
«*."«."£.
Tankar/

Om

Mttct at rattW-Mcra
HISTORIA NATU-

RALIS,
Med Wcderböranvcs ©amtpcfc

Under
oecdsloMllr PROFESSORENS Kvngl. SwenfP(|-'®Ct«

tcnffap^ Academiens i och Upia.a Wetttnffaps
Lociet. LTDAMOTS

Ur.PEHR li^l^W
Instcndc,

TU offrntrtig Glansining för MagierKrantsen
> Utglfne

Af
HENRIG AULIN.

VSTERBOTNINGss..
I ÅBO Acads. £>jte£d.o* Sal d. i&Äugufh f. m. 1760.

A>o, Trycft hos Diretfeuren och £on<iJ s^oFfr. i Stor- Fö,-
-'. Wldömet Finland, Jacob merckell.



Kongi. Matjrts
Tro-Tjenare oe^_ professor Ord. i Hiftor.ochkoraln

>viä Kongl. Acad. i Åbo,
'lilltlcÄ defsXßibliothecafius: lZmt Kongl. Wettenfkapg

Societ;. Ledamot i Upfala.
Högådle .ochPWiatberömde Herren

Herr ALGOT A. SCARIN.
Kongl. Maij:ts

senare ocd professor Ord, i Weltlli^eten
wid Kongl. Acad., i Åbo,

ttögädle ock Widtberömde Nerren

Herr HENRIC HASSEL,
Kongl. Maijrts

Tro-Tjenare ocd Professor Ord. i Methaph. ochLo^
wid Kongl. Acad. i Åbo,

Högwördige Uer ren
Herr Doft. CARL MESTERTON,

Kongl. Maij.ts
senare ocd Professor Ord. i Oeconomin

v. ld l^on^l. Acad- i Åbov
Oeh Kongl. LivonsK» Wetcenlk. Acad* lsmt Kongl* XVettel»^

fkaps 8oc'l?s. i Upfala Ledamot
Hdgwördige Herren

Herr PEHR KA LM.
Kongk



Kongl. Maijrts
Tro-Tjenare och Professor Ord. i Nafurkuhnigheten

wid Kongl. Acad. i Åbo
Och Ledamot 2k Kongl. Svver.fka VVottenlköpz Acad.

H 5 g v/ör d i g e Herr e n

Herr I)oÄ. sA^ON GADOLIN.
Kongl. Mai]:ts

Tro-Tjenare ochPiofelforOrd. i OrientalilkaSpråken
wid Kongl. Acad. i Åbo,

, i Högwördige Herreft
Herr ISAAC ROSS.

Kongl. Mi^ts
Tro-Tjenare och Professor Ord^ i Mathematicen

wid. Kongl. Acsd. i Åbo,
Samt nu warande. Nec.nuz i Bhiiof, Faculc.

Hsgädle bch idtdersn.de Herre-n
Herr MARTIN J. WALLENIUS.
Hsg>oanttige Hefrar^ Gynnare,/och Zefordr3re.¥ «-» '■ J I > ■

| -*, V".._ ' '

Bokwett. Och. Snillebragder-
Få. Tillwåxt;

1. Kro6. I. Bm6ga. I. Lloimna'.' -
Genöfti. Bewatnäiide.

. . . _ . . . . . lAt. ... \.. *Grundelig. Skarpfynt Och.^Nitifli.Handledning.
Idoghet. Och. Flit..

Rotas. Odv MegnaW ' "
I.Kun-



I. Kundftap. F Färdighet.
Genom.

Färdas. Upmuntran. Och. Tilfyn.
Högas. Hägn. Och. LelKyd.

Dertöre. Tillåten.
j. Wittre. Och. Widtfrågdade. Mån.

Fardoms. Solarx Wid. Aura,
At. Teckna. Å. Dessa. Blader.

Om. Natur-Kunnigas. Ädlare. Nöjen.
Ft. Takfamt. Wedermåle.

Fsr.
Meddelt. Fardom. Och.

oArted. Ynneft.
"Fil. Wordlam. Åtanka.

Samt. Famnen.
TH, Hugnad. Fönx Widare. Ätag. .

Edor. Ynneft.Edert. ttZgn. Edert. Less(yd.
Åt. Mig. Som.

Tils. Dagarnas. Slut.
Med. Fijjlkomligafte. Wördriad.

Qch. ödmjukafte. Tilföriigt.
Framlefwer.

H6gwördige, Högådle, och Widtberömde Herrar,
D.o6torers och Professorers

Ödmjukafte Tjenare.
HENRIC AULIN.



Handelsmannen 'och Grofleurév iSfcipel-
,

■ . Staden Å80.
Högaktad

Her JACOBBREMER,
Gunftige Gynnare.

SÅ många och ftora, Klin Herreg mig Zltid be-
witta wZlgiårningar årö fa ringa och ofulkom-

)^F men år ock min wedergälning; nödgar derfö-
re tilsså, mig ej finna någpn utwåg, at afbörda all
den gunss och godhet Min Herre mig ftådfe betet.
Dptag emedlertid dessa få pappers blad, fåfom prof
af min årkänssa, i brift på båttre wedergålning,
för ssera åtnjutna wåjgårningar." pörf^nen gjöre
Klin Herres le.fn.ads dagar, många, lyckliga och
fålla, til fin, c^ch lina anhörigas glådie hugnad o<:h
förnöjelfe; famt ssutet af denna jordifka förgange-
ligheten förb^tt uti en frögdefull ewighet. Då
winnen och besstten s Min Herre alt, hwad af ett
wålmenande linne kan önfkas. Hw armed j'a^
framhårcjar

i

Min Herres

ödmjuke tjenare.
HENRIC AULIN.



Rad och Handelsmannen i Jacob-Stad
Högaktad

JOHAN B^ll^ Senior
Rad och Handelsmanen t Ny-oarieby

HsZaktad
Herr JACOB NEUMÄN.
Rad och Handelsmannen i Ny-Carleby

Högaktad
Herr ABRAHAM COLLIN.
Rad och Handelsmannen i NyCarleby

Hsgaktad
§ttt ANDERS MUNSTRIN,
Rad och Handelsmannen i Ny-carieby

Högaktad
Herr KILIAN malm.

Mine i Farbror* ställe mycket wörvade
och Gunstige Herrar Gynnare.

f^ftfttst wore fbt mig/ iwt> ord utfrtyctå aN den
gunst och bewagenhct städse mig wlsat och be-

tet; men ännu swärare är/ at pa något satt fe mig
i stånd samma Eder godhet at aftj.lna. Wore nltfa
pörfta obllliahet om jag försummade wid detta tilf.U-
le at offentHgen med ord betyga min tilgifwenhet/da
jag jfc-fefatoi fåfängt, en sådan lägenhet mera önska

stulle.



skulle. Upofrar altdcrföre Eder dcsia pappers blad/
på bwilka jag kort och med malt städer ordat om rät-
ta sättet at lära sig känna de ting som ofi dageligen
förefalla/ eller Natursens gofwor. Stcfe? en ädel wet-
tenstap/ som altid hugnar deKvldkare. §fafe t>ctta
Mitt företagande med samma gunst/ i mig «Md om-
famnat/ och räkna ej för djerfhet/ at jag wagat ut-
zira detta mitt arbete med Edra wärda Namn/utan
låten denna min enfaldiga rpälmening få fin rätta ue-
J9tw_.gvwml.gen at det afet wördsamt hjerta här-
flyter/ *>å stal jag anse för en owilkorllg (lt;tt>tghet/ at
städse med Mrdnad leswa.

Mine ©mtöw

vmfatt sse«<w^
HENRIC -5V1.1N.



I handelsmannen i >Vasa
HäZwälaktad

H.ll 15/X/_c AULIN.
Handelsmannen . i Ny-Carleby

>£&swä\attab
$tf». NI CLAES AULIN.

HERREN,
Herr N^^tti^s AULIN.

HERREN,
Herr Olaus Aulin.

HERREN,
Herr Ekic aulin.

Mine Kära SSrödcr.

(g^>anfrm, ei allenast af \x>M inbördes blods-band, utan
*lif4 äfwen flera prof af godhet o.h förtroende: aro m de
2?H.H^ största och macktigaste drifsiadrar til en ständig minnes-
'toäro och tacksamhet, för all årteö walwilia. Har altfä mitt
skyldighet forörat, wid detta tilfJlHe wisa prof af mitt tacksam-
ina sinnelag, säsom endaste belöningen för all edor ynnest och
godhet. Stflmacften gjöre Eder Lefnad lycklig i tiden 06) säll
«ti ewigheten, fi\ är jag nögd, och lefwer städse

Mine Kära Bröders

Crogttaste broder ock Cjettrttfé
HENRIC AULIN.



§. I.

itäf3»\& hwad den allvise Guden, ft>. wära ögen stalt,
ftll 1:!*»! at] ej aln.at, äl^ upwacka ost memMor ill störstavIJ^BI stnlndmn, dä wi eftertäncke och bcsml^e den ord,
Alx^H? nmq och stick , som alla skapade ting sin emellan

hafwa,ja ft, at snart stigt ej et enda sinnes, som
ej {TuHé fordra det andras bistånd; Och som mera åt, at alla
deha stapade tingen fluteligen pä wist satt syfta pä mennistior-
jiaö nytta ocl> beqwämligh.t. Kaste wi wam ögon up til bet
stora himla hwalswet, sä nuiste jit wart sinne falla i störstaförundran, öfwcr en fä stor och obcffrifwelig widd,sä oande-
feen mänga kroppar, deras natur, ruelse,. och omlop, hwilket
Aftronomin utwisar, och ej annat kan an pä det \%fi% förnöja
deh idkare, dä han tillika öfwertygas om en alsmacktig ©ut),
säsom den endaste, macktig at gifwa alt detta sin warelse och
widmackthällande. Dock detta at rätteligen betrackta, förnekar
vsi, dels wära utwartes sinnens sivaghet, dels andra ordsaker.

Lat o(j derföre se pä w.nt jordklot'; har finnes dsirenmÅn-
ga (Fapat>e ting, som ei mii^dre fordra wär upmarckfamhct, st
wida de ligga of. dageligen str ögonen, och tjäna tll wärt lifs
uppehållande, samt margfallig nytta och nöje; x^ag menat, alt
hwad som finnes uti alla tre natursens -Djm-ört- och Sten-

-21 riket.
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riket. Ehuru ftor nytta kunstapen om desta tilbringar mmni-
stiorna,st wisar dock dagliga arfarenheten, mi huru stort for-
deft denna wettenstap ar hos en del menniffior. Jag wil ej ta>
la om sädana, fom ej den ringaste lagenhet haft at inhämta densamma. Men at de, hwilcka hafwa dertil t>tt bästa tilfalle,
säsom wid nHo/o? och Academier, icke detz mindre forsumma ochwärdstösa denna wettenstaps idkande, ar en sak som länder dem
til största wanheder, dä ett nyttigare djur eller en ,'»M wid
förbigäendet, firoatfen til deh namn natur eller nytta igenkan-
nes, om den ort, pä fältet med wära fötter trampa, ar nyt-
tig eller stadlig: Ja ej weta at ätstilja, de gagneligare berg
och stenar, fom fcaae.igen i wära ögon falla. Och ehuru den-
na wettenstap idkas afmängom, äro dock ätstilliga, som fixt
nom fin tit? med den utan nägon effmanFa, och pä et satt,
som aldrig kan tilstynda den nytta, fom med ratta detz mera
eftertäncksamme idkare tilfiyta borde. Hwar af iaa äfwen
tagit mig anledning, at korteligen omorda Sättet HMU
ttilrorw I^3tur_ll.s borde .rZcKcerlz, om den nytta, som
sagde wettenstap med si'a forer (fal ärnäs.

Ämnets wickt, Gunstige läsare, fordrade wal längt
siorre insickt i ficra wettenffaper, an jag mig hunnit at förstaffa ,
större wtb^ffiöhef, an deha fä blad funna innefatta, hwilcken
cfwen fiem ordsaker mig förbjuder. Uptag dock tmebfertib, be-
nagne läsare, t>e§a mina korta tankar, anstiont ei swarande e-
mot din ästundan. $\x>ab har fattas, stal altid wara mitt nö-
je,ataf häaon annan mera mogen se upfylt och fölbettrat; men
tiMa milj instan, at hwad detza blad fort, dock i walmening,
utstaka , mätte fuflbotbas.

§. 11.
Ock för än jag mig'begifwer, at orda om sattet huru n/»
fioria MturAiis boche. /^^/,^/, wil jag först korteligen

nam^
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tur2lls är en wettenstap, som. uprafnar, i ratt ordning stäl-
ler, och med ricktiga namn nämner de kroppar, fom sinnes i al-
le^, natnrscns, (^'»e^/ ort-och diur-)riken, samt dem til-
borligen bejfrifroer til utseende, egenskaper och nytta. laa lag<
ger med flit detze 2ine sista egenstaper til, ehuru de utelämna.,
af en del, som fatta Hiftoria Natur g/öremål endast uti krop-
parnaé* delande i <7/-^.^, ordines, genera, tpeiies , fcUllt fpetie»
"^ blotta bestrifwande , Forfeligen, endast som de faga, uti
detze kroppars lätta igankannande från hwarandra, men detta
utan, all fog; ti) at känna kropparna, utan at fånna deras e-
genjfaper och nyttor, kallar jag intet kännande.

Dernäst foide ei wara ftucktlost, at korteligen wisa desi
nytta i gemen, på det ej någon mindre eftertancksam måtte ut-
brista och saga, det wara fåfängt utstaka fättet huru et arbete
torde handhafwas, föran nyttan deraf ar kunnig.

Ehuru stor och ogonstenlig nyttan ar, fom af »^^/,'^,
kännande otz tilfaller, ja fa stor, at det fyneö wara aldeles o-
nodigt, at utföra den famma, hor man icke detz mindre, få?bana mihfoster gifwas ibland mennistior, fom aldeles neka dest
nytta, och hålla benna kunstap for idelt gräl, och fånfängf
hjernebråf; men huru wida dehas otidighet, eller rättare oför-
ftånd, kan hafwa grund eller ei, stal straxt wisas.At denna
wettenstap leder oss dödliga aldra beqwamligast til det ewiga
wasendets arkannande, är förut af mångom öfwerfiödigt bewist,
och.blanb andra på det kraftigaste af stilig Herr Bistop Vl<0"
WALLIUS uti en bef? traktat ta\\a\) difcurfus " introducen-
_^<_ in F.^s/F/O' 6>»,y/,/?<. Hfioria Naturaih /i>l?/o»i>, Iltgifwen
år 1732. hwareft med flera stial btwiftö.Mfiori* Naturaiås hwar-
jehanöa nytta, men förnemligast dess ledande, til en san öfwer-
tpgelfe om en @sub, såsom uphofsman fil dejja tingen, hwilkenöfwertygelse alla de best finna, hwilcka åtaga sig mödan at be?
trackta be ting, fom förefalla i Natursens riken; ja har finnes

%2 bet
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det största mästare- stycke uti alla kroppar. Den minsta och
sörackteligaste ,>/,S. dess stapnad, lefmerneö art, fowfelfe med
mera , wijar ju flarligen ut Guds fingers gjöremål. Ingen
ört, ingen sten finnes,jfbm ej är få foustigf hopsaf och innw
tad , at den på intet fått af menmssior stulle Ftrnna fullfomligen
efterapas, ar altfå detta endast en Alsmacktig Guds händers
warck.

Således ar detta en stor faf som infort* Naturalis gier
o)5 anledlnng tii t men jag wil gå något närmare. Det man
plär falla nytta och gagn i almenhet, ar fådant fom angår of?,
06) wåm froppar eaenteligen , eller alt hwad oss tjänar til wår.
lifs uppehälle och wähltrefnad, (Dock ej heller utestutandes wär
sial;) Detta få wi alt utur de 3. Natursens riken, hwilcka må
med ratta fallas, och aro i siclfwa wårfet en stattfammare, som
öfwerfiödar på alt hwad oss nödigt och nyttigt ar. O? at wi
allenast rätteligen wiste at utwalja Det fom bast tjänar ochpassar .i. wårt behof, famt måst meD wår natur öftrerensstam-
mande ar. Alla med begäfwade Kreatur, hafwa åfwen fåttnödiga medel til lifwets widmackhåslande; Mennissian såsom det
'ädlaste , a'r intet lottlös btifweu. At mat och dricka ar det för-
nämsta och nödwandigaste, fom tilredes af många ssag lar in^
gen neka. Hwai) wår mat beträffat, få aro djur-och ört ri-
fen De famma, fom den frambringar. Fyrfotade djurs, foglars,
och fiffars fiott ar det almännaste, och snart sagt oumbärligt'.,
Bröd tilreda wi of? utaf många stags örter. At bibehålla 08
-wid halfan, eller den samma återställa, sedan ben är förlorad,
famlas lafemebel utur alla 3. Naturfens riken. Bl wår
klädnad, hwarpå stort warde sattes, tages alt utur naturfens
gommor af oändeligen många stag, och uti denna delen fästa
wi fom mast at upfinna det beqwämligaste, raraste, och nytti-
gaste. Utom detta, fom dock mästnöoigt ar, behofwe wi myc-
ket annat, fom wår cuneufa werld upftinnit; wi äro ej nogda
med sådant, som naturen tilwarfar; twattom uptancka wi hwar-

jehan-
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Manda fatt at efter wår smak förbättra det samma: Eäsomwår klädnad, med allahanda fftljacktiga och i wåra ögon Ipfan-
de, ftrgor, fom afwen utur al!a tre Naturfens riken hämtas:At g-tera wår mat fmakelig med allahanda frydber, tage wi
Dem utur famma glömmer. Och fom ben allwife Guden ej be-
hagat tilbela ett land, alt hwad til mennijFictns begiärs upfyllan-
de nödigt ar, och dock största delen åstunda, hafwer man up-
fnnnit, metaller och adla stenar, för hwilkas wärde, de kunna
förstaffa sig annat hwad de behöfwct, och dessa metaller fom äf-
wtn äro af många stag, fildelar oss sten-riket. Säledes är
klart, och synligt, huru stor nytta wi hafwe af naturaiiers
kännande , hwartil mftoria 7r<,,<,^//- oss leder. Ty alt hwad
wi behöfwe, ko til wårt liss uppehälle, 2:0 til wår hälsas be-
främjande, 5:0 til wår klädnad, och 4:0 fil andra wåra behof
och huMlning , famle wi altsammans utur de 3. Nafursetis
liken. Herr feammar- Herren De GEER uti ef tal fjållif for
.féngf. Wettenffaps Ataaemien-i F'/^^/»,, har wist wac-
fcrf, a5 ef)uru ringa aktad funstapen om infetiema fil wåra
tftvec warit, och af De flästa ännu är, de samma dock icke betz
mindre fifstpnba oss alla dessa nyttor, mer och mindre. Af det-
ta, som nu med få ord fc.gr är, tycks wara solklart, bet ingen
tvettenstap större nytta mcb sig förer faUnmj fom lär oss död-
liga at kanna alt hwad til watt uppehälle tjänar; famt huru
nodwändigt dess idkande bör aktas och handhafwas,.om wår
walgåug i tiden stal arnås.

§. 111.
■£j§.öcf om man, som gemenligen stie plägar, blott fäster fig

J wed at Ftmna gifwct hwart ting, eller bwar Fropp ide 3.
natursens riken sit tillagda namn, och låter dermed sedan bero,
lå ar ej stort mera hunnit, an med et barn som fFallätu sig gch
och öfwar sig blott af frypa, eller cn som willlafa, och stabnar

A 3 wid
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W\b blotta bofstäfwernas Fätmanbe. I fåban händelse Fan man
fäga, btt HiftorU Naturatis läfcmbe, på långt nar ej forer ben
nytta med sig fom den borde , utan blir allenast mer et minnes-
wärck fom gansta litet båtar. Derföre stal man foka at gå wi-
bare; bock af wib »^^<./<>^ kännanbe gjöra arbetet fät.,hc.fV
wa många lmba mån fökt att ställa alla bessa ting uti ordning,
fåfom c/_l/<f/, e^,'»^,^»^^,_^ee/e/ &c. Hwarttti wår al-
drig tilfyllest priswärba LINNyEUS först i wåra tiber, träffat
rätta wägen til et fullkomligt upsattanbe förmebelst hwil-
Fets tilhjelp och hanbledning, en^ idog ej mera behöfwer famlai mörkret wid Naturaiiers igenkännande. Och det oss til en e-
wardelig heder, af en Swanst warit den famma, fom banat
wägen , hwarefter alla , fom söka mogen och grundad insickt i
HiftorU Naturati böra wandra,^och Det med största ryggset,
befynnerligen hwad Djur-och Ort riket angår; ja i alla 3.
Naturfens pifen, har denne makalöse och dråpelige mannen wa*
rit ben första i werlden, som grundeligen od)i klaraste ljus up-
täckt och frambretckt, huru »<?wi^ specifaa, til et obestrifweli-
gif lättande xtti alla bege wettenstaper börarätt gjöras; uti hwil-Fen faF alle Naturkunnige och lärda woro för hans tid i tjoc-
kaste mörcker. Nar nu derföre en, med detta fyflems och tilli-
Fa en trogen Läremästares biträde, ej har särdeles swårf, af på
en liten tit) förstaffa sig färdighet, at igenkänna alla de ting
fom förekomma uti Natursens riken, fa bör han ej stadna här,
utan söka sig längre fram i denna wettenstap , och mforsia de-ras nytta, på det Guds Utemål i stapelfen må påhittas och
ärnås,utom hwilckef Hiftona Naturatis ej särdeles stort, eller få
godt fom alsintet båtar. Men torde äfwen någon fråga, anten
bet wore bättre, fyfiematice lära sig känna Naturaiier , cliec
Pmperke. ock blof utaf tn samlings föreställande med hwart tings
xåtta namn, förstaffa fltg famma funstap; få kan ej annat fwa-ras, än af det förra är långt fäFrare i fall minnet stulle stå felt;
men det febnare beremof i första utfeenbet långt beqwämligae.

Och
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Och Fatt man afwen på betta senare faftef, innom Fort tid, lata
sig Fänna få många farsiilta stag, fom eljest hwarcken tib eller
lägenhet stulle. meogje. Men få aro famlingar, (befimneriigert
af Djur och Orter,) många föränbringar unberFastabe, oftamista en bel fin rätta faxa, ofta fondras och förstores någon
del, få at fwårt wore famma ting igenfånna uti dess naturliga
fior och fägring. Ar altfå fäFrast, öfwa sig at fjelf få rätt på
hwab fom hälft förefaller, hwilFet lätt nog (Fier, bå man är
ägare af fy/temet, och forstår sattet at examinera et ting, samt
fora bet til fin rätta c/_«/., och få wibare.

Dock är bäst at både förstaffa sig grund i den /M«^«sia metboden, och äfwen hafwa tilfälle at beståda samlingar;
floge då minnet fett, wore ej fwårt uphjelpa det famma, före-fölle beremof något tilförene ej kunnigt, bä wore man äfwen i
stånd sörmedetst sin /i^w^/sta htnffap, få rätt fcerpå. Mett
huru nödigt bet är Ar t)wax och en, fom wil söFa infift i ben-
na wettenstap; af förstaffa sig fctmlingar, efter sin lägenhets
lar hwar och en bäst finna, fom befäncker huru bedrägligt min-
net ofta är; glömde man då något, wore man, i:^ bäst och
beqwämligast i stånd at ställa fia fil rätta, 2:0 Funbe mången
ledig stund, nyttigt anwandas, förnemligast om winterfiden,
då ej tilfälle gifwes af bekomma mänga Ndturatier zlO Komme
och någon annan utaf tilfälle, och hade lust at fe någon ört,
eller annat Naturate, af bet namnet honom blifwit Fungjort^
eller ben famme hött eller last någon färbeles nytta eller egen-
(Fap om , wore han strart i stånb at gjora btt famma, til sin
heder , och btn andras stora gagn.

t Om råb eller lägenhet ef
filstabbe mera , gäller bock benna nobwändighet om de _^«^<
Her fom finnas pä ben ort man wiftaé, fan och flera förstas-
fets, är btt ingalunda utan förbef och nytta. Af tilfälle wil jag
äfwen enbast meb par orb, orba om famlingar, och hwab ber-
wib i Hckt tagas bör; ty at tilborligen utföra btt famma, eller

och
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och endast at nämna Det förnämsta deraf stttlle fordra nog wid^
lyftighet, fom detta mitt ringa arbete mig, ej .tillåter.

Hwad Mineral- sHtnlinZar angår, sa fordra de minsta
mödan at förwara, och äro ej få fiifuga at hantera; falt-
terna och några Pyritet böra dock noga acktas för watffa, om
de ej stola förwitra, och böra derföre hållas i warmt och to^v
rum. En huftvud omständighet är, at på de arter, som ama-
ga politure och slipas , bet. ena sidan blifwer orörd, hware t
bästa brottet är, (jwariaenom den samma til dess />^/^j/^ och
icke utseende stal igenkännas; de ftästa fela i detta, och %eto\ta
nog sina stjöna ftufer tit (Faba, då de af en kännare stola exa»
mineras* Derjemte böra nödwandigt WiD warf miner (oca

naraiu bifogas, utom hwilFet Desse kroppar ttäppeligen hafwa
deras halfwa wärde. Kunde Pfpit* Agat-, Marmor Telgsten
och andra stenarter som taga politure t ja en del af wåra wack-
va Gråbergs-arter och 5.56, fom taga politure, på någondera
fiban stipaé, at wisa huru täcka be då ökades ögna-nöjet
för en åståbare; wib Malmarter är wäl om någvt af w/,,^/
är meb* .

Hwad åter Ort-famlingar beträffar, är nöbigf först , at
befiita sig om hålla bem wib sin naturliga färg, fom under-
fhmbom gier nog bryderi, bock genom försicktighet och aktsam-
het wib första inlägganbet minnes. For btt anbra, bor man
på alt fäte ställa örten, at ben utan möba fan igenkännas.
Sist och det " angelägnaste är, at bewarct sina örter for mal,
fom dem förfär, hwilket dels genom orternas eller s"s<«"i ge-
nom blandande 3.^4. gångor om året, dock på färjFi.ta tider,
dels på andra fått stier om den förmärFes. (gjelfwa infätnings
methoderna aro mångahanda, hwar meb sina förmåner, jemfor
David Hultbmans Difputation pag. 13. under Herr Anhiat. och
Ridd. LINN^EUS utgifwen i tt^/a,- der hwarjehanda och det
förnämsta wid ef herbarii inrättande finne* anmärckt.

Men hwad Djur- famlingar angår, få äro de aldra fwå-
raste.
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raste, först at befomma, men ännu wärre af bewara. D) nä-
stan alla, hfeäer och wes«.« undantagne, böra de anten heloch hållna upstoppas, eller ock, alt efter som rådligast finnessuti F/>l>,>tt vs^' förwaras; dock gjora mal och andra infe&Jer de
upståppade stor städa. slf: alla, äro dock foglar nästan aldra
fwårast, och stulle falla en p?*y*t. pcrfon alt för bcfwårligt ochkostsamt, om de stulle bewaras ostadda for frätande in/etier.
Genom det, man i. <« 3. gångor om året lägger Dem i en warm
ugn, sedan bröd som gräddat berint)fj blifwit uttagit, funna de
ffadeliga ufecier och Deras ägg-.räck förckommas. Om lador-
na, beri infeMer stuckna på fnapnålar förwaras, då och då \>a\breddarna bestickas, anten med Terpentin* eller />">i.',;
eller med dessman, eller annat wällucktande, hållas mal ochandra infeä samlingar stadande infetitr bertfrån bort. Fistar
äro något lättare at förwara, som blanb annat på följande ftttstier. Sedan be på wanligit sätt äro stådda, tllredes ett alun-
lttt, fom stier fålebeS, maii tager rent watn, lofer up alttn,
(<«/«^»,) i det samma, fils watnet ej fan emo.taga mera der-as, i benna lut blötes ftjF stitmet, och så upstoppas, bå bet af
infeäer aldrig stabas. At benna lut, funde brttfas meb fördel
til foglar är sannolikt, dock med den stilnad, at ffin af foglar
ej få få bloms emedan fiadrorna då Funbe''bortfFjämmas-, utan
Ittten allenast ofta och tilräckeligen bcstryfcs på inra sidan, fom
ej förbe afiöpa utan nytta; och kunde benna fwårighet hjelpas
på betta eller något annat mindre kostfamt fätf, wore sådana
samlingar för fin nytta och raritéwåvbt stora penningar. @lu#
teligen pläga en del bruka at wid hwatt minera/e och Djur,
lägga en papperslapp , hwarpä det fammas namn, iocus »^^>,
egenstaper och nyttor m. m. finnas pästrefne; och wid örterne
strifwa c e samma , på famma blad eller papper, hwarwib örten
or fastilistirab men bättre tyckes wara, at wib mineralier ochDur lägga endast en liten pappers lapp meb roij? numer * ochaf Ns,<» eller fye.ies plant, på det blad öttcn ar fastfustrad,

B hwilfa
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hwilka numror utwisa någon wiss anten tryckt bok, eller anbras
och egna anm ckn ingår, eller e,ö/^p6,.s», boF som man äger;
nyttan hä.af är: nofan man i en såban bok, i senber om honbestår af löta numererade blab, strifwa in få många nyttor och
andra eqenstaper , man om samma ting Fan samla, som albrig
låter aiora sig så beqwamt på en liten lapp, eller på samma
blab ktm är fastklistrab wid, utom bet at örten genom han-
betts liggande på samma blad under strifwandet far illa. 2:0
öfwar man mera sitt minne , bå ej namnet står frrajrt brebewib.
z:o F^r en främmande, fom går genom ens samling ej tilfälle,
at giöra fig fil större bjur i benna wetenstapen, an han wärFe-
ligen är; ty om namnet står på lappen fom står eller ligger
brebewib, Fan en fåban storstrytare btv fe btt, bock tilliFa .åb-
bas, som han wä. Fänbe famma »<«^^/e; men står ber en-
dast en »«*»"", får han åtminstone ben gången stoppa sit stor-
stryterie i byxsäcken, om han ej i sselfwa wärfet är ben, fan
ntgifwer sig före.

§. IV.
£§21 ett, nu f^ledes, alt fom hans tid, tilfälle och naturs öo-

ielse tillåtit forfFaffa sig grund i denna nyttiga wettenstap,
ech efter forsynens stickelse blir wistanbes på något ställe i hwadstånb fom hälst; f. är först nobigt af han gjor sig Funnig, om
alt som finnes på famma ort, xtti be z.Nafurfens riFen. Men
fom fiera arbeten, ej tillåta af taaa sig för mycket före, bor
man efter sin egen böjelse utwälja något wist rife, eller ock en
enba del deras, i fall Ambets fbstor mera ej tilftabbt. Fåfängt
är säga sig ej hafwa någon tid at anwända utom sitt ordtnaU
"arbete, fy allenast mane ratt indelar sin tid, blir ben til-
rackefig nog. Den fom derföre finner sitt nöje uti Diur-riFet,
och bett famma will utarbeta, honom föreFommer bå först fyr-
fotabe bjur af alla stag, be famma tjäna o§ på hwarjehanda

faft;
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fatt; men är bock oneFeligit, at be funbe tilfora oss längf stör-
re nytta, blöt wi wore Funniga at rätt bruka be famma, och
tillika förbättra och föröka Den nytta wi reban af bem njute.
Blanb bessa finnas ockf; en bel fom tilfoga oss stor ffaba, ens
ögnamärcke bo be bland amtat, berföre wara, at foka upjmna
be lättaste och säkraste fått, at förekomma fadant; til den än,
dan borde en uptancka beqmämliga fatt, at anten fånga och ut-
öda de stadliga, eller af uptancka någon särdeles stor nytta, de
Ftlttde til(Ft)nba oss, bå twifwelsmål jeban Funbe blifwa, ombe
wore cmten mera nyttiga eller stadeliga; man stal haft prof på,
bet wargar blifwit få tame, at be gått wall meb bostapen, och
föcfwarat bem mot cmbra wargar. Kunbe man meb anstälb
flit, g^öra en bel af wåra ej allenast stabeliga utan ock andra
så Wllla bjur fom foglar, :c. tama, och anwända bem fålunda
tit wår tjänst, fom man wet wara stedt t.cl) ste Utomlands med
wissa (lag, få hade man deraf mångfallig fördel; likaledes borde
man fortplanta de nyttiga, ock efterfoFa någon deras ännu obe-
Fant nytta i _n^.e,'«, meb mera. Allom ar bekant ben stabamöss oss DageHgen tilfoga; monne ej wore mödan wärt at Fun-
na utrota bem ; men Funbe man wifa någon deras särdeles nyt-
ta stulle de blifwa mer angenäma, åtminstone ej få förhateliga.
Atstilliga hafwa uptänckt hwctrjehanda medel at fvrwara Hus
ifrån dessa; de som förestå at fylla med FalF under. Mfwet, tyc-
kas ej träffa så aldeles illa, i bet wåra möss ej^yafwa några
vgnelock, (Paipebra,) och således ej Funna blunda;, när derföre
wib gräfwcmdet FalF faller dem i ögonen ,nödgas de at återwanda.
Widare föreföll, om foglar, båbt wilba och tama hwarjehan-
ba, fom wore wib.pftigt at obfervera. Här äro äfwen fåbana,som wi Falla (Fabeliga; men wore all beros nytta oss tekant,
torbe wår mening ändras.

En bel foglar wisas allenast en Fort tib hos oss, ockfeban
efter försynens inrätning fara sin wäg, dem wi falla pyff-fog-

B2 lar;
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lar; den fom berföre wil nyttja bessa, måste noga weta beras
.flyttnings'tib. Förnämsta orbfafen til beros fiyttnmg är wår
starka foib. Sökte man til at få ratt på dessas art ock) natur,
torde mänga hemligheter uptackas, både i wåbcrlekens säkrare
förespående', famt åtskilligt annat.

Fistar stulle icke mintre systesätta eti wib unberfoFanbet af
hwarjchanba . och har ben fwårt att fånga be samma, som ej
wet hwilka stallen be hälst besöka ätjFilliga fiber,famt hwab be
ha.st efterleta, hwilket ej ringa gagna stulle, wib dammars in-
rättande och unberhållanbe.

infeåier,be minffa och hos oss måst förackfade bjur, stulle
fnart fagt, forbra största omaket, ej såsom be wore be nytti-
gaste, ehwilket ingalunda min mening är, men af orbfak, at
dessa aro minst, alt förlitet patanckta. Den stora nytta nå-
gra ossl tilstynda finne wi wäl, men bry oss litet om at betrag-
ta be öfriga. Skal wäl kunna medges at de få kunniga, äröensamme fom hafwa någon nytta meb ftg? Ingalunba, fast
heldre böra wi tilstrifwa wår egen forfummeffe och oFunnighet,
den nytta wi gå i mistning utaf. Wi wett hwad penninge-
Jummor några förwårfwa sig genom silfes mastar, om wårt
ciimat här i Finland Fan til Fädernes-Landets stora nytta,
och med fördel bestänbigt brifwa fram Deras förnämsta spis ,
mulbä's trän. Fan man wäl ej ännu meb fullkomlig trygghet
såga, emedan x Finland inga tilräckeliga ock påliteliga försök
til denna dag harwib blifwit gjorba; ty dia be mulbåré trän
wi härtils haft, hafwa warit hel små, så at trädet helt och
hållit har hwar Winter ei allenast warit fflckf med tått öfwer-
lagt enris , utan ock af hög snö , hwilka betat i fynnechet bensenare gj&r, at kölden Fan ej utöfwa särdeles wåfb på dem;
prof derpå Fan sistledne Winter wi'ia på fiera siags andra mera
wib c//«.^,e, wände frän, af hwilka hela ben delen, fom warit

täckt
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täckt meb fno , i benna wår funnits frist och ostadb; men alt
btt, som warit öfwer snön i fria luften, blifwit i grund bort-
böbt; bock torbe man med försicktiga piantagier fi Funna fattamulbärs träben, at wintcrns wålb stulle minbre Fännas på bem,
när be hunnit ft wava at be racka något öfwerfnön up i opna
luften. Efter 4. <« 5. år larer man Funna gifwa något båttre
uptyfning i benna faFen. Men mon ocFfa bet är albeles af-
gjort, at wåra silFes - mastar på intet fätf Funna födas med
famma nptta, ån fom med mulbärs träd; tor hända, (änstjönt
ej ännu är Funnigt,) flera waxter gifwas, tMliga for dessa fil
fpis; det Fomme mycket an på fara försök. Nog se wi mån-
ga hända wäfnaöer utaf ujetler, på trän, wäggar och flera
ställen, dock lära få brytt sig om at oförtrutit undersöka deras
gobhet , fom för (jänba funbe löna möban på något fätf. Uti
FranckriFe bar likwist strumpor och wantar blifwit gjorba af
det silke wåra aimänna Spinlar wäfwa.

co^e»///? fmneö wål ej (jos o£, bock förbe bet wara gior-
ligit at anbra fojtätr Funna finnas, fom hafwa^ famma egen-
skap, och Funbe gjora samma gagn wib wåra Färgerier.

At äfwen andra infeUer Funna gifwas hos oh fom hafwa
famma wärkan fom de bekanta Spansta flugor (c^,ö^,',)
toxbt flitiga förföF gjfwa anledning till, med annat nyttigt; Och
fom Herr Dubbaren och Anhiatem LINN_£US, (för hwil-
Fen naturen aldrig Funna, bolia sig) funnit bege Soanste $\u*
gor på flera ställen i fébre belen af (Swerige, få Fomme an pH
förföF, om be ej Funbe flyttat och fortplantas på flera örter i
wårt Fabernes-Lanb: wi stuppe bå upftM Utlänningens pung
meb penningar berföre.

Biet ar fnarf sagt ben enbaste infeil, fom wi nyttja med
fordel mtn flasans watt av bet Hans ExteUemt RiFs-Råbet

B 3 Hecr
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Herr Baron (^KI. (3^Bi^v löwenhjelm
W>itnav uti tt fitt Tal för Kongl. Wetenstaps Academien, at
wåra förfäber mera wårbat fia om bessa nyttiga FräF, så at
voi äfwen wanstiote bet enba wi weta til at bricka; och lika
beFlageligit är, at man fil benna stunb, åtminstone tså mycket
mig wttferfigit år, på ingen ort i Finlanb gjort förföF, huru
och meb hwab båtnab be hos oss wille trifwas , hwartil man
dock har alt hopp, feban man wef, at be båbe trifwas och
kasta wacker båtnctb af sig, få i Uplanb i ©werige som iEst-
lanb, hwarest Wintrama näppeligen lära wara

t stort milcare
och Fortare än här hos oss. Utom bessa, äro wäl några men
Zanffa få, fom wi gjöra oss nytta utaf , fe Herr Cammar-Her-
ten De (_;_', K 3 Tal: bå beremof få många finnes, hwars
nytta är oss albeles ooeFanf. Det be utan nytta äro af GUD
stapabe ar största orimlighet at fäncfa, berfore wore wår styl-
dighef at efterspana det famma*

Aro be infetier få, hwilFas nyttor äro- oss beFanta, få fin-
ne wi beremof bageligen huru många giora oss stor (Faba, son.
dock lätteligen Funbe föreFommas , allenast beros natur och egen-
egenstaper wore oss noga bekant. Det fan wål ej nekas, at
en bel funna kallas såsom syttba-straff efter fallet, men få är
ostribigf, at bessa stadeliga äfwen hafwa sin wissa nytta med
ffg, allenast wi wiftt betjäna oss af oen, och bå blefwe ffaban
långt bragligare. Begge bessa omstanbigheter (Fulle flitiga för-
föF uphielpa , nemligen bet onda öe tilwga afwänba , och ben
nytta be beremof Funbe tjlbringa upfäcka. Mig tyckes at enbast
den staba wåra Träg^rbar libit bessa år af ,'»/ei?^, borde ttp-
wäcka hwar och en af föFa utwågar och medel til be nyttiga
träns bestybb; fy oty wi utan omtanFa låta oessa Metier , nä*
gra år tyrannieera, få ar nöbwänbigt, bct trät^ aldeles dö bort
och mödas, i stället at wi meb all flit borde plantera fara nya
och hålla be gamla wib mackf. De fom mast stabat och oroat

wara
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wåra äppelfrärt äro, Phalana Fpo»/'«e//H , och PhaUna tortrh,
bessa aro ->^e'- fom wi Falla fiarlar; be fatta sina äga på
appeltran mot hösten, mast omkring qwistarna, hwilka liggq
ostadba öfwer Wmtern, och först om Wårcn af éolenes hettautkläckas och blifwa mastar.

Den fom derföre wil wara mon om sina trän, bör alffS
Utrota och döda dessa ägg, bock är fwårt at få xått på alla;
men få snart be blifwa mastar, bör man plåcka bort hwar en-
ba och böda be famma, föran de hinna äro up

e bladen, dock
om bttta ej altib Funbe föreFommas, är högst . nöbigt,at feban
be börja fpinna sig i wäfwar, och unbergå forwanbling , man
bå noga tager bem i bort > fy få be börja faga bå be blitt til
fiarlar på nytt få fatta be fina agg på frän, at man famma-
lunba nöbgas fe sina tron foljanbe året stioflas, hwartgenon.
ben goba fruckt mistes fom man eljest hade af förwanta, ochsist stelfwa trana, fom fedan ifrån frö ej få fnart Fomma tit
stadga. Man har meb noie fett, det de fom fålebes winlagt
sig om, af bortplåcka mästarna eller foröda ägtzen, hafwa fått
fruckt, bå beremof andra fom ej wålat sig har om, mistabt
gröban och ofta stammen. Men hwab gagnar wäl, bet en
eller annan på bttta fätfef, meb flit och Fostnab föFer att nytta
fig och sitt Fäbernes-Lonb, bå dess wårbstöfa, och enwisa
granne låter bessa ,>/e<3^ årligen fvitt föroFas, hwarigenom be
anbras ,Trägårbar nästa Sommar eller och strarf blifwa fmit-
tabe. Ofwer benna olägenhet har jag hört mången Flaga, och
fett meb egna ögon, at btt fl i sielfwa wärFet tilgår, ocmfebt
be af mängom wälmenf blifwit påminte härom. Wore ber-
före högeligen til önstanbes, at be fom weta ftg/elat i betta,
mötte, om ej måna om sitt egit wäl, bock at forfpilla anbra*
fweff ech moba häbanefter blifwa omfanckta.

Winbärs och stickelbärs bustor hafwa famma ode F
fara
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nteb hwilken på farna fått kan förfaras som om äppel- trän
sctgf är.

Til ssuf wi. jag nämna något om wåra stjöna Kirsbars-
trans förswar eniot en <«/e^ kallad c«^»/,o c>^/scs' />/r.,besse
äta blott öfwersta hinnan af bladen, lemna enbast membra»
»<. qwar, få at bladen fynas he.a bock förberfwas trädet. Men
dessa infefter äro stemmiga, hwarfore de dödas beqwam.i-
gen, om man follar kalk öfwer hela frodef, fom då fastnar på
dessa sten.-eller limacktiga mastar, och tillika bodar de famma,
utan at på något fått städa sselfwa txåbtt. Oändeligen fara
infecter , finnas , fom tilstynda oss stor städa; sådant at före-
lomma wore heder wärf, och med flit borde undersökas.

§. v,

NAr (Öiur-riFet warit ofwerstodande pä fåbant, fom borbe
utfofstas, få är wävf-riEct ej mindre ymnigt atgifwadetz

ibFare tilfälle at gjöra sig lyster hos andra, och fnz fjelf tillika
nytta. Dock ar onekeiigit, at benna naturfens gömma ar nä-
stan mast upctrbetctd

t och unberfokt,' och kan tillika meb trygg-
het sägas, at bet nöbwändigaste, och mista wi n\)ttja, i syn-
nerhet til föda, fages utur detta natursens rike. Att Lappar-
na lefwa mast af Fjött, och gansta litet annat är oh beFant;
men få wete wi tillika, det många folfflag lefwa endast af
wexter, stsom pythtgorti och Gymnofophifta med fara, och är
denna sannerligen ben naturligaste spis.

Frambringar icke betta rike alla be stjona fruckter, fomFitsia wår granlaga tunga och gom? Alf hwcto förnöjer wår
luckt jtns här ofwerflöbigt. Tages icke wåra almännaste far-

gor
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gor utur detta Naturfens vik och wåra kläder til stor bel?
Korteligen alt hwab wi behoftoe, titbjtiber oss detta natursens
rikedom ej wår stadeliga och obesiriweliga öfwerfiöd, lockat ofi
at söta och, trängta efter mera. Har altså en BotanUus
Mycket at undersöka, sig ech andra til förmån och nytta {_:_.
stor del af fåoant wi btfåfim, kjöpes af andra gansta dorf,som torde wara oss närmare an wi tro , och om ej just det sant-
ma, dock sådant, som gjör samma gagn, hwilket wore at ut-
forsta och undersöra. Hwad höres icke för jämmer, få snart
Spannemål eller wår brukliga säds wäxt ståt* fett? Ja huru
wånga själar haftva icke blott. hungers uöd fatt lifvoet fitt
wib fara ars missioaxf, likwist dcn alwise staparet. lemnatoss flera waxter som i nodfall gioro, samma gagn. Nästan alla
Färr stå fulla med tmssne; i kål - fängar wåra mångenstäds jord-
lokor; mast åhax äro upsylda anten med qwickrot, eller

-senap, eller will molla; wåra fräoes fält fomtigstäds af
fpergula.jod) ängar af röd wapling: Dessa och fara wäxter
weta andra Fotckflag at uppehålla sit iif mch, då de deraf
baka sig er wälfmafaube och tillika mattande bröd, eller filreda
fig deraf en hälsosam och födande Fåi och fiipanmaf.

Och har flexa rön lärt, at bessa, wib infallande mipmäxf,
funnits fil största ymnoghct, lira som af försynen ämnade til
wårt underhåll. De nyss namba aro måst brukliga, änstiönt
fara Funna gifwas, som torbe wara lika, om ej ännu tjänliga-
re allenast försök anstältes. Hwab funbe wäl lända en Prest-
man til större walsignelse , än af han wib flit påtränganbe hun-
geré uöb wiste utwäg til Almogens reddande och wibmackthållan-
de. Och är en oemotsagelig fattning af om Kyrcko-Herden eller
någon annan Församlingenes Präst , gjorde dem detta Funnicjf,
det då hade mcro eftertryck, än om någon annan det förestäl-
te; ock) om allmogen en enba gång blefwo Fännare af sådana
wäxfer, få wore jag öfwettygab, bet be i brist på bröd albrig

C (Fulle
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ffulle do. Men bå Prästen ofta nog wib fåbana ft.fä_.en,falf
för fin egen oFunnighef häri lider nöb, hwad Fan han då wäl
hjelpa andra. SFulle och någondera af dessa wäxter ej finnas,
Funbe förföF uptäcka anbra. Ron of

t
fotst upsinna tjänliga

wäxter, febon at wäl tilrebo bem til bröb wib flit nöb, stulle
hebra fin man, och wara en örteFonnores få nyttiga fom nöbi-
ga plickf och stylbighef.

Mycket annat, hwab wi bruFe til mot,förtjänte ej minbre
dess upmärckfomhet. Huru stor hjelp och tilwäxt ffulle icke lä-
Fore Fonfan beFomma, om förföF ej fattaDeé Största belen fa,
ges ju utur betta Naturfens riFe, fom materia medica gier
wib banben; en bel wäxter Froff wefe wi, bock är be flastos
oh forborgobt. De gamla Autiorer gje anlebning til mycket,
men wi bry oss ej om of forföFo best riFtighef, fom bock borbe
stie. Hwab fiäs och warbe be hafwa fatt på Ast- träbet wi*
far Hans Exeiteme Herr Grefwe GUSTAV BONDE uti
et tal hållit i Wettenstaps Academien, men få lära be wara,
fom unbersöFt betta, och anbra wåra inlänbste fräns och orters
upfecknctbe nyttor och egenstaper. Många i Medicin oumbärli-
ga wäxter hämro wi ifrån anbra Länber, fom' wåra egna fält
Funbe frambringa; fara wäxter torbe wi hafwa, fom meb for-bel och winst Funbe föryttras fil anbva Nationer, allenast wi
rätteligen bem hanferobe, och beras nytta unbersöFte.

Såfom den store Guden forunf de fasta Länder wiffa wåy*
ter til mot, st är och wifwe.aFttgt/ at den famma Guden afsin oänbeliga barmhertighet äfwen lämnat mebel fil fjä.fans bi,
behållonbe, och fåbana fom bast passa fil hwars och ens natur,
efter bet Ciimat man bebor; fålebes ssutas meb största fauno,
liFhef, at hos o§ fanas wäxter tjänliga til wår hälfos befräm-
janbe, allenast wi upsinna be rätta och bertil tjananbe, fom
utom trägna forfoF aibrig ffie Fan. Monne ej wäxter tjänliga

uti
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uti Wåra Färgerier torde påhittas? De få wi upfunntt giswa
anledning til fara, allenast förföF allestädes anstältes. Sweri-
Ze öfwerfiödor nästan mer än något annat Lonb af fare fla<s:
Sten-massor O,^»^); wi onfe besse i gemen för .albefeS o-'
nyttigo; men fare rön och förföF hafwat

wist,of of någroafbem'
Fan stön Färg framstaffa^man hor derföreall anledning ofsluta,
af om trägna och noga rön och försöF anstältes meb fare, tor-
be många nya fargor nptäckas, och för hänba ftbana, fomFunbe täfla meb be bästa wi taga från utlänningen: tor
hänba sådana nu för oss onyttiga måhar Funöe då blifwa en'
dräglig gren i wår Utlandsta handel. Til hwab högb åFer
och äng stotfel Funde stiga har fara wist. Bostaps - stötfeln
finge och nylt lif , om wäxter albrat/änligast til deras föda för-
f&Ftes. Således finne wi huru mycket wi ännu intet.weta,
och icke dess minbre tarfwa mur betta uafurfens vitt, fom i brist
på flitiga och förnuftiga rön och förföF i bagsljufet albrig Fon.
Fommo , bå wi likwist wib forföks anställande hafwa ben stör-
sta onlebning ot hopoos bet bästa, och fålcbes igenom gog-,
neliga upftnningar gjora oss och wåra efterFommanbe stor nytta;
och hjelp.

§. -vi.

Mm Sten- riFet återstår mi at meb få orb fala. Eburu
*^ betta til någon bel är forbolt, bå bet sträcker sig ofta in?
til iorbenes mebelpunet, och liFa fom lagt sina Håfwor af nyttja
stillhet; få har bock mennistiornas eftettancka lärt at frombrin-'ga bessa i bagen. Huru stor beros nytta i aHmenl.et är, wi,!
stes i §. 11. Wi fe ju bogeligen, ot alt hwab til är och näm-
nas Fan, står at winno, för filfwer och giilb, och'har detblif-
wit få nöbigf i wåra tider, of hworcst bejtta fattaö, fattat alt.
Ingen är fom ej wet huru nöbigt Järn är, och nästan ottm,

C 2 bärli-
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litnr detta i^atursens v\h hämtas , och til nytta atlwandes; nytt
uptäckcs dogcligen. Sligaer altsa en Natursens 'kännare nfwm
M tränga sig och sin ttpmärksamhet ncder i jorden, at ber fe
sig om.

'Forfaretrhefen lär, huru ett Land Fan förstaffa ffg rikcbe-
mar blor of en enda upfinning. Allo tveto hwad Angelands
feeif,^fh Stenkåls grufro&r förmå. Hwab wårde ftm sattes
på Cbine/j\fa och Saxifta /'s^//,>, laOli: Hwad Polstct och
llngersta Salt-bergen af sig kasta: Hwad Fransta t

Gips-stens
Gruftvorne nytta : och oändeligm fara siag, fom aro nog fal,
fynto i wårt Fåra Fädernesland; dock om filt anlades på alla
stellen med tmberfoFandct , st är troligt, beten stor del Mefweup-
täckt, fom mt ligger fördolt, och wantar på at gjöra oss förmög-
na och wäfmåenbe. Hwad båtnad stulle det icke wara för oss,
om wi hår i @tt.Élgt. f.pf«m# Porcettins lera i godhet fwaran-
de emot den Saxista, sannerligen stulle ett sådant ler brott,
wara indracktigare än en Silfwer- Grusioa. Wåro stora och
widtstrckkta sand-åsar gifwa den största anledning Ot hoppas
något gobt, allenast försök ej fattades. När Finlands storaoch widtsiräckta ffogar en gång blifwa tttoddo, som efter alt
utseende, ftncktons-wart, stie stal, i följe af det tyranni be
äro underkastade; och Almogen då få högre fom lägre, få los
at upbruFa jorden, då lära be först äfwen blifwa twungne ot
noga ransaka sina beg och sirnd^åsar/då man tiftiFo hoppas
det många nyttiga Stenarter blifwa;' uptäckta, fom dock i brist
på Skog lär fallas dem fwårare at utarbeta, men nu lätt, då
tilräckelig tilgåttg ar, på dcn samma.

Kalk hämtar Osterbotningen mången.steds ifrån 5/^^/».,
fom nog sttllle finnas der, allenast den igenF.Hides och flitigt
eftersoFtcs^ -Huru många Brunnar, stulle icke finnas,

alle-
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om be våhte. '^ilfioer, Koppar, ..c. Hwattil dockäfwett fpår gifwas; fådant och annat mer hade en Mineralog
at undersöka och ntforsta, fil bet almänna bästa. Och nar
z/,)?^'^ Naturaiis pa sådant sätt af alla hanbterobss, stuA
den först wisa sin stora och obestrifweligo nytta, i et fam-
fälle. Men den som will noga undersöka det ena, bör första
l.chxFänna bet andra; ty på hwad siitt wil. en gjöro forM
wed Djur, fow ej är Fännore af de wäxter hwttFa. til
deras föda? Huru wil deretnot en plantera och dnfwo wäx-
ter som ej är kännare of -ar.er. Och twart oro torde
bet ofta gje stor, uplysning, at utaf ef Djurs egenstap siuto
til ben wäxts nytta stm of samma Djur hälst åstunboé, ätes
och nyttjas; och så wibare.

H./,^^»</, äro be samma söm detta fornemligast äligHer;
ty be hafwa tilfälle ot inhämta denna FunfFap: Ve blifwa
tringspridbe uti allohonba stånb, då betta wid lediga stunder
borde blifwa deras nyttiga tidsfördrif. Men. angeläg-
nare tyckes det tilhöra dem som tänka sig til Prästa-stänbet.;
be äro just be samma som ;stpla giöra :xborjon Järmeb; DeM
Funna äfwen meb lämpa wanja anbva til- bet famma. Desi-
om nptäckes olt, hwad påhittas af Alwogett > fom då steopt
största sig at tmdersöka, och gje filFämia hwab nyttigt wore.
Jag ar öfwertygab, a. om alla fom blifwa Präster, hade
god och fast gmndx uti HiftorU _«<.,/^/,'j och tillika berpä
anwände sina lediga stunder, stulle innom någro är, ej fä
mycket of wärde finnas, uti dessa tre Notursens riken som ej
wore försökt ock Funnigt. Men som Kropparna i alla tre Na-
tursens riken äro gonsto många, äfwen och de allenast som
sinnes i wårt Faro Fädernes - Lonb, och ens tib, omständighe-
ter, och naturs bojelfe ej Fan hinna at nndersöFo.engatig holst
halfpauen ber af, mycket minbre meb allo; och en går då

C 3 ' itldrä.
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Mldralongst i en foF när man ch sträcker sig til'mycket; få wo-
re bäst och gagneligast, om en och hwar, fom ej af naturen
wore forfebb meb besto större Fe»,', ej blanbabt sig med mån-
ga honbo Kroppars unberföFonbe, uton utmalbe enbost några
wif.a,Ja ock allenast en enbo, alt efttx ens egen naturs lust
och kojeJfc, och meb be få, ettet: ben enbo, gjorbe wib lebi*
ga stunber noga rön och förföF på morgfolligo fatt, at ut-
fotfa bess natur, fornt at mltta-, hwortil den wore nyttig i
det allmänna.

Tänck min Läsare, om ben ena tog sig före, at wib le-
diga stunber anställa ollohonbo rön och förföF, hwitFa of wåra
inriFes wäxter wore tjänliga til Färgerier; ben anbro, of
HwilFo, utaf wåra wäxter 9_Bin Funbe gjöros; en annan af
fywilta wäxter olja Funbe fås; en annan, hwilFa wäxter wore
tjänliga til bröd, 0. f. w. .Om åter cn annan unberfoFte pä
mångfolt fått , huru wogglöss fäFert och meb ringa Fostnod
funbe utobos; en, huru anfen Fål-mast, eller mast på Sfik,
kelbars bustor, eller rot-mo(F på fob, eller fmå löss, c«^/,'«
<^e/, på unga äppel -och fruckt, trän, eller mast på ängor,
eller myror (på fruckt-tron, och få wibore, meb all fäFerhet
uton färbrieé omFostnob Funbe förbrifwos och utodos; om en
annan meb trogna och tilförliteligo rön och förföF, utrönte,
hwtlFa Of wåra inriFes wåytev Funde meö liFa nytta bruFaé,
för ben eller ben siuFoomen, be bosto Utlänsto wi nu be-
tjåna oss af, meb mångfolt mera; hwab nytta (Fulle icke
Fäbernes-Lonbef fifstyfa berigenom? Huru nyttig och gogne,
lig (Fulle icke Naturat Bifiorien bå blifwo? Huru mycket nytt
stulle icke bå up.äcFas? Huru högt förtjänt stulle icke en fåban
tueblem gjora sig af bet allmänna? Detta är of rätt ftudera
Natural m(iorien\ men stabnar man enbost wib of blott wtta,
det ben och ben orten heter få; ben och ben fltn,btt och bet
infeßet, fisten,m.m. Fallas få, ,e. Och ei går längre, pä

fatt
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fiteifom i foregäende enfalligt nam. är, fä blir hesa Naturåt
BifiorUn ej stort annat> dtt en art af _°-^<.«,e«e. En somwil
ldgga sig pä Bokliga konster, bor titt och ofta tänka, och likasom hasitx. tii minnes-spräk, hwad en Hedninge redan i smttt> strifwit: Mft utite ejl FV<^ fatimus (vr/ < /Li».«,) JluttA
fjl Gloria.

iMen om _v^/.^///^,'-» med fltf hos os idkas och drisi-wes pä det satt som päyrkat dr, dä (fulle man med glädje, se
wärt kdra Fadernes-Land formet)tf|t nyttiga fynders anställan-
de, snart stiga til mackt och for, få wist 06) oemotsageligt dmsamma endast består uti Itnfcerfdtarenas wdlmäga; och de der-
emot bekomma sina (Fötter och ägodelar utur detza tre Naturfens
riken; dä de famma, med förständ, förfarenhet och eftertancka,

blandad med ftvett och arbete , upbruckte ock) undersökte' warda, tit Fddernes-Landets och egen nytta. Men
förnemligast ©U®s: fåforn alla goda gäfwors

mdelares pris och Ahra.



Höglårck Herr Candidat,
Wårclafte >Vän ock Lands -Mårf.

HOs alla förnuftiga är det en erlcänck sZnnlnz, at eko, lom
»—» .i^er 6en fcirmon wara underNöclcl af ett l_zwlcl<t snille.'
_2. _> clen farorna är ocx utan all morlg^o i KZnll, at s2ml_.
x^e rikafle ll<2tter, och ind_ir^2 de Kär!i^2lte Fruclcter af v^ett
«_.ck kundfkap i mäo32 sörnöii2nc_e l2Mt gagnande v/ltter»
W«ckel2r. * ' 8 3

IVycli.l^ J min Herre, hvyilken cken bewågna naturen zyn«
ngt mecl ett förftånd, ldm wärkeligen Flä^ckgr ock 32ZN2r lin
liZ3i-e. OettZ lärde författade Academifka 2r^etet, fom Min
fterres vvälsliUlna iläck.r sr2mdr2clit i _._lZB.ju-e.) ... en gen-
gåfwa för de gröna lagerblad lom lko!2 Zira Eder Kjesss;
K? ju ckä tilräckeli^lt at utmärka, hwad lus en lc/ärlek l^lin
l^errs s3t._l. för en wettenfKip, l_W2l§ flora-nytta och ädla
nöije Han tillika ler ock famkar, Det famma hedrar i fan-
ning Ivl. H. och witn2r om ej mindre luncla t2nclcelätt, än
mycken y^v.clc infigt. J Kasten gnfull-Edra tankar ( ora
Sättet huru /^o^ Naturaiis borde tratteras,) mecl 6en s>2"flteliZKer, fom öfvvercyzellen om sanningen wärl<2r; ocl. Ijus-
ligen ä dad2 l2?t wid deras Utf_)l2n6e både elcert2nl.2 och
VlckninZ. . *'

IVlin ofärgade. dlir 6ä här vi6 6en, at 6yZ6en,
fom warit '^srrez ofKiljaktiga I^clelwän, alla 6e ttun-
<cker clä H2n tagit fil muntra fleg pä clen Lärda wäck)ol)2nen'
mätte lika wäiWtzc ock lnart belöna Lcker lom andre Lärdoms
D/rli2re. lvle6 ett ord: 2t Lcler lällket m3 blomft2« i ti-
c.en, ock vl.inn2 lin mognad i ewioketen? Bäle^les dlir jäm-
väl min rena ö*fe# upfylck^ j brift zf tjänligare tolllgr
för denna gÄNZSN, tyttnar

5 Kättre tfjårlefo
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