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L^Agen intet obenägit tip, Höggunsiige Herrar, at jaZ
Ä^d mogit siullefostcr, hwtlcket jaZhär taZit mig den fri-fBc? wedermäle afden uprichtiga tacksamhet forn igdre
stad kommit. D n enfaldiga walmening, hwarafmitt
at frambära; dersore har jag med flit spart en konstlad
sådana, som antingen wela s^nas wara det de intet äro,
hade warit emot mitt sinnelag; och det senare emot i3öer
krusade ord och prunckande utlatelser strhögas, I detz
önska, det 3 HögWn^ige Herrar, med i£hve Högtforna-
magenuti ymno^t matt med altHimmelsk och zoroisk sll^
pnna gladaste nögen, at med outlatelig wördnadsram^

Mine Hög-Gun- .
DiMimifaffe
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{£*« Tjenar« och Profeffor Theologfcef
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Probsien och Kyrckioherden öfwer Ulfsby och BiötiaS
borgs Församlingar /

HöZ-Ärervördige Herren,

Herr Maq MICHAEL
LEBELL.

ined i3dre beröm lige Vlamn understätt mig pryda et os
heten at Eder i ödmjukhet upoffra, endast fajom et ringa
mänge och store aningar uti et wördsamt hjerta a-
sinne åt upfylt, utgior heta wärdet af det jag har ähran
wältalighct: hälst jag trodt at den är allenast nödig för
eller föra med breda ord gisra stort utaf litet. Det förra
Ynnest/ fom i sig pe!f är större, än den behöfwer med
ställe stall min plicht wara och blifu?a, at aftrogit hjerta
me hus under Hkmmelens behag och uti Frtfcfenfl lungn
het wälsignade rvarda/hu^arjemte det stall blifwa et afgent fa kallas.

stige Herrars
Tjänare,
IORsINIUB,



Rcftoren wid Trivial Scholan i TavalT^ehus ,
VI N.Äreworditte ocb <§qi*rfce

Herr KKZ A i>i I) -R E A 3
ACHANDER.

■

commin. iCuniåFörsaml. och HarjavaldaCapel,
Ärewordige och Hsawällärde

Fen ANDREAS FLAMENIUS,

Apologiften lvid Trivial-
Ärewordirre och

Hcrr ANDREAS

VH)ptagen benägit,Gunstige Gynnare, at jag, i trist3>^ behagat betyga, allenast med upoffrandet dctza«3k lägga, at H '^et nedlagt (3dra wälgärningar
den formahn, at på eftertryckeligare fatt wisa , hurusa stall intet hos mig felas hwarcken hog exiler lust
yUcht, at oftver Eder ifrån Högden anhälla om aIJ an-

at fä
Mine Gunsti.
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Collegan wid Trivial Scholan i Gamledarlcby,
N)älHrewördige och Hsglärde

Herr MaZ. JOHANNES
TENGSTROEM

Sacellanen i NmolaFörsaml. och Alawa Capel,
Ärewordwe och Högchälläroe

Herr sOttANNEB KREANDER.
Min Gttnstige Morbror.

Scholan i Biorneborg,
Hs^wällärde

ENEBERG

af wärckelig äxUnfta emot den myckna gunst I mig
ringa blad sirer, fast mycket ofullromligit å daga
hos en aloeles otackfam. Unnar lyckan mig någonsin
Öder benägenhet giordt sig min tackfanchet förbunden,Bertil. lLmedlertid räknar jag for en dryg del af min
delig och lerammelig wälftgnelje, räknande för en ära

ge Gynnares

Tjenare,
FQRSINIU&



AäMKLn i tiifsbt) F&famUng l
ÄrewordiZe och VOållåtbe

%m ANDREAS LINDSTEN.

©anCel^maritien Uti Biörneborgs Stad/
Äreborne och XVAaktade

HerrNLNiiicn BACKMAN.
Infpe&oren,

Äreborne och XDålaHabt
Herr CARL PIHLMAN.

Infpeftoren,
Äreborne och Tvälaktade

Herr HENRICH ULLENBERG.

FM3I et ringa wedermäle af min tacksamhet emot
Ägd den gunst 3 mme Gynnare, wid många tilfäl^fWU len behagat mig u>i(a, upofffas Gder detta mitt
ringa smlleprof, med upriktig onfran, at den Milda
Försynen må i långliga tid r bekröna Åder med alt
hwad Gder tärt och fördelaktigt är. For öfrigit räk-
nar jag for en särdeles formohn at framgent få nämnas

Mine Gtymiartf

Hsrsamste tjenare/
MATTHIAS FORSINIUS.



I. Z. m. N.
§. l.

■£attt> förnödenhet mrfwar, säc man ingalundatil fm förnödenhet tarfroar, fåc man ingalunda
lämna wärt ordinaira kiökssalt det sidsta och sam-sta rnmet. Nät jag eftersinnar Senna ad<a roa*
råns nästan owilkorliga nödwandighet A ena si-

lan, och å den andra Skaparens outgrundeliga Godhets ri-
kedomar; ("5 tycker jag mig intet fela, om jag säger, at intet
Land under Solen har alOeleé fått miste om en sä owärderlig
fatt. I följe hätof synes mycket sannolikt, at watt kiära Fä-
demes land äfwen torde, i något rikare mätt, an man i all-
mänhet menar, wara försedt med denna dyra natursens för-
män, ehmuwal den ännu, säsom mycket annat, dels af okun-
nighet, dels af lvärdslöshet intet blifwit efterspanad och up-
letad, Och som man wet, at på mänga orter i granstapet
och längre aflägsne länder finnas, (utom saltberg och Gar med
salt watn,) brunnar, som gifwa ifrån sig sädcmt n?att«,hwar?
af det aldrabasta salt utan särdeles möda med makalös win-
ning tiltedes, sä stor det åtminstone at försöka, om intet wäraé.wenjke och ginffe marker torde likaledes wara af naturen
walsignade med dylika ådror. Jag har altsä fatt mig före
at uti dennst min första Academifa Larospän fortenen om-
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röra nägra n>i|& kanttemercken,som pläga t&ja Wane saltädror,
i afsigt, at derigenom, sä godt min oförmögenhet gitter och för-
mär, gifwa dem, som aro hogade för wär Hushällnings för-bättrande, nägon anledning, at miDate täncfa pH denna an-
gelägna saken, och nogare se derefter., Förmodar för öftigit,
at öen Benägne Läsaren med manlig mildhet anser detta mitt
menlösa upsät.

§. 2.
(TNNnan jag ridet närmare til mitt egenteliga förehafwan-rlK de , wil jag förut korteligen orda nägot om Salt i ge-
ISI3P men och beg ätffillige arter, samt de allmännaste sätten
at tilxeba och ftam|Faffa det famma, doch fä, at jag allenast
häller mig miD detz bruk i hushällningen, emedan den nytta,
fom det giör i Läkare konsten hörer dem tit, fom enffilt han-
tera t>en wettenstapen. Hwad för en dyrbar wahra sa tet ar,
hafwa the gamle Romare nogsamt ä daga lagt, i det de bru-
kat det säsom et mynt, hwarmed de fina tjenstgiörande aflönt,
hwadan en ämbetsmans lön ätt i dag heter pä deras spräk
S2l2rium, af fåle salt. Ja det gifwas ock de, fom pästä, at
orden sold och foldat stola deraf hafwa sitt ursprung, hwilcket
jag lemnar i fttt wärde- Sä mycket är mist, at de achtadt
saltet för et makalöst nyttigt ting, hwarföre Plinius nti fm
Hift. Nat. Lib. XXXI. cap. 9. utläter sig, at ingen ting är
nyttigare att saltet och solen $ale 6c low nilnl ett utiims..
Eljest har saltet blifiDtt af andra kallat nodUMmum 2c o-.
ptimum arom2, luttent2culum vitae. condimencum condi-
menrorum, det är den ädlaste och förnemsta fryoöa, lifwets
uppehälle, och en krydda för alla krydder. Hit sag mä förbigä
mängfaldige dels attige dels jmrife talesätt, som ordet salt nti
Latinen alstrat utaf sig, hwilcka merendels ä daga lägga helt ty-
deligen sielfwa mahtattö fört/enst, som burit namnet, säsom
til exempel, at dermed beteknas föränd, klokhet och wishet;som
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fom ock wär HErre sielf säger uti Marc. 9:50. F^-?e eV i<l^
7575 écÅas* hafwet salt hoé eder, Det är: warer förståndige.

§. 3-
fiWJ^tt är af cra slag, mcn kan igemen bringas til twen-AI ne hufwud släcker, nemligen stadigt, som af naturenBWS tilroetfas uti tott och fast gestalt, och flytande, fom
ät uplöst nti wattett och mäste genom ätgiätd af konsten brin-
gas til stadga. Det förra brytes utur wiha grufroor pä är-
stilliga orter i wcrldeu och kallas derföre Sal foflile eller graf-
salt, bcrgsalt. Dtt senare tilwetfcö af wattnet utur hafwet,
samt witza Siöar, kiällor och brunnar, och namnes för den
orsaken skull med Ijroarjetyanda namn, fåfbm sal m^mum,
haffult; 82! lacuftre Siösalt; Sal fonranum, kiallsalt; Sal pu-
teale brunsalt. Bäde jlaaen, sä wal det stadiga, som det
Mande heta tilsammaus Muria, kiörsalt, och Sal commune,
gcmcttt fatt', til en ätstiltrad ifrån de mångfaldige konst-salter,
fom be kärnkunnige af hwarjehanda ämnen utur alla tre Na-
tursens riken tilwerka. Sal loMle fallas annars Sal gemmae
flenfult, Sal montanum bergsalt it. emedan Det brytes mur
berg och är til* utseende säsom Cryflal och ädla-stenar af alle-
Ihcinda färg, klmt och genom flinande. Sädane faltbeta fin-nes pä mänga ställen llti Europa, säsom Uti Spanien, Un-
gern, Sitbenbtirgen, Pohlen och RlMand. En enda gicuf-
ma ut! 1 oblen hardt när Wielcsza och Locnn» tre miHI i-
frän Cracow, som K)t i2ci. eller iäjä. wardt af en ffofiic-kare upfuNnen stall ährligen kasta af sig ungefär 800000. Gyl-
len och hafwa et sä rikt saltberg, at man wit pästä> at det
ensamt stulle kunna uti mänga tusend ähr spisa hela werlden
meö ttträckeliait salt,hwarföre ock den lärde Aczius jftän Un-
gern räknar denna Zrufwan til det ottoude werldenes underStl et Lacinflt Epigram sä lydande:

312 si
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Si te cura manet mir2cula magna tidendi,
(^rede, ilupenda tibi Bochna, Wieliszka dabunt,
Concelebrent alii feptem miracula mundi,
Ociavum annumerec cum Sale Bochna tibi.
Här finnes både stensalt och salsten. Stenjalt fallas be

brätten, fom til feeta sitt ämne bestä af en ren salt cryftaii;
men deremot utgiör saltsten en blanbning af sten och falt.
Af bet senare staget brytes har stycken, jom kunna wäga 3°»
centner. Såbane bruka goba hushållare at lägga uti sina
Ladugårbar for boffapen, som med stort begiär sticka derpä
och tnftoaö deras gansta wäl. Uti en stod af fåbant rnåjenbe
torde förmodeligen Loths Hustru blifmit förwandlad, för thet-
hon intet lydde HErrans befalning , utan såg fig tilbaka miD
utgållgen af Sodom, En annan faltgrufwa miD (^ardone,
en stad och Hertigdöme t Catalonien i Spanien, ränttar ahr-
liZen til Hertigen 40000. duc2ter. Til Sal foiTile kan man
äfwett räkna det salt, som pä fontttge orter utaf en toijj salt-
aebtig jord urkokas.

§- 4-
MMAfssalt fatt fäs utur alla haf, men til olita mycken-
qS| het, och med olika omkostnad. Ju närmare et haf Zr
w&r belågit åt foder, ju faltrikare watn äger Det. Uti A-
lands Haf katt man näppeligen af et pund matten fä et hälftlod falt; Uti Can2len emellan Engelanb och Holland får
man ouooeft, neml. et lod af pundet; och tänger i föder, få-
fom fring om Sp2nien ännu buobelt st mycket neml. twä he-
la lod. Håras är lätt at finna hwarföre Spanien, Portu-
gall, Frankrike, Sardinien, Ma/orca &c. äro fa Xita pä
denna nödiga mahran. Utom ymnoghetett af sielfma faltet i
deras matten, hafwa be ock den förbelen, at ben starcka sol-hetan, fom werckar i detze länber, utan särdeles omkostnadkan mbunsta mattnet, och bringar fältet at stiuta i cryttaller,

hwilc-
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fyvMet hos of? fwära låter sig giöra. Det är attfS ei uns
Dexligit, at inwånarena uti ätstillige stäber i betze länber ge-
nom fatthanbel biifmit otroligt tifa och förmögna, hwilcket i
fynnerhet kan fdgaS om St. Übes i Portugall, Almahada,
Cadix, St. Lucar, och Malaga i Spanien o. f. w.

éiöfalt har ingen, sä wida mig ät bekant, ännu i Swes
rige eller Finlanb funnit, e/ heller synes något särbeles Hopp
mata, at fåbattr frambeles meb förbel uptäckas stal; och i
fall thylikt pä något ställe stulle funna låta f\g giöra, sä är
thet mägta Mligit,at tilwerckningett intet stulls löna möban,
eme-batt näppeligen någon siö lärer l)os otz gtfbaS, som har
(å por ymnoghet af benna rifebomett, at icke mera arbete
och omkostningar behöfde anwällbas pä rebanbet, än som
kunbe med aftastningen betalas och ersättas. ©och gifwer
man det intet aldeles ut för omö/eligit, aldenstund wår närs
måste Granne Nytzen, som intet äger blidare Himmel än mi,
kan upwisa tydeliga prof deraf. I^esebockertta tala om sioar
i somliga länber, på hwilcka saltet om sommaren wid starck
torcka lägger sig sä tiokt, och siummar så tilhopa, at man
kan gå berpå, som hos otz jfier pä tjS. Marckwärbigt ar
ock, hwab som berattas om mifctfiöarpå somliga orterimert-
den, (jmilfa i forna tider haft ftistt mattt, men med tiden
och småningom har det blifwit förwcmdlat til ganffa fatt.
Wore wäl om någon som förstobe saken och habe tilsälle atresa til Detbetante belar»e af riket, wille utröna, hwab hopp
framtidem kan giöra sig om en sä byr förmähn. kiällsalt och
brunsalt torbe til äswentyrs båbe witzare funna finnas, och
lättare tilrebas, om någon stulle med behörig flit spana ber-
efter. Innan /ag förfogar mig til fielfma upraknandet af de
tefn, som pläga misa sig, der såbaue saltåbror äro befinteli-
ge, mit jag som kortast nämna några orter i Europa hwar-
est saltkiällot och saltbrunnar äro funbna och meb flor nytta
brttfabe, på bet de som refa i de Landffapet/ mö hafwa an-

AZ ledninZ
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ledning, at nogare efterleta flera kännemarken , än bem jag hat
haft tilfälle, at anmärcka. Tysftanb är enkannerligen walsig-
itat med denna starten. I synnerhet är thet I^yneburgista
vch tta^^a faltet mycket bekant. Sinnats finnes i Tysta ri-
ket .pä.napcrtt oräkneliga stallen M-och brunsalt, fäfom mi
Satze cch Srrasfurt i lVlagdeburglsta Landet samt på åtstilliga
btter Uti Heffen , Mansfeld, kulda, Saxen^ Francken, Schwa-
b^n, Pommern, <)Kerrilie, Thyringen, Saltsburg, och atl-
norstabes. Merckeligit är, at ben berömbe Doöor Gafpar
ISieuman uti sina praele&ion: Chemic: påstår, at alla the sta-
der, som i Tysttand bara namn af Hal'e, hafwa så blifwit
fallabe af a^^c falt) fåsom Halle i Magdeburg, ttalle i Sa-
xen, Halle i Tyrol. Halle i Schwaben, Reichen- ttalle l
Bayern, ttalle i Saltsburg, ttallltadt / Öfterrike o. f. tt>.

I Rysiland sinnes ock åtjfilliga sttöna saltbrunuar; I
Stverige ock) Finlanb l>ar äfwen på et ock) annat ställe toift'sig falt äbror, men fä fattige, a t bet föba lönt moban at nyt-
tia bem. Annars är til metanbe , at bet intet altiD bör bo-
rnas om ett Sattkiallas gobhet utaf saltets myckenhet; ty det
hänber ofta, at bet, som btiftet berutinnan, ärsattes g<nom
Jtarflefcn. Salebes gifwa be ttalliste falbrunnarna i lVlag-
deburgista landet i Tystlanb gansta mycket salt, aldenstund
et pund sådant salttut kan gifwa hela 3. uncz och 3. Drach-
mer fatt, men swagt och wo^hnmächtigt: Deremot giftva de
Lyneburgiste och andra ofta intet mer än et hälft lod salt efter
pundet; men mächtigt, starkt, och kraftigt i jämförelse med bet
förra. Känneteknen, hwarafman sådant fan (luta, äro dels
sädane, som med smaken, dels sådmte, som med åskådandetkunna fattas, hmarfil ibland andra böra räknas cryftaller-
naH färg, stapnad, och storlek meb mehra.

.§" 5-MAchtet at stilja saltet iftån Laken eller mattnet, uti hwil-
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ken deff masende är uplost, bot inrättas estet omständigheter-
na, förnämligast estet orternas bestaffenheter. Hafé-faltet tit-
wärfes uti the warma Länderna genom solens mätma , fom
utdunstar mattnånggn, och bringar det faltachtiga wäsendetat
jkjuta i cryftalier; Men uti kallare tuftestreck låter det sig in-
tet gibta. I Swerige uti Bohus-Lahn brukas eld dertil, i
thy be fofa saltlakan uti pannor och grytor tits stötsta delen
af det sota mattnet- genom utdunstningen fötffyget, hwatefter>
de täta bet qwarblefna smala sig och fatta sig i cryftalier.
då de sedan hälla utaf fpadet och täta (altet totcka sig. Men
efter wattnet uti Wästerhafwet ar mycket fattigt på fatt, fä
kommer käriUen/ arbetet od>,webett i fhnnerhet at kosta mer
än faltet är wärdt. Doch fäsom Det är betant, at kiölden i
detta målet äger en lika werkan med wdrman, st torde ock
den kunna hartil amwänbas uti mår falla Nord, hwilcket
forstag jag finner at den Lärda Neuman gjfwit, och salige
Commercie. Nädet den makalösa Pohlheim föreflagit, fast
man ännu intet bet/ent sig detaf, sä rotba mig mttterligtt är.
Pä mifa ortcr har man bet/ent sig af luftens ätgiärd mib.
mdunstningens. befordrande och saltets ätstiljanbe ifrän mät-
fian, som hindrar bef stadgande och, beMer bet mi et stadigt
Jytanbe. Man hat til ben ändan mångenstabes inrättat fä,
kallabe Lakwerck, be äro wige med rännor ych kistor- försebbe
hus, hwilcka sä blifwit bogbe, ot luften öfweratt fan stryka
igenom dem, och utdunsta matnet, fom beftanötat löper och
dryper.. Pä somrtga ställen brukas härwid halmwistor, an-
norstädes rijstwagor och pä andra orter hästhärs borstar.
Sädatta hus 'finner man t Nauenheim wid Franckfurt i
Saltzungen, i Afchersleben, i Allendorff i Saltze, j Hel-
len, i Salts-Ööter, wid Lytze i Morfeburg, mil^ Colberg
i Pommern och fierestädes. Med hela denna besmätlliga och
kostsamma proceffen, uträttad doch intet mer än ot saltluten
eller saltlakan tit eft mitz grad concentrerar sig; herföre mäste

den
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den til fint kokas och jjubas uti pannor, innan ben gifmet et
orbettteltgit falt.(Ruttet at utröna faltlakatts hatt at hwatiehanba. Man
plägat l)ärmib betjena sig af ben Statijf mägbalcken; Man hav
ock fatffilte faltprofroare, fom dättil btukas kunna. Wil
man taga lika mycket faltlaka och lita mycket tegnwatten
waga bäba belåtne färstilt och anmärka åttlimaben emellan
bägges tyngb, fä gåx bet ock an. Eljest lätet thet fig fakta-
ste giöra genom kärnkottsten,bä man utforskat bet genom ab-
ftraflion, deftillation, praecipitation, folution, depuration ,
Ock) cryft2lliz2tion; Mett M fåban process forbrat mycket
befwät och mycken ttb. Den fom ät nogb meb en minbre
laggtanhet och "likmäl ästundat nägotlunda meta hutu ge
mande et fädant faltmatten ät, kan tilräckeligen minna lat
ändamähl pä et helt enfaltigt fätn hatt behöfwer allenast fam-
la et wist mätt deraf, fä eller fä mänga kannor, waga det
förut, siä det fedmt i en gryta och läta det koka til beg ma-
sia delen af det fota mattnet, är forof eller genom den im-
man, fom upgär under tbtningen, förflugit, hwilcket man
katt finna nät man fmakar detpä och finner at Det ar btaf
falt, läta öet fedan stå och fwalas, öå fältet fattet fig i cry.
ftailer pä gryt botten, hwilcka man altfä mager oct> jåinfbf
rer med ben wigt, fom heta kokningen hade förut. Hctraf kan
åtminstone stönjas om kokningen alstntet, någorlunba, eller
öfmetflöbigt lönat mödan od) betalar omkostningarna. Den
fom mil weta sietfwa faltets gobhet; sebatt bet ät tiltebt bör
gifwa acht pä om det äget följanbe egenstapet:

i.o At bet feet tätt hroitt ut.
2:0 At det ät genomstinligt jäfom ijs.
Z:c> At det bax ingen lucht.
4:0 At det äget en ren fmak.
s.-o At detbefinnes wara hätdt och fast och itttet miu?t

och löst nät man kännet pä bet.
6;0
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en At bet ar ton och intet smatter i luften.
7:0 At bet ät fytfetntiat til figuren eller litt tärningar

web små spltsar såsom näbb inunber.
8:0 At bet har stöta cryftaiier , och intet feer Ut så-

fom grus.
9:0 At bet lätt uplo|eé i watten, intet grumlar betsamma, och intet lämnar på båtten af kariklet något som

intet smaltet.
to. At bet på elfål sprakar och häppar.

§- 6.
MMU föt/er, at jag stat upgifwa några fatmeteken, hwarafig© kan stutas, om fåbant watten ät i negden- i:o Pla--1&& gat jorben på fådane stallen, farbetes i starck torcka,
mittxa ur sig et fint fatt, at hon feer ut som wore hon med rimfrostöfwerdragen, ock) bitet fom wanligit fatt på tungan, nar man
fmakar berpå. 2:0 Finner man, at fcojfapen och andra krea-
tur intet allenast särdeles aierna äta de få wäxter, som pä
fådane ställen framkomma, utan sticka ock sietfwa myllan
mycket begiärligen. 3:0 Katt matt ock af witze fogtars kärlek
för fådane ställen ffma,det famma; emebcm de giätna triftoai
ber fatt wanckar, och fålet>eé af en naturlicj aning, sig bersickdes flitigt uppehålla, fåledes har Herr ProfefTor Kalm berät^
tat mig, at miD Saltkällorna Uti Onondago i Nova Ame^
rica såg man nästan altid en myckenhet willa dufwor, fom
der gansta begärligt uphackade ben saltfulla jorden; Hwarföreock Willarne bygt tojox berbreben)ib,famt hade fogla-nät ut-
satte rundt omkring faltFäflorna, då de ofta på en eftermid-
dag kunde fä mot 50. och flera af deha dnfwor. Detze duf-wor äro de famme, som somlige år om winttertiden komma
ned til Nya Sweriget i otalig myckenhet, ja så, at man
wid deras flygande på hela fierbels wägenzoch mera noP-
VeliM kan fä se Himmelen för bem» 4" Blifwer man-

B warse,.
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marfe, at nar Freaturett komma at ligga pä saltachtiga rum,
få faster saltet sig vä beras hår, at de se ut som more öe
med rimfrost öfwerdragne, t synnerhet swin kreaturen. (Satt-
brunnen i Lyneburg blef fålunda först upfunnen af ett gris,
hwcirs siincka tit åminnelse häraf, ännu sages hänga der pä
Rådhuset. '

5:0 Om jorden är i någon särdeles mohtt rik
pä Salt, fä plägar hon gcmenligen jlå ffallot och bar, eme-
dan inga orter öer glänta komma fort. 6:c> Doch oro wHa
mäxtcr twärt om j.tmmäl prof tevtif, jorden är faltbtanbab
eller af saltådror igenom stutcn, sädane neml. som af natu-
ren älsta fattachtig jorbmohn, od> bcst triswas ber be finna
detta sitt element i någon ymnoghet, hwab IN be stmrt enbost
finttas mib hafs-stränber, hwarest be fatta böljorne gifwa bem
sin naturliga näring. Säbane äro följanbe:

S2licorni2 Linn. Flor. Svec. 1*
Triglochin Linn. Fl Sv. 298. 299.
Atriplices marit. af ätstilligct stag.
Salfola Linn. Fl. Svec. 206.
Starke Limonium» Linn, kl. Svec. 2^4.

Det ät mätckwätdigt, at attteu benna S2licomia, eller
«nbta fpecies Salicomi*, nästan altiD waxa uti näOen tit
och runbt omkring faltkällot occh fallsiöat, stmt pä /otd, fomät full med tbffalt, och det i alla 4. wetldenes delat: stle-
des finner man af Doetor Lerchs obferv2tioner, at den
sinnes ymnigt mit) (Saltkiällorna i Rysta Allén; af åtskilliga
Refebestrifningar, at pä dylika ställen annorstäds i Alien; afSalig Herr ttalselczvittz, at pä saltfulla ställen i Egypten
uti Africa; af mer än mängas skrifter, fom strifwit om salt-Jiällor i Europa, at de haft denna tit gtanne; af^lag. Sten-
bXcks berättelse i Kongt. Ä3ettenst. Acad. Hanbt.at den wäxer
mid Saltkiällorna i Lohteå i Osterbottt; liFalebeé harHerr Pro-
feffor Kalm berättat mig, at ben i största myckenhet fans
m\D Onondago saltkiallot Uti America, hmilcka boch tigga

mot
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mot €o. Swensta mihl frän hafwet. Detze och fiere af sim-
ma art pläga gemenligen alla finnas på flika ställen, doch
understundom allenast fctntige af dem. £)otf> ar at märcka,
at på de ställen der jorden för starkt ar upfhlb meb fatt, kun-
na ej heller några af detze örter komma fort, utan de mäta
då litet på sibotta deriftån, hwarest /ordmähn är något min-
dre fattad>tia. 7:0 Lägger fnon sig sebnare på siibane ställett
när winteren begynnas, och går långt förr bort om wären,
fä at salta platser altiD fynas bara, när ben bfxiga marcken
ännu har" pä sig en tämmelig tiock fnöstorpa. 8:0 Gräfwer
matt en liten grop pä et fäbant ställe, fom ofwannembbe tekn
utmifa, och låter watten fila fig i ben famma få stall man
finna, at bet fmakar fåfom fälta om man boppar fingret
deri od) sticker berpå.

De förfök, fom Chemice pläga anställas, at blifma m*
derrättab, #om Kiöksfalt (Muria) finnes uti et matn, kun-

na inhämtas uhr Prof. Wallejui Hydrologie;
och af anbra.

G. a. Ä.
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