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Benägne Läsare!
,

anmärkningar hwilcfo jog somlot
(•&% och upsott öfiver SatacundaHäs
raders Norro del, dem hor jag hors
med ärou/at öftverlcnma til ditt och det
allmännas omdöme.

Hfivertygclsen om min egen ofullkomlig
het har mit» detta ämnet altid påmint mig, at hel*
dre i tysthet nidlägga desto Samlingar än göra
dem sa kunnige, som nu (Ter. Men som det alls
manna för den del af detta arbete, föm allaredan

är 1747. i et Academifjft Snitlewerck, under
Phyficcs ?rolel?ol«u. HögiDordigecch Högs
lärde Herr Carl Friedrich töennandershogts
bewägne inseende/blef sromgifwit, hor täckts bes
t»ga en synnerlig pimest: nu mera äfwen mina
Högtwöroade Förman behagat befalla mig,, otofs
gifma en utförligare afhondling om altsomuious;
Kongl. Wetenffops Acadcmien också efoms
oftast, i sina wärda Handlingar asiundat be(?rif*
ningor öfwer Landsorterna: Sjelfwo Höga Hfs
werheten jämwäl olleruädigst täckts förordna, at
Acadcmi(laDifputatiQßer, angå Foders

som

lies

Foretal.
neslandet, (kola pä modersmålet tfmcffoftasjTy
hoppas jag at ingen lärer räkna mig för något
felsteg, om jag, understödd och upmmitrad «fflit
ka (fal, med detta ringa arbete, nu magar for*
föka det allmännas beivågmhet.

Atfmickra Loform dermed, fom (fulle
förekomma,
få många nya fynd, få många
hor
gagnande rön, fom andre af HögtsförtjenteMän
tipfotte Landsorters bestrifningar pråla of: det
wore för mycket afmig lofwadt, och lika obilligt af
någonannan påstådt. Dels hafwerfjelfivaLonosO

ortens belägenhet, ödesmål, och ringa närings»
fång ej giftvit anledning til bättre, än detta nuar 5
Dels hor ock* jag ej än kunnat forstoffa mig en
den bör äga, hwilken
få tilräckelig kunstap,
med behörigt eftertryck, Wetenffaperne til fordel,
och det allmänna til gagn, fiolwara i stånd, at
lägga hand wid denna sak.

som

Jag tror mig dock ej fara wilse, om jag
påstår, at ock detta ringa försök lärer hafiva sin
nytta, och om det ej mera förmår åstadkomma,
få kan det likwäl lemna hivar och en tittart begrep
om mår Finsta Hushållning,, famt asivengift
ma andra anledning, at göra långt bättre.

Ssriforten jag brukat, är helt enfaldig;
A3
fä

Foretal,
ej worit,

at ofwcrtala
bemttcs,
utan,
tro, l>vod fant hor

syftemål
fl roifcg mit
«t

någon U
kon för oltfommons, (yn gå for sägen, fom det
plågar sojas. Finner nu den (Ägna Lofos
ren mig för dettaringa fors ej woi dig Dep gp*
liktvol den för*
fommo åtancko, fä utber jagmig
del, at hon om oltsounnons ej behagar fållo wi*
ivrigare omdöme, ån mit menlöso upsot förtjent.
Hwilcketdero mig wederforcs, så fon jag
försäkra, at jag honom po Det högsta är

förbunden.

För-

Första

Afhandlingen.

Om Ortens Ålderdoms Minnesmärcken, Landets Jord-yta i gemen, de förändringar den undergått, samt hwad mineralier
och Berg-arter härpåOrten finnas.
§. i.

krader, som här beffrisives, är beläst i Biörnchorgs Län; lW« iftän

Abo Stad Nord-öster M, och finws

pä nyaste Landt Chartan öftverSweme utsatt emellan 62 ych 6$ Graeol.högd. I sin ömhets mnesiM det
? Syckugr och 3 CapelZald, afhwjlka Socknar-

cers

neßeuru/ Ruswest M Oriy?«stäroK styfe<i
A 4-

an-

8

fa

) o (

fa

anseende til de ofrige 5 Cangajala, Messiiby,
Birckalo, K.empele och wesilax, at de utgöra mer än hälften of Häradets rymd; Men dock
hyso kuopt, en tredjedel sä mänga hemmoweller
de fenate.
ändamålet tillåter ej ot widlyftigt uptogo flika

som ,
Minnes-märken, som antingen Ålderdomen efter
sig lemnothärpo orten, inblandade i sagor och trasa*
gner, eller ock en senare tibuptcst til ominnelWaf au
stilliga händelser', Nägra wederMen

Landtbrukorc,

få
derofwordodockfont-älffore til tjenst,hor nedonförefromtedde. (»X Det som först, och främst har förtje-

nor

(») Ordet ©atftcunca är Finstt, ochbemärcker ett
landsort of 100. bolag, Detta tyckes underrätta ost
derom, at Finlands förra politista indelning äfwen töat
tit sädan,som ©wcriges geimla afbelmng i witza ■»Jun»
©att. Nu ät orten indelt »zne Härader, af hwilka det»
ta rodrt fallas Satacunea Härads 6fre eller norrc del.
Näringsfången hafwa i Hcdmhös här endast bestätt
i lageri och giftande och finnes til ymnoghet än
i stegarna lämningar af deras tjäll och fistelagen,
«f Inwänarena nu fallas F.«pin coda». En allmän sä»
gen är här bland allmogen / at Finnar och JUppAt
waric et Folck; menat äcstilnadcn dem emellan dä upkommit, när de i Södra orterna til Chrisicndomen om»
wandc, begynt föröfwa fienbtlighet emot dem af sina
landsmän, som an woro stödde i sit hedna mörker, kal»
lat dem af förackt kappar, och med wäld wkracktat
sig deras hemwistec, (amtalbelcs fördrifwit dera up
til Norska Fjellen. Äappitert, en Sjöwit, i Reur»
Socken stal i synnerhet derföre tvära märkwärdig, at
här be sibsta L.apparne ej låtitomwanda sig ifrän

,

som

som

sm

hedendom, Wifwit ssagne och fsrdrifne.
Reuru Socken ar här i Häradet högst up i

-

fa

nar en

natur

wa landets

ne, logen,

och

( fa 9
° upmärksomhet,
kunnigs
är sielftil utmättes (kap-lynsom
mycktt bebtanning

)

A

förekommer

5

syn-

Norr belägen, den besiar nu allenast af
Mantal, och begriper i sin widd likwal in emot 27. ,29.czu,.
drat mil, har intet Capelgald, hwarfore ock en del af
Socknens Inwänare äro »al 8 a 9 mil ifrån sin
Styrda belägna.

Til RuovesiSocken höra Capelgäldett Et;eri,Wir»
bots, och Curu. Är ock mycket »vidsträckt, bestar af 29
eller 30 quadrat mil,

tnnehäller bock nu allenast 59 tV
Mantal.
iprivesi Socken har allenast 1 Capelgald/ Cräjers»
Cuorevesi, som lyder under
Vi kalladt. Capelgäldet
F.ängellmakl (Socken i TawasthusLän, hwad Kyrckostyr»
selen angär, ar dock i bet öfriga tillagdt. Biörne»
borgs<Lan och Orrivesi Tingslag, bör altsä ej hällas
för någon Socken, som Herr Tuncld orätt härutinnan
berattat. Socknen äger nu, jämte förcnämbe Citore»cfi, 82? Mantal, och innessuter i omkretzen ungefär
16 a 18 quadrat mil ifrän Sockne Korkan, åt Sober £
mil, är en park, Ristincangas (Rarsheden) mårftpär*
dig: hwarest ej allenast i Hedenbös, utan ock ännu i
plägat mib förbigäenbe unsenareen tider, menige mannedlägga
en grön qwist. Ntl
der
stor Tall tiloffer
mera är det afstaffabt, och' har för detta PaftorLoci,
Mäster Jofephus Laurentii, til förekommande af en Nit
widsteppelse, lagt bäbe tallen och den afoffrandet förorsakade rishögen i alla. Om be byrckat denneTall
såsom gamla Gätherne sin (Eanfan, eller hwad orsaken
och ändamälet marit, är obekant?
Cangasala Sotfen ben mast bebodde ochFolck»
rikaste här i Häradet; Under den samma lyder Capelgäl»
det Cuhmalax, och fil Tingslaget äfwen «n ijerde del
öfp«lr'e«€ Socken i Tttwafichutf län. Besiar af

10

fa

)c>(

fa

siinnerlig. Sällan for man hor några stora Falc
eller Slätter i ögnosigte, utan ojämnheter
allestädes i jord-toget: mast möta widstrockto sond-

ses

,

etsar,

146 -/? Mantal och begriper i wibben 12 15 quadnt
»il. K.tur«la, en ansenlig Herrcaärd, är forbom be»
bodb och ägd af Catharina , Kung Erjch den xiv
Gemäl, hwilcken är 1612. harstibeé afteb, och finnes
begrafwen i Mo Domkyrcka. Lämningar äro här ock af
ett Träbyggning, inbelt i 28 rum, fom dä blifwit up»
byggd. 36 tid har hälften af Häradet warit lagd un»
der detta gods. En Vfferlkälla finnes ock wid Pautiala£y hwari under Päfwedömet blifwit offrabt ; fjelf»
töa Byn tyckes dä äfwenfä detta namn. (tomtik,et
annat Hemman, föregifwes warit et Kloster. Kloster»
jordkallas det ock än sä i äldre fom nyare Jorde böcfer. Munrmaro wid Vbeola B? ar äfwen en lämning,
fynes intyga bet famma.
tNefiuby Socken, har först warit Annex fil
Vtrckala, och är är 1636. ben 6. Ang. först blefmett et
särffildt råttors , bestar af 76? Mantal, samtär i wib»
ben wib patz 9. quadrat mil har 1. Capelgald Teisco

som

,

lallabt.
Vircala Socken tyckes wara den äldsta, ej allenast
utan ock t hela denna meblersta belett af
t
Härabet,
här
Finlany, hwarfore Kyrckan ock allmänt kallas wanlx»
firco, (gamla Ryrcka»; I alla nästgräntzcmde orter,
til iQa 15 milsaftagenhet, åren allmän berättelse, at
de wid Chrtsienbomcns början härstädes tdkadt sin Gubs»
tjenst. Här äro ock än runbt om lämningar af Ryrcko»
wägar hit ät, Wandaorircon Itet, Rnmmpunoart,
slidroagen, ) kallas ockän i bag en sandas wid Pt»pal»
By, berföre at menige man ifrän Reuru och Xuowesi
derstabes öfwerfört sina lik tilppbeietfanSjon, och fedan Sjölebes tU

Pircala

Kyrcka, at begrafwas.

Sj Ifma Socknen tyckes hafwa sit natunaf J&ittfa (han»

fa

)Q.C fa
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äsor, förstörde borg, mcd bockar och brästupor,
grus-ochsten-blondode lordhögder, hwilcko omsider nedböja sig med kulrigo högder i ffogfullo dolder, nöjsamma lundar, och iblandfancka sig i fiffrika
här haft sit för»
sia ttlhäll. NZckiaFrältzegärb, i betme Socken ochK-tuxala t Cangasala sages här warit landets forna Re»
geniers boninqssätcn. I Hedenhös är ocf Kär wid en
iufwa pä Wck» ladugärbs ägor offrabt ät Finffa Gu»
den lunckart. Til benna Socken horer nu Capelgälbet
»Hariu, hwarest t miti Nordwäst ifrån Kyrckan förefommer en högd, kallad Raräjen Torme, (Eina.3 H6gven;) Pä detta ställe ar lag och rätt forbom stipadt. Lagarne fages marit i Balfar inskurna, och har dä warit
yla eller Birkarlarne,)hwilckaförmenes

bruk, at t twetybiga saker meb lottande utröna botte»
i Kung,"
man til brättmälen. Under klubbekriget,
SIGISMUNDI tib sig yppabe, stal bar et (lag (lätt mib
Calmanabde: nyligen äro ock klubbor, samt annan
frigs»rebstap ber funbne. Dennaßireala Socken är af

t

10 al2quadrat

Mantal.

som

mils widd, och äger nu 83 i bebodd»

Lempele Socken är i anseende til sin rymd ben
minsta t hela Härabet : har intet Capelgälb, fan wara
of 8 a 9 quadrat mils wibb! bestar nu af 75 A Mantal,
har en S«nd>rcka hwars bygnab, som ock alla andra
Etenkyrckors här t lattbet, tybeligen röjef sit ursprung
ifrån Päfwebömet. Af päswista lämningar sörwares Här ock et Rökelse < käril af koppar och et litet Mes»

si tigs Crucifix.

weftlax Socken armast belägen kring Sjöar,
bestar nu af 102 5? Mantal och är mib patz af 9 eller
IQ quadrat mils widb, äger et Capell wesieanså fallabt,
Har förr waeit en Socken meb Z.empele; Et asiat» bref
gifwit af Btltop com-adi, $&o är 1461. finnes har
ännu förwaradt.

fa ) a ( fa
rita Sjöar, strömmande förfar , rinnande Rar
och Backar. Märkwärdigt är, at de störfto Sand*
och lord-hoFdernes utsträckning mast altib gar
ifrän Norr til Söder, hwilcket, sä mål som fiere känningar, fynos intyga, ot detzo högderaf
wotnet fordom btifwjthovfqwolpode.
12

Capelgald i Birckolo Socken,
Wid
blir man mast härom öfwertygod; ty derstodes
föreställer sig landet liksom i »ägor och tyckes icke
allenast likno en gammal Sjöborren, med ben
ena jord-afsottnlugen pä den andra, uton ock
lemnor för ögonen siclfwo de förra straudernea
grna-ochjfreii-i-öjfeii, hwilcko ock än pä nägro fä
stallen til io a 15fots bredd ner i bölderna wi ja sig.

öftverst pä Sand äfarne ock Jord högderne far man oltid sten-gyttret bestå of mindre
sten, 011 nedre i bölderna. Deras ställning pä
hwor annan or ock besynnerlig: Nu förekomma
några med kanterna på hwor annan lutonde : Nu
en sten hängande emellan twänne ondro: Nu
äro de pä annat sätt öfwer hwor annan tipstalte

se

ses

vchupgilrode.
»,

stäta fältet, i dolder ochrorr, är
Jordenpäing,
ätffillig.blonn
af
dels ofsmä sten, grus , sond,
ler, myllo, 0. s. m. lordhwarfwen äter, som
bagen, pä nägro
ses,

ställen kunna
mostedels
nerifrån först of smä sten , sedon of fond, fa ler,
och öfwerst wid lordebrynetoflerblondod mylla;
och hor hwarje stag stt loge, mast efter lordorternes
§.2.
sörstildo tyngd.
i

fa

)o(

fa
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§.2.

Bargen, som härpå orten förekomna-, år»
ock til utseendet mycket ojomne och förstörde; Ty
fast än de ibland i sino gungor och Jtrofonde lägen

so

något (lote och iulrige, utwiso debock
på kullorna, grufter, hålor, klippor, och bronta stor; jo, öro ibland of Sren-röstn och Jord,
stenar liksom aldeles hölgde oc|> öfwerstjalpre.
Pade borg, oro något höga, och hafwa
branta sidor, ar ock ofelbart någondera sidan förstörd : De större stocken ligga strävt nedanför
branten med helt frissa brott, och storpo kanter,
de smärre längre bart, mera stötte, mera stub-

förefalla

som

bade. De
Häradet,

borg hor i
största och förnämsta
tyckes förtjeno någon

som framdeles

Birkolo Socken,
Mulowuori, Linnonwuori: iWesilox,Hoistiuf
wuori, Collowuori : i Cangosolo Meurenwuorl:

nogore undersökning, oro i

i

'

Orivesi Socken Huppio, Kokynhorja, Auric-

ko, och Uniwuori, hwarestberottes woro åtstilliga
gängar och grö wer i borget. I Messuby Socken
Aiti-wuori,Hepowuori ochluwonwuori, hwilcket

sistO/ eftsr altman sägen, formenes

hysoSilfwerhögsta
po hela nogmalm. Wuorerenwuori är det
Hongoswuori
by,
wid
Nurmis
i denna
den.
Sockenär ock derföre märkwordigt, at det få*
ges gifwo mångdubbelt £cho.

Srenarternc, hworof desto bärg bestå,
äro antingen en allman gråsten,
innehåller

som

en blonnina of <^u»r«, Skimmer ochfalt ?ipt>

eller

)o ( fa
' fa
eller ock en ©and* Skimmerblandad Gtif,
fet, som i sitta stående eller swofwonde gängar,
här i nogden allmänt förekommer.
Deste 2s«tf&ålbet kon altst billigt fotas
Ty af de ftrfarnasts
til sieffwo Skapelse
Bätömätts rön or ju bekant, at sttfa borg-orter
innehålla, aldrig an sedon Syn*
som desto borg
ny sammanfattning utan
någon
dafloden fått
ständigt blifwit förstörsedermera,
ock
som
st då,Ingen
ån
de.
häri dem funnit petrificitér, ej eller
14

-

,

,

aro deinågro sten -förwandlingar märkte; andra

■

■>■'■■
stålat förtiga.
Beträffande åter de allestädes hor kring*
strödde löfa stenar, eller Tystomes st kallade gestfciebe, de widstrokte fandafar, Jordhögder, sandkullar och en hop onnot florswerk,
få oro de ej allenast ojäfwnge wiwen ofén allmän
syndaflod, utan böroock hållas fördes rätta lentningor. Både förnuftet och den uppenbarad*
janningen gifwo anledning at tro betro; Ty of
Historien är ju bekant, at närwotnet skulle
ofiopa, upkom et stort och starkt wotxr, horas
måste folgt et gwfweligt stpalloch storm, fom i an*
seende til sin werkan på jord-yton,mätkunde åstad*

komma få stora wåldsomheter, at ett del bärg förstördes, borg-arrerne of demkringspriddes pä åtstilliga orter) ot widstrokto simdäKr upkommo, at sandhögarOch Jordkullar yppades, mey
ätstilligo lord-gyttjo

--

sond och ler-Hworfs stödan-

de om hwaronttan, af hwitckaock tt» de uråldri-

fa

)o(

fa
15
drigo bargen och stenstogen sinnes Jjär öfwerhölg,
de. Sielftvo de kringfprtdde löja stenarnas
stopnod, brott, och lägen intyga detta jämwäl på
det kraftigaste; Ty pä dem finnes ännu näston
»inflöt och kanter, som sworo emot hål
samma
och rännor i hällorne, hworiftän de bliftuit ffilde;
lordbögdcrnes utsträckning ifrån Norrtil Söder wisor ock tydcligen, ot wtdderosupkomst flika woder regerat, som nu i det stora werldenes
äro oföränderligo, at förbigå ondrestäl, som
Hof
ttl bestyrckonde horas, st ofanka Länders Sten*
f örwandlingar, som åtstilliga andni främmande
rings inblanning i Jorden kunde tilröckeligen
anföras.
§. 3.

-

trion och leran, hwilcko af allo förfarna
Bärgsmän billigt hållas för urqwäds ämnen tit
en hop andra Borg-orter, finnos här mycket solIcttL, utan inblanning of andra Jord-orter.

En med Mo ock Jarn-ockra blandod lera
wid Pyhojerftvi Sjöstrand ochKeho by, är be,
synnerligen derföre märckwordig, ot st fnort den
kommer up i dagen, hårdnar hon til et stenhåret
ämne. Denne tor woro grunden til en del hor
befinteljg Skiffer, htvtlckcti i sitt sommoustttning
ej hyser någon skimmer, utan blott mo och lornholtigt ämne. .
Millan, stfbtn tilkommen, af örter el-

ler

fa )o( fa
ler djur, är här nog tilräckelig och djup, besynnerligen i botten pä insidor, och i korren sinnes
den ofta bfmet en alns mägtighet. Denna upkostos af försigtigo åkerbrukare t bogar, upbtondos
med granris, och utföres sedon efter någon tid,
medfördel, såsom annan Gödsel, på åkrorne.
Sanden är mast Mo-blondod, så på fälten som i Sjöar och Strömmar. I JTleffubv
Socken och på få undra ställen sinnes Dock en god
16

£>uarts-ahis pärle-jand.

Flygfand gör ock i förenämde Socken litet
sioda/ som wol an ton tålas, allenast ej stamtiden finge större känning deras.
här ock en röd
På åtstilliga ställenförekommer
mylla;
tilwerkos ej
Derof
sandblandadlårnnågot Järn / uton huseu faraos allenast dermcd
«ödo, ftm formenes mota och förekomma rötan.
Sjelf-frårsien finnes här ej i någro borg,
uton allenast i gefchiebe; dcst stoft brukas i gamla sår til läkedom.
Kalkstenar äro ock förr brutne Hoposctri s>p i Cubmotox Capelgald, men för stenens
klänning med eldfasta stenarter, ör hela arbetet nu eftersott.

Sonderstött obrand kalksten, upfuktos med

»ätten, brukas här af menige man tit bölders eller
Äpostcmerz mökning, dock blä-leran oftare,

och med större fördel.

Slip-

fa ) c, ( fa
Slipst nar rätt godo brytes ock i Bireola
samt öriöesi Socknar; någon handel utom Hä-

17

radet idkas dock ej dermed.

Huru Quartzen dogeligen tillväxer, och
most oltid fylla rom norna i bärgen, or mer an
allmänt bekont. %Bib' <sallawuori i Wesilar
Socken förekommer wid borget, på den sidan >
bet bltftoit forstördt,et wiö-håttgeofQuam; idet
kon ej allenast än ses lämningar ås masta
sommo
några
hö-strän, som dcri blifwit inneslutna uoch
ton märkes ock,ot några spar, gryn och andra smä
sond stens stycken efter sin särsiildto tyngd deri blif»it inblandade.

som

Blyaryen,
hår toges af åtstilliga
borg, i Bircolo, Mestuby och Congosola Socknar ,or något färnblondod, derföre ock mycket
strong upp i bogen, men tämmeligen god, när
den brytes på djupet.
hörnsten kon man ock finna på några ståt*
len wid Nurmisby i Mcssuby Socken.
(granater,
och smarta, finnas järn»ål i nägden til nysnomde ort, dock ej i nägot borg,
dier medså orediga kanter,
här wid Mo, uton
allenast i lösa stenor, mast igenomstinligo, och i
«n tämmelig redig polyedrifj figur. Destestenar
kollos.här of menige man Helmikiwet, fparlestenar). De ftvarra Granater tyckas framför de
rödö hofwo något mero otinnebäro. Skulle man
råka på sjelfwa bärgflagen hwarifrån de blifwit
Me,
B

som
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fa

)

(
°
ej

fa

skilde , st torde mon fela i hoppet, ot finna TenMalmer här uppe i landet. Efter Herr Archiatern Hiernes berättelse i best andra flock om Jorden, stiillerool i Söcsilar Socken finnas et bärg,
Swaftvel lukr, at
hworof utdunstade en så stork Bly;
ongrepc
Men menige
Silfwer
den
st
som
man berättar, ot inga spar dertil funnits. Ni)ligen hor man dock blifwit underrättad, ot i Wesicanso Copcll of förenämde Socken, stol finnas

et borg, follodt Hoistinwuori, (Srakbarger),hwilfet Namn tyckes gifwo anledning, atwid detta borg,
härom göra nogore försök.
Af Malm-arrer oro hor alt för få ännu
uptockte. Sanningar til åtstilliga Hvjes-arrcr äro
allenast bekante ; en del of dem hallo Järn allena,
några Jörn och arftnik , en del äter Järn, arjenik och doppar,
ben kies-orten, hwilken i. Hcpowuori wtd Nurmis Bt), förekommer.
Dennafjes-ort är fögo stild tit utseendet ifrån den
allmänna pvrites, eller lornbuudno Swofwclf jcsen, oger dock något hwitore färg, och faller i
brytningen jämwäl mera jämn och stitiandc. <&&
denne moft består of Jörn, innehåller hon
, än arsenik ochkoppor. Af
ock altib meta
Landsmän
mat
mittre Procanceller och
»ära
hor
Bistop Herr Doctor Johan Browallius upgtfwit
de tydeligostekänneteckett pä denna Molm-ort.Den
fallos Of honom i des Idea regni lapiåei: Sulpliur coramunc mineralifatumcumferro, aricnico & cupt o in masta citrea vet sulva. I Herr
Chemia: Profeflbrens Wallevii mineralogic pag.
28f. heter hon åter: Cuprum sulpboic, arfeni-

sosom

som

so

CO

fä

) o (

fa

19
Co & ferro mineraliiatum, minera colorc pal»
lide flavo parum nircnre. Hwilcket Utmärcker e-

Det ser ock så Ut, som
nahondo kännemärcken
bärgen hör på orten igenon^behörig förädling ej
än hunnit frambringa någon mogen frukt i wår tib,

utan sport ben åt en kunnigare Efterwcrld.
Påaågra sumpiga ställen i Nurmis Bi) i
Messtiby Socken och Hongolo i Etzeri Copelgäld,
finnes en hopgvttaö mo, hworoffordom i små
osttor blifwit tilwerckodtlärn: Nu är bet ej mer i

,

bruk.

'ytixntOcbran förekommer jämwäl här, ej
allenast i allo rast källor, utan ock i sielfwa lor*
ben , såsom wid Suckilo B») i Oriwesi Socken,
hwarest wid tilgromson.de Sjöstranden första Jord*
bworfwet består of en Mullblondod lera ftdon
sandig mo, och underst Järn Ochra. Sedan den or tagen ur
fällorna , stiljes den
*
wäl ifrån all främmande lordoltighet, bleförst
kes i Solen en tid på Sommaren, od) derpå nyttjas til flodfärgning.
En fin mo blandad sandsten kollas här
af Inwånoreno derföre Hififiwi emedan den, liksom en Hygrometer, för instundonde rägn altid
blir fuktig.
Viol-sten, så kollad af den röda byssuz,
som derpåat wäxer,nogförekommer
här iblond. Några
berätta derof stolfinnas i stugorna widRuowesi och Oriwesi, hwilcket fortjentenogare under-

-

,

,

söwing.
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Om Sren-förwandlingar hor man det en-

da at berätta, som Herr AiTcflbrcn Tilas onmärkt, ot wid Sjöstranden, som mettet åt Sodator ifrån Congofolo Socken, stot finnos trab-

rörrer fom til en fin jordart i Ochro blifwit för*
wondlode. SiclfwO bärg-ortcrne bär på orten in-,
tvgo eljest, ot hworkcn nu, eller fromdclcs i dem
nägro sten-förwondlingor, eller annat sten gyckel

stå at förmoda.

Andra Afhandlingen
Om Sjöarne, deras widd, läge,

förändringar och förknippelse med
Hafwet, jämte anmärkningar om
Forssar, Strömfall, Strömstannande Källor och andra Watten.

,

$.1.
finnos,
AAöarne, nogfom här i Landet
, upfyldte

åro til
widden
med en mycutstrokte
genhet Holmar, Skär och Klippor. Masta
delen ägo alt for ringa djup: men wid något bärg,
eller högt» , oro de dock oltid djupare.
I Norra Delen of Häradet får matt fe
de största od) tillika grundaste Sjöar hår på or-

AK

ten.
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ten. Deros
ock kärrens widd tiltogcr nästan årligen; ty såsom de få Förstör,
hor finnas,
oltid med tiden blifwa grundare, och ej ttlrockcligen forma offöro desto widlyftigo Sjöars wotten,
vfwcrswommo de sino förra stränder,, förändra
försten torr härd mall ti! et sumpigt torr, och omsider til en widstrokt grund* Sjö. 3lt orren icke
dest mindre of naturen or nog wol belägen til detta vmnoga warnets ofiedonde, är mer än tydeligt derof, ot här ej allenast aroct utlopp til wotnets
afhållning, igenom Forstor, Siar och (Sjöar förbi
Biorneborgs Stod til Hofs, uton ock wid högben of £tppo flora källo, bcgynnes et annat åt
Österbotten; det tredje tyckes draga sig åtPäijene
sig äswcn til hofs m tömer; Ti)
storo Sjö,

som

som

ifrån Oinola/ellettXiemmwefi i Acuru Socken,

berättes., at igenom sjön- Nikoro somt små åar i
kärren or en förbindelse med sielfwa Päijene. Nu
oro Sjöorne i norra delen of detta Härad betagne wid postunder 62. Graders och ss. minuters
Pol-högt», Sjön Poijene åter under 61. Grad.
och 57. minut, koit oltfå ej annars woro, än
ot Sjön Poijene

måste ligga nog lägre, än de förföljokteligen
ra, och
Deras wotten äfwen idenkunno ofrinno. Skulle igenom desto utlopp wotnet,
fä of de grunda siöorne,
kärren härstädes,
få behörigt utfall; så wore denne ort ej allenast
mera fri for ffodetig frost om Sommaren, utan
kunde ock säkert då förwäntos mero hård-woll, och
en ouscnlig tilökning på sjelfwo fösta landet, Pä
några ställen här i Härodet möta och Sjöar, i
hwilka wotnet stått högreförr, ännu, såsom i

som

B;

Cuhma-

«& )o ( ■&?
Cuhmolax Copel-gäld, hwarest wotnet nu står 2.
a c3. somnar lägre än fordom. Stilnaden hårröret derof, ot när, iforna tider, denne ortens sto*
ra Sjöar hade utlopp igenom Sarsosorh i c£otigajala Socken, och den ti tit fullo kunde offöra
deras wotten, öfwerswämmode det få högt landet
härstädes; men fedon år, 1604. of en upkommett
Mig Skogoeld en masta emellan Congofoto och
Pelkene Sjöar blef igenombränd, ändrades ej al*
lenast, fom ilandet allmäntbekant är, strömfallet närmare detta Copel-gäld til Iharis By, hwarest nu nya Forsten är, utan förorfokodes ock det,
ot siöwotuct til nu »farande lyogb wäl härstädes
fonkte fig; men dcremot i famma mon, nu åter of»
werswämmor andra ställen.
Hwad åter widgår de känningar tilwatneto större högd i forna tider, fom i första ofhandlingens >. § oro anförde , och man sode ffola
finnas i någre dolder under Sondåsorne »vit» Pyhojerfwi Sjön i Horju Copelgold, så är en del ofEtern
den allmänna Syndaflodens lcmningor; en del etter härrorer of ortens sorsiildto beffoffenhet. Således hor mål, på någro ställen of Pyhäjcrfwi
Sjön, wotnet til 6. a9. alnars högd förr stått
längre up ännu; Men somoeste orter endast förekomma närmast Cammerforst ström , fom årligen ej ollenost om Wåren, uton ock annars ständigt
utföre Strömmen, med sig förer gytjo och fond,
upkostor dem på näst tilgräntfonde stränder, och mtderblast med »vågornas tilhjelp ständigt opblondor
stränderna, samt förorsakar nästanför h»part år en
22
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liten ni) lordofsätning ; Ty tyckes detta wotncts
lägre stånd, nu onförr, ej eller med fog funno tilfkrifmat wotnets minffning, utan mera strändernas
landande;

Hwilcket nu, sedon Strömmen bits*

witwid fallet uttvidgod, ock mera, an förrblifwit

känbart.

©rera Sjöar oro härstädes liksom eldstäder, hivilcko upwormo luften od) förhindra stadelig frost om Sommaren; Ti) aldrig hor man
än märkt åker-fälten, fom mib dem »varit betagne,
stodos of någon frost, föst ock närliggande orter,
hyst kärr och åar, nog haft känning derof.
De största Sjöar , fom här Häradet förekomo,öro i Bircbala Socken, p>?hajerfvi: iMef
på hela nägden,kon
siil^f: nåfljcrfwi: Det} störstamils
»vidd: i VVesilax
woro »vid post of 4 ovädrar
Sockn,Tanrunf älke,SorVanjalke od)AlliHlaxi:
i L.ampale, 2>orrefålke.- i Cantzafala Socken,

som

H.ångellmawefl,Raine ocbwejiicrfwi : icvrivefl,^sräpvl)än^Sctkcod)lnwanvefr i Äwowest Socken, Raurawest wisilwesi,Ohrian
Sclke och wangowefi: i Kcmu förekommo Rcnruwesi, jAhlawest, cd)-€>mola eller
Niemiswesi, hwilcken förmedelst små åar, och
insiöor igenom kärr cd) måstor, ffal hafwa (amman?
hatts med stora Päjiene, som förr ommolt är.
desto förekomma ock på åtffilligo
Förutan
en
hop
ställen
Fistrika fma infiöar. Wid en det
besynnerligt,
dem
är
det
at de årligen mib wotuaf
brynet taga

takte,

en iordffårpo, och omsiderså blifwa
uton oro de
öfwer

at inga spår til Sjo mer synes,
B 4
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öfwer alt med gräs och tron bewuxne. gnhopstdono lordrackta Sjöar brukas nu of Imvånoreno
til äng, och kallos ofdem H.ano nitiir, oro dock
något obeqwome ot bärgas, emedan Folckettil mid*

jon idemnedsiuncker,norgräVwärtcnstolflåsmed
lian, eller på fasta landet upföros at torekos.
Den Sjön f)wilckc»i i Birckolo (Kocken,
estet Herr ouAelivis berättelse for Hcrr.Archiaicin Hicrne, stulle worit så igen ivuren, ot då
öpningens omkrest ollenost bestått of 36 olnors widd,
or un mera så oldeleslordrakr, ot öpningen kuopt
finnes »voro ». alns Diameter.
Af dcste lordtäkto Sjöar, horstommo ock
de st allmänt bekanta flytbrtmama. De äro ci vin*
not, än et låst: stycke of Sjöarnas lordtäcken
hwi!ck,o med gros, bustor, jo ofta stora löfträn
drisivos of tvädret nu til Den ena stranden nu til
den andra- Såsom Londtmon har mord t, at
fisten ej allenast i Icketider, utan ockonnor? gärna
wistos i lugnet, under desto fiytholmor, få äro ock
folcket mycket monno derom,ot fösta dem med pålar
mib fina ägor och stränder.

os

,

,

,

Någre of desto Instöar äro derföre ock märk-

wotdige, ot i dem finnes blott enahanda slags
sist. Så oro i Tesonia, en Insjö mib Horju
Copelgold, allenast Abboror til finnandes. wörc
Oftast i Österbotten stol dock woro mera stllsomt,
emedan der finnes ollenost helt små gäddor; hwilckos klena wEt, tyckes lomma deras, at be, såsom
sist frätande, ej hnfwa i flika siöor tilgång på föda.
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til-'ej rfngo flfaDnbänderofta med DesioSjös
ar, at når en mycket strong lim tet förorsakot tjock
js och wät snö på den tit myckenhet ty«ger, ja

, ;

,

;

■■

förcswM i dem Fifren och dör oldeles O. ■'■■■■■
*?$$ Sarwono Bd tRuowesi Sotfen, ligger en ©jo,
tfalMfaWtlatt matten; at
botten helt fideligen tan/cg,' 'på 5 a 6 alnars.Mp,
IliflöarneTernejerftviochKohtolombi, bo*
ro ock Derföre woro bekante, at igenom dem är i
Birckolo Socken Navigations leden, til undret*
tände of ryckta Först strömfall, fil hofs utsedd.

som

Mäss: i allo desto étfoat sinnes wol parle*

siieckcr,' men ingen hor dock än funnit i, andra
några Pärlor; utan allenast ldem, som
Fortfor och Strömmor hofwasit filhåll, hnnirestock
Pärle-fifferi idkos, om hwilcket alt t påföljande §.
widare stal berättas.
§.

noghct
ten.

-

Dcägro Fcrfiar, Strömmar och en pm-

Hackar förekomma här på oraf flat ochartigt
en nöjsam

De indela

landet, förorfoko

utsigt allestädes, od), sedan degjort åtffilligo krökniugor, ot utsprida sjö-oftvclen många moiiniffor
tilfxåt, uttömnio de fig omsider i hosivet, och derstädes blondo fig i destfolta.

Fo'rffarne, som ofivcrft i Häradet finnos,
oro ej ofsärdeles föll. Mcnste Först som högstder
i landet' förekommer, är ibland dem den 'högsta
Bs
kW
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jomwät i anseende til strömfallet; Melois,Coutit,
Murolox oro sedon långt mindre, intil dest Tommerforsti Mestuby Socken, tor emot, hwarest
wotnet ifrån! 30 alnars högt» sig nedstörter. '
parlefisteri idkas få i denna, som gnolat
lo Ström i Lempele Socken, parlefnackornc
finnas i desto Strömmor mast på Sandbankar,
hwarest de liggia hworftols på hworonnon. De
bosto fångos pä ömse sidor ofsådona ställen, derest Strömmen til något djup igenomsturit fond*
banken. Rraftcrne formenes wara Snäckornas fiender, och påstås a otdehofwo utödtPärle-fneckorno ifrån någro åar. Det or wäl font, at
deste bägge flög aldrig sinnes här på orten i en od)
sommo ftröm. I anledning deroftyckes och Nockio Först, mil sjöledcs ifrån Tommenfors belägen, ej nu ägo några Pärlesnäckor, emedan der
finnes kräftor tit myckenhet. En tilräckeligore förforetthet lorcr dock framdeles' göra utflög i denna me«
ning. eljest stolo Snäckorne nedgräfwo sig om
winteren helt djupt i sandbankarna för kölden stitl,
om (Sommaren åter uplomma. Mcd håf od) ej
med dykonde uptogos te här. Hartils hhr inan
ej höft något utwärtcs tecken om Mustlans innan*
dömme, utan så många, som kunna fäs up ifrån
wotnet, så många hor mon ock wid övningen sönderbrutit, ock således hor för et enda foster, ofta
122. ja -200. Mödrar blifwit.dödode.
Nocfia Forsi är bär på orten den längsta,
kollas ock derföre Amotoffi , eller Modcr-Fochen;
emedan genom den ej ollenost offiyter til Hofs de
fläste
26
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fioste detta Häradets wotten, utan ock mosiodelen
of det, som Towostlond hor ot ofiåto.
Märkivordigt är med en Del of desto Fortfor, fåfombesynnerligen Tammerfors, Ruockola
och Ihoris, at be stunDom om winteren i sit strömmonDe ofstonna. Detta Srrömsiannande in*
faller inno olDrig hor om Sommaren, utan om
Winteren. 2-.do Begyncr stormanDet ej Der wotnet
fokteligo rinner, utan iblonl) hällorne öfwerst wid
trängsel, z-.ria Ar märkt, at Då måst
fallet i best
dels
infalla källo uordblåfter med snö-foll; dels ock
onnot starkt wäder, som blåser emot Strömmen.
4:to soges ock då Strömmen ibland po några ställen tilfryso ifrån botten åt ytan. ?:to Bcrätffé,
at wid flift strömstanonde stal upreso sig »vid Oft
wersta fallet liksom en »vägg of is , hwitcken för*
hindrar det öfro watttets nedfiytonde, och förorsakar, at man torrstodd kon gä öfwer Strömmen»
kommer detAf detta tyckes altso följa, at kölden
ta strömstonuandet ttltvogo; Ti) såsom det alle*
nast infaller om Winteren, och dä enfall Snöblandad blast werckor emot Strömfallet, så förhindras ej allenast »votttcts »vanliga flirtande, uton
ock igenom Snöns inblanning befordras de* hastiga sommonfrysnittg 5 Och blir oltså nog begripeligt, ot mib öfwersta strömfallen i ttängseln blond
stemösen »väl en sådon iswogg kon upkommo,som
et flikt strömstonnonde förorsakar.
Förutan alt
detta, så funno ock btifAt, lösa trän, och onnot
smålk, som i Forstorne oltid sinnes , äfwen efter
omständigheterna i trängseln wid sielfwa strömfall
len til strötnftunnandet bidraga»
Wid
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Wid NuöcfoloForfi Ström stanande,
tyckes ocf utom Dej} , så »väl som wid andra af7 sam*
ma bestoffcnhet, böra for en cnffild orsak anses, at
tmewn oltTohvastelonds tvätten, .som denne Först
aMr>> förut måste igenom ettrångtoch gruudtSund
«wid Lembois By i.Lempele Socken framkomma,
tnnon bet i Forsten kon ofrinno; O händer ock ofta,
tit detta Sundet iblond näston til botten igcnfryser,iAond ock om »vintertiden under Isen tilstonges,
btvorofiförenomde Först en märckeltg ändring sig
Inåste tildrogo. Någro of menige mon påstå, at
detta
unnandet ffulle förordfokos of Deras så
kollade Hiden woki,,eller Sjörån , hwilcket dock,
sosom ogrundodt,
of sig sjelf förfaller.
nogore
At
biffko underrättad om denna ortens högt) öfwer Hofwet eller Wattupostet, så hor
af »vanlig puneft Mathefeos Proftffbrcn wid
Kongl. Lärosätet härstädes/Högodle Herr Nifc
Haflcibohm behogot meddela efterföljande utdrag,
af be mätningor hon gjort öfwer Strömfallen ifrån Biorneborg jntit Tammerfors i Mestuby
Socken, od) har bögden funnits tvära.
28
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blir oltfå tydeligt, ot blotta Forstames
hofsbondct wid Biprnebore, utMisa

l)5gD ifrån

Tammerfors. Ströms läge tvära 40 fomnor öfwer »vatupafjet; Följer man wcituleden, ar Biör.
neborgfafcrtöerifrån 13. milbclogit. Skulle man
widore mcd Coromuel, och fiere, fordra åtminstone en fomns siutthet på ioco famnars längd,
iämwäl för bet långsamt rinnande wotnet, borde i
så stor dil>2ncc näston en lika HOOD tilläggas.
Wit man allenast taga mindre för mer, och påstå
ot högden »vid Lippo i Men Copetgäld, fom lig*
ger lo.Mil ifrån Tammerfors, och på hwitcken
iväg jämwäl åtstillige fast ännu omätte Förstör
möta, wore <50. famnar högre, än hoftvet; fåfkai
man ändock finna, at denna orten af naturen fått

,
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nog högd, od) ot wol möjeligt »vore, ot de myckna
Kärrens och grunda Sjoorncs »vidlöftigo »vatten,
nu. för tiden så storokunde härifrån offöros,

som

lägenhet och stödaförorsaka. Eljest »visa desto ström*
fals matningar, at i föll wotnet årligen fulle
minstas och oftoga, en hotstum, eller hworthundrade or 2 stlnor, fä ffulle haft wotnet wid »vår

Frälsares Födelse stått vfwerst wid Cumo Socken,

Nästan emellan Huiwo oMHowläßtrömfoU, samt
således mycket lägre, än helo delta Härad, änstöttt
det dåöodt ej allenast ofwersivommot stället, hiva*

Stod nu ar belägen, uton ock
test Biornejborgsomkring.
Ingo spår/ inga känDer
landet
helo
på orten at tilgå,
ningar
Pock
debestyrcko.

här

som Detkun-

Wäl bor man hört berättas om etSkeps•wtat, pä Ladugårds ägoriie mib en liten Holme
i flora Cumo Elfwen, i nägden of Biorneborg;
fornt om et annat wid Sundnäs ».Gård, och det
tredje i et Kärr kallodt Lettomeri: Men til det första stället kon man få fannars, som bechnncrligcn
under påstående fiod tvätten, än i dog med små
fortyg upkommo. Til den ort, htvorest Skepswroket wid Suudnosfiol woro funnit, hor åter
förr gått en gren och ådra, of sjelfwo Cumo &f
hwilken nu mera of sond, som Strömmen medfört är fA godt som oldeles upfyld och tiltäpt; Od)
hivad Lettomeri angår, så intygar sjelfwo namnet
famt ändra nu for tiden dcrwid befinteligo omständigheter, at det wäl fordom worit en stor Insiö,
och haft utlop til stora strömmen wid Lill-Raumo

,

,

By;

31
fr ) o ( fr
25p; men den har med tiden, som en hop andra
Infjöarhärstäbeé, blifwit lordtäkt.
PåKällor är här på orten ingen brist, alla
fält och dalder, fjelfwa högderna och Härgen
ät»
"

,som

dermed rpal försebbe.'

:

""."/"'
I2<arren förekomma ibland några Aallor/

äga bGnnerligen gobt och wederqweckande
watten. Hwabbc Innehålla, kan ej med wanliga
wattnprtzsutronas'
och Bimmineust
wäsende tyck dock framfor annat i dem röja sig.

Mniurn,

cauce limplici, geniculis inflexo f

fes altid wid dem frodigt waxa, hwilcketHerrarcni3tcr Linna;us, såsom et wijl kännetecken af
flika kall-kattor, afwen för detta artigt angisivit.

Päß.ullenaf Kiwnlinna,

et barg i pel-

keue Socken, sinnes ock- en ston Aalla, hwars
watten Inwonarena ej nud ringa fördel och gagn
stolabruka for upstag i munnen.
En Otlondebels mil ifrån Ruvwesi Sockne£»rckaberätles ock wara en Källa, som med sit uttorkande/ efter allmän sägen, stal utmärcka mistwaxt-år, ochaIM lartr ivara afbi så kallade 4»»*

ger-brltnnar, Hwqd sammanhang detta hafwer
med fjelfwa saken, beröm kan med nöje läsas i
Herr Archiatcr Hiernes i ; flock om watnet.

Af Swarr- eller Rosi-tallor finnes en ansenlig myckenhet. Dr hysa mast en gol jänt-ccfta
på botten, och spela med alla Regnbogs-färgor

wid watudrynet. En del af dem utwifa mera et
Stoft mineral, än något fpirimeuft wäsende,och
de ssalle.afGalläplen, The, ochEfebiab enfwatt
de

fr. .)
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färg. Någras luckt töjer åter en fiygtig visti-il.
önga, [om med annat'aetheristt wäsende och nå,
got groft mineral tocfeémrci sammanbunden; såfoto en kalla wid Wenhejoki i Oriwesi Socken ,
och en mutan »ib Liuxala gård i Sängafala; S3es=
»ätten blir mcb ©alläplen högrödt, fam i par
timmar »ärar utan någon ändring til t»art 3ac.
charum Saturni förörfatarpå delta »äten en mjölk*
färga, Lacmus Violett; med Sal "I'arrari ster
fpiritus, fåfbnr Vitrio
ringa ändring; med
b, Nitri och 3a!'s ammoniaci märkes ingen siuö*
ning. Af Viol ruppen får det en blå grönfärg.
Annars förekomma ock an annorstädes
dylika fällor ,
mindre än bege förenamdc
hy a något groft mineral. Wid Tyrköla $30 i
ock en annan
Birkala Socken är en sådan,
»ib Prästegården i Orivesi Socken, hwilcken hartils lemnat alt för wackra prof af si t hälsosamma
»ätten, och hwarje Sommar af mänga brukas.

sas

-

sura

som

som

Tredje Afhandlingen
Om Wåderleken, hurudan den på
hwarje årsens tid infaller, jämte an-

märkningar om Sjöarnes Utdunstning,Snö, Hagelfall, Wråk Isens

,

-

tjutande, Åska, Lychtgubbar,

__

Norrsten
m.m.
§.
i.

(sjs) anseende til denna orts nära belägenhet til
Norr(A

)o ( fr
3
Norr-?olen, stulle den tyckas wara en stark köld
underkastad och de deras fiytande åtstilliga olägen,
heter- En underbar Skaparens wishet märef
bock berutinnan, at Sander ar »åt uphögbt och

fr

lutanbe emot Middags-Solen, hwartgcnotnkölden förekommet
Man mäste »af ofta, nästan hela 7 Månaderna , här fördraga tvinrer-kölden; men Sommaren dercmot inställer sig med få mycket större be*
ta, och längre dagar; Hwaraf händer, at ej allenast allehanda »ärter »ål trifwas, man moana
kärnefulle, än i Sojämwälfortate och bli
dre orterna: Hwilket, alt annat at förbigå, Hamöse(eller Brätcrner) härpå orten utwifar,
efter/, weckor, eller i.månaber, sebanbetblifwit
sadt, kan mogit i ladan inbärgas.
Tiden, när N)ären härstäbes infaller,
är »ål något föränderlig, bock får man i meaio
Aprill eller sibst mcdio Maji fägna sig af detz nöjen.
I förledit år sågs ben 2° Martii ingen snö

snarare

som

.

mera härpå orten, Sjöarne »oro jsfrja, Al,
Björk och Hatzel blommade, famt Murorne »oro
stadde i sit fulla Sommar-arbete; Sällan pläga
dock beffe omständigheter, så tidigt infalla, om
icke då allenast, när en mycket torr Sommar gått
förut, och ej nog rägn om hösten nerfallit.
Surman, Sud-wast och Sud-osi pläga
om Wårtidenwara de wanliaaste »åder, hwtlka,
med.wärmt rägn, ej allenast förorsaka hastig Sommar, utan ock upwarma luften, famt uplifwa alt,
och bidraga mycket til örternas frodiga »ärt.

C
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De liufa nätterna, wackra blomsterfälten,
soglarnes Ijnfwa läten, och rinnande åars fasande,
denne tiden intaga allas sinnen, ntmärcka tydesom
ligen, at naturen hwarcken af prydnad, eller anbra nöjen, förnekat denne orten någon fördel.
Semmarcn,
sedan påföljer, är fa
mycket behageligarc,
man då, snart sagt, altid får fe en flår himmel.
Heran och Sommar-wärman ar jämwäl
då fa mycket mera kännbar, fom för Solens kårtit droasmål under ttori?.«ntei, man föga denna
tiden äger någon natt; atforbiaå, huru afen myc*
kenhet bärg, och olika lordhögdcr Soljn-ålarne
undergå åtsiillige brytningar, hwaraf ej en ringa
tilokning af wärma, befynnerligen i lugnet ner t
dälderna, förorsakas.
Af alt detta härrörcr ock det, at af Sjöarne
rön, hmar*
ansenligen
fa
här utdunstar. De nya
Nils
Profeflbren
i
WalleriUpfala,
med
Herr
us, riktat Wctenffapen om 'wariners ttrdllnsimuF, gifwa tilkänna, at watnet på en het Sommatdag sänker sig til } tum; Men at tttdunstningen härstades är ändock starckare, oehofta, besynnerlige» i Julii Månad stiger til l tum- Det
bewifa åtffillige någon tid härstades cmställe försök och famlade anmärkningar. Har altfå Herr
Muflchenbroek i Holland, nästait så äfwen Herr
Sedisleau i Frankrike funnit 29 Rhenle. tUM,såårlig utdunsining derstädes,så
som et medeltal afdubbelt,
tildet
måste
minsta
eller »ib pa§ 57 tum för
årlig utdunstning af Sjoarne därstädes antagas;
hwilcket ej är för mycket, utan
for litet: när

som
som

,

snarare

man
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man besinnar ben ansenliga Sjöames utdunsining,
Isftysning, stark köld, och annars om
som »id deras
föga
mindre än wib Sommarhetan, sig
Winteren
tildrager.

Hösten som efter Sommaren sig inställer,
år här på orten hwarken fa osund, som annor-

städes, ej eller infaller den altid med öswerfiödig
»äta, och ständiga mulna dagar, som på många orter ike plägar.
så synen
Allehanda frukter fornöja ock ba
öswerfiödig
dem
som smaken.
Oansebt af som til
läckerhet tiena, här ej stort fin*, fa är bock merendels ingen brist på dem, som til nödig föda tarfwas. När ej allmänna landsplågor infalla, eller
soleket göra sig owärdiga Herrans wälsignelse, JZ
bindas och har i Skörde-anden säkert så rika kärf»ar, som någonsin annorstädes.
Om Hösten infalla här altid de masta bla,
(Jer, ständigastAån Nordan, Nord-ost ochNord»åst; Hwaraf ock orten den fördelen händer, at
all töcken och bimba, som annars denna tiden til
myckenhet stulle apfalla luften , blifwer igenom betze
»åder ffingrad: Jorden småningom asiylb och til-

rebb, at emottaga ben påföliande Winter kölbett.

Då tnärcker matt ock, huru igenom åtskilliga linbriga narrfroster löfwenafallahanba trän
nedfalla», på bet träben ej igenom bern må insupa för mycken wälsta, och afWtuter-köldenfa städa*, at de albeles utdö; om hwilket nteb ej mindre nöje än ofwertygelse i Kongl. SwenffaWettenffapS
Acadcmiens Handlingar för år 1739. kan läsas.
Så unbanrodjer naturen sielfsina bristfalligheter.

C
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I stutet af September Månad, »isar sig

»al XVmrercn redan alfwmsammare , med inne-'
fallande Frost-nätter, har dock fällan någon stabighct, torrån i November Månads bönan, då

först den tidiga Wintren här på orten inställer sig,
hwaröswer fa allmänt klagas.

Man frucktar dock billigt före, at om ej det*
ffidde, stulle här stårätt illa til. tyförer man
sig allenast til minnes, huru åren 1697, och 1710.
inga kärr och sjöar i December Månad ännu »o*
ro' har tilfrusne, utan Jorden »ar bar, luften npfyld med töcken och Dimbo, hwaraf påfölgden blef
en sw'r Päst nästan i hela Finland; famatt
finna bunt■ nödigt det är, at Jordskorpan tidigt
har tilfryser, och af kölden med en saft fälla be*
ta

lagges.

Wår wimer ar ibland mycket sträng och
allehanda
Pelterier, hwarmed naturen forsedt landet, före-

fall; Men det goda förråd på »ed, och

kommer och möter denne olägenheten.
Snön,
då betäcker Jorden, förorsafar om Mintet:- nätterna ej stort mindre ljus, än
sielfwa dagen, famt gör alla kärr och andra orter
br,ukbare ti! öfwersim, sedan kölden byggt ChryitalBroar.ofwer alla Sjöar til Hela s Månaderne,
hwarigenom tilfalle yppas til en fördelacktig röreli. landet. Markwärdigt är ock det, at man Här
får förnimma, huruGjöarne ofta wid långt mindre told fammanfivfa,a» då de ltpttna. Detta tyckes altfå utwifa, at kölden ej är det endaste
Ådrager til watnets ftpsning och sorwandlmg
til
.«!:

som

se

som
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til Is; utan at ock något annat til denna werkans
ästabtommande äfwen då måste instämma. Spirirus nitri,
af alla hartils bekante saker,
ökar köldens styreka, foregifwa mänga natur-kunniga härtil äfwen bidraga; det tyckes ock n>ara så
mycket sannolikare
et nogare- betracktande af
jjclfwa 3é*Chiyfta!lcrnes stapnad, synes intyga,
dem ej äga en olik figur af den, som sjelftva ©alt*
petter Chryftallcrne allmänt hafwa.
Isens yocklek är härstades i Sjöarna
mästenbels ? fot, och efter menige mans anmärk-

som

, som

ning stöta Ifarne sedan deu24l'cbruari> emotden
sidan,
ligger åt watnet, ej mera til, utan stått-

som

digt aftaga.

Hösten, sedan Gjöarne tilfrusit, och
då derefter någon tid stark köld fölgt, märkes i dem
altid remnor och stora xvräkar. De fynes härröra deraf, at när bet under Isen inneflutne wat*
net fryser, och efter wanligheten til större widd då
»il sig utdana, hwilckct likwäl den ofwan ligganÖm

de Isen hindrar, kan ej annat hända, än at den
öfwcrsta Is-ffårpan i siika remnor och
»råkar;
ock ofta med en sådan styreka ffer,at
äfwen i det
hällar och stora stenar.wid
stränderna söndersprängas. Isens tjutande och
ätffilliga läten härröra ock af
orsak ; Och
et
foregifwa
någre
detta
wara wist tecken til straxt
påföljande nederbörd eller starkt Snöfall _Hwil*

bräcker ben

som

samma

samma

let dock förfarenheten framdeles bör utröna.

Inga XVäder blåsa här länge, elleren»i<|
tid
.C;

fr
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tit» ifrån någon »i§ kant; utan, såsom orfcn tår
belägen högt up i lanbet, så äro de ock mycketföränderliga.
Af famlade anmärkningar harstädes är
funnit, at Wastan-wädret med sina afwikningar

til Norr och Söder wäl kunnat ibland en Wecka
och 1 4&aaar oförändradt påstå 5> Nordan och ©un*
nan högsta a 7 dagar: men Ostan ar framför
andra aldeles föränderligt.
©term infaller mastedels med Nordan,
<gub*»äst och Sud<ost härstades; de största och
häftigaste Stormwäder komma dock ifrån Nordost.
©unnan wäbret är här mast fuktigt och
rägnagtigt; Mastan är tort och ger tecken til uphåls wäber; Nordan föret kölb och Isbark; <b-

stan, blast och yrwäbcr,
fam Finffa orbspråkct lyder Joen ©ut»t , Ide» Talwi , Iden Ilmar
Ilftammåt, pohjafen paccasir pahemmar.
Igenom hållen Journal öfwer wäderwaxlmFarne, harmanmäreft, at Wäbren de

nästförfiutne åren, förhållit

portion.

sr.

sig i följande pro-

N«r>. Nord». ©un. Sudlv. Wäft. #|L Sud». N,lb«st.
tag.

bag.

1747. <«.

84.
62.
éi.

»74». s«.

1749. ,6.
'75°. 47.

75.

»77- 383.

dag.
53.
,4.

60.
35,«l.

bag.
5?.

64.
79.
96.
a>i.

bag. da», bag.
81. »9« »*.
,4. 3j.
17.

7«.

31.

,1.

»8.

«s.

3??. 91.

105.

96.

dagar.

io.
19.
35.
25.

icp.

Hwaraf synes följa at wästan wäbret,
med sina afwikningar til Norr och Söder, är det
gång-
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gångbaraste här i landet; at Nordan och ©un*
nan följa dernast; famt at Ostan »vädra med sina afwikningar är har det falsyutastc.

©ef. ar ock »ärdt, at ntärckas såsom (t
ögonffenligtpwf af Skaparens wishet och godhet,
ut XVafian wadrct ägerhäl'
öfwer
Nordan, och at detta jamwalforde andra Waderfå ofta måste kufa;
har anmärkt
i sin Hiftoria veiuexum, pag. 474, at Nordan
wädret i sielfwa Gråland under Nöt-månan
förorsakar ett fattbar kolt». Ont det altfa har wore det gångbaraste, och ej blåsten i synnerhet af
Wäftatuväbrets mast infallande, lindrades; så stulle det fakett förorsaka sådana olägenheter, som på
intet fatt tuude förekomma*.
Mmoacn här i landet påstår, at wadrer
j hwarje Manad igenomlöper hela
h»ilckct tyckes stamma ofwerens med bet,
Sturm och Mariot i sin 'lraetat : mouvemenr des
VUX, pag. SQ. af sina rön af»en trobt sig baf»a

som

anledning at stuta-

Rågners ärliga myckenhet här på orten
»et »nan »al ännu icke »ist utsätta; Dock,

som

årliga utdunstningen far 57 tum billigt antaget,
och bekant ar, at matten dunsterne om Sommaren allenast wid 32 graders wärma på b"»rlrerl<
redan mer än 2000
no^sl'riermomerer äro allaföljer
ock häraf, at i
gånger glesare än watnet, fa
fall lika mycket allestädes utdunstade, t fä stulle af
blotta wattu-dunster »tmosprlleren Härstades upfyllas til 5722fots högb. Det mebgifwes garna,
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At med wäbret en

del häraf afföres til andra orter;
dock fam Surman, Sud-ost, Sud-wäft äfwen
beremot en hop hit tilföra: En myckenhet högber,
och bärg äfwen i landet finnas, hwilcka fåfom mödrar til stelfwa molnen hoppacka dunstema; Sä
lärer icke des mindre stönjas, at på tilrackeligt

efter ortensnaturliga belägenhet, ingen brist
sinnes.
Af gjorda anmärkningar ar jämwäl funnit, at antalet afragnattiga dagar til de torra
hat därstädes warit år »747, som ioo 265-»
1748. som 81 == 284. och år 1749 fam 88 =tycke*
277.
är 1759 som 126
239. hwaraf man altså
=
kunna fluta, at förhållandet därstädes af de rägttaktiga bagarna til betona i allmänhet år som 4 til
12, och altså äfwen, om rägnaktiga bagarnas antal
kunbe antagas föret mått til rägn-watnets myckenhet, (fulle följa, at oansedt dubbelt här mera utdunstar af watnet än i Holland, så föllo dock här
A mindre rägn än der; hwilcket ock blifwer fa mycket troligare, som bekant är, at besynnerligenom
höften, när be masta rägn-ffurar jle, hos o§ infalla starcka bläster. Hwilcka rena luften ifrån ofwerflödiga rägn-amnen, och bårtbela dem til anrägn,

—

dra orter.

af Maji eller början afJunä Må,
I flutet
iblanb,
at man får se, huru det tillika
nab händer
Ragnar, Haglat och gungar; Hwilcket tyckes härröra af köldens och »armans lastan och
jämnwigtdenna tiden.

Hagel*

)"o'( v&
41
Hagelfall ster här måst i/unli Månad,
med fordan och Nord-»
De göra wäl ej al*
städa,
äro
dock
alla
orter
tid
fällan
fria berföre.
©no faller hos ost anftnligen hwart år,

'fr

och merendels i Norra delen af Häradet, til 4
fots högd. Ar 1747. siedde här det sista Snö*
den l,; April , om Hösten infalletsigom Wåren
sänt åter den 23 OKober första Snön; 1748
sista Snön den 18 April, första om Hösten den
17 Oaober. 1749. det sista Snöfallet den 12
April , första om Hösten åter den 6 o<stober. November och Febmarii Månader påstås wara måst
Snörjke.

.

Wader-Solar och Män ringar komma här ock iblanb i åfan,. och efter ordspråket:

Säteri auringon fappi, Selwaxi Cimnfeht,
fa tror menige man, at de förra beiyba rägn, de
uphäls-wäder. När Töcken ibland står i
senare
bälderna, och ej på högberna, famt Månan ar
stadd i sin upgångöfwer Horizonten, fårmanfe,
huru Ringat t* ting Mänan i bälder fanas, men
ej på hönder, fast ock Solen dem bestrålar-hwilcket tybeligen utwifar, at tNan?rtngar upkomma,
bå wattu-ångoräro i luften, fam förorsaka en be*
hörig Solstrålarnas brytning.
■«
Notdblåst med sina spelande fargor förnöja här ock ofta ens fan; om Hösten, i Oötooer
och November Månad, wifa de sig i synnerhet,
samt förekomma då i wäderstteken Nordan och
Nordwäst, upgå merendels ifrån Horizonten
C
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åt?.emtk! ; ibland intaga de ock Södra Ho-! izon>
,en
Maupertuisoch De I.islcäf»ett anmärkt
Rytzland
och Norrige.
ste i
Om Hösten, Ijttngar hår ock mycket,
utan något åste-dunder, hwilcket om Sommaren
sällan stet. Om Hste-ragn hafwa de wåre märkt,
at det altid stal förändra wadrct, och upstiga i motwäder; förmena och hälre med sina rägn sturar
följa Landet åt, än gå öfwer någon stor Sjö.

som

Af Asteslago »våldsamheter sinnes nog »c*
dermälen t stogarna, hwarcst de största och urgamla träden förekomma nu med stympade gwistar, nu
i ttt klyfde, nu annars bräckte och qwäste. Illmänt påstås, at detta blifwit förorfakadt af et
Hat eller Thor rviggar; Mensiclsiva de upgifne
aste-stenars art och sammanfatning wifat, förutan

som

alt annat , orimmeligheten dcraf. Den,
har
begrep om luftens spänstighet, och »et hwad wercfatt kropparnas Klccrricitet kan åstadkomma, lä-

rer finna orsaken bättre til sådana händelser.
nast förflutne åren berättades, huru
I på
östan har mareken ihjalslagit några kreatur
utan ringaste märcke til stad»a på deras kropp; de
lyckas altså blottafen förgiftig swafwel ångablif»it förqwäfde.
L>jllngeldengör och ibland nog städades
igenom, at den tänder eld på hus, och åftven ofta
förorsakar oförmodeliga Skogs-eldar.

Af
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ssadeliga
Af flygande Eld-knlor och andra
olägenhet.
ingen
Orten
denna
har
iLuft-elöar
ll.vkt gubbat och Stjern-ssott förekom*
ma här ibland, de senare kallas af menige man
Noidan-NnoletscllctTroll-stott),ochförmenes
af somligc »vara utsände at städa folck, hwilcket
bock af sig sielfförfaller. De fagaé wara tecken til
»väderleks förändringar ifa måtto, at då månge
af dem på en gång märkas flyga ifrån farstildtawa)o(

berstref, stola be betyda stark storm, eller siag-rägn;
synas de åter allenast ifrån et wäderstrek, blir den
följande dagen blasten berifrån; Och detta har af»Ven ben »vittre Baco Vervlam för delta i del) Mit.
vcnt. pzp. 474 anmätft.
Et flagg L.ykl-gl,bbar förekomma här
ej äro större än fmå^Månar; be gå ofta ej fortare ,än en mannista löper. Estet al! beskaffenhet
tl)ckas de »vara af et och famma stagmed dem, som
Ripa förmålet sig sett i Tarvifermark. Här pä
orten kallas de af menige man para, ( Smötbå*
ror), och foregifwes af någre, wataandar

som

,

som

witzt folck.
Någre ttlstrisiva här Månenen storwerpå
atmospheren
tan
och foregifwa, at den »vä*
derlek, som infaller 2 eller 3 timmar efter nytänningen, stal sedan 3 dagar »vara beständig beres*
tet ; Skulle ej eller då någon ändring märckas,
stal i samma förhållande »väderleken alt wivare
fortfara. Månen är »väl den planet, fam har
närmaste förbindelse meb »år Jord: en sä jämn
befrämja Smörlyckan hos

beg

u
dci werckan i »väderleken låret dock knapt

funna

förwrmtas.

Förutott alt detta så pläga ock månge
foregifwa, at af kakans lefwcr, famt af mjälten på et års gammalt oram* Crcattnr stal finnas fafra tecken til Snöfall om instundande witte"
ter. Om detta äger någon grund eller ci, lämnes
derhän; emedlertid tyckes dock detze tecken wara
lämningar ifrån Hedenhos, då plagsed »ar, at
af djurs inelfwor fpå om titt ömmande ting.

Fierde Afhandlingen.
OmLandets wäxter, det brukhwartil de afInwånarena anwändas,
somris,ock fördelen
af Pottaske bränneoch Olje-tillverkningars
inrättande härstädes.
$.

t.

fjfös Skonar är här i Häradet nog tilZänggull-de-

$£y ras warde öfwerträffar säkert mången
gmfroat»; det mot* allenast
digt, dt man
fördelaktig
afsattning,
hade tilfalle til
och at kon-,
sten, wid deras förädlande, tildelte naturen en
gagnande hjelpreda.

Alla Kart och sitmpiga Marcker äro
hår

fi
har upsM med
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gröna granar; alle

ofruktfamme

Moar,Bsrg och Sandhedar med stora Talioch Furuträn; alle Dälder och Slatt-marcker
med Björk, Al, Rönn, Asp och Hagg; Sjösiranderne med Wibe, Pil, Salg och Alm; fa
at, besynnerlige» i Norra Delen af Häradet, In*
wånarena ej stulle hafwa nödig betesmark, deräst
icke de genom Swedjande, gjorde sig betesplntzer,
och således förefolnmo to, a; stogen ej aldeles

måtte fotq»väfja gräs-wärten.
Befannerligt at med M och Furu , at
de, fam hysa en fa ansenlig fetma, icke def mindre kunna näras af en fa mager Jord,
en terr
Mo och Sandhed är. Det blir ej bcgripeligt, at
den
fan mara grund til detz kåbaktighet; u»
tan likare fanes, at i detze trädens inre ställniitg
måtte »vara någre rör eller besynnerliga wercksta*
der, hwarutinnan den ifrån Jorden upstigne näringssaften, undergår en stif förwandling,
til et kådaktigt amnc fordras. De anmärkningar man om andra »ärter äger, gifwa och »de*
lig anledning at tro detta; T» om AWe är ju be*
kant, at den i roten hyser en hel annan fast, ån i
sjelfwa stjelcken och blomman, oansedt densamma
ifrån Jorden njuter enahanda närings fast. &of*
wan ar ock både bast och för, hwilcket Herr
anmärkt, och äfwen blott härröret
Kullen artigtstapnad
af be rörens
och stälning, som i den
ma tilreda närings-saften; at förbigå annat..
Detze trän hinna härpå orten til en fauner,
lig bog ålder, så at man märkt på några Furu-

som

samma

som

:

sam-

trän.

fr
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på Bärg och Sandhedar, at de
som »vnxit
år.
inemot

Hatt 320 och

400

som

De,
omgås med Tjarn<Bränneri, been
,at
rätta
Sandhed, hivar ifrån Tall och Furu

blifwit afhugne, fan efter is sidst 2.0 år äter roa*
til tiäru hygra bewuren med fadan Skog,
ge ar tjenlig.
At Call och Furu på Norra sidan ej
öga stort O.wisiar, Vet ät meta än allmänt be*
tant. Nordawwädrets köld låret härstades förorsaka det; ej amtotledes, än Gästan stikt .åstad*
kommer i Terra del Fuego i America, hwateft
träden u,cd sinc qwistar mast mot Öster fages wa<
ra bögdc.
Aspar, til en ansenlig högb ock öftvcr en
alns Diameter i tjotlekett, förekomma härstades;
men de äro då allaredan, merendels inuti rutne
och fordarfivadc. Som detta trä framför andra
infnper en myckenhet watsta om Sommaren, fa
tyckes ock' kölden »vid stränga »vintrar besyntterligen föröfwa detpå en stik »våldsamhet. Så om
ock all annan .iöfjrog, är andetta trä,
märkt, at innom 6 högst 7 år efter afhnggmngcn,
stall den åter »vara fa tilwuren, at den kan å nyo
sivedjas.

som

som

Märfwärdigt är ock det, at altid Skogen

efter sivedjandet rätare tilwarer, än den förr
»at. Det kommer deras, at de qwarblefne stubbarne,

sedermera itpssuua flera telningar, lamt at
frön

«& )°( fr
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stött ifrån tilgräntfande trän då falla i en lös Jord*
mon. Af detta kan »nan ockfinna, at om i Smedjor efter sädes-wäxten stulle fås famlade frön af
löf-trän, fa stulle i hast de äter igen bära fullstog.
At widloftigt upnämna alla de warter,

fam här finnas, tillåter ej mit ändamål. Som
den högtfortjente Archiatem I.iiiiiu.i Flora Svccica af alle Örte-kännare äges, fa tar jag»nig den
friheten, at allenast för hwarje »växt infora Namnet och Nummnn-ifrån förenämbc 55»0f. Teknet f utmarcker dem, fora äro något sällsynte hat*
siades, och ej allmänt sinnat.
Flor. Svet.

Flor. Svec.

Hippuris

2.

12.

14

Sdrpus

29

30 t Briz;i
33

34

38

Cyiiofuru»
Bromus

40

41 Feftirea
F.riophorum 44
M;irdus
.47
Phalaris
48
Phlevmi

49

50

N:o
I.olium
58 Tnticiiiu
59 Scibiöia

56

67

68 Gallium
70

27
Andioxjuthuni
Vjjlcfiana
Ir:s
Schanus

Flor. Svcc.

Alopecurus 52 .Arundo

Corispcirnura 3 Melica
Circxa
5 f Agroilis
Vcrtfjiiea
8
9 f Aira
Lycoput

i.

K;o

N:o

Ayena

70

Apanne

78

PJant.igo

99
104
105

110
112

T16
113
120

121
122

80

124
Afchemilla 135
138
84 Cofcnta
85 Potamogctön 140
90
145
91 Myofotis 149
93 Lithosperm. 152
95 Fulmonarw 156
157
96 L.ycoplis
97 Asperugo 159
g}
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:

Mor, Svec.
Nro

Flor. Svec.,

Flor. Svee,

N:o

N.o
252 AJoia

f Pafnaffi*
Menyanthes 163 Droiera
Lyfimacnia 166f

257 Butornus

Convqlvulus 173 Anthcricum

267!

Primula

l6'I

Myofuru».

167
Pok-räon.ium 175-j-Orjiitliogal!
Campanula 176

258

261

270
271
177 Convallaria 273
182
274

183 f

HyofcyaBius 184

Verbafcum
Solanuia''

186

Juncu»

!87fPcplio

276.
278
282
291
292
895

Pyrola

326 1"

3281

330
332

.

334"t

Androthedo 335
Arbutus
33g
Ledum
34I
Dianthus
Z42
Sapoiuria 347
Scferahtliu» 348
Cticubakis 360
Silene
364'
Alfine
369
572
Arenaria
373

Rumex
191
192
296
Rhamijus
194 Triglocfiin 298 -Agroftetnma 385
Ribes
334
196 AlJfnia
300 Lychnis
197 Trientali» 322 Oxalis
585
198 Acer
303 Sedum
386
Gentiana
2O3 Epjlöbium 504
389
HeVniaria aorj\
307 Lytrum
393
Chenöpodium2lO Erica
309 Padus
396
Sorbus
212 Daphne
311 Pyms
400
Uluiu»
219 Vaccinium 312
402 f
Sefitium 227
313 Filipendula 405
Atfianianta 229
314 Rofa
406
Hcracleum 23 l
315 Rubus
408
Augelica
2Z4 Chryfospleni41O*
Cicuta
um 317 f
239
41 l
Ethufa
240 Perficaria 318
412
CKxrophyll. 24;
320
413
Carum
245 Listart,
32 l Fragaria
414
Piijipinella 246 Polygonura 322 Potentilla 415
Opulw
417
249 Paris
325
419
Lonkcra,

,
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N:o

N:o
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N:o
Pedicularis
Ervum
606
419
50f
Tormentilla 421 Melampyrumyio Cisor
607
Comaruni 422
5I3 Lotus
609
Geum
423 f Euphfafia 516 Trifolium 613
424
517
615
Nymphaea 426 Scrophutana 5207
616
rim,»»
427
522
6iz
Chclidonium43o Draba
523 Medicago 62!
Aétoea
527 Hypericum 624
431 Subularia
Theaspi
Tilia
530
432
625
Stratiotei 444 f
626
55 Z
Hepatica 445 Lepidium 534 Leontodon 627
Aru-mone 450 Cochlearia 540
629
Thali&rum 453tMyagrum 541 Hyoferis
630
Ranunculus 457 Turritis
544 Hypochxris 631
Biafliea
546 Hicracium 633
Si;'.apis
460 Sifymbriura 548
634
550
6^?<T
463
466
551
636
552
468
637
472 Eryfmum 55) Crepi»
640
Calthec % 473
555 Sonchus
643
Thymus
477
557 Lapfana
649
478 Cardamine 559 Arélium 651
Mentha
481 Arabis
566 Cardut
654
Glecoma
483
567
658
Stachys
490 Gerauium 572 Serratul* 662
Galeopfis
63?
491
579 •f Bixlens
492 Malva
58of Tanacetum 666f
Laraium
49J Fumaria
584 Artemifia 667
495 Orobui
595
670

.

.

Brunella

498

Scutellaria 499 Lathyrui
Autinhinum 501
Rhinantus

5O2fVicia

503

D

596 Gnaphalium 67»
b >
676
680
603
632

599
600
601 TufElago

633

5°
Flor. Svec.

Flor. Svec.

N:o

K.c»

683t Urtiea

685
Senecio
688 A l»l's
krigeron 691 Betula
Buphthalmum698
Solidago

Chryfanthe-

77;
774
775

,

865

777f Hypnum

872
874

776

Sagitaria 78O
lnum 700 Myrioohyllum 781
Matricaria 701
702 Corylus
787
Anthemis 704 Knut
788
Achillea 705 Abies
789
706 Salix
792
Centaurea

Lobelia
Viola

708 f

709
710
714

716 Humulus
717 Populus
718 Mercurialis
721 Juniperus
Impatiens 722 f Atriplex
Orchis
723 Empetrura
729 Equifetuiu
Satyrium 730f
7}4f
Serapias
Ophris
738
Calla
744 Osmunds
Carex
747 P«is
748

.

Flor. Svec.
N:o
Sphagnum 864

805
807

811
812
818

Font"™ 118 806
Polytricum 868

Bryum

898

*

Jungermannia
915

9l 9

819 Marchantia 931

823f Lichen

937
944

824

946

828
832
833
835

#

836

838
842
843

g6o

94?
95°
95 l
959
96

966°
9G7

971
972

844f

769 Lycopodiumg57
771

9O1
911
91

Mnium

750 Polypodiuni 845
752
846
762 Asplenium §54
Sparganium 770

881
884
886
892

93O
982
Chara

Ltuuia

984
992

ioco

Uiva

«
Flor. Svec.
N:o
Ulva
1015

lamell, 101g

Flor. Svec.
N:o
Agarkus

1076

1077
1095
1095

1022

Boktus

Phallu»
Clavaria

1102

1045

Peziza

IIO9

Conferva 1024
Ag.iricus 1034
1054

rio?. Svéc.
don
Mueor

Byffus

1 108

1056 LycoperEn del Orte-käunare föregifwa

1 114

H15
11 17
1125
I! 28
1130
II3I

och

påstå

»ål, at allehanda Mast och Swamp-arter,
font altid på andra »växter finnas, och likafom äta
bord, hwarken ffola beröfwa »växteraf andras
na, på invilka tvära, nödig närings-faft, ej
eller finnas på andra, än fådana, fotn allaredan
förut bllfwit fordärfwade, eller ägt fel. Naturen
»ifar dock tydeltgen sig ej altid wara bunden in-

,

nom stita stranckor; Ty oansedt Msstu och

Swaniparäro wäxter i Ciyptogamicn, ickedei
mindre »vet man bock, at äfwen de såsom andre
fortplantas igenom frön, hwilcka af »vädret kring*
fprides, och sedermera gro samt »växa så på et frist t

trä, foin annorstädes; allenast näratgs-saften finnes tjenlig.
Af Pulm2naria eller bett allmänt bekante
L.ung-n,äfjatt, har man ock härtil et klart bewis;
den förekommer måst på lofträtt, och besynnerligen Afp härstades i Skogarna, fällan på Gran
eller Tall; Ti) dem har man allenast då märckt
deras beswäras , när någon Ajp »ned £.img*
måfta bewwxen, få nära »varit i gransapet, at

,

D
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fr

fr
den til
enhet kunnat fålla frö på dem, då ock
desie trän med be qwistar fom närmast »vettat åt
Slipett, få af
»nästan warit oftverhopabe,
|]elf»a
at
Gran-och Tall-qwistarne, fmåningom
aftogit i fin gronsta, och på flutet albeles bårt52

)o(

tordats.

§. 2.

fom af Inwånarena
Ibland be »ärter,nyttjas
bör först nämoch til läkedom
Hushållet
nas Carduus och Eriophorum, hwillas duniga
knoppar samlas, ränsas ifrån alt frö, upblanbas
med litet grof fjäder, at de ej måihopwalckas, och
t sängkläderna.
j

bristas fedan

,

Potentilla foliis pinnatis caulerepente,
»åter mast på fuktiga ställen; Hwarföre ock denne ört är uptagen, och anmärkt såfotn et »tst tecken

til Brunnar och Watu ådrar.
Kumex, brukas ock af någre få
Förutan
<?<,///»« Flor. Svec. I 16 til Osi-H.öpe,
härstades
den berömmes jåmwal wara långt bättre, än något annat,

och förmenes gifwa en besynnerlig god

smak i östen.

Hypericum, Flor. Svec. 625

anses fåjom

en fåre-ört, och föregifwes wara mycket stätcfande; Hwarföre ock någre bruka henne på sit bran*
»in, fom beraf får en jkon töb färg.

I ställetför Thé, brukas Feronica, Flor.
Svec.N:oß, Enebart oä) Gctam* He/«/<e, eller

be

O
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de om Wåren tto§ utsprukne kådiga Björkbladen;
de -ne första fördrifwa sten, och lätta brostet, de

fettar* nyttjas emot Skörbjugg.

,

Selinum palufire levifllme l»äelcens;
at insylIngefära,
ta,
annan
och förfarit den »al
kunna få brukas. Eljest nyttjas ten af Bönder*
na for eu sivag mage, antingen kokat i mjölk, el(er intagen med Brännewin. Roten totkab och
sinberstött fäges och bota mörcka ögon.

denne ört, hafwa någre härstades förakt

som

Som Inwånarena i fina Swedjor långt
up i Skogarna hafwa här stora Sädes-stackar, eller få kallade Aumat, och de fom oftast af Möft
befofas ; få har eftertanckan och forf&f lärt dem,
at lägga under dem HagF-qwisiar, då inga
Möst mera »äga sig, at på dem göra städa.

Det år ock mårkeligt, at i/all i Häste*
stall pinnarne göras af HaFg i -Höhäcken, åt
ter hästenför Hägge-lugten intet strå derutur, för

att i högsta nödfall. Illfluge Gastgifware »eta
wäl at lämpa sig detta til fordel.

HaZgebar höt man »ib ben gångbara
rödsoten år "174° här brukat, med största nytta.
Så snart kolben öfwergår bisa bär, mista de sin
adftringerandc kraft, och faen werkan, fom är
t»ätt beremot. Detta träds blomma, fielfwa
frucktens anfenbe, och kärnornas fmak, intoga t»)-deligen, at hår t landet ingen »ärtkommer närmare Prunus ån denne.

D
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På L.jtmg Kcdar är här nog tilgång,
kunna
anwandas til detts-platser fot Får.
fom
Ledum förekommer ock nog ymnigt i kärren, brukas bock har til föga nytta. Af några fö-

rcglf ve* olott, at om ben tll någon ymnighet blandas ibland
stal den ej allenast anscnligen öka beg gooyct, utan ock fördrifwa rormasten. Denne »växt stödas af ingen iolb! des fetma m tydexg anledning, at hon kunde an»vandas
gagn, sommy,-,«. Hon got .Folck;yra
til
om de länge »vistas på de stallen, der hon til ytnnoghet »äxer.
Salixpumila foliis intcgerrimis lancco»
latiz, tubtus glaucis; trif?ulis ovatis acutix.
Imn Hanhenpaju. Denne wäxer härpå någre få ställett, dock ej til sådan myckenhet, som
wid Äbo. Landtman säger, at hon ger tecken til
till Jordoch odugebg mark.

samma

,

Ly<operdon , bi% sivarta doft blandas i
miolcken, och giftvesåt nysburnetalfwar atfö*
tckommit den dytenterie, hwarafde i början sto*
lt» beswäras. Med bet samma stämmes och blod
uti sår och andra stador.

Boktus acaulis fuperne lasvis-, Salicinus, brukas emellan Linne och allehanda andra

Kläder, at bentteb förhindra murcknab, Mart
och. Mal. For denna »varts goda luktinblanda

Bonderne henne i sit snus.
Af alla Ho/e/tt btanncs hären ffönasta,
fom

fr, ) o (

fr
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<om efter en ringa rafinering kunbe föråblas til
ben högst nöbige Pott-astan.
Boktus. Flor. Svec. 1096. berömmes
ock »vara gob emot qwarckan hoS hästar.
högb i wäxten wilja
Af
och
ock här någre bomma, om snöns högb i påföljanbe året.
Bölder och apotleraer mökas mcb blabettöfAraium, 'Fussilago, och ben innersta näfren, fom tages på Björcken.
Hyofcyamus,
annars för Bostapen
formetteS »vara stabelig, gifwes bock hätstädes t
en »vig proportion in »ned falt åt Bostapen under
gångbara fjukdomar. Detz frö rökeS ock affolk

som

för sivår tandwart.

Daphne.afbié bär, gifwes några in åt

fmå barn for mastat, be blifwa beraf bern »väl
qwitte, som det sägcs; men bertvib är ock ofta
fara om lifwet. Asivett tilredes af detta trädets
Bark meb Solanum¥\ox. Svec. 189. jammanko*
kad,cn lag, som gifwes åt hastar »vid åtstilliga
fjukdomar, och säges göra samma gagn, som
Flepar Antimonii.

MenyanthtS) brucken såsom decocT: bru,
kas såsom en panace, emot allehanba sjukbo*
mat:; göt
nytta.

ock iblanb emot SkörbjugZ sin stöta

Lycopodium, Flor. Svec. Bs9. btllkaS i
Ncphritide »neb förbel härstäbeS. Owanouhos
folcket, at omgås meb benna ktybba, lätet bock förorsaka, at be taga beraf in för mycket, och berfö-

D

4

re

fr

56

)°(

fr

re äfwen under sjelfwa cureu ibland för swårt angripas.

Meb formentina , hjelpas åtstiNige sjuka i tarmwred och blodföt; toten torr och sottderstött, stillar blod och adlkringerar starkt, af*
Al-knopparna.
»en
Emot lungsot nyttjas Matricaria re»
ccptaculo conico. '
För Storis, Frön af Jrétium rökte,
eller annors intagne.
För ©lag rötterne af Urtiea. Flor,
Svec. 773.
$m<)t2*>tc>fcwfo&2'u]filago i och-Po/y»
podium Flor. Svcc. 845-

som

,

FörSwulsier.

Plantago.
Orchis, Flor. Svec. 729. brännes först
til asta, sedan btukas den emot allehanda Skabb,
och Utsiag, fom menige man föregifwer wara
Rupeuxer, (eller lord-fmittor).
Ranunculus Flor Svec.466. OmdeNNt
»ärt är jemwäl här bekant, at i fall mani binder
den på något ställe af kroppen, gör den straxt blä-

,

sor.
gjort

En ock annan frist Soldat har igenom den
stg fmbent, och berpä äfwen tor hända praekat sig til afsied.
Fremelia, Skyfall, af denna götes med
Korn-mjöl en deg, fotn gifwes åt sjuk Bostap;
om det ster för någon wåntad rått »trekan, eller
mer af widsteppelfe, år obekant.
Af Chelidonmm »nedfall, fotNOcksielftva
ben

fr
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den förgiftiga Qcuta, h»varcf bock tages helt litet, tilreber äftven Landtman häriblattb en läkedom t fmtttosamtna Sjukdomar för sin Bostap.
För illa Sadclbrutna hastat brukas
meb största gagn och fordel, »al smått fonberstöter Acbiika Flor. Svec. 70;. deraf göteS med
korn-mjöl en hård deg, och fedan tilredes ben i små
bållar, hivilcka fastas derpå i elden, til des deblis»a helt glödande, när astan
falnat strös den
t sår, då det i hast torkas och helas. Om sammansmält gran-kåda och litet talg, sedan brukas, »vittnes ändamålet så mycket snarare.
Srvampar ätas af Boffapen hår med
begärlighet.
Med sina blotta finnen kunna
stötsta
be ock snålt stilja be siabeliga Flug-swamparna tfrån de andra.
fr

)
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§. 3.

Orter,

som nyttjas til fåtgning, äro wal

bär åtffillige;Men som de mastendels til sättet och

bruket, allaredan af Herr Linderttolpe, Herr
Archiater F.inna:us, och Herr Profetior X.alm,
aro bestrefne, st »il jag nu ej wibare orba bero»n,
än at jag allenast upnämner bern fom bels for en
sii nytta ej än aro bekante, bels ock i något mål
funna wara stilbe t bruket. .
Betula /Vt,»a: meb bes blått färga någte
Gult. ©obset betes fornt meb alun, och sättes
feban i färgelagen. Färgensäges blifwa bättre, än
af allmänna Björckeblan.
;

Rbamnus-, Flor. Svec. 194. Fen. pa*

©

5

tan,

fr ) ° ( fö
tan, huru härmed färgas gult och grönt är förr
bekant; til rob färg lxukas det ock på bet sattet,
at batcken stålas af träbet och kastas sedan på något tak, at unber bar himmel ligga hela året, bå
ben först meb godset, som förut »varit bett i alun,
hwarftals kokas tch nyttjas til förenämde färg.
Det berättes ock, at om allehanda Stlfwer-arbete, rofeS med detta trädets bard, sedan det är of*
»etstrukit med någon oljaktighet, stal det blisiva
liksom fötgvlt.
Jims: Bareken af detta trä stares föttber, ock kokas rätt starkt med någon tilsats af
famlad ren Kalle sivärta. Färgen blifwer håras
sivart och kan brukas til Trvckarc-jwarta.
ÄocnfätgaS ock hat, med roten af?"»-'
mentala , som med bären afOpulus til hälften blanbas. Godset betes först i Alun, och doppas sedan
färgen blir god.
ofta t färgelagen, då
<?«///«?«, Flor. Svec. H Denne sinnes här til myckenhet, är ock den allmännaste,
hwarmed färgas rödr. Dm tyckes i sielfwa »ver*
ket lofwa famma gagn, fom Asperula, Flor.
Svec. Ils. Hwarom i Kongl. (Joeitsta betett*
stapS*Academiens Handlingar for år 1746 finnes anfördt. S)e§ rötter säljas nu menige man
Koppant
12 a
58

-

emellan til

16 öre

mareken.

Flor. Svec. 698. Fenn.

Saurama. Af denne ört med blandade nåstle*
rötter och liten tilsats af alun tilreda Inwånarena fin bästa gula färg..

Grönt färgas här med Scabiola, med
allehanda gräs-arter, mebbladen af lvlenvamne«;
meb

•Sf?

)
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tlt*

meb'FlmaQstum -, med dbcropbyllum, och
fa andra »va>ter,
för detta allaredan äro kunnige.

som

:

'

Centaurea, Flor. Svec. 710. sfyCampa«H/H, samlas bar ibland af några, och brukas til
Kla färg. Dche »ärter tyckes dock gifwa deraf
alt för ringa; men någre besynnerliga handgrep
måste dertvid brukas, om hwilcka jag än til fullo
ej blifwit underrättad.

Med brun Brifi\h och Spanff*gröna

färgas äftven af någre fa här blått.
.'
Med åtstillige mäst-arrcr färgas här ock-:
men be äro af andra allaredan for detta »vit» handen gifna.
'stallet för Tobak bricka Inbyggarena i
I
nödfall någre inbemsta örtet, fasom bladen af H/s-nyantbes\. afTuJfilagp, ock äfwen stålad Crtebarf.
Någre hafwa ock rökt bladen af/Ho/d'«'»«', h»vilfa säges »vara de starckaste. Af alla inhemska orter, ja ock alla andra hartilS bekanta, har i blomma och frukt ingen närmare likhet meb Nicotiana,
att denne: Skulle bruket med des rökning bliftva
mera allmänt, så är ej twifwel, at ju den stulle
göra famma gagn fom Tobaken.
Ptens, eller bet öfweralt bekanta Ormbunke-grastt, »växer här allestädes på be torraste
och stenigaste orter, uyttjaMock til iugen ting,utan sedan det bftver hela Sommaren förnögt sonen, förfaller det omsider af sigsielft. HurulcdeS,
befynnerligcn i?lngcland> agencm porrasse til*
werkntng af detta gräs, bes wärde bringas til

bitte
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dubbelt meta, än bet bästa ho, beröm Des i Kongl.

©»ensta Wetenstaps- Academiem Hanbliugar
för år 1742. Vol. 111. raF.92 anfört; atbetäf*
»ven här lunbe anwandas til samma fördel, derotn

som

är få mycket mindre twifwel,
»växten aldrig
myckennågon
ansenlig
köld,
til
städas af
finnes
på
orter.
ändamål
samma
het obrukdaraste
Til
kunde afwen nyttjas landets myckna Pil-wäxt, a*
stan af Loletiß, och en hel hop andra »växter.
tlore luteo C. B. »växer
i
nog,
kornet,
i nys lemnade Swed*
hår
få
Flandern
Lrabant,
Huru
och »vår närfor.
och

som

maste granne, få af denna wäxt som lin-och rof»e frö, underhålla sinafördelaktiga olje-tilwerkningar, det ät alt förr bekant.
detta närings-

fång" kunde til det allmännas stora båtnad, i denna näungslösa orten sättas i gång, bertil tyckes naturliga belägenheten ej »vara så obenägen; T») en
»idlöftig lin plantering få härstades, fom öfwer
hela Tasixasi-land tyckes lämna nog förråd på
kunde äfwen, st*
linfrö. I alla S»vedje-land
dan SäbeS-wäxten blifwit bärgab, fås rofwor til
Roftve-froK frambringande , och det meb fä mycket större säkerhet, som några få härstäbes, til andra små tarfwor, allarebanwist möjeligheten afen

flik Plantering.
Wid Roftvornes plantering tilOljessagerier, botde dock det mätckas, at dertil blott
tages sådana rofwor, som bärkallas lunti Hav*
ris , hwilcka med toten wäxa net i Rörben ; De
andte tåla ej »åra stränga Wintrar, utan blifwa
utobdeAf
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)
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Af stadeliga warter age »i ingen mera
förgiftig än Qcura. Hon stönat intet ltf då des
rot blifwet äten- 0 Mäthioius hat allaredan i sin
tit» märkt, huru Åsnorna i Italien af denna örtblif»it fa hårb-föfde, at be föga mer kunbe stiga up,
och at gästen betaf kaklabe sig til böds. C-xfaipinus berättar äfwen, at enär foglame åto af beh
frö, påkom bern först en Swinbel och feban en o*
unbivikelig böb. I.ucreriuB påstår , man »et
icke af hwab grttnb,
stulle benna förgiftiga »växt,
albeles icke städa Getter, utan hellre bibraga til
deras fetma. Sådant är dock stridande emot for*
mycket
farenheten ; ty såsom Gete-Creaturen äro»ärter,
bjerfwe och oförwägne, at äta allehanba
så förtaga be ock i hastighet sig på benne krybba;
Och, Lanbtman til ej ringa stctba, få »al fom anbte Creatur, ber af ounbtvifeligen fatta liftvet til.

som

Vaccinium

,

Foliis ovalibuz integerrimi« recidu,s,
luowucka. Om benne
abferveresat bett til ofwerfiob äten, stal förorbFen.

faka Hufwub-wätk.
Alisma,

ymnigt,

som städar Hastar, sinnes hat

och bock torr mera stabelig, än på »våta

och fugtiga ställen.

Nymph*a , förekommer ock i alla Sjöar
och Bäckar; Denne fages förorfaka 2>cnr i

Swin.

Senecio\ Flor. Svec. 688. betätteS »vara
albeleS stadelig for Fät. Scbeucbxer Har äftven
for betta i Irin. alp. för år 170!. p,Z. 40. märkt,
at ben få för annan bostap,
för Rä*generna ar ofunb.

som

Ethu-

fr

62

)

fr
Etbufa : är roäl ock förr förd -ibland de
nKgot förgiftiga örter. Des Hlad städa dock ej,
sä mycket €rca turen, som Man,nst<:«; IKotert
hafwa de dock här försport wara ratt förgiftig.
O

(

flyofebyamus, Qbenofodium

och anbre Srvtn-dödande
ock allestädes. Equijetum ,
Fåren, ej mindre.
Nummuhria

som förgörförekomma
fostren hos
waxter,

, som sägeS förorsaka bölej funnits; utanpå nå-

der i deras lungor, har

gra få ställen allenast Anthericum, och Myefotis,
hyser lika gift. Om hivar och ett Hushållare »o*
re åtminstone så stor örtekännare, ät hatt kunde ifrån andra ffilja bestå förgiftiga »växter, stulle igenom flika örters afstängande och utbdande ifrån
betes-platsarna, mången olägenhet fötekommaS.

som

Femte Afhandlingen.
Om Djur, Foglar, Fiskar, och
Kräk, deras egenskaperochhår
brukeliga fånge.
§.

QiV

i.

so»n

,

»vilda Diur,
här »ilstas förtjena
Älgar och Renat billigt första Rum-

NK t.

Här i Landet stulle finnas en ansenlig myckenhet af dem , ehuru be förre ej äro Ortens naturlige

fr

)°( fr
lige Intvånare, utan tyckes ifrån
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2°lland hasiva

hit öfwerkvmmit. Men Vargarne btstc »venlo*
feDiurégliipstc fiender, görawåldpå dem hivat-

och besynnerligen bett tiden staran ej
som hår afmännistor fångas, uptagas efter spår med ffid-löpande,
och så ffzutas. Ibland när be af Wargarna för
hårt ansattes, komma be in til Byarna, och söka
rädda sit lif, igenom männistorS hjelp; men det*
ta dera; förtroende bemötts så, at be då antingen
blifwa lifstibs fångar, eller och straxt böbade.
Elgar fångas ock här np i lanbet på bet
je Wittter,

ännu kan bära dem. De få,

sattet, at på stigarna, ber beste bjuren pläga framgå, upsiälles en
af et fingers tjokt hamp-rep.
binbeS
ej »vib något stadigt
änban
Vttersm
beraf
trä, utan något ungt,
är böjeligt ; så
at, når bjuret kommit i snaran, och rycker på repet bet bå må ge något efter. At så mycket bättre lacka bjuret på såbane upgilrabe orter, nebfalles å ömse sibor af stigen aspar och allehanba anbra löftran. Fot ståt i Snön och anbra lemnin*
gar stal en noga akta sig; T») uppå såbant stela
beste bjur »vara mycket upmärcksamma.
Björn år bet allmännaste djuret i »åra
stogar; De store Rmg-Bjötnar äto ej så ffabe*
liga, utan mera be smärre. Hwjta Björnar,
stola ock iblaub wara sebbe; Docktwissas, ombe
warit benne ortens alster, utan
bfwerlöpare ifrån Rystlanb, h»varest be nog finnas. Af
alla »växter äter Biörn ingen begärligare, an Angelica, ben kallas ock berföre håvstabes Katlymv
N
pttckt.

snara

som

,

snarare
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putki. Biörnen stal ock iblanb, när han är »ål
mätt, roa sig bermeb, at han i myrstacken uträcker fin tunga, och när bcste kräk til ymttoghet berpå upkrupit, inflyttcr han hela flocken sig til föba

och näring.

Han bygger sit Bo och wtnter-lage,
antingen t sten tösen, och bärg-gröpper, eller ock
på bara mareken, afPolytricbum, Flor. Svec.
868. unber några täta gran-bustar. Och hårt)»i*
lar han utan ringaste föba hela6Månaberna; T»)
i Ivleciio oäobris, går allaredan Biörnen här
til hwila, och stiger åter up, i medio Aprilis;
andra orter förhåller sig helt anhwilket bock påBjörne»
norlebes. At
hela denne tiden icke faller några excrememer, bet »veta be, fom stulit
honom i lyan, hwilcka funnit en hoptorckat hårt»
propp af orenlighet»ibstol-gången. Afatnamvror om Wåren stal han först blifwa ben qwitt.
Nar Björnen för mycket ätit af benne rätt, och
der igenom befwäras af clvlenterie, berätta nå*
gre, at han genom Haggebar, och roten af Torlnentilla, stal fjelf »eta bota sig.
Få Nationer äta »ål Bjottt * V.ött.
Scbwetyerne göta bet bock, här förkastas
bet
icke eller af Bönberna.
Affotfante Skyttar ax här anmärkt, at
på mareken böbar något Creatur,
Björnen
om
nergömmer
bet i lorben, eller nå*
och sedermera
gon tnåsta, kominer han satcrt igen at ttptaga bet;
hwarföre ock få »väl genom upgilrabe bystor, som
anbra Bragber, han bå säkrast kan fångas. Mm

-

stulle
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stulle rof djuret ej gömma sin åtel, få »antas få-

fängt på bes återkomst»

Wtb alla gtUer fordras, at berasöpnlngar, stola »vara stalte åt (Sober; To bå fan af
MibbagS-Solen lubret, bli mera lucktande, och län?
gre ifrån lacka roftdjuren til sig.
I några orter härstades fångas ock Bjor*
artigt
på det sattet, at i Swedjeland, hwilcka
nen
man bliftvu »varse honom besöka, utsattes en af
stadiga trän, fammansatt fyrkantig Machine,
Fisådan

som

guren härföre-

ställer zdest tag-

gar böra »vara
wälh»va§a,och

meb goba hullingar forsebbe.

DennMacbi-

neitebgräswesi
jorde,på Biörnens »vanliga
stigar, i hafre

ochSwebjelat!det på bet sättet, at taggarne altib stå t paraiiei
högb med fielftva stigen. Den oftverströs sedan med
halm och bast, at ben ej må förekomma, ros-djuret
misttänkt, och midt uppå den farna lagges en död höna , eller någon annan tjenlig åtel. När nu Björnen
gör sin »vanliga spatsergång, och »il spisa sig antingen afnärstående säbes-wäxt, eller ock af den
framsatte åtelett, fastnar han meb endera ramen
uti Detta giller; och när han berifrån »i! meb is*

E

»et
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»er fria och rucka sig lös, siar han äfwen i det
i taggarna, och på stufamma andra ramen fast
let alla fyra fötterna, bå benne busten får lof, at
bane.
hålla stånb, tils hatt unbfår fin förtjenta
på
Wilbjur,
gå
åtel,
alla
stal
Af
fom
Hon. Den wågar sig of*
ingen »öra få bjerf
ta i Bondens Förstugu, och tager bart hönsen, ja
går på FähuS-stullarna, at söka sig mat.
O»m Morden ät märkt, at bett är Ikornarnes glupstaste Fiende, och förmeneS mast
lefwaafdetn, och Most; Ha»; sit tilhåll i stora
granstogar, och bygger bo i lorbett unber trä-rötter, och iblanb i gamla iholiga trän.
Meles, Faun. Bvec. Is. gör slt-vo under
stenar; best föda äro grankottar, 2ljp, och be*
synnerligen Latbyrus, mibFhia. FörmeneS samla sig föba allenast be klaraste bagarna, hwarföre
ock klara bågar härstäbes kallas, af menige man
66

som

Matta stan pouta.
Manck, Fen. Tuhcuri ät et djur myc*
Uttern,
ket likt
til attseenbe och lefnadS sättet, stal
aldrig
han, ät ock til ut*
bock
bliftva så stort
något
TilS
stild.
tilfälle yppas, at beho*
feendet
rigen få undersöka detta djut, »vågar man t medier*
tid gista, at det lärer wara Caftor: Faun.Bvec.
*?. eller ock en för detta obekant art af Utter här
med des fånge omgåts, haf*
i Swerige. De
»a i deS mage funnit allehanda siags Fisk, Gro*
box och Dyrifcber; uti dem lår altså detta bjurets

som

som

föda bestå.
Fät, &min och Getter beswäraS här i*
bland af en sjuka , som gör dem helt yra ; de stic*
tas då meb en syl, eller brännes med jem mitt i
pan-

fr ) o ( fr
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pannan, och bliftvaberafofta ftistc: Scheuchzcr
i kin. Alp. för år 1702. ?ag. 26. förmäler om
Rågetterna påSchveitzisteAlperne, at be äftven
berättar han,
fom oftast Haftva samma sjuka, ochbärttl
at man berstädes förfarit orsaken
»vara en
menin»attU blåsa, som imra('ranium3c
gen,, eller innom hufwub : stålen och hjern-hinnan,
på stika stuka Creatur altib stal finnas. Tor hända, at med annan fättab, då be yra, äftven sa
står til.
Hr 1748, och besynnerljgen följande året
1749, har man haft härstabes stor olägenhet af
willa Httndar, h»vil"as hjärne, beste 2ne årens
starcka Sommar-Heta, låret hafiva förryckt:
Folck
haf»a be ej attfatt, eller meb sit gift smittat; men
alla be Creatur, som af bern blifwit bitne, haft
»va måst sätta lifwet til. Annan bot for bentta
stuka har ej »varit bekant, ån atmanutöbtsåsielfwa wlll-bundarna, fom ock be Creatur Hivilcka
af bern blifwit smittabe.
Af fyrfotabe Djur brukas här til läkedom
föga något annat, änberasfett, ochister. Swingalla, är meb största förbel nyttjat» til förfrnsne
lemmars återställanbe.
§. 2.

Alle Gommar foglar flytta härifrån »id

dagjämningett om hösten, e htvarföre ock Tranan
föregifwes jaga: Cafmvo, tafatt paiwe, ta*
mun taxi jalkani.
Numenius Faun. Svec. 142. Fen. Utb*
ticurE 3

san

,

fr ) o ( fr
ticurpa, tilreder sit bo af blotta granrismälar,
»ärper 4 hwita ägg »ed mörkbruna fläckat; fäges
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eljest ej gisiva något läte, utan allenast ratt) So*
lens nedgång; Hwarföre ock menige man om mul-

na dagar, beraf pläga stuta, huru bet liber til
qtvållen.

Jmpelis, Faun. Svec. 179. »vistas i Skogarna ofwer hela Sommaren, kommer för om
stora stockar til Byarna, på be ställen
Hösten imycket
Rönn »äter, och åter af des bär
hwarcst
meb fåban begärlighet, at be knapt hinna förwanb*
las til näring i bes kropp, utan altfogden
äter, åter afgår. Genom läckemat afRönbar kan
denne fogel få med bottot, som snator latteligen
fångas; stulle en ock icke »vara förfebb »ned bär,
fan annat, hwab
hälst ar af röd färg, til
agn utsättas.
Mergus

som

,

Faun. Svec. 113. märckeS här
gör
förf! om Hösten; i Cangasäla, och lempele Socknar, en besynnerlig nytta der igenom, at
bin méd sit dykande drifwer allehanda siags sist til
lands, der den lätteligen med håf, nät, eller r»)st*
jor sedan kan fångas.
At o»n Orrar, Tjädrar och anbre mer
allmänna foglars art, leketib, meb mera, göra
wiblöftiga anmärkningar, tillåter ej betta tilfället;
fan wara nog at nämna, at Lanbtman tarafbem
tecken til utwader om winteten på bet sättet, at
i fall Orrar och Grönfpikar nalkas byarna infallet owäbet; rägn om Sommaren stal åter ©pil*

,

krätans läte förebåda.

Orrar-

fä ) o ( fä,
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Orrarna fångas icke allenast med donor

och snaror, utan jemwäl artigt pä det sättet, at
under påstående urwäder, tages wara på de stab
len, der detze soglar sätta sig i snön, at njuta sin
nattero. Sedan gä 2itc personer dit, denenamed
et stort e!dblätz, den andra med en häf. Nar elden
nalckas foglama, flyga de syrflan ät den samma,
och dä (lär den andra straxt sin häfofroer fogelen,

och fångar den.

An warda de ock fäledes bedragne. Af

3 eller 4 alnar långa käppar, göres en rundel
Figuren här utvisar, i
stapnad af en fettset til
3ne alnars Diameter ofwantil, och i botten til 6
a 7 quarter, Midtiden

,

som

uprcses perpendiculairt

en stäng, litet högre an
Wid stangens
öfwersta ända bindcs em

rundelen;

käpp, eller ock fästes Den
med pinna pH twären, Dock
Sedanupstalsä at den fan wippa & ömse sidor.
et quarter ,stäng,
läng
pä
nägra
le*
störar en
frän fogel-katsan, mast til jämlik högt) emot tmarpinnan. Når nu foglen satt sig pä denna stång,
och märkt den wara trygg och stadig, hoppar han
widare uppä den i rundelen upstalta, och med agn
wippar foförsedda lwär-kappcn, hwilcken straxt
i
gelén ner i fatfan. Hwariftän, brist: af behörig
rymd at börja siugten, den ej kan upkomma. Den-

E 5
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ne ställning at fånga fogel brukas med
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största för,
del wid Bohwete och Hafwerlanden, då äfwen
några -Hafre eller 2*>olywet&Htfov, bäst; kunna
pä den i rundelen upstälta twärpinnan fattas til
agn. Med Björk-knoppar, fom ock förenämde
agn, kan jämwål wid Orrelekar fogeln i denna bur
läckas.
Tjädrarna, hafwa sin leke-tid i Aprill
Månad, och tilbringaden måst på (Zdana ställen
i utstogar, broaret* i kärr och mätzar förekomma
några små bärg, hymplar, eller med gär-tal be-

wuxne högder. Oansedt detzefoglarom Wintren

flytta bart på andra orter, så hålla de dock i mänga år sina witza lekställen', och besynnerligt är, det
speltag är helt
med Tjädren, at den dä under
dos; Ty när han utisit spelande knäpper heltlång-

samt, är han helt stygg och upmärcksampåaltsom
händer; men när han står med wingarna och spelar fort, så ar han både dös och blind, Förfarne
fogelfängare, som weta taga sina steg efter dctzspeltagt, kunna fommaf honom då sä när, atfogeln
kan tagas med blotta händernaWid Snarors utlattande för Tjädrar
Orrar,
ar här en allmän anmarckning, at
och
när dche fogfar under spel tiden gä
iWåren,
om
medrak hals, och uplyft hufwud, bör snaran al*
tid högre upsättas; Om Hösten åter, nar De föda
sig af bär på mareken, långt lägre.
Strix, cäpito lxvi, corpore fufco,
iri6il)Uß oculorum fulvis, kallas hår Tarhapolio; Om ben ar anmärkt, at hon ibland ont
nattetid (fal wåga sig at snappa bart' höns ifrån
Böjp»
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Böndemes förstugor, men om dagarne tager han
ej rof. Annars äro här nägra fä, som fänga Örnar och Hökar, på det sättet, at i stogen, eller
på fältet, updrages emellan 2ne trän eller storaren

samma

rep-lina ;< midt uppäden
bindes en död
na, eller annan ätel; när nu Rof-fogelen spänner sig fast wid repet, at taga åtelen, swigtar repet, hwaraf han wippas på rygg, ochwågarderifrån ej fälla signeder, utan blifwer hängande, tils

hö-

Fogel-sångaren kommer.
At förhindra ©parfroar iftän sädd säds
upplockning, har folket igenom ätstillig (f råmfel sökt
åstadkomma; bäst är det funnit, at det sådda åkerstycket öfwer alt wagwis öfwerdrages med trå;
hwilcken De för farligt giller, så at de ej mera

anse

wåga göra besök berståöeö.

Intet stal wara för Höns'sä stadeligr,
lur och (alt. De (fota deras dö, som afmår'
somförgift.
Och äro bege ting ofta orsak til deras
sta
hastiga död i Hushållen.

Höns-ägg, hafn>a en och annan härstädes låtit af kalkoner utkläckas. Kycklingarne,
som
deras blifwit, hafwa warit ansenligen större,
an de wanliga: Underligt är, at blott en särstild
art wärma, fan åstadkomma en så stor ffiljaftighet.

§- 3.

Om all Fist är märkt, at den om Hösten
wid mulen himmel ar mera rörlig an under Sol(fen; Men om Sommaren förhåller det sig twart
om.
E 4 I
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I fall stränderna oro mycket steniga,
och ej wälbelagne til Fist fånge, utsattes gärdesgårdar af gröna granqwistar, eller annan bråte
wid dem; dä fisten ej allenast om leketiden, utan
ock detz emellan läckas bit och flitigt besöker dem.
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Braxen, Nienogon, Braxen-pankor,
Girs, Näbbgäddor, Nortz, Harr, Blicktor,
Lakar, Biörckor,
Mmbor, FaLöjor,
Lax,Sjk,
Mört,
Foreller,
Abbor,
ren,
Gös, och Al, oro be si(f fom i wåra Sjöar förekomma.

finnes

Den bästa Bråten,

i 'westjcrftvi Sjön,

fångas,
som här
Cangasäla

och

Socken; den är besynnerligen fet, och wäger ofta
en enda 16 g 19 marker, samt ibland öfwer et

pund.

Saltno, M2culis nigris brunnen c»N'
6li<;, pinna peKomli punåis lex, finnes här
mast i Fortzar, har föga fjäll, kollas ock derföre
Svec « 326. fångas wal
Skinn-lax. Galmo?öun. mager,
stundom, är dock mycket
sedan den igemänga
långt
nom
hit up, har
Formar kommit så
ock då allaredan mist sina fjäll; hwilket des mi-

stande t sött watten förmötes åstadkomma.

Afallahärbesintelige fiffar, är Gädda»»

den glupffaste : Hon sinkar både ormar och grodor i sig, samt äfwen all annan (lags fiff: färkn
större sist til ros, än pä en gäng rymmes i magen,

simmarhon icke des mindre i kring, har hälften af
rofwet i sig, och andra Delen utom munnen, til
detz inre hälften blifwit fmalt och förwaudlad til
spis,

) ( fä
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spis, då bon alt småningom anwänder det öfriga
sig til fördel. Största och känbaraste städan denna sist förorsiikar, består der uti, at hon efter alla
sig, at äta up deras fäloa rom,
Fist-lefar infinner
och säledes förgör många billioner lif i största hast.
Om des ålder berättas, at en Gadda af i alns
längd, stal wara 6 är gammal.
Om Gösin är märkt, at den om Sommaren håller lilpaStetdör, om Hösten på djupet.
I XVesilax Socken idkas enkannerligen det) fange; fertil brukas en besynnerlig Not kallad piorannora. Denne binbes högst til 6a 7 alnars
högd, och 60 famnars längd, mycket gles utan
til, blott
et nåt. Med denne sistas långt ute
i <HM, på 73 8 famnars djup om Hosietideti;

fä

°

som

kallas ock derföre piörånuora, emedan den
dragés nästan i rundel blott af ben ena
-arhärmed fångas, fastnar
men. Fisten,
måst j not-öglorna, och fås dermed förutan Gös
annan grof sist.
Faun. Svea 315
kallas här Mllitu. Man har wal tamt, at den

som

ej wore någon Sjk-loja, utan någon alman si!?*
art; men nogare stårståban af siclfrea siffen wisar
dock det förra. I Norra delen afHäradet finnes

denna siff, och förekomma deraf 2«t variationer;
en or större och af ljusare färg, Was
ku, tyckes para et och
mcd
nesAlboke, broarom Scheuchzer i Itin. Alp.
för år »709 pgz, 48 berättar; den andre är miltdre och mor are til färgen. Den förra förnöter
lekendet: mast w»d roatnchrfner,hwarföre ock

samma

E

s

&utöfe

&> )c>( fä,
Landtman fångar dem med sin Cohonuorra, eller Flornoe, hwaré nedre tel ej är stenad. Den
andre leker något fenare, och måst i flutet af Oélober Månad, påSandochSrengrund, och
fångas med wanlig not. Af denna sist art fås den
bekanta Muik-rommen.
AfFistar anwänbes snart sagt ingen til
läkedom. Af H.ake-leftver låta bock någre i Solen drypa en olja, som mycket berömmes för Oyne-Sjukor. Gadde galla, och allehanda sist*
fett , brukas ock at återställa förfrusna lemmar i sit
stick och förra lifaktighet.
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§. 4Ormar
sinnes här Huggormar,
Af
kopparormar, och Snokar almänt.
Huggormarne äro be allmännaste, göra dock ej få ofta stöda,
be oro månge til, utan helt fållan.
At Koppar-ormarne fortplanta sig ymnigt, bet har man funnit deraf, at i en enda hona
ofta wid opnandet ligga 92 10st. ungar.
I Kärren och på fumpiga (tallen, stal ock
finnas et stag (ma ormar, dem Inwänarena har
falla Suo-pujor. Om de dock äro nägre rätta
ormar, derom twifias än billigt. Efter det begrep
man kunnat göra sig af ätffilligasjberattelfer om
wara Erucer til nådetze djur, tyckes be
gra stora rbalXncr, eller Natt fjärilar.
Af Lacerter, eller Ödlor, förekommer
äro helt smarta. De aga en
här et stag,
stjerr

som

snarare

som

)o (
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stjerr fä läng som kroppen ; hafwa alla fötterna
delta i 5 tär, som med små klor äro förscdde, på
de främre fötterna äro den 2 och 3 tån lika länga
och längst, på de eftersta öfwertråffar ben 4 tån
alle andra i längden; Huswuder och halsen stil*
jas med en liten ring eller afsåttning af gröfre fjäll
ifrån sielfwa bröstet. Denne tör wara blott en stilnåd til könet, af den fom finnesbcstrifwen i Faun.
Svec. 1Z52 och af Herr Dockor Hart är funnen.
At Ödlorne stola göra alt för stadeliga bett, när
de blifmit retade til wrede, år här en allmän fagen;
detze kräks tänder, tyckas dock frikalla dem för sä-

dant tilmäle- Annars är märckt, at detze kräk

föda sig , af Spinlar
och åtstilliga andra arter af
jemwål
stridfo,

samt

af Dagg-mastar.
Grodan, är af amphibier den endaste,
til någon nytta. Nar någon är
som här brukas
orm-bett,
bindes feen på låret, ochformestädadaf
nes, fom ock stal wara af en dclpröfwadt, at
ben förtager förgiftets werckan. Magorum Ormplllfwer, hwarwzd med läsning och allehanda
Signeri, göres få mycket fjas, fäges ock blottbestå af uptorkade och fonderstöttc grodor.
Infeder finnas här nog, och ärmärkwärdigt, at deras Erucer ofta i största Winterkölden
finnas lefrvande och helt qwicka; hwarafkan (Tu*
tas, at wmtcr kölden är dem ej fä statlig,
som allmänt förmenes. I förledit år fogs redan i
Ffbruarii Månad, i alla Källor Notonecter och
Onifccr roa sig , och besynnerligen de senare hafwa
sin paretid. Sällan infaller det dock få tidigt.
Jag går hår fovbi t»c fpecies af inleder,
fom

fä
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somtilförene i min Disputation oro bestrefne,.och

njil

nu orda om några andra.

Scarab<eus niger, capitig clypep lunularo, tribus tubercu!is notaro, är et inled:,
l)wtllet i Fauna Svecica ej än sinnes upnämt.
bråket är nästan Cylindristt, hel fwart, Hufwud-stölden, clypeus capiriz, år framtil litet
uphögd, och af de 3 berpå warande tuberculis
eller knölarne, ar den mellersta altid högst. Ha-

narne hafwa dock samma knotor , ej sä tydeliga
honorne. Bröst-stölden är utan strimmor,
somglatt,
litet kantad; stuter sig
hel
hufwud-stölden med en glitrande gul rand. El^tra, TVins*
stalen, oro Märckte med n eller 12. strimmor, helt
(låta. A ntennerue swarto, och förrerne äfwen;
men äro dock något blekeöda på yttersta ändan.
Scarab#us oV2tuB niger, Zlaber; maculis dugbus rubris in fingulo elytro. Denne
sinnes ock hår medden förrapå, år helt ståt och fwartglantsande. Wid ändan hwardera xvingstaler år et litet rodt stinande
I fästet wid
Bröst-stölden åter det andra, år mera längledcs. Antennerne ort) hufrvuder med Bröststölden åro helt swarta; Förrerne hafwa
sarg, dock med den ändring, at de sä wid sielfwa
fästet åt kroppen, fom yttersta andarna oro litet

som

samma

röda.

Af detta (logiet brukas %åtScarab*us cor»
ort) få emot förstoppore viride xneo
pelsir; Af ornater,
sinnes på Pi/ularius,
tagerLandtman tecken til Sånings tiden på det fättet, at i fall han mårcker dem måst wistas på krä-

som

ket

A
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ketwid ftamfötterna, stuterhan »im aod'.atSå

senare.

samm

mtidigt; i annat fall åter
Hwad
häng detta har med saken, larer dock näppeligen
någon finna.
Chryfomela fufco lutea, clytrorun,
pun6tis 4 nigris. Denne förekommer hår ibland
på Wide. Antennerne och Förren å.o mörk,
gola, ögonen fwarta
ock huftvudet ofwanort) wingstalen hafwa en
til. Bröst
mörk-gol färg, magen swart. Afde4fwartafiåcfante,
på clytra förekomma, åro de eftersta

staden

som

som

altid störst.

CurcuJio viridl flavus, roftro niero;
antenniz, & pedibus rubrix/or afde minsta i
detta (laget, sinnes om Wåren altid pä Ba!ices,
i hwilckas blommor den ock lägger sina ägg. Fru.
ca mistas in amento floris, och föder sig derstades. Sjelfwa Kräket är blek grönt nud röda.
fötter och antenner; Gnatet är swart, längre
än thorax , eller Bröst stölden.
Så allmänt det är pä andra orter, at
(!urculionerne städa Sades-arterne, så fåll*
synt är det Här ilandet. I näsllcdit är, när wi föga wiste af någon köld, utan ståndigt tö ort) blid
waderlek, hafwa detze kräk gjort någon städa.
Wid Maji Månads början mårcktes i åkrama allahanda (lags små mastar, til färgen nu hwita nu
mörckare, tom woro bege ln!eorers Erucer. I
(

de wid roten af Ragständen,
förstone wistadcs
gnagde d.m af, fä at en del siänd gingo aldelcs
ut. "Nar ben 12. 13. och 14. äter i samma Må-

nad, någre frost-nötter inföll», öfwergäftvo
de
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de wäl straxt roten; Men kröpo sedan in i halmen
af Råg stånden, födde sig dar, igenombårade
halmlederne, och enar deras förwandlingstid
instundande, beto be halmstrået of nederst i siidon,
hwarest Någståndct med blod omgifwes, och lä-90 ber helt fria och fakra för owäber och all olägenhet. Någon tid derpå kommo de fram i sin fulla
stapnad, grepo åter an rågstånden, bock på annat
stolle, ån tilförene; Ty nu kröpo de up pä axen,
nyligen mspruckit. Någre ax gnagdes af dem
allenast på ena sidan, någre up i andan, någre
blefwo twårt afbitne, och få wibare. Lanbtman,
hartils med nöje sitt Sädens tilwäxt och
grönffa, blef af alt detta orolig, och sattes i trots*
lan om någon fördelaktig (förö. Den 25 Maji
inföllo likwäl, efter långsam toreka, några starcka
ragnsturar. Cunuliomme blefwo härigenom
hindrade:, at göra widare ffado, och Sädenfri-

som
som

ad ifrån all denna ohyran, samt städan åfwen ej
fåmarckelig, emedanentjenligwäderlek, ymsom
mcd ragn och solffen, derpå fölgde. DeNägstäuö, på hwilka roten blifwit städad, kunde wal
icke mer komma sig före: Men dercmot upstöt icke
des mindre, i wal gödda åkrar, roten af dem,
påhwilka halmen i stidorna blifwit afbiten, nya
nåständ; be stadde axen bekommo åter,
Got besynnerligt war, ny Blomma; Hwilketnågon tid dcrefter kunde märkas deraf, at (lika stadda ax i äkrarne, altid woro befätte med glesirre
blommor an andra ax, fom ock deraf, at ofta
pä (lika ax, nu ena sidan, nu toppen, nu nägot
annat stolle,
blifmtt staöt, stod än i blomösriga
ma, nar hela det
axet kärnat sig.
I

som

som
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De allmännaste CvrcuKcmr, som bör märktes göra ffado, woro de i latin. Svea No 462*
och 464. Annars insunno sig ock, på oren esomoftast 51: o 446.450.462, och afwen den som
N:o 458 upföres; Hwilken af Frifchen äfwen i
des Befehrelbung-von Infeften 1 Cbdlpag. 32.
sinnes bestrifwen, och annars i Trädens blommor
plägar wistas.

Cerambyx cinere nigricans, 3ntennis
rutig, denne är mast lik Cerambyx
pedibus
&
Faun. Svec. 48? stiljes dock ifrån den samma,(a
igenom sina anrenncr och fötter, som ock Thorax , hwilken på denne är mueronatus och utan
punNer. Bröstet nedantil är tätt besatt med
blek-gula här : magen är helt mörkröd, förutan
de 3 sista affattningärna, hwilka äro, såsom fotrren, blek-röda. Mistas om dagen emellan
Barken och Trädet på gamla rutna Björkar.
Cerambyx fufco cinercuz, ilntennizni-

gro alboque variegatis;

Llvttorum pundis 8
i Detta siaget; Brösthöjden ej taggad, fotterne mörkgrå,

futeis. Detta kräk är of de mindre

magen något ljusare, ögonen smarta; Thorax,
Brösi-fkolden, är tecknad med 2ne gula linier,
wingssalen hafwa en mattgrå färg,
ock
sielfwa kroppen: wistas pä tallen.
Den städa mordella pä Aäl-planrorne, ort) allahanda andra (må späda wäxter, förofwa om Wårtiden, hafwa någre borstades sökt
förekomma, derigenom, atpåstika ställen blifwit
kringströdde krafte-sial, hwarefter de ej förmenes
gjort någon städa.

som

Mia-
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F/H/er niger, pilis minimiz ssavo Zcneisjundim int(.rmixtis. Detta kräk är ibland
de största i sit (lågte- Antcnnerne smarta, helt
hinna i längden Thorax knnpt til Hals*
ten. Fotterne smarta med små röda klor, ma*
måst koppar blek, hwiiket Härröret af helt (må
betacka så den,
hår,
sielfwa bröstet och

som

som

stölden fiäcke-wis. Flytta, wingstalcn, äro
mast mörcka, på några stållen dock med kopparbleka stackar, bwilfa bcspnnerligen i ytersta ändan af dem wågwis göra et twärscreck.
Cantharis fZemina aptera, fallas här

,

som

ruli mato, och förmenes städa hästar,
tvär*
förgift.
sta
Cantharis nigra, clypeo tnuracig, &
apice abrtominiB, rrueeo. Detta inleÄ sinnes här ibland i (logarna , är ännu ej i Faun.
Svec. upfördt. D)ct} antenner äro smarta, afhuf-

wudcts och bröststöldens längd ; Föttcrne och
rotngftalen likaleds, magen också, förutan det
otlde 2ne sista afsattmngarne, jämteBröst stotöm
äro höggole; Annars hafwa ock c) rvnng-statert
en så stor böjeligbet,
andra af detta (lagtet.
Stapbylinus pallicle rutnz, e!ytris ccerulelcentibuz: eapite & apice abdorninis nigro, är af de mindre i detta (laget, antennerne äga näst hufwuoeten blebröo färg , oro annars
fwarta. Det öfriga af hela kräket, såsom Bröst*
stöld, mage och fötter, ärblekrödt, undantagne knaweckcn,
förekomma helt smarta.
Blatta Faun. SVec. 617, Toraeka,,

som

som

denne förorsakar/ besynnerligen i

Norra delen of
Ho-

fa )o( fä,
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Häradet, en stor olagenhet, och föröfwar
pä allehanda mat,waror,den öfwerkommer, wåld
samt
utan all (fy, i synnerhet oldeles förstämmer smorda loder-saker. Detze Americänste förrymmare

äro mycket begifna pä flyrrningar, följa derföockoförmårftttierefanöeémat-iockartil helt af*
lagfne orter. Om dagen oro de ej stort rörliga,
utan ligga 1 sina gömmor stilla; Mån de altfå
hålla hwilotid, når natt or i deras Fädernesland,
och icke ännu blifwit wone, at rätta sig efter ben
tiden,
Solen ost hor i Norden indelar? Det
endaste medlet, hwarmed detze ohyggeligo kräk utodas, är rötterna of Nympbaa, hwilka tagas ur
Sjöarne, öfwerstrykes med söt mjölk, at de mH
ätas så mycket begärligare, och sedan stamställes
dem til spis. Sirforne stola och bb deras.
©oftett, fåafbtwCimex,
finnes i
husen, fom ock den, hwilken wistas på marken,
bcrattes med fördel tunna brukas wid räformars

re

som

som

fordriftvande.

jipbiiet) kallas här på orten Rirpa.
fjol gjorde detze små kråk stor städa, så på Landt-I
mans arte-wäxt,
på alla andra örter, som
»oro af cliaclclpnjH clet.»näria. Några hafwa

som

stäpt lefwande kräftor i årtelanden, at förekomma denna olågenhet, och tro, ot det har Kulpir.
En påliteligare förfarenhet må dock göra ntsiag

härntinnan.
/,/öe//«/H, Thoracc rubro, capitc albo» alarum venis nigris, puncla mar^inillirubro. Denne är ibland sina iåmlikaraf destorsta.
Fottema fworta, sinn ock masta delen af kröp-

-2

pen»
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fa
pen; På abäomevåt den första och andra ofsättningen, närmast bröstet blek-röb, ben 3. 4- 5* 6.
7. äro äfwen på ryggen långleds med et blek-robl
åter smarstrek markte, 8- v. och 10 affättningen
HVingaenemastbwiÖgonen
ta.
mörörodo.
ta, med smarta ådror, af hwilka doO de yttersta
öro blebrödo; en sivart fiäck wib basts på underfa
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störningarna.

)

som

Den PbaUn,
af Herr ll.abcn i
Kongl. Wetenffaps Academiens Handlingars 2.
Vol, för år 1749. år bestreftven, finnes ock bår
up i landet. Hon fäller 5° a 60 ägg, hwilko oro
blek röda, runda, och til storleken of 2 Liniers
diameter. Efter 14 dagar wid patz hor man
märkt Eruccrne ifrån dem framkomma.
PJbaUxa paWiåe ferrugiriea, pe&irricorniselinguis; alisdefkxis, lineisalbis&nigris undulatim notatis. Denne är af de.wakra-

ste natt-särilar/ man har öfwerkommit. Ar blek,
brun, och öfwerträffar i storlek IIrluz. Faun.
Svec. 820 har ock annars nägon likhet med den
samma. Ögonen, äro mörkröda, antenneme

,

t

af sina
och förrren jwarta. Den äger på hwarje
6 fötter, 2ne fwarta klor,, hwarmed, jomwäl pä
de"glattaste ställen, denkan fästa sig: FramsnX'w består, af stora och tätg blek-brnna lKr; Bro(tet ofwantil sammaledes , hwilcket dock omgifwes med en hwit rand, som närmast hufwudct
meöranphégning, och liten swartring ätthorax sig
sträcker. wingarna äro blerVbmna hwilcka i
förstone til 4 2 5 uniers widd iftän thorax, ( bröstet)

■

»
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färg, med rågro i-

(tet) orubbade äga saMmo
sprängda små hwita bår. Sedan emot-taoer den
första"swarta och hwito randen, och går wågwis
på twäran öfwer wingarna., Härpå aro åter,
til seller 6 liniers widd, wingarna mörkbruna,
hwarcfter, sedan den andra smala bwita och sirarta randen emottagcr, som utsträcker sig äfwen på
twäran, och sedan den ■hunnit öfwer hälften af
wingarna , röker den sig wal litet nebcr åt, men
går strart trean öfroer tilboka. Randen der nast
or mörkbrun, bredare än de form går ock un«
dulatim (wågwis), samt (lutar sig med % hwita
stackar, af hwilcka.z förekomma alt efter hwarannan på ändan af wingarna, och de 2ne öfriga högre up. wingarna bestå annars of i l tydeliga
venis (ådror " af hwilcta den 3. 4, 5. 6. 7. och
8- (luta sig altid pä kanten mcd et hwitt strci Pttcrst pä ändan äro sedan detze öfwersta Bringat til
3. eller 4. limen widd, Kclt blek bruna.
Underjia wingarna oro hwita, med några swatta
od) mörkbruna wåglika twarstw; midtpo, så

,

dctza, som öfwersta wingarna, synes ock en liten
smart Figur, ej olik en acm ängel; annars åro
de mörkbruna sirekn ock pä denna bredast. Magan ar pä detta kräket helt hårig, med hwita och
g.ola hår, kroppens färg på det stället dock swart.
Ar funnen om Wårcu på Björkblommorna.

Myrorna åro ibland Inletter, hos oj?
förtjena Dock så mycket mera
allmännaste,
wäl be
(cm
upmärksamhet,
de framför äntra kräk, oall
ga helt belyunerltga egcnstapcr. Sidan Honorne

F
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och Hanarne of bern förnött sin paretib i myrstacken, lagt ägg, och tagitafträde derifrän,, får ma»
ej utan undran se, huru Neutr*, Snöpingarne, wi(ä största atrsamhet med aggens, eller
de qwarlemnade linne-barns stötset,

och behöriga

instundande,
Xvärdande. Wib
genast
de
löngångarna
de
dem
i
nedersta
flirta
och mot Winteren tilreda så för sig sielfwa, som
för dem härbärge under trädrötterna,i wid myt*
aln Djupt
stackarna eller ock på andra ställen,
i Jorden; Hwarest de sedan ligga i sin Winterdwala wälförwarade, för wåderleks omstiften och
andra ölägenheter. När de om Wåren återkomma sig före, od) begynna sit manliga Sommararbete, föra de med sig detzo sina linne-barn np i
fläcken, stydda dem der wäl för allahanda Cm&
der, andra Inseekets wåldsamhet, och besynnerligen förwara dem i (luggan at de af Solstrålarnas heta ej måtte stödas.
Om Wåren, når, Al, Björk, Hagel,

,

,

,

Sälg blommos, pläga myrorna hopePil och
tals tråka på betas blommor; Förutan bet de då
del)o trän,
Blad-lotzen,

df Apbides,
at betjena sig afben faft,

läckas til

som de med sin snabel
berjåmte se,

huru unber kräfår man
kandet på blommorna, de ofta äfwen kröka ned
hufwubet i blomman, och göra ber några styng.
Af detta mistande wid trädens blommor, blifwa
de ock iblonb af antherarum Doft helt mjöliga,
förgofwes; Ti) fäsom
hwilcket icke tyckes wara
wärterne, i hwilkas blommor be systa, oro af
Moncecien och Oiceeien, och altså sådana,
utpumpat,

hwil-
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nwilckos Hanar kunna wara mycket stilbe ifrån
sielfwa Honorna, så torde desia trät, som ock
allehanda Bj<arter, hwilcko of stiko wäxters
blommor söka sig föda, derigenom bidragit til Honomes befrödonde, ochfäledes jämte det, de söka
sin egen nytta äfwen främja et annat ändamål,
nämligen desto wäxters fruktbarhet.
Hurudano Gifto-lagar hos Mrrorna
äro inrättade, huru alla arbetsmyror äro siiopingar, och huru, efter forutgången paretiD, alla
Honor och Honor måste bart ifrån stacken, hor
Den högt förtjento Herr Archiatern Linnaeusup*
tokt. Sättet, på hwilket De flytta bo, od) inråtta nya
myrstackar, har jag ej fett ste igenom något sirar*
mande, man imedio Julii, eller flutet deras,
hor jag märkt dermed så tilgå, at när i någon
stack blifwit flera af dem löfte, än den kunnat
bärga, få flytta en bel (nopingar eller arbetsmyror bart, bära först på något wist ställe ihopfanb,
sedan granbarr och annat sinat stök, göra i dem allehanda gröppcr och löngångar, föra sist med sig
ifrån den förra stacken sina ägg eller linne-barn,
och ffcrroara dem wål öfwer Winteren, Då sedan
ur dem om Wåren utkläckts så wäl tilrockeliga
arbetsmyror, som hanar och honor, hwilcka paros , fållo i den nya stacken ägg åt dctzo nybyggare, och sä logges grunden til deras widare förökelse, och sielfwa samhällets »varaktighet.
At Myrorna fiendtligen angripa ormen
(mö djtir, som laggas i deras stockar^
oubro
och
bekant; hwad granjonija de bruka
ällmänt
det är
F 3 med

fa

)o (

fa
med sina oftiga wederlikar, det är icke än li fa kunnigt. Ofta får man fe, hum ej allenast allehanda lnle6i3 caleoptera blifwit af dem dödade, u-
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tan

ock at andra Inieéter med deras ei-txx r un*
samma öde- SjcUroa den rof-girige Li-

dergått

belluhrwarbetei (rönt; Ty när des Chry/hlis
om W.n'en ur watnet framkryper})å matten, och
Inledet lcmnar sin förwaadlingi Hylsa, blifmer
Det fitåft illa af myrorna oroabt
De angripa
mycken
då,
ratt
det
för
det
nar
wätssa i sina leder
an or oßrbt til fwgt; Sörj? söndcrbitabedcswingar, och berpå
kroppen,
colt.>up.

ter< böbas ock af dem på ber fältet, at be någon
tid draga dem af a nts.ii no me, då de, såsom mycket ömme om deya lemmar, straxt dö uton at nå-

gon wware wåldsamhet behöfwes.

om Hösten, når l3rue«e Papisr.-.i748 gjorde
gaf

lianum på

Pålen
stor städa,
denna
myrornas ros-girighet anledning, at försöka, om
icke kål-maffen äfwen wore dem en behagelig föda.
Jag lat bära par säckar myror ifrån några myrstackar i kål-landet, och fant med nöje, at tal*
mastame gingo til kast, famt (löptes af myrorna
bit och dit/få at talen blcffrån dem aldeles friad.
At anlägga oltså myrstackar i kål-landen, tyckes
wara nyttigt förlwac och en Hushållare; Men
derwid bör märckas. ».o at stacken anlagges i lös
jord, wid någon tåt gärdesgärd, gammal stubbe,
eller annat stadigt trä, och at derpåföres litet sand.
3:0 AtMyrorna tagas? A'uguni 'Månad, då masta flyg-myrorna oro allaredan barlo, och honor*
na lagt Ma ägg i stakar na. 3'o At, förman orbets

.bets myror,

•&? ) o ( fa
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toges äfwen of äggen, och annan

myrstaks bråte. 4:0 At granar äro på negbett,

hwaraf de kunna få barr, tilsinbygnob. Myrorna funno lackas ifrån Stackarna igenom boning
j et glas, fom Herr
aromerförsökt;
Myr-äggen åter på det fältet, fom Fogelfongarne

dem tagaNidusapis, Faun. 3vee. 989. Getinge boet, brukas ock här allmänt, at gifwas åt
far; Förmenes mycket bidraga til deras frukt*

somhet.

Bromsar föregifwes jomwälkunna forDttfwas och hinDras ifrån Bostapen, oki de allenast förut fmörjes med Sjol-späck,

Tipula alts albjdiz, punctis 12. nigris,
ocello fufco cin<skiB, dorla abduminiz eincreo. Detta Inleekc t är ej förr i Faun. Bvec. anmärkt, är ock här nögot sällsynt; Finnes dock inbland wib små Bäckar, på Skuggrika stallen.
Til storleken år ben af be mellersta, har fworta.
antenner med 13. eller 14. leder, troppen är

,

mörkgrå fottren blek-gola, (bin ock oflättningarna på magan nedannl,.
Inwånoreno afhåNa Mygg och allehanda annat yrfä, om nattetid på det sattet ifrån
fin Bostap, at i Fägårdarna görcs en liten rök-eID
ös Ledum Flor. Svec. 541. och Bostapen ställes
under wädret, at röken faller på dem, då de frias
ifrån all olägenhet-

Af Spinnel-wåf, och litet osaltadt smör',

F

4

tillä-
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som Inbyggarena bruka i sår.
Den stol läka helt snart, och utan någon swedo.
Med Erucerne , (InleN stråpufcr )
som
finnas på allehanda loftrån , och städa dem,
ör märkeligt, at wid infallande starkt ragn, oroader och blåst, samla de sig altid i lugnet på andra
sidan om trädet. Skulle ock de mastar, som oroa
frukt-träden, göra sammaledes, hade man härof
anledning, at under owoder döda dem; så wida
de då kunna på et ställe fås igen.
'FXni3,Binmte masten, hwilckenHerr
H,rclijatern
tillagas en smörja,

Linnseus år i?34på sinresoi Dolar«a funnit i en rast, källa, blefjag ock år 1747 pä
et dylikt ställe warsc. Den war arnculata plana
ofeulis lateralibliz Leminiz, och sälcdcsden samma, som sinnes iMänniffor. At detze mastar ej
allenast fortplantas som i'olvpeme, man ock igenom ägg, det är så mycket troligare, som de finnas på sådana stållen, hwarest de ock kunna haf»a bäst tilfolle, at föröka sig på det sättet. Annars år den anmärkningen här allmän, at hwa*
«st Inwånoreno måste nyttja orent och gytrjogr

ifrån jordtockto Sjöar och andra pustor,
der oro de ock oltid måst »tjätte för Sjukdom och

xvatten,

»lågenhet af

Binnite-mastcn.

Limax, når denne kryper from ur Jorden, och ifrån ffugriko stållen, på flocka fältet,
fan man inbilla sig, at man ser en nyZrometer,
»ch mara witz på at rägn är förhanden. More
bruka ock den samma til agn pä sina krokar,, och

stal ålen besynnerlige» taga derpå.
Slf Teftaceis ftufa* här blott ©nåcfc(ral,

fa

)o

c
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stal, at (kura allahanda koril i Hushållet; Ibland
brännas be ock, Pulwenseras, och intages emot
lungsot; hwilcket förmenes göra en god werckon.

Sjette Afhandlingen
Om Folkets utseende, Klädebonad,
Fruktsamhet, Barna-upfostran,
Mat, Dryck, Diaet, och
Sjukdomar.
§. i.

(ANwånoreno
hår uppe i Landet , så Mans som
O.wins-personer,
(Jjj.

oro merendels of en god
hälsa, til worten nu längre nu stockottore.
I Oriwefi Socken säges dockafurålder
worit det grottastc och största Folter. De baswo en wälwuxen fyllig kropp, mörkbruna ögonbryn, hwita hår först i barndomen, som wid tiltagande ålder bliswa mörkbruna; äga stadiga och

starcko lemmar, samt goda krafterTil utsiendet oro de mostalfworsomma,
men derunder dock gladlynte ; ägo af urålder det
låford , at de äro trogne emot sin Ofwerhet, hörfamme emot fina förmän, lydige emot sina Lärae

re, tappre emot sin fiende, wälwiljoge i granfämja
tjenslaltige emot främmande, upriktige i handel
och wandel, samt stilige i sina Mor. I synner-

Fs

het

..

fä )o ( fä
het wisar sig i Norra trakten af Häradet ännu någon siymt af ben enfaldighet och frikostighet emot
främmande, som efter wåra Sagors intygande,

90

Förfäderna så sorgfälligt idkat.
I XMåbebonaden har Folket mycket än*
sig,,
drat
ifrån det förta enfaldiga lattet. g Norra Delen af Häradet, som e, ligger så mycket i
farwäg, sinnad dock än nägra lcmningar deraf.
G-winfolten gä der klädde med gro wibal Walmars tröjor och kjortlar, med hwita hals*
bukar/ och hwita snafwa jämt karta förkläden.
-Hiifwud-bonaden består blott uti et hmitt kläde,
som är bundit kring bufwudet, (forna äro ulrmgobe med breda låga flackar.
Manfolken bru?o åter wida långa wal-

mars-räckar, ej försedde med knoppar, utan remmar eller häften pä dem oro ej eller några fickor,
utan blott, en ökning i råckfodrct, hwarigenom
kerna emellan öfwntåget och. fodretncrstappes. öm
Sommaren brukas ej någon måst, utan allenast
et liffryckc der under, om Wintere»åter en Fårsiins-päls under räcken. I hwardags arbete, åro
ock deras (å kallade Mcceor, eller Daggarns
oftvcr-frjortor i bruk med hwilka de i att sitar*
bete äro helt wiga. Sällan cNer aldrig gä de med
Skor och Stoflor utan om Sommaren med sina näfwerstor> eller ock med pasilor, hwarfore de
jämwälhafwa rätt stadiga fötter, och tjocka wadar.
högfärden och andras eftera©c,
pande föranlåtit at ändra denna gamla Klädebonaden, gä nu klädde med allehanda lif-räckar,
stösior, stor, hattar, blåfärgade Wolmors-ja

,

sa-

,

som

ock

fa
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ock Klädes wästor; G.winfolckett äter med Regarns ock Klädes tröjor, rödö Klädes kjortlar,
Sllkes Hols-dukor,. Mötzor of allahanda tyg,
Sidembond och onnot stift glitter.
Fppigher i Klåde-drågten hos menige
Man har (ofett hat , som annorstädes i Landet sä
högt tiltagit, ot mättgen (fattar prat dermed för

mer än maten. Mait medgifwer garna, at Manufacfurerne kunde, wid ofsättuingcn på.sina
Waror, hafwa någon känning em sådant blefwo
förekommit, och dercmot den måst ärades, v som
kläder sig endast med egen Gårds tillverkning;
Men (a länge
Bonden kan härifrän, snart

som

.

sagt, ej Malta något annat, än Spannemål,
den han ock måste stapa 30 a 40 mil til närmaste
Stod, lemnorman til owoldugtomdömme, oM
han dä derföre kon både försoffa sig nödiga penningar til sina Krono-utstylders betalning, samt
lösa ifrån Köpman Strömming, Salt, lem,
och annat stift,
han nödwändigt beböfwer,
om
är
och han lifafull i stånd, at med Matiufaäurs tilwerknjngar kläda sig och sit hemfolk.
Folket är hor mycket fruktfamt, så ot
ej
sällsynt,
at efter en For och Mor ofta täldet är

som

ja to. 12. jo

is. Barn.

B"rna-upfostran är har mycket (låt och

hård. Sä snart Barnet är ofwondt ifrån Moder-mjölken, är det en (for lycka, om det fårnära
sig of rent
bröd, härd fållad sij?, och deras
manliga mjölk-cllcr kål-wällingar. Ofta, i mistwäxt-tider, måste en sä spad kropp hålla til godo
Bark och Stampc-bröd, (om liftval med mjölk
tillagas/
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tillagas,
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at en så gros och onaturlig spis må blif-

wa drogeligore ot ätas.

Rot-Hus eller Porren äro deras wåningsbär
rum:
wistas jämwäl Barnen til 7 a 8 års ål-

sällan klädde med något annat än lintyget.
Ifrån storsto heton i detzo Rök-Hus, löpa de ut i
Snö 06) stränga Wiuter-kölden, barfota utan
stor eller strumpor; hafwa dock ej särdeles känning
deras; ty wonon hos dem blir andra noturen.
der,

Om Sommaren, när Föräldrarna i
tilräckeligt
tjenstefolck måste sielfwa gä til
brist of
afiägsne orter i arbete innelMnges de arma Bor?
nen åter i Rokhusin, lemnos der under andra
dem emedler4 a 5 års gamla barns toårb,
mota.
(kolo
och
stöta
tid
Sedan Barnen hunnit til 9 a 10 års ålder, brukas de widßostapo-stotsilen, gåförst
i wall med Fåren och annan fä-drift: wid tiltogonde ålder nyttjas de til åkerbruket och bygnader, famt
wänjas wid brukeliga handastögder, fom är at
göra förste- (lador, kärror, äker-redifap, fom ock

som

egit hussä mycket of allehanda trä-käril, fora ttl
behof torfwos; Förutan det, at de jämwäl litet
underråttas Fisteri, somt Djur-ockFogel-fonge.
§.

2.

Folkets allmänt brukeliga Spis ock. Föda består i Råg-ellerKoru-bröb, foltFiff, Arter,

Kål, eller Mjöl-wållingor, och stadig Gröt.
Bröd och Supon-mot åta de mast.

Kött och Smör räcker här lollan til för Bonden;
Ty förutan det, ett han ej

stort äger af stikaWo-

ror,
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ror, få måste hon ock onwåndo det ringa han hor,
pennings.

til

När Landet straffas med mistwärr, (cl
måste hon gripa til Bark, Stamp och Misinebröd. I detta sistas tilredning nyttjas och «.u-mex til inblanning, som sä jesgifwa en god smak.
Rötterna af Convallaria Flor. Svec.
744- anwandes äfwen då til brod-foda, säjes
mora långt bättre til smaken , och mera stilla hungren, än
de förra. Sjelfwo Roten smakar
ock rå rätt mål, bör billigt heta ben Finffa putatocs; Den wäxer på Bärg-kullor, som ock sielf*

som

ma Sanbchedorne.
De äta ofta, och efter antagen wana

merendels 4 gånget om dagen: bruka mast Sure
Bröd, som är bokat tilrundo flata kokor of en holf
alns Diameter, och 2 tums tjocklek; midtuppä
de samma år et hål, hworigenom de på stänger
upspetos.
Allmän anmärkningar, at om miölet är
kolt när degen göres , sä blifwer brödet ej godt.
Af Sot-siir Deg boka de ock ibland helt
tjocka limpor, i synnerhet til Jul i a 3 st. såbana, ofta öfwer en alns Diameter i widden,
de Dock
och nästan til en hals alns tjocklek; demgräddade.
funna så omgås med at de blifwo wal
dock ej i Helgedagarna, utan
Desto bröd ätas
på
brukas allenast bordet til prydnad, nedgommas
efter Helgen i Någ. lärarna, och där,for mögel och
murcknad wäl förwaras, til deg Bonden lägger
handen wid plogen, då de först nyttjas til spis.

,

AU

*')o( ?tv
All sin Slant förråtta de Därstädes i O".
Glober Månad. Med Köttets torckning och saltning meta de wal at omgås: Mett den Blod, som
be samlat efter Slagt-Bossapen, blifwer ofen del
då om Hösten ej förtärd, utan är hos mången of
wedertagen wona en oryggelig log, at den öfwer
3 a 4 Månader stal forwards til Fete-Tisdagen
en ser lätt, "huoch då först nyttjas. Hwar ochTi)
är;
den
när Blodet
fordarftvelig
ru
sedan
tid,
lång
tilfryser,
nu
fcld
nu
så
of tö uptinar,
af
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blisiver den sofert förstämd, innan den hinner nyttjas, och då den omsider worder brukad til spis,
lägger den snarare grund til mången sjnköom, an
en rätt föda för monmffans kropp.
äro här öm Hösten Lo ndtwonRofcvor
spis och föda. De ätas mycket, annens masta
tingen rå, stekte, ellerfof te.

Stek-roftvor, Haiita-nauris, tilredos
fåledes, at i Jorden nedgräfwcs en grop, liken
omwand '3>es[a, den belägges om:'ring med sten*
flifor, derpä göres eld of små fönderhuggen med,
sedan folies bet ena hworfwet på bet andra med
sten och wed, oltfommons itändes, och när få unde inlagda stenarna, blifdersta stenflisorna,
wit näston glödonde, sopas gropen ren af kål och
offa, rofworna inläggas hwarftals med beta (fe*
narna och täckes omsider öfwerst ined torf. På
detta lattet blifwo de helt blom ej brända, »ton
allenast något brynta, och rätt fmakeligo.
På et annat fatt matba de ock tilredde,
således, at de med Sallaka kokas i en gffta, eller ock i en Furu;stock,
år uthoifod, på det

som

,

,

som

fottet,

9?

fottet, ot i botten på den sommo lågges först heta
stenar, sedan rofwor och åter stenar, oswonuppä
betackas de med bo, och begjutes med litet wattett,
dem blöhworofförorsakas en het ånga, som gör Bonden,
ta; och med desta sina rofwor begynner
ot föda sig om morgonen allaredan fl. 4 a $■, och
(lutet: om qwollcn o a 11. Om hon fan ägo rent
Rågbröd och tort Salt derjämtc, få är han nog
nögd i

fin Koja.

Ixäl nyttjas ock denna tiden, fast än mera in pä Wlntcren. -Hufrvud-fal brukar Bonden sällan, utan mera Rot-kål, emedan de§ rötter fä wäl som rofworna kunna brukas til hota.
/'a»e/?'o, fallas hären fål-nlrednmg,
ffer på det sättet, at i Rostandet famla* alla rofbladen ien hög pä marken, i högen fastas sedan
några glödande stenar, som dem möfa. Derpå tilredes en rundel af spielkar, och dcrutinnan
manpackar helt hårdt altsammans, belägges mcd
tyngd, och lcmnas sidan sä ot stå til instundande
Vinter, dä det med första siadföret hemföres,
hwilcket'då är |å bärdt tilftusit, at bwad som behöfwes, med yxa måste låhas derifrän. När detta sia! nyttjas af folcket, låter man Det först uptino, (följer det mal i många matten, och sedankofas det, och brukas i stället för Surkål af Bönderna. I goda år är Folcket dock c, så mycket angelägna om denna rätten, för sig sielfwa, utan
samla och tilreda sådant allenast för sina Creatur,
hwilcka dermcd wäl födas.
öfwer hela Winteren bruka Bönderna
här sin deg-dryck, eller så fållade Syowän tat*

som

sam-

fina,

96
fa ) o ( fa
kina, den tilredes af Råg-mjöl blandadt i hett
matten til en tunn deg, ställes någon liten tid i et
wormt rum, at bet får en söt-sur smak: ätes
annat säfwel, eller dricka med bröd. Folcket fö*
regifwer at ben åt deras siindaste Spis,
ock
bidragande
styreko.
til
deras
mast
Mammi är en mot-tilredning, och et flögs
o(vratbrod,
brukas aflnwonarena wibPåtages en del watiligt RågHögtidenDertil
ste
mjöl, och 2 delar malit Råg-malt, detta blanbas
tjlsammans i wäl hett watten til stadga af en tunn

som
som

som

lagges bet i näfwcr-rifwor eller pannor,
sedan
ugnen,
i
och der, under en jämn och linfattes»arma, gräddas
6 a 7 timmars tid, dä bet
drig
angenäm
fmaf
och fötma. AfInwånare,
får en
no ätes det med bröb fom annat fåfwel.
När HVären infaller, och!Lanbtman
fägna
sig
af des nöjen, upsofer hon åter Gafår
Lamium, käglor, och anSonehus,
leopfis,
Tistel-orter,
bra
och afDem tilreberfin Gron-käl;
Några lägga ock deriblond smarta Winbms-blan,
hwaraf stal. förorsakas en rätt god smak.
teg

som

Björk-Tall-och Gran-faftven,
Maiha, meta de ock mål i denna tiden
fallos
här
sig
onwändo til fördel» AfBjörk-lakan, tYlafr
laja, göres i synnerhet mången god Läste-dryck.
Det är märkt, at af en enda Björk stol ofta rinna til so a6O kannor last, hwilcket dock ej är, sä
Lowthorp i Hnunderligt; To of de Rön,
gelsto aöfeine samlat, och besynnerligen Kattay
en enda
om Björcken anför, är bekant,

som

mas

Biörk/
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Bjötf, ar Mera Saft utrunnit, ån ben het och
hållen meb rot, stam och qwistar wågt.
Hela Sommaren föda de sig Mast af
ocr
söt eller mjölk, den de både dricka,
nyttja til SpisInwånoretto brygga sit dricka ej allenast of Korn, utan ock of Råg, hwilfet dock ef.
synes Mata få godt. De bruka derpå nästan fö*
mycket Enelag, kofo det fällan, utan blott täta
bet siuda Med glödande stenar.
Bruket af dricka är ej så ällmänt, watt
Nyttjas allenast i Skörde-nnden, wid Gästebud,
och ondro Sommonkomster.
Rent XVatten är eljest den wanligH
drycken,
ock deras fä kallade 2xalja, Spisel; Det tilredes af hälften stamp, och halftett

som

sur

(

som

Korn-miöl, som blandas i wormt wotten, och
göres först til en tunn deg, sedon påstås och Utspädes det med 2 delar falt wattett ; bär til lagges
gäst, och då är det färdigt, men bör stå 1 något
wormt hus, at det får en liten syro.
Några göra ock af Björfctctka och Maltmjöl detta sit Spjsol, det (fal mata angenämt
och stmdt. Får det länge stå iet wormt rum och
surna, så stol äfwen deras blifwo en god ottt:o.

.

När Brännewiitet lagges hartil, så bet
icke L.ondtman of andra drycker här på Drtett>brukar ej eller stort flera rätter an omformält ar;
dock anser Hg» ock säsoM en läckerhet tänders
Bär arter, säsom Hallon, Hjortron, Smultron,
Lingon / Blå-bor, Smarta och Röda Svinbär,
G
Rollie

far
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fa
Rönn-bar och flika, andra Frufter r Slingan;göra lock , besynnerligen i Norra Delen af Häradet, Londtmon största gagnet. Sedon några
små natt-froster om HoM infallit, famlat lyan
dem, lätet bären med litet wattett; wäl sonderfokos, och förworor dem derpå i Tunnor eller an*
dra foril til behof för nästoWinter.. När desto*
la brufas til spis , utspodes Lingon-mosesmed litet
wätteN, ibloiidas Mjöl och derof ttlredes Gröt.
Anncrts ; blondes ock deha Bärs fast i wotten,
som berömmas wara en angenäm och sund dr^ck.
98

§. 3.

Den inrättning morekes, härmed Folarbete,
ot be om Winteren wäl något spara
kets
sig, men om Sommaren åter arbeta be
stör*

som

sta trålar.
Awinfoltetts masta goromäl år, at onf* späda barn, som ock at af egna rå ämnen, (3*
fdm Ull och Lin, tilwttM allehanda klädesplagg/
fm» til egit Hus-behof torfwos.
©eras Sängkläder åro bor mycket
(låta, bestå 122; dynor, fistda med hö eller Eriophori och Cardai knoppar, en yllewepa istället för bolster, med et lofan på boro holmen; och
et ylle täcke, eller en Fårstins-fäll oftvon uppä;
hock oro de förmögnare jämwäl horutinnan bottre försedd*.
Bofkapo stotfelen, hwarom ftomdetes stal talas, ar ock hel och hållen lämnad i qwinfoliens wård och hondhofwande; Brygden och
Pranwins brännandet sammaledes.
Wid

fa

( fa
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Wid Brvggniitgftr tro de sig hafwa
märkt, at om m Nt-tmölet får stå någon läng tid i
torra torilwäl inpockodt, fåat det rånar, stal deraf blifwa dubbelt mera bricka än i annat fall.
) o

Annars få de bär allmänt 2 a ; kannor dricka,
efter Malt-Kappan, Bränwin åter et stop efter
Råg-Cappan; men om Rågen form blifmit mol-

deraf och blifwa långt mera.
Bruket af Brånncwiit eller snarare
sagt mistbriU et, bar nu för tiden få här,fom annor*
städes gått öfwer sina rätta (kronrör. Om, förutan manliga fulnads-bötet en stik last af.ven stu'le
meo uppenbar fyrfo-plikr beläggas, tor hända, ot
fylleri wore |al|ynlare i Landet.
tad, Få stal

Manfolkens goromäl om

är härstädes, at bugMSwedlor, rödja ängar,
och stötta sin gödningpå åkrama. OmN?imeren
göra de -ej annat, än draga hem Rije-och Bränne-wed, frambringa aminer', (lapa Spannemål

til Stöderue, tilreoo siNokörAe-stodor, ochsnikra
åtstilligt annat,
börer til äker-redffopeu. Om
XCåttn timra de sina Hus, difo åkrar ochupstaka gordeegårdor. Sommaren sy§elsätter dem
åter nog med Hö-bärgning och Sädens insamlande.

som

Fottet äro aIM ifrån Barndomen won«
wid köld och heta, grof spis och tungt arbete, de
föda sig nogde i sin anletes swett, och wisa méd

sit arbete at deras upfostran, samt lefnods sått ej
gjort dem til några
lingar, utan tiletrattstorkt
och stödet Folf; de weto knapt namn på en del
Slutdomar, i>M andre nog plågas med; utan
&

2

äga

fa ). o- ( fa
ägo en god helso, ochhinna härstädes til tämme100

lig dog ålder-

Iblonb det, man märkt woro stadeliga
är det öfwerflodigo badandet ej
osider hosdetdem,
ringaste.
Om Hösten bobo be hwor
härstädes
dog, om Sommaren och Winteren åter hworonnon, och til det ringaste hwor tredje dog. (Sedan
de kommit ned ifrån störsto Badstugu-hetan, stolja be sig straxt, antingen med fällt wotten, eller
ock löpa de helt nakne ut i storsto Winter-lölden,
wälto sig i Snön , och ftdoN först gå de in ochkläda på sig. Underligt är, at de dock ej hofwo någon synnerlig känning håras eller brytning til sin
helso: Skulle någon annan göra et stil t försök,
torde hon ej behofwo tälja mango lefnobs-dogor.
Af de Sjukdomar, som bär plåga Folket, tyckes molum Hvpochondriacum eller deras så kallade Scheman rami wara den allmännaste. Jag lemnor til Herrar Medicorum mognore omdömme, om icke Inwånorenos myckna
ros-och kål ätande, och deras okofta Dricka eller
Finsto Lura lärer lägga grunden til deno Sjufdom.
Sonett mister ock Folfet altid härstädes
för änhorsien. Mycken bodning, mistande iRök*
hus , och olägenheten of röf wid Swedje-bränningen, tyckes hortil ej ringa bidraga.
Hosta f lagas här öfwer ärligen. Ho
behagar förö sig til minnes, hwod om Inwånorenas lefnods sätt om Winteren är nämt, lärer
snart sinno sig härutinnon; få dö dock derof.
Hetsig Feber, Frästa, Röd-och Lungsot åro allenast farsoter, och göra hår ej årligen
(koda

som
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ffobo; ben först och sistnomde Sjukdomen, tyckes
dock måst hafwa inrotat sig hos Folket.
Mesiling ock Koppor, förutan andre
ån ofände Borno-Sjufor, utödo til största stöda
här masta delen of Barnen.

Påstcrt har aldrig gjort har någon olä-

genhet, utan ollenost litet i tangafala Socken
är 1712, då ben af en Resande bTif.witbitf.ori?.

Sjunde Afhandlingen.
Om Husbygnaden, Swedjehygget,
ri, Jagen,

Fiske-

och Ångs-

skötselen.

är här, i åtffilliga mål stild
*Sr ifrån andra orters.
porten eller Rökhus hafwa de måstendels til Wånings-rum; de byggas, som Bobstufmor, allenast med et Tak. I norra Delen of
denna Orten bruka be likwäl ock i dem mellon-tok.
Inga Skärstenar anlägga de i deho sina Hus,
utan allenast ugnar; Hworof följer den olågenhet,
at när Huset eldas, blifwer det helt och hållit fyllt
med rök. Pade ställen, der be bruka mellan-taf
i sina Porten, (f ador dock Nöfenej så mycket, ty i
dem brufos et hål, folladt Rappcne, midt i toket,
E 3
för-
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förstat med en foll-luko, hwarigenom röken går
Ut. Int/a Fönster sinnos pä deras Rök hus, ut n blott gluggar , soni med brevlappar igenstutos.
Inwånoreno begynna dock nu alt mer och mer, at
Iåi?na sig til små Smfliwr med Fönster, som ock
å* witnt bättre. Skulle alla ej förmå åstodfömma
sifdana rum, så wore lifwäl önsseltgt, om de åtminstone brukade en ffårsirns pipa på sina ugnar,
hwarigenom röN kunde ssippo ut-.
■'

■

WäZgarna på allo deras Hus, byggas
härstädes c? cjttfeles lodrätt, utan Husen timras

'

alttb ofnmntil något wtbare, på det ragn-watnet
måtte så mycket bättre afrlimo< och ej upröta
wäggen.

Corfrak brukas ej stort, utan mast
näfwey
och matza, hwilko ofw.anuppå .med tofaf
eller små Bjelfor täckes.
Rjorne, som här pä Orten med största
fördel brutos, äro på simma fM och nästan.
Porren, Bygde. Golfwet är allenast högreisrån
jorden på dem uphögt , som ock tätare. I stallet
för mellan-tak, äro de allenast med Balkar försedde, hworuppå Säden upfot.tes at tordas. De
ägo opno gluggar,fom ock et litet uphögt ttvar,
golfpå ena sidan om ugnen, broar upvå stampen
samlas.
Swedje-hvgger brukas här allmänt;
Men Folket i Norra Trakten, i brist of tilräckelig
å-er, onigås i synnerhet helt idogt med detta närings-säng.
Swedjor åro efter det här brukeliga fottet 3(lag:-Hi»ljta, Rasti, och Riesta-ma.
Hichta

fa
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-s>uhra hugges om Hösten för köf-fallet
af gammal ffog, stenig morf, och mast der' gran
eller annan gros ffog wärer. Stora trän fälies
ej aldcles ur stubben, utan dels afhuggas de blott
til Diameteren, dels ock-fällas de på andra half>
hugna trän, hwilfa feban wid infollondeblast och
stormor, af sig sielfwa fulramla: Desie huggna
trän ligga i 2. Hr »rörde innan de brännas. M
så (fal det sweJorden mucftf
do nästan Öfwer et qworter; i Emot fall fnopt öfwer 3 a 4 tum. Sedan Swedjan bcborigen blifmit bränd, sås strävt dagen derpå imcllan Bran-

1

darne. Den sådde Sodcn nermyllas icke , utan
blifwer få sömmen fastas på'bota märken qwarliggande, wärer icke bet mindre med åtsttlliga farnefullo siånb 'af et enda korn. Detta intågar altså ti)deligen', ot efter Herr Hos-Rådet Christian
"W ol fs mening och foregifwande, man ej behöfwer
altid til ymnigare störds erhållande-en djupareSågens blanttiug och nedsänfning i Jorden> än all»
mänt brukas. Vendetta.(lags Swedjaude ordet
aldrastadeligaste for,^l'ogarne,

och borde derföre

;.•.•..■= ■•. aldeles afifaffos.
Om Wåren när Träden åter hunnit til
sit fullo lös, begynncs med det andra SNoHjckollas Castt ; dertst utwäljes en god
l>vgger,
jämn mark, mast Gran och Löf-stog. Traden iiggo
obrände til näfto War derpå, då os dem förstf qwn
(fante til masta Men af duggas, fedan bråuncä'
altfammans. De qwarblefncßrandarue samlas i
högar, och Landet piogcs med *c-n h u brukeliga

som

manliga Swe3ie-plogcn,
2ne pilrollclo Rist-jcrii,

hwilken består blott af
fotset en Plog-fot/ ii-

G4

ton

fa ) o ( fa
ton Plog-fjöl. Här uppå besås sedan Swedje»
landet, Säden nertnyllos med Swedje-horfwen,
vch således är alt färdigt. Detta Swedje-brufet
wäxer med mera jämn Säd än det förra.
Riesta-ma , hugges ufhelt små £ösi(f
104

om Wåren uor LÖfwen ej än wälutspruckit.'brän-

nestockar,Seunar, påföras. Det brånnesomHöår, och sedon besås med Råg.
sten
All Huhta sås med Rot-Råg, Rast»,
med Råg och Korn.
Rot-Rågen sås mycket glest, bör hwa-rt
annat år upblondos med annan Råg/ ty annars
aftager den i godheten.
Rofwor brufos och här at sås ibland
Rot-Rågen iSwedjorne. De hitidra hworonnon
aldeles icke i »arten, utan mata bägge lifa frodigt.
I RiioMpeft och Ke»r« Socknar tilredes och litet Tjära, ej få mycket af »ärande
mera of Stubbar och Trä Rötter. Til*
tron,

samma

som

som
som

werkntngen (fer po ftmmo sått
i Öster-botten.
Tjår
någre
f
watner
oko
Af
här ock Tio*
ta, hwilken dock ej är så god,
den råtta; (fil*
ies dermed ifrån den andra godo T äran, om
man ondos po den, såchlir hon hwit, då deremot
en ratt Tjära ej andrar sin färg.

Under det be fofot Beck of Tjära, (aga
de sig förnummit, at Tjäran, då hon först börjat
kofo och pösa, ej (fal hasiva (förre grad of hem,
än ot boro hanben fan tåla den samma; men när
hon sedon äter satt sig, och börjar andra gången
A pösa, stal bes heta mara så stor, at intet deremot
-'

-&
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emot fan liknas. Annars år ock bekant, at under
Tjärans fof ning detz dunster funna på 2.ne alnars
widd itändas; men om någon droppa watten
fålles deruti, få (prides godset lika som smält koppor irring, och sätter folket i största fora.
§. 2.

bageri idkas här ej (fort, allenast nåi Norra Delen of Horodet, hworom i
föregående s. Mondlings i. och §, århondlodt.
den Orten år och ån hos några få i bruk, at
På
(f juta med BågaISocknarneßeuru, Ruowefi, <!>-riwesi, 'Wesilar och TeisioCapel-gäldof Mesi
got litet

suby Socken få Inwånoreno få mycket of sit£t>
ffc-fårtgc,
at de (ollon behöfwo köpa den matarn
x
Staden.»
ifrån
En. del här på orten idka det dock
så, at de derigenom efterfotto åkrens håfd; jo,
sälja för Tobak och Bronwin sin Ftff åt andra,
och föpa fjelsira åter för dubbelt så dyrt wärde af
Köpman.
Sin Not doppa några i Tjar-wotten,
då den stol hålla långt längre.. Mc not åter
pläga de koka med gran-kåda' och watten, fom deraf fages få större stadighet än annars.
Bast-rep brukas ock mast til not; de
af Srvinchär och Häste-togel tilredas, ffolo dock
woro långt bättre.

'

som

Som Nors och masta delen of Gäddor
allaredan. under Isen förnota sin leketid, så hor eftettonkan lärt Folket, at wacfa sig
om

G 5,

stora

)

(fa
stora 'matat och öpningar i Istn. De draga
allaredan om Winteren tidigt Sand på Isen,
til så storswidder,
de behöswo til sinanot,worp;
då, »tö -infollonbe Solsten om Wåren, och aftyngd, de få nödiga öp*
»en förut igenom
betjäna
sig ock of delta
nwgor. Förforne hudens
Histare
grepet, när de om Winteren wiljo hofwo stora
wofor på Stemör.
, ...
Hngarne härpå Orten oro af ålDligt
lynne; största delen pade emellanMöaroch Gårg
belägna syrliga orter, bestå af^torr/annorstädes
106
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afHårdwoll.
Den störsto städan or.,

som

u

at
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den ringa del

-HärdwalZ äng,
här finnes, årligen bliswer starrbaraltde; Tyfåsom Förfarna, hwjU
to borde, offöro detta Londets widlöftigosiö-waften, ständigt blifwa grundare,
ges, så måste ock sjö-wotnet stiga öfwer fina manliga widder,

öfwerswomma torra Hårdwols-stoloch dem förändra til smnpigo förr, hivoruppå sedande förra wärterno blifwit utödde, Starr
och Mof)a helt frodigt i deras ställe fromwover;
hwarom ock tilförene är tält.
Gräs arreene i Ängarne åro mycket
blandade. På torr »all finnes" måst inolzmpx.

fen,

-

Rhiruinthus, Phieum, Nardus, Aira,
Lathyrus, Lotus, Trifoliuiö, Brunqlla , Poa

rum,

och Feftuca med Agroftis;
,

uppå sumpige ängar
Eriophomm
pftalariz,
Alopecurus,
åter,
Aira, Flor. Svec. 71, Poa 73, Pedicularis,
schcenus Z4, med allehanda Starr och Måtzarter.

På

fa

)o (

fa

107

'

stallen, ber Httgarne hysa
På många
Ocker-jord
til grund, maver ej
larnhalng
en
gros.
rägnoktigo
i
år blifwa något
Om
ock
de
stort
båronde, äter Bostapen ändock stikt hö ej begärlig
gare, ån halm. I norra delen of Häradet oro ängqrne nog famre, än på Södra Trockten.
Hker- hoer är det bästa som Londtmort

hår samlar.

kunskapen om Ängars förbatring,
år mycket ringa. A? dika sina mås-luptia ångor
brukas mål; men dock ej få Mycket som nödigt
»oro.

HM A''c'-»uetn Linnaei tnedicago., eller
hor man wälejhär öfwerkommen Herr Profetior lLalmz, Lathy_rusfinpå
ställen,

mit;
nes nog nutnigt »isia
Skulle så denne
stona wärt, (»mock" Vicia, Oobus, Trifoli-

Lotus, samt någre andre detzes samgrannar,
of Philadclphia Occ»n6ria, h»ilfq Med (törstar
begarltghet af Bostapen ätes, borstades behörigerl.
plameras; sa more säkert mcen brist på foder.
At stolla Inwanareno för någon efterlåtenhet härutmnan, wore obtlligt; Ty dels felas dem ännu
en nödig kunstap härom, dels är här ock alt för
litet folk; men mucket ar göra. €« aanan lyckeligore tid, då brist på ingendera finnes, läwrmed
winnjng åstadkomma detta och mängt annat.
HobarSnmgeu börjas borstades, afwen
i Swcrlge,straN efter Midsommaren, hwil*
ket dock or hav ort».» iörttdigt; Ti) gräswärten
har sällan dä au hunnit siv fallo ttwgnao. Landtman sär, efter nu inrättad Hushållning hår.å orten
uni,

som

«& ) o ( ■&
ten, dock ej hafwa affeende derpå; Ty söm beg
ängar oro widt kringspridde, och ofta til i. 2. ja
3. mil ifrån hemwisten belägne, så hinner han anej
108

nars bärga dem allo, innan (forden infaller, i

fall icke få tidigt görs början dertil.
Lian, som hår brukas, är likt den allmänt
bekanta, allenast med den åtffilnod, at stoftet är
ztågot bögt i krok, bladet af 7 quartcts längd, något smalare än den, hwar med stås på en sida.
Med denne Lje står nu Slättcr-tarlen å ömse ii*
dor om sig, och blir af hwarje befj anssag wid
2
framgången in emot s.
tagit.

6.

alnars widd ned-

Aroinfolten kunna här ock få mål med
Ho-siätter, som nägonsinjKarlorne omgås, brukas bock måst til rafsning. Detta deras arbete
lider nog fort, och bör med alt fog hållas före ma»
ra bättre än deras, som allenast stå med Lian å ena

sidan.

När Höetblifwit torrt och år hoprafsade,
bärtbaresdet ejmedhöhäfior, utan Slåtter-korlen brukar bär en Bjort-widja dertil, den han
fyller med hö, och drager fedan der med ihop höknippan, låter den af andra lyftas sig på nacken
och således bär en enda Persion bart mål öfwer
6 pund på en gång til Samlings-stället.

,

Hästar brukas här »ib höets famlande

mycket fållon.

-Ho-stackarne äro gjorde til stapnod,
fomenConus, Kegla; Holadornebyggas of
smått Timmer, heltMe, nedantil förfedde med
uphögde glefa golf.

I
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Om Sommaren brytes Asp, och onnot
s.of fornt lagges i detzoLador, som om Winteren
med HÖ åt Boffopen utfpises, emedan det sällan

annars räcker til.
Om Winteren dragésfå det, som hoee
hem, och onwondes alt efter bebos til Bostopens
föda och näring.

Åttonde Afhandlingen.
Om Boskaps-skötselen, Åker-bru-

ket, åtskilliga Planteringar, Handelen, Landets ännu warande
ödesmål, och ringa antal
af Inbyggare.
§. i.

härstam oe af nog smått flag.
fOXtopen
Om Sommaren
den i
inwi§o
et

går

ej några
Betes-hogor, utan betes of Wolhjotr
i stora wllla Skogarna.
På några ställen år mul-beter noggodt,
i
Norra
Delen af Härodet, på andra åter
såsom

delta

sämre.

här Bostapens hwiloDe bestå of en om'<om måst altid anlogges mtd

L.epor, kallos

po Betes-marken;
stallen
gärdad åker-toppa,

någon

fa
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någon rinnande Bäcf > eller på annat ställe der
Boffopen kon hofwo matten. Som Bostopen
under sin Hwilo-tid på stiko åkerfiäckor godo de
sommo, och
detze ställen med ringa möda kunna

,

nyttjas ni åtrår så är LondtMon och mycket angelägen derom, ot på alla beqwomligo ställen anlägga flika åker-täppor.
Boffape fodret mil hår sällan racka til;
Ty
Bostapen hela 7 Monoderne fodos inom
Hus, så är åtgången på foder så stor, ot det med
största möda, oaktad all brukad sporlomhet, kon
spisa til.
Brist på Boskaps-Foder, har lärt
Folket, ot woro omtonkte på ondro medel, få at
Boskapen spisas dels med qwistar och L.öfof aU
lebondo Löf-trän, dels ock mcd Bart of Asp
Rönn, och sönderhuggit granris; af hwilka Aspbarken i synnerhet (fal woro god åt kor, de

som

,

åter för hästar.

senare

Ht Faren gifwo de ock Afp bark: de må
eljest rätt mål deraf; men fälla dock strött sin ull,
och blifwa helt bare på kroppen.
här en besynnerlig spis,
Förfor brukas
den
tilredes
of sönderhuggna
kollas
havtet:
söm
nästor, ros-blod, humleffoft, humleblad, Galeopfis och I^nuum, hwilka bloubos med ognor,
sättes ietkor i fä-huset, begjutes med hälften kolt

och hälften wormt matten, och fedon kringdelos
efter behag derof åt hworiekreatur- Detta foder
Bostapen heltxoål; men härwid bör ock märckos
at åt tor/ som äro itHlfwa, bör deras icke gifwas
för

fa ) o ( fa
för än de kalfwot; To (fulle det (fe, stol folfwen
blifwa so stor, at kon wid folfwondet lätt kon sät11

ta ilfwet tit.

Sällan få Gummorne hor mera ån t.
Lisp. Smör efter hworje Ko ; meN om de hafwa
nog mjölke-kåril, få de något mera grädda. Om
mM lärilen äfwen ofta twättos antingen medEnelag, eller cch lag af Ledum, säges det bidraga
något til gräddans ymnighet.
Af stora knölar och utwarter på allehanda tron l pun pahcat) förfärdigas båt ocf ibland
mjölf-känl. När mjölfen fättes i dem, som wu<
rit på Björken säga de sig förfarit, åt gräddan
fiol i synnerhet blifwa mycket ymnigare.
Ibland händer, at mjolhen hos Bostopen blir bast. Den säges då mara förtrollad, hwilfet dock är folfft; utan härrör derof, at de fät äta
malort, på marken, eller och den båtffa Menyantcs i Förren.
Det hofwa de ock förfökt, at om foerne
ej mjölkas altid mål och.noga, stola Ve ansenlige»:
tappa af fin mjölk.
Libefiida och ?e/s/?-", Flor. Svec
683. fom worer här allestädes kring Bondgårdarno, blandas med litet salt i tjära, stryfes på några stenar eller hällor i fägården, så at Bostapen
sedon kan flicka derof; då. detta stlsom prafervativ
berömmes emot allehanda Fa-sjukor.
Fåren äro bar helt sina, de kllppes 3.
gångerom året; fårLandtmon 4. marker ull af
hworze Får, har han ej at klaga.

sa

-

Huru
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Hnru Faren kunna uthärda stark törst
länge
lefwo man watten, det har blifwit hår
och derof,
at när detzekreatur ibland ofnågon
niartt
på sådana ställen, der
händelfe blifwit instängde
de mål höft tilgang på halm, hö och ofpelöf, men
icke på jo. a 12. weckor fått det ringaste tvätten,
hafwa de icke deg mindre ej allenast blifwit wid
lif, utan ock blifwit såsom gödde och atdeles feta.
Detta hor sedermera gifwit Folket anledning, at helt (parsiimr gifwa watten åt sina
112

Göde-Fär.

RäZmjolsdricka gifwes aldeles icke åt de
Fär,fom ola ssogtos; n) det sörmenes klibba sig wid

och förorsaka döden; uton ollehö,
noff litet måst rofwor, fål-blauochbefynnerligen Aspe-löf.
Kålfw<tt pläga de wal i förstone gifwa
mjölk,
litet
sedan mjöl-dricka; men medrätta påat om Bork-mjöl inblandas til
delen,
stå masta
hälften, (fal det ock för dem mara sundare och
deras inelfwor,

bättre.

Getter' trtswos här mat, brukas ock mi>
dels för den ringa föda de beInwånoreno,
ket af
höftvo, Dels ock, ot de på frukt-trän ej här hoswa
tilfälle , ot göra någon stöda. Gar-tallen är näston deras endaste föda. Få de ibland löf til,
»ch en gång i Weckon ho, (A må de wäl, och meta i ofrigt sielfwa fÖDa sig.

, Den Osten > somhorgöres, fast til helt
af Gete-mM, och ae

ringa clukmitet, tilrMs
,i

töm-

fa

)

2

c fa
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tämmelig god. De bruka och lägga honom l humla til någon tid, at den må O en fä mycket behogeligore (mak och båffhet.

Swin-Crearuren, fom har finna* äw
det de fodes med dras
äfwen mycket små. Förutan
tfti£neti(

deras näring,
och dränk, få brukas ock
det forromrorde Pandiö, fom ock Tall-bark.
Af Dragare brukas här måst Hästar.
Ortens oflägsenhet ifrån Staberna tillåter ej, at
Oxar funna brukas til annat, ån Hemförtzloroch

åkerbrufet.

Gxärne draga par,tols med et ok, fom
är bundit dem på hufwudet när intil horn-fästet.
Skulle de draga med rånekor och stoflor, och fåledes
under dragningen få utöfwa fin hela frops styre*
fa, få funde säkert en Oxe göra mera gagn i korstor ån nu ;ne åstadkomma.
hårstäbes äro ej eller stora,fälHästame
qwarters
högb ; ägo dock en få stadig
lan Öfwer 9
proportionerad
fropp, at de til utseendet
wäl
och
ej allenast åro täcke, utan ock i nyttjandet täflo om

,

företrädet med de bästa drogore f Rifet. Ty med
324 Skeppunos wigt kon en god Häst härifrån
aitid komma 30 a 40 mil til Stods om winteren,
och det utan at städas, allenast hon har god och
tilräckelig föda, och blifwer behörigen anfodd.

förmåga , få ger hon ät
Hor Bonden
mycket
som hofro ; Nät
Hästen nästan så til,bröd,m(pifarhandetmed
ej
Hoer åter mil räcka få

H

sta-

fa )
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(fotad■ Rönn-borf, Afpelöf, sönberhuggitgranris

och hackelsePå Hostor hor wäl ingen farfor ån
härtill på denne Ort förorsakat någon brist; men
förutan det
fört med sig en del, få hor
ocf til största stöda detta Folfets täta stjutfer ej
mindre del af dem mödt.
§. 2.

ilhatne,

som hår i Häradet förekomma

äro of åtssillig lord-blonning; Mylla, Gonb,
Mo, Pos-jord och Sond-myllo, måst dock of
Ler och Sand mylla.

I Norra Delen of Härodet är Jordmon ej fordeles god til äker-bnik, är derföre och
helt litet där nptogit til häfd och bruk. Annars
äro äkrarne härstädes wäl betagne emot mibbogs Solen,

afhällande, och

ligga Under bärg

och fond-åfor måst helt kulrige.
I stora byalag oro äkrarne inbelte i teg-

stifte, fom dock mib åkrens gödning, fåning,
bärgning od) upbetning fororfakar stor olägenhet, och ofta är största hindret til deras båttreans
od) bruf.

Sättet wid åker* bruket här på Orten
ar et ibland de bästa i L.andet; Tv dels äro de
flitige dermed, och hiNdros ej mycket of andra bifyflor: dels är ock

sielfwa hondhofwondet derof
folkens

lämnat til Manfolkens besörjande, och ej til Qwin-

fr {fens och bförståndigo Barns åtgärd,
på några ställen här i Finland brulas-

som
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eljest

annat år lagges akreN här i träHwort
gånger,
2.

be, plöjer
tas och

sådd.

Mast 3.
staddas- wäU
horfwos åtstilligo gånger, innan den blir

Walt-stocken som här brukas, är lik den
allmänna, dock med den stilnad hos några åferbrnfare, at sielfwa stocken i Wolten ej ar stot, utan

.

antingen med djupa (fåror i längden utffurcn eller ock Med pinnar naggad, ot den blifwer helt knölig. Denne gör långt battregagn, än någon annan.
. Diken brukas har ock i äkrarne, och fynes i hägra åkrar ännu tecken til helt stora diken
i forna tider blifwit grafne. Nti grafwas de
mycket owåligt, helt grunda, och så at botnénaltit» stutes med* ffapnad af en 2cut aht-el > hwor-

som

igengrodde.
före och innoM por år de åter äro
ej
brist;

ty
På Gödning är bär särdeles
Månadcdtc födas inom
som hela 7.tämmcligtgodt

kreaturen,

bus, lemna häraf et
forråd. At
oka den, blandas bert dyjord, granris, Leduni
Od) annan bråte.
Wid första snöfallen om Höstett utföres här mast all gödsil, sällan om Sommaren,
icke i nedanet of Månan, Utan (tratt efter Nytänningen.

Om Sommaren innestänger ock Bosto*
pen om nätterna inom Fä-follor på åkrama,
hwilka flyttas, alt dereftet de godt åferen, åter pä
et annat

ställe.

H

i

Gar-

fa ) o ( fa
Gardes-Zärdarne, hwarmed ägarna
hägnas, bestå här afflyfde granar ttl manligt
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gärdsel, hwilfo logges iet Hoiizontelt (tutande
emellan ?erpendict«li,ise En myrgran-eller mi*
de-störor; De brånnos på hwoho ondon, at förhindra rötan, och såsom de wid lordbrynet altid
först fföbos, (å bruka ock någre horwid den för*
ftgtigheten, at de på det stället omlägga stören med

litet näftver.
Om Sädes-orterne är här en menige mans

anmärfning, ot Rägen, sedon hon blifwit fadd
i åfren, stol gro efter 3. dygn, stjuto iox 9,
blomstras 5». dygn, taga ttl i forna 9, och mognos 9. dygn; kornet åter stal gro i akten efter i>. dygn, Blomstras 3. dygn) och Hwetet
blomstras 12. dygn. Detta måste bock alt ma*
ra föränderligt efter wåderlefen.

Om Sädens mognad (lutet Landtman

härstädes deras, när han märker den sidan of fornen taxen, som wettatemot Solen hofwo en liten
brynod, 2 2. eller 3. liniers widd, och finner korstodgo,
nen äfwen of den

afbrytos.

Hinner

at de på tworon kunna
straxt inom 3. *4.

hon ej bå

dagar at upstära sin säd, så håller masta delett
för rådligost, at inom 5». dygn ej röra wid den
ma, t» ester den tiden foster sig åter förnen i

sam-

axen, och fom>»!vul« corollZedå äfwen närmare ihoptorfos åt tärnorna t oxen än förr, så fan
ej eller Säden mera förrinna. De,
hafwa
stora Swedjeland, märka detta Noga, och oonfedt de först i September Månad meja Säden,
så (fal dock långt mindre Säd förspillas, an om
be

som

fa )<»( fa
17
de efter rätta störde-tiden något tilförene dermed

börjat.

Bästa Sänings-Tiden för Räg
wara emellan Lars-och Olofs-mätzan.

.

loges

Märker Londtmon, at Serpyllura blom-

siras ymnigare om Hösten än Eric* håller han
för rådligt, at få sin åker med ny Råg; år den
senare åter mera blomfull, få nyttjar han hällte
gammal Säb til utfade.
Tecken ttt Utfädet om Wåren, tages
fä af sielfwa åkem, om den år antingen wåt eller
torr; som ock af de så kollade Fila meteorica,
eller ock om Peziza: finnes til någon myckenhet i
åferen, så menar Londtmon rätta tiden för honom
mara inne, at börja på sit War-fode.
Korn fäs ej på andra ställen i åferen,
an berest förra ärte-landen worit. Sä snart
ärterne om Hösten blifwit insamlade, plöjes det
åker stycket för nästa året til Korn-land. En del
hålla dock före at när åkem således plöjes, stal
bästa musten derof om Winteren ofgå, ochåferen
bli moger. När Kornet om Måren 'åter deri stol
sås, plöjes det ånyo, staddas, horfwos ochredes,
derpå
til sade; somt,sedon det blifwitfåbt,f
den få kallade Carto (onda, Tat-godningen,
hwilken består af en Halm-blandad Ko gödning.
Denne gödning brukas ej så mycket,at göda åkren
med, som föst mera at wid infallande stark tåreka
och fall blåst om Wåren, den fpada brädden der
under må äga tjenlig ffuggo och lugn.
•&*>&
H3
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Hweter sås här mycket sparsamt. Sommar-hwetet locka? dock bätre "hår på Orten än
annan Säd. Det gödcs mast med Swin-godsil,som ock foges mara for denna mått den bästa.
Arter brukas j brist of tilräckelig åker ej
Mocket i Norro Delen of Härodet, dock. i öfriga
Orferné ej allenast til husbehof, utan ock til sotu Denna wäxt sos oldroförst onv Wåren; det
år dock beflageligt, at Höst-kölden rckc des mindre
ofta hinner dem , och gör ffodo innan de 'mognas.'
De •arter, som hor los, oro helt små, grå och
blondlge. Om man tvore försokrod, at bwita
arter (fulle fommo sort, och tillit offostning eller
ärjng, så wore motion wårdt, at förse sig öfwer
alt med utsäde of dem; ty det or fo.fett, at de mognos bor tidigare, .an de oudre- Wore oltså ej sH
mycket köld och frost underkastode.
Hasran fas fallon i åftorne, bock ibland
t lågland jord och m)iz uptogen linda , mast i smedjor, Wore än bättre om Londtmon t sitta tufwiga
ängar sådde den samma, och således under nyttiondet of denna wäxtt äfwen utrotade de ffodeiigo tufworno. ,
Någre »tsa horock i sino Smedjor 3. slag»
V3a«er på en gång i et och fommo land; D
fom om Wåren först Korn, sedon på Sommaren
wildock ci altid aéJ
å/er Råg ochßosiv»r. dragtig,
och
god
så går det wäl
Hr lordmon rätt
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an ibland.

Ograsit, som hår i Mg<åkrarne före,
kommer består måst of Lolium, Bromus,-

-' ■

'

*'■'

Flor.

fa
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Flor. 3vsie. 84. Poa 76. Agroftis 88. Scleranthus, Lithofpermum 152. Centaurea. Flor.
Bvcc. 7jo» IVlcttticgrio receptaculo conico,
convolvuluV t?;. Ahthemjs Euphrafia 517.
lielxins 323.

mast soncftiis
3 R.ornet innästlar sig662.

Car3uus6fB-

(I»leopll5
Serratula
491. Agroftemma ses ibland med LapfamF.lor,
Svec. 649. allmast såsom en prydnad, eller tecken

642.

til frodigare woxt äfwen derutinnan.

'

förekommer åter mast
Ibland Arterna
Lupliwsm
ml>tri>

•Furaaifia 584.

P,vum,
17 v
esria repeptgculo Hernisphaerico, Ghenopöelium, HylTeris fornt Hieraceum, at förtiga
andra. "' '' '"'•' °
"•'•''

När ©förde tiden infaller, och Laudtot desi arbete blifwit of
den Högsto wolsignadt" medcn forncfullwärt, så
uptogcs säden med hand*stora och ej med (fö;
Mcd äro blir fot>cu och mycket redigare mejad
an annars: ffokos ej eller Kornen då så ifrån
man får fogno sig derof,

axen.

.

Trenne hjon funno om dagen upstaEoppe-jonds
ta 40
woxt, hwilket på sommo tid
sommonbindes,
en
gåste
af
och. of en annan full»

wäxt Pertzon fan famlas-och .upfottos i. stylor,
Ifrän åkereu föres fäden i Rion med
slädar och ej med kärror eller mognat/ hwarigenom den ock ej särdeles forspilleslen rätt byggd Äta fon upsottos 9.3 tolotz fod at torkas, och der eldas sedan 3. a 4.
dygn
H4

'no
dygn i ugnen,

kan tröffos.

tilides säden blir sä torr, atden

Sju perfoner fordras, rätt

Trösta en

Äta, i. nedfaller den upsatta säden ifrån 9v»e*
ränderna och står den i wågg, ». breder sådesbanden på Rie-golfwet, t. afhugger med stamp-

jernet axen, 2«e ttösta, t. stakar säden ur holmen och utföser den at binbos, * Person sammanbinder den tröstade Sådes-halmen utan för Rietören i wiha kårfwor- Deua arbetet går, som
et ur-wärk, altjåmt fort i och får derwib säkert
ingen bröla eller lättjas, utan måste örnar och en
göra sin fysta, om hon mit eller icke; ty försummar allenast en sitgöromål, så måste oltsammons
Manna. På 4. högst 5- timmar fan således,
med så mycket folk, de infatta 9. a 'o, lasten säd
wara tröstade, och halmen äfwen i ladan inburen.
Denne arbeto-imättttinZ år den artigaste och bästa hor i Sander, tilffyndor och Londtman den förmon, at all des gröda om hösten mib.
MichvUs tid, redan är uttröffad och inbärgad'

.

§- 3'

s.in-plantering idkas bär

allestädes

til hus-behos, dock mast t Oriwefi Gocken hwarest ock de så dermed funna omgås, ot allmänt
deras lin hålles för mara det bästa i Finland.
H.inet (Se nar Håggen blommar, mastadels i åkrar af lerjord, och på lågläudie stallen,
»vore dock bättre, ombe po fu igo ställen sådde det
i Smedjor; Ty, efter Londtmons egen berättelse,
stal Krm dttttf ansenlige» Utmärglas.

fa

)«(
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På lin-landen utföra och någre Hasigodsil, samt utbreba den, som annan takgödning.
OZrasit, som här måst i linet möter
Flöt. Svec. 541. Apatinn och CuMyagrum
ar
fcuta. Det utplockas unber Linets halfwa wäxt,
hwilfet bock icke ffadas om det något trampas, ritan plågor Folfet wälta sig deruti, at det må få
mycket bätre mata.
Det lin, som stol blifwa grönt och helt
godt, uptages redan, när som det blommar; bet
öfriga åter sedon det blifwit mera mogit, på det
man ej må ho brist på frö.
Sedon linet blifwit uptagir, sättas
knipporne på Lin landet i högar, oswertocras
meb Holm, och lemnos få til 3. dygn, derpå före»
det i narren, som dock ej bör mata dyoftigt, och
där rötes det, til des Lin-strået, då det stås emot
womet, ofbrotes. När Linet härifrån blifwit uptagit, utbredes bet bels på bota marken, eller
hänges btt pä gärdes-gårdarne, dels ock sättesdet
på råg-stubben i åkeren dt torkas, hwilket år bet
bästa sättet, emedan wädretdå så under som ofwon
uppå sär frit spela och blåsa. (Sedan det där blifmit mål torrt, föres bet åter under bråten rän,
fas ifrån (fas och annan »renlighet, famt tilredes
helt färdigt.
CapfitU åslin fröet gifwes åt Swinen,
fom dem äta helt begärligt.
Humlan, fom hor i Häradet wåxer minner pris för mången annan. I Birckala och
Cangalala Socknar, wåxer den bästa. Den år

H

5

ej

)

fa

(
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ci stort sämre ån den LninzxviKiffo; tychögst brukas hor <;. a s.morf er humlo, på en Tunna molls
bryggd. I denne blondas ock icke någon will-humla,. utan brukas oförfolstod, hwarfore ock den
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widt öftverträffor den i godhet,

Socken til ©fäderne nedföres.

som ifrån 2\vro

Humlans-kon wet menige nian at göra
siilnad på, och kallosFuckhumlanrättCoiras
■Hitmalo, Den råts wäl något i Humlegården,
emedan Humlan offret? dofts kringspridande, förmenet blifwa bättre och storckore; men tillätes
dock ej taga ofwerbanden, utan omWåren innan den blommor til fullo, offtores en hop stånd
af detta (laget.
Humle-gårdarne godos först nied allehända manlig godsil'; fedan, ot förekomma oNras och öko fetman," fyllas" de med granris och
At-bustor, och besynnerligen gammal taf>tnofja,
fom ifrån neberrifne hus famlas och härpå föres.
t

Ibland ogräs, som i Humie-gätdarna
ropb^llum, Solanupi.pch Ltbusa deollmännoste.
Tohaken, hwjtken förr allenast wäxte wid
Florida i Ameriea , planteras och nn hot få långt
uppe i Norden. På några ställen banades hor
föga
märkes> åro Nå(lör,..Ctucuta,Anennifia,Chc-

denna plantering få kommit i gång, at de
behöfwa köpa Tobaf; utan hafwa nog of sina egna

Blob.

'

'

■'.'■'" .'

'

Som kölden om Wåren mil skada planfå hor efter-tonckonlärt Folket, at förekomma det genom fmå driftbanckor. ©e äro på
torna,

det

fa
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het fättet inrättade,

at nedre i .Jorden göre* först
ugn,
en
der uppå inrättas drifof stenfiisor liten
boiiken,fylleS mcd mull ochhalf gödsel. Nät åt platt*
tortic stal waS manna så logges litet eld i ugnen,
och drif-boncken fuktas ofwon uppå med tilräckeligt
matten, så at of en worm ånga plontorne upwärmos och upliftvos.
Ifrån Drisibäncken pmsätteS Tobaken
dels
i Käl-londen, dels annorstädes ; och att
don
derefter, de begynna ttpstiuto blom-Ntoppor, ofstympas-tt, ot bladen må blifwa så mycket större

.

,

se-

och frodigare.
"

Tobak brukas här Mycket of Folket. I
god del ofQwinNorra Delen ofHäradet röker en
folcken, så wäl som Korlorne. '
§-'4.

Förutan litet Bostap , är SpanneMlen så Mf som den endaste förort, hwilcken
£atttytriatt hor på orten hor ar afsatta^
:

,

", Ifrån Aeuru och Ruowesi nedföres liftvål litet Tjära til Öoln, fom ock ifrån <l>riwe'."
si Socken L.in.
Ortens wido ofiogenhet ifrån Köp-städermed sino Horors ofne, förorsakar,
förfel'(. ofta igenom ttdsiMan ock oimars t mister,
mer', än hela medförda Woron fastor; ty afjottning på Sponncmål, hofwo dehär ej närmareqn
j Aboy hwilken Dtod dock til det ringaste ifrån ett
hel of denna ort or 36 a 40 mil belägen.

'

Wälsignor den Högste landet med vmnog

wäxr, faller säden i wonpris,
och då m^ste
"
Loudt-

'

"

.
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Landtman föra så mycket mera til Stads, om hon
annars mit til sina tarfwor förfe sig med penningar.
Och således är hon åswen nödgad i det fallet at
blotta sig på Spannemål, och hor ej tilfålle, åtgöra någon särdeles besparing för mitzmoxf-år: Nar
at han får sitt
detze åter infalla, oår mål
Spannemål mål betalt, men då har han intet til
affottning, utan måste ock sielf po et eländigt sätt
föda sig, mcd stamp, mitzne-och bork-bröb. Blir
altså ock det blott et tilfolle för Rorn-ludar, at
tickta fig; få at Londtmon, som båt idkar åkerbruket, mib allo tilfållen måste lida. Kunde dock
härstädes mara den inrättning, som i Franckri-60 och po några andra Utlondffo Orter är i bruk,
at Spannemålen oltid uti LondSorterne hålles mib
lika pris; så (fulle säkerligen, redan efter den nu
manliga Hushålningen, säden altid i god och
ond tid hor funnosäljas för 15.» 18. Dal. tunnan.
Inwånarena sälja sin Bostap och litet/-taiie perjedlar, wid en allmän marknad , som
ärligen bar hålles den 24. Hus- i Harju Copelgäld och Bwkala Socken, Som derasBoffap
ar helt (ma , och de ef eller derafägo någon myckenhet, så år ock denne handel för dem ej så särdeles
124

fördelaktig. Ortens naturliga belägenhet tyckes
dock wisa, at den. är ämnad til bättre Omiueroe

och rörelse; men konsten och förnuftiga inrättningar måste dock göra sit til, innan et stift ändamål fan erhållas.
Höga wederborande hafwa ock ej underlåtit,Utmed all vriswärd åhågo, söfa medel til
Handelens uphjelpande härpå orten, alt sedan
Hr
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sr »737. hafwa ock på strssilda tider åtstilssga undersökningar här blifwit förehafde, om Stgiations
leder här ifrån Landet til Sfärgården och Hofwet. Skulle framdeles werfstolligheten funna
följa på de gifne Förstoger, få wore det ensak,
som
åstadkorn en helt annan rörelse i Landet, och
lade rätta grunden til Hushållningen och walmägan här i Finland.
At nu för tiden Hushållningen här or stält
på nog swaga fötter, dit är ingen obefont; ty
så länge Folket äro ffiide ifrån alla Handels för*
delar, och ännu okunnige om sina egna ämnens
rätta bruk och nyttjande, fan ej bättre wäntoS.
Det är mera än under, ot be kunnat bibehålla sig
wid det tilstondhwori de nn oro stadde; Ty åtminstone är denna orten i Finlond, ännu ej stort bät-

tre håfbob och upbrufod, än Tystlondwor: Tast*
ti Tid.

bebobt.

Land är hår nog tilräckeligt, men ringa
L.«nlden of detta Häradet \aa nu be-

sirifwit fan til det ringaste antagas för 24. mil,
och bredden fäfert til 5. I följe hworof det består
af 120 quadnit mils widd, men bet äger allenast
623. Mantal. Om man nu efter den CaScul i
fom finnes i Kongl. Smensto Wetenstops Acaderaiens Hoitdlingor för år 1743, (fulle antaga
20 Perfoner på hwarje Mantal, få finnes här i
hela Häradet ci mera än 12460. Människor,
ywilfo äro för få arbetare, at Upodlo få mycket
Land, och ägo för ringa styreko ot updrifwo et få
drygt werk. Swerige, och besynnerligen Uplond, »vilat wäl, at /c,. 60. ja 80. Mantal kun-

-

na
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no rymmas på en quaåtat mil. Mört mit dock ej
här påsiåså mycket, umn ollenost föreställa sig 2;.
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Mantal på hworje quädiat mil; så hode wi i stället för 623. Mantal, til det minsta i detta Härod
3oco; och bet möte då i stånd, at födo öocoa
Männiffor,. Jorden är här ej ofruktsotn, några
Socknor likwol undontogné i Norro Delen of
Häradet. Det ösrigo of denna orten består of båt
ronde mörk,, nyttig både til åker, och bete. Fist
och U)tlbräd kunde ock nog räcka til, allenast matt
med beros fånge (fulle rätt omgås, och månan ej
finge bli det endoste rättesnöret.
slär mi allestädes så tydcligen otz i öaonen
lyser, mår Nådigoöswerhets högt priswördo nit,
för den allmänna Hushållningens, uphielponde:
Hworje LondS-ort i Riket äfwén söker fägno sitt
é>fmetl)et, och öko sit egit wälstånd igenom fromsteg härutinnon; så hoppas wi ock, at dentie orten ej eller blir ibland de sista /
kon wiso sig
mata upmuntrod > til gagnande täston bm förträäger nog updet ien rätt Hushållning. Ho
lyst wett och snille, at hitta på förstag, och bug

som
som.

allmänna / den pröfwe här sin styreko.
Det är säkert at hon då bäst »isär sin wördnod
för sin Höga Ofwerhet, sin redlighet emot et
högt förtjent fosterland, och sin kärlek
at tjeuo det

E

. emot Medlem.enstild
hworje

Gudi Äran.

