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Rongl. liaj:f3
Tro-Man och LaMhofdiugc

i Nyland och Tavaftehus - £ån /
Samt

Riddare af Kongl. Swärds.c?r6en, och Lcdamst
af Komjf. ©werhTrt «SÖJctaHTopé-Academien,

Högwälborne
Herr ANDERS

lON a N
NORDENSCHIÖLD,

, V^sdige Herre.

féfl^Kögarne i Ansanb , de aro Landets vdal agenbom, deff
>^Hl yppersta Pcybnabet' och största Nikebomar; at be omt
C3v35 wärdas och sparsamt mebfageö, det ar nödigt, textil
har lagen lämpadt sin mi;i)bigh«t, beröfwer hafwa Landets yp-

persta



perssa Ämbetsmän nfttb wacit upmdrcffamm^ Ml'n s^osser-
bygd Tavaftiand, fom har ben lyckan, at wörba Eber Näbe
för bes Hvfbinge, ben har i synnerhet, hwab Skogames öm*
ma och försiktiga wärb angär, af Eber Näbes nitiske Författ-
ningar wunnit mycken förmon. Eder Näde har ej allenast har
i Negden införöt nya Närings,fatt, hwarigenom Landtman
af Skogarne kan rikta sig, lätit meb förman göra försök, at
wib Masugnar och Järnbruk nyttja Branne, torf til Skogar-
xies befparmng, nfan wibtager ock an bageligen oförtrutit alfa
mögeliga matt och steg , til ogarttrö stybb och hägn och aUa
nyttlge Hushalls Inrättningars uphjdpanbe i Landet. Den
Högste styreke Eder Nädes Halsa och Krafter, at meb all
Sailhet oswerlefwa mänga Tider til bet Allmannas nytta sch
Landets glädjel

Framhärdar med ouphörlig wördnad -■■*»

YögMbome Hen Landsyöfdingens

Allcrodmsufasse SiVttöce
JACOB ro^^ol^l(.



Rongl. Maj:ts
Tro-Tjenare och c^rii^l^l:,

Walborne

Herr 0110 ERNSI
BOIJE,

2Ssrtafce Gynnare.

tzn^?'l f n trlagde Acatlemiffa Arbete ,'ag lämnar et utkast, at iaenm
C-%J Bränne-torf spara wara ädla Skogar til nyttiga £néf)ålbs > in>t*k_% rättningar, stulle jag begå et uppenbart fel, t fall jag ej antekna«

de detta, såsom en k.änning af min wördnad och högaktning förHerr Capitamen, som gnnnat mig och m>'ne Föräldrars Hus, mcd sä
mycken ynnest, och hwilken sig giordt sa mycket sörtjcnt af Einsta Hus»
hållningen. Under Hen- Capiwincns nitista och pforfrutna styrsel och «p*
fgf, stär c!t dr! af Ström-rensningar i Finland. Den nntta Landet
t»craf hämtar, talar öfwerlmdt än för en farlam iwetlb cm Hen*
Capita>nens wäll^cning dr st och ahoga, at tjcna et kiärt Fosterland.
S)f!t Högste giörc Wälbuene Herr c.ipicain.-ns Dagar sälla och män a!
Landet saknar da ci dömcn i nyttig Landthushällning, o^on>,-«,,sta
Wcttcnsmper icke ©Fnbbajc, icke eller jcg, den som med ömhet och pn-
nest tager be\ af mtne Oden. Framhärdar med beständig wördnad och
högaktning,

Walborne Herr capitamens

C-o.msu^e fOienAre
JACOB FOENANDER.



VIRO Plurimum Eeverendo atque Praclarifpmo-,

0,,° I M M AN UELI
FOENANDER,

Paflori Ecclefiarum, c^uX in Janackaia, Hausjerfwi
<§c Kenla D^O colll^untul meliciMmo,

Patruo öc Tutori ko, vt PropenfiiTimo, ka pietate 6l
reverentia quavis acl cintres profequendo.

Qtloties benefieia Tua , Farrue Propcnfisfime, niihi cnllaca recordor,
R » l<?<?or<lc>l autem ciu^ri^ic, tnrlol a*re tuo cxire n^ciuam mcmcr ps>ile

edpero. Mc cnini , Parente orbatum, i^oi, foium fovifti 6: alui-
Ki , fed «iai«, ur Muiarum sacris npir,,ii sc incipcre si pci^crc potucrim,
fecifti, quarum caftris a!iaz tcrga vertere coaiihis c.lern. Imo, nee iplc,
quantum munuz fuum pravisfimum pcrmiiit, mc,!icm ccnelam bonis irr.buere
literis A pra:ccptis lalutaribus , grave <!i,xisti. Bic oainino dubius lia.Teo.au
■vei piura vcl majora a I'arcnic proficifci posfint. Tibi itaunc, poft veuln,
quicquid boni posfidcam , acceptum rcfeio. Pio hlicc vri^, cum nil, pra:-
tcr nientcm fnatisfinrsiii , liabeam, quod rediioftimcnti loca icpunc»
re poflera , cliartac^um hoccc accjuc lcvi<lcn!c mursus , °ri'oi consccrare
dcbui. Hunc lrac^uc mruin conntum, tit ca, qtin foJes, liclii^nitar,:
cxcipias, cli, c_noc! l^dn^nc r^^o. (__i.l>)ll fuper el^, voveo, vclic DLU.i T,
O. M. fe o:nnigena cmnu!.,7c sclicicare Le aninii corporisqtte vires >i> <i,?5
augcrc, vt in licclcd.x enioiimicntiini Tuorumcjue onimtim gauditim atque
ibiatium exoptatisilmum , cjuain duitisfime vivas, fic^rc iuiiima pcimai^ii-.
ius

TUUS, PATRUE PROPENSISSIME,

<?'!'ss>l rlevotisfimtrs
JACOIiUS FOENANDER*



Mongl. Wajtts
Tro-Tjenare och @t)ntn^^CommilTarie,

Wal-Ädle
Herr T H O N A S

MOLLEN,
Gunsilge Herr Morbroder.

(CiCtS® ogemen fägnad ser fag nn omsider, den Dagen framte sig,
bå jag l^r tilfälle at offenteligen betyga den »pliktiga wördnad®uclQ och hogaffiting, jag är Min Herr Morbroder styidig. Eder
har behagat, all ifrån den tit», jag haft äran at roara af Eder

tänd, med sonnerl g gunst och ömhet mig omfatta: hwarföre jag ständigt
båbe stal och bör wörda en sådan tjnnett, samt wid alla ttlfällcn söka,
at förklara den innerliga tacksamhet och högachtning , jag hyser för en sawärdig Atifértvanf och Gynnare. I anseende fywaxtil jag ock forbristar
mtg, at i ödmjukhet upoffra gber, Herr Morbroder, detta ringa äc^de.
mistg Arbete , i de» wijsa tilförjigt , at t>ef samma , såsom ef wärbtekn af
«ttn beständiga tilgifweuhet gunstigt blifwer uptagit ; Jag utber mig den
förmän, at i famma ynnest och bewagenher, Herr Wrrbrober hartils lå-
tit mig sä ymnigt wcderfaras , au framdeles få waxa iltnesiuten. Mitt
oi!ol)örl'ga och innerliga instan stal häremot wara, at den Högste wär<
beg mitt Herr Morbroder och samtelige des tjära Anhörige med allffion*SSfllsjgnclse och fdflhef i alla tider bcttöng! Framhärdar

Wäl-Ädle Herr CommiiTariens

Vdmtuke UCsenftce
JACOB FOENANDER*



it!atC(P'Fabnqueuren i StMl-sWdcN Åbo,
53l)reborne och >gocjt»d[a^öö

.£crr ISRAEL IIASSELIN,
■Min Högtmftdc WIM. och Lantman.

l^M^Or allehanda bsde til allmän och enskilt nytta tfenan^f^^ de Inrättningar,
e har Herr Padllqueui-en altid haft

mycken smak och nétje. Häraf ar en prisward päfölgd,
den, fil allman tjenst, pä egen bekostnad, här i Staden an-
lagde Kläds-I^abliquell , fern tydellgm Ntmärcker Eder beröme-
liga drift och åtgärd wid Hushällningens uphjelpande i Lan,
det. Tillåt mig, at Jag tillagnar Eder detta HcadermsM
3lrbete , fSfoa et prof af min skyldiga Wänffap och fom et 6,
stundat tilfalle, at för Allmänheten berömma Eder för Edm
iantief gagnande Inrättningar. Näst tilönffan af all sielfbe-
Cävlig sällhet , har Jag det nöijet at fcrblifwa

Högtärade Herr kabriqueuie^s

JACOB FÖENANDER-



£r;cf<étiflått
T\l Herr AUCTOREN,

Dä hail sitt Första Lärdoms-prof mcd heder
försivarade.

fordom trodde mast, af wittra saker bordeNHA oWflöö*/ prydas, blott nti Larinjkr dragt;@9#cft) Man mente, Sanning rej fin Q\anté sftlf tvifa torde,
Men måste löna pra6)t af Ålderdomens siägt.

Det wällde, man ej fag pä hela Dufenö trefnad.
Men innom Lärdas krets behöllt en fluten lefnad.
Med granna ord mast Folk då bråkte sina hjernor.

S)e forna tungomål allena hette wett:
Man lopp med tankan högt, up öfwer Sol och Stjernor,

Men uti Hushälls -wcf war föga hus än fett:
Det hölts för girighet, i sådant wara mogen;
Man tpcfte, Bonden blott fördömder roar fil Plogen.

Så gaf nian att pä det, hur' flygtig lys, eld lyste,
Men Gullet trampadt blef, fast det för Föttren lag.

At Hushålls-wett man dä mcd spottsia miner myste.
Wår ädla tit nu först, dess dyrd och gåfroor såg.

Här Finffa Pallas har ock en af sina Söner,
Som otz på ©roeiisia lär , hwad man om Bränn'-torf röner.
Min Herre, mcd Er flit, I mycket lärdt, erfarit.

Som af de Lärda rätt til lärdom räknas bör.
Priswärdigt allid har Ert ögna-märcke warit,

At hämta sådant fram, som allmän wälfärd rör.
För ömhet, som I wist för wåra Skogar gröna.
Med grönsiand' Lager stal Minerya Er ock fröna.

DAVID H. DEUTSCH,



vlLvsSW^ Chemifterne firmes ej något allmän-
cx«H\H nötc omförmält, an om Eld och Eldfänge äm-mwifyW nen. Hwaraf de samma bestå, och hwarafN^^D^ deras ffilgaktiga roäifningar må härröra, i utre-
dandet Uxaf hafwa de dock warit föga lyckeliga.

Alt ifrån IflieoprtrM Paracelfi tid, har dels Swaflet,'
dels ock Oljeaktiga ämnen blifwit ansedde och roorbabe , fåfont
stamm-mödrar för Eld och Eldfänge ämnen. En Cartefius,
och någre andre af den äidrens Naturkunnige, hafwa nidfallat
en Himmelsk vEthenst luft, och ifrån sielftva Stternorne ut-
dunstningar, innan de unnat gjöra sig något begrep om desse
Kroppar och deras sammansättning. Både Phyfici och Che-
mici hafwa om hwarannan farnladt i mörcker l)tla tide-hwarfoch epoquer^, om desse saker. Den arbetssamme och i Che-
mien widtfragdade Herr 61.'011,c, El^zi- Br^«i., war den för-sta, fom närmare, igenom sine mångfaldige Rön och ForfoF,
träffade Naturen tpå spåren hårutinnan ; han uptänbe större
ljus häruti, än förr, och gaf de Lärde en mera upmärksain
uplysning om desse Kroppar, än någon af öcfj företrädare.

§. 2. Efter Herr Stahls omdömme, och Ut man af
Rön och Försök, håvtilö haft anledning at siuta til, tyckes al-
la (Eldfänge Kroppar hysa alfib til ymnighet en wisi på sär-
siilgt sätt dannad fin Jord, fom lättast, qwickast och snarast
af alla Jordista ämnen, sättes och bringas af Elden i rörelfe.

A- Detta
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Delta gry och ämne i Eldfänge Kropvar, bär hos Chemi-
lterna namn af Flogifton eP<ei\terra flogiftica. Nar det i
sin enfalte sammansättning upwäckes til rörelse, förmenes bit
förorsaka warma: I sanimal!satming med Caltaktiga, Watn-
aktiga och lordaktiga delar, föregtfwes det röija sin wärkan
med ljus och full låga.

§. 3. Sammansatte (Eldfänge ämnen, aro sjfilgaf , alt
ester det de tälja sin börd, ifrån Djur- Wårte- eller Sten-
Riket. e I den mohn Krop.arne kunna öka och underhålla @(-
dens roårfan, eller the äro beqroåmlige at hpfa och emottaga
Eld och Wärma, att derefter anfes de för Elbfänge, och sä
troärt om. Oljor kunna hysa och emottaga 600. Zr<n!ers,
men Watn aldrig mera an 212. graders Wärma; de förra
höra altså fil Eldfänge ämnen, de sednare icke.

§. 4. I Djur-Riket aro Eldfänge ämnen, all Anima-
list Fetma, AnimZiiffe Östor, Animaliste Spiritus, säsom
Spiritus vini Laéteofi , hwilka de ohyggelige Ajuckiniste
Calmuckeme förstå at tllreda.

§. f. Wäxte-Rikets ämnen aro mast Eldfänge; India-
nerne, och mast/alla Willa Nationer staffa sig än i dag en-
dast Eld på det sättet, at de gnida några tårra Tradstycken
emot hwarandrct, dä deras först upkommer wärma och jjetfa,
sedan ryker det, och omsider röijer sig Elden med full låga.
Allehanda Wäxters Öl.or äro mycket Eldfänge, såsom deras
Ole2 ftiilatitia effentialea; allehanda LZllamiffe ämnen, O-

le-, v?°3t2!t!,!iu!?> exprefsg; Olea Deftijlata, och Wäxtemes
Oiea itmpyreumatica. Alle Eldfänge Spiritus, som dels tge-
nom ferment2tion, efter Zymotechniste grunder, upkomma,
dels ock Oeftilierade Bp!ritUB af Wäxter. Hartzer, campker.
t^r, Hartzaktiga Kådor, Refino (3umm3t2. Sot och Kål, de
öro alla leinntngav och ämnen ifrån Wärte-Riket, fotn äro
Elbfange, öka Eldens wärkan, och underhålla Elb och Låga.

§. 0. Sten-
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§. 6. -Rikets Eldfänge ämnen kunna anses på

twefallt sätt; en del höra egenteligen det samma til, fåfbm
Swaflet, Berg-oljor, Berg-beck, Bern-sten, Sten-kål.
En dcl aro endast lemningår och förwcmdlingar , ifrån Djur-
eller Wäxte- Riket. Sådane äro alle Animaiiste ock Vege-
tabiiiste Myllor, och Bränne-torf, som ock en hop af Jord,
Salter, Metaller eller Berg-olzcr imiurerade, och i Jorden
befintelige Djur träd och Vegeubiiier.

§. 7. Hwad Bränne-torf, dess art ocb bestaffenhet, i
synnerhet angår, har jag, i bitta Academista Smlle-prof, ut-
walbt mig til «pine, bef) närmare utrebande och granstning.
Som kundstapen härom allmänt

t åunu i Landet saknas, och
nyttan deras, så i anseende til Järnbruken i Fmlanb, fom för
andra Skogödande Näringars fTufi, wore ej ringa, synes den-
ne sak, så stäligt, som någon annan i wår Hushållning, för-
tjena sin särstilta upmårffanchet , och särfkilt afhandling;
Anse ©. L. med bewågenhet, hwad i detta Ämne kan blifwa
omförmäldt ;e Du öker dermed mångfallt Din rättighet til min
wördnad, högaktning oel) tilgifna erkänsta.

§. 2.

Om EltJfdtige Ämnen/ hwilka sösom lemningar
Warte-Niket/ af Jorden upgräfwes.

§. 8. Lemningar af te-Riket, hwilka af Jorden up-
gråfroes fåfom Eldfänge åmuen, de funna i allmänhet anses
wara af fyrahanda art och bcstaffenhct. c Så sinnes t Jorden
antingen MinetfaliCertde eller <

Sten-förwaiidlade, lordhård-
nabe eller ock förmultnabe Wäxter och Vegetabilier, som äro
Eldfänge.

§. 9. Tr^d, som i Malm-Mtvc blifwit förreandlade,
A 2 har
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har man prof på; Desse aro bekanta, under namn åslins-
laliferade Träd; (gå finiliå Altmhaltige Minerajiste Träd,
fåfom wid Dufaen i Kleilen. Nar desse ligga i högar en tid ,
i öppen luft, tända de Eld af sig sjelfwa. Om Uthoxyia
Fyriticofa, frrmäler den förfarne l-l^i^li^l.l. (<«), samt stal wib
Carlshamn i Skåne, afwen sådane förkiesade Träd sitmas (&&);
Trän, fOtn af någon Järn- blifwit impregnerade, up-
på sådane har man känningar i Hefien wib Soims Laubach
och i Lökmen wib OrbilTau, berast uppå en Ahl, Knopparne
warit fönvarade, och befunnits lärnhaltige (").

§. io. At Sten-förwandlade Eldfänge regmtolitft
lemningar sinnes i Jorden, af Gräs och Orter, berpå «pte be
■NötUlfunntge nog bewis, I l^n<;eland, Schlefien, Saxen,
ttelTen och Schweitz, har man i synnerhet

t
viban kommit öf-

wer känningar och förråd, af få&ane %Båvtet?Rifcts Sten-
förwanblingar; De fynd, ben Lärde Schkuchzer,Likbknecht,
lvlvr.ltis, Wolckmaiw och Luidus, fot* det Slllmånna uptackt
och bestrifwit, samt kunnige gjordt, tala nog om detta (6).

§. ir. Hela stora Träd-rötter, Qwistar och Träd -tel,
ningar, Träb-srucht och Blab, finnes iblanb i Jorden Sten-
förwandlade. ©å aro af Lithoxyia bekante, Dryites Sten-
förwandlab Ef, Phegites Bok, Elatites Tall, Clethrites
Ahl, I.!tnoxyla Coryli, Betulae, Salicis, meb fiere (c). På
atstillige stallen i Italien, finnes hela Tråb, med Stamm,
©renar och Blab, Sten -förwandlade l»; och stal i k"lc>»
rents t synnerhet, wid Stränderne af Floden Arno, sådane
Träd upgräfwas ur Jorden (V). Af Bergsgrusteme i Joa-
chims Dal, berättar Ar.«!silis afwen, at et SJreu^föiwanbfabtBok-trab blifwit uphämtadt (/), som ock förmaler om en för-
stenad %►, dylikt den Lärde 06) Naturftmntge Lu^rx Q").

8. 12. Träd och Wäxter, som kunna anses for Jord-
h^rdingar, 4vo anm» allmännare. Desse få, af en del Na-

lurkmt-
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fUtfttlMige, namn af Ligna foffilia. I Behleridorfsté Torf,
Mlfworne, widl.ydec!i, kommer man wib 40.Famnars djup
vfwer åtstillige Björk- fom allenast lordhärdnadt, och ej
nn undergått annan strwandling (^); °$ Bpanste Nederlän-
derne upgräswes sådane Under-jordiske Träd, och sinnes bår
ofta,' hela Skogarne i Jorden begrafne O); At e. obemälbt
lemna, huru ifrtng l-et^zxi^ och wib Nyrnberg (X), famt i
England, befynnerligcn i Bembrokeshire och i VarcKzhirs»
wiö Floden Hamter, en myckenhet Under-jordista Tallar ochTall-träb uphamtas, hwilka aro så oförwanblabe til sin stap-
nad och styrka, at til Byggnader och Brånfle, de samma mcd
förmohn funna nyttjas (O. Ja, i England finnes på många
stallen Under-jordist, men aldeles ingen cOfwer, jordisk ©fog.
Ibland desse Träd, som af Jorden upgräswes, aro ock en del
ofta liksom til Kål förbrände; be kallas bå Arbores fubter-
ranes Carbonanae; famt böra ej flNffé för lika meb Litan-
traces, eller Sten-kål, hwarifrån be aro wida ffilgbe. Herr
Joh. Phil. Bvnting berattar: At i Ivrbhwarfwen åt Sanger-
haufsen, wib l^ichiladt, stal på 18. til 24. Alnars bjup, til
myckenhet, sådane til Kål förbrände Under-jordista Träd, up-
grafwas O); samt Lu^En. förmäler ock, at wib Querfurt i
Schweitz ,' en ©andbank uppå 13. Alnars bjup stal finnas, eu
hel til Kål förbränb ©fog, som af någon Unber-jordiff Eld
och Wärma blifwit fordom-tima förkålad (»).

§. 13. Af ssrmltltnade VegeaUiier , fom af Jorden
ttpgräfwcö, förtiena först åtanka, förmultnode Under-jordista
Träd. öm desse sinnes af Kircher redan wara något om-
förmälbt c». Herr D. Math. x^c». 1.1.1^« gtfwer ock
Wid handen, at i Förstendömet Altenberg, wid MeifMwitz,
stal esomoftast i tmberliggauöe lordhwarf, rötja sig Undcr-jor-
diste Trän, som mast ffola wara lika med de Trän, fom of-
wer Jord, afLuft och Wåta, forfatteé tit forrntnelfc och mult-
nad; På er* bel af beffe stola måst årliga ©afringarne a'n

A 3 tunna
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kunna täljas, samt stal gemenligen sintiaé, at uppå alla Barr-
trån, r beras Refiner eller Hattzer, aro an oförändrade (/>).
När Ar 1709, wib Landshut i Schlefien, niblabcé grunb til
en ny Luthersk Ewangelist Kyrka, blcf man ock l Jordenwarse, en hoper Under-jordista Träd och Tallar, fom > Jor-
den blifwit förmultnade; Til någon del, hafwa beffe afwen än-
nu ägt sitt förra I»nne_od) stapnad(<?); andre sitke wedcrmälen
at förtiga. Hivat) förmultnade VegetabiHet eller Wärter i
gemen angår, kan imm bajt stönja och stiärstada dem i all
stags Tors, hwaruti Wårterne, ti! sine särstilgte förmnltnings-
grader, tybcligflst kunna, beses och granstas. Af hwad art
och bestaffenhet de aro, därom sta! ande §. underrätta of).

(a)Henkells Pyrithol. pag, 224. H 247»
(£) Srbeuchzer Herbarium l)i!uvi3num»
Liebknecht in lpecim. Haff. ludcerr.
Mylii Saxonia fubterr.
Wolckmanni lllsl. kdcerr.
Luidut in ichnographia Lithophyl. Llit.
(c) Bajer Oryåograph. cap. IV. pag. /i. &c,
Sthuttai Oryftograph. Jen. c^p. Vll. pag, Bc>.
Flin, ttitt. Nat. libr. XXXVI. cap. XI. Dryites e trttn*

tit arborum, b<ee <Z" I'gni modo <l^^.
Kundmans Promtuarium, P3O. 241. He:.
Kemnitii index plancm. circa Brunsvic.
Ccl) Kentman, de fofTilibus,
Lange in Hiftor, I.2picl, Fig, Helvet, Pag. 11. lidl. 111.

pag. J"4«
F«,«e^,' rüder. Diluv Teltis, pZZ. 289.
Nic, Grimmii obfervat. de l2pl6ibl,'« ex ligno fa&is,

zn I^ilcel. l>lac. cur. Dec. 11. an, I. obferv. i/o.
(^) Franc,
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(d) Tmnt. 5/i/////i Trattato di ligno kk,!e Niinerali no-

vamence fcoperto, v^l quale breverrienre li accenna lavaria
& mucabile natura didetto figno , in Roma i6z7»

(e) Roifintk. litar. 11. f. IV. Vegetab. cap. l!. pag. 147»
(f) Aibtni <^!irc>n. pag. f%, Ephem, Nat. Curiof,

Dec. l. an. 11. obferv. 78.
(^) Butneri rud, Diluv, Teft. pag. 189*
(ö5) /^^?»/,' Mufeum P. 4.
(it) Liebknecht in dizcurl. de Diluv. max. occafione in»

venti in miner, terri mucaci ligni pag 306.
(b) Wolckmanni Lilel. fubterr. Pag. l. cap. IV, §. 9<

P2g. 87.
(^) Ramazini apud Scheuchzer, 5n Herbor. Dikv. pag.

41. A ösel de Bot, de gemmis 6c iapidibus. Libr, 11,
cap. (^. L. VIII,

(6) A 3ac' ö<»k"« in Oryftograpka, pag. 4s.
(/) Cambdenus in Rajii Berander. nnd Naterg. der %Bclt

cap. V. pag. Zzz. Rickarä/on in "I"ranßasic>n. Philoph.
N:o 218.

(w) Job. /'c'//. Buntlngs Bylv. fubterranea,
(») Fi^»^< P>,ud. Diluv. "kell. pag. zo?. M. de Jus-

/e>« kr dez empreinter åes plantes dans le» pierre3» Extat,
in hiftor. de Acad. dez fciences. an, 1728.

(0) Kircher Mund. fubterr. 1". 11. §. 11. cap. VI. pag-
-66. Dico itacjue, olim hafce fuille arbores cufus figna per-
vetufti cortices fat fuperque demonfirant; in Fodina pailim
obvias, non tamen fucco aiiciun lapidifico in petram indu»
ratas, led fucco aiiquo peracri myllisicanse, in tninutlffifc
M25 partes diffolutas, quibus terrelire lutum cujusque tan-
dem id generis fuerir, incerrniltum ac inrerfluum,particu-
lZ« minimas arborum jam l.)ilkl^carum i.^ unam maffam

terreo
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terreo ligneam' contraxerit, ita ut nec purum lignum, ne-
que pura terra , neque laxeum quid diet posttt, led ex o-
mnibuz commiitum öc compadum. Adde his M, de _7«^»
fieu examen de» caufes des imprelTions des plantes mar-
ques für certaine pierres, &c. pag, 287,

(p) PiUing de Bitumine A ligno bituminolo : Alten-
berg. 1674»

(7) /^o/c/i^i,^»,' Siles. lubterr. pag. 90. $. 11,

§- 3-
Om Bränne-torf i sär/ dest art och beskaffenhet.

§. 14. Tors består af en mcd förrutnade Warter blan-
dad Jord; Efter fWäxternes särstilte art, huruwida be äro
mer eller mindre förrutnade, samt efter lordarternes och Jord-
lägens stilgaktige bestaffenhet, kunna allehanda Torf-stag bäst
intelas och granstas.

§. is. stll Torf, . fom består af sina fpaba Wäxter,
forrutnar fnart, samt formultnar til Mi)lla, ar tjenlig at öka
lorbens börbighet, och kan ej underhålla Eld och Wärma;
D>e Torf-siag, i Iwilta aro inblandade Nötter af små Bu-ssar, och som mast bestå af Måss-och Karr -warter, samt hy-
fa stadga och hårdhet, underhålla något länge Eld och Låga,
de bära namn af Bränne-torf.

§. 16. Den allmatwaste och rychtbaraste af all Branne,
torf, ar Cespes paluftris denfilTtmus. Den sinnes i Kärr,
och i synnerhet uti dem, som med Schoenus Agh aro bewux-
jie; I 2el2nd upgräswes den ocf af Hafs-uplandningar, och
år därstädes bekant, under namn af Dary- eller Derry-"Eurs.
©en är mörk-grå til färgen, lättast af all Bränne-torf,
brinner meb Ijwö £åga, och unberlMer nog länge Wärma.

§. 17. Ces»
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§. ty. Cespes paluftris ssbrofus; Denne ar lika tåt ochdärb, som den förre, men tyngre, om den Mes något pä

dmp; innchäller mindre förrutnade Wäxters dtotta, än den
förenämnde: kallas DaZ-torf, Germ. Motten. Holland.
I3agger- turf, Tranfifalan: Frifijs , Klu,in,

§. 18. l^espes ex Eric» aiiarumque plantularum cau-
libus ,5: radiculis textus. bloiliindare kalla detta Torf-stag
Hey-turfi Frifie, Eyer-turf. VVeftphaii, s/^^» och Sud-
</c>».< Iftän Härdwalls-mark och Ljung-Hedar, xi?l)åxntQé dclv
ne Bmnne-torf; brinner ej med sa klar Laga, och underhäl-
ler ej Wäkman fa mycket, fom de förra; röijer Sand och
Jord i del) Asta.

§. 19. Cespes äter , Vffgetabilium palufxrium vario-
rurr. Rlimp-jord, KytMorö. Af denne äro masta wära
Karr i D>lcmd upftlte. Den brinner w.U , fast icke med fullLaga,

r dock underhåller länge Eld och Manna, samt är pH
Ckoglösa Orter ej en otjenlig Brmme-turf.

§. 20. Cespes Paluftris mufeorum pricipue Sphagni.
Denne sinnes ofta fil 3. a 4. Alnars lnägnghet i Kärren.
När den blifwit uptorkadt, Jijttar och brinner den lätt: mell
mycket snart; ej länge Wäruia, och är den säm-
sta af all Bmnne-torf.

§. 21. Cespes paluftris ferreo fustus, n/.irtialif. Denne
£i)fer altw mycket Järn, sinnes > negden af Järn- Malms-
Kärr; fan wid lärn-brnkn med förmohn nytt>as, emedan
den ock öker larn-tilwärkningen mckga Procent.

§, 22. Igenoin tillämpning af konsten, tilrcdes ock Bran-
ne-torf pa nägra Orter l Tystland cch Engeiand, dels afSkn-käls Grus och Doft, dels ock af upbrnkad Garsivare-
Bark, hwilka litet med Lera nödlandas, at de fa behörig stad-
ga. Sädan tilredd Torf brinner ej med 2*ga, menetmcerhä!'-ler och öfer mycket Wärman. Det sednare staget är i Tysk-
land bekant, under namn af Schustcr^turf.

SS §. 23. Astan,
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§. 43- Assan, säsom lemning af Bränne-torf i Elders,

ar mycket stilgaktig, efter sjelfwa Torfwens farstilte art och
bessaffenhet. ibland roijcé mycket Sand och lordaftighet i
Astan, och dä är en sidan Torf bäde odngelig til Bwnjle,
fom ock ofruchtfarn i inblandning med andra Jordarter. Of-
ta finnes $lstan af Bränne-torf ock hysa nägot Järn. Doft,
Vs«Kl?!vis in exarnine aquarurn Furfknauenfiurn berättar, at
af 4 kns Asta fft«r Furftenaust Bränne-torf, har Magne-
ttn utdragit 22. Gran 35m.

§. 24.^ Igenom férfof, fetn mcd HolländiT Bränne-torf
blivit anstalde, har man funnit, at 1. Skälp:d af detz Assa
innehäller i til r. helt Uns orent froartaftigt ©alt, fem mast
liknar (t Bal commune, ibland ock et Sal mirabile Glauberi,
fåfom D.Henkell af Bränne-torf pästär sig bit erhällit.

§. 25. Förmedelst lltlafning Elixiviation, har Herr Ar-
chiat. H^«^L foff utröna Karr-torfs och Bränne-torfs inre Gry
och $alt. Han har derigenom i Brinne-torfwen markt i:mo et
Balis Acidi nänvaw: ti) Salia alcalina hafwa altid af des Lixi-
vium blifwit grumlige : med Acida har ej sig rögdt nägon effer-
vefcentia: 2:do Har et 82! urinofum rögdt sig til frorrc mängd
an i annan Mylla, fä har Mercurius fubiimarus wist sig met>

Färga, Syrupus violarum grönstadt med Grummel; Vt-
triolum veneris grönstadt. Vitriolum Marcis hai' litet mörk-
nadt, Solutio veneris har prscipiteradt sig med Grummel, och
Solutio Martis bekommit en mörk-giihl Färg: 3^t'io Har So-
lutio EunX, som fätt en hög opal Färg, och Saccharum Sa-
rurni, hwilfet prascipiteradc sig, utmärkt Ba!is communis nar-
wat'D. 4:00 Spär af et Sal medium hafwa rögdt Scorise
reguii Antimonii, hwilka förorsakat en mörk Sorg, och Aqua
calcis viva;, fom i profwen altid förblifwit oföränderlig.

§. 26. Ställas Bränne-torf ien Rerort til Deftilation,
erhäller man deraf et Pblegma, en Bpiritu« och en Olja: I).
VmasK, som anstäldt Försök mcö Hollandst Bränne-torf,

han
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l)an har af 24. Uns sönberstött Torf, bekommit et osmakligit
Warn eller PhEgma 8i Uns, Spiritus 4. Uns, en vart-

tig Olja ii Uns ; Det öfriga , som qwarfcltfwit af et Kål-
aktigt Gry t Retorten, har wagt 9. Uns och 6. DrZlllim,,.
D. Behrens stuter af sina Försök, at 3'.ne Skålpid Bränne-
torf, lemuadt honom et Plti^gma med en sur Spjritus til 13.
Uns , och en empyreumatist eller wedbrand Olja til 3. UNB
wigt.

§. 27. Spiritus, som man bekommer af Brdnne-torf
under Deftilation, den består af något Phlegma, Sale volaci»
le och litet öha. Efter Herr DELIVERS Rön, effervefcerar
benna Spiritus altib meb Acidis, besynnerligen meb Oleo vi-
trioli: men icke meb Alcaliste tilsatstr. Solutionem Mercu-
l", som år tilrcbb i Aqua lort, prascipicerar ben til et swart
Pulwer på Botn, och Syrapo Violarum fdr ben en grönska.

§. 28. Oljan, som Definieras af Bränne-torf, den ax
tttorMuurn til Färgen, och luftar, fom Sotet af Torfwen; dr
mycket liquid : kan igenom Kolb bock bringas til fanuna stab-
ga och confiftence som Honung. Den foiveras lått i Spiritu
vini, itdnbes snart af Elben; Brinner bock icke få häftigt som
anbra £>l|'or, kan icke heller så länge fom be unberhålla Eld
och Låga.

§"4.
Om Vränne-torfs tildanmlse/ samt teln oH

kännemärken pä de ställen/ fyvaxtft Brän-
ne-torf finnes.
§. 29. öm Brdnne-torf bor anses tålia sin borb ifrån

Sten- eller Wdxte-Riket, barom hafwa be Natutfunmge ic-
ke warit ense. Nyare tiders Rön hafwa t>ocf nog bewist, at
den är en lemning af förrutnade och formultnade Wdxter. I

B 2 Turf-
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Turfwa Paluflri Fibrofa (§. 17.), får MaN of^ta mcd blottck
Ögon fe Rötter, Stjelk och Blad af the Wäxter, hwaraf
ben famma består; I be andra, kan, efter nogare granstning,
de iblanb ock igenkännas. Den hörer altfå, både til Wdxte-
och Sten-Riket.

§. 30. Hos HEi.ktvn?, i bes? Tratfat de Gonvenientia
Ma&Microcosmi, ärv upteknade, åtstillige webermäJen derpå,
at Torf-grufwor, som blifwit mödde, åter efter 40. K jo. Ar
be igen wttxit, och warit upfoldte med god Brdnne-torf. I
Holländsta Torf- grnsivorne stal Denne Bränne-torfwetts re»
generation årligen kunna ögonstenligen stonias. Af §. 28. fin-
lter man ock, at Oljan, f)tn man igenom Deftiration sär af
Brdnne-fOlf, ben folveras lätt öf Spiritu vini; och fom bet-
ta blott kan fke meb Vegetabiliska ölior, finner man ock af
betfa, at Bränne-torf måste hysa mycket lemningar af Vege-
tabilier, och icke endast höra Sten-Riket til.

§, _.l. At Bränne-torf, dH den brinner, ofta roijer en
<£wafwtlattis ßimmmeufe, eller ock Arfenikalist lukt; ©et
nyttjas af någre tit bewis, at Brdnne-torfwen stulle endasthårstamma af Mineral -Riket. Hårwib lärer man billigt boet;
få erindra, l-mo At et Sal medium, såfom Giauber-fSaft,
hwilket iblanb firmes til myckenhet i Bränne-torf (§-24.), bet
förorsakar lekt meb flogiftica ämnen, miber bet Torfwen brtrt-
ner, en flik Swafwel-lukt; Sal commune, kastad på Elbglöb,
Åstadkommer ock en Arfenikalist lukt.
v §.32. Orter, och ställen ) bdr Bränne-torf firmes, be a-
ro Kärr, Mässar, och DiMiga lemningar af Hafs-uplandnin-
gar. Kärr och låssar, fem ligga på stacka Fält, och lej dro>
emgifn* meb Högder och Kullar, hysa sällan Brdnne-torf til
någon mdttigbet på djupet.

§. 73. Kärr,.som meb■ Sand- jot'b omgifweshyfa fällan
få god Bränne-torf , som be, hwilka på Ler-grund äro bdägne.

§. 34> Äufr, hwavest Agh, Rörffen, Kdrr-tåtel, Kärw
kasien
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kasten samt Tuf-starr, Myr-säf, Ror och Wch wäxa, dsutmärka Brcmne - torfs ndrwaro.

§. Zs. Iblanb ftnner man ock, at stife stallen aro beWux-ne med _ Ljung, Tranbdrs-rts, Pors?, bedum, och i simnerhetmcd Eriophorum polyftachion 06) Spl,3gnum rZmiz defiexis.
§. 36. I Hafs-uplandningar i Skjdren, har Herr Prs-

fes funnit Brdnne-torfwen mast bestå af lucis, Confervis,
Phalaride arundinasea, Ll_/mo, samt Rör och Waf).

§. 37, Polycrkum fcoparium; Denne har Herr pr-efes
ock scdt i Skjdren Utgöra stora Tufwor i Kärr och fumpig
Mark; I Finsta Shdrgården hafwa några försökt, at nyttja
ben til Bränsle, och rönt den bärtil göra godt gagn.

§. 38- .Säkraste teknet til god Brdnne-torf, ar det, at
ben brinner meb hus Låga , unberlMer länge Hetta och Wär-
ma; osar ringa, och lemnar eftet' sig litet Asta.

§. 39. Mcd en lord-bårr kan man lattast utröna, fäKärr-jordens art, til l)wab bju^ deraf finnes, som ock om den
hyser ben famlmg af Elbfdnge ämnen, ben stadga och lätthet,
fom til Brdnne-torf forbras,

§, 40. På mast alla Skoglösa ställen ar Brdnne-torfupföff, och sinnes af något slag. I Swerige brukas Brdn-
ne-torf, isynnerhet i Skåne; I Lol,uB Ldn, och på balan i
Wdstergöchlanb, där Herr Pr^fes afwen besedt Torf-grufwor-
na och Torf-stjörden. I Holland och isynnerhet Zeland, dr
Brdnne-torf t

det allmännaste Brdnstet. Wid Neavcaftie i
England uphamtas den båfta Brdnne-torf. Den Torf, som
tages wib Haft-fusterne, och dr bekant under namn af ('Kar.
bon de Mer eller Bea Coat, unberftålfer wål ldnge Eld ochWärma, famt brinner med tim Låga: men osar för starkt,
och emfeé för osund. I Frankrike sinnes de rychtbaraste Torf-
gNifware i Nivernois och Bourgogne, fåsom ock dfO ba foffe
en auvergne ocl) Les. roines de Broffac härföre mårtwdrdige.

B 5 §. 5. Om
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§. 5-

Om fåttet/ yuru Vr^nne-torf uMmtas och
tilmakas.
§. 4t. Efter beskaffenheten nf be lorbldgen, hwaruti

Brdnnetorf t
sinnes, som ock Mäktige hanblag, wib bes upta-

ganbe, uphämtas och tilmakas Branntorf på åtstilligt fatt. I
Obervffel i Neberldnderne, hwarest mäfl upgräfwes Dag-torf
§. 17. består Torfstörden deruti, at af Mareken afrödjas först
allehanda Buissar, Ris och Liungfufwor, hwarpå uptages den
underliggande Torfwen mcd en Späda ; den tilmakas i stapnab
af aflånga fyrfantige Tegelstenar och upstaplas på kant; ben
ena Torfwen på ben anbra at tårekas.

.§. 42. I Weftphalen af Holland, hwarest Brannetorf
tages på bjup i Kärr och Myror, dr tllmaknings sättet wib,
lyftigare. Har uphämtas Torfwen, som dr en los Kärr-myl-
la, ifrån 2. a 3. alnars bjup, ben uprenses ifrån (Sten,flap-
pur och Bustar samt grofwa Wäxters Rötter ; ältas och sam,
mantrampas seban meb Fötterna, at ben far stadga och fltb,
bar ftg ihop bättre dn förr; hwawppå ben utstdlles på någDt
hogldnbt ställe i form af Trägårds -sängar at torekas, hwaraf
Branne-torfwen seban i små asiånga stycken sönberdelas och
til Brdnste anwdndes.

§.43. I Holland samlas Dy-och Kärr-myllan ännu
meb större laggranhet til Bränne-torf. Här brukas be så fal,
lade Bllggernett, eller en Håf meb ITiät, hwarmeb ur Myror
och Kärr, ben finaste Mollan och Dyn samlas och uphämtas
til Brdnne-torf. D>e,tme uprensas noga ifrån ©rus, Sten, o-
förmnltnabe Warter, Träd, rötter och bylikt, fiuttat meb Prå-
mar och Båtar til torra ställen 06) Platzer, hwarest, febati ben
någon tib uptåckabf, ben samma ältas och tilmakas, som an-
nan Bränne-torf.

§. 44. Ar
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5. 44 Ar Dy Jorden upblandab meb Sand, eller

mycket lös , at ben ej har nödig stadga ; tilmakas wit bet förra
ftlfåilet, Brdnne-tårfwen som små Klot och Bållor, bå wib
tåifningen ben håller fa mycket bättre ihop och ci förfallerfönber; I bett senare fallet nyttjas ock litet Lera til inblanntug,
hwaraf Kärr-ds. cm stabgar sig och blifwer t.enlig til Bränne-
torf.

§. 45, Hoé o§ i Swerige förrättas gemenligen Torf-
störben på bett fåttet, at Torfwen gräfwes up meb Spaba
litet för Mibfommars tiden. Hon stares i den storlek och ffap-
nad fomjtora Tegelstenar, och bdres med Bårar eller en ©rep
vt på Faltet; der den brebes vt, och får så ligga wid patz 14.
Dagar; härpå wdndes ben om, och lämnas ännu åtta Dagar
at torka; Sedan förstas den hem, upstdllas ben ena på den
andra under Tak at tårekas, fil deé den nyttjas.

§. 46. Dar man har tilfälle, tager man ej af ben
Torf, som wdxcr^meb Ljung på Angår: ty den dr Sandig 06)
brinner sällan wäl; man waljer halbre Un, som tages ur
sänka och djupa Myror; Ju djupare Torfwen tages, del)
bättre dr den altid fil Gry ochHalt.

§. 47. ©en öfwrrsta Torfwen tages fällan, emedan den
icke eller dr tienlig til Bränsle; den kastas gemenligen tilbaka
i ©ropen, sedan den understa Torfwen dr borttagen, då meb
Tiden, enåx denne ofwersta lord-ffårpan undergådt eN större
formultnings - grad än förr, den dswen til god Brdnne-torf
forwandlas. ,

§. 48. Ar Brdnne-torfwen fuktig och wät, famt hyser
mycket Sand och Jord, des trögare och långsammare brinner
den; den röker och lyfter då «nbnjt med Rök och Stanck.

§. 49. Utstdlles Brdnne-torf ldnge för fngtigt Wdder
och Regn i fri Luff, mister den mycket af sine Eldfdnga ÄM-
nen, och omsider blifwer et aldeles otjenligit Brdnsie.

§, 50. Om Brdnne-torfwen ar god, underhåller den al-
tid
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tit f^ mycken hetta och wärma, som Al-och Ek-wed . At elda
Bakugnar med, brukas dock gemenligen både Wed och Torffiibopå; de blifwa fedan .å mycket bättre upwdrmade. God
Bränne-torf brinner ock med sit Ijns Laga, at den nästan ly-
fer som annan Spiseld. Et Laf? af hård, fast och ddrb
Brdnne-torf anfei i allmänhet afwen utgöra så mycket, som
2:ne Zaf, Wed; I anseende dcrtil, at Bränne-torf underhål-
ler en lämn och stadig Smitta, föredrages den med stjäl wid
ätplige tilfänen Wed (').

§. st. I Holland, och på n">gra andra lltldndsta Or-
ter nyttjas Brdnne-torf, wib Tegel-bruken, Kalk-brdnnerier,
Salt-och Saltpetter-kokningar, wib Mas-ugnar och Malm-
ftndltningar til Lanbtts stora förmohn och Skogames bespa-
ring. I Schweitz, har ©ref Bi-ol.B^<__ af Verningerode
låtit inrätta Järn-ugnar, i bwitta förbrännes Brdnne-torfwen
fil Kål, til Bergwärlens största förtnohti. I fall afwen hos
os?, ben i §. 2t. bestrefne Bränne- torfwen, wib Järnbruken
stulle nyttjas, och blifwa antagen til Bränsle, funbe bet ej
allenast lonba Landets Skogar til ansenlig besparning; utan
stulle ock, efter bet påliteliga Rön och lörsök utmärkt, en flikBråune-forf, unber Järn-malmens smältning, til många Pro-
cent öka sielfwa afkastningen af Järn.

(^) Jacques Savary, Didrlion. de com. Hifl. Natur, des
arts, lom. t. _,2_;. 787. Q>2!.!>U!' c!c terre, 52 ciialeur ctl p!us grande, <^^I-
cellc <lv boisau «lez touibcs, pour L' u!^- clc l^a cuiilne > il cll dcHucoli^.
mgiileur paje« <jue fa phaleur eft plus egaie, & plus penetrams.

§. 6.
Om Politiens ZtMd/ i anseende tilTorftstjörder.

§. s2. Som ändamålet meb Poiitista författningar i Oe-
conomista Näringar och gjöromål, dr ben, at på beqwämligafl

sdtt,
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fatt, de ledas at stassa den ftkfla nytta, som ock at alla mifj,
bruk wid dem må rättas och asböijas: Blifwer altfå Polkiens
åtqjdrd, i anseende til Torf-stiörden, at så utstaka, hwnka
Torf-flag funna medtagas til Brdnste, på hwilka örter Ut
må ste, och hwilka til annat gagn samt ofanbe af lordenS
bördighet, såfom dyrbara statfer, böra forwaras.

§, sz. All Torf" består af Dy; Dyn dr en grof Myl-
la, som förwaras i Kärren af Naturen få gros den dr; all
Maf-iord dr ej annat an en fin Mylla; sin Mylla den enda*
ste Födan för Wäxter; Dy och ai-of Jord uplösas til sin
Mat-jord; igenom Luft, Sol, Regn, Frost och forrntnelse;
fölgakteligen om utan urstilning 06) granstning Torfwen ur
Kärren nyttjas til Bränste, blåttas och utoöas et Land i hast

igenom på nödig Mat-jord och bet som e kan underhålla
Jordens bördighet; och som Skog fan upwara flere gånger
på et Secuium; men Kärr-mylla til 2. a 3. Alnars mdktigyet
icke innan många Secterj synes altfä mycket få tilfdllen kunna
«pgifwas, då Bränne-torfs nyttianbe til Skogars be<parning,
med det Allmännas förmån och muta kan förenas. Uppå Or-
ter, som aro mycket Skoglösa och där af Skogen större nytta, dn
af Jordbruk kan winnns. famt hwarest til

e
myckenhet finnes af

Torf myror, på fadcm'' stallen kan Brönne-torf, med bet
Allmännas eah&mbets förmohn, afKarr och Myror uphämtas.

§. 54. I Fngtancl, Holland och Frankrike, famt ät-
fftllige andra wal inrättade Samhällen dw Torf-störder ej
under andra wilkor till -me; e «fwnbelen m d Brän-torf, finnes
hos bern reglerad igenom farstilte or^s,n^n«r på bet laggran-
naste. I Holland dr Bränne-torf skörden e". Näring for
många roooibe Mdnntstjor och påstås, at enbast i Tull" berafstalWntfl til Allmanna Skatt, kammaren wid paf; B°. Mil-
lioner klorener.

§. ss. Hos ofj t Finland dr Bratme - torf skörden dnnu
tttinbre uobig, och fan c,cer et ftjrflfträHushållnings* ej

C af
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af PuMiqusn tiUåttö annorstädes, dn på några få stallen i
(SFätgårben ; lärnhaltig Brdnne-tårf §. 21. kan dock wid
wåra läfnbrttf med förmån nyttjas, och lönte det fdkert mö-
dan, at den må mera efterspanas dn häftib' stedt.

§. s6. Uppå de Orter i ©wectge, hwarest ranste mera
wanan dn nöden hugledt Folket til Brdnne-torfs uptaganbe,,
torde Ut ock förtjena granstning 06) öfwerwdgande, om et i-
genom Skogs-plantering med större förmån Inbyggarena kun*
de förse sig med nödigt BränfTe, an iaenom Brdnne-tårf.
Skola

(
andteligen Kärr och Myror til Brdnne-tårf mebfa-

gas, dr då billigt 1:0 at (7espe« palufiris mufcorum §. 20.
til detta bruk först anwdndes 2to at den öfre Torfwen, som af
Brdnne-tårfs Myror nu wrdkes och afstiljes, må i Tårf-
grufwornc åter nibkastas, då efter undergången närmare förrut-
nelfe, den samma ester några Ahrs förlöp/orwandlas til en
gob Brdnne-torf. Z.-o Brdnne-torf på Ungar och Betes-
mark, som tages grunbt och endast upp t Dagen, må i bet
längsta stonas; bels bortstdims berigenom en nyttig bördig
Mark; dels ock beftnnes sådan Torf altid mycket Sand-ochäorbblanbab, ofjenlig at underhålla Eld och Wärma.

§. 7, Mei> mera cttntärt och eustilt nytta anwändes Torf af Kar«
och Myror, til Gödsel pä Mer och Ang. At rätt ttfrSita de Torf.-slags
Sfr och Gry, fi>m här ti! borde nyttjas, l)ax IjävtilS intet warit allmän»
nare föreslagit, än at utforsta det igenom EUxivhuion eller Ittlofitfng, d3
Torfwen, med Menftraa reagentia„ pä et c!>ymisst fött undersökas;. Detta
ntrötttttjsftttcf ar för mödosamt, mera widlyftigt och auiaift,. än afsig^
fett fordrar, Säkrast och lättast kan det sie igenom mcin^lnrlo!,. eller da

»torfwen brännes tit Asta. Da far man att se, om Sand, Le:
ra eller annan Jord-art i Karr - torfwen är mycket inblandad. Ju min»
dre Astan innehåller Me blandningar, och ju mindre dett rannadt i &>
den, samt ju nogare Karr-torswen uvbrmner, dch mera innehåller de»Hmnen, som ökit Jordens fetma och bördighet, dcji större gagn gör bet*

på Äter och Ang, dej, mindre bör en flit Karfjord tilgnM
til Bransic och Branne > tors.

G. A. Ä.
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