fcjåra Föråldrar år författ för åtnjuten mång-
faldig hög bevågenhet, i åciv akiraflörfta
förbindelfe, vågar nu hår ödmjukaft fram-
bära detta ringa, men vålmente vördnads
Offer. Det famma åtföljer en trägen och
hjertelig önfkan til den Alldrahögfta Guden
för Eders Nådes fällhet få uti andelig fom le-
kamlig måtto! Med djupafle vördnad fram-
härdar.

HÖGVÄLBORNE HERR LANDSHOFDIN-
GENS och RIDDARENS

Ödmjuk-(.e Renare,
LARS JOHAN Z_DB_£CK.



KONGL. MAJiTS
TRO MAN och vice PRESIDENT I KONGL;

ÅBO KOF-RÅTT
Samt RIDDARE af KÖNL. NORDSTJERNEORDEN

VÄLBORNE HERREN,

hm ,7OHAN
LAGERFLYCHT,

NÅDIGE HERRE.

FÖrtjenfter emot Fäderneslandet, ömhet for
råtvifa, nit om det almånnas vålfiånd för*

tjena all högaktning. Ingen må förthenfkull
obilliga allmänhetens upmårckfamhet, fom
följer Välborne Herr vice Prefidenten och
Riddaren tått in på fpåren. Vettenfkaperna
de åro förknippade med Samhållets väl, Väl-
borne Herr Vice Prefidenten fom nog vet lätta
varde på alt, det fom gagnar, och hvilken
i de lärdas gillen åger et otvungit och
högfibilligt anfeende, han år ockfå båft öf-
vertygad om er få billigt tanckefått.

Uptag



Uptag Nådige Herre icke ogunftigt, at
jag vid denna afhandlings utgifvande med
ået famma ådagalägger en upriktig vördnad
för Välborne Herr vice Prefidenten och Rid-
daren. Detta år det endafte medel hvarige-
nom jag faft otilråckeligen förmår utmär-
ka den drift af erkånfla för erfaren hög yn-
neft, jag uti mit inre i ödmjukhet hyfer*
Den fom alt förmår, upbehålle Välborne
Herr Vice Prefidenten och Riddaren vid all
fållhet och fördröje i det; långfta med den
dagen på hvilken Fofler Landet måfte fäkna
en fa värdig förtjent och nyttig Man. Med
ouphörlig djup vördnad framlefver
VÄLBORNE HERR Vice PRESIDENTENS

Och RIDDARENS

Ödmjukafle tjenjtré,
LARS JOHAN ZIDB_£CK;



KONGL. MäJ-.TS
TRO MAN och ÖFVERSTELIEUTENANT

Vid NYLANDS och TAVASTEHUS LÄNS REGE-
MENTE til FOT,

Samt RIDDARE af KONGL. MAJ.ts SVÄRDS-ORDEN,'
Välborne HERREN,

Herr engelbrecht
ADA M

K R AB BE,
HÖGGUNSTIG-

Välgärningar och tackfamhet emellan år en den.
och angenäm fölgd af den förra. I mine Hög-

åldrar ftådie vilt .mycken ynneft och bevågenhet.
et vedermåle af all upriktig vördnad och högakt-
gunftigfte Herrar, detta mit Academifka hushålls
välmening år upriktig och min vördnad ouphörlig.
nare och Edre Förnäma Familier all fielfbegår-
da och fålla!!! Jag anfer för en förmon at

VÄLBORNE HERR ÖFVERSTE-LIEUTENANTENS
Och RIDDARENS

MINE HÖGGUNSTIG-

OJmjuka-rc
LARS JOHAN



* " - KCWGL. MäJ.TS
TRO TJENARE och CAPITATN

Vid ÄBO LÄNS REGEMENTE til FOT,
RIDDARE af KONGL. MÄJ:ts SVÄRDS -ORDEN,
Antagen ledamot vid oeconomie deputa*

TION häk i LANDET, samt HERRE til JÅCKIS &c.- . Välborne HERREN,

HerrREINHOLD
JOHAN

JEGERHORN.
STE HERRAR.

alranårmafte förknippelfe. Den fenare år en billig
guntfigfte Herrar hafven emot mig och mine För-
Dårföre anfer jag ock för en kår fkyldighet, at til
ning för få Vårda Gynnare, tilfkrifva Eder Hög-
förfök. Mine ord åro få och enfaldiga: Men rniri
Gud den Högfte föriåne Eder Mine vördade Gyn-
lig välgång!', Han göre Édra dagar många, gla«
framlefva'

VÄLBORNE HERR CAPITAIN S
Och RIDDARENS

STE HERRARS

tjenare
ZIDB_£GK.



e , HERREN KYRKJOMERDEN
ÖFVER SOMERO och SOMMARN/ES FOR-

SAMLINGAR, Samt LEDAMOTEN VID OECO-
NOMI/E DEPUTATION HÅR I LANDET, :

Välärevordige ocb Höglärde

Herr CARL ZIDBECK,
MIN HULDASTE FADER. *

NU ändteligen har jag den fägnaden at för Eder min Hut»
dafle Fader nedlägga någon fruKt af Edre på mig an-
vände mångfaldige omkoitningar, hvftKen ehuruväl den

ej en gång fvarar emot min egen önfkan, mycket mindre e-
tt-ot Edra välgärningar och Eder omforg ar göra min lefnad
fäll; få fägnar det mig likväl, at jag äger en fullkomlig öf-
vertygelfe därom, at min Värdafte Faders oförlikneliga öm-
het gör, at, deffa få och ohyffade blarf, af min Huldaft»
Fader, icke des mindre varda uptagne och anfedde fåfom
ett käre vedermäle' af min barn/liga vördnads oföränderli-.
ga ärkänfamhet och tilföTfickt. Min Huidafte Fader täckes
låta denna oförmögna tolcken af mitt hjertas inre vördfam-
ma böijelfe uplifva Eder, at med fördubblad drift och mun-
terhet än ytterligare feka min tilväxt och förkofring i Jär_
dom och mille bragder. Defla äro de rätta ledftjernor til
dygd och välgång; de börj_, fradga och fulkomna mennifkors
fanna lycka under deras vandel, de tildanna dem at kfva
förnögde och fälle fig fielfva och gagneliga det almänna.

Fgr öfrigit är min ouphörliga önfkan at min Huldafre Fa-
der mätte lefva lykiig i Difs nit och vård om Chrilti Hj. rd
och Förfamling; Ja'Äimagten gjöre Edra dagar både många
och fälla, famt fedan i trut af möda och mätt af ålder nedlagt
Eder Herda fraf, fa må Ed.r vanfklighet förvandlas i en få.
fäll fom evig oförgänglig1.?, i Fram! .Iver ri| defs ytterfra.

SiN HULDASTE FADERS
I yd.gfte Son,

Läks Johan Z_Di.-_.cK..



FÖRETAL.

iland annat, hvarmed Vetenfka-
pernes företräde i våra tider,
framför de åldre framlyfer, år
i fynnerhet det, at Vetenfka-
pernes tillämpning til månni-
fkornas gagn och den allmän-
na borgerliga fammanlefnaden
nu år allmännare ån förr.

Vetenfkaps Hiftorien å daga lägger, at Lårdora
och Vishet, i de oumbårligafte oroftåndigheter måft
år famtida med fielfva månnifkoflåktet; de hafva
för fit dråpeliga värde ftraxt förtjent allmän up-
inårkfamhet; man har nog tidigt upreft tempel
och altare dem til heder och åra: Men beklageligit
år at månnifkornas högfärd och afundfiuka dock
federmera efter hand infkrånkte kunfKapen om dem

D inom
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inom fä trånga grånfor, at deras nytt_ ej fick blif-
va allmän; Vetenlkaperne utgafs för öfvernaturlige
hemligheter; fä anfågs för nog vård,ge at få idka
de famma.

Chemifke Vetenfkaper. fom kunna til-
"d.la hvart ftånd och hvar näring få mångfalt nyt*
ta och få ftor förmon, famt hvilka öpna för
ofs tilgången til Naturens outöflige (katter, de haf*
va i fynnerhet nödgats vidkånna et få omildt öde.
Hos Åttefåderne finner man, at denne Vetenfkapen
redan rögt lig vid Bergverk och flögder: Men Ötter-
lånningarne, fom ej tålde Vetenfkaperne i deras en-
faldige diägt, utan inveklade och utfpökade dem
med Hierogiyphifke iinnebilder och Chara .rerer, de
lade hinder för det ljus, Vetenfkapen redan utfpridt.

Andra foikilag , fom af dem fedan emot-
togo Vetenfkaperne , de fågo fålunda knapt en
fkymning af denne Vetenfkapens råtta ljus: Man
kunde ej mera igenkänna defs åkta (trålar, man
famlade i mörker om de fanningar, fom i Veten-
fkapen redan voro uptåckte: Men delTe folkflag de
ville ej eller vara mindre lårde ån de förre; Ige-
nom gifsningar och dikter blef upfyllt, hvad
fom feltes i grundelig lårdom i Vetenfkapen; En
högdragen och upblåft Grek (a) tog fig före at i
gemen upföra en få kallad allmän Syftematifk Ve-
tenfkaps bygnad, då likväl Vetenfkaps idkare ånnu
ej hunnit längre ån at de knapt förmått famla li-
tet kringftrödt virke, fom framdeles efter förfigcigt
val til grundval torde kunnat nyttjas.

Chemi-
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Chemi-ka Vetenfkapen tilföll härigenom ingen

vinft, tilväxt eller förbättring, och det på få myc-
ket längre tid, til vetenfkapens flörfta (kåda, fom
under det långvariga Scholaftifka mörkret ingen
kunde rått mårka eller fe denne oformeliga och
bofållige Vetenfkaps bygnaden: Men på det Che-
miens varde i få flått tilftänd dock ej aldeles måt-
te förfalla, beryktades denne vetenfkapen för Gull-
makeri; den utgafs förenkonfl:, hvarigenom i haft
kunde frambringas alla Ylutos (katter och rikedomar.

Ryktet var ogrundat: men det gaf likväl an-
ledning til oförtrutna rön och förfök, hvarigenom
folket leddes at arbeta i Vetenfkapen på det för-
fta och naturligafte fåttet ; härigenom blef efter
hand mycket nytt uptåckt och gagneligit ådagalagt
i Chemien; Naturkunnigheten, Medicin och Oeco-
nomien blef riktad med nya fynd och nya fannin-
gar, famt alt efter ek- 1, ftörre ljus blifvit uptSndt
i denna adla Vetenfkapen, har man ock alt mera
fett och rönt defs ovärderliga nytta i allahanda (tand
och Borgerliga näringar.

Hvad C.iemiens tillämpning i Åkerbruket an*
går, få år hår et litet förfök däraf. B. L. gynna
min menlöfa och välmenande åtgärd härvid^ , få
mycket mera, fom om härigenom ej vårt Åker-
bruk får något (torre ljus ån förr, få kan det dock
gifva åt andra anledning at med mognare öfver-
Jåggning ån hårtils, fkårfkåda denna laken.

(a) Ariftotelis,
D_> §. 5.
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§" 5.

Som myllan måfl; finnes vid ytan af Jordklotet,
få år leran en jordart, hvilken gemenligen
mera ligger på djupet. Den omgifver och öf-

verhÖljer ofta bergrötterna; utgör i jorden vidlöf-
tiga jordbåddar och fköigångar famt vifar lig åfven
nog allmän up i dagen. 1 den fammanfåttning
myllan och leran nu linnes, åro de vål til fina e-
gen(kaper vida fkilde ifrån hvarandra: men at ef-
ter omftåndigheterna de (la jordarter dock förbyta
lig i hvarannan, det år mycken anledning at tro,
faft ånnu igenom tilråckeliga rön och förfök det
til alla delar ej kan ådagaläggas.

Anm. 1. Förutan det at af leran, når den til-
börligen år mattad med vegetabililk fetma och fy-
ra , allahanda fådesarter och andra växter kun-
na håmta näring, få gifver denna Jordart grund-
ämnet til en hop Bårgarter och mineralier. I-
bland finnes några hopfiammade lerhvarf haf-
va hårdnat til lerfkifrar, fåfom Kinnekulle grå
och röda fkifferarterne i Våftergötland. Om le-
ran har varit upbiandad med kalk eller kritjord,
tyckes den ihopgyttrat til Mergelfkifrar; når nå-
gon myckenhet växter, och annat förbrånnerli-
git våfende, gått in i leran til öfverliöd, har ften-
kol blifvit tildannat; med mindre fhlogifton och
öfverfiödig viftril fyra, torde våra alunmalmer up*
kommit.

Anm» 2» Mr. Hellot har i Parifilka memoires för
år 1746> och åfven Herr \3\targrafi Berlin genom

fina
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finn rön ådaga lagt, at leran beftår af en tvefalt
jord, af hvilka den ena med acido vitrioli kan ex-
traheras och därmed.förenad gifver alun, men at
dårföre dock påftå , at jorden i alunfkifrar almånt
år lera, det vore lika förhaftat tänkt, fom det år
oriktigt at grundjorden i aiun beftår af kalk eller
kritjord.

Quarfsjord i Liqore filisum , gifver ju ock få
vål ålan, fom en af oleo vitrioli uplört Gölnilk le-
ra» fom ock år det bekant at det finnes alunakti-
ge underjordifke t.åniEöhmen och Hellen, af hvil-
ka med förmon kan alun vinnas. Af kalk eller
kritjord , uplöft i Spiritn vitrioli, har man hårtils
fer (yntkefin Chenricam fåfängt bemödat lig at kun»
na frambringa någon alun. Erfarenheten vifar alt-
få at jorden i alunfkifrar ej altid år lera, utan den
kan vara ock quartsjord, och en hopllammad och
utlakad Vegetabihfk mylla; vi torde igenom flera
rön ock framdeles blifva öfvertygade dårom, at i
vilTe mineralifke compofitioner deiTe jordarter e-
mellan ej år få ftor fkilnad, fom vid andra tilfålleni

Anm. _{. Af någre landthushållare påftås vål at
leran, når den ligger öppen i dagen, och för fria
luften, få förmenes den af köld vittra fonder och
förvandlar til mylla, Herr Magifter btridzberg i defs
bok, om Svenfka åkerbruket, pag. aB. §. 9. tilläg-
ger ock blåleran den verkan, at den nyttjad på
fandgrund i åkrar, förmenes omlider förvandla fielf-
va fanden til båfta fvartmylla; men i bagge deffe
-mftånd-gheter, år mera fagt ån bevift. Större

D} Ikål
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fkål af myllans förvandling til lera år det, at oanfett
med vårfloder, och annors igenom backar och dröm-
mar årligen nidflyter til hafvet en myckenhet myl-
la af förrutnade växter och andra åmnen, få fin-
nes hafsbotnen elier ftrånderne dock fåilan beftå af
éenne jordart, utan af lera eller ock fand; i Infiöar
och grunda Invikar hvareft hafs - och fiövåxterne
förrutnat til dy, vidtager under dyn och gemenli-
gen altid leran, få at leret ej tyckes vara annat, ån
en genom vatten och tid förändrad matjord. 1 fall
man tager en utlakad mylla , uplöfer den i hafs»
vatten, och låter hafsvatnet derpå någon tid ut-
öfva (in verkan , torde man ock tydehgen få fe
tilgången af denna jords förvandling. Herr Prjeses
har anftålt åtfkillige artige förfök, til at utröna om
icke leran åfven måtte kunna förvandlas til mylla.

i:oLera fom blifvit faturerad med Spiritits Tar-
fart) fåfom en vegetabilifk fyra, den har förorfakat
at leran hårdnat ftarkare ån förut i torrka : Men
i vatten har den blifvit mycket mera låttfmålt ån
förr; denne lera har ock federmera icke defs min-
dre behållit all defs feghet och tenacité.

t.o Lera fom bSifvit måctad med vegetabilifka
oljor, bar ej hårdnat mera af varma i fart klimp:
men i vatten har den varit trögfmåit. Så Jånge i
lerblanningen mera tillades af vegetabilifk fyra, ån
vegetabilifk fetm. , behölt leran altid (in feghet:
men fick vegetahiifke fetman öfverhanden , niifte
leran fegheten , famt blef lucker och lös. Herr Ba-
ron Brauner fom behagar upgifva til tecken af

frukt-
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fruktfam lera, at den bör vara vål hal och fam-
manhångande (<?), detta defs kännemärke tyckes
altfå vid nogare underfökning ej kunna förlikas
med förfarenheten.

3:0 Når leran blifvit faturerad med Sptritus
Tartari, torrkat och hårdnat, famt dårpå blifvit
uplöft i et fåpaktigt ämne, fom var tilredt af ve*
getabiliOc. olja, potafka och vatten, har den alde-
les blifvit myllig, varit fom mylla, och ej hårdnat
i varma, eller ågt mera i vatten någon (tenacite)
feghet.

Orfaken hvarföre illa dikade och vattudrånkte
leråkrar i torrka få ftarkt hårdna och fkorpna, det
finner man altfå hår af, fom ock är tydeligit,
at flike åkrar ej endaft igenom dikning och fand-
blandad jords påkörande kunna förbåttras; utan for-
dras åfven nödvändigt, at igenom gödfel en fådan
jordmon meddelas en vegetabilifk fetma.

(-.) Herr Baron Br<tuners tankar och förföK. om åker ocb
äng. pag. 13.

§. 6.

lanfeende til fina egenfkaper år leran
I)en (eg, tåt jordart, gemenligen grå til fårgen.
2) Äger lena, flipriga particlar.
3) 1 vatten mjuk och fam mani.ångande.
4) Sjunker ej aldeles i vatten: blötnar öp dåraf;

men upfugtad flåpper dock ej vatten igenom lig,
få-om mylla, fand och filften.

5)At-
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5) Attraherar fugtighet til lig ifrån luften: men

ej få mycket, fom alcalifke jordarter; behåller fug-
tigheten och fetman längre qvar, ån annan jord.

6) Effervefcerar ej med Ikedvatten, eller fura
fpiritus: men mifter vål af deras corrojivite lin (..-
tiacitas) eller feghet.

Anm. Hvad fom år orfaken til den fynnerlig .
feghet, fom finnes i leran, därom åro Chemirterne
icke enfe; någre hånleda detta af lerans attraetion
til vatnet(V), men då borde ock alla argilU fiticu-
lof<£ (b) , eller de fom måft attrahera vatten, åga
ftörfta tenacite, hvilket dock ej altid erfarenheten
beftyrker.

Så vida Chemifke rön hårtils ådaga lagt, at
intet lim eller limaktigt våfende finnes , fom icke
tillika hyfer til någon del oljaktigt och inliamma-
belt åmne, få hafva en del ock trott, at i någon
oljaktig del af leran orfaken til defs tenacite borde
igenföka_: Men olja och fett kan af ren lera, hvar-
ken igenom deftillation eller utlakning erhållas, i
eld detonerar icke eller leran med (altpetter, altfå
tyckes detta vara mindre välgrundat päftått: men
fom likväl Eller i Memoir de P Academ de Berlin vi-
far, at igenom ftark lut kan ifrån leran fkiljas et
inllammabelt våfende; leran mifter af eld och af
ftarka mineraiilka (Jiiriius acidos fin tenacité; med
en del lera kan reduceras i delar blykalk; leran
åfven både efter Bodens och Pottens förlök ver-
keligen phosphorerar (c); få kan i anfeende til alt
detta dock ej nekas, at et inflammabelt våfende,

oanfut
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eanfedt til mycket ringa mångd finnes \ leran,
och hvilket i en vifs afpalfad proportion jämte le-
rans lena och flipriga partiklars egenfitap och den
vegetabililka fyrans inblanning lårer vara grunden
til defs feghet, (d)

Flere rön och förfök tycktes dock ånnu for-
dras, innan denna fak i fullt ljus kan fkårfkådas;
Vi erkånne heller villigt vår okunnighet, at rått
kunna förklara detta Phtnomenon, ån at vilja fpö-
k. med hypothefer ochl förflagsmeningar, fom
dock aldeles intet torde höra til hufvudfaken.

Anm. 7,. Nåft myllan, upblötes ingen jordart få
lått af vatten, fom leran: men uplöfes leran ofta
af vatnet och torrkar, famt hårdnar i luften där-
emellan, blifver den omfider hård fom en ften,
fåfom et artigt experiment, därom kan låfas i Pa-
ri/ftke Societetens Handlingar för år 1730", pag 1.
af vatten uplöfeä vål ock leran mer och mindre,
dock få, at den upmjukad altid behåller vatnet qvar,
hvarföre ock i åkrar lerjord til aif eller grund
altid år den båfta. I brunnar och fifkedammar
betå'kes botn o^h fidorna altid med lera, om
gtundjorden år lucker och lös, på det ej vatnet
tnå bortrinna. I Frankrike och Spanien, där hafs-
vatnet inledes i vilfe refervoirer för faltfiuderierne,
dår b.lågges ock botnen och (Idorne af refervoi-
rerne med lera. J. fiacb, Lecher r.yfte fördenfkul
ock fordom ej ogrundade tankar, då han påftodi
at bäddar och lerige JorJgångar famlade vatn
och vore orlakea til källor och brunnar.

___. 1 an-
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I ahfeendé til denna lerans egenfkap at den

qvarhåller fetman och vatten har den famma,fkårfkå-
dad och uptagen ur vift låge, af några hushållare åf-
ven blifvit hedrad med namn af jordmårg. En A-
fianyme benämnd Sten Bjornfon(<?),. har i fynnerhee
varit af denna tankan, och oanfedt den lera han
kallar jordmårg, ej år någon alcalifk jord, tyckes
han icke defs mindre haft ftörre fog at kalla den
famma jordmårg, ån Angelsmännerna» fom få nämnt
kritblandade lerige jordarter.

Lera fom fåledes förtjenar namn af jordmårg>
den bör vara (aturerad til ymnighet med vegetabi-
lifk fetma ocn fyra; och finnes den gemenligen i
kanterna och låggarne af kårr och myror, famt
ner i lågder, eller ock under löfa fandbankar, få at
med vår- och Höft-floder den finafte och bördiga-
lie myllan kunnat nedlkoljas i flike lerige jord»
bäddar.

Den lera fom ligger få up i dagen, at den kan
kål fryfa och fåledes blifver mera lucker och lös ån
annan lera, den hyfer måft af denne jordmårg;
i botnen på kårr och llöar, kan den knapt trånga
(Ig } aln på djupet. Til utfeende år denna leriga
jordmårg mera fet och len ån annan lera.

1} I vatten uplöfer den fig fkifrig, och helt
lått om den år moblandad eller om den hyfer myc-
ken vegetabilisk fyra, fom har |ftark attra<__ion til
vatnet: men öfverflödar den vegetabililke fetman
Iker folution något långfammare.

2) Af
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__) Af köld och i öpen luft faller den fonder

i fmå tärningar och fkifvor: men upbiött i vatten
får dock ej den feghet, fom allmän lera, hårdnar
och fkårpnar icke eller af torrka, fåfom den.

4) Torrkad och förfökt i eld, brinner den förft
\ låga, och fedan ryker och kyttar fom dårb brån-
netorf; hårdnar icke eller i eld få mycket fom ren
lera; med denne lerige jordmårg kan fand mylla
och fandig åkerjord förtråffeligen förbättras och
gödas: men på leriga åkrar gör den ej lika gagn.

Anm. 3. Igenom anftålde förfök har Herr Pre-
ses funnit, at når et hälft quarter torrkad flackt
fpatkalk i en fugtig källare inom 4 dygn attraherat
vatten til et lod, har under famma tid lika myc-
ket torr fönderftött lera ej attraherat mera ån hälf-
ten däremot: men i öpen luft flåpper kalken, ige-
nom utdunftning åter få mycket häftigare vatnet
ifrån _ig, få at i lika fugtig väderlek blifver be-
hållningen af luftvatnet dock ej ftörre i kalken,
ån i leran. Se, deffe Chemifke åkerbrukets grun-
der, Förfta delen §. 2. Anm. 2. hvareft igenom rön
åfven detta finnes beftyrkt.

Anm. 4. Af Chemifka rön och förfök år be-
kant, at af Spiritu Nitri concentrato och af eleo vi-
trioli, få miller leran fin tenacite; men fpiritus Tar*
tari och andra vegetabililka fyror förmå ej for-
tfora den famma.

En ttrgilla homogenea eller ren lera effervefce-
rar aldrig med fura fpiritus: Ibland kan det dock
Ike med någre lerige jordarter: men då åro de åf-

E 2ven
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ven altid antingen upblandade med någon krit-
och kalkjord, eller ock finnes de mycket martiali-
fke; i hvilket fall (aqua fort) fkedvatten, med en
ejfervejcentia eller gåsning uplöfer det jårnhaltiga
åmnet i leran. En god aqua regis, gör det ånnu
fullkomligare, famt uplöfer och extraherar detmin.
fta jårngry, fom i leran kan vara inveklat.

(a)Gyllenborgt fundamenta Agriculturse Chemica pag. ifg;
§. 5. (_») Cbrift. Gottlieb Lutheigs Terrae Mufei Regis Dref-
denfa, pag. 36. 38. J"2. (-) Boiie de principiis Chemk/s
pag. 90. J_. Henr, Potts fortfetzungen Chymtfchen unterlu-
chungen der Lithogeognofie pag. 10. (d) Job. Juncktrs con«
fpe&us C-._-_._a_ pag. 284- i_t'_ (/) Sten BJQrn(ot>s jordmärg
eller trogna Bonda-lära. pag. ir. 17»

§. 7.
I eld hårdnar leran, och af köld och luft når

den ligger up i dagen, blifver den lös och lu.kerj
men får igen lin feghet, når den af vatten blif-
vit upmjukad.

Anmärkning i. Elden gifver det båfta och få-
krafte kånneteknet på leran, och hårdnar denne
jordart altid dåruti, famt i fall den år homogen
och ren, går den i eld hvarken til glas eller kalk.
af Pellepratii hiftoria år ock bekant at ad oftium
fiuminis amazonum upgråfvas en grön lera, hvilken
i luften i haft få ftenhårdnar, at inbyggarena dår-
af tilreda fig yxor och åggjårn. Hos Americaner-
ne fkola flike af hårdnad lera tildannade ikarpa in-
ftrumenter åfven ej vara fållfynte (<*)

At
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At vår allmänna blålera förflaggar fig och går

til et grönaktigt glas i eld: det år nog bekant: men
detta Iker för det jårnhaltige gry, fom den inne-
håller ; ju mera denna lera ock rönnar i elden,
defs mera år den jårnhaltig. Detta, at jårnhaltige
leror vitrifieera i eld , tyckes gifvit Mr. de Buffonanledning at tro, at all lera vore en af et flagg
och glasagtigt åmne i luften förvittrad och uplöft
jord. Cramer} i fin Docimaftike förer ock leran i-
bland terras vitrejcibiles , famt har Boilen fordom
förment leran vara blott en fin fand. (b) Nu me-
ra, fedan man til myckenhet funnit eldfafta leror,
och igenom Chemifke förfök blifvit utredt, at når
med aqua fort eller aqua regis ifrån leran affkiljes
det jernhaltiga ämnet, finnes all lera, fom ock ej
år mergelblandad, i eld eldfaft, få at nu til fullo
år uplytt, at en ren leras egenlkap år, at hårdna
i eld och vara eldfaft: men ej at vitrifcera eller
gå til kalk.

Anm. 2. Af varma luften åfven fom af eld
hårdnar leran och fkorpnar ofvantil: men remnar
och fpricker tillika mer eller mindre, alt efter fom
hon med fand, eller ock andra främmande åmnen
år upbländad. At i fria luften, når leran blifvit
fråftbiten , den förvittrar och faller fonder i tär-
ningar, år nog kunnigt: men blifver en flik lera
åter af rågn uplöft och upmjukad, får den igen
fin förra feghet, och hårdnar, famt Ikårpnar dår-
uppå i fommarvårman på nytt. Deras tankar åro
altfa ogrundade, fora föregifva, at leran fom lig-

Ej ger
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ger np i dagen, kan igenom köldens verkan f6r-
vitra och uplöfas til mylla, om fådant Ikal kunna
fke, år det nödigt at leran jämte litt leriga åmne
har blifvit mycket inpraegnerad af vegetabilifk fet-
ma, och en fådan lera år då fkild ifrån den all-
männa leran, famt bor bära namn af lerig jord"
märg, fom i §. 6. Anm. <z redan år belkrefven.

I anfeende til lerans egenfkap, at den fram-
för andra jordmoner i det långfta qvarhåller vä-
tan och fetman, i fall ock åkren ligger jämt och
horizontelt, famt at den af vinterkölden, fom an»
märkt blifvit uplöfes och blifver om våren fedan
mera låttbrukad ån annorsj få följer då ock tyde-
ligen, at en åkerbrukare altid med förmon om hö-
ften kan plöja up trades åkrar, fom beftå af le-
riga jordmoner; men med annan åkerjord, tyckes
detta i anfeende til fetmans och jordmuftens för
mycket befarade afdunftning och affkölgning ej
med lika nytta kunna verkftållas.

(4) Joh. Järnteers confpeftus Chem. pag. 287. 9"' 2»
(6) Bolie de producibilicate principiorum Chemicorum 5

pag. 90,

§" 8.

Genom utlakning bekommes af lera med vatten
intet falt, få framt det igenom någon hän-

delfe ej i denna jord blifvit inblandat.
Anm. i. At alt gement ler, eller argilla vul-

garis plaftica, jåmte det den år litet jårnnaltig åf-
vtn
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ven altid år något vitriolifk, det utmärker defs
förhållande i elden: Men genom elixiviation eller
utlakning, kan vid få tilfållen det dock tilfullo ut-
rönas. Ju djupare leran tages i Jorden, defs mera
år den ock gemenligen fri för defle och andre
främmande inblanningar.

Hiernss förfök i defs Tent. Chem. l. vifa at af leran
kan fås något kokfalt, hviiket åfven någre andre
Chemici ej allenaft påftå lig hafva rönt, utan ock
tycka de lig hafva fulla (kål, at hånleda orfaken
til lerarjs partiklars cubifka eller tårnaktiga figur
af kokfaltet, fom all lera förmenes hyfa: men
i en ren lera och argilla apyra, finnes ju aldrig
fpår af kokfalt; de förfök, fom åro gjorda med
krukomakarnes tårningeler , eller arg/ila figidina
teffulata, de ådagalägga ock tydeligen,at faft denna
lerart vifar (ig i tärningar, fnnes dock af den fpi-
ritus, fom drifves ur denna lera, at den år fna-
rare något vitriolifk ån kokfaltaktig.

Kulbel fom i fin Tracfat om jordenes frukt-
barhet i Thef. XXV. förmäler at han i leran fun-
nit något fal alcali, men han tycks vid fine för-
fök hafc en märgel eller kritblandad lera.

Af lera fom up i dagen uptages under ut- och
ladugårdshus, kunna faltpetterliudare och med för-
inon Sjuda faltpetter, af hviiket alt, få vida, få
mångfalt fkiljaktige falier af leran kunna vinnas,
ock tydeligen fes at flike falier ej höra til lerans
natur och grundämnen, utan tyckas de ailefam-
mans af någon håndelfe vara i denna jordart in-

blan-
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blandade, ock år detta få mycket fannolikare, fom
leran efter fkedd udakning af alla flike falier, icke
defs mindre i (it förra fullkomliga (kick förblifver
och den dårföre ej lider ringafte men til fin egen-
teliga varelfe.

§« P.

Af leran bekommes igenom deflillation ej någon
olja eller något fett, utan et phlegma af fkilj-

aktigt lynne, fom ock ibland något fublimerat falt»
hvilket antingen år Ammoniacalijkt eller urinöft.

Anm. i. Alt efter det fom i diftillations prof-
ven brukas lera, fom år tagen up i dagen, i bergs-
trakter , eller ifrån åkergården, få vinnes detta
Phlegma, mera rent, fyrligt eller ock urinöft. Agri-
cola, fom ibland de åldre %JAineralogi& Scriptores
■_gt tåmmelig infigt om ftenrikets åmnen, han har
förment, at det Phlegma , fom genom deftillation
bekommes af leran, (kulle innehålla en (piritus a-
cidus, hvilken kunde folvera guld och fiifver, famt
vara fåfom en Archeus mundi {jt) : Laggranna rön
och förfök hafva dock nu mera ådaga lagt ofan-
T.ingen dåraf. 'Joh. Joacb. Becher i fin Phyfica (übter-
ranea uphöjer ock mycket fåfom gagneligit vid me-
tallarbeten, fom ock annors fåfom etåmne för väx-
ters fcecundatkn , detta Phlegma eller ofmakeliga vat-
ten, då det i fynntrhet d.ftil.eras af biålera: men
denna defs tanka år ej mera välgrundad, än den
töua. J

Ar
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År leran något mergelhaltig, fåfom en del Boli,-

få röjes gemenligen något fal urinofum. Archiate-
ren Hjernes rön och förfök utmärka, at ibland vid
lerans deftillation finnes i retorten fublimerat fal
ammoniacale eller et acidum falis communis. (b) At
blå lera ofta år något fatuterad af acido vitrioli>
det år ej at tvifla om, men at efter allmän tanka,
dock altid blåleran (kulle hyfa en verkelig vié.r.l,
det år ogrundat. Blåleran rönnar vål altid i eld;
men med tilfatt acidum vitrioli upkommer dock ej
dåraf någon viclril. (c) Dårtil fordras at järnetåf-
ven i metallifk geftalt (kal finnas i leran, om nå-
gon vitriolifering kan fke. CMorhof och andre fe-
la altfå mycket, då de påftå at all lera, fom ron*
nar i eld år vi&rilhaltig och hyfer järn i metallilk
form, där dock igenom tilfatt phkgi/lon, eller nå*
got infiammabelt ämne i dike leror jernet i full-
komligt metallilkt lynne förft produceras och up-
kommer.

Ibland märkes når brunnar upgråfvas och vid
andra dylika tilfållen, at leran i fprickor och rem-
norr fyld med en fin blå fårg, famt hafva åf-
ven famma coleur förrutnade vegetabilier i leran.
De fom i haft fåfta fin upmårkfamhet härvid, ut-
gifva det för vi&ril. men förfökes denna ftoft-
fårg i eld, röner man den ryka och brinna, och
dragés den jord fom blifver qvar af uMagneten,
fom Herr Profeflbren Johan Leche ock detta ge-
nom förfök funnit; denna blå färgen år altså in-
tet annat ån en fin vesetabilifk jårnhaltig mylla.

F Ven
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t>en fom vet tilredningen af Berliner blått, han
kan ock lått fe huru denna blå ftoftfårgen i leran
upkommer och frambringas.

(-0 Agrieola in Poppium. p. 11. p. 883.
(_») Hternes tentamina Chem. Tom. 11. p. 14. och if.
(') Job. Junckers Confpe__us Chem. Tomus Irtnuf

pag. _8..

§. 10.

Lerbrånning tilbringar jordmonerne ingen för-
mon eller förbättring, utan fnarare fördårfvas;

de dåraf, i fall icke med behörigt val och urlkil-
ning den brände leran brukas til jordblanning.

Anm. 1. 1 Scottland och England år lerbrånning
mycket allmän, och utfprides den brända leran
dårftådes på åkrama til jordmonernas förbättring
och förmenta gödning. År 1724 förmåles redan
härom, i Edenburgifke Vettenlkaps focietetens hand-
lingar, famt finnes knapt någon Engelfk hushålds-
bok, eller någon befkrifning öfver deile provin-
eers hushållning, där icke om ler och marles bran*
ning til främjande af jordens fruktbarhet tillika
något anföres. Den EngeHke bekante Blackvell,
har ock hos ofs Inrikes på Svenfka utgifvit en ut-
förlig befkrifning , om fättet huru de bränna lera
i England til åkerbrukets förbättring (V), flere at
förtiga. At beftrida Engelsmånnerne deras förfa*
renhet, at brand marle i ville åkerjordmoner, an-
fenligen förbättrar de f&mma, det år ej var tan-

ke-
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ka: rhen fkålig anledning hafva vi dock at pä'.
ftå 1:0 at annorlunda förhåller (ig bränd lera,'
och på annat fått bränd marle elier märgel i åker-
jordmonerne. 2:0 Ingendera af deffe jordblannin-
gar åro i gemen och utan val tjenlige för alla
jordarter. '

Blackvell i förenåmde tra&at föregifver väl, at
af bränd lera (kal til ymnighet fås et alcalifkt falt,
fom ock vil han at man (kal tro; det den brände
leran fmåiter eller uplöfes til afka, i fall den fug-
tas med vatten, men et fådant päftående år fnör-
rått ftridande emot all förfarenhet. 1 §. 7. hafva
vi behörigen utredt lerans förhållande i eld, hvar-
af fes, at den i eld dels förflaggar (ig för främ-
mande inblanningars (kull, eller ock hårdnar den
aldeles, famt faller fonder i fmå gryn fom fand,
och kan efter bränningen ej mera uplöfas_*af vat-
ten, eller luft; ingen ting mindre vinnes altfå af
bränd lera, ån et alcalifkt falt, följagteligen år för-
hållandet och verkan af brand lera, i åkerjordmo-
nerne ej annan, eller år den mera betydande ån
fafom fand och grus.

Så vida marle eller mergel förutan det den
beftår af lera, åfven innehåller en krit- eiler an-
nan alcalifk jord, få år åter befkaffenheten dåraf
helt annan, ån den brände lerans, emedan den al-
calilke jordens eauflicité och fkårpa blifver igenom
eld fördubblad En bränd marle den attraherar
altfå ock mera fuktighet til (ig ifrån luften, ån en
obråndj den blifver igenom bränning mera tjenlig

F% ån
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Sn förr, at förändra vattufiuka och fyrllga åkrars
jordmon, fom ock kan den brände mårgeln båt-
tre uplöfa fetman i åkren och förena den med de
vattnaktiga delarne, ån då den år obrånd»

1 anfeende til alt detta år ock tydeligit at brand
tnårgel i feta bördiga åkrar gör dråpelig nytta:
men åkerjordmoner, fom åro magre förut, dem
ntmårglar bränd marle åfven fom kalk mångfalt
värre. At i eld brånna Sten Bjbmfons jordmärg el*
ler feta lera (V), det vore altfå ej annat, ån at ige-
nom eld uttvinga och förftöra all vegetabilifk fet-
ma ur flik jord, och fedan utföra defs caput mor»
tuum t fom en torr fandjord uppå åkren.

Uppå hård och feg lera gör den brände le-
ran famma gagn fom fand, at jordmon dåraf blif-
ver lucker och lös: men nyttjas den uppå fandjord,
i klappurmylla, mårgeljord, och uppå andre magre
jordmoner, förvårras de dåraf, och blifva otjenli-
gare i åkerbruket ån förrut; Och fom med befpa-
ring af dagsverken och utan (kogens förödande för
hvar åkerbrukare det altid faller lättare at uppå
hårda och fega åkerjordmoner famla och nyttja
grof fand eller fandmylla til jordblanning, ån at
med mycket omak dårtil brånna lera, få lårer ock
få tilfållen kunna gifvas, då hos ofs i Norden, hvar-
eft ej år mycken tilgång på marle eller kritblan-
dad lera, lerbrånning til åkerbrukets förmon kan
vårkftållas.

Af detta fer man för öfrigit, huru ofkirkelige
en del af vare Landtmån upföra fig, då de med

mat-
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ltiatjordens kyttande eller jordfvåfens upbrånnande
af hårdvalls mark göra våld på naturen, och ur
en bördig fofterjord igenom eld och brand uttvin-
ga den muft och fetma, hvaraf likväl för fenafte
efterkommande ymnigt fåd och gräs kunnat upvåxa.

Beftår jordvallen af fanblandad jord, förbrin-
ner igenom et (likt kyttande det bördigafte af myl-
lan, och fanden blifver endaft qvar; år jordmon
lera, förvandlas den åter til grus och fand, och
blifver otjenlig för all fådes och gräsväxt, (d)

(a) Alexander MUikvels förfök (il Landtbrukets för bättring
i Sverige,

(_>) Se föregående .rafla.. pag. 56 och 4q*
(O Sten Björttfont jordmärg eller bondalära, pag. 19. och 21;
(d) Se famma Auflor och Bok, pag. ao.

$. 11. '

Gjäsleran argtlla intumefcens , den har denne gå*
fande egenfkapen ej af lig lielf, utan håirör

den dels af jordlaget, dels af främmande ämnens
inblanningar.

Anm. i. Denne lerige jordart, år bekant hos
våra landtmån under åtflulliga namn, fåfom af ve-
fa, femjord, björklera, rödlera, fågjord, molera, och
ftenvefa om åen år ftenblandad. af Finnarne kal-
las den allmänt Näklimaa, Knohnjavi, Urpajavi. Til
(]n art och egenfkap har. den hårtils ej varit rått
kand, hvarken af mineraloger eller af åkermän,
lamt år denna jordmon den fvårafte a t komma til
råtta med vid åkerbruket. Herr FRiES^, fom öf-

ver
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ver denne-jordmon-hår i landet gjort åtlkillige an-
märkningar, han har funnit,

i) At råtta grunden eller alfven under denna
jordmon; den ligger djupare ner i jorden, ån at
af plogen den kan vidröras, och beftår famma alf
af lera.*

<_.) Jorden up i dagen öfver alfven år altid en
med fin mo eller fin (and upblandad lera, fom til
fårgen mycket varierar, och i fall den rönnar ef-
ter rågn, bår den då i fynnerhet namn af rådlera.

3) Gåsleran hyfer mycken vegetabililk fyra, i-
bland ock mera mineraliik fyra ån annan lera.

4) Gåsleran år altid fyld och mattad i fynner-
het höft och vår med vatten.

5 '5) 1 gjåsleran finnes altid djupare kala, ån i
annan jordmon.

6) Den ihopfryfer om höften ej få jämnt fom
annan lera, utan pipogt, famt i fprickor och råm-
nor. Om våren, når kålan uptinar, pöfer den up,
vänder up och ned på rågbrådden , och utftåller
fådesrötterne för vårköld och vårtorrka.

7) 1 torrka Ikorpnar gåsleran ofvanuppå, men
inunder år den mjuk och fank, at man kan drunk-
na däruti.

8) 1 dålder och lågder röjer denna lera hålft
fin po fan de egenfkap, ibland ock uppå högder,
famt år jordlaget af pösleran, gemenligen fådant,
at antingen ifrån öfverligande högder och bergs-
tracler, eller at ifrån källor, och kåiifprång vatten
i den kan nidfilas.

Af



47
Af alt detta tyckes altfå följa, at i anfeende

til inblanningen af den fina moen eller fand, fom
ock för den ymniga vegetabilifka fyra gåsleran hy-
fer, få år den ofruktfam för vegetabilier; Pösleran
famlar och qvarhåller i (ig en myckenhet vatten, i
fynnerhet om höften, hvilket ymniga vatten, når det
isfryfer, få utfpånner och utvidgar det fig häftigt,
efter vatnets isfrysnings lagar, at jorden dåraf ej al-
lenaft uppöfer, utan ock hus och grundvalar af fto*
ra bygnader årligen håraf rubbas och ofredas (V).
Om våren uptinar kålan mycket långfamt ur Gås-
leran. §. ii. Anm. i. Num. 8. Af den ymniga kjål*
muften, och af vatten, fom ifrån andra orter i den-
na jordmon nidlilas, få finnes den ofta långt in på
fommaren vattuliuk och fank,och i torrka öfver-
dragen allenaft med en (korpnad, fom remnar och
fpricker når folk och fånad gå dåruppå.

Anm. sv Af förbättra gåsleran i åkrar, det här
vål åtlkillige förfökt, men med olika nytta och
framgång, alt efter det fom botemedlen varit mer
eller mindre afpafTade efter denna jcrdmonens råt-
ta natur och egenikaper. De fom föka förbättra
gåsleran med lera, eller kårrmylla, lägga hinder för
fina egna afligter; den förra jordarten gör gåsle-
ran mera feg och vattuliuk ån förr, den fenare up-
fyller henne med mycken vegetabililk fyra, hvaraf
des ofruktfamhet ökes.

Det fåkrafte fått at förbättra denna åkerjord?
rhonen, år det, at:

i) för-
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i) förfe åkren med tilråckeliga och väl djupa

diken, fom ock må i åkren upkaftas, dammar, hvar-
nti vatnet igenom blinddiken, eller ock annors kan
nedfilas. (b)

2) Bör denna jordmon förbättras genom jord-
blanning af grof fand, hvarigenom defs egenfkap
at långe qvarhålla vatten, förfvinner.

3) Gör alka och kalk i vifs mon nyttjade,
håruppå åfven godt gagn i gåsleran.

4) Bör denne jordmon förfes med gödfel i-
från ladugården, eller ock med fandblandad mylla
af hårdvalls jord.

(4) Bottes Hiftorla frigoris. Tentanr. flor. pag. 142* Du-
Hamel Hift. Acad. Reg. Lib, I» S, 2» c» i,

(£) Columella Liber 2, Cap. 9.

§. 12.

Leran år i anfeende til alt detta altfå en jordart
i åkerbruket, hvilken
1) materialiter och för fig fjelf, om den ej år

inå-tad med vegecabilifk fetma och fyra, icke bidra-
ger något til växternas och fådens näring §. 5.
N:o ?. § 9»

2) Lera 1 fom år fylld med vegetabilifk fyra,
den år hårdare i torrka ån allmän lera §. 5.N. 1.

3) Lerans fugtighet, vattufiuka och feghet i
våta, och hårdhet i torra år, kan i åkren förekom-
mas igenom tilblanning af grof fand och nödig
gödning. §. Aam. 3. §. 11. Anm. 2. N. 2.

4) I an*
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4)1 änfeende. dårtil at leran längre tid ån an-

nan jord qvarhäller vatten och fetman i fig, äger
den i åkerbruket företrädet framför andra jordar-
ter, och kallas dårföre ftarkjord, §.(5. N» 4. Väx-
ter eller vegetabilier fom åika leran til matjord, de
åro ock fådane fom i fynnerhet fordra fugtig jord
til fin våxt (/?);. i torra år (kulle de i annan jord
förfmåkta och dö ut.

5)Så vida lerjord jåmt fammanfryfer öfver he-
la åkerfältet, och ej i fmå kokor eller grynigt, af-
hålier den och mera kölden ifrån våxternes rötter
ån annan jord.

<5) 1 vatten år leran väl mycket feg och vatn-
vulen, famt i torrkar den härd och fvårbrukad
§.(5. N. _$. §. 7. Ännu 2. men i akttages vid defs håfd
och tiiredning til åkerjordmon , hvad fom nyfs i
denna § N. 3, år anmärkt, kunna deffa ölägenhe-
ter lått afböjas; med kärrmylla kan åfven lerjord
med förmon ökas til defs fruktfamhet, allenaft le-
ran förut med tilblanning af grof fancl blifvit för-
bättrad, och at af kårrmyllan defs öfverfiödiga ve-
getabiliska fyra åfven förut afdunftat, fe delfe Che-
m,'-(ke Åkerbruks grunder i:fta Delen § 3. Anm, 4.

Anm. 1. Hos en del åkerbrukare fins mera af
fördomar, ån en riktig förfarenhet den tankan in-
rotad, at åkerjordnion, fäfom lera eller annan jord,
fom et år burit et vift (lags fåd, anfes någon tid
därpå för ofruktfam at vidare gifva näring åt fam-
ma (lags fåd, ehuru jorden ock (kulle gödas (i.);
men oanfett det medgifves, at för v iila ilags ogräs

X. ulr0"
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utrotande ået år nyttigt och angelågtt, at iblanj
ombyta med fådesflagen uppå åkergården, få har
det fin riktighet i affeende pä denne och andre (li-
ke omftåndigheter, men aldeles icke i anfeende til
belkaffenheten af den förenåmde tankan.

Våra allmänna Cerealia åro måft alle gramina;
gråsarter, eller ock åro de Diadelphifier, fom gifva
ofs (kidfrukter legumina ; de åro altfå, ej få vida
fkilde ifrån hvarandra til fin natur, art och egen-
fkaper, at de nödvändigt hvar och en fordra til
fin våxt, fårfkilte jordarter och jordmoner. Til.
redes jordarterne rått igenom låmpelige jordblan-
ningar til åkerjordmoner, och de behörigen godes
kan hvad (lags fåd fom håift i dera våxa.

Dofl. Linder,
Åkerbruk naturens fnille,
Når man i defs böcker lås,
Finnes at i hvarje grås
Gud fin allmakt vifa ville:
Men därhos ock detta mark
Minfta grås år undervårk.

(a) Sådane växter äro i fynnerhet Tujjdago farfars, Letat,
Anthjillis, Meditdi>o. Horminitim, Ptrjitaria amfbib^ fora
ock mäft alla växter dem vi utfå i vårt vårfäde,

{t)Sfta Lagerlöfs tanKar om Spanroals fkötfeln, pag» 33.
G» A. Å,
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