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Mm Herre!

■t ar af alla en erkänd sanning/ at SEBännet
böra dela mcd hwarandra tade ljust och ledt.
Undra da ej/ om jag i synnerhet rotb detta
Dtttat-min fägnat/ efrcct min Hctrcé lycr*

Km framsteg/ uti de Wetttnstaplr/ som pryda sin
Astare och gagna almanhcten Jag borde än dock
följa min Herres exempel, och uplcta någon Kalla/
bwotutut jag kunde leda det beröm och laford/ som
mm Herre nnil f&ttjent; Men det wore ju at hämta
watn til ftön; narwarande Lärda Arbete talar _Sf*
werfiödigt därom. Jag beseglar därföre desse Nåder
med en walment önsscn/ at min Herre ej matte fa
mödosamt nödgas upsöka en emot anwand pil och
möda fröätande belöning/ som det warit swart/ at
upfinna wattu-ådror uti lordenes diupa stjöte!

HENR. HEN. ACTHMAN.
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CHARLES JEAN
STILMAN,

CHAMBRIER ek Province a 0./.^.oin,
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x MONSIEUR

JAQUES HIDEEN,
DOCTEUR Medicin i£Ptyfiaen dEtat åNorköping

Mon tres eher L^ tres honoré Onclc

MESSIEURS

RA bienveillance & les bienfaits pen-
ta demeure dans la maiiön de T Un,

auffi bien que la grace & la tendrefle de 1'
Autre luivicä d' un loin Paternel K 1' egard

de



de 1' education de mon enfance, m' ont rendu
plus penetré que j£ ne le saurai exprimer.
Pour ne donc point paroitre insenNble å tant
de preuves de veritable boneé, j' ai pris la
liberté, Meffieurs* de Vous offrir 6c: dedier
cc petit ouvrage. (Ture de Votre Grace,
je ne doute point, que quelque fimple qu'
il soit, Vous ne le receviez de bon coeur.
kour moi, MefTieurs, Vous verrez, j' ose le
Vous allurer, ma reoonnoisanee fe redoubler,
Xi: mon attachement de meme, que ma sou-
rnifTion Vous prouveront affez, avec qi.iel
devouement 5_ profond respek, j' ai l/Kon»
neur d' etre.

MESSIEURS

Votre t^. b1.».-.. V tres obéiffentferviteur,
CHRISTFROI GaNANDRE



Venerando SENI,
_)^ _.^-v«/ca

HIDEEN,
SACELLANO in Cauhajokij paroecia Ilm^O-USn-

fmm Longe NenrMinO.
AVO SUO /^V^l^^^lV^/^/MO.

Ecqutdem cum meeurn volvo, cjusnta in MSM ..,.__' 3 puero usque extlterint tenerrimi _?c effu*
iiilimi adfe&us TUI, Ave 3M3NtMme, clocument3>
_t-Fr-...sslmi nomen vix 3c ne vix czMem essuzerem.
ll occgs-Qnem t-Zno mihi od__-._.m publice tel-Incki,
2rclel-till.li.3m me3M in TE pietatem, ewbere f.ne«
rem. ->-3M (i, uti p3r eft, msFni Vll_im3n63 fint be-
neficia, adeo czuickem ut ilwrum OgtOres czuOviZ ve-
nerationis genere cumulent-lr, Cvi eFonii. I^IVl o»
mnem deferam nonorern, Zut clekerre 6ebe3M. Or-
batQS nempe pZrente, 6um rerum me_irum mens
pueril'lB, tri._es eventus ne 6um co^itltione adfequi
3_.1._1_. potuit; in TE, contra acerbiores fortun__.
M.N33 prgeslciium inveni exoptatifrimum.dulci-limum.
s_lvent_e FrZcilis Ztczue, auxilii inopis mitillilNZln 3e5-
-flltt cur3M, longc fuppeditando e3, cju_e 3cl ksnler-
vandam inque poiterum felicem recläenciam conclu-



ceren.. (_.umuw§ vero b'ls bene6ci._ acceffit, cum
mihi adeo felicf effe contigit, ut Tl_lo minime mo«
roso, Ced fgcili moderamine prima in Mufarum ca-
Nris ftipendia facere licuit, etli turn jam Octo 3n«
norum decades exbgulisti. Sequacem mentem falu-
berrimis imbuifti pr^ceptis, vel eo nomine haud
fpernendis, quod longa edocueris experi .ntia , Ju-
tia imponere pretia rebus. Bed non e-ft, quod mul-
tus fim in en3rr3ndisTuls,()ptime Ave, in me me«
ritis. Batius namque duxi ca Timanthis ve!o tege-
re.il-timisque animi venerabundi receffibus occulta»
re, guam pra.col.em agere tantis beneiiciis minime
parem. Accipe tantum modo, Venerande Senex,
omne verborum honore rogo s, odsecro, has te.
nuioris ing.nii pari.er ae eruditionis primitias, ceu
pia? nee unquam intermoritur_e observanta, filialis
interpretes. lv_earum vicitlim erit partium fupplici
& devotiflima mente Bupremum Numen adire, di-
tz.r__.ur TE omni ornare felieitatis genere; cujus de«
luumcunque, T(^A prlrgrandis atas capax eile queat.
_?axic tamen DEUS, ut adhucper annos bene multos,
Familia. TU/E ornatirTima., aliisque, qui TIBI benc
cupiunt, interlis, donec vivendo fellus, ex fatorum
irrevocacili lege bumana bac fragilitate cxutZ, ca in-
tres palatia, übi DEUS erit ornnia in omnibus!! t__ec
vota vivens affidue repeto, ha_c moriens mecum fe-
ro ; permanfurus dum luce frusr

OPTIMI AVI

eultot v-nerabundus, obedien-
tiil.muB nepos,

CHRISTFRIEDUS (_.^Kl_^t>l_-)__,__, Thoma filios.



Näd-och Handelsmannen i Sj6_©ta..ti Vasa
HöZaZtadIftt PETTER GRANBERG,

Min Gunst - Bcwagne Gynnare.

■iit tctcksamhet och arkänsta for flera, Herr Radmannens
mig och mine Föräldrars hus bcwiste wälwilioghcts-prof,
Jola inga tidcstiften förmå utplana utut mitt minne;

«tan twatt om blifwer det för mig et ffyldigt nöje, at kunna
därjämte ådagalägga den Högagtning jag bör Herr Radman-
nen: Hwarföre jag ock til et wedermäle daraf, ej har kunnat
undgå, at tilstrifwa Herr Radmannen detta mitt första Acade-
mista snille-alster. Til detta dristiga åtag hafwa €bra wälgär-
ningar mig förbundit, och ett öm attditsta har befalt mig, at
ej förblifwa kanstolös af sä ofta rönt ynnest. Tagen ej illa up
et fä tilborligit fast otilräckeligit bemödande/ at funna wisa sin
tacksamhet. Utan ringaste smickrad ristas fåöauc minncs-märc-
fen. De siulle intaga en mycket större widd, än här bestås,
om de (fulle fa sträcka sig til at widrora Edart kända lovort).
Men Edor Dygd tillåter minst/ at nämna daraf något för all-
mänheten. Det är nog, at den samma wet Eder äga alla
fa egenffapet/ som utgjora en redelig medborgare i et Samhälle.
Allmagten bibehälle Eder länge til andras och Edra K. Anhö-
rigas hugnad!

Himlen förläns Herr Radmannen och Deg K. Omward-
«ad», all förnöjsamhet, en beständig sselfönstelig malmåga och
andtetigen en ewig faöhet!

Under en st trogen onffan, har äran, at med Högacht-
Mng ftamlefwa

Högagtade Herr Radmannens
Min Gunst-Bewagne Gynnares

odmmkas?. tjenar.,
CHRISTFRID 6^^^_VDM, Th. son.



COMMINISTEREN
W»N!.rewördigc och Higlärde

Herr nathan. wahrnberg,
Samt

Äreborna och Vygdädla MATRONAN,
Madame HELENA HIDEEN,

Min. Huldaste K. Föräldrar.

■n ömma !'!!>!, i, < Föräldrar Itfwa om > ,j , i,>!
wafgång, är en få betydande omständighet, ak
ock det Altstyrande W a fen det behagat under et
nrlfignadt Faders Namn likkanna. den öm-

ma och rcifa omforg Han båt fot alla sina Händers' Wcrk.
Honom, som jag allena har at tacka för mm nphof och mm
»varelse, Hans fotlon och godhet tilffrifwer mg ock det, Han
låtit mitt wäfende uprinna of få ömma och Rätteligen It. For*
äldrar. I/ min Huldaste K. Moder, som burit mig under E,
Satt of kärlek blödande hjärta, hafwen ifrån den stund milt wä-
fende blef framkallat af fit inre alt tils nu förenat tt så ömt hjär-
ta, som outtrottelig omforg för min inkomst. Sedan min K.
Fader, lämnade genom sitt frän fa B* et ömt bekymmer for fiere
Syston, på en om pt egit uppehälle nog bekymrad Moder,
taktes Försynen låta flera warmösa firma t Eter , minK.Styf-
Fader et huldt fetmat» I hafwen sedermera, utöfwer Eder

för-



jormogenset wijst Edert Faderllga harta. Edra fnafroa och
tryckande wilckor, hifwa ej .uniiit förbndra Eder, at u.öfa>c_
pä mig och mina Syskon de ömmi rotc-fer Edart h ana ma,
rit upeldat af. Den Högsta har ivalsianat Eder altl), pat
I ingenting fafnat. Mina Huldaste Föräldrar, kunde Ed.r
ömhet af mig uttryck s, ffulle jag äga en formon fram för an-
dra barn. Men som den aldrig fan, ej af det bdfta barn,
hwarcken afjfiilrai eller rätt ärkanuas, stannar jag i en b'uo
barnstig wordnad 06) ärkannande tacksatnhet. Kan detta ät
Eder upoffraoe ringa Slrbetet tjena til et wedcrmäle daraf, fä
är jag lycklig, och h_ir orsak at glada mig. Emellertid ss.M
jag fullnöja min Sonliga wordnad, at anropa alltings (s_sfa*
pare, det täcktes Han förläna Eder ej allenast fördubblade Imf.
lya och falla ähra-dagar; utan ock efter fulländad lefnad,
fiifma EDER ben wä.signade salighets lo.t och arfwedel, som
Hans- barn komma at unbfdl! Med Sonlig wordnad fram,
lätdar

fföin. Huldaste Jf. Föräldrars

lyMtffte Gon,

CHRIS7F. GANANDER.



Förberedelse.

■n gode (Skaparens, l!l'inl i all tings början, lyl-

fa inrättning wid wårt jordaklots afdelande i haft
mt och det tona , finne wi få mycket snararewara dmnadt et förnuftigt stäckte til den närma-
ste och egentligaste förmon, som wi dageligen d-

roafnomare af de ddraf oh tilflytande förmoner. Utom det
wi med mår winst och stora nytta rone och stjönfe det n>ilda
och wida hafwets yra bölior famt watnens yfwiga wågor tje*
na til at fora fram wåra wäl lastade stepp långt bort til de af-
lägfnaste länder i werlden ; så finne wi watnens dmpa och mör-
ka gömstor i jtelfroa sin histliga afgrund hysa oräfneligtt an-
tal af allahanda mun inbyggare, som tietta mennistan til mer-
kelig nytta och förnöjelse. Wi forundre oh öfwer wattu-
rikets underliga in itare: rot se de stålta böljorna likasom yfwas öfwer deha sina ätter: de tyckas wela gömma
dem; men förnuftet har lärt oh grepp til at »pflflto deh talri-

-51 la



ka kräk, anda til de ostattbara muglor, fom gömma inunder
sitt stal de dyrbaraste pärlor och den werlds-widtkunniga Si-
doni(fa purpuren. Dock ehuru rifligen det stora werldenes
haf förseer jorde-inbyggarena , .an dock detz watn nappliga en
gäng genom konst göras tienligit at stäcra deras törst, (g) För*
farcnheten har wist, at det ock är föga tienligit til nägot an-
nat nottianöe för en landtbo. Naturen tyckes hafwa ämnadt
Det (älta hafswcitnet enöast för bafroetö inbyggare, och t>.remo£
har hon rikt försett det torr ; och fasta lanöet samt fcef inwä-
nare med insiöar, trast, elfwar, fioder, Öar, rinnande backar,
springkällor och ymnigt förande wattuädror, de där allestädes
pä joröaftotct til stor myckenhet finnas mennistor och freatu,
ren tll oumgängellg och ostXttbar nytta och tjenst.(b) Wat-
net är en oumgdngélig wahra och onusteligt bäde för folk och
fattat». Utom det, at bet, framför alla andra med konst
tilreöb-a Liqueurer , stacker snarast och bast törsten , sä dr
det altid den hälsosammaste och bästa drycken. Dä hitsiga wi>
ner och anöra '.«;_._.-.-_. af örters syror föda et mer än natur*
ligt acidum eller syra, uphitid blodet, förstocka de naturliga tvåt*
(korna, och säledes ädraga deras brukare allahanöa farliga
fm.domar; gör wamet deremot blooe. tunt, uppehäiier det fam,
ma i en orubbad naturlig circula.ion, förtunnar och uplöser
de sega watfforna och afforcr de för wär kropp sa (kaöeliga
stemmigheterna. Watnet kan därföre altid anses för den för-
sta och förnämsta grunden til alla wdtstorna som löpa igenom
wär kropps blod.d.il och ädror (vafa) (c) Nära Fölfaders
ftista och länga lif.tiö kunna rot med stal tifjfrifma watnet ochdetz bruk Wära första Stamfäder, wane wid /igt och si-
stande, funno sig nögda med litet mill.bräö och siff, plantera-
be sig kring trast, insiöar, elfwar, fioder och bäckar; icke alle-
nast i arftgt, at nyttia detza watn til ftjfericr, utan fast me-
ra , at hafwa af öem sin dageliga dryck och nytta til stt husbe-
hof. 281 finne af denna grunt) wdra äldsta Stader, foch-

nar,

HZ ) «■■<§»



3
trar, byar, gods och lemdtmanna tvisten i roårl f. Fädernes-
land wara belägna kring eller wid en insiö, elf eller a: (*am-
ma märcker man wara stedt och! dagcligen ffe pä de flästa
orter utomlands. Man jer säledes, huru dehas första anlag*
gare warit monne om, at hafwa tilaång och förrad pä rent och
wälsmakeligt watn. Det blir ock nästan för hwar klok hus*
hällare det första och största bekymret och omhugsimdet,
när han tanker nedMa pä nägot förr ouptagit ställe sin bo*
påle, om bar kan wara tilgång pä rent och snndt watn.
Hwarest naturen ej sielfwilligt räcker fram fina mattubigm spe-
nar, bör en landtman ronra i ständ, at med fonjrené tilhjelp
upspana och utforjfa de ställen, hwarest ymniga och wattu*
rika ädror fördölja sig under jorden. Lät wara, man ock ha-
de pä, .eller nära intil sina ägor, stillastäende eller ock tin*
nande matten, sä funna de ej altid ligga sd voåi och nära til
hano., eller ock ej altit) wara sä rena, wälsmafeliga och häl-sosamma, i synnerhet sommartiden, dä (ddane watn stå i grön-
ska och blommas, som man fager. (6) Det dr ock merkwdr-
bigt, huru den store allwetande Skaparen har lagat och för,
ordnat, at, ehuru öet renaste (uft- och regnwatnet dr gansta
gagneligit 06) nödigt för örter och gras, dr det dock ofta mindre
nyttigt för folk och kreatur. Det luftmamet, som fäs af smält
hagel, snö eller is åt ofta nog osundt för mennistan; det md-
j.e oe, som bo i Tyrolen och Schweitz med» sin städa spörja,
som däraf fä fwulna körtlar och halsar. Däremot dr jord-
watnet för kreaturen och folk, sä wdl altiö och snarare til
sangs, som hälsosammare och nyttigare, (e) Ddrföre wcla alla
goda och förständiga hushällare hälst förf. sig. om någonsin
möjeligit är, med goda Brunnar, hwilka icke allenast efter be-
hag ligga til, utan ock gifma ifrån ftg, et ständigt rent rin-
nande ock hälsosamt mtten. Konsten blifwer da endast , at
kunna weta träffa eller räka pä en rik och god wattuädra.



4
Så i dldre fom sednar. tider hafwa erfante hushållare,

dels genom anstdlda försök och prof, oelö genom andra an-
märkta mwartes tecken, samlat och förfedt sig meb et wackert
förrad af tammel.gen säkra och ofta otwifwelakciZa .ämtemär-
fen, i anledning af hwilka man förmifo kan weta, at en wat-
tuddra dr nära för handen, få at de. merendels aldrig stårfelt, om matt följer dehe naturliga tedstjernorna, at man ju
.att fd sig ymnigt matten och en brunn, som fällan eller al-
brig kan uttorkas.

En samling af detza .ännemär.en til maftuåbror ochbrunnar, lagges d detza bladen för den B. £, ögotr. Jag
tilstdr gärna, at jag ej haft tilfali. At undersöka dem alla; ri-
tan jag har welat samla dem tilhopa inom fd blad, som i fle-ra lärdas strifter tigga kringströdde, at därmed tjena dlstare af
hushälls wetenffapen, l)willa ej torde wara förfedde med alla
detza böcker : Dem gtftoeé då härigenom lättare tilfälle at no*
Zare pröfwa detta alt; hwarföre jag förmodar, at detta mitt
wdlmenta göremdl minner hos hwar och en omtdnkt landthus-
fallet* dlstare benägit omdöme och nöjaktigt bifall.

(2) "Wallcrii Hydrologie x. 47. 4g.
(B) D-rhams ril^s. Thcol. 2. Brf. f. e^. l». 76. Jämför p. B.

2. o. p. 549.
(c) Bese Eric Wigclii Dalckarlii Di-put.* UNde. Herr Archiat, l^M«l

pi_-5. de oi-_rH «iclulAti j U^tzll. »76«. Sid. l «eh 2.
(<_) Wallcrii Hydrol. p. 3s;
(c) lbi-l. x. li. «eh 21.

§. i;

förberedelfen blef redan något omordat, huru den M
wife och gode Skaparen behagat wistigen låta wmnet
öfwer hela jotdaflotet leba* genom sina wiha «vite-



5
ter, _3_.21.r och hufwudgånger, mennistorna och kreaturen tii
nytta och tjenst. Så at intet ställe, ingen ort, ingen trakt
på jorda. lo te. är, som ci hyser mer eller mindre rika
wattuädror. Lika fom blobet silar sig genom wara ådror,
äfwen fd löper watnet pa oändeliga ställen pa jorden , genom
fina sig tilämnade ränlar 06) ädror. Detta intygar erfaren-heten och fiere lärdas enhälliga mitneéböroer.(a) Jag kan
ej underlsta at införa härom Derhams ord i Hane Phyf.
Theol. s. 98, som kunna bast besanna detta, orden lyda sd:
„Underjordista streck och ft-2-2 af sand, grus och lös jord be,"
fordra det söta wamets .genomträngande ej allenast i de t.m>"
pe.e. _.<_.. och heta, utan ock de aflägsnaste och kallaste län-"
derna wid Norra och Södra polerna. Men at deha strec-"
ken i jorden dro det (ota watnets hufwudgdnger, ldrer toäl,"
efter mitt tycke ingen kunna .roifta, hälst det bekant dr, at"
watnet har sin luft igenom de famma , och man finner fällor"
bäruti, dd man grdfwer därefter. Jag säger med fiit, htifi"
wudgdngar, emedan dnnu fiere underjordiska tor, _2.n2.e-"

häl och wdgar gifwas , hwarigenom watnet ofta banar sig <6.
wag." s).eb detta anföröa raifonemen. stämmer dswen för,
fattarena af Hift. de le A_2den.ie Parif. _les B..ence§ för
dr 1722. sid. 17). 174 och i7f. öfwerens(b) och anföra tillika
Ull KloZe de M. (^ouplet, eller Hans lefwernes beffrtfntn^
tt mdrkeligit prof af det , hioaö insigten och en noga kdnne,
dom af deKa natmsens lagar och inrättningar kan uträtta, och
sätta en i stdnd at upleta deh hemligaste löngångar och ränlar.
Där talas om en liten Stad, kallad Couknge la vineuls,
petit ville de Bourgogne 23. lieues _!'^.uxel-re. Ottett
hade ymnighet af mitt ; men intet watn. Den brann 3 flån,
gor inom 30. drs tit>; och wid ena branden brukades min i briji
af voatn, at fläcka elden med. glew ingenieurer fö.fe ddr
toatn, men fåfängt, Folket fiqttaU barifrdn för wattubrist.
V6. covple. blef dr .705 anmobad at re>a dit i September

A 3 md^



6
mattat», hwilken mattat) dr gemenligen där pd orten den tor-
raste i dret, och bcfutom mar ar 1705 i Franckrike en owan,
lig toreka. När M. c^oupl.t _om litet från Staden, och fåg
belägenheten, fabe han förut stället, dar matten stulle finnas:
Dar grafDeö och där fans watn i ymnoghet. Med rännor
leddes watnet ddr ftdn til Staden. Snroånarena i Staden
wiste ej huru de (lulle fdgna sig sä häröfwer som ofwer M_
Couplet. När då Staden få.eoeé fick matn, flyttade folck
bit tilbata igen.

<__ljuru nu matten werkeligen finnes öfwer alt på joroa-
klotet(_) dro dock ej alla wattuådror (a nära til ytan af jor-
den ; ty somliga ligga nog bjupt och fiere famnar i jorden/ an-
dre äter stryka närmare ytan; oärföre, at man med witzhet
md weta, huru djupt eller nära wattuådran ligger, hafwa
goda hnéhdOare ansätt dtstilliga prof och försök. Iblatio an,
dra dr, at man grdfmer en grop ungefär 3 alnar diup, och ta-
ger en blystdl eller kittel, fäster i botten af den fdmma med
veck eller kåda , ren bornull eller faroaö ull , öfwerstryker kitte,
len med bomolja, dock ej ullen, fom blir fri och hänger midt
uti. Man stjelper få tittelen öfwer änt>a ner i gropen , kastar
jord uppd öfm.r natten. Om morgonen förr dn solen upgår,
grdfmer man det up igen, wdnder strart om stdlen eller titten
len. Ar dd mattuåöror på denna orten , så finner man wat-
tpdroppar inuti stålen hdngandes, och ullen full med watn._S. fuktigheten mycken , likaftm den wille drypa . sä dr ej längt
til watn; men dr ullen bara litet däfwig, fd dr tekn at dar
dr ingen wattuäbra. Andra dylika anstdlda rön och under-
sökningar roib wattuddrors igenleiande, gar jag med milja
förbi, emedan de mast komma pä et ut; hanwisandes Lasarett
til t>e af mig här tteDanföre citer2de Au^orerne, som gifma
miö handen fiere sädane manet och rön. Det bör jag endast
tillägga, at detta (lag. prof (.al aldrig eller sällan stå felt; ddrfö,



7
re hafwa ock sd äldre fom nyare hushållare ansedt detta förfa-rande for nog pålitligt, och därföre mibtagit och pr2cr.ce.2c
bet samma meb gob framgång. De Romerjfa mittre Natur-kunnige.och Oeeonomi, Vitruvius, Hinius 06) Palladius,
hafwa redan t sin tit) gillat dytifa röu, och uptagit de sammai fina Skrifter, (cl)

(2) 1.i1.. cle 1' 'cacl. Parif. des S.icnces ,722. f. 174. 175. JämförWaLeiii Hydrol. f. 20.

(B) ttiK. cle l'_.c. l?2r. clcx Scicnc. 1722. loc. cir.
(c) Derhams Phyf. Th. p. 99.
(ll) M.ntzcrs Bihang til Sw. SkermÄtmeN' sib. IZ. 19. 20. 2t.

Salandcrs Gäldsf. inftr. cdit. 3. p. 324. O_.__.m_mB _]att..bpf}.?. p.
2,0;. Vitruvius de Architcdura I_i_». Vlll. C. l. p. 308. PalJadius
Lib. IX. de r. l.utt. c. 8- p. 33. rtll._us Hift. Nat. ,l.i_,. JJ.
(^. }" l>. 666.

§. 2.

W^åsom bet dr ganffa naturligt, at be trakter och ställen,
j^^l fom dro fuktige och wattusulla, mdst gifma ifrån sig
ö^S dimba och tökna, så har man ock fäker anledning or
tro, det sådane orter föra ndgon mattuåora. Ddrföre hioa_»
rest man ser mornar och qmdllar, i synnerhet höstetiden nd-
gon stark och lika fom en drypande bimba upstiga, där kan
man meb nog fäfer mifhet gräfwa efter watn. At nogare ut,

ftrsta detta , dr nödigt at göra följattöe experiment. Man
odr uti Aögufti Månad bittiba ut om morgonen för solenes
upgång, lägger sig nct) och ("er öster ut emot matten. Hwar-
est man dd märcker, at en liten rök eller tö.na upgär, där
firmes wattuådror. (2) Af samma stdl stuta ock andra, at
ådran dr nära för handen, om, nar man Zrafwer en grop och

gör
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Zör eld t»dri, samt sedan l)an ndgon stund orutinif, (läcker ho-
nom ttt, då mycken ro. eller wdt Dimba går därifrån, så dr
stallet wist watturikt , och man kan gräfwa brunn därsam-
mastädes. (K). Dafwiga och wåta ställen kan man hafwa
största orfa. At tänka för det de hysa ymniga ådror; dock
at man ej må blifwa bedragen, så kan man på detza, som på
be aldratorraste ställen anställa detta prof: Man gräfwer en
grop 4. a s (kor djup, lägger bäri en torr fmamp, (fpong'l2,
sådan man plåt toreka fönster meb) eller ren ull, kastar qwi-
flår däröfwer, och bärpå gräs eller halm; efter et hälft bygn
ungefär tager man up benna fmampen eller ullen. Om bd
fmampen eller ullen dr albeles torr, dd ar pd det rummet in,
tet matten at förwänta; men dr han mdter mer eller minbre,
dd kan wdl dömmas om ddren dr rik eller icke.(.) De stäl-
len, där mareken i stark toreka tyckes wara mera fugiig, dn
annorstädes torde utmifa, at rika ~ malmådror gå oätunoer»
Detta har man tydeligen erfarit här mit) Åbo Academie Trd,
gdrtieu. En Brunn af 4. famnats djup grdfdes mit) Trd,
gdrdens första anläggning på beg Norra ftba; men befans
sedermera wara af nog fattig wattuåder : Då Trägården litet
därefter wardt upgräfwen och lagd i qwamr och sängar, be,
fans wiga ställen i dem ldngs efter 2rea perenn.s från O tilw. Ddr marken dfwen i starkaste torka sdg fwart och licet
fugtig u..' men annorstädes war den hel torr. Wid ofta el,
östra ändan af detta fugtiga streck gräfdes en tenn endast afpar famnars djup, fom befans dga en sä tit dder, at ehuru
man ofta om sommaren i starkaste torka tagit om rnornarna
ur den några och tfugu stora sdar watn, l)ax där dock merendels
följande morgonen warit lita mycket watn igen, som ddr war,
t)å man den föregående dagen började ösa ddrutur.

Til at pröfwa fjuru nära och rik waffuddran dr på fd,
dane ställen/ som man mdrfer wara något ddfwiga, eller hwil,

ka
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ka man el-est tror föra någon ådra, angifwa te gamla Mani
be sätt: Sedan man gräfwit en grop, tages en obränd sten-
kruka, fom stjelpes däri omkull och öfmertdckes med qwistar
och något jord tit en natt; om det stället hafmer watn, stall
man wid öpnandet och deg uptagande finna fru.an hel wåt
och drypande; ja, äfwen ibland nästan uplöjt af fugtighs,
ten och de upstigande wattuångorne. (d) Eller ock plägar man
sätta en antand och mcd olja wal försedd lampa ned l jorden;
sinnes den följande dagenrätt litet förtärd eller ock aldeles t>äf-
wig, aifmer det tilkänna, at på det stallet dr watm. se) De
ymnige dngornc och wattu-dunsterne, som (d frimifiigt upstiga,
tyckas stelfwa förråda ben wattu - samling , jorden fördöljer i
ftt fröt*.

(a) Mcutzers _SU). p. 19. Virruviuz _"_. cit. Palladius de KL Kuttica
Lib. IX, C. Vill. p. ,z2. PUnius I«c. cir. Dalmans JaNdtbygll.
v. 2_.4>.

<b) Mentzcrs Bih. p. 21. k2l!2diu. p. I,Z, V-trurius de lllcl-itea.
Lib. Vlll. c. l. p. _og. Plinius l. c.

(c) Mentt. B«'h. p. 2_. Vitruvius, Palkdius Pl.ruuz, loc. cir. Vzl-I-
mans gatl&tt». p. aoj.

(d) Virruviul de Archit. i.. Vlll» _.. l. p. 307. _08_ Palladius- pll,
niu_, 100. cir.

(E) Vitruvius de /_rcl.ir. p. ;08. Pliuius Hift, t.«r. 1. XXXI. q. ill, p.
_.<_»_>. Falla___s, loc. cic.

§. ,
efn til fäll-och watfu-å&ror tages ock med all fdfethet af, ött-och wdxt-riket. Säfom natuten dr sig altiö lik; fä
har hon ock lämnat tpiffa örter sina fatstilta ställen och

B jord-
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jotbmdn.r, pd hwilka ock ej, annorstädes de kunna wara och
trifwaé. éälebes synas Defie loroeneé- och hela naturens ziro-
ter otwungit gifwa til.arma, åt männijFornc den underliggande
jordenes olika beskaffenhet, hwilken de öfwertacka. görfarne.
Landtmän meta nog sluta af wäxterna fom bepryda deras dng
och åkerfält, til jordmanens mer eller mindre godhet. Afwen
så meta förstagne Brunn-grdfware bettena sig af den anledning,
wijsa wäxter gifwa til noatnete. narn?aru. Sd har er-
farenheten tdrdt, at be ställen dw merendels matturika, där
fom fmd &åf, pil, Rös och Al)l wdver. (a) Taflilagc.
Farfara (Linn. 51. Sv. §. 743.) pd <3w. Folafötter, pd
Finska Marfancawis, __Varsanjalca. (b) Porentrlla an-
ferina. (c) (kl. Sv. 4.T2- Gassrten, Juncus conglome-
ratus (Fl. Sv. 298.) troö af Wattu-letare för wipt antyda
wattn. Cardamine (51. c/60) jtdllf.aflfa , I^e^lculglis, Perfi-
caria, (51. sO4. sos. ) Alfine alci/Tima nemorum (51. 370.5)
Den stinkande Srachys Sylvarica (51.48^) samt A-hea, (51.
431) som pläga finnas mycket wid källor (d) sch fiere fomdlsta wdta ställen och tåUfåb torde dlifwa någorlunda fdkra
siagrtttor, fom kunde röja de underjordifa mattupatterna. Det
säkraste tecken til källådror dr emeolertiö lvlmum Fontanum
(¥l, Sv. 969. FJ. Lapp. § 4.T4. p. 322.) _fäflmop, om
hwilken Herr Archjatern och Riddaren von __._.i.c-i_ försäkrari'fin WestGötha resa, sid. 265. At hwarest den finnes, (Tår
nästan aldrig felt., at icke något källsöd är förhanden. I ge,
men til ar tala, bara alla watturika ställen altid frodigare grö-
bet, dn de wattulösa. De trän, som wäxa uppd sådane stäl-
lett, stiuta ock gemenligen til ansenligare längd och Högb, an
annorstädes, emedan de af såtzatl jord kunna ständigt hafwa
och fuga tilrdckelig wdta. (e)

(a) Mentzers Blh. sid. 2.G. Ift. Vitruvius, de A_et.i.._t, L. ViJ. C. 1.
p. m. zo/.

(b) Be-
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(1>) Besce t>l_t_.-l_ til VitruTiam, p. 309.'
(c) <&t Herr Prof. 6adds Saracundia.
(d) Besee Linnxi WästG. refa. p. 204.
(c) Jämför Notcrne til Vitruvius, 1.. Vill. p. ZOY.

§. 4-

OAfven fom mista Waxter i ört-riket dlsta en dafwig och/RW wåt jordmån; fä wela äfwen wissa amphibia och in-
M_Hl fefler hälst trlfwas och Hafma sitt tilhålio och wistande
på fådane ställen , där det wanckar fugtighet och wä.a. De
tyckas li.afom wela nära sig af de dngor och dunster, fom up-
stiga ifrån de watturika stallen. Underligit dr huru naturen
brtfwer bern, at upsoka sig fådane läger-stdllen, där de ci alle-
nast sielfwe dro födde, utan ock, där de funna bäst ock med
trefnad framföba sina gelikar. Sdledes äljkar grodan garna
wattu-puhen, och myggan breder ut sina ägg, pd de stallen,
där ständig mäta och bäfmughet finnes. Begge käre wiö wd-
ta och lågfdnkta, samt fugtigx! ställen finna sitt nöje, at suga
fugtigheten, som kommer upföre ifrån 3orden. Därföre dr
Plinius i den "tanka, at hwarest grooorne ligga och uppehålla
flg, fan man mara säker, at där finna mattuåoror. To gro-
öorne draga och fuga til sig meö flit. den mätjfa och de ångor,
som uppå sådane ställen stiga up ifrån ioröen. (a) Finnes
därjämte örterne Stachys ocha_tea, lywilta, som fabeé (§ 3.)
wdxa wid fällor, sd kunna paddorne omöjeligen (kilja sig ifrdn
befie fina livrätter. Hwab Herr Archiatern och dxibb. von
LiNi.eE erfarit om desse Diur, förtjenar at nogare iagttagas.
Sd jkrifmer Han: "paddor ( saun. 2*3. Edit. Nov. *yr;]3k
hålla sig pd ffuggrifa ställen, besynnerligen miö NB. bergs-,,

B 2 "röt,
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rötter,, (bdr de största och rikaste wattuådrorn. fmttas och
«phittaé, fom här nebanföre af oh stall bemifag) "Där ben
"stinkande ftachys 489; od) ben stinckanbe aäaea 431 wdxa.
"Jag wet ej hwab befe fule bittren finna för behag uti illa,
"luktande örter; och jag har sedt Huru paddorne trängt flg in
''i Hufen, dd fta-hys fa-tida inburité; dfwen få Uti Ukraine,
"dar cotula foetida, wdxer mer du på andra ställen, fin-nas så många pabbor, at de gå öfmeralt i Huf.n; men si.
"snart cotula i de länder tager af, förfwinna äfwen paddorne
(b).-*' Man har wäl jig ej med wihhet kekant, at ormar an,
tydt käll,och wattuådror; dock dr det märfetigif., om dtt dr santbwad (om berättas om Ronlmg tt/-l<A__l-) Den Härdradet Rörige, at han i brist af wattn, genom en lindorm uptackte
för sig och sitt folk wattubrunnar. Det säges, at när Han,
och Hans fol. pd en Q i hafwet led stor brist pd godt waM/
lät Han upföka en lindorm, som sedan wdrmdes länge för el*
den, tils l)an blef både warm, trött och törstig; Hwarpå dm
sidptes lös, och gafs noga akt på, där ben kröp ned i iorden,
där gräfdes en grop, som hade en sd ymnig mattudbra, at
den gaf ti.rdckelig wattn dt honungen och Hans .rig-folf. (c)
Denna händelsen dr swdr til at tro, och möjetigheten häraf
lämna wi t fitt wåtbe, fem ock hwad stags orm detta martt_
Men säkrare tyckes det wara, som Casiodokus i et bref til
THEODORIC de OstGiöthers Rsnung angifwer, och hwtl*ket af t>e förfarnatte wattuletare, blifro.. hållit för et wift tec-
ken til watnets narwaru: Han säger, at därest man efter fö,
Icncé upgång blifwer warse titafom en tökna eller moln af småfiugor eller myggor, fem flyga up och ner mot jorden, då de
ständigt fonas .i.afom votcigera på det stallet ; har man or,
fak at migt siuta, bet wattn firmes därunder, (d) Hr 1758då det war en så ganfftt ton fotmnar, märkte man at gången
pti area perennis i Acad, TrdgdrdtN här i Abo, som gdr i-
frdn 0. til w, WU midt om tonaste fommarett mera fuktig,

an
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an atla de andra ställen ; öfwer denna fugtigheten fmäfmafcealtit), i synnerhet efter middagarna, en oändetig myckenhet småflugor, hwilka ty.tes hafroa blifmit utkläckta i famma fuktig-
het, och uti eller wid den finna fitt nöje; men pd andra stäl-len i Trdgdrgen såg man ej til några fådana. At här war
»attuäött/ wijste sedan erfarenheten. (Se ofwanfore §2.)

Troligit dr/at hwarest witze verm.s, i mteMn.,
och molufcis sig i gräset uppehålla, torde märckas någon wd-
ta. Lumbricus, (kn. ed. Nov. 2073.) DaggmatflP, l^lmax,

sn. 2c>BB. 2089.) stog-fnigel, lefma ej utan mäta. Och af
TefUeeis, will Bulla, Fn. 2159. 2160. Helix,2i7B. 2192.
Pacella, 2200. hafwa ymnig tilgäng på watn. A gröna och
frodiga grdsställen, famt där bet dr tämmeligeti fugtigt, pläga
i fptmerhet följande _nl__..l födas och mistas: Leptura, Faun
edit.nov. 677. Vupreftiz quadripunåara, kn. 759» Noto-
nec.a, 905. Nepa,f 906. Dytifcus, Phryganea, Epheme-
ra, en stor bei af .'1._.1-.n_rns , mulca aquatilis, Onifcus,
Fn. 206i. Scolopendra od) et stags jot.bfp.nlat, fceffe, där t>e
finnas uppehålla sig pd ndgot ställe, i störte myckenhet, under
flarckafie toreka, toröe gifma anledning, at ndrmare undersika/
om någor wattuddra dr förhanden eller ej.

(a) Plinius, Hiftor. Nar. £ib. XXXI. c.ap. 111. p»g. 666, Jämför l.a
theorie öc Ja pradtique du jardinaA. p.e -_> z. _.. l« O. A. p. 51g.

(B) Herr Archiat. von l_il-..s 2Bäf!(_s. resa p. 204. 205.
fe) zmriclons Neimz Kringla T. 2. p. 124. eller Rung tt/.i.^l._>

e_.roi_.loCB Saga. _._p. 60.
t,d) ©e Notcrne til Vitruvius, de Archirc-., Lib. Vill. <3_>p. I. p. m.

3C9. jämför I_a ._..___ Lc la praéti^uc du jardinZ. pa_ 1., 8. /_. J.». A. p. J-g,
333 §. 5.
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§.?.

■et>an man fått anledning, af roiffa wattualffande wäyter
och hal, såsom i de nästföregående z.die och 4*.de §§

MW sagt dt, at mistäncka någon ort, söt det, den samma
matte fora någon ådrabör man förr ån man begffmer sig
at gräfwa en brunn, förut anställa de redan här ofwanföre
(i:sta 2.dra §§) nämnde profwen och rönen; träffa fa då in,
fan man mcd mera säkerhet upkasta en brunn och firma måtto.
Jag wil här bifoga tit de förra, et annat ganffa lätt prof,
hwarom ?2ler Kircherus förmäler i sin crgölgc, de Magne-
tifmo, Lll). 111. Cap. Vll. Han försäkrar afwen sielf hafwabetjent sig och gjordt sig nytta ödraf , och det altid med god
framgång.

Man låter sig gjöra af träö en nål, fom liknar en Com-
paff-nål, 2 eller 3 fot lång. En af dest ändar utholckar man
eller ock flofmer, Ijwarwtö man sedan fäster et stycke af nå-
got lponZ.eu,. eller mycket poreui. trät), som ldttj tager och
drager til sig fuktighet, t. er. Ahllrddet , eller ndgot annat re-
dan af mäta utmurckit träd, som härtil dr tjetlligast. Man
hänger f<.t>an denna fåledeé lilrefc&a nålen, at den står i jämn
I.alan._> pd en nedflagen påle, såsom på en nafwel eller atel,
eller ock på en trät), uti ett grop, pd det stället, l)wiltet man
mitztänker hafma watn. Ar där werkeligen watn, fd. tränga
sig snart de öfwerfiödiga och ymniga dunsterne och ängorne,som utan dtermändo ge sig upåt, i den wid nålen fästa (barn*
piga mv.tumpen; hwilket giör at den ändan blir tyngre , och
sätter således nålen iftån sit första »quMbrio, som då kom-
mer at luta med den ändan emot jorden. Han påminner, at
detta försök lyckas bast tidigt om morgonen , emedan de futtig.
Kngorne/ som denna tiben på dagen dro ymnigast/ ej än hun-

nit
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nit af Sol-strdlarne updragas och uttorckas. (a) Denna
mattu-compafT, om jag fdr få kalla den, kan med ringa om-
kostnad brukas, och borde därföre wara mera alman, i syn-
nerhet på de orter, öar man har swårt, at efter några natur-
liga mareken och fpår fpana efter wattn. Många dryga t>ag_*
wercken kunde man onaé före , och man bchöföe ej pd må
oå) fd, fom nu plägar gemenligen sie, gräfwa fiere famnar i
jorden, utan at mara fä.er om man (kall finna watn eller ej/
dd det ofta händer/ at man wib (lutaöt bemödande sår säga:
Operara <_. ol.um perdidi.

(a) Besce La rheoric _. la pra&i^ue <lv jardioage par t., §. A. l.
O. A. p. m. 318.

§. 6.

<?^igtadt Winteren i sig sielf dr ingen beqwdmlig och tjen-
Äcnl l's tit) til brunngrdfwandet ; kan man dock dd, fom el-
@vfl jest, genom upmärkfamma rön, mit» naturlens merknin-
gar, bana fig wdg och fd anledning til brunnställen. Således
är det allom bekant, at watnet altid froallat, wid tållfab och
dar .allådror löpa ndra tit bagen, mot töwäder och ibland el-
jest. Et fådant fmallande om Winteren , tärer man, utan at
förtaga sig, fd räkna t mdra Nordista Länder, där mareken
blir starkt frufen, ettdmmeligen sdkert tecken til källådror.

§. 7.
jKpfMarekens läge öro förfarne Brunnsgrdfware i stånd,
Mflr at mcd tåmmelis witzhet fdga / om det finnes någon

kall-
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Mådra i negden eller ef. @d undermifar erfarenheten ttastatt
en och hwar, at de bästa ock) rikaste toattu- ådror bryta mdst
ut, ned i d-bräddar och biupa backs-bräddar, famt mit» foten
af berg, backar och högder: man kan knapt annorstädes fin-
na fällor, dn ddr mareken stuttar något nerföre, och giör nå-
gra små insdnkningar här och där: "i synnerhet om dd någon
sandhed, någon hög knlle eller backa, eller ock något berg dr
där ndra til eller straxt ofmanföre, kan man ndstan altid ma*
ra fä.er, at finna ddr beqwäma och lattgrdfoa brunn-ställen,
(a) Gemenligen pldga wattn-ät>ror nästan säkrast fumaé uti
den wintelen, (om gjötes af den fluttanbe fiban af någon högd
eller berg, och den jdmna eller horizontella mareken och fäl-
tet därunder: Men pd det man må meta, pd hwilket ställe
just den tikaste wattuddran löper, plägar tnan g.öra få: Om
mareken dr öfwerwdrt med gräs, fer man i stark toreka efter
pd HmilEa stallen grdfet dndd wäxer frodigast; ddr dro gemen-
ligen de rikaste wattn - ddror under ; men om amen grdfet dr
borrtbett, eller ingen (drdeles Mnad fes därpd, famt för mera
rpifheté (full, kastar man up ont fommaren långs efter före-
nämnde wiuckel et litet dike as 2 2 z czvalterß t>iup, och lika
bred, och gifwer feoan i torr wäderlek några dagar i rad noga
aktning på de ställen af t>i.et, ddr den lösa mullen hdller sig
längre inpd dagen fuktig od) fwart, dn pd De andra, under
detze mera fuftige ftäflen löpa merendels wattn* ddroma: $d
sddcme stallen har jag fd wdl d min födsto-ort, fom hdrstddes,
både innom och «tom @tat>ett, funnit antingen sielfwilligt ut*
brytande Källor/ eller ock upgrafna ymniga Wattu -brunnar,
ivata belägna.

Det dr ttu ej min fa_, åt undersska, antingen Kdll -ochWattu - äörorne böra sitt ursprung dt hafwet, eller -regn*
och luft-watnet, eller ock desia höga backar och öe stora bergs-
Craäeroej hwilka efter l^ircl-sri, I_.7dvlts, Becheri och den

lax*
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lärde Rays mening ssola liena, at hälla te upstigcrnde tunsterne lil-
fammans, och condenfera de samma , likfom diftiiler folfrcar,fil
watn,och gifwa således igenom en slags diftillering i fxia luften,
fällor och brunnar deras ursprung, (b) Hwarfore ock några påslå,
om berg och högar ej wore, (Tufleinga flrömmar och fioder, famt
inga springkällor och brunnar finnas på jorden, (c) laflåbrorne
maga antingen sa sit watn isrän lusten.genom regn, sno, och dagg,
eller ifrån haf ochftöar, iförmågo af någon artra-Hon och ri.ftil-
tering eller ock framföra be. jorden sielf hyser as wam; (<i. sa lan
bet ej nekas , at wid desfe oswannåmnde fidöen, nemligcn wid foten as
berg och höga backar upspringa gemenligen de rikaste och outtömli-
gaste, samt behageligaste wamen. Oinner man i synnerhet en god,
set och limmig blå eller hwit lera , eller ock klcbbig jord möta en wid
grdswandct, fast ocf de« yttra jorden befiobe as bara sand,sd ffal
man wara tämmcligen witz om, at det ej är långt fil fteffroa wattu-
ddran. Detta fd brunngrdfware ofta erfara, och uptaga det sölr tt
lyckcligt tecken (il en rik watluådra. "Oerbam berättar i sin Phyf."
"l^ii. p. ' 15. at då en arbetare i Kllex ner len brunn , som grofs a"
helt nyd , blef warse , at den kl.bbige jordmånen bögdcs något litet"
upp , och gaf wo.n ifrån ftg, stampade han ändå (il med foten, da"
det så wåldsamt frambröt, at förr dn han kunde tomma i dmbaret,"
hwaruti han mar ncdstdpt, stod halfwa kroppen i mam, hwilket"
innom kort tid måjete 17 fot högt, men sedermera intet widare. Man"
hade häruppå ofta bemödat sig , at osa vt brunnen ,på det med ar-«
betet widare sortfaras kunde ; men alt war fåfängt , så at man måst"
låta därmed beroo."

Det dr utrönt och anmärk., at walturika fällor och brunnctc
merendels hafwa leer grund : ty leeran den emottager och behåller
watnet, men låter den intet genomstias. $(ndra jordarterdäremot la*
_a watnet (tias igenom fig, eller ock aldelcs (Tiufa watnet ifrån sig.
Detta har 6__l._l bcilyrff^ebe^sasticmnafflffccnbe^nflätltrön;
Så han i Mayntz esterletade en fåflåbra, sedan t»en yttra jorden war
upkafiader, sant han ben fammc. i en blå lera; roen som han el mar

C nögd
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tiögd därmed, utan miflehafwa dn en ymnigare ddra,lat han upgrdswa
all leran; men mcd en få olyckelig utgång, afroaffttåbran aldelcs för*
(orabes och asstannade; men fedan han lät leran återigen fastas i gro-
pen, fants andra morgon därpå , at en ymnig watluådra fig efter in-
funnit, s^ Brunngrdfware och de som rdnsa brunnar, böra dansö-
re det wdl i akt taga , af de ej grdswa bott all lera , fom wcrfeligen
dr modren til watnet, eljest sörberswa de ofta be bästa och watturikaste
ddror. Et olyckcllgit exempel hdruppd fäg jag i Vafa, då den sä
fållade Norr-Käflan , afej mera dn 2 alnars bjuplef , hwilkm i mån-
ga tider bortåt, fSrfeb. nästan hela Staden meb et friskt och gobt
rinnonbe watn , biel så wibbctz uprdnsning i grund sörderswad, at den
sedermera ej gaf ifrån sig någotfdrbd.s mycket och dn minbre til kok-
ning tjcnligit målen; ehuru jagdå hörde några , widstcpligcn tilstrifwa
detta jern-fpadorne, hwilka en källådra ej stulle lida komma wib sig,
torde dock rätta orsaken wara den , af förmyckcn lera war borttagen
eller ådran igen. dp.es,hwarsöre ock watnet förfrcann och sänkte dju-
fare i jorden , lika(om at föfet där en annan gcng.

€>mman dri stånd, at gräfroaen någorlunda diup brunn i en fan*
dig eller sandblandad jordmån, plar man gcmenl.gc.. raka på ymnigt
och god. wattn. Mwenlebes, om man wid gräswandet glnom en tat
och fast leret råkar på något tjokt nrg.um eller hmarf af sand, pldr
i det gcmenligcn finnas wattn i ymnoghet. Dessutom pläga följande
stallen rätt ofta utmärka rika roaffuäbror: ncmligcn, de som om ma-
ten längst bålla sig wdta och fura, som i fiarf toreka ännu (tia
något watn isrån sig, eller dro ehes wåta, då be andra stallen om-
kring dro helt torra; de gropar, ehuru små de ock dro,bdri wat*
titt midf om warma fom.martTag.orna fdnnes hel falt: dar wid SU*
och bäckers-bräddar, famt neban för berg-och back-sidor watn måst
altib silar sig uf, fast ock i huru ringa quantké. Wil man ån
til yffermcra miffo anställa ddr de ofwanföre §§ 1.2./. och i Ut*
jan as denna § omnämnde förföf , så löper man så mycket mindre
fMa, om de lyckas, at annjånba dar frugtlös möda wib en
brunns grafwande. .

<Sn
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<£n del plåga ej fiott bry sig meb, at fråga efter några tcfr.

til wattuådror; utan när be hafwa tilräckelig förmögenhet, låta
be på bet (tdlle de wcla t)afroa

é
brunn, sortsara så länge och sä

diu-pt meb grdswanbe, fils de raka på någon tit rcamtåber; betta
lyckas ofta; ti) ju bjupare nebju Mera wattuådror; Men bet.fatt
och iblanb stå fel.; t\) unbesstunbom möter ester något gräfwcmbe
stora stenar, fom hinbra biupore nedgående, ulan at änbå få warn,
understundom består all jorden man gräswcr igenom af en tat fi-
laluktande siö-eller hafs-lera, som längre ned blir fom en rcäftinc],
och som lämnar från sig så knapf maffcn och det osmakeligit , at
en nog angrar fm möda och omfoflnab 5 btt erfarenheten ofta bestyrkt.
(a) SfnifSt VcNpn.i!z Difp.dc oli^inc fontiurh tltllWProf. J.G.Wållenus u^.1?61.
(b) Derhams diiyl. Theol. p. no. Srtitlfål* Vc1.j,1.2!« Diljp. sx2.
/c) >!"'_. p. 5. Bcsee Dcrhams Phvf. 'll.col. p. 115.
,ci) Dcrham lib. cic. p. il. ffi.mför Veftphal* cic. Dil^. p: |. kch 2.
se) V-ftphals D.fp Jämför Veidricfcns r^s. p, 351.

§. g*
I®JP llenast meb några få ord, mil jag fil et stilf änmdrcka, ben
JlSI^ ssiljagtiga fmaf och godhet, fatnf mer eller mindre ymnohet
3^^^ på watn, fom harförcr af färstilfa jorbmoncr och belä-
gcnbeter. Forsarenheten har wttst, at be fållor före. stönaste
tocttn , fom upspringa wlb sandbackor. (3) I fynnerhee lämna
de ftällen, hwarest finnes en grof fanb, be säkraste fpår, at bar
dr förhanden el godt förråd as sött moffn. O. Hr jorbman fil-
lifa något lös och fanbig , fan man wäl iblanb finna bar fällor,
dock ofta mcd en få liten åbra, at bet fnopf förstår för bet min-
sia hushåll, (c). Därnäst dro de wattuådror, som framkomma
utur någon lera, fast de ej altid föra så roälfmafanbe watn; (d)
CD.en inunder höga betg dro goda fällor och stora ådror. ( c )
Så förhåller detta alt sig i gemen; men om några sdrstilta mi<
neralier och berg-arter finna.., bar dcha ådror unber jorden leta
sig from, fan roaene.fi Natur och godhet bäras mycket ånbras,
hwilket reban smaken och lugten allena fan lammeligen röjja.

C 2 Nel-
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Detta ar nu ben samling, af fdnnemarcken «>ch iecken M fdtl-

och wattu-åbror, fom firmes hdr och bdr anmärkta af Förfatnt
Man, och bern jag läfwade Idmna ben Benägna Cdfaren fil at
sidrstddas: Felar något, få (ok at upfylla bristen genomen lång-
liga^ erfarenhet, dn ben, fom funnat falla på min ålder. Emel-
lertid betjena dig af be dldres rön; Du Idrer förmcdelst dem,
snart nog firma ymniga maf.uåbror,af lästa dig l bin törst. Lyc-
kas big bma förföf, få försmå ej en såban naturlig gåfwa, ehu-
ru ringa, bock oumbärlig. Tacka den slöwife, för det Han lå-

tit denna rvahran finnctö afleftdns öfwer hela jorden.
och gis Honom

Allena Ohrona.!
(a) Befte Wallerii N/drul. p. 25.
(b) I_._rl.am« Ph^f. 'lbcol. p. YF. Mestzers 2_>t£. p. Is.
{c) Menrzcr. ibid. Derhams Phyf, -Xb. ,p. ,99.
(d) \Tallerii tt/dr«l: p. 2). Mentzer J. c.
(E) Wirruvius, de Atetiitett. Lib. Vill, Cap. 1. p. m. 307. ych _,o_.

M-nUas Bih. p. 19. Jämför därhos Palladius, Lib. _x. f. menl.
Augaft. Cap. 8. p. m. ,^H. 13$. 134. sch PUnius Hift. l>lar. Lik.
XXXI. c»p. 3. p. m. 666.
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