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*J3robstett och KyrkohsrbeN öfWV ikaiis Församling,
HöZärewördige och

Herr Johan Ko^«oVl^3,
Gunstige al-Gynnare.

Vice.pLftoren wb Ikaiis Förlamling,
Mäläreworbiyc och

Hcrr jo«^^ ROTHOVIUS
Gunstige (feyntiare och Anförwant
(^nmmmitteren Wlb IliZliz FotfaWlma.

3lreworöl>e och *£o<?\r<Mlårbe
Hcrr l)^l^lLl. rothovius,

Sonncrlige Wan och Gynnare.

Hanbclsmannen uti
'Höaw^lF

Hor ISAAG
Gunstige Gynnare

§§enynnest och godhet hwarmed I, Mine ©unstiae Herrar,
öfwerfygar mig ock nn wib betfa nlfulkf om Eder bewä-

het tilstrifwa Eder fatta mi t borsta Academlssa arbete, 06) be-
affiat, at därmed Wll/a aftiwa ben mig mebafarsa gunst och
re för Eber hyser; uptagen förbenssul betsa säsom en ringa pant
cm Eber 06) Edra warba Änfioriaas bestanbiga wål Fram-

Mine Gunstige Wäl-
Hdmiusaste

DANIEL



Kyrkoherden öfwer^Zppsserd^KslllmHflacl och Stora Församlingar
XD4l<?rew6rdme och <oglärde

Hcrr Mag. JACOB E3TLANI)ER,
Gunstige sB<Jl*®pnnare.

Capellanen wib Ikaiis gcrfatnfma,
Änwäroige och <>o(twä\\åtbe

Hcrr Ll^lAB FONSELIUS,
Min ©unjlfge Herr Morbroder.

Mb- och Handelsman uti (IKsMmXttad,
Väläreborne och Hslwälakta'

Herr atthias brunck,
Min Gunstige Herr Morbroder.

Stapel-Staden Björneborg,
aktad
BACKMAN,
och Ansörwant.
SBäXSorinai* och Anförwanter, stäbfe behagat omfatta mig,
gna filglff, i bet fag åtagit mig ben bristlgheten, at i ödmmk^'
pruda bes magra >blnd meb Cdra warda Namn; icke. i . den.
godhet, utan at daru eb, ädagalagga den wördnad, som mitt in-,
daras." Jag stal ei mfaxlåta at städfe anropa, den &cg(fä,
harbar med wörbnad"

Gynnares och MMlvMttS
tjenare
ALCENIUS.



Capelianen wid 31013 Forsamlmg,
äreu?or6tge och Högu? ål lärde

Herr Q^Z^l^l. ALCENIUS,
Min Huldaste Fader.

§Wed fardeles nöje emottager jag denna af mig länge efter-"¥*Y längtade dagen, dä jag får-offettteligen nedlägga en liten
ftttkt af Eder, Mine Huldaste Foräldra.s, Mångäriga och mes
tinga wilF gjorda. kostnad på min fortkomst och förkofran,
hwilken altld af Eder waxit ospard. Jag har ofta tyckt det
aldeles ofwergä Eder förmåga; men 3, hafwen Wf försäfi-at
mig, at jag ej behofde draga i betänkande at gå i utläggning
föraltHwad -jag ställe finna högstnodwändigt tändatil winwa!-
fårb och nytta med tfteit. I hafwen altid funnit Eder förnög-
de m.d det IM 35^ft,,ochJ)ain)end^fo^erfaK
walsignelfe uti alt Eoart sörehafwande; få at I, hafwen med
nöje anwandt Det icke allenast til min, titan ock fiere mina Sy-
stons fortkomst. Jag boros fördenstul wid detta tilfallet åga>
en lysande talegåfwa och en wäloj-wad ittnga', at aMldra lnl>
ne Huldaste Föräldrars ftikostighet; Men fom jag måste erkän-
na min oförmögenhet i desie stycken; så hopM jag> at mintz
Huldaste Föräldrar taga wifja» för wcrket. Häremot stal jag
aldrig underlåta, at anropa dett aldrahögsta.,, det han. tå.cktes
Upfylla, hwad för mig brister, med ett ymnig och rik walfigs
Nelse. Samma den altradande Guden styrte mine HulöasteKöraldrars krafter uti den dageligen tillagande ålderdomen', och'
Mlane Eder många och sälla leMds dagar oh.til hugnah^ochi
wålfärd, med hwilken önstan jag har ärän til mit yttersta., mÄ
barnstig wördnad framhärda " r '

Min Huldaste Faders
ödmjMydlglle fan

DANIEL AICENIUS;,



Capellanen wid Hmola Moderkorko Förfamlmg
X3^!<srcu>or6?cje och HöZlärbs

Herr Mag. GABRIEL ALCENIUS,
(Samt

Comminiileren
HrewordiZe och Hogwällärde

Herr Johan alcenius,
Mine Käraste Bröder.

Sjndw betraktande af hwarsehanda annat, förekommer mig,
ts*> mine Käraste Bröders kärliga och öma hjertelag emot
mig, Mm det, hwiliet af mig med all tacksamhet borde for-
ssyllas; ntctt få oförmögen jag år därtil, fa öfwertygad år jag
ock därom, at 3, det intet åsttmden. Etttcolertiö hoppas och
anhåller jag, at 3/ mitte Käraste Bröder uptagen fatta mitt
första Academijka lärospån , hwtlfet jag Eder lilagnar , fåfom
et prof af den tackfamhet och erfånfla jag altid hyst och hpfec
for den mig wederfarna godheten.

Almakten ersatte hwad for mig brister, och gore Edra da-
gar Ma och gwnffande in til fena ålderdomen! Så önstar
jag, fom ståndigt wil wara

Mine Käraste Bröders

trognaste broder
DANIEL ALCENIUS.



Min Herre.
ssss^kaparsns godhet ar intet mindre lysande i de stapade tin-

3 'gen, än hans oäi deliga rcfshff; to det ena ft wäl, som
3^^V det andra ar intet allenast underbart til fin konstiga bog-
nad, art och egenskaper, t/tan ock fil den nytta, som därafmän-
nisto.siäg'ct synnerhet fttfTyter. Det tyckes w)U, som åtftittio>t
wore o§ siadcligit; msn om saken närmare granffas, sa finner*
malt, at i alt ligger fö-borgad' en härlig' nyrta. Männlffjan
har igenom fördarfwet rakar ej allenast nti Wumttggfté mörker,
utan ock i tröghet at noaa unde söka det, hwarigenom så wäl
©uöS ära, som ock des, cg?n fördel befrämjes. D Irföre haft
wer ock S aparens godbet behagat så inrätta Naturen, at den
ffal drifroa manniffan fil at söka infigt i de ffapade tingens kän-
nedom och anwändande fil silta egna behof, hwarigenom deit na-
turliga makligheten, om icke aldelcs, dock åtminsto^ til en del
ashjelpes, samt fiit och idoghet däremot skarpa fat manniffliga
snillet. ■" At det så förhäller fig, därpå har Mm Herre i detta
fit lärda arbete aitwit,bindande brtöté; To GrasmaEen, som
Min Herre bestrifwit til des ffadeliga werkem, har dock ajfroft
anledning til många nytt'ga förfök, och därjämte lcka fom np-
eldat mangens flit, at hämma en häraf tlpkommande städa.
Dcttq Mnt Herres arbete är därföre mycket nyttigt för det al-
mannå. Min Herres tankar .aro mogna och med gntndelighet,
ej mindre än behagelighet utförda, så at det e;' annars kan, an
utmärka Min Herres alssanswärda egenstaper och dygder. Jag
lonffar ock ingen ftita^ogre, an at en rik belöning måtte blifwa
stjorden af Edert oförtrutna arbete och ofparda fiit. S^rbnft
wer med all upriktighet

Mm Herres

Förtrognaste Wän och Landsman
Ft COLLIN,



Sorctat.
't ostridig och för detta afgsord sanning det är, at
et Lands oti) . Rikes walmåga grundar sig på en
förnuftig cl) wål inrattad hushållning; så klart
och tydeligit däremot åx det, at en sörwand l)uéf
hållning bidrager til et Lands och dliht totala
undergål;g.l^^^^^^^^^^^^^^^^^W

e Erfarenheten och flcre Historier lentna osi nog tydeliga och
bedrösweliga wederntalen, huru uti aMllga landet:, som aga de
härligaste naturs förmoncr, hwilka kulma önstas och åstundas,
mwånarena attdock aro ussa och fattiga, allenast darjöre at de
e» kunna eller förstå nytfsa och bruka de af delt Högste dem
förundta förntoner. Däremot har man åter nog tydeliga be*
ro is , at de, : åt. Hwilka naturen tycks war-t nog f^rsam och
härd i jämsörclse mot de förra, hafwa Dock kunnat uti gansta
mycket bringa sig fä l)ög? genom et godt och förnuftigt hushälls-sätt/at de cj allenast kunna tafla med de fölstitamde om före-
trädet i walmaga och rikedomar, utan ock \x>iH därutinnan öft
wergå faitil

A Har,
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Haraf fan man handgripeligan finna, huru nyttig fa?s#

hålls wetenffapen ar; 06) borde således intet föraktas och wåtds-
losas hwarken af en eller annan, utan häldre i högsta måtto
ombcflitaS.

Onffeligit wore fördenstul, at denna få högt angelägna
Wetenstap stulle få wäl Wlö publica Scholor, fom ps',v2t3 lä#'
ningswerk mera, än hartils stedt, blifwa HanoHafD, och tpöelt»
gen och grundeligen inplantad hos ungdomen; man stulle då in-
om en kart tio få etnara des

? stora nytta. De fom då för-
wärfwat fig grundelig insikt harutinnan, kunde sedan åter up-
muntra andra , när de blefroe sådane tnedlemmar uti et sam-
hälle, som böra föregå andra med goda och upbyggeliga erera-
pel, så i detta, som anuaf nyttigt. Hände det, at de ej kom-
me at bekläda sådane ämbeten, som intet nodmänöigt fordrade
denna insikt; få hade det ändock sin goda och rifeligen belö-
nande nytta med sig. I fädant fall stulle intet Oeconomien
bchöfwa undergå få många och stora oden, fom nu ofta ffeplägar af wårdslöshet och okunnighet

t
utan då siade de ock til*

gång at råöfråga sig, fom e> t)a\t filfali at förwarfwa sig den-
na kunskap; och fåledes lunde igenom tidiga och försiktiga att-
stalter hwarjchanda hotande olyckor förekommas; men emedan
fä få wilja anwända någon tib, at förskaffa fig någon grunOe-
lig insigt uti denna metmffaff, fedan de blifwit deras egna
handledare, få måste nödwänoigt Oeconomien tlifwa. lidande.

©e wi allenast med ttpmårffamhef på ångstotfelen h»år t
Finland, få e finna wi, at fan i månaa mål af idel okunnighet
och wårdsloshet måste undergå flera oden ocl^ förändringar.
Jag har ofta med forundran sedt, huru många ångar, som fil-
forene burit frodig n>åxt, blifwit geltom okunniga och wårdslosa
ägares handterande få moflupne, ffogrottxne och annars obruk-
bare, at öe ej widare kunna nyttja dem med någon fordel.

Ka-
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Kafte wi an widare upmarksamme ögon på tvista siaD

Inftäers och kräks förhållande i denna omständighet emot wår
hushållning, sa finne wi, at ehuru små och oansenlige öc wi»
första påseendet förekomma est, sinnes Oe dock wid nogare öf-werwägande funna tiljoga oj; n.og droga och kanbara stador,
ont icke tidig sö siktlghet och upmårF|arnt)et bli>'wer brukad dår-
wid; ja, de kunna ofta med stål raluas ibland de största och
fällbaraste; ty man wet, at deste aro , staild, at atom en kärt
tiö föröka sig til en otrolig myckenhet; och funna ledan inom
en lika om ej fartare tid tilstynda ost allmänna lundsplagor.
Til exempel Sades- och Rot-maffarne, inom fiere andre.

Den städa fom fiere flags infeäer sitledes tilsoga ost i mår
fcushållning, borde tjena ost fil en upmunfran, gt nogare un-
dersöka deras lefnadsart, samt at utforska hwarjehanda sått,
at anfen aldeles utrota dem hos ost, eller åtminstone at kunna
förekomma den städa de annors funna tilfoga of. I fåöant
ändamål har jag tagit mig före denna gång, at handla om'
den så kallade Gräs- eller Angsmasten, som somliga år gör
otrolig ffada på wåca angår,

e och inom kort tid kan åstadkom-
ma, at på Öen ang, som först om wåren lofwar den rika-
fle graswaxt, fat in på lommaren ej lönar mödan at kom-
ma meö lia.

Jag widgAr gärna at ämnets wigt och wärde fordradestörre itpmårf och mognare \nilk at behörigcn utföra det,
an jag hos mig finna'; men som jag tillika wet, at det
ock kunnat hända någon annan, så hoppas och anhåller jag,
at den ©. L. ej obenagit urtager fatta, hwad jag i lika wal-
mening och skyldighet underjtått mig i dagsljuset frarrgifwa, at
därmed bidraga til det allmanna båftat befrämjande eller mit
ringa pund.

§. 1.
f§este Grasmastar plåga fomliga år i otrolig myckenhet in-v finna fig pä angarne på wiha orter, och dar göra en gam.

AZ sta



W)4 c M
sta stor städa. Således wiste de sig til otalig myckenhet år
1741 uti Maji, Junii och sulii monader wid Upfala på den
få kallade Kungsängen, Uvilfa då för tifan Phiiofopbiae Ma-
giftern och /^chun6ten, sidermcra Aftron. Prof. Herr Mårten
Strömmer obferverat och i Wetenffaps Academiens Hand-"
lingar falt wal beffrifw t O). Afm:nleöeS har Medicine Do-
N^ren och nnwarande Arrhiar. Herr Hk«änä>l LXcx obftr*
vem dem f.imma år reb tid i Helsingland, Gestrikland och
fiere andre oreer, och aifwit på dem sammaledes omständelig
bestrifniig i Wetenstaps Academiens Handlingar (o^. De ff&l/anfee aren därpå wiste de sig äfwen på åtstilliga stallen om-
fring Unfjia, men merendels i mindre antal. Bagge deste
först anförde åren, hade de ock infunnit sig i Bohuslän til stor
myckenhet, och gjoröt på angarne stor ffada. Äfwenledes har
man famnta tid funnit dem på åtstilliga andra orter i Riket,
åren 1747, 1748 ock 1749 foto de få illa med angarne på fie-
re ställen i Uoland, at ef last hö, fom förut såldes for 9 dalcr
Kopparmynt, nu stegrades tif 42 daler samma mynt. (c)

Här i Finland har man blifn^it dem warfe fiere år, få>
loin i fynnerhet i de här nära wid Abo fringliugande Soknar,
och lifaleöes i Nyland både år 1757 och åfwen sistledit år
1765., då de ofta til en fa stor myckenhet infacjif ängarne, at
de uti Maji och Junii månader upfratit nästan all gräswärten^
där de wandrat fram; gammalt folk här i landet weta ock på-
minna sig, at de afmén i deras yngre år sedt deste mastar i-
bland göra margfallt ffada på ängarne. .

At deste stadekräk ock wist sig i Osterhotn for någon ti)
tilbaka, berättade mig i sörledne höst Herr Ofwer,lnlpe<^olen
'W^l^än i Chriftinarftad, hwilken fade sig sielf blifwit dem-
wane på en nära wid Ctaden belägen dug, Storängen kallad.
Jag fant af berörde Herr Ofwer-inspe^olz berättelse, at de
of Honom oblervelgäe ängsmastar woro aldeles de famma,
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fom jag tagit mig före at här bestrifwa. ©et fan hända , at
de både förr och federmera »wist fig, ehuruwäl det intet ännu
bliswit få allmänt kunnigt. Däremot har man sig icke bekant,
af deste slags grasmastar bl fwit observerade på många ställen
utomlands; men de haswa dock i fat stället andra siag, fom i-
bland ej mera stona deras ängar, än wåra, wåra.

I norra Amelie» infinna sig ock somliga år en obestrifwe^
lig myckenhet mastar pä

rangarne, hmiJfa där i hast bortfräta
eillgroDån; men om de aro af samma siag med wåra, eller af
en annan axt och ssag, fan man ej weta; Herr Prafes (jade-
ej fått filfåne under sit wistande därstäoeö, at undersöka och
bestrifwa dem; ty de haöe ej wist sig då de åren på de ställen
han wistades. Herr Are!,, och Ridd. von I^t^ivé berättar i sin
Skånska Refa (d) at ehuru denna grasmast år 1749 i mer an
stor myckenhet oswerfäckte en fal af ilplands ängar, funde hat?
dock famma åt:, ehuru noga han gaf akt, ej finna fat ringaste
$>år til dem ned i Wfåne; och af famma Nesa (e) tyckes maw
hafwa anledning at (luta, at denna gräsmast aldrig lärer oroar
Sfänsta angarne.

(») Bese utförligare fdvr omt^lte Aci>^.m?ens Handlingar för ar 174?^
s.,^, 46**49. (i,) Äfwenledcs pag. 40,,46. (c) Hcrr /^lcl,.

' ech Rldd. von I_inncs Stttnssa Resa pag. I*7. (d) Samma Bot 167.
X^.pag.lB4.

§. 2.'
Gemene man, och understundomäfwen andra, tro fig aga

et nog npsiädat förstånd, hysa ofta alt för underliga fanfar oM
deste Gräs- och ängsmaffars ursprung; ty som det ibland ster^
itt man den ena dagen om wåren fan gå öfwer en cng, och ej
märka dar det minsta.tekn til någon mast, och. en eller par da<
gar därefter, fan det fräfa fullt nästan på hwart ställe af cn-

A3 gen;
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oen; så kunna de, fom ej hafwa eller gifwa sig tid, at under»
fora noga fafen, swarligen finna, hwadan i en sådan hast en

ftg» grufwelig myckenhet mast blifwit dit fotat» : man faller
då på dwarjehanda gltzlmiaar och fanfar.

t .Därföre finner man,
at somlige gamle pasta, idet de aldrig filförene hwarken fet>t el-
ler hört talas om dem (3). Andre hafwa erhindrat fig, at de
förut redan wid år 1716 sunnifs på åtskilliga orter (b), Som-
lige åta*, at de fttt dem litet hwart ar (c). Kyrkoherden Ek-
nän uti Qwill i Bohus lån har wetat berätta, at unDer den'
tiden han ttu^srZe i UpiYia, jom stedt isrån år 1705- til 1715
mycket af dem funnit wid Upfala på Kungsangen (rf). Bön-
der och anöre både i Swerige och Jtnlanö hafwa trott och
tro dem komma ifrån skyn nedrägnande, det många sikt med
fiere Historier befanna(e). Såsom 1:0 At de östa blifwit dem
warse på snön om minfcrn (l). 2:0 At en eller annan funnit
dem på en wäf fom legat i blckct, och då de blifwit afstakade,
stulle de åter blifwit dem warfe nedfalla ifrån styn på wäf-
wen(g). 3:2 Af många dem werfrligen fett nedrägna med
hagel, och jedan funnit dem på deras hattar (l,). Somliga tro
dem upgro ifrån jorden(i) utom fiere andre Historier och be-
rättelser, hwilka jag for kortheten stul måste förbigå.
6») 3amfsr Prof. Kaimz Wästgötha ech 25o$u*MnjF* Resa litföiligare

p^z. ,6. ili. 15:. 159 rch 167. (K) Samma l>Of pag. 217. (c) Dico
P^. 172. (a) pa«> 152. (c) P3ss. 70. 151 ech 172. (l) p. l^l.(8) l"2« tsl. O) l^- 152. (i) pag. l;^.

$ J.

©enu anförda och dylika dels riktiga, dels orimliga me-
ningar hysa gansta många om boga mastars sramalstfing; ja,
de funna wäl ock med mycken häftighet förfäkta dem, fom aw
aldeles ogrundade, och äfwen beropa sig på fafra och oemot-
ftjeliga ron. Men en och f>war, som warsamt och noga

gran-
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granstar saken , maröer snart och lälteligen finnande . at destemaskar, äfwen fom andra lnle6es, haft fina föräldrar, ochframkomma af de frön och ägg, fom deras modrar ärci sörutpå ängen nedlagt. Med deras framalstring går få til: når
om wåren tjenlig och tilbörligen warm waderlek infaller, få at
tjälen är wäl ur jorden, och öfwersta jordbrynet uptinat, ut-
kläckas af solens warma missar 'äf de agg, loin mastarnesmödrar lagt på ätWn året förut; detta framkläckande ffer tidi-
gare eller fenare, alf fom wärmanr

tidigare eller senare om wå-
ren infinner ftg. Här omkring Abo började år 1757 de förstwlsa sig de sista iVgarne i Maji månad; men år 176^ ej Hrr
an i början af Junio: de äro i början helt små, at man näp-
peligen fan fe dem ; och gemenligen marker man ej förr fil dem,
förr än man börjar blifwa warfe, at grönstan från ängen sör-
swinner på somliga stållen, och hwifa ell r swarta fläckar här
och där af skiljaktig storlek wisa sig: den utkläckte masten an-
gripet* strart det späda gräset: andra wäxfer städar han ej.
Alf som han hinner mara, blir han mera snål och froj?ande:
sinnes nu af denna ohyra en gansta stor myckenhet på ängen,
få utbreder han sig ofta i en lång linea eller rad, fom en til
staktning upstald krigshär; och gå få fram i bredd öfwer än-
gen, frätande och förtärande bort alt hwad af gröna gräsarter
dem möter, lemnandes efter sig swarta marken, fom strart d.lr-
på af fölens hetta hwitnar. Så snart masten gjordt ssut pä
den ena ången, fogar han straxt fram til den nastgränsande.
Möter honom något wattudike, och maten blifwit för honom>
all, begilwer han sig utan mycket dröjande i diket, och simmer
på sit sätt öfwer til andra sidan , där han straxt faster fig i
grasstraden eller hwar han får i, och hieloer sig up; hwarpä
han igen börjar sit frostande; men ganffa. ofta händer, c t han
i wafnet fär sätta lifwet til. När han ungefär i 4 weckor så
härjat, uphorer fmåningom fro§anöef, och infaller des förwand-
lingstid; han kryper då få tätt ned til roten af gräset och gras-

tuff
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tufworna, som f)an kan fomnta, hwarest han smänlngom för^
wandlas från en jwartaktig mast til et brunt aftångt äggllkt hus,som fallas Pappa Chryfalis: om mande första dagar, sedan
han så forwandlat sig, rörer wid deha Puppor, röra de och
wrida sig omkring; men efter några dagar märkes ei denna
qwickhet; wid siutet af sunii manad Mledit år hade redan ma-
sta delen på ängarne här omkring Abo undergått denna sör-
wandling.

Scdan masten legat i detze puppor ungefär 14 idngar,
framkommer han därutur förwandlad fil en ftaul, som sidan
han setat en liten stund och torrkat sina wingar, är färdig at
flyga omkring; forledit år hade framkommit på angarne har
omkring Abo utur Puppome de första fiärilar iden ir Julii,
men de hade fortfarit at sedan framkläckaé ända til och med
den 30 af nygnåtnde'månaö, hwilkct förmodeligett kommit där-
af, at för öen ostadiga wadecleken och andra orsaker ej alla på
lifa tid blifwit utkläckta från ägg , ej alla på lika tid siutat at

m.m. Så snart siarilarne framkommit, äro
ehanarne straxt

tilreds at. para sig med honorne, hwarpå de börja draga omF
sorg om deras Pofterirers förökande för framtiden, i det de fli-
tigt lägga sine ågg har och dar wid gräsrötterne. Den som
känner besia fiärilar, och i Julii. manad går öfwer sådane ängar,
dar detze mastar i myckenhet warit, stal blifwa warse små fiä-
rilar til tusende och milliontal upfiyga ur gräset.där han går
och i fall fat då nägot blåser, följa de wädret; men är det lugnt,
fprioa de sig hit och §it> En enba hona af dehe har från zoo
til 4QI a sOO ågg, och wål ibland fiere: man finner då läf-
teligen, huru grufwelio/n de på kort tid kunna föröka sig. Öu*
der den tifan de äro fiärilar, aro de

t
flitige i sit fiygande från

det ena stallet til det andra, och därföre kunna de med wädret
och äfwen annars, småningom flytta sig til de ångar, som ligga
långt ifrån det stallet, där ide den sommaren sielswe först bii\wit
framklockte. £11 som känner deha fiärilar, kan härföre lätteliaen

om
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MnOwMtMr^iMlhnn ifmner dem Wöft t tßocftnftf' p5 ett
Hlg, dnr man detWt ej wetat af grasmast, spå >at naF-Mande är den dar i myckechst stal infinna fig. Herr Prafeg
HaV iberåtlalt :tiii^'^rfMwr.afr>^linai«BttiM&, j^ä^e-'om somrna*
«n^^MnHa.^ars nDamiemarks Sokn i Uplmid, somBrr fj haft grasmaff pZ finanngor, ffntte följande öret 1744.ft dMafiMgrk^ an d^ei lMs med at fFota; men hade ej nämnt
Ns chwad grMd Jan sig det förut: fom han fpådt så steddebet^lWndermi mmte,at Jan; trollat dit på dem famma mast,
eftewhmi st wifi hotade dem ö«t fornt därmed, och hade de re-
dan faft M^iifinmt^wu honom: När We fiarilat M fliH'alt; Piitfrfn^nMinfeaifc en^Wcka efter Heras tramfomst, döve bcht z och af de agg be lagt på ängen, franckonuna. följande
Hr n^a mastar, om ej voåfatUUn och ftglar göra ändring däri»

©ennafiaxil ar noga béstrifwen af Herr Arch, och Ridd.
yon Linné*uti des Fauna Sv-ec andra e<licion (2) fewarefl
den kallas PKlllZena Bombyx (tzl-l!Mlni») fpirilinguis ; 3liz d£-
prefUs grifeis* Nnea ramofa lunulaque glaucis. feffcncbeapnes, fom redan förut ar nåmnf, bäde mastarne ock fiärilarne
noga bestrefne t Wetenstaps Academiens Handlingar for år
11742 (b) hwarest man äfwen Tab. 11 får fe figur eller ritning
yå både mast, Puppg och fiaril. Korteligen: panfarne aro sira,
mrt> gråaktige på brunt stötande wingar, mitt utur hwardera
$f den ofta wingen går en fywit ränt», som på andan blir twe#
klufwen: nedan for denna rand; just där hon är bredast, och
förr än hon btifwer twekluswen, sitter en bkf fiäck lik en half-
måne.

(a) $.1140,. (d) fax. 40 48.

§. 4.
Underligit synes det wäl wara, huru oefe kräk kunna wa-

w få länge' och ibland fiere år fcorta, utan at man stal fe tit
B dem;
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dem; men de kunna dock wara framme litet hwart år, fest in>
gen gifwit just få noga aft på dem. ©amma tyckes åfwen
berättelsen om dem i Bohuslän bestyrka, nemligen at de blis-
wit dem warfe fiere år efter hwar annan , fast gansta Hut O).
Hwa före de wifta år infinna fia uti få otrolig myckenhet, och
åter hela långa tifan däremellan ej fes til, ar wäl förnämsta
»rfaFen, af de då först komma fram til så otalig pmnoghet,
nir för dem en tjenlig wadcrlek infaller. På famma fått göra et
stags ©räshppper, fom finnes i Norra America, och faWai
af Ena/lsluannerne Locufts, hwarom omständeligen talas uti
Wetenstaps Academiens Handlingar för år i7?6.(b)

(a) Bch e^lsor KaJms Wastgöiha och Bohuslänska Resa 733. 17?,

!
§. 5-

Den ffada deffe kräk tilfoga w.^ra^ ängar, ar gansta stor
och Fänbar; ty de åta up det späda grasit, få at man gemen-
ligen t\ har at förwanta något hö det året af de ai^r, d'r
d.sie framfarit. Sedan de anda til roten ätit up det fpada
gräset tillika med hjertbladen, och stark torrka och hetta föl.eti
på, fom gemenligen. hos ost 'om wåren ste pläaar, så utdör i-
bland största delen af gräftpå ängen. Hwilket NOgfanif er-
farenheten i itl'gar(>). Hwarlgenom deke ängar anWfigen &p*
pa i bördighet ofta för fiere år i rad. 'Detta är icfe.cen enda
städa man af dehe har, utan ock, sedan gräset få tidiat blifwit
upåtit och hindrat i des wåit få en hoper andra w.'xter, fåsoni
Rgnunculi, <32lium, Anrhemis med ffrre;l)wstFe aro stade^e eller^
minfat nyttige för bostapen, mera frihet atwafa och: föröka -g;
de taga då lofwen af gräset, qwafwa dct met) sina breda blab,
froa sig famma sommar starft, ocl> fålunda på hwar»ehanda
fått foröka sig til gräsets utrotande (b). Härigenom befrämjas
äfwen moha på angarne. Således kan man med Ml (fatt.m

te
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de ängar for focrVtge,dar andre för kreatllren nyttige orter wä-
xa, dem mastarne låmna oroide, s.som til exempel, åfffillige
ärtarter, fom 2Bspling, (TrifoliurrO Lathyri, Vicis, Medi-
Cago, Lotus K. (c ). Det är obferyerat. at af grasstag är
Aiopecurus pracen(is på Swensta Hnakafle, den fom de fä
wara få gode och letmta i fnd; orfaken öårtil ar fat, at denna
är ibland de första, fom om wåren börjar stjuta up, och fåle-
des blir för groft åt denna fpåda mast at sortaras (cl). Här-
af kan man tydeligen finna , huru nyttigt det wore, i fonnerhet
for dem, fom ofta befwåras af de§e stadekräk, at förstaffa sig
frön af deste, och sedan befå fina ängar därmed.
(a) Bese WlbarC h&rOM Profetior Kalms Arner. Resa Tom. 1. p. 38. (b>

Wct. Acad. Hand!, för ar 1742 pag. 42. (c) ibid- P2g. 4). (ä)
Baron fauner* tftNfAr em äter och ang pag. 142 och 143.

§. 6.

Den Hogstas fynnerliga försyn och godhet mot manrnlTan
stönjes nogsamt harwid af det, at man wast altid feot deste sta-
dekråk lämna kornbrodden orörd Orsaken dartil tyckes til
cn del wara, at denna fäs redan så tioigt, at den hinner wåra
lfrån dem.

At Råg- och Hwete-brodden få lemnas ororbe, ar ej så un-
derligit; t»> deste fåd^sflag sås redan mast allestädes om hösten, och
fynna så mycket mera stadga fig, at maffarne aldeles intet rå
med dem. Man har dock exempel, at de ibland, fast gansta
fållan, angripit all siags brodd fåsont i Bohuslän, hwar-
est gemenligen läs allenast Wårråg och Wårbwete; och fatt
fyånba, at det den gången blifwit fådt anfen mycket fent, eller at
broööm kommit mycket fent up, och då warit mycket späd, när
mastarne infunno sig.

Btz mark-
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' Markwardigt är ocf, at bege ej funnits angripa betesmar/

fer, ehttruwäl de warit bewurne med et och samma grasstag
fom ängarne (O, tor hända oärfore, at mastarnes föräldrar
anteu ej funnit nyttigt, at dar lägga sina aga, eller at gräset
där warit för fort.

(2) Bese Wetcnffaps Academiew Handlingar för ar 1742 p^. 45. och
prof. Kalms Wästgötha och Bohusl.wsta Re,<l paz. 151. (l>) Sam-
ma bots pag. 72 och 151. (c) Dico pa^. 151.

§« 7-
At utrota deste ffabeFrdf, eller hindra deras omkring sig

frätande, har på mångahanda sätt blifwit försökt: fornt gör na--
turen sielf , fil exempel: nar fådan wåderlek infaller, af de intet wi-
dare kunna komma fort, fåsom et mycket kalt och långwarigt regn,
fom fallit, då masten nyst kommit fram, ja åfwen wifaxt myc-
ket rägn under den tiden be äta, har ofta funnits tilöra oem (a),
äfwenledes om mycket och länge waranöe rägnwader infaller
ben fiben, då fiärilarne komma fram, hwarigenom de både hin-
dras i sin parning, kringflygande och agglagganoe.

korpar, kråkor, Kaijor och åfstilliga andra foglar pläga
äfweN infmna sig fil stor myckenhet, och upåta deras Puppa
eller Chryfalis(b). Som deste Pupp* ligga witz gräsroten
ueö i mostan, få fer man den tiden deste fogior ibland til tu-
sendetals pä angarne, fom bar uphacka nästan all mostan.1

Näx bönberne fe ängen ligga fullt med uphackab mosta, mena
de gemenligen, at deste soglar tilfsgat ängen stor städa, där de
dock på flerahanba fätt gjort ängen har meb gagn.

t
Såledesser man den Hogstas försyn, at de foglar wi anse for stadeli-

ge, göra ost ofta stor nytta. På samma-fått blefme Mays-
lhufwar i Nya England först anfedds fom gansta stadelige,
hwarfore belöningar utfattes fot dcm, fom kunde uföba dem;
men nar om sommaren år 174? en myckenpet ängsmastar in-

fun-
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ftmnit sia pä dcras ängar; bä first erhinbrabs be sig, at deste
foglor for en Hob..del .lefwat af angsmasten, innan f^isyley
blifwit mogen, och bå börjabe be ångra, at be så illa bemött
dem for beras godhet, (c)

(2) Jämför Profetior X2lms Wästss. och Bohus!, resa P2z. 72. och l^ö.
(ö) Wetenstaps Acad. Handl. fst ar 1742. P2z. 44. och PLof. K»!mz
förr omtalte refa pag. 71, (c) Wetenstaps Acad. Handl. för ar 1752pag. 4».

§. 8.
Sedan hafwa människornas omtanka upftmnit åtfkilliga

sätt, at utöda bem. Somlige hafwa försökt, at bära myr-
stackor på ängen; men gansta ringa eller albeles ingen ner-
ta (ll) Andre ('ter recommendera, at dä låta meb en stor kny-
lig wält gå öfwer ängen och fonbafroga dem; detta fan göra
något; men år på långt när ej tilräckeligit at utöda dem (b).
At i början, då masten först wifar sig, slappa en myckenhet bo-
skap på ängen, fom trampa ner honom, ar godt; men då ma-
sten blifwit större, är det ej få råbeligit, emedan boskapen wid
fat de afbita gräset, funnet tiQifa få några mastar jämte deras
excrementer , munnen, som ej torde bekomma boskapen få wäl.
Några recommendera åta' at Zräfwa biken kring ängels ech
fylla dem med watn, då be tro, at masten ej stal slippa öfwer
dehe biken; men befta arbetet är merenbels fåfängt (cl); ty ma-
sten begifwer sig i watntt,

t feban födan honom pa fan ena
fiban blir all, och fimmer öfwer på sit fatt til ben andra sidan;
och ar biket bå ej besto bredare, hjelper han sig garna ö wer;
ja, man har ofta höft erempet, at han simmat öfwer nog bre-
da backar; bet kommer för honom ej därpå an, at det ej går
få fort; ty han fan ligga hela dygnet i watn, och ändock kom-
ma ftg före igen (e). Rökar någon^kapp, graestråd, trädbit
eller dylikt lägga sig på watntt twärt oswer b ket, wa han mä-
sterlige» at bchena sig af denna bro til at komma öfwer. Ut-

B3 om
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On^dtt sä? Wet jaL intet, hwar jH mycket watn futide tfte, stch
barfil stulle forbras, i ftnnahet på pÄane stallen, där man in,
tet hade tilgång, at fä fat nära wib* '■>

Ibland be båttxt mebel har man funnit^betsat wib et fÄ
dant tiWe ffapi>a en myckenhet &\sin in pH anaen, hwilka
aro albeles feecj^rlige efter deste: gräswa ej det rinHaste tn) än-
gen fä lältge masten räcker til; ja, man har hafr exempel/ at
fast anaen legat inom en od> famma häanaö meö äftte»/r)af>
wa de dock intet rört fadesbrodden, få länge de l)a\t tilrackelig
tilgång på mast(s).
< At for&m&ra» fiärilarne <u lägga <W agg, OreW stmlige,
Ht man med eldande och rök oetager dem lusten at fommch
dit(BX Detta/kan göra något; men milej räcka tit; och hwa^
dan stulle man få M mycket brgnsie?

(2) Jämför Wet. a«6. Hantzl. för ar 1742. paF. 45. (K) Rålambs 9lbe*
liga öfning 15 Tom. f>2Z. 26. dar figuren tifreen pa malten finnes. Oi
Lat. bränners tankar om aler och litig. p,,^. l^y. (d) Wctenst. Acad.
Handl. för ar 1745. pag. 46. (c) Bar. lsr.iun. Jflllfflr J'.". f»^^. 144.
lrul. Kaimx Wasig. ocl) Bohlisl. refa pag. 172. Äfwen Wet. Acad. Handla«r 1742 pag. 43 och 48. (3) Samma l>ofs pag. 46.

§« 9.
De aldrafäkraste medel, at utöda och förekomma deste

stabekräk, äro följande:
1) £>m man har tilfalle, at fäffa ängen under watn, ocf>

det så snart man marker, at masten på förbcrörbe saft blifwit
utkläckt; låter man ängen bå stå några bågar, eller en wecka
under watn, så fatta de alla li^wet til; men stulle man mot
förmodan en eller par weckor efter, fedan ängen b.iswit torr, å-
ter märka någon mast, kan man å nyo til 3 eller 4 dagar sät-
ta ben unber watn, bå ei allenast masten härigenom tocaliter
utobes, utan ock gräswarten pa ängen härigenom anfenligcn
orkofras.

2) Men
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■*' 2) Men om man ej kan göra bet, fä or bet albrafakraffz
toan ännu funnit, at upkasta tt fmalt hifc, af ungefar et envar*
ters djuplek meb perpendicutaire sibor runbt omkring bet stäl-
let bär masten dr. Säbane biken fyafwa blifwit «dan längt
förut, eller emellan är 170; och ,713 brukabe pä Kungsangen
d)ib Ilslall^^at ufoba betze kräk; -hwilket nogfamt kan infam-
tas af Hcrr Pr«fidij Bohuslmtsta refa (I> MwenledeS haf-
toa Engelsmännerne och anbre i Norra Americi länge bttjent
sig af famma medel, eller fädane smala diken/ at mrota bem.
#d> htubra beras ifringfpribanbe. (b)

Som Cammar-Nädet Herr BaTon Brauner fä ntfortiaen
Uti fina Cantar och Förf3t om äter och äng, tredje urla-
zet(c) bestrifwit huru betza diken (fola göras, at bet näppeli-
gen stsr at forbatras, sä wil iaa har siuteligen införa hans e-
gna ord: "3aa wil bestrifwa, pä hwad fått jag befriade mig
t>l större beten for angsmastens ströfwande. "Sä fnart fafen"
war ur jorden, och brynet bli\wit upwärmt, ungefär (Jrémäfo'.
dagarne, (gamla St ) blef man honom warfe, ehuru liten han an-"
nu war. Man mäste lägga fig,neb i mycken tysthet, om man stul-"
Ufä fe honom , innött i)an intimt fullwuxen. Om han hor-"
de aldrig fä litet gntzz fä rörde han fg^ickf. Dä lät iaa med'*
en twäfnirwaö rist , efter en hast, rista omkring fältet eller"
des lägger, och näW karlar, spadoN, stära och stjelpa'
npfotfwen widtbradden af dttriffobr.,;päUtsidan, hwar."
igenom denna brabd blef dubbelt högre än deti andra, oo) läg"
lätt oswan iorft, fom den undre wäggen. Det märkes, at"
man a'tit> bör Jaga et litet stycke ufomfring dem, hwilket gif*"
wes til stöftings,-at. ti nägra^astar mätte l'mnas utanföre:"
nar de nu hade tipfttfftt det inn^illna stycket, fä fogade de"
widare filé de follo i diket. Dä höll /ag dageligen 535 bion, '
fom mcd kasträckor, fädane fem fäben kastas meb, öste ur dir"
Ut i en fä, och bar dem straxt til gropen, i grm ffapet bärfil"
upkastab, ock feban gropen war näget när full, kastades jotb"

"och
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D^och torf vä tern, och packades til st mycket fm behöfdek"Säledes gingo de hwarfwet omkring och fmmo aftifr diket fullst
"for fig. 12 5 14 jäar begrofwoS bageiigen, och efter si mänga
}'bagar wow de sä utobbr, at jag allenast lade litet hatmbM
f'i diket, lät elden gi öfwer, fä hade jag iche mer at befof?Sra för dem^ Mina närmaste grannar, fom ej brukar den for-"siktighetw, fftngo icke Ho pä det filtet masten gätt fram, u-
"tan hade ock en förstörd äng. Denna hantering mäste jag
7bruka i 2- är. för grannens wärdslöshet flful, hwars siärillav
"af famma mastar lade ägg om hösten Hfwen pH min anH
r < 'af alla.fatt j«9 Mokt. beratJ utrotande^ war. ,

' -..'.-i. '^detta ftkrast." .;-■;■ v ■; „
> (^) Herr ***** strr »mtalte refa rtzz; y»^ ' <l») Dk© Americanjf* «stz
v Toa. z. P»S»4B9. (c) Bar. Pl»l^n«« fanfar pag*^3/ 1448

&'. A. H.
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