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§ I.

S ibland andra omständigheler som raid huss'ål's-'orsiogers
H widt^gonD>' böra k^mmo i berraFtarbc, om De stola lås-c%mJ wa all onsi<-d förman och wärkoli; förtjenar i fynncrhet

Climatet och b>wab uti större eller mindre män bidrager nl Detz
förbättrande, den nögoste uppmarlfamdet. Med ord.'t ciimat
firjlåé egemeligen fjelfwa liiftfoesens olika bcfkaffenhrt och
förhållande pa hwarje ort^ i anseende til folb och warma,
wäta och torl'a mm. D'tz roärfan på alla grenar of el
lonDs hnehosning kon således icke woro otpdclig, men så lärer
ingen knlnio nefa, Det ju climater j allmänhet k^nna gansta
mycket förändros; likasom Det är oemotsägeligit, ot olla climater
i weriDcn hofwo sino formålier och ölägenheter, sin goda och on-
da sida. Ben gamla fordomen fom stulle dcn Allwise Skopa-
ten wid sina gåfrooré utdelande oldeles bortglömt wiha landsta-
per, hwors inwånoie fåledes måste blifwit ömna&e at wantrif
wat på jordklotet, hor nu hos allo tänkande forlorot alt bifall
och afmmg, sedan sundo (lutfatfer och forfareicheten så tydeli-
gen hunnit uol)so, ot ej ollenost en Indian, fom igenom natu-
rens frikostighet snart fagt fcovtglcmmer ftg fjelf, är ämnad til
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timmelig iallbets acnjutond.'; u^an ock en Larpe på d^ oblida
fjäilrnggir koll strida offt r- förmäner, i sammo nan som hans
cgm fin och omhngs n la^r l'oaom nyttja och onwondo i'o.m^
rens stäncker til sit tocrUiga gagn och bosio. Både forntidens
höfter och dag liga crforenheicn besiyrlo berira ftnningen pä
d.'t sillkcml!gaste:"de Wisa of?, ot d.: bid-sie climater cj sall-z;
tr ckas of fnt!g^om och vvamnagt; da D.-renaot andra folfltagi
oafftat under det strag-sie Inftsircck, b^il^a oirrdt hushålla
k^nstni til sit hnfwndyrke, cch rätt amtuitibt alla de fördrar som
climat, jordman och belägenhet Dem tilbjud >.. oftast finnas i et
svomstronde tilstånD, lyckelige och wä måtnDe. .De: komn'.er en-
dast därpå a», ot förnuftiga f)u£f:ålié«aufr lter wiDtagaé, lan?
dets hasd och upbrnkonDe på d't forgfälltgape wårdas, och de
därwiD moonde hind.r och jworightter (ofta til en fal lätt nog
ofhulpne) småningom ur wägen rödjas. Och fom fat är osi'u-
digt, ot blidare ciimat tit en ej ringa del gpnfiar D.sia,anda<
wols befrämjande, och climatets förbättring gasto mycket srän^
jos ge,'om landets flitigare nroDling;sä hor jag i narworande
ofhandling ftmfattmig at upgiftva någre enfalDiga tankar om Den
warkon, (cm en fådon flit och omtoi ko kan hofwo på climatee.
T>d<ns fartset, fom ej tillä it> at efter önst til megnad biinga
detta otb>te, jämte min ofttnfornfighet, ot med tilborlig styrcka
kunna iitlöro et ämne som fordrar icke ringa insikter nållcr, at
wg hl^s d:n G, 8. måste onhalla om Dej; ynmst och bcnägna
omdöme ofwer mit omogna försök.

§. 2.

At mon något undantag påyrka möjelighettn of hwart och
et climats förbättring til likofinikomligbet med andra afna'u<
ren mäft gynnade, wore sa mycket orimlgare, som at en bel
ctimaters ölägenheter of naturen jelf.göras oofwecwinnerlig^
Bet wore således mycket öf.verdrfwit, at roilja intala någon,
det IslOl.d'och Epitsbcrg tiden kunbi blifwa et fördel-A 2 aktigt
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okeigt hemwist för fFes afrcl och romplanicrng, eller at wåga
påstå, D t i cgonsn Zirsia climatec så kunde stab nros/^at
Paanra}t!}cö.L'6 ffu e.lrsws. Mnsta etcrtanka janre ftr-
f°ren')elen,antng^r i'!ar'igen wcdersp.let., Sa l vev. det ock lVed^
giftvas, at' Catfe bi-st^r häintode lsiau Arabien, es'Wod konst
och' bemödande n.a förena sig- ti Deras- forip amning, föga t»'^
vo wi'no någon lrefmd i Europa. ■9©iiplanti-ring ianral'
D"!g hinna biifwi ;bufwudvr.ie, 'eller Schweits fhitit-.'^urop.'-'é körichod.. Forgäfwes lorer kunna won<
tos^Det tekar,d någonsin, sta! b ifwa 10, 'od.lad,t och ftllkrikt
fom Frankrike; eller, at 01lo De hiwhallsgrenar wm bibraga
til Det. södra Europas wäirnagt, HOS otz i nogon framtid oro
at påläukas..

5-5
Me'' ehurn klart och ostridigt Detta är, få torde det Dock

F anDra siDan blifwa et lika tydeligit misttag, at ftrort hälla olt
för cmöjcl git som ej går on wid climatets ii rwaron.de bestoftéfcet. i Det kan, om ej oID-les cmbylos,, Dock igenom behörig
fin och .eftertänka,.under Det londet alt mer cch mer upoDlos,
goraé s&igt mildare, cch Dcff o!äg nhttcr mil Dre känbora och
ffaDeliga. Häru^på tuvmä ftere länders- etempcl lämna lika
oiäfakcigo foni ofwertygo De b Wit. Climaree wor både i
'3nrinam och på otstilligo onDri ställen i Södra Americo uti
början för Enropeor få ofuuDt och stadeligu, at Det ej utan stör-
sta sit»åriahet knnde of Dem bebos; men när du, 5 lst til. nå*
gon del, b!ef uooDlodt, och laiidet igenom stogornos ofrodtande
Hck noDiga Miderdrog, bl f de§ tilstånd och beffnsf nhet helt
annorlunda. I pennlylvanlen har win erkolden innom 80 el*
,'ler 100; or ifwit ganffa mätkeligen lindrigare, och wintrorne
kårtwe. De gamla i land t baftvl berot^ot för min HerrPra^es, ot fedon landet bl fwit någorlnnda upod^aDt, hafwa ock
birurarhe onsenligen aftogit, och fomrarne i samma mån b'if>
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wit både längre och behagligare. Hwcd stlljolilgher landets
upoDNng Wixtat på Italiens, granfvifitf, Sp'Ni ns och dest
omlioaande länd rs fordno kö d och cbiida luftstreck, bwaromVIK^Ii.III3, HORATIUS, (UVF.NALIS STRAB.O och
DIODORUS StCULUS ibland andra förmäla, itttnga DeroS
berätte jer jämförda med Desto evtevö närwaronde clirnat och
bestoffenhet. A(.l^l witeorD och bestnft ing öftver '$i}prtnb i
sin tiD, kon o!!eua, öfwertyga osi om Det ncro sambolch, som är
emellan upod ingen i et land och d^stclimats förbättrande: hons
otD 1 Da jo : Terra erli aliquanro specie differt, in universum
r2 men au c fvl vis . li> t> »ir i cia, a o paludibus fc> ecla : humidjor
qua Gallias. ventofior c^na Noricurn ae pannoniam adfpicic:
&tis ferax',, sl'nl>seral,um arborum impatiens.. Libr. de sicl.r
& moribus (lerm. Cäpv ii^ Hwi'ken skulle efter de:'.no. be»
frifaing känna ig n Tystlondi sin nim>oro! best ffenhet? Or-
ten w D 'i'rder stronmrms utlopp, ägde i Piinii tiDer icke : og.
bl d winter ot b:rga Mörten, olje^ och Lagerbarslräd^ e^urn
det sidstliämDe nu kan stå ute jamwal i Englai b.

§. 4-

At stränga och omilda clirnater genom stit och land't? stötset
kmn>a ombytas cchforanbrao ti! bättre, larcr ock funna bchyrkos
of de många exempel wi hofwa på clinoarer,. som genolil inwåno»
renos för ummelsi och sorglöshet b'<ifw t onfenNgen försttmode cch
forwarrade. Wi wete, at De b'sta och of no:uren mast gtn-
nade länder, biot° genom wanhäfd och elak hushållning' b.ifvit
sörwondlc de til de of ndsstecch olyckl gaste. Hwcnt är det cbe*
kant,, at Pal stina, hwars fordna srukibarbet wer så for, at
det härminnon ofweriräffade nästan all<i riken i werlden, och
onisom upwäckte ondra solkstags afimmb och förundran, un
mera, sedcm flit och ldpghet dar afstadnot, fornt dest inwåno-
tesPolitie och foidno hushålls'förftttnngar blifwit mii^dre for*
m»Ma, snarore li nar en ödenmrk än et blomstrande Canaan?

A 3. Issand
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Isand har i äldre tider warit e' allenast bewui.'it med steg,
Ijitarpå fiere fakro prof ältm förekomma tnan ock besod meH
fäD; hwareinotstere försök med bägges cultiverande i nar ål*
feer dar oflupit utlUdre lyckligt. S' Her^-Ofncrhofpredi^nt-
ten s>nu 7K6>/^5 bref om Isiand. Det samme tvckcs wora
handt med Grönland, tytpavä stränga climac i land t? föi'ut
bebodde östra Del nu alfcffeo hindrar- lckyggorenos f^rtttvnst och
trefnad. Vet kan wäl icke nekas, at granstapets b stafteliher
äfwen bidrager til climatets olyckel ga föräl dring i deya ed*
r.are londer; men så or det tillika onekeligit, ot fe okcigo bivP
.^åUoråö afton därlii hulpit. Ofokerno härtil hwad Isto d
cch Gröulcnd beträffar, torde til cn stor d^l b stä däri, cn
man obetankt borhnggit aswen de!i ssog som kimnat tjenn til
wärn emot De kal'a wadren; ochfiimer man horas, l-wad jfor*
fktighet bor brukas härutimmn wid et lands upcDlonDct fywat*
om mera längre n d. Li osom et lords upodlande bidrager at
göra d.'t mera halsosalilt, i det elaka rnnst<r htiniFo o^roliaen
städa halsan cch forordsaka hwarjehanda snkdomor, fo tifä lie
at sti gros och hindros iftåii ot sanll'> sig; sa gör brist rå rdling
en alfakt motstrdig warckan. *$\eta erempel bestyrka dcn-ma
fattning. Orterna kring Rom n-cro fcrdcm gansta folkrika
frncktbäronde och häfolamiua; m n stdan dekotnmo under Pos*
warnaé wälde, som g^om Der v stägtingars 'l)årD' nedfart
och drygo utlagor, twmngit imoåtrrena, ot sty (»ort, oro cana-
lerua som ostedde wottnei smon-lgom igenfollne, f>tocrigenrm
wattnet stor qwor och ruttnar, hw Ikct förovdsalor, <t desio or*
ter nu blifwit so ohälsosamma, at e« främmai^De nä pel'gen
wågar liggod är en natt. SeLurnets I^ecireä p. 1 82 RaysTravels
p. 363. Det fomma har. för lika orsak handt med Ferrara.
Lurnetz Lettres p. 165. Qn Såmos war i äldre tider gm sta
hälsosam och mycket bebodd' men fc&m* inwanoreno fcef-é gentm
krig, Dels of ondras orsaker blf rit forminffaDc, och De osrigi
i landets upodlonde irårDélcfe, >å ot d' låtit alla canaler och
wattuledningor förfalla; ar denna O nu gansta ohälfosam>

och
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och har justd irsöre endostfå mwåtiare. Se'l'aurnetsorfs Vo^aZG<is Le vant. I'. 2. p, 104. 105; fiere e^cmp i at fortiga.

§. 5-

©rtmfcen til climaters olikhet ligger ej K^ott i Deras po^
högd, sawm stmilige torde inbillat sig;'dch or okcr böra jamwät
sökas i åistiiliga ondra omstand^hcter. At fortiga snlswa Kin*
dert^os större eller inindre högt), gronffap mch stora haf, stydd
mot stormar rf höga och wdsträckto bergsryggar, bergens knl<
tor od) d-tar, ni. m. fom olt icke beror af någon inwånorenos
å-aärd; sa hafwa ock ff re föränderliga or'ak^r Därpå en mär*
k lig warckan. $ii ep mpel stora skogar, hwilka Dels hindra
Colstrolariias warckan på j^rdstälp^n, Des lustens fria lopp,
bwiiht stulle stngro och kringsprida de fallo cch til sina fo g*
der annars stadeago dtmster. Skogwiyna länder hyso och in*
nehå lo merenD.ls i De norra omer länge fnö och kyla, hwcumi
bin öfwerliggniDe luften genom ångors upsiiganDe ej annat
on Deltaga. ÉnDtefigen hoswa jdo ock med bn'g och ondro hög*
der Den olägenheten gemensam, ot de af och on wankonde stp*.
ar ni dem fi im motstånd c«ch hoppackas; Då däremot uti et
plotl och if ån öswerftödlg stog befriodt land, ingenting or fom
twingar molnen at hopsmälta til ragn: Ijwita M're orter i
weriden, som itman stogarnas ofhuggning warit låligt snktigare/
nogfomt bewisn. Se Herr Prof. och Ridd. BERGMANS Phy-
fista Bestr. ofwer jordki. fedn. band. p.40. Men isynnerhet
oro fonka och onpoDloDe kärr och nroras en of De mäst bety*
donde orsaker til et blidare climat, om De tillika äro stog-
berodjjtej ty de qworhålla gansta länge, ja ofta näston oswer
hela sommoren, l fynncrhet om winteten förut worit mycket
sträng, is och kala hos sig, i det deras jordtäcke, feban kölden
en gång wäl fådt innästla sig, ej så snart kan nptinas och af*
fmolta. Orter fom ligga nära til sådana kärr, lida därföre
gansta ofta om (ommaren stöda af frost, i.ch ftinna ej hjeipos

innan
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4Wan orsakerna tmDarrcDia^. Man'ler mångfaldiga exempel
därpå hor i ginlanö, atse^an ffog-n p.ä nödiga stollen blifwit
borthltagen, och korren mDifaDe och uptorkode, hafwa Dest.tvlaaenhitcr, förut i*un&n>tfel'#a,.Wan aifaiet för^voui nit. Li<
k^ledes int!'gor Oock. Ql3Ä^^ ntisit i-nr-des Ta! uti
5?ol'-gl -SBSett. -Ariid. 1-75 om Medelpad och Sn^erm3lon.ö,
P. 26. ar genom landets upcDland:.dorstod s ''or k^ D-no sta*
Detiaa warkan om sommn'e!i blifvo.it mårkeligen form nstad; ot
förtiga andra fom anfördt flere dy ifa exempel.

§6.

Ehuru såldes et lands upodlande bdroger gansta mycket
t-l clirviatetsformildrande, fa fordras dock ijärrcld forsilttgdet
och eftertänka lämpaD efter orternas naturliga läge och bestaf*
ftnhei; so ett moii t!l exempel ej rödjer bort otl stog n Då hon
stor på torra ställen, i synnerhet groy och toll stog när dcn or
so b lägm, ot Den tjenar til en formur emot de falla norDamwt*
,Dren, V.oarigcnom man gör sig långt mera städa än nytta.

Min gansta kringsturna tid och ftere omstänDigbetcr forbu*
da mig at fullfölja bw'D härwid nöDwanDigt borde onmarkos;
utan nodgos iaghärwis; ,D:m om d^rom wiljo baftva omstände-
ligare kunstop lil sörenamde Ouek. GISSLERS inträdes Zal

/>. 26. och följande, samt til Herr Prebsten D.HÖGSRÖMS
inträdes Zal i Rongl. IVerr. Acad. 1755 om orsakerna
hwarföre fåben mera städas af köld pa fomliga orrer i
norrknD, än på andra P. 6. och följande; hwarest med

>stere rön bcstyrkes, huru toarfamt och förftckeigt man bör h.mDla
i denna saken, ot man Därof n^å wnma all ölistelig

förmän och nytta.
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