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Granskning af Originalkonceptet

till

Jesper Mattsson Krus'

FÖRTECKNING

öfver

Finska Adelns gods år 1618

af

WILH. LAGUS.





I det af mig år 1860 skrifna förordet till min aflidne käre

faders „ Undersökningar om Finska Adelns Gods och Ätter,

eller Jesper Mattsson Krus' Förteckning öfver Nye och Gamble

Frelsis Landhböndher vthi Finlandh a. 1618." finnes anfördt

allt, hvad jag hade mig bekant rörande den till grund för

besagde arbete liggande räfste-urkunden. Det var icke myc-

ket och bestod blott i några på omslaget till en samling

korrekturark af bearbetarn händelsevis upptecknade notiser.

Deraf framskymtade emellertid den af honom hysta, ehuru

i följd af dödens mellankomst outförda afsigten, att i ett till-

ärnadt företal till verket upptaga och utreda äfven nu be-

rörda fråga, med hvilken flera decenniers trägna forskningar

gjort honom mera förtrogen än någon annan. Bristande spe-

ciel sakkännedom ålade mig all möjlig återhållsamhet i ut-

talanden och suppositioner.

Icke desto mindre trodde jag mig berättigad att yttra

bl. a. äfven följande: „En granskande blick uppdagar snart,

att här aftryckta dokument icke kan vara original (not: En

vigtig, men för läsaren af texten icke synlig omständighet,

hvaraf detta slutes, är den: att Jesper Mattsson Krus' namn

under urkunden är tecknadt af samma hand, som skrifvit det

öfriga), utan en samtidig eller föga yngre kopia af detta, —
eller måhända blott af konceptet dertill? Såsom „ original,

"

befintligt ibland Finlands akter för år 1618 i Kammarkolle-

giets arkiv, anför Hallenberg i Gustaf Adolfs historia en hand-



Ung, hvilken har det starkaste syskontycke, med den bär

offentliggjorda, om ock de af honom derur meddelade kor-

tare utdrag (Bd. IV, s. 494 not. a. 508 och 509 not. c.) icke

i allo slå in med rätta förhållandet eller med vår tryckta

text." Jag kunde sannerligen icke hoppas, att detta omdöme

eller denna förmodan, och minst så snart som det skett, skulle

erhålla den mest fullständiga och autentika bekräftelse.

I slutet af år 18G4 kom härvarande Senatsarkiv, genom

officiel transaktion, i besittning af en stor mängd gamla hand-

lingar rörande vårt land, hvilka förvarats i Kongl. Kammar-

arkivet i Stockholm. Min uppmärksamhet fästes genast der-

vid, att bland dessa handlingar befann sig en, hvilken, enligt

öfverskriften, borde vara det ofvannämnda, af Hallenberg cite-

rade originalet till den Kruska förteckningen. Endast brist

på tid har vållat, att jag så länge underlåtit att skaffa bättre

visshet i saken. Då icke heller någon annan härvidlag före-

kommit mig, kan sådant blott antyda, att man icke skänkt

något afseende åt min i det berörda förordet uttalade suppo-

sition; ty egde vi verkligen sjelfva originalet till ett doku-

ment, så ovanligt rikt på både orters och betydande perso-

ners namn i vårt land, så tyckes det i hög grad förtjena att

jemföras med en sednare blott kopia deraf. För min del

anser jag mödan icke hafva varit fruktlös, utan tvertom hafva

lemnat en rikligare efterskörd, än billigtvis kunnat förutses.

Derom får dock den benägne läsaren sjelf döma.

Jacc tviflar icke, att ifrågakomne dokument bör kallas

originalkoncept till den handling, min far aftryckt och kom-

menterat. Häremot synes visserligen tala det faktum, att

Hallenbergs uppgifter icke alltid så noga, man hade rätt att

fordra, öfverensstämma med detsamma. A andra sidan äro

dock differenserna icke större, än att de synas få skrifvas

på räkningen af en tillfällig oaktsamhet, hvarifrån den be-



römde Rikshistoriografen ingalunda öfverallt kan frikännas.

För att sätta läsarn i tillfälle att sjelf bedöma halten af de

skäl, som föranledt mitt omdöme angående ej mindre vår

nyförvärfvade handskrift än Hallenbergs bruk deraf, vill jag

till en början aftrycka dennes citater och efterse, i livad för-

hållande de stå till båda de numera tillgängliga urkunderna.

Hau skrifver i anf. arb., sid. 494 not a: „Nils Måns-

son till Ternula . . . räknas i en rausakuing om Adlen i Fin-

land år 1618 (Origin.) ibland sådane Ofrälsismän, som dels

voro af frähemöderne, och dels genom giftermål kommit till

frälsegods." I den af min far ederade urkunden saknas dessa

notiser. Deremot läses på ett ställe i senatsarkivets hand-

skrift: „Thesse eftterskr:ne ähre Ofrelsse-mäu, och ähre medh

gifttermåll kompne thill Frelsse godz och somblige af frelsse

möderne, vthi Abo lähn . . . Niels Månss. thill Tirmula" (se

nedanföre mina anteckningar till sid. 103—104). Man bör

ej fästa synnerlig vigt dervid, att Hallenberg skrifver „ Ter-

nula," ehuru i manuskr. står „Tirmula," ty noten 826 till edi-

tionen upplyser: „Tirraula förekommer ock orätt skrifvet Tir-

mola, Ternula, Tormila, Tinnula, Jermola," utan hellre för-

moda, att Hallenberg råkat införa en mindre god läsart, än

att hans källa varit en annan än den nämnde.

Vidare finna vi hos Hallenberg, sid. 495 not. h: „Erik

Bertilöson till Melselä; han uppräknas i nyssnämnde ransak-

ning ibland Nylands ordentlige Adel." Denna citat återfin-

nes äfven i senatsarkivets handskrift (dess pag. 135; se ne-

danf. till sid. 103—104), men icke i det af min far begag-

nade; endast att godsets namn rättehgen är „Mältzilä" (nuv.

Mänzälä i Lojo, se noterna 1142 och 1143 till editionen).

Således förefinnes icke heller här någon bevekelsegrund att

antaga en tredje handskrift, förutom de två hittills kända.



På sidorna 508 och 509 meddelar Hallenberg åtskilliga

resultater af den af Jesper Mattsson Krus anstälda räfsten.

Ar 1618, berättar han, hölls „ransakning öfver Adlens rust-

tjänst i Finland; då fanns ibland annat att Jöran Boyes arf-

vingar nyttjade under Gännäs sätesgård flere Skattehemman^

dem de fredkallat såsom Frälsehemman^ utan att därtill kunna

anföra några skäl." Man kan icke betvifla, att ju här afses

livad som alldeles likstämmigt förmäles angående „Hinder-

bööl", såväl i senatsarkivets som i det till grund för editio-

nen liggande manuskriptet (dess sid. 17).

Hallenberg fortsätter: „Att Claes Fiemming, som är-

hållit fjorton hemman i Lemo socken (enligt Gust. Adolfs

bref Dat. 8 Maji 1614), med vilkor, att däraf endast upp-

bära vissa räntan i sin och sin hustrus lifstid, hade ej alle-

nast tvärt-emot Konungens bref tillägnat sig bevillningar och

alla slags inkomster af dessa hemman, utan ock med våld

tagit fyra andra hemman, som alldeles icke voro nämnda i

Konungens bref." Något annat kan ej menas än följande

uppgift, hvilken jag anför ordagrannt ur källorna, som här full-

komligt öfverensstämma med hvarandra (se ock edit. sid. 36):

F. Dorothe S.

Claus Flemingz

till Lächtis vdj

hennes Lijfztijdh

eftter H. K. M.

bref, datum den

8 Maii 614

{ Pafvais 1 Va

Kamais 2

Wanhakyllä 3

Worelax 1 V2

Jättelais 1

Ryhillä 2

Desse äre bruket både för

visse och ovisso der H. K.

Mtz bref, allenest förmä-

ler visse Parttzeler och ett

henuin i Wanikyllä mehr

än H. K. Mtz brefförmäler.

] hcman haftt vtan H. K.
Stansholm 3 ^ ,, ,

J
Mz bref.

Hallenberg säger blott oriktigt att dessa 14 hemman ligga i

Lemo, ty de äro åtminstone delvis belägna i Rimito, Wemo

och annorstädes (se noterna 525 och 526 till editionen).



Dernäst heter det hos Hallenberg: „Att Nils Kijl, som

fått till evärdligt frälse tjugu ett och ett fjärdedels hemman

i Nykyrke socken i Finland, enligt Gustaf Adolfs bref (dat.

d. 20 Sept. 1613), hade äfven i anledning af samma bref

tillägnat sig fyra och ett hälft hemman därnäst intill, ehuru

de icke voro nämnda i Konungens bref." Detta säges all-

deles i enlighet med båda handskrifterna, endast att det icke

bör heta 4 'Z.^, utan 4 ^,4 hemman (se ock edit. sid. 39).

Derpå förmäler han: „Att Gödik Finke, som enligt ett

Konung Johans bref (dat. d. 14 Junii 1591) ärhållit tvänne

hemman i förläning, hade dessutom under åberopande af

samma bref tillvällat sig och i tjugu års tid nyttjat såsom

frälse en äng och ett hemman dessutom, som icke voro nämnda

i brefvet." Äfven detta ställe återfinnes i båda handskrif-

terna (och editionen, sid. 32), blott att Hallenberg af sig

sjelf tillagt „i tjugu års tid," hvilken uppgift icke heller kan

hafva stått i något annat exemplar af räfstdokumentet, eme-

dan den, såsom man lätt finner, är oriktig.

I omedelbar fortsättning skrifver Hallenberg slutligen:

„Att samme Gödik Finke hade äfven af Konung Johan år

1573 bekommit tvänne Kronans hemman till frälse, för en

ransakning han på Konungens befallning höll, om de olag-

liga köpegodsen, som Adlen i Finland uppköpte och sig se-

dan för frälse tillägnade; men att han på eget bevåg hade

tagit ett hemman dessutom, såsom ersättning för detta sitt

besvär." De kursiverade orden kunde förmodas vara diplo-

matiskt troget hemtade från källskriften, helst denna här

uttryckeligen citeras (se nedanf.). Så är likväl icke fallet;

ty stället lyder i båda manuskripterna (och edit. sid. 32):

„Efter Konungh Johans bref Dat. den 30 Julij Anno 1573

Blef Gödich Finke gunsteligen lofuat, at när han hadhe vträt-

tat sin Instruction och Ransakningh om adelens Köpe godz,
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som de Vnclan Skatten opkiöpte, och sigh olagligen vuder

frelsse tillegnedlie, då ville H. K. M:t honom af de olaglige

köpe godz gifue något frellse, Och derföre här till vnder

samma breef ett heman i Tirkoila medh de andre Tu han

bekom till föiiäningh i samma by i Birkala Sochn niutit och

tVidkallat. " Icke heller denna i det hela ovigtiga divergens

är iochförsig, och ännu mindre i förening med de ofvanföre

berörda, egnad att väcka någon supposition, att Hallenberg

möjligen haft för sig en tredje, från de öfriga afvikande

urkund.

Sistberörde urkund citeras och excerperas slutligen i

hufvudnoten (c.) till föregående ställe sålunda: „Onginal-

Ransakningen, f. 19, 21, 25, ibland Finlands handlingar för år

1618 i Kam. Colleg, Archiv. ~ Af denna rausakning upply-

ses .. . att de som enligt Carl IX:s bref af år 1606 gjorde

krigstjenst för sina hemman verkligen förvärfvade sig Adel-

skap, hvarpå sedan följde Konungens bekräftelse ... I den

anförda ransakningen förekommer: „„Thesse äro adlade ef-

ter höglofl. Kon. Carls präntade Mandater, Mörten Jacobs-

son till Saris i Portas socken, Henrik Bärthilsson till Poya-

laby i VViborgs län."" På ett annat ställe anföres om dem

vidare: „„ Mörten Jacobsson hafver efter höglofl. K. Carls

tryckte mandater gifne anno 1606 till frälse bekommit, där-

uppä H. K. M:ts vidare contirmationsbref d. 2 Oct. 1012,

Sarisby till säteri 7, Kaukola 6 (skatter) i Portas socken.

Henrik Bärthilsson hafver höglofl. K. Carls präntade Man-

dat, gifvit d. 25 Julii a. 606, och därappå H. M:ts Con-

firmationsbref d. 2S Octob. 612 att hålla derföre frälsis manna

tjänst, Poyalaby en skatt i Jeskis socken.""

Af de 3 härofvauföre åberopade ställena förekommer

det första („Thesse . . . län") endast i senatsarkivets exem-

plar, der det lyder: „Thesse ähre adlade eftter the tryckte



högloflige Konung Carls Mandater, Mörten Jacobss. i Saris

i Portas Soclin, Henrich Barthilss. till Paijalaby i Wiborgz

lähu," och har Hallenberg endast tillåtit sig att begagna ut-

trycket „ präntade mandater," hvilket också mycket ofta an-

vändes ej mindre i denna, än i andra handlingar. — Den

andra citaten („ Mörten . . . Portas socken") läses i båda manu-

skripterna och det sålunda: „Morthen Jacobson hafuer Hög-

loflige K. Carls präntade Mandat gifne 606 och deropå hög-

lof. H. K. Mtz Confirmationsbref Dat. 2 Octobris 612, Sa-

ris Säterij 7, Kaukola 6," hvaraf framgår att Hallenberg in-

fört ett par oväsendtliga ändringar och upplysningsvis tillaggt

„i Portas socken," säkert enligt citaten N:o 1 (jf. ock edi-

tionens not 932. 935 o. 936). — Något större betänklighet

kunde väckas af citaten N:o 3 („ Henrik . . Jeskis socken"),

ty denna lyder i senatsarkivets handskrift: „Henrich Bar-

thilss. hafver högloflige Konung Carls Präntade Mandatt dat.

d. 25 Julij 606 och derpå H. K. M:z Confirmation dat. den

26 8bris 612 att hafva till frelsse för rustienst i), Payalaby

1 skatt Jeskis Sochn," samt i universitetets manuskript 2)

:

„Henrich Bertilson hafver högloflige K. Carls prentade Man-

dat Dat. 25 Julij 606 och deropå H. K. M:s Confirmation

Dat. den 26 8bris 612 at hafva till frelsse för Rustienst,

Paijalaby 1 skat Jäskis Sochn,'" hvaraf således måste slu-

tas, att Hallenberg icke blott ändrat uttryckssättet, utan äf-

ven oriktigt läst 28 Octob. i st. f. 26 Octob., till hvilket sed-

nare misstag handskrifternas beteckningssätt gifva anledning.

Hvad slutligen vidkommer Hallenbergs citat af sjelfva

urkunden: „ Original-RansaJmingen, f, 19, 21, 25," så kunde

man vid första påseendet isynnerhet häraf mena sig berät-

') Härvid samt i raarginalet ett par oläsliga ord.

-) Hvilket i editionen (sid. 94) har ett par smärre tiyckfel.
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tif^ad att bestrida ideutiten af senatsarkivets handskrift med

den af Hallenberg rådfrågade. Räknar man nemligen i en

följd, förekommer på intet af de anförda folierna något till

saken hörande. Fästes deremot uppmärksamheten vid den

omständigheten, att senatsarkivets handskrift, ehuru alltige-

nom sen gammalt paginerad, dock har flera fullkomligt blanka

blad (se nedanf.), och a,ntager man att Hallenberg uteslutit

dessa ur räkningen, så befinnes handskriftens pagina 45 svara

mot „fol. 19," der verkligen allt om Gödik Finke meddeladt

förekommer, och dess pag. 50 svara mot „foL 21," hvarest
o

vi åter läsa notisen om Clas' Fleming. Återstår „f. 25;"

men detta måste vara tryckfel i st. f. „f. 23," hvilket, en-

lio-t antagen beräkningsgrund, motsvarar handskriftens pag.

53, som innehåller berättelsen om Nils Kijl. All denna mot-

svario-het kan icke gerna vara tillfälHg, utan bekräftar fast-

mer min åsigt, att senatsarkivets handskrift är samma exem-

plar, som förelegat Hallenberg. Det enda hvad rimligtvis

häremot kunde invändas, är att Hallenbergs berättelse om

Jöran Boyes arfvingar icke igenfinnes på något af ofvan-

nämnda foHer (utan på handskriftens pag. 30 eller foh 11).

Men äfven detta är numera lätt förklarligt, då hans ord på-

tagligen falla sig så (se ofvanf.), att han hellre bör anses

för denna notis åberopa urkunden i allmänhet, än något af

dess slutligen i noten specielt utmärkta ställen.

Skälen åter, hvarföre jag håller före, att det Hallen-

bergska, numera senatsarkivets, exemplar är original, äro

många och talande. Främst, att det af Hallenberg sålunda

anses och åberopas. Vidare, att det blifvit öfverhemtadt till

oss från samma Kammarkollegii arkiv, der vi veta, att ett så-

dant verkligen förefunnits. Ändtligen bär det ock på tvenne

ställen en underskrift, som nära nog bevisUgen är af Jesper

Mattsson Krus egenhändigt. Ty väl har jag icke hittills va
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rit i tillfälle, att se någon erkändt äkta autograf af den

namnkunnige riksskattmästaren, men inre och yttre grunder

tvinga att åtminstone här antaga en sådan (se nedanf.).

Det är visst sannt, att i våra dagar skulle en ordent-

lig embetsman icke gerna sätta sitt namn under ett officielt

dokument, till den grad öfverkorsadt och ändradt, som det

förevarande, men också hafva vi här sjaibarligen ingen full-

färdig embetsskrifvelse, utan sjelfva konceptet till en sådan.

Jag föreställer mig, att någon äldre ransakningslängd blifvit

lagd till grund för och afskrifven i förteckningen, hvilken

efterhand mer och mer ifylldes och korrigerades. Sist och

efter det nödige befunna rättelser och tillägg anmärkts, har

väl Krus bifogat sin namnteckning, hvarpå konceptet lem-

nats till renskrifniiig. Renskriftens sannolikt enda exemplar,

är antagligen just det, som min aflidne käre far kommen-

terat och publicerat. Oförklarligt blir för mig endast, huru

de 2 dokumenterna så ofta och stundom i temeligen vigtiga

punkter skilja sig från hvarandra. För att icke uttala hypo-

teser på ett forskningsfält, som icke är mitt, öfverlemnar jag

åt läsarn att härom sjelf bilda sig ett omdöme. Efterföl-

jande beskrifning af vår kodex skall troligen innehålla många

vinkar till frågans lösning.

Originalkonceptet utgör en foliant, sen gammalt pagi-

nerad i 148 sidor, af hvilka dock numera 69—72. 129—132

heltociihållet saknas, men 2. 6. 15—20. 106. 134. 148 äro

fullkomligt tomma, samt slutligen 1 (som blott innehåller

titeln). 12. 14. 24 (en rad). 25. 48. 62. 100. 104. 105. 113.

114. 121. 125. 128. 140. 144 blott till hälften eller mindre

del äro fylda. Inflickniugar och ändringar, vanligen med lju-

sare, stundom med mörkare bläck (såsom pag. 13. 28. 39.

40. 60. 62. 65. 79. 82. 83. 86. 87. 88. 92. 107. 108. 110.

111. 116. 117. 120. 140), anträffas öfverallt, särdeles på
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p. 9. 30. 33. 34. 38. 51. 65. 66. 74. 78. 79. 83. 84. 87. 89.

93. 100. 107. 108. 109. 110. 111. 115. 116. 117. 133. 135.

etc. Papperet, fast och groft, bär på skilda ark skilda vatt-

stämplar, men tillhör uppenbarligen samma tid, som ren-

skriftens, om ock det sednare är af något slätare sort. Hand-

stilen är i båda skrifterna en annan och öfverhufvud ganska

läslig, ehuru enskilda bokstafsformer icke sällan till den grad

likna hvarandra, att de först säkert kunna åtskiljas genom

jemförelse mellan båda exemplaren. Konceptet uppvisar på

tvenne ställen, nemligen pag. 144 och 147, Jesper Mattsson

Krus' påtagligen egenhändiga "och från den öfriga skriften

egendomligt afvikande namnteckning, hvilket, såsom redan

blifvit anmärkt (se förordet till editionen), icke är fallet med

renskriften, som heltochliållet härrör af kopisten.

Ortografin varierar, enligt tidens sed, mycket i båda

exemplaren, antingen de betraktas hvardera för sig eller

jemte hvarandra. Ur sednare synpunkt torde några exem-

pel böra anföras, valde mest bland orts- och personsnamnen.

För hänvisningarna lägges här, liksom framdeles, editionens

sidotal till grund, hvarjemte tillfället begagnas att rätta de

tryckfel, som insmugit sig i denna. Vi finna då:

Sid. 1 i editionen: ©teubercjf; — men i konceptet (Sten=

berg, ^eut[;e§ — ^PeiiteS, SvvoUlä — SxYoUla, mimättiilä — 9itm=

matta, SStvmå — äötumo, Jlafuaftita — Slaiuafttia; Sid. 2: 23trfala

— 23trfa[[a, Äariitfijtä — Äartufi)IIa, J)iimmata — J)itmmatta,

©aleutacfa — (Saloiitacfa; Sid. 3: ^ve^dla — Ä'e|3o(a, Qlbominne

— ©utraOominne:»); Sid. 6: mii)oiia — mHoiia; Sid. 7:

Ä'aitl)Lnrori — itaufcmort; Sid. 8: ^drv3ag — ^argag, ©atlmiå

— (SalmiS; Sid. 9: ^pelc^eboba — ^elv]ebobf;a; Sid. 10: ^påK—
^Poutl; Sid. 12: sXmti^ — ^ärftö: Sid. 13: Sdiöxwb — ^iernö,

•'') Se nedanf. antocku. till denna sida.
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Safiiefafa — SicMata; Sid. 16: ^antfala *) — ^antfaKa; Sid.

23: Sofoiä — Sccfoiö, ^J)alf;oi — %i\\)l\ 5fiiemtn|}ä -- 3^teniän=

^^nä; Sid. 24: %{c?>hok ^) — glcéböle, Äitrftala — .^ulfiala;

25: S^arf^iaiit — SlarfBatuin, ^acfaratrt — ^^acfaraiutu, ^a=

pana ^') — .f)0\\ina, Slofeln ^ — Sofofa, ivafiucila — Äaf=

mota, Classon — Olausson; 26: Särfiå — S^årftå; 30: §)ltnci—
^ninä, ^aitte — ^eute, Seilqa «) — Setloja; 31: Sertoatn —
Senuainin; 32: ©torfaffa?: — ®tor[afwc(a,r; 33: ^i)r;erenbvi —
^l}^eranba, 9^onefa — Sionelja; 35: Säcfeta?: ^) - Säcfolajr; 37:

^erienfidmä — <!^erten[i(mt, 33(a!nä8 — S3(efnäg; 39: ^p§cf)ig —
.^o§f{§; 40: ©oiifer — ©Dufar; 41: S;o{fuel"aIa — Söfiie[n(a,

SSalcfoila — SSaIcfoia; 44: Ekhärtt — Rkliardt; 46: (Sou=

rtmtvä — ©ountm^^^ä; 48: Cohrand — Cohrmdt, Grätthu-

sen — Grotthusen; 51: Soiifita — Seufoila; 52: Michill —
Michell; 53: Greges — Gregels, SSa§f{o i") — SBäöftg, ^\\q i')

— Ol){a; 59: Britta — Brita, dotter — döttrar, Äallatla —
^aUctta, tor|.iere — tcv^^^are; 60: lenuita — $i;enmC(a, 9iitifat=

nen — Siatifatnin; 61: Skraffer — Schraffer, 9)?aroIa ^
'^ ) —

53ctnnrla, ©cibtata — ©obiata, ^er!e(a i^) — ^erfo[a; 62: "^^xU

^nt§ — ^f)tlt|3^u§; 63: Bäch — Bäck, Od;mäi3) — Od)m5t;

64: ^otolatn — ^ctolatnin; 2-tii?:e(e ^*) — Stiijrela, (Sffotla —
@f!oIa, fimra — [nabra; 65: 3(pata ^o^ta — 5(patapo(f)ta; 66:

^ucfeti-'^) — ^ucfoi; 69: ^arfuala — Äärluäfa, ^altfaS -
f>alifaiå; 73: .^aionfo — |)vitcl:o, %m\m — Siufirco; 77: -^^^0=

nan — faliuan; 81 : Bössman — Beuzman, Dubble — Dubbs;

91: Äeifuala 'O — Äeifirala; 97: -^eerbila — ^^Dcrbila.

Långt större vigt måste tillerkännas de sakliga skiljak-

tigheterna. Desse bestå deri: att dels, men sällan, någon

uppgift förefinnes i renskriften, som heltoclihållet saknas i

4_i5) Tryckfel: Sanifcté, gfedBöte o. s. v.

<6) I renskr. läses tydligt 93JarDla, men i knept 93iinno[a (1. 9JMerc(aV).

') Inom parentes: Äoiwala?
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konceptet; dels de båda skrifternas uppgifter mer eller min-

dre divergera sinsemellan; dels konceptet innehåller uppgif-

ter, hvilka äro utelemnade från renskriften, och det sålunda,

att de än blifvit utstrukna, än qvarstående i det förra. Att

i enlighet med nu antydda egenheter här fördela och be-

handla materialet, kunde möjligen anses mera rationelt, men

skulle medföra nödvändigheten att på flera ställen citera

samma sida af den tryckta texten, hvarigenom läsarens be-

svär vid jemförelsen blefve betydligt ökadt, utan någon syn-

nerlig fördel. För att lemna en så sammanhängande bild

som möjligt af vårt manuskript, har jag derföre funnit lämp-

ligast att meddela dess hvarjehanda afvikelser, — bland hvilka

de så rikliga tilläggen utan tvifvel äro de anmärkningsvär-

daste — , under den tryckta textens fortlöpande paginering.

Sid. 1. Titeln lyder i konceptet: „5(be[en, fam^t Slbe=

Ien§ B(åb!^e) 5ftl}e orf) grelfiö lanbliönber l^(tl;t) ginblaub. Qlnne

1618."

Sid. 3, rad. 12, ordet tår^ saknas i konceptet. Till

samma sidas rad 22 anmärka vi, att Wbomtune, hvarraed en-

ligt den bifogade noten „tvifvelsutan förstås Euraåminne" i

det här nedsuddade konceptet verkeligeu tyckes vara sist-

sagde namn, ehuru renskrifvaren läst orätt.

Sid. 5, rad. 14 £f. Vid sidan läses:

3 9ftauta(amln ©:

^enrid) Seffitein 1.

3lnbev6 SemLnnin 1.

f>onii Semoiuin 1.

©inifoffi

(Sfftl .^onc^ainen (

hvilket ock förekommer i renskriften, men genom förbiseende

blifvit bortlemnadt i den tryckta texten.
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Sid. 6, rad. 8. Renskriftens Selrä 5 tyckes i konceptet

vara Seicä 9 (?). Efter raden 19 är skrifvet:

^enricf) Se§!tatntn |

vinberg Semointn -} } SfJautalamBt ©odju

^ouH Semcimn

men åter utstruket och flyttadt (se här ofvanf.).

Sid. 7. 1 renskriften förekommer angående Jesper Matts-

sons gods ^ariaétl}Iä i marginalet: ben meb ftgnum ^aflner l^an

{ntf)et, men i konceptet: „t'^em meb etc." och följande namn

äro signerade: ^aiirot§, JluSfila, 93latt{ala, SSartnmaia, ^ii|.nc=

ntemt, .^uc|.nå, ^orljtalar, ^lat^ 5Diainintn, SJcatj 5Duittctnin,

^ouH SSatfainin, Äariaéfl^aa, ^nlbcifa, ^^abano^a, SamBila, Man-^

towon, 5(f!ala, ^ugialU) och Soitfarig. Konceptet har troligen

rätt, ty renskrifvaren synes hafva misstagit sig i anledning

deraf, att annotationen råkade stå närmast namnet ,^arta§=

!l)[(a. Äfven flera af Jacob De la Gardies på sidd. 7 och 8

uppräknade gods, nemligen: SBånga, (S^f^t)^, SSffalaiå, iklax

och Söaimerla, — hvilka 3 sednaste namn äro utstrukna —

,

hafva enahanda signum, men utan förklaring af dess betydelse.

^afltiDla är struket och ändradt till ^iibentemt.

Sid. 8. Efter -Slttcla är i konceptet ^\ta\ia 2 t ^Vmar

(B. struket (och flyttadt bland Jesper Mattssons gods på sid.

4). SeUatS föres i kcpt till SOtaffo <S:n (dit det ock enl. ut-

gifvarens not rätteligen hör). Efter 9}iaf!clat§ ett oläsligt

ortsnamn i O^tmmito.

Sid. 9. Den tryckta textens £}n:)tgå§ 4 bör ändras till

£ltt){gå§ 3, såsom både i kcpt o. renskr. ^aUeBoIe ^? läses i

kncpt tydligt Äalle&öle 1, äfvensom ©iBBote 4,

Sid. 10. Vid 36n§ ^il|30tnen läses cb!^e både i kcpt och

renskr., ehuru ordet är förbisedt i editionen. Efter Soittge=

niemt äro i kcpt 6 tomma pagg. (15—20), troligen ämnade



16

att ifyllas, men hvarken någon lucka eller ifyllnad förekom-

mer i renskriften. SBnber^^art är tryckfel i st. f. Sinber^ant.

Sid. 11. Under 5iurmi8 läses både i kcpt och i ren-

skriften: t 30 g. (?). Efter Ifuar Christiersson till 9it[ta=

niemt är i kcpt hela sidan (24) tom och äfven i renskr. ett

öppet rum; se derom utgifvarns not 177.

Sid. 13. Editionens 93Zäpememt torde böra vara 5Dtal)e=

utemt såsom mycket tydligare i kcpt än i renskr. S<5n§ ^^en=

ninin är ^emmtein i renskr., men 3^nö <-f)emm{nun{u i kcpt.

Sid. 15. Vid S^aipalä läses i kcpt ftnne§ t ©fatteBofen ^ *),

som dock åter är struket. Efter SSroiIa är 5ffiDai§ 1 ttt[)t

9^iiffo struket. Vid DJhinioié står förtän.

Sid. 16. Efter 8 Bri§ 602 är tid frelfe struket.

Sid. 17. Namnen ©tcvBl) . . . ©ri^B^ äro inom kläm-

mer (som saknas i renskr.), hvarvid i kcpt läses ^l)tr}t§ ©.;

häraf synes, att utgifvarns i noten 1046 angående ©tenfulla

uttalade förmodan är riktig. Vid £}uarneBt) är ben el^ne fät=

te§ t arreft, ingen Beffeb struket. Vid .^irtola är gjorbe ingen

Bej^'eb struket. Efter 5(ntefär är ©efteBij 4 struket. Efter

^inberBööI är ^trtola ^reBenbe 2 samt ben el;ne fctteS t arreft

till imberpant struket.

Sid. 18. Vid göreBl) strykes äl}r ffattel}eman. Efter Sop-

^tgB^ strykes 2ÖeifaIa 1 t So^-^piS <£. (och flyttas till sid. 19) samt

^angala 1 t 3:ennila ©. (som ock flyttas till sid. 19) jemte det

dervid stående Slrfluueb Scl>ingf. ^nftrn (jf. utgifvarns not 273).

Vid 53Zeg[evcifa står i kcpt lika tydligt 2 som i renskr. i.

Sid. 19. Efter ^angala strykes SSiif. Efter ^otStar läses:

IS) Måhända den källa, nr hvilkcn i det följande niånpra anmärknin-

gar eller ändringar äro införda.



Her Henrich Horn.

»tln fin hf3tib^. j I . ^-y r,^ ^

Serfiuenfu ij

9iiö[t(ci 1

SaatiS 1

Sufariy 51 ©fattel;emait fövt af Per Er-

Se!^eranba ij/cmc/ss. och för frclfe frebfaClat.

5)an{(a, { 3 Ottmmitto ©. r;ang ^citgbe fnj.

Hela denna passus är dock åter struken, hvadan de afvikande

(både i kcpt och renskriften förekommande) uppgifterna på

sid. 14 torde vara riktigare. — Efter Äatjvila läses ^öpftla 4,

men der bredvid står inttt, hvaremot i renskriften och edi-

tionen litet lägre ned läses .Ää|.i[ilä 0. — Editionens 5ftäfua

bör läsas Sfiäfwa.

Sid. 20. 93tavte(ä och ^ärfämäft aro i kcpt utstrukna

och hafva, att sluta af den vidfogade annotationen, troligen

blott genom misstag blifvit qvarstående i renskr. I st. f.

editionens och renskriftens 3({ttila (i Janakala) läses i kcpt

ganska tydligt 9il}tti(ä.

Sid. 21. Utanför klammern vid ^imKi^' samt under

^alltfo ©ccl;n läses i kcpt. (gfattel;eman. Efter <gemietu-o är

Äär[ämäft 1 Sfiårfru fprfe ©. struket. Efter 9^eiftcfi är 93]nfYo{Ia

1 2Stkn\3§ ©. struket.

Sid. 22. Efter Slottilci är eiiisfada (?) 1 struket. —
JRaiala och 93tu(unla föras till ^-»iinttiö ©. Efter '!i^at. är här

(och på flera ställen) ett litet tomrum, liksom ock i renskr.

Sid. 24. Bredvid Simfaffvi strykes Äi;rfch}.

Sid. 2.5. Några af Lindioedh Classons gods jemte der-

bredvid stående annotation ((Eftter etc.) tyckas i kcpt varit

ärnade att strykas. Framför klammern vid godsnamnen 9tiu=

2



l)a\a . . . ,ipl)bcna(a läses ©ftter ^. ^. 3)c:§ h-cff batiim ut [upra

\}\\)i fin cd) ftn r;ii[trii8 Itfjtib^\ som dock är öfverstruket, hvar-

jemte dessa namn, liksom ofvanföre £;ffwerh), hafva ett sig-

num, hvars betydelse icke vidare förklaras.

Sid. 26. 50^ej:eiicfi i renskr. tyckes i kcpt hellre vara

?[)taj:eroc!i.

Sid. 27. Annotationen ocli eller 9^iemenfl}(ä äro sednare

tillagda samt hänföra sig blott till .^tiicftla. Likaså är annot.

civ intet t Hans Richters bvef sednare tillagd med ljusare bläck.

Sid. 28. Både i kcpt och renskr. läses 1570 ben 12

<Bcpt i st. f. 1570 hsM 19 ©. såsom i edit. i'-')-

Sid. 30. Efter Setfttlä är först %vih\^ (i Ulfsby S.) ©fuert

^orn och derpå @amtilei]årb (Ulfsby S.) struket.

Sid. 31. Framför ©eitilä och I^^mmala läses:

f F. Margreta (Sfuert ©ouö -") 1

\%Qpoi^ 1 5uni[ig ©.
|

som saknas på detta ställe i renskr. Efter Sräffetn; äro de

2 raderna S:irfo(a 1 33trfvi(Ia ©.

^ärenyää 1 Ulfstn) ©ccl;n

strukna.

Sid. 32. Efter Sl^uenfalo strykes följande:

(gftter toung So^anä bref bat. ben
| .^,^^^.^^ ^ .

^.^.^^^^^ ^_
30 SuHj 3I:o 73 till ewärbelig frelfe )

Sid. 33. Framför DJtenoiS strykes följande:

(Sufra 1 \

^aMa 1 i ©. 93^ortcn ©od)n.

2:uomola 1 J

Sid. 35, rad. 6. i st. f. for . . tte läses i kcpt förmättc.

'") Iliu- iir så mycket hellre ett tryckfel begånget, som ilfven iitgif-

varns noter 976 och 1198 derom antyda.

20) Otydligt: Spoxwö'^
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Sid. 37 i st. f. 2Sacfi§ 3 läses i kcpt 3Sact'i8 ea2i)ran=

bamaft 3. Efter .^annula läses:

S3(efnäö 1 SIcfnefalD

Wamhila O 9li)fi;r!e

af hvilka ord blott falo och 9^l)fl)vfe lemnas oöfverstrukna.

Efter ^"i^ailiunö öfverstrykes följande:

S)etta tnfo= Christofer Assers, till SurflDella t ^ortaS ©.

reg mZa\'^ eftter J?. 93i:å j^tolbeDreff bat. ben 1619 22)

limftalanb. (sic).

®eå[e ä^re förft ( Snrfwalla 7 ^ 1: — 5 (5ätr;erij.

gifne imban f!at= ( ^^ittfaievfiuj 1 .1 1: — 1.

Un till frelfe 619. [ Äärelä 4-4.
^avfila ©ätl^eöcjårb i ^crta§ ©.

©arentncfa 4.

hvilket verkligen nedanföre (sid. 70) införes, men något an-

norlunda. Se ock till sid. 69.

Sid. 38. Efter Äarumttu strykes JRunDtS o, samt efter

if)atttla namnet ^aijata.

Sid. 41 i st. f. mh — 5 9)iantall läses i kcpt tydligare

3Suber 5 53kutall.

Sid. 42. £)cl)ben|aro (2ätljc§ix, flock det sednare ordet

åter struket.

Sid, 43. pfrelfena i editionen är tryckfel i st. f. Dfrel§=

man. — Ordet ©tengr. 2 bör vara satt med fraktur stil.

Sid. 45. I kcpt läses SUmarié i, men i renskr. SUmarié 1.

Sid. 46. Kopisten har icke rätt förstått det ställe, der

han skrifver: (^"ftter ^. ^. Wd^ bref . . 614 ty i kcpt läses

t^ette [tcjnum ++ eftter ^. ^. 50fc. Bref . . —614 och med sagde

21) otydligt.

22) Detta årtal förekommer ock flera gånger nedanf. både i kcpt och i

reuskr.; äfvenså 1620 (sid. 70, pag. 85). Häraf synes att räfstelängden, ehuru

undertecknad 1618, derefter åtminstone i tvenne år var under granskning.
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signum äro utmärkta ^ärfoila, ^Vi|:^n(fa, '^'•{tt^aicrfut, aistBarcla

(SCne^KUtola?) och 5Bta(a, vid bvilket sistnämnde läses intet

^. ^. Wl. bre[, som åter blifvit struket. Vid ©t^^einiemi stry-

kes ©amMe frelfe samt vidare:

SStmmelaln) O
|

.pvirhla 2
J

Sid. 47. SSalboila 1 är i editionen tryckfel i st. f. 25sa(=

botfa 2.

Sid. 48. Renskriftens 3?or är i kcpt. S3orgå ©0(i)n.

Sid. 49. 1 editionen är SSatBatniu 3 tryckfel i st. f.

SÖai^Hitiun 2, såsom både i kcpt och renskr.

Sid. 50. ^rcfh; 1 t Jlcnala läses i kcpt bis. Derefter

är ,!^änbcfä 1 struket och bärtill tyckes annotationen än hm-

fer 1 [fattf)cman . . . BeffebI; hänföra sig. — S^ölBo är i kcpt

ändradt till S^otterkMe 2. — ^iif^attula 1 t är^trmc @ccl;n stry-

kes i kcpt och härtill hänför sig annot.: 3tr tn^tt till Henrich

Flemmingh.

Sid. 51. Renskriftens (Scli^eblm ©od)n är i kcpt ©ic=

mtnbfta ©pcl)n. Derefter läses: (Jftter Ä. Wcå ©tolbebreff i^at

ben 1 Sultj 1619 -^), som saknas i renskr. Vid (5ä).^|3elä,

Jll}(amäcfi och SoulaUi, som äro signerade, åberopas i kcpt

St. eiv3t§nuinbg bref ^\ibl; ^ri}8 ^4) ^^^i b. 10 ^iili\ 94, som

ej förek. i renskr. — Efter ^farlöh} läses öfverstruket i kcpt.

Arfficed Johansson.

Sviftano 1 i SlMrmo (5i:cT;n.

Siiolola i Hiefå (5cd)n

samt vid sidan annotationen: £)frclöman äl)X tonbcr Thomas

Erichss. till Slonifoila.

Sid. 52, rad. 3. Renskriftens *^lnno 1381 är i kcpt lika

tydligt 2l:o 1380.

23) Jf. förog. not.

2^') = Per gviui i not. 712.
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Sid. 53. I kcpt strykcs Poull Hansson och ändras till

Hans PouUsson såsom i reuskr. — Vid Thomas Esldllson

läses Ofrelymait i kcpt struket. Efter ttlt .!pietämäft har kcpt

i SStrmo (Sod;iT.

Sid. 55—58. F. Karin Beinholt Lapz efterlatne @u=

tia . . Äanimiyto förekommer ej i kcpt, hvars pag. 69—72

äro förlorade. — Jf. om Lapz här nedanf. sid. 32.

Sid. 59. Editionens ©iifulu tor]."'cre h '^^ tryckfel i st.

f. @u!"ulu tor]:crc .[.

Sid. 60. ^tvirmalatci 1 t äi>emo ©. är i kcpt inskrifvet

i st. f. 3'of'i-^ (?) t ©e^mefi ©., som hlifvit öfverstruket. Un-

der SarS Siatifaiucu står i kcpt. ^penrid) ilnbem.

Sid. 61. OiVer @noto(a o. f. strykes i kcpt Samsson

De lamott till Sac(}iö som införes på följ. sida.

Sid. 63. ©alciS 2 infördt i kcpt i st. f. ^trftula, som

flyttas ned, hvaremot (Saloiö strykes nedanföre. — Efter

Söä^Hifljlä strykes i kcpt ^rtjnfnta (?) 1, hvarjemte (SanblDcla

2, .^aKluotä 7 och lipapviniemi 2 slutas i klämmer, utanför

hvilken annotationen ihz^t äl;re iuttt \>\[)i <.^. ^. ?0i. breff stry-

kes. — ©ra 22, som ock läses i kcpt, är ett fel, som hlif-

vit qvar då jvrtjul;t(a ströks.

Sid. 64. Efter ^penrtcl; j^ottatatneii läses i kcpt 3lnber§

ibibem ^-, som förbigås i renskr. — Vid ^Hicfala läses i kcpt

.^ivitmo ©oc^n, som ock i renskr., ehuru på orätt ställe. — Ef-

ter ^arnuilattit strykes Äorfiuig 1 od; ^pettnmärft lu) 2 t SÖtrmo,

som dock hlifvit qvar i renskr. — Vid .^'o^famme 4 läses i

kpct äf;r nu el)n beljoUiu 618, som saknas i renskr.

Sid. 65. Efter Sorltlah) strykes i kcpt ^viilte, hvarvid

står äl}r ffvitt.

Sid. ^'o. Efter 9)uirfuiy följer i kcpt ^vl)tkterfiut (i Lop-

pis S.), hvarvid 13 är struket. Åter Ollila, Sad;ttö o. 3erf=
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njenpä slutas i klämmer, hvarvid läses ä^re f^eSfe Hjär, som

saknas i renskr.

Sid. G 7. Editionens ©écf^ 1 är tryckfel i st. f. ©crf^ 2.

Sid. 08. I kcpt står blott (Snc^ier, men tillägget 1 [fatt

saknas. — Efter ©iicfula strykes i kcpt Sa (?) mmtia 1.

Framför Erich Axelson läses i kcpt med annat bläck tilläg-

get S;,. jt 931 bvef bat. ben 20 Sulii 619 ''-'>) mibeu abclicje ^n-eöi=

le;3icr att niiite fa läncje S;). 93i (Sommtöf. (struket) ^. ,^. 5)Z.

(struket) tcfe» (struket) terft?y Ijouom brufa »t^t Itenft, hvilket

saknas i renskriften, ehuru utgifvaren i not 920 verkeligen

excerperar det citerade brefvet. '
— Namnen (Snefoff i, iRef)Di'

nin 0. 3;öai[;Lnuin äro utstrukna i kcpt. I rad med '^'Ra^i .^en=

rid)ö[. läser kcpt .ipapantemi .\, icke 1 såsom i renskr.

Sid. 69. Efter gob^ till frelöfe är i kcpt struket: ccf)

lotta berföre tu (tre?) warad^tige ()e[tar. — Efter ''})alifatö 3

utstrykes i kcpt följande:

Christoffer Asserss.

^Porta§ ©oc^n S. An- Surfiintla 7 h cre — 5 ©fattef;eman In^gb

ders Larss. till frelöfe ber @ätf)eégarb.

m^ttj. Jp. ^. 531 (ion= ^ärEina - 3 till ®ätl;erti

firmatiou bat. b. 20 ©areutada — 4

Sultj 613. ^tttficrfiin 1 .^ — 1 ä^r @fattegob§

Mäuia 4-4
men införes på annat ställe (sid. 70), dock något förändradt.

Se ock till sid. 37.

Sid. 70. Efter ©areutacfa var ursprungligen i kcpt en

tom sida (pag. 86), som sedermera fått emottaga följande,

med ljusare bläck skrifna tillägg:

Jochim Berendes.

©trömöberg (5ätl;eri

'^•) Jl'. not 23.
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S^orabbacfa
i^iiber dlci oå) dlööx

$l>nber c^årbeit

Mrfot

%u\hl)

SÖa^aierfiui J

©äfiuäträjl ©citl;crtj

2)romknn —
©arpom —
^•mbom —
©ptutfunb — (struket)

©piutfunb ©ät^ert

Henrich Wredz 33arn§ gob^

t (Slimä [j.

^ofmannäé ©ät^ertj

5^. Söedofft ] öuber gcirben

S^ummiy

(Säling

Hela detta tillägg bör jemföras med sid. 71.

Sid. 71. Har i kcpt följande, från renskriften betydligt

afvikande innehåll:

JocJiim Berendhz till <Strom§bärgI;

ben 24 7brtg 614.

. beéfe Itgga ifrdn gårbeii.

till grelfe <

93itd}tl5bLne ..51
barfot 5

®trLnn)äBerg-'^)4

i^or^bada ... 3

i^l el;re H. Jesper Mat-

zon till Biiber|.''antt

ä^re eptagna af ©tröttiSs

bergS ägor.

-'') Inskrifvet med annat bläck i st. f. det strukna ©vimbfcc^virb.
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Henrich Wre-

des Imrn ni^ttj. Ä.

©arlå breffbat. ben

21 Sultj 603.

f(StoreafLfi .... 26

<Baxh) 12

S;c{t3v-iffa 4

GttiUkä ficrbiuvj

©ätliertj

©limä ficrbtucj

6 [jemau äl;re

till' (2ät[;erij

5^onuefo[ft 7

Sal;a27) 2

<9litmmt§2 8) .... 9

©ältnc^ä'") .... 10

©amoiDcft ^'^) ... 16

^cfmauSnääå 3') . 3

53^tcl;elg[^ö(e 3^) . . 5

'Sfimmoböle ^^y . . 7

53hiItola 8

.f)crttula 4

^c^iola 11

^ånv3i[to 10

dWtnia 34

i^3.^etpo(a 22

a^-itulah) 19

2;eutafofft 8

[
S:afiuc[tah} 12

\ Soaufaln) 7

mautäilatui 19

SSic!i(ah) 18

^l;i[piilaln; 12

^ömellaiocfj 30

Qtuialabti 15 (" @ätl;eSi>uben ^^).

93iol;eutemt 10 J

^äf^eSvjarb 3*)

äf;re Q^n mitt tfrå

27— 3-2) (ifvcrkorsadc med annat bläck.

33) Ändradt till ^timmobötc.

^') Annat bläck.

^3) Annat bläck.
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Sid. 73. Efter Serfualla strykes i kcpt

Jungfru Catharina Flemmingh 33uber

©luebtc gvirbt;. (Se sid. 88).

Ofvanför 23åi\3a ©lh1)u står i kcpt grelfe t.

Sid. 75. Efter Slväffeböle strykes i kcpt SegerSh; (?)
—

1 { SoppiS ©. Alla N. Börjes gods (utom Sac^eniöbV)) aiigif-

vas af kcpt ligga i ^Periiå ©odjen, livarom ock utgifvarns not

1028 upplyser. 93ta(aröln; läses ganska tydligt i renskr. (och

i editionen); dock säger utgifvarn i not 1027: „ någon fastig-

het med det namnet lärer dock icke finnas hvarken i Sve-

rige eller Finland." De forskningar, som anställts innan

detta ntrönts, äro i sjclfva verket föranledda af ett skriffel,

ty på detta ställe i kcpt kan lika gerna läsas 5)]alm8lU), hvil-

ket nedanföre (vid uppräkningen af adeln i jSyland) hevisar

sig vara det enda rätta.

Sid. 76. Bertil Jörenssons od) har i kcpt blifvit infördt

i st. f. det strukna Ture Johanssons.

Sid. 77. Vid ©äfcjit och ^åri§ bortlemnar editionen

^åi\30 @cd;n, som läses både i kcpt och renskriften.

Sid. 78. Vid Sleöfio läses i kcpt 1, som saknas i ren-

skr. Vid StKe 5rbborfurö 1 strykes i kcpt. ber tblanb gammall

frelöje 4. Till 50^ummla,r anmärker utg. att det bör heta 5^umm=

laj:; så läses ock i kcpt.

Sid. 79. I kcpt är tifl .;^inbel)aar infördt i st. f. det

strukna tiU ÄiiUa. Vid de rader, som börja med Henrich

Pålson läsas orden ttlfatt imber Saub^fal^nan både i kcpt och

renskriften, men hafva bortglömts i editionen.

Sid. 81. Vid de rader, som börja med Matz Matzson

tillägger kcpt (men icke renskr.) tilfatt Ditber Sa«b3fal;uau.

Sid. 82. Efter f;ärebt strykes i kcpt:

Johan Hanss. titt 2)rä;fbl}

)liuftevln) — 1 iBargo ®.
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Efter orden ^nntffet ^nUa (rad. 15) strykes i kcpt orden S.

Jören Båye kfem.

Sid. 83. I st. f. ©erfore f;a[ira läses i kcpt 2)e§fe I;afira.

Sid. 84. I st. f. \ i 23rebf?att läses i kcpt \ jlvitt i

IBretffalf.

Sid. 86. Efter 3Ibe(äpr;anan följer i kcpt en blank sida

(p. 106); derefter fortsattes liksom i renskriften.

Sid. 87. Ofvanom ©omenbacfa strykes i kcpt Slitrfe|:ära

1 t SStrniD ©ocl;n, men annotationen ä^r förln^tt till Henrich

Flemingh [or ©amlecjåvD t Sam).nå qvarlemnas (jf. sid 18 och

här nedanf.). — Vid 5ui[;bl} och ©ommeroD läses i kcpt med

annat bläck: förh}tte för ixoianfta IabiU3årb t ^i\lh\) (Sod)n.

—

Efter F. Elin t [in Hföttb strykes i kcpt: ©ermott [fall eftter

^eiineö böbf} fvinneö unbcr ©renan, l;enneö ganiHe frelfe till eiuär=

belige äcjo S^^^ki Sätfieövjarb ^Å) gobj ber inibcr t Sla[iim[ta(anb.

— Vid ©am(ev3arb läses i kcpt bv)tt för Slurfanpäre i SSirmc.

Sid. 88. Bredvid ©öftanS strykes i kcpt 91aulan§ (?) —
2 l)är^">å ingen bejTeb, men nedanföre upprepas, liks. i renskr.,

Sfiacjlauö t S^crbiinjftni 2 [;är :pci ingen beffcb. — Vid ^oiigleirtf

står i kcpt: 9Rb opå tljettvi ^yougleicif l;afaier ^. fö(aug glemtng

^. ©tg:g buef "ixxi. ^t\\ 2 7briö 94 c^^a ^aptr, od) äl;r famma

bat. brefiuet rencueret cpå pergament ed; berutln ut^eflutitl. Vi-

dare angifver kcpt genom ett signum, att annotationen efter

å\ ©tgiSmunbg 33r 2 ©ept. 94 od; Ä. (5ar(S ^^^ konfirmation

8 Slpr. 1G08 hänföres icke blott till ^^antlinf, utan ock till

Ävila, 330100 och g^ongleiutjf, samt genom ett annat signum,

att annotationen (gfter ^. (äarlg bref b. 10 Sulij G2 ttl frelfe

hör till S:l;omaébij, S:räffcnbe, <V)i;ffh)Ia och 3itjc 3:rcf!'enbc.

Sid. 89. Efter Ht- Jesper Mattsson läses i kcpt titt

^arfiuila. Vid ^pud;tig och .^alila läses i kcpt med annat

bläck äl;re ffatt. Efter ^uttila strykes:

s*») Bortji^l. i editionen.
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— Efter ^])er6b0(e strykes ^Mttfapää, men qvarlemiias annota-

tionen ret)ccerebe§ till 616; äfven ^apeffabl} och £)fre .^^rfebt)

strykes, men samma annotation qvarlemnas, som i renskr. —
Efter 5^a[we(a strykes i kcpt ^Meylarlu; 1 ffattcfieman.

Sid. 91. Efter 9IlU\ 78 börjar i kcpt ny pagina (114), men

innehåller blott, under signum -|-, ett tillägg till den följande.

Sid. 92. Artikeln SStiborc^^ S[;än är i kcpt mycket om-

ändrad. I st. f. tt( Sialiö t Sötjborjg <S. stod i kcpt ursprung-

ligen till -2)[faiertfiui ^ O- Efter SSi^olaBl^ strykes i kcpt ^f!e=

terhinln; Sanbiuta Be be (?) t dUala ©. Framför ^uttevfelfib^

strykes ^altinnfart | [fatt 93i. 2. och flyttas ned. Efter ^ifo=

jlalla strykes SÖi^^oilabl) 4 [fatt. Orden -5lf Anders N. . . dJX)-^

txjxt. ©. förekomma under signum -[- på föreg. pag. (se till

sid. 91). I st. f. renskriftens Unge Lindioedh läses i kcpt

Unge Lindioed Claussm, om h vilken se utgifvarns noter 1183.

1215. — Bredvid Siaftaöbl) strykes i kcpt ^ilpiaiocfi, men qvar-

står dock i renskr. •— Efter 9iaf;ifala strykes i kcpt:

5Irf cftter Anders I 93unntala 1 1 ^.^„

NtUss. till 3:ah5
I
^unctalla 1

J

^ ^

Vid 9fiijl)ola läses i kcpt [etteé i arreft.

Sid. 93. Vid 9^i)cfoiia läses i kcpt I jlatt i ©äcfeierfan.

Dels vid sidan af, dels efter detta namn strykes i kcpt:

93talmybi) i 3:enala

S^äcffalvicjobé i Slenala

©od;n Dcl} foubrutit

.

Sawialabi; 3ö) 4, DJuilvi (Boå)n

Lind. Clauss.

Äitcfilla (?) I [fatt t (&!^,x^\\\.

37) Yäi = '2)[fjemn på sidan 93?

i«) Viil = Sanjotabt) ofvanf.
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Vid annotationen till ^urftHa skritVes i kcpt med annat

bläck (liksom svar på den deri innehållna frågan) '"J)autfatta

Änders Nilss. till Zaliv. Efter 93iantfa[(a och ^iirfi[(a stry-

kes i kcpt det inom samma klauuner hörande itiKtola, som

ock saknas i renskr., ehuru denna (liks. ock kcpt) qvarlem-

nar 3 ^rcB., som numera bordt ändras till 2 ^3)reb.

Sid. 94. Vid ©trom§iiä§ . . . ^^vittulatU) citerar kcpt (men

icke renskr.) ^. @rid;g bref batum beit 10 ^lug. 1562. — Vid de

4 följande godsen citerar kcpt åter ensamt S^. W. ^. (äarlé bona-

tion 16 7(8?)bri§ 608 cd) ^. Ä. 931 goufirmattoii beit 3 Simii 614,

hvilken, anmärkningsvärdt nog, upprepas här nedanföre samt

åter vid Esldll Linnarssons namn på sid. 98 ; se sist anf. ställe.

— ©ofminuiln) 2 i jl. 2 är tryckfel i st. f. Sefnumah) 2 ^ f!.

12, såsom i båda handskrifterna. Efter ^arfoila läses i kcpt:

2Stf;i[tnlit3ttb[; för pf^aubatabl^ ^talUolah; 3 dMolax (5od;ix

frelje eftter S^. SX. ^uiftash) S:\>aiti(a 1 6 mantal

©arla. bref ben 16
J

3{a[;tta(a 9iad}oi(aJ
"^

3e|!ig <Boå)n

8brt§ 608 oc^ ^. 2.
]

^aKufanimi 1 SÖeiiuela 1 ffatt

©oinila 4 m.

^eiuitla 10 ni. 1

men allt detta är åter struket med annotationen finiicS i läng=

ben anuorftäbeö, hvarmed afses sid. 92 och sid. 98 och hvaraf

framgår, att man förvexlat de 3 namnen Unge Lindicedh,

Esldll Lindormson och Esldll Linnarson (om hvilken sist-

nämnde utgifvarn i not 1214 säger „ denne man är fullkom-

ligen okänd"). — Vid '3tdra (5unira) och ^acfetla läses i kcpt

ej blott ä5ibLn\3§ ©., utan ock ben 2 SuHj 612. — Bredvid

Anders Skälm läses i kcpt:

§0{^beu cji3re beffeb o\^a t[;e S. Lars Skälm ^'••) l;af=

irer etf tnförbt t Oiäfenffapcn — 614.

39) Denne näninea uUsIckc i renskriften, men vill pä skilda ställen

i utjjfifvarns noter; se registret.

50i (konfirmation

3 5suntt 614.
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^reb.
Äoritlä ij

som strykes, hvarefter med annat bläck skrifves:

Lasse Skälm, till 9iV)garb.

Äurftfa ]
tlictte Imfluer V. Lmdived Clauss. frelfe.

1 2 ^reb.

^^'iltola J

ocli åter strykes. I editionen är y^ciic^Ie tryckfel i st, f. ^oiic^be.

Stället DDiaffeitta . . . Sunnifalah) lyder i kcpt något annor-

lunda, neml.:

m. ©on[tr=

maticri bat. ^

ben26f28?)

Sunti 613.

Äorfmenfanba In; 1 [f.
7'

tcn^ä{3bt) \ 1 ff. 3

Sämlnäläh)
J ^ f!. 1

Smtnifalabl; i
ff. 1

1 9iäifOla ^ fe.
ij

Framför det följande ^Duifftcla etc. strykes kcpt:

C^>iUinoIab^ i
fe. 1.

j
Samalabi) ff. 1.

tfjegfe 2 ä^n-e i ban§ Hf3tib!^

ben 8 Sun. 610
bat. b. 16 3uuit 606.

SeffiS ©. tbcéfe 2 ntf}t fin

ocl) fin buftruö Iifå=

tib ben 5 Sbrié 603.

l^Hirpå tntit
I

beiinft breff.

a-lsiafeci(a(?)^ Iff.
\

\ ©at^eöijarb j

^

aiuffoi 6-n.3 )

Om stället: Henrich Bertilsson etc, se ofvanf. sid. 9.

Sid. 95. I kcpt. ändras Pe?- Poulssons (Snfa till Biskop

Poulss. (Snfa. — Editionen har tryckfelen frelfe ttl i st. f.

til frclfc samt m^oila i st. f. Söi^otla.

Sid. 96. Bredvid titeln Mänsigk Baranoff etc. läses i

kcpt;

^tttfela.r fterbinj

^urifala ttonb

^leiueö tionb

I kcpt, livarest namnen stundom äro i annan ordning än i
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renskriften, läses först 3f'-'*taln; 1 samt oraedelljart derpå '^tc=

ia^ 2.

Sid. 98. Vid de inom klämmer slutne orden Olcfala .

.

Stirfala läses i kcpt [fatt. Vid Dil)b^i(a läses i kcpt: betta ål;r

[tabv^a Ijcnmn [örfrågag f)uru t^et Dnber frelfe fommet äf}r. — I

editionen är # tryckfel i st. f. ^. — Angående artikeln Eskill

Linnarson jemföre man härofvanföre till sid. 94.

Sid. 99. Innehållet af halfva sidan (från Jacob Simons-

son . . . förlänt) saknas i kcpt, utan att detta bär spår af nå-

gon lacuna, ty efter det p. 122 slutat med namnet -JRal^ifala,

börjar p. 123 med titeln Äort ^Btfiegf; opå Slbelen etc. (liks.

i edit. sid. 100).

Sid. 100. Kcpt har Jesper Mattson Kruss, der i renskr.

blott läses Jesiper Matson. Efter Claus Horn har kcpt Axell

Kurck titt ^dtnoila, som saknas i renskriften.

Sid. 101. Efter Henrich Mo7isson har kc^t Olnf Dufioa

titt ^l)[luifl)tta, som saknas i renskr. Efter Johan Månsson

strykes i kcpt orden: Ifioar Giöstafss. titt ©aufttla cd) (Sär=

filax böbf).

Sid. 103—104. Efter Per Persson od) är frelfe lyder

det återstående partiet i kcpt (pp. 127— 148, af hvilka dock

129— 132 saknas samt 134 och 148 äro blanka, som följer *<^):

5:^e8[e effterffnne äf;re Ofrelgfemän, cd; ä^re

mebl; gifttermätt fonipne timitt ^reléfe gob^ oå)

fombltge af freléfe 53tDberne, ötljt 5lbo lä^n.

Hans Persson i ^u^D (not 717).

Anders Hansson i ,f)eliebebfia (n. 774).

'»O) Detta parti, hvilket, enligt öfverskrifterna, utgör en slags summa-

risk rekapitulation, tyckes i renskr. hafva blifvit till stor del utelemnadt, så-

som innehållande föga nytt i räfstefrågan. För att underlätta läsarns besvär

vid jemförelsen, har jag inom parenteser anfört de ställen ur editionens no-

ter, hvarest ifrågavarande personer eller orter närmare omtalas.
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f Henrich Larss. i ^oxhanåå *
'
).

tramittoj Erich Hansson i SSreta (n. 777).

S^Ötrmo ) Arfwed Johanss. i Taivio *2) Thomas Erickss. (n.

708) berföre tienft

Knutt ErkJiss. i ,^emen!l}rfa (n. 790).

Hans Larss. *3) i 5Bi31ö Äued;te fenbrid;.

Nlels Månss. till Sirmula -^M.

Erich Jörenss. till Subifnlla (n. 846).

Henrich Jörenss. till SStborg (n. 842. 844).

Jon Planting tifi Äatftla *^).

(P. 128). Måns Perss. till Äutfila (n. 839. 840).

Erich Axelss. ttU 9^e^acfa (n. 920. 921).

Barthill Neurodt till å\u-l;una (n. 358 f.).

Jacoh Hanss. till ^\icl"aiucl;ri (ii. 602 f.).

bob"^ 618. Arent Skäringss. till ©örååré (n. 637 f.).

Claus Galle tiK 3ärfe)alla (n. 643 f.).

Hans Ragioalss. till Serfefatla (n. 702).

Fredrich Kuhitz (n. 850) till ^Jtareierfiui 4 6).

^arc^ay ©. Jören Jönss. i ^^art^ala Ssnber Saltman *~).

SBemc». JoVen Jacobss. t Dxumelaj: ©lotg ©ecretartii§ *^).

Jf. elzahriell (gfolraefter t ÉBo ^Q) (struket).

^ncÄ SÖadjtmcfter i SBorig (n. 804).

*') I renskr. mindre riktigt SRorbanÖ. Se utgifvarns n. 775.

4"2) Ej i renskr., men väl omtalas en Arvid Johanss i Tochvio i Reso

af utg. i not. 710.

*3) Ej i renskr., men flere med detta namn i ntgifvarns noter, se

registret.

4'') Se utg. n. 825. 826 samt här ofvanf. sid. 5.

*5) Se utgifvarns register.

^'') Väl = ODtärfuiö i renskr. Se utgifvarns register.

") Tillägg till utgifvarns n. 713.

''*) Ej i renskr. eller hos utg.

''ä) Hvarken i renskriften eller hos utg.
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(P. 133). (vn!ior od; oml)nbtge barn mi)a^ abell i^il)i 5(bo

céi S;af[uia[taf;u§ läf;n.

2^. Sigrid m nurala (n. 901 f.).

F. Margreta Efwert Horns till Stanfat^ (n. 211 f.).

Jungfru Cathrina Flemming titt Sluibia (n. 1131 f.)

(struket).

i^. Karin ttll DJiälftk (n. 390 a).

F. Kirstin Gudicli Finkes till ©unnäci^^ (n. 446. 447).

F. Anna Hans Boyes titt 5öä,rio (n. 842 f.).

Poidl Stilekens eftteilåt^ite ®nfia titt 93tonifatta (n.

889 f.).

Carl Becks Oiifta titt ^tutliaicrfiri (n. 895 f.).

Efwert Delwijks (Snfia titt ©oraiy (n. 444 f.).

Henrich Tönniss. barn titt %)Qxm (n. 813 f.).

Carl Jacobssons (Eufta titt Jvönifl;tta (n. 641 f.).

Hans Perss. (Swtia titt ©toreln^n (n. 694 a. 781).

Hans Poidss. (?n!ia titt Äi}nemcicfj (n. 742).

Matz Marcuss. (änfia titt A^eitamäcfi (n. 745 a).

Jören Prydzes ©nfia titt l)\l)til\) (u. 740).

^ i H Brita titt SerfeftaKUe (n. 758 f.).

•^^.^'^^^
\ H. Anna titt ^öorftebcle (n. 763 f.).

ö^t^ie
[^,_ j.^^^.^^ Reinholdt 6ar3 titt ^uftenböle ^«).

Jungfrit Walborg titt ^nlfiS (n. 768 f.).

cfrelS gifte F. Kirstin Oluf Finkes titt ^i\irnää§ (ii. 761).

SBemo. H. Karin titt ^orfnng (n. 765).

i^. Dorothea Claus Flemmings titt Säd;ti§ -^

'
).

H. titt ^ottefutta i Äini: ©. ^2).

50) Densamma som namnes i not. 766 f., dock lilser jag i kcpt hellre

Capz (1. Carz?) un Lapz. Se ock här ofvanf. sid. 21.

51) Se annot. vid editionens sid. 36.

52) Menas utan tvifvel enkan till Bengt Galt, om hvilkeu se n. 770.



33

Samuell lUes ($nfia F. Margreta (jf. n. 700).

Wellam Vggelbys barn til( ^arfu (n. G69).

Måns llles ©lifta till ^PreftefiiOa (n. 1171 f.).

Anders Larss. @n!ta till 53Lnttila (n. 640 a).

Anders Frises @n!ia i 3ftaifi.n§ t 23iernD ©. •^^).

F. Elisahetli till ©ioUiv (jf. n. 285).

fP 135). 9fil)lanb5 5lbelen, utfti 9iaöiebLn\3 53åvgo, od) Äl)m=

mene gårbg Sä^n.

Her Sten ^xt\\v>t till 9iag[eborg.

Åke Tott till @iix)unbebt) ^*).

Samuell Cohrandt tiH 23imbi5le (n. 668. 670).

Ake Sioantesson tiu ^Ijalci (n. 948 f.).

Jochim Berentz i\^ ©tvÖm§berg (n. 955 f.).

Erich Båije till 3§nääS (1022 a. 6).

i^rns^ Creutz titt ©arflvela^- (n. 1033 f.).

Niels Båije m ?IKalm§bv-^-^).

Per Dnfva tiU gjiunlebl; (11. 1028 «. 6;.

Erngissle Perss. till ga^baall (ii. 1029 f.).

Jöns Perss. HU 33erg[tcib (n. 1015 f.).

Johan Sa^mielss. till ©amblebt) (ii. 993 f.).

Hans Jönss. iiU åxaUd (u. 1004 f.).

Bengt Larss. till ÄräVelbl) •'*^).

Jacob Bengtss. till ©annänö (n. 1049 f.).

Gerdt Skijtte tiU 93tunfenää§ (n. 1050 h).

Peter Nassacki titt ^'Zicfebt) (n. 1011 f.).

Claus Clauss. till 23ri5tor|) (n. 1119 f.).

Erich Barthilss. tiU SJRältgila (n. 1142 f.).

Johan Bengtss. tiU Ofeboa (n. 1107 f.).

53) Bör möjl. läsas i öentmo ©., sy se edit. sid. 51.

5*) Om honom ofta i utgifvarns noter.

^5) Se utgifvarns not 1027 och ofvanföre till sid. 75.

"'') Se edit. sid. 57; dock upplyses af not 1000 att kcpt har rätt

3
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Lydich Matzon ttö ©tenfuaa (n. 1045 f.j.

Lars Lmdelöff titt ©lähDijf (n. 653. 1146 f.)-

Henrich Olss. titt SÖäcfeierfini (n. 1057 f.).

Hans Wittenherg titt ©parbvicfa (n. 1062).

Rohhert Götrij titt ^umblefunb (n. 1077 f.).

Torsten Henrichss. titt 5Rorfutta (n. 1055 f.).

Claus Barthilsson titt ©öbevfutta (n. 1043 f.).

Mörten Grabhe titt Äåffig (n. 1144 f.).

Niels Perss. titt ^aifc (n. 998 f.).

Johan Månsson (väl n. 1010 a) (struket).

"^
Henrich Christiernss. (n. 1211?) (struket).

Henrich Christiernss. titt ^e^-^^ott
^ '').

ilfor^en Poi^z titt ^Poitsafa ^s).

Johan Månss. titt ©ambtebatfa (n. 1010 o. 6/

(P. 136). 3:^e§[e eftterf!r:ne befittia SSvnimme§ (sic) grel=

[iégårbav, o^ funna berié ^reléfe intitt be=

»iéfe, ötl^an ^afwe ©ombtige tnja od} [omblige

tre, ^ottett el^n ^eft önber ruétienften, oå) t)aftt)e

inge flere ^eman ä^n t^e fielfwe befittia.

Sårgo ?ä^n.

Barthill Bengtss. titt Saöjarebl? (n. 1075 f.).

Mafz Bengtss. titt ^artenääå (ii. 1084).

Hans Henrichss. ibibem (n. 1085).

Hans Lydichss. titt Såt^trijf (n. 1087 f.).

Lars Jörenss. titt SÖo^alfl^- (1094 f.).

Lars Matzon ibibem (1096).

Henrich Matzon i 3ftinum (sid. 81 och Keg.).

Hans Simonss. ibibem (sid. 81 och Reg.).

Mörten Henrichss. i (Sobei* wäfofJi (n. 1105).

") Not 859. Se ock utg. register u. ^epåt.

5*) Se editionens sid. 85 och utgifvarns reg. under ^öi^.
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tilfatt önber

l'anb3fa'^nen

att gore

tienft for be=

rig ^eman.

(P. 137).

'(BarthiU Jörenss. titt ^råfoö (n. 1082).

Karl Knutzon \ S;evftt)ijfe (n. 1091 f.).

Clmis Barthilss. ibibem (n. 1093).

Matz Matzon i 9iinum (n. 1097 f.).

Henrich Poidss. t MvåUö (n. 1083).

9fia§[e&oi\33 läfjn.

Jacob Hanss. till ©fitinbärf (n. 115J f.).

Simon Hanss. ibibem (n. 1151 f.).

Barthill Simonss. till Biövnp^ (u. 1154).

Mörten Erichss. titt Äägva (n. 1156 f.).

Pädher Poitz m Slmala ^^).
^

Cliristiern Knutzon tid ^oifiralla (n. 1167 f.).

Mörten Grabbs i ^åjTté (n. 1144 f.).

Ä^mmene gårbj lä^n.

(i demia artikel, som åter förekommer i slutet (se nedant'-

n, 80), äro de 24 raderna Peer Christofferss. . . Michill Erichss-

af samma innehåll i renskriften och konceptet, derpå fort-

sätter det sednare något annorlunda, nemligen):

Hans Poitz titt dJox^h\) (sid. 85 och Reg.).

Sigfred Jönss. titt 33rebf!aU (sid. 104 och Reg.).

Sigfred Jönss. i i^uöeböle (sid. 84 och Reg.).

Thomas Sigfredzon ibibem (d:o).

Poull Henrichss. ibibem (d:o).

Gorgonius Erichss. i ^afloio (1104).

2;^eö[c ä^re Dfräl§[i§män, oä) he'\\ttie freléfig lie-

man öt^ij 5flJ^lanb.

Tönne Henrichsson till S;Dm|.iteba(fa (n. 1100 f.).

Johan Jacobss. titt SBolftab (n. 1160 f.).

Simon Larss. ^o^man titt ^urifebt) (n. 1099).

Hans Roott .^Dipman i ©trompt) (sid. 85 och Reg.)

2)e§[e l^afinci

tilfatt unbev

Sanb3fa!^nen

att tiene for

berié Ibeman.

(P. 138).

59) Not 1158 f. om ortsnamnets olika skrifsätt; jf. nedanf. n. 79.
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Erich Michelsson i MrfuUa (n. 1169 f.).

Lars BartMlss. i miå)i\^ titt ^uUa ^^).

Mörten Perss. i (S,nå)^h\) forbom 8ent3man i ^{m=

mitto (n. 1148).

^ „ . «r^.r f ^råfetorp.
Rottqer Beussman t SBtbora ^ ^^ ^^ ^ ..^„.^

^^l5Dknfeh) (n. 1103).

Johan Siyfredzon ^aftuer ett fre([e t)eman utl)i öfwer

5)calmb^ t %emla @o(^n <'»).

(änftor od) onn;nb{ge barn [om ä^re aff grelfe

Dt^i 5f?l?{anb.

Jungfru Caihrma Flemming tiH ©luibie (n. 1131 t".).

Clait,s Boijes Fru titt ©ännääS (se Reg.).

Samuell Jonss. ©nfta ttU ^acfcirebtj *^'-^).

Daniel Goloioitz (Snfia titt ^ant^nääé (n. 1006).

Ture Johanss. barn titt ^bl) '^^).

Jacob Olssons ©nfia titt S^ålftab (n. 1162).

Mörten Claussons (Sntia titt 9^ummelav *^'*)-

Arfioed Thönniss. barn titt Sliufterb^ (n. 974 f.).

Erich Tönnissons barn titt 93io(neb^ (n. 1189 f.).

Arfivedh Christiernss. barn titt 2)omarecjårben (n.

1072 f.).

Jacoh. Henrichss. barn titt ^inb^bl) (ii. 1032 a. f.)

Bengt Henrichss. barn titt ©ött|lfov3l; (1069 f.).

Dyrich Perssons barn titt Sernböle ^^).

Knutt Jönss. barn titt <yorp^ (u. 1150).

Hans Bengtss. barn titt ^onäéö (n. 1155).

eo) Se ofvanf. till sid. 79.

e«) Ej i edit.

**) Väl densamme som Salomon Jönssoit i not lOOl f.

t^S) Om en Thure Johanss. i not 1049 o. 1072.

6*) Se edit. sid. 78 och utgifvarns not.

^^) Väl den i not 1018 omnämde Didrik Perss.
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Henrich Henrichss. barn tiU ©räfa (u. 1174 f.).

Lars Henrichss. bailt ttH ?(}iDi[io (n. 1165 f.).

Henrich Wredz barn ix\[ ©Hmää (n. 963).

(Pag. 139). SBiborgs gäf;ng 5(bea od) 35t^i ©afirolay.

Eskill Lindormss. tid ©trcm^uääé (1191).

^«(7ers i\^te?ss. (Snfta tifl Salig (n. 1180 f.).

Lindwed Olaussons (gnfta titt 3flafe(a;L' ^*').

t)afL\geb3t

fin Ixhm
Erich Anderss. möéjetotcf tiH g)?af!o{la ^ O-

Pädher Anderss. titi Äonfoila '^*).

Mänsigk Baranoff Uti ^uttuta (n. 1207).

Afanatzij Nasakis ttff Säffelä (n. 1210).

Anders Skälm ttfl ^afiranbaierfmj (n. 1193 f.).

Per Poulssons arftctngar tiH Sttioilabl} (n. 1200 f.

1219).

Christoffer 9?^gfetD(fe§ arflDtngar tttt gfJocfotab^ (n.

1202).

Wellam Robhertss. ttH 5)?c{[to (n. 1205 f., sid. 104).

Arfwed Henrichss. iiU ^ätenpä (sid. 104).

Jören Jörenss. i ^åéfala t ?a|3toeS @. (n. 1196).

Lars Jörenss. ^D^mart ^^).

2:^e§[e ä^re ablabe eftter tf)e tr^rfte ^cglojTtge

honung 6arlg 50Ranbater.

Mörten Jacohss. t (5art§ t ^ortaö ©C(!)n (n. 935).

Henrich Barthilss. titt ^atjalab^ t Sötborgg lä^n (n.

1199).

(P. 140). X^eSfe eftterffrme ^afme inge ©äti^eégårber ^är

t ^^tnblanb, d(^ bocf) ncgre ganbbcgcbj.

66) Se till sid. 92 och 94.

67) Väl son till 3lnberé 'J^eräfDn gftK^fetoIc! i not 1197.

68) Skrifves ofvanf. (p. 118) 5?ån!oIa, se ock edit. sid. 95.

69) Sid. 80 104. Hans titel bekräftar utgifvarns not 1094
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Her Henrich Horns arflDtnger (sid. 14. Utg. Reg.j.

Johan Månss. titi S^ifenljult S^^gemefter (ii. 1181).

Jacob Jacobss. Båth ttU ©täfle ^").

Per Erlandsson iiU gittuna ^^).

Erich Thöninss. i\{{ ©fepbof)otm (n. 298).

2Snber Claus Flem-
\ „ . , ,,„ ,,^ ^.,, ^..^ . ,

Sioen Månss. Eketrä ... titt (n. 633).

(Pag. 141). 2;r;eö[e efrtcrff):ne aff %M, 3Stf)t} öt«blanb^,

hinue beriö abelig^e ^ärfompfter cd) ©ficlbe=

merftn itfe beiriéfe, £)c^ ftafwe inge flere grelfté

^eman ä^it tf)e fjelfwe befittie, ®fa(( forben^

ffulbf) berié gob^, effter ^. .f . 5!}?:t^ min aöer--

nåbigite ^onungj oå) |)erreé Snftruction, batiim

ben 4 DJiartij 21:d 1618 mig^ Sefper 93lataon

titt ^arffwitta cå) ^oäoi^, Olibbare o: gifnnn,

fänne§ i^nber (5ronon: <Så [ramptt tf)e icfe effter

^icffené ©tänberö beflutt wele, etter förmåge

»t^gore t^e tre neftfcrlibne (^If^borvgj läf^né ter=

miner, 5f?emligen for ^\mx termin 32 3?id)^ba=

kr. £)å) jebl^an wa^re förtentte att fjafire beriå

tt)ilbörlig^e wdpcntienft färbige, fom e^n frelfié

man effter (agen ^otta ber, nä^r ^. Ä. ^Jlt^

bem tt)itt epforbre, etter cc^ t^e opd ebn voåpen-'

f^tt fattabe n)arba.

^ihco lä^n.

3fRaf!å ^ärebt.

Henrich Clauss. titt ^atfenberg (n. 798).

Philip Morthensson titt JHofirarenääö (n. 723 f.).

70) Not 1203, men något ©täfle 1. ©töftc ej i edit. 1. hos utg.

") ??ittuna namnes allsicke i lenskr., men väl hos utg. n. 615. 934.

'*) Ej i renskr.
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frelfiö

c^tftte.

Henrich Erichsson tiU Söäffiö (ii. 738. Sid. 102).

Arficed Jacobss. tiU .^ärfamäcft (sid. 102).

Jören Jörensson tiH J^OtflDoIaj: (n. 800).

Lars Andersson titt Semttitttå (n. 802).

Matz Erichsson i 23olbö(e (n. 719 f.).

(P. 142).

iZ)fre([ié= i Jon Planting t Äatfafa ^^).

mnn. ( Arent Skäringsson ttö ©örååe^ (n. 637 f.).

Hans Perssons @nfia t @tcretn}n (n. 694 a^j

H. Britha m Serfegtabck (n. 758 f.).

H. Anna till 33orftebole (n. 763 f.).

H. Karin Reinholdt Kaps till ^^uftenbele ^*).

F. Kirstin Oluf Finkes till ^ernääé (n. 761 f.).

^ijfio ^ärebt.

Henrich Månsson tifi Söäftté ^^).

Michell Henrichsson iiU Sinbumpä (n. 734 f.).

Michell Nielsson titt Sinbumpä (n. 783).

Gregels Morthonsson (sid) titt 0lauti(a (n. 736 f.).

Matz Eskilsson i 5Dioi[iDD (n. 797).

Erich Henricksson i .l^enbeböte (sid. 102, jf. n. 786 f.).

Mörten Nielsson i ^'aråå^ (n. 779).

Hans Thomasson i ^äVdä (n. 780j.

Hemich Thomasson i ^u|ula;i: (n. 784).

Christiern Thomasson i 3(ttu (n. 792).

Christoffer Thomasson ifeibem (n. 792).

Erich Andersson ibibem (n. 792).

Simon Hansson ibibem (n. 792).

73) Not 260. 726. Godsets namn ^aifata, Äatfela?

'*) Se ofvanf. n. 50; här tydligen: Kaps.

") Menas måhända Henrich Nielsson tifl SBaétié, jf. not 704, eller

en son till Måns Nielsson, som namnes i n. 703. Utgifvarns not 752 om

en Henrich Månsson har af förseende utelemnats.
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Thomas Henrichsson t ^aöfar (n. 793).

Knutt Erichsson ttnbcm (n. 798).

Erich Barthilsson titt Semmc(a,r (ii. Idé)

Hans Michelsson t %ixx<x (n. 795).

(P. 143). Thomas Michelss. t (2tLnin}n (u. 781).

Simon Matzon t 58uctila (n. 782).

Barthill Neurodt HK Äaiiuia (ii. 358 f.).

Claus Galle tiK Serfefada (n. 643 f.).

Dfrelfiö Hans Ragivalss. t 5?ife[a!a (n, 702).

män.
I

Hans Persson i Mupo (u. 717).

Jören Jönsson t Söavtjalla (n. 713).

Hans Larsson t Sööle (n. 785).

2Öemc Kirebt.

Mafz Arfwedzon t ^af;i(ittii (n. 597 f).

Jören Jörensson t .^oifwclaj." (n. 800).

E?7c^ Jönsson t ©unnifla (n. 789).

Marcus Olsson t ®åbe(é[tD (n. 803).

Ofrelfiö i Jören Jacobsson i l^piimelnx ^*^).

män. \ Erich iuacf)tmc[tcr t SÖcortö (n. 804).

H Karin t ^orfroiö (n. 765).

i^adtfp f)äi'cbt.

Carl Henrichsson i ©alobl) (n. 778).

Niels Persson t ©trommcu (n. 772).

Gabriell Sigfredszon t .^ugc^cbcle (n. 773).

Erich Henrichsson i @fennäg (n. 776).

Michell Knutzon i 5:or^bcIe (n. 731 f.).

Philip Jacobsson i ^ci\\val\a (n. 771).

(Pag. l4:4:)(Anders Hansson i .f)eltebcbf)a (u. 774).

Ofrelö- ^.Hen7'ich Larsson t Sfiorbenna (n. 775).

män. \Erich Hansson t SBreta (n. 777).

'6) Ej i renskr. eller hos utg. Oitsnamnet hellre såsom i texten än

att läsas ^Roumelajf.
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Ofrefömciit.

(P. 145).

Knutt Henrichsson i .pemminfl}(a ''J.

Henrich Jörensson tiH S^tbcrcj (ii, 842 f.).

Jacob Hansson tttl ^^iicfalycri (n. 602 f.).

{
Hans Poidss. t Äljlinmäcfi (u. 742 f.).

[Her Thomas i Scnalci, t (Jncicliöbl} (u. 796).

Sårgo (äljii.

Barthill Bemjtsson t ^aéface&t) (n. 1075 f.).

Matz Bengtsson t ^ai'tcnää§ (n. 1084).

Hans Henrichsson ibibem (n. 1085).

Hans Lydichsson i SSåtäluij! (n. 1087 f.).

Lars Jörensson till 3Bo!^olaj: (n. 1094 f.),

Lars Matzon ibtbem (n. 1096).

Henrich Matzon i ^ttnum (sid, 81; jf. n. 1097 f).

Hans Simonsson ibibem (sid. 81).

Mörten Henrichsson t ©öber iräfoffi (n. 1105).

2)eéfe "^afwe

beit)iHattbci

rié ^emau
»nber ffatt,

oc^ toele ber=

före gcre

tienft »nber

Sanb5tal;ncn.

3:f)eéle äf)re

cfrelåmcin. |

Barthill Jörensson i ^råfoD (n. 1082).

CV«-Z Knutzon t SJerflDijfe (ii. 1091 f.).

Claus Barthilsson ibibem (n. 1093).

Matz Matzon i Oiimim (n. 1097 f.).

Henrich Poulsson i ^råfoD (n. 1083).

Tönin Henrichsson till S^omptebarfa (n. 1100 f.l

Simon Larsson till Äuriéb^ (n. 1099).

Lars Barthilsson i Ältlla ^*).

^Erich Michelsson t ^årMa (n. 1169 f.).

yRottger Beussman i Äråfctc>r)) (n. 1103).

") Intet c^pemminfnla i renskr. 1. hos utg , men Knut Henriksson

omtalas ofta, se registret.

78) N. 1081. Se ofvanf. till sid. 79.
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Ofrelfiö

fabler.

(P. 146).

Ofreléfi

mnn.

.Jacoh Henrichss. barn till ^inbgbt) (u. \0ii2 a).

Bengt Henrichss. barn tiö ©pttffog (ii. 1069 f.).

Sfiaéfeborgj lät)n.

Jacoh Hansson titl ©fitinbäcf (n. 1151 f.).

Simon Hunsson ibibem (n. 1151 t'.).

Barthill Simonsson i 33iörnPt) (n. 1154).

Mörten Erichss. t ^tägra (n. 1156 t'.).

Mörten Grabhe t ^äfliö (n. 1144 t'.).

Pädher Foitz i Slmola ^^).

Ckristiern Knutzsson t .^oifmana (n. 1167 t'.).

Johan Jacobss. i Bolftab (n. 1160 t'.).

Mörten Persson i (ärtdjjbtj (n. 1148).

Knut Jönssons barn tiH ^crjjbtj (ii. 1150).

Hans Bengtssons barn i ^onääé (n. 1155).

Henrich Henrichssons barn t ©räfa (n. 1174 f.).

Lars Henrichssons barn i TO^Lnfto (n. 1165 t'.).

Äijmmenegårb^ läfin ^").

Per Christoffersson tifl 93logen^örtt (sid. 83. 103).

Wellam Christoffersson tiU 9}^a(m (n. 1106, sid. 103).

Christoffer Persson tid ^infebple (sid. 103).

Lucas Jönsson t <5trpmfib^ (sid. 103).

Jören Jönsson ibibem (sid. 103j.

Erich Mulle ibibem (sid. 103).

Matz Thomasson xVxt^m (sid. 103).

Per Thomasson ibibem (sid. 103).

Matz Wilken ibibem (sid. 103).

Erich Jönsson ibibem (sid. 103).

Erich Olsson i SSrebffad (d:o).

Hans Persson ibibem (d:o).

79) Sic! jf. ofvanf. n. .59.

*") Denna artikel alldeles lika i renskr., men ofvanföre (p. 137) nå-

got annorlunda.
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(P. 147).

Eskill Henrichssott ihihcm (d:o).

Erich Henrichsson i ^ufeböle (d:o).

Anders Andersso^i tbtbettt (d:o).

Christoffer Thomasson tbibem (d:o).

Thomas Henrichsson tbibem (d;o).

Mörten Matzon tbtbcm (d:o).

Oluf Bock i ^oxhoi^a (sid. 104).

Sigfred Bock tbibem (d:o).

Thomas Bock ibibem (d:o).

Lasse Olsson ibibem (d:o).

E7'ich Erichsson i ©ten^bofe (d:o).

Michell Erichsson ibibem (d:o).

Hans Poitz i ^Rorpij (d:o).

Sigfred Jönsson i Srebffatt (d:o).

Sigfred Jönsson t ^uéfebolc (d:o).

Thomas Sigfredzon xhxiatm (d:o).

Poull Henrichss. tbibem (d:o).

bané [on gör

ruftieitft for

e^n gårb i %af=

rraftalanb.

(annat

bläck!).

ofreléman — Hans Roott i ©hcm^bij (d:o).

3Biborg§ Iäl)n.

(Denna artikel alldeles liksom i renskriften och editionen).

3)atum 5Ibo ©lott ben 4 5fiDuembriö 1618.

2:^e§[e mele

gore ru[t=

tienft för be=

rig f)eman

t>nber ^anh^-

famnen.

©tabga oå)

6rcno=

^eman.

(annat

bläck!).

Gorgonitis Erichsson t 2(^rioé I





FÖRTECKNING

öfver

ANONYME FÖRFATTARE

i äldre årgångar af Åbo Tidningar

af

WILH. LAGUS.





Äbo Tidningar intaga ett hedersrum i den finska kultur-

historien. De göra det icke blott genom företrädet att vara

vårt lands äldsta periodiska blad, men ännu mer genom ar-

ten af sitt innehåll, hvilket hufvudsakligast går den inhem-

ska häfdaforskningens och bildningens äreuder, synnerligast

dock emedan många af de män, hvilkas pennor och patrio-

tiska sinnelag här stämde möte, alltid måste räknas bland

våra ypperste. Af sådant skäl har jag trott, att några med-

delanden till kännedom af de icke namngifne författarne till

de skilda artiklarna, uppsatserna och afliandlingarna i dessa

tidningar skola vara välkomna för alla dem, hvilka syssel-

sätta sig med fäderneslandets äldre öden samt beträffande

biografiska, topografiska o. d. detaljer.

Nedanstående förteckning är sammanbragt under om-

sorgsfullt och ganska mödosamt genombläddrande af det

exemplar af besagde tidningar, hvilket fordom tillhört en

af deras hufvudredaktörer, framl. erkebiskop Jacob Teng-

ström, som deri intecknat ganska rikliga, för vissa perio-

der nära nog fullständiga uppgifter om bidragens insändare

och upphofsmän. Efter all sannolikhet, och att döma af

handstilen i de äldsta årgångarne, hafva dessa ursprungligen

tillhört Porthan, bladets egentlige grundläggare, som äfven

sjelf tyckes påbegynt de af Tengström fortsatta antecknin-

garna. Af detta, dymedelst ganska värdefulla exemplar till-

höra de första, i oktav utgifna årgåugarne numera, och se-
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dan 1862, allmänna studcntbiblioteket härstädes, men de sed-

nare, från 1791— 1831, livilka äro i qvarttbrmat, befinna sig

i min värjo. 1 ])åda kollektionerna förekomma dessutom

sporadiskt smärre annotationer af min aflidne käre fader,

bvilken efter Tengström varit egare af desamma och på hvars

bokauktion de blefvo försålde. Äfven nämnde annotationer

hafva i det följande blifvit begagnade. Ur egen fatabur skulle

jag väl icke sällan kunna göra åtskilliga, på mer eller min-

dre sannolik konjektur sig stödande tillägg, nien har så myc-

ket hellre afhållit mig derifrån', som jag här icke eftersträf-

var någon ära att vara sjelfständig, utan blott den att tro-

get återgifva, hvad jag funnit hos forskare, vördade och dyre

för min hågkomst. Der dock någongång en uppgift, ett namn

eller en titel, beledsagas af frågetecken, saknas såväl teck-

net som uppgiften hos mina föregångare, men jag har derpå

velat fästa en särskild uppmärksamhet.

Erinringsvis må nämnas, att förevarande tidningar, hvil-

kas följd på vissa mellantider varit afbruten, utkommit un-

der flera öfverskrifter, nemligen: först „Tidningar utgifne af

et sällskap i Åbo" 1771—1778 samt 1782—1785, dock så-

lunda att sistsagde årgång, i anledning af förordningen den

3 Maj samma år rörande periodiska skrifter, måste upphöra

med n:o 21 den 26 Maj, hvarpå prenumeranterne godtgjor-

des genom „Blandade afhandlingar, såsom et bihang til de

af et sällskap i Åbo utgifne tidningar, för år 1785," sidd.

251. Derefter, liksom 1779—1781, utgåfvos tidningarne icke,

innan de framträdde, i sannna skepnad som förut, med sin

13:de årgång under titel: „Åbo nya tidningar, för år 1789."

Åter för 1790 utgåfvos tidningarne icke, „förnämligast af brist

på redacteur, som framgent ville besörja om deras vidare

fortgång." Sedermera fortsattes de i qvartformat under ti-

teln „Åbo Tidningar" 1791—1799 och „Åbo Tidning" 1800—



49

1809. Hittills hade bladet, ehuru vexlande till benämning

och format, dock kontinuerligt räknat sina årgångar från

1—32. Men 1810 blef tidningen officiel, och utgafs i denna

egenskap tillochmed 1819 såsom heltochhållet ny, till anda

och innehåll förändrad publikation med titeln: „A.bo allmänna

tidning." Med 1820, sedan bladet om igen blifvit enskildt,

återtog det sin gamla benämning: „Abo tidningar." Angå-

ende dess uppkomst och utgifvare finnas i Litteraturblad för

allmän medborgerlig bildning (1853) tvenne artiklar, den ena

af S. G, Elmgren, den andra af R. A. Renvall. Hufvudredak-

törer voro, enligt den sistnänmde, först Porthan, dernäst från

1791 Jac. Tengström, och d:r Lindebäck, från 1794 Franzén,

från 1810 J. F. Wallenius, Franzén och Radlofif, sedan 1813

äfven Myréen, derefter och till Abo brand H. Snellman och

A. G. Sjöström.

Alla årgångar af det Tengströmska exemplaret (1771

—

1831), — med undantag af dem för 1810, 181G och 1827,

hvilka f. n. äro utlånade på okänd hand, — har jag för mitt

ändamål genomletat sida för sida. Utbytet har, såsom re-

dan nämndes och såsom förteckningen kommer att utvisa,

för vissa delar varit ganska godt, för andra deremot nog

knappt. Mycket återstår derföre ännu att på detta fält efter-

skörda, och vill jag uppmana hvarochen, som händelsevis

eger tillgång till sådana samlingar af det redan temeligen

rart vordne bladet från gamla Åbo, i hvilka skilda artiklars

författare blifvit namngifne, att derom offentliggöra och fort-

sätta hvad jag här påbörjat. Det är nemligen mer än an-

tagligt *), att, liksom Tengström, äfven andra lärjungar eller

*) Det är säkert, enligt hvad jag sedan det ofvanstående skrefs,

både på muntlig och skriftlig väg erfarit. Herr d:r O. Rancken i Wasa

har med utmärkt beredvillighet icke blott meddelat mig hvad på hans ort

i det här behandlade ämnet stått att liuna, utan äfven åtagit sig besväret

4



50

samlare af den Porthanska skolan, i sina kollektioner inskrif-

vit dylika annotationer, hvilka, så obetydliga de iochtorsig

kunna synas, dock mångengång, och alltid der de forefin-

nas i viss fiiUständighet, lemna goda hållpunkter åt forska-

ren. Vare det nog att påpeka några exempel. Om den sä

högt uppskattade C. B. Rutström säger hans biograf Palm-

blad i Svenskt biografiskt lexikon, att endast en poetisk qvar-

låtenskap af honom är känd, nemligen den med svenska

akademins stora pris lofordade öfversättningen af Ovidii fa-

bel om Phaethon. Genom Tengströms anteckningar tillkomma

icke få prof af hans skaldskap. Samma anteckningar göra

det möjligt att bestämdare skilja de af Tengström sjelf skrifna

poetiska och prosaiska styckena såväl från de Porthanska

som från andre samtidas, och i allmänhet erhållas säi'deles

att afskrifva de notiser, hvilka förekomma i ett honom tillhörigt exemplar

af Åbo tidningars årgångar 1773 och 1774 Nämnde exemplar, tillägger

han, synes fordom hafva egts af „raagister Samuel Heurlin" (väl kyrkoher-

den i Jämsä, f. 1740, promoverad 1763, f 1814), ehuru det af handstilen

icke med full visshet framgår, om denna egare äfven gjort annotationerna.

Hvad nu dessa beträffar, äro de för 1773 visserligen något mindre full-

ständiga än, men deremot de som hänföra sig till årgången 1774 i det allra

närmaste lika rikliga som de Tengströmska, nicd hvilka deras uppgifter för-

öfrigt städse öfverensstämma. Hvarderas tillförlitlighet är således ömsesidigt

bestyrkt. — Också från d:r K. Tigerstedt i Åbo har jag emottagit några

upplysningar, särskildt att i ett honom tillh. exnipl. af årg. 1804 såsom

förff. äro antecknade: Franzén, n:o 5. 24. 27. ."9. 41. G. J. Ilartman

n:o 1 3., Juden n:o 26, o. J. F. Wallenius n:o 31., — uppgifter, hvilka

saknas i Tengströms exemplar. — Slutligen bör jag, för sakiMis skuld, om-

nämna, att amanuensen B. O. Schauman härstädes, som lemnat mig en och

annan i den biografiska namnlistan begagnad notis, eger ett exemplar af

Åbo tidningars årgg. 1799, 1800, 1802 — 1807, hvilket fordom skall hafva

tillhört Franzén och innehålla dennes egenhändiga korrigeringar af flera hans

stycken, — således en den säkraste källa, enligt hvilken de Tengströmska an-

teckningarna i dcttii parti kunna kontrolleras.
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vigtiga antydningar rörande den förstnämndes skriftställare-

verksamhet. Likaså kunna de nya bidrag, som vinnas till

kännedom af Tidgrens, Clewbergs, Franzéns m. fl:s publici-

stiska auktorskap ingalunda frånkännas betydelse. Hvad sär-

skildt angår Franzén, skall en kritisk editor af hans skrifter,

och synnerligast af de poetiska, här hafva mycket att in-

hemta. Väl tyckes tiden för ett sådant arbete ännu ej vara

kommen, ty allt fortfarande aftryckas samlingar af Franzéns

sånger utan alla varianter eller upplysningar om de förän-

dringar och uteslutningar i desamma han sjelf så ofta vid-

tog. Det är vanskligt att påstå, att den senare redaktionen

alltid är den bättre och den sista den bästa; men äfven om

så vore, skall dock den, som älskar att lära känna skaldens

utveckling, emottaga de tidigare utkasten eller försöken med

samma vördnad och kärlek, som han är villig att egna de

ännu vid Pentelikon qvarlemnade väldiga marmorcylindrar,

hvilka blott för något fel i huggningen icke fingo sin plats

bland sina systrar i parthenon på Athens akropolis.

Heltochhållet obegagnade hafva de Porthan-Tengström-,

ska anteckningarne hittills icke förblifvit. Efter denna källa

tyckes nemligen redan min afl. käre fader, bl. a. i sin hi-

storie öfver Abo hofrätt, hafva meddelat åtminstone några

af der befintliga upplysningar (t. ex. vid J. Lilii biografi)

i saken. Äfven hade d:r Grönblad i lifstiden påbegynt att,

troligen ur studentbibliotekets exemplar, i ett, som eges af

vårt universitetsbibliotek, med blyerts inskrifva författarenam-

nen, men dels har han icke gått utöfver de par tre första åren,

dels icke alltid varit fullt trogen kopist (t. ex. då han i årg.

1772 n:o 22 och 23 skrifver Hellens i st. f. Wallens). En

af F. J. Rabbe i Suomi (1841) meddelad „ Förteckning öfver

de afhandlingar af fosterländskt innehåll, hvilka finnas intagne
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i Åbo tidningar pä 170()-talet," har i intet hänseende gått

närvarande toretag i förväg eller gjort detsamma öfverflödigt.

Min ursprungliga plan var att artikel för artikel alla

årgångar igenom följa anteckningarna i spåren, hvarigenom

det å ena sidan blifvit lätt för enhvar, som eger eller be-

gagnar ett exemplar af tidningen, att deri införa författarne

samt, å den andra en hastig öfverblick vunnits af de laku-

ner, som ännu återstå att fyllas. Då likväl denna metod för

materialets fördelning hade medfört nödvändigheten att idkeli-

gen uppre^ia samma namn och abbreviationer af dessa lätte-

ligen kunnat förleda till misstag, beslöt jag mig så mycket

hellre för en annan, om ock arbetsdrygare, ordning, som jag

först efterhand insåg, att materialet icke var till den grad

fullständigt, jag i förstone förmodat. Tvekan uppstod, huru-

vida det vore för läsaren beqvämare att erhålla alla förfat-

tarenamnen i oafbruten, vare sig alfabetisk eller kronologisk

följd med utjemte bifogade titlar till enhvars uppsatser, eller

att finna hvarje särskild årgångs innehåll utdeladt på dess

resp. skribenter. Det sednare pröfvades gagneligare, isyn-

nerhet som deraf tillika härflöt någon upplysning i tidnin-

gens historik. I det följande genomgås således hvarje år-

gång skildt för sig. En bokstafsordnad lista öfver alla de

författare, hvilka i den egentliga förteckningen komma att

nämnas, skall korteligen upptaga sådana biografiska påminnel-

ser, hvilka underlätta kontrollen af uppgifterna om hvar och

ens anpart i det hela, jemte citationer af de årgångar, till

hvilka de lemnat bidrag. Dock bör, till undvikande af miss-

förstånd, anmärkas, att jag icke åsyftat inregistrera uppsat-

ser af de insändare, hvilka tidningen sjelf nanniger eller åt-

minstone genom lätt igenkänliga signaturer (t. ex. Ch. rrr

Choraeus) antyder, utan förnämligast haft mitt ögonmärke

rigtadt på uppdagande af de anonyme skriftställarne. Om
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eu och aniiau af Teugström iiiskritVen eller, såsom enligt

regeln skett i årgångarne från och med 1791, blott genom

initialer betecknad författare, har jag icke f. n. kunnat lemna

fullt säker utredning, hvilket på sina ställen angifves förme-

delst ett ? Artiklarnas titlar med hvad dertill hörer hafva

ansetts böra fullständigare utskrifvas än sådant, tyvärr, ofta

är fallet i vår tids bibliografiska meddelanden. Äfvenså har

jag tillkännagifvit, när en artikel benämnes ,. insänd," helst

man deraf, med en viss öfverraskning, kan finna att bladets

redaktion mycket godtyckligt plägat förfara med detta lilla

ord, såvida det blifvit både användt och utelemnadt i ota-

liga fall, der man väntat motsatsen.

Jag gör början med den ofvannämnda alfabetiska namn-

listan :

Aejmelaeus, J., f. 1718, pastor i Storkyro 1751, f 1805.

Skref i ärgg. 1773. 1776.

Alftan, A. J., f. 1727, pastor i Ingo 1775, f 1798.— Årg.

1796.

Alopaeus, M. J., f. 1744, lektor i Borgå 1770, domprost

1794, biskop 1809, f 1^18. — Årgg. 1771. 1772. 1774.

1776. 1778. 1796.

Argillander, Abr., f. 1722, student 1740, salpetersjuderi-

direktör, f 1800. — Årg. 1772.

Armfel t, A. Ph., friherre, f. 1768, öfverste, slutligen general-

adjutant, t 1839; gift 1796 med . . Taube. — Årg. 1795.

Avellan, Mich., f. 1736, docens 1761, teol. adjunkt, pastor

i Tammela 1773, f 1807. — Årg. 1775.

Avellan, J. H., f. 1775, professor 1812, t 1832. - Årgg.

1813. 1814.

Bergman, J. G., f. 1732, fil. kandid. 1756, läkare, 11793.

— Årgg. 1771. 1772. 1775. 1777.
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Bilmark, J., f. 1728, prof. 1763, f 1801. — Årgg. 1771—
1773. 1775. 1778.

Björck, Isr., f. 171(5, magister 1745, pastor i Malax 1759,

t 1780. — Årgg. 1771. 1777.

Bliim, J. ( 1- J. P. Blum, kapten?). — Årg. 1772.

Bränder, Fr. R., f. 1730, rektor i Björneborg 1760, pastor

i Webmo 17D1, t 1800. — Årgg. 1772. 1777.
o

Brovallius, J., f. 1739, magister 1757, assessor i Abo hofr.

1789, t 1793. — Årgg. 17.71. 1772. 1774-1776.

Calonius, M., i". 1737, adjunkt 1771, professor 1778, pro-

kurator 1809, f 1Ö17. - Årgg. 1771. 1777. 1778.1782.

Castrén, Er., f. 1732, mag. 1754, past. i Pudasjarvi 1762,

i Kemi 1785, f 1789. - Årg. 1776.

Choraeus, M., f. 1774, docent 1799, adjunkt vid Krigs-

akad. i Carlberg 1802, f 1806. — Årgg. 1799-1806.

Chytraeus, H., Consist. notarie 1767—1805, f 1814.

Clewberg, A. N. (adlad Edelcrantz), f. 1754, docent 1773,

bibliotekarie 1780, president i kommersekollcg. 1813,

t 1821. — Årg. 1772—1777. 1782. 1783.

Cygnaeus, Z., f. 1733, pastor i Mäntyharju 1775, biskop i

Borgå 1792, t 1809. — Årgg. 1772. 1774. 1777.

Ed gren, J., medicine doktor. — iVrg. 1791.

Forsius, H., f. 1733, rektor i Helsingfors 1769, pastor i

S:t Michel 1781, f 1813. - Årg. 1772.

Franzén', F. M., f. 1772, docent 1792, professor i Åbo 1798

—1811; öfverflyttade till Sverige 1811 såsom utnämnd

kyrkoherde i Kumla, biskop i Hernösand 1831, f 1847.

— Årgg. 1791. 1793-1795. 1797. 1798. 1803. 1804.

Fredenheim, C. F., son af bisk. Mennander, f. 1748, kan-

slers sekret, vid Åbo akad. 1772, kansliråd m. m., f

1803. - Årg. 1775.
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Gaclolin, G., f. 176U, docent ITUU, professor 1795, dom-

prost 1812, t 1843. — Årg. 1794.

Gadd, r. A., f. 1727, professor i kemin 1761, f 1797. —
Årgg. 1771— 1774. 1776.

Gadd, Si do nia, hustru till föreg., dotter af bisk. Falile-

nius, t 1810. — Årg. 1771.

Hall, Dan., student 1754, landtmätare. - Årg. 1776

Hammarsköld, Lorenz, f. 1787, filos, kandidat 1805, kongl.

bibliotekarie, f 1827. — Årg. 1805.

Hartmau, Gabr. Isr., f. 1776, student 1792, magister 1798,

bibliotekarie 1807, f 1809. — Årgg. 1795. 1796. 1804.

Hast, B. R., f. 1724, provincialläkare i Wasa 1748, f 1784.

— Årg. 1773.

Hellenius, C. N., f. 1745, professor 1793, f 1820. - Årg.

1791.

Idnian, N., f. 1716, magister 1738, pastor i Hvittis 1749,

teol. d:r, t 1790. - Årg. 1775.
o

Ignatius, C. F., f. 1726, borgmästare i Abo, derefter härads-

höfding, t 1786. — Årgg. 1773. 1774. 1776. 1777.

Indren, Natli., stud. 1758, rådman i Åbo? — Årg. 1778.

Indrenius, Abr., magister 1760, pastor i Keuru 1772, f

1796. — Årg. 1774.

Indrenius, And., f. 1754, magister 1760, kapellan i Ruo-

vesi 1773, f 1805. — Årgg. 1776. 1777.

Juslén, P., f. 1739, magister 1757, aktuarie 1771, assessor

1773, t 1794. Årgg. 1771. 1772. 1774—1776. 1778.

Juvelius, Er., f. 1718, rektor i G. Carleby 1747, pastor i

Kronoby 1775, f 1791. - Årg. 1772.

Kalm, P,, f. 1716, ekonomie professor 1747, f 1779. —
Årgg. 1771-1775.

Kekovius, (Kekonius)? — Årg. 1796.

Kellgren, J. H., f. 1751, magister i Åbo 1772, docent 1774,
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ötVerflyttude tiU Sverige 1777, ledamot i Sv. Akad. 1786,

t 1795. — Årgg. 1773. 1774—1776.

v. Knorring, F. (:= Karl Fr., i*. 1757, afskedad öfverstelöjt-

nant 1791, handlande i Åbo, f 1810). — Årgg. 1795.

1796.

Kraftnian, J., i". 1718, magister 1741, e. o. professor i Åbo

1755-1758, t 17--»1- — Årgg. 1771. 1772.

Kreander, J., f. 1752, magister 1775, rektor i G. Carleby

1776, t 1779. - Årg. 1778.

Kreander, S., f. 1755, ekonomie docent 1776, professor

1780, t 1792. - Årgg. 1775. 1791.

J. L. (— Lilius?) — Årg. 1791.

Lefrén, L. O., f. 1722, bibliotekarie 1770, professor 1772,

t 1803. ~ Årgg. 1771. 1772. 1774.

Lencquist, Er., f. 1719, docent 1746, pastor i Karislojo

1764, i Orihvesi 1765, teol. d:r, f 1808. — Årgg. 1772.

1773. 1775—1778.

Lexell, A. J., f. 1740, docent 1763, astron. professor i Pe-

tersburg 1771, mat. professor i Åbo 1775, f 1784 i

Petersb. — Årgg. 1771. 1772.

Lilius, J., f. 1724, assessor i Åbo Hofr. 1770, f 1803. —
Årgg. 1771-1774. 1782. 1789 (se ofvanf. J. L.).

Lindebäck, medicine doktor (se ofvanf. sid. 49). — Årg. 1796.

Lizelius, And., f. 1707, magister 1737, prost i Wirmo 1769,

t 1795. - Årg. 1774.

Loffman — far 1. anförvandt till Eva Loffinan, Cliöraei

väninna? — Årg. 1772.

Mennander, C. F., f. 1712, professor 1746, biskop i Abo

1757, erkebisk. i Upsala 1775, f 1786. - Årgg. 1771

-1774. 1776. 1777.

Molander, J., f. 1762, pastor vid Savolax reg. 1795, pastor
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i lloinaiits 1800, biskop i borga 1821, f 1837. — Argg.

1796. 1800.

Myréeii, D., t". 1782, professor 1812, f 1831. — Årg. 1819.

Norberg, J. — Tengström citenir blott initialerna J. N., men

min tar har med blyerts utskrifvit Norberg. Månne den

namnkunnige Johan Erik Norberg, uppbyggaren af Re-

vals hamn, f. 1749, f 1818, ty åren 1783—1795 vista-

des han utom Sverige, men hvar, säger ej hans bio-

graf i Öv. biogr. lex. — Ärgg. 1791. 1792.

Nordenadier, Lorenz, f. 1758, volontär vid Sprengtport-

ska reg. 1775, flydde 1783 öfver gränsen till Kyssland,

der han ingick i tjenst, blef sedermera kapten i sven-

ska armén, författade „En Svensk officers samlingar

under dess vistande i Ryssland åren 1784, 1786 och

1787," y i Sverige 1837. Var gift med den af honom

i Åbo tidningar så bittert begråtna Lovisa E. Bredal,

som dog d. 17 April 1791. - Årg. 1791.

Nordensköld, Aug., f. 175i, bergsman, alkemist, f 1793.

Se om honom A. E. Arppes afhandling. — Arg. 1772.

Porthan, H. G., f. 1739, docent 1762, professor 1777, kan-

sliråd, t 1804. - Årgg. 1771— 1778, 1782. 1785. 1789.

1791—1797.

Porthan, Sigfrid, föregåendes broder, f. 1741, konrektor

i Helsingfors 1771, lektor i Borgå 1782, f 1798. -

Årgg. 1771. 1773. 1774.

Pryss, Fr., son till professor S. Pryss, student 1749, do-

cent 1761, dog i unga år. — Arg. 1774.

Radloff, Fr. W., f. 1766, läkare pä Åland 1789, botan.

demonstrator i Åbo 1806, flyttade till Sverige 1813, f

1838. — Årg. 1795.

Rancken, Engelbr., f. 1753, häradsh. i Öfre Satakunda
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1785—171)8, hoträttsråd i Åbo hofrätt 1810,1 1813.—

Årg. 17i)G.

Rappe, Chr. J., t*. 1716, f 1776, se Abo bolr. bist. —
xlrg. 1771.

Runeberg, J. L., f. 1804, student 1822, filos, kandidat 1827.

— Årgg. 1826. 1828.

Rutström, C. B., f. 1758, botan. denionstrator i Åbo 1794

—

1798, medicinalråd 1814, f 1826. — Årgg. 1796. 1797.

Sacklén, Jac. Joli., häradshöfding i Pikis ocb Ilaliko hä-

rader. — Årg. 1772.

Sacklinius, A. G., bror till föregående, magister 1745, pa-

stor i Raumo 1759, f 1805. — Årg. 1778.

Schoultz, N. F., f. 1767, slutligen vice landsbötding i Wasa,

t 1816. - Årgg. 1793. 1794.

Ström, J., f. 1731, pastor i Nykyrka 1786, f 1815.

Svedenmark, C. C, gift med major Toll, f 1813. — Arg. 1771.

Sylvius, C. G., f. 1741, vice president 1811, adlad Feuer-

stern 1816, f 1^22. — Årg. 1778.

Tengström, Jacob, f. 1755, student 1771, magister 1775,

docent 1778, adjunkt 1780, professor 1790, biskop 1803,

erkebiskop 1817, f 1^32. — Årgg. 1782-1785. 1789.

1791_1796. 1798. 1799. 1805—1808. 1814. 1820. 1822.

af Tengström, J. M., f. 1793, filos, kandidat 1815, professor

1842, t 1856. - Årgg. 1814. 1815.

Tidgren, G., f. 1743, magister 1769, docent 1773, adjunkt

1781, professor 1784, f 1788. — Årgg. 1772—1778.

Ulner, C, f. 1738, borgmästare i Abo och i Stockhohn, bor-

gareståndets talman 1800, f 1801. — Årg. 1774.

Wallenius, J. F., (jf. sid. 49), f. 1765. prof. 1805, f 1836.

— Årgg. 1804. 1806.

Wallens, Jer., eg. Wallenius, kallade sig ock Walleen

samt sedan han blifvit adlad W allén, f. 1693, vice
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lagman i Karelska lagsagan 1734, assessor i Abo liofr.

1743, lagman i Karelska lagsagan, landsböfding i Åbo,

t 177? - Arg. 1772.

Wallerian, H. H., f. 1747, notarie i Åbo hofrätt 1777 —
1793, assessor 1794, ledamot i regeringskonseljen 1809,

t 1810. — Årg. 1791.

Weman, C. G., f. 1710, magister 1766, docent i finska lit-

teraturen 1768—74, pastor i Kimito 1776, f 1803. —
Årgg. 1771. 1772.

Westzynthius, J., t". 1734, magister 1757, konrektor i Wasa

1759, pastor i Pybäjoki 1775, teol. d:r, j 1804. — Årgg.

1772. 1794.

Wetterblad, A. =: AndersV magister 1743, docent 1745,

rektor i Åbo 1765, f 1774. — Årg. 1775.

Widenius, H., f. 1740, student 1755, landtmätare, univer-

sitetskamrer 177?, t 1811.

Här följer nu förteckningen öfver ofvanstående förfat-

tares bidrag till de särskilda årgångarnes innehåll, såvidt

mina källor derom upplysa, nemligen:

1771.

Alopaeus, M. J. Rättelser i Finlands geografi; se H. G.

Porthan.

Bergman, J. G. Underrättelse om den nu här i staden

(Abo) gangbare febern. N:o 5. 11. 12.

Utdrag af Åbo lazarets journal, 1767—1772. N:o 10.

Bilmark, J. Bref af Johan lILs gemål drottn. Catharina

d. 14 Nov. anno 76. „Benäget meddelt." N:o 10.

Björck, I sr. Utdrag af socknebeskrifningen öfver Malax . . .

„Benäget insändt." N:o 12. 14; forts. 1772, N:o 6. 7.

Brovallius, J. (Vers). Inpromtu. Ofvers. N:o 3.
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Caionius, M. (Oiii tryckfrihet); se H. G. Porthan.

Chytriieus, H. Nyheter från Uskela. N:o 7.

Gacld, P. A. (Versj. „Du folk af Scytisk stam" etc; se H.

G. Porthan.

Om hafvets flod och strömmar i Åbo läns skärgård.

N:o 4. 5.

Gadd, P. A. Försök til Ichtyologia Fennica. N:o 20. 21;

1772 N:o 46. 47.

Gadd, Sidonia. (Vers). Öfver hans kongl. mjts för riket

högstbedröfliga dödsfall, tnsändt. N:o 7.

(Vers). Öfver hans k. mjts. . lyckliga hemkomst. Ins.

N:o 12.

Juslén, P. Exempel på en hederligen bevisad välgerning.

N:o 8.

Min herre (om uppfostran m. m. i breflbrm). N:o 14.

Min fru ( d:o d:o ). N:o 17. 19.

K alm, P. Anm. angående et väderlekstecken. N:o 7.

Nyheter. N:o 12.

Kraftman, J. Underrättelse om stenmurars upsättande på

landsbygden. Ins. N:o 9. 22. 23.

Lefrén, L. O. (Vers). Öfver 1771 års slut. N:o 24.

Lexell, A. J. Nyheter från Petersburg. (I bref till Por-

than). N:o 7.

Nyheter, St. Petersburg. N:o 24.

Lilius, J. Rättelser i Finlands geografi; se H. G. Porthan.

Tanckar om Själen. (Vers). N:o 13.

Mennander, C. F. Kort berätt, om Herr Achatii Totts lef-

verne och begrafning ur en trovärdig handskrift (i Tott-

ska grafven). N:o 2.

Om oäkta födde i Abo. Ins. N:o 6.

Bevis på ädelmodig vänskap. N:o 9.

Pröfning af det skälet, som ur Esrae 4 bok plägar hem-
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tas til bevis däraf, at Finnarne skola liärstamma af de

10 Assyr. fäng. bortförde Israels slägter. N:o 13; jf.

1772 N:o U). 20.

Mennander, C. F. Utdrag af en til riksdagsmännerne från

Finland . . . afgifv. berätt. om Finska nationella kyr-

kan i Stockholm, med någon tilläggning. N:o 15. 16.

Hans Hinriclisons bref, dat. Abo stadli then 1 Sept.

1.599. N:o 21.

Porthan, H. G. (Företal, till allmänheten). N:o 1.

(Vers). .,Du folk af Scytisk stam" etc.; (i förening med

P. A. Gadd). N:o 1.

Jo. Sainovics . . . demonstratio, idioma Ungarorum et

Lapponum idem esse. Hafniae 1770. N:o 1. 8. 18. 19.

23. 24.

Rättelser och förbättringar i Finlands geographie. (I

förening med J. Lilius, M. J. Alopaeus o. Abr. Ar-

gillander). N:o 3. 10. 17; 1772 N:o 14. 15. 25. 26.

COm tryckfrihet). Ins. — (I fören. med M. Calonius).

N:o 3. 4.

Anm. til bevis på den okunnighet . . . hvarmed en del

utlänningar skrifva om vare nordiske saker. N:o 7.

(Vers). Den girige och råttan. Fabel, med anledn. af

ett epigr. i Anthol. Gr. N:o 11.

(Vers). Landsbygden. (Är ock införd i Samlaren II,

14). N:o 13.

Porthan, Sigfr. (Vers). Skämt. N:o 2.

Växel-coursen. Epigramme. N:o 6.

(Vers). Lagrens nuv. värde. Ofvers. ur van Effen. N:o 10.

(Vers). Vilkor. N:o 16.

(Vers). Et godt hjerta. N:o 20.

(Vers) Nymodige författare. Öfvers. ur v. Eften. N:o21.

(Vers). Öfver Carmentae tempel i*fordna Kom. N:o 22.
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Porthan, Sigtr. (V^ers). Et nögdt sinne. N:o 23.

(Vers). Ofver inkräktare. N:o 24.

(Vers). Ofversättiiing, ur Fontenelle. N:o 24.

Rappe, C hr. Tal då stadens borgerskap på rådhuset

härst. afgaf sin hyllningsförsäkran. Ins. N:o G.

S vedenmark, C. C, Fru Toll. (Vers). ÖtVer K. Adolph

Friedrichs död. Ins. N:o 8.

Weman, C. G. Finska runor öfver Hans Kongl. Maj:ts död.

Ins. N:o 10.

1772.

Alopaeus, M. J. Kort lefvernesbeskr. öfv. frand. probsten

o. kyrkoh. i Wiborg, Mag. Magn. Alopaeus. N:o 42.

Rättelser i Finlands geografi. N:o 26 (se 1771 H. G.

Porthan).

Bergman, J. G. Anm. ang. den nu berömde harts- o. vax-

curen. N:o 2.

Nyheter. Åbo. N:o 4.

Utdr. ur Åbo lazarets journal. N:o 25.

Bilmark, J. Kort anm. til uplysn. i den äldre nordiska

geographien. N:o 12.

Blum, .1. (Vers). Öfver deras Kngl. Majesteters höga Krö-

ning. N:o 22.

Br andel, Fr. Den ädelmodige arbetskarlen. Öfvers. Ins.

N:o 17.

Brovallius, J. V^ice presid. Lagerborgs lefn.; (se H. G.

Porthan).

Clewberg, A. N. Bref fr, Terserus; (se H. G. Porthan).

Cygnaeus, Z. Giftermåls och bröllops seder hos allmogen

i Savolax öfre del. Ins. N:o 1 —4.

Forsius, H. Kort historisk underr. om trivialskolan i Hel-

singfors. N:o 30. 31.



Gadd, P. A. Anm. om nödbröd. N:o 19.

Juslén, P. Bref om Svenska Theatern. N:o 47.

Rättrådighets gudinnans räfst. Ofvers. N:o 50 - 52.

Juvelius, Er. Om nejnögonsfisket i Österbotten. Ins. N:o

20. 21.

K alm, P. Om väderleken (hela årg. igenom).

Kr aftman, J. Oförgr. tankar om huruvida landets upod-

ling kan befrämjas igenom upmuntringar. Ins. N:o 1 •

Lefrén, L. O. (Vers). Öfver Luc. 2, 25 fif. Ins. N:o 7.

Nyheter. Åbo. N:o 29 (första artikeln).

Försök til öfvers. af Horatii Od. I, 31. N:o 31.

(Vers). Ofversättning ur J. J. Rousseau. N:o 32.

Lencquist, E. Kortt o. oväldug berätt. om det religions

oväsende som i Abo upväcktes af Lars Ulstadius. . .

Ins. N:o 4-6. 15. 16. 18. 26-28.

1 anledn. af N:o 13 i årg. 1771; om Finnarnes här-

stamn. Ins. N:o 19. 20.

Finska åkerbrukets hjelp af åkern sjelf. Ins. N:o 34— 36.

Lexell, A. J. Om geogr. longituden för Abo stad. Ins.

N:o 21.

Lilius, J. Kortt lefvernes beskr. öfver framl. häradsh. i Ca-

relen Sv. Abr. Hougberg. N:o 36. 37.

Loffman, Tal. . . af general, löjtn., baron B. O. Stackel-

berg för hela officers corpsen . . d. 15 Octob. 1772.

Ins. N:o 46.

Menn änder, C. F. Underr. om en ganska sällsynt Svensk

bok, Svärdz breefF kallad. Ins. N:o 45.

Om någre Svenske herrar, som varit ledamöter af den

s. k. Palmen Orden eller Fruchtbringende Gesellschaft.

N:o 49.

Nordensköld, Au g. Förtekning på alla i Finland belägne

Järnbruks belägeuheter m. m. N:o 24.
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Porthan, II. (j. Scliolegossars introd. i förtiden. N:o 8.

(Vers). Varning. Öfvers. från Tyskan. N:o 8.

(Vers). Lärdoms-profvet. Öfvers. fr. Tysk. N:o 9.

AUegorie, öfver det menniskliga lifvet. Öfvers. N:olO. 11.

Kort underr. om Utsjoki by i Torneå Lappmark . . ,

upsatt 1751 af And. Hellander. N:o 12-14.

• Minne af framl. vice presid. i K. Åbo Ilofr. Carl La-

gerborg, (i fören. med J. Brovallius). N:o 17.

(Vers). Cloe, som offrar sin spegel åt Fröja. Öfvers.

N:o 25.

(Vers). Öfver konsten at känna meniiiskor. Öfvers. ur

Cardonne. N:o 2C) (= N:o 29!).

(Vers). Öfver konsten at känna menniskjor. Öfvers.

ur Cardonne. N:o 29 (= N:o 26!).

(Vers). Lastbare lärde. Öfvers. ur Cardonne. N:o 30.

(Vers). Den Sköna. Öfvers. från Leyding. N:o 30.

Öfver Guds obegripl. väsende o. egenskaper. Af en

Turk. poet. Öfvers. ur Cardonne. N:o 3(1.

Bref ifrån Terserus til riks cancellern grefve Magn. Gabr,

De la Gardie 10(12 d. 30 Ootob. Efter en afskrift som

tilhört bisk. Fahlenius. (I förening med A. N. Clew-

berg). N:o 38—40.

Utdr. af Cons. Acad. i Åbo protoc. d. 27 Martii 16()3,

hvaraf ses begynnelsen til den tvist hvaruti . . . Ter-

serus för sin utgifna Cateclies råkade. N:o 40. 41.

Närmare berätt. om religionstvisten emellan Terserus

o. theol. prof. d:r Svenonius, utdragen ur Cons. Acad.

i Åbo handbngar. N:o 41—44.

Grefve Pehr Hrahes bref t. C:m Acad. i Åbo af d. 17

Apr. l{jG3, om den emellan Terserus o. Svenonius up-

konma tvist. N:o 45.
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Porthan, H. G. (Vers). Til Nicylla, et åldrigt fruntim-

mer. Öfvers. ur Antliol. Gr, N:o 50.

(Vers). Ofver et vackert fruntimmer. Öfvers. ifr. Grek.

N:o 51.

Beslut at i akttaga när jag blir gammal. Öfvers. från

Svift, 1G69. N:o 52.

? Korta histor. underr. om de förnämsta Scholor i Fin-

land. N:o 8—12. 12. 15—17, (mer ej utkommet).

? Kortt underr. om schölan i Björneborg. N:o 31. 32.

37. 42, (mer ej utkommet).

? Bref til en Fru, med bifogade anmärkningar til be-

främj. af könets hälsa m. m. N:o 33. 34. 48—51.

? Kortt lefvernesbeskr. öfver kyrkoh. o. probsten i Wirmo

Mag. Lars Sacklinius. N:o 37. 38.

Sacklén, J. J. Berätt. om sokne-magazinerne i Stor-Lojo

Socken. Ins. N:o 22. 23.

Tidgren, G. (Vers). Imitation af v. Kleists idylle Tirsis.

„Ins. från en af våra vänner på landet." N:o 30.

(Vers). Öfver våren. Öfvers. ifrån Drelincourt. N:o 41.

W allens, Jer. (Om Kyrsedranck hos Fiunarne). Ins. N:o

23. 24.

Weman, C. G. Finska runor öfver kröningen. N:o 22.

Westzynthius, J. Kortt hist. underr. om Wasa trivial-

schola. Ins. N:o 48, (mer ej utkommet).

1773.

Aejmelaeus, J. Om Stor Kyro; se H. G. Porthan.

Bilmark, J. Kortt lefvernes beskr. öfver generallöjtn. . . .

baron Carl Armfelt. N:o 12.

Kortt lefvernes beskr. öfver mag. Ericus Matthiae Both-

niensis, kyrkoh. i Pedersö och general lands-probst öf-

ver hela Österbotn. N:o 14.

5
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Clewberg, N. Nyårsvers. N:o 1.

Gadd, P. A. Kortt lefvernes beskr. öfver öfversten Johan

Wilh. Lode. N:o 6.

Ilnderr. om färgestoften Indigo. N:o 8.

Utdr. af et bref ifrån prof. Laxmann, dat. Petersb.

d. 14 Febr. N:o 19.

Anm. om hvita Svalor. N:o 21.

Hast, Berätt. om lazaretsinr. i Österbotn. N:o 2. 5.

Ignatius, C. F. Författn. af år 1648 til öfverflödets häm-

mande i Åbo stad. N:o 16.

Utdr. af Åbo stads magistratsprotoc. d. 3 Junii 1633

(om val af borgmästare o. rådmän). N:o 20.

Kortt lefvernesbeskr. öfver framl, häradsh. i Ofre o.

Nedre Säxmäki härader, And. Ignatius. N:o 22.

Kalm, P. Väderleken. N:o 1 etc.

Kellgren, J. H. Saknaden. Ode. N:o 6.

(Vers). Öfver framl. generalmajoren, baron De Car-

nall. N:o 7.

Ode, vid Aristidis död. N:o 14.

Lencquist, E. Suomen Ruhtinat eller Minne af Finlands

drottar. N:o 1. 2. 4. 6—8; 1774. N:o 11. 14. 15.

I/ilius, J. Kortt lefvernes beskr. öfver kyrkoh. i Messuby,

mag. Henr. Lilius. N:o 9.

Lat. verser af Henr. Lilius öfver probsten Thuronii fru,

Maria Agricola, 1708. N:o 9.

Mennander, C. F. Om Finska språkets skick til stenstyl.

N:o 3.

Utdr. af et bref från London dat. d. 9 Martii 1773

(från A. Matthesius). N:o 7.

Om Dan. Achrelii Contemplatiouum mundi libri tres,

tryckte i Åbo 1682, 4:o. N:o 8.

Något om alchemien. N:o 8.



1775. 67

Mennan der, C. F. Månens förmörkelse. Öfvers. fr. Fran-

skan. N:o 20.

Porthan, H. G. Rec. af Kurtze Gesch. d. geoflenb. Re-

ligion, von G. Fr. Seiler, Erlangen 1772. N:o 3.

Anm. om liks begrafvande i kyrkor. N:o 3.

Köpebref af Henr. Stensson, lagman i NorrFinne. A:o

1521. N:o 7.

Kortta anm. om Stor Kyro. Meddeladt, (i förening med

J. Aejmelaeus). N:o 9—11.

(Vers). Floden o. källan, Fabel. Öfvers. fr. Fransk.

N:o 10.

Utdr. af et bref ifrån Petersb. d. 30 April 1773 (från

Lexell). N:o 13.

Lefnadsresan. Allegori. Öfvers, fr. Engelsk. N:o 17. 18.

? Kortt berätt. om A. Ehrensvärds begrafn. N:o 11.

? Prof af Nyländska (Finska) dialekten. (Af Lenc-

quist?). N:o 15. 16.

? Berätt. til 1771 års riksdag, ang. Åbo stads miva-

rande tilstånd, handel m, m. N:o 23. 24; 1774. N:o

2-4. 7. 9.

Porthan, Sigfr.- (Vers). Öfver Pamelas historia. N:o 24.

Tid gr en, G. (Lat. vers). In tumulum . . . Augustini

Ehrensvärd. N:o 4.

(Vers). Til * * *. N:o 15.

Öfvers. af Anacreons Ode 19. N:o 15.

Herde saga, öfversatt af Engelskan. N:o 15.

(Vers). Adams o. Evas Morgonsång, efter anledning af

Milton. N:o 19.

(Vers). Öfver Guds höghet, af Scheich Muslah Eddin

Sady. N:o 19.

Widenius, H. Kortt minnes skrift öfver kyrkoh. i Haliko,

Anders Aejmelaeus. Ins. N:o 18.
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1774.

Alopaeus, M. J. Om hvita Svalor. N:o 19.

Brovallius, J. Miune af presidenten, frih. Johan Lager-

fiyclit. N:o 17. 18.

Clewberg, A. N. Epigramme. N:o 13.

rioratii Od. 2, 14. Öfvers. N:o 22.

Cygnaeiis, Z. Kongl. Secreterarens o. postdirecteurens i

Lill Abborfors N. G. Dimcans lefverne. N:o 8. 16.

Gadd, P. A. Bisk. Bitzes lefn.; se H. G. Porthan.

Hushällsanm. öfver Carlo socken; (ur C. F. Stiervalds

geogr. beskrifn.) N:o 13.

Oeconomiska anm. öfver Lappo s:n. N:r 20— 22.

Ignatius, C. F, Utdr. ur Åbo Rådst. rätts protoc. til up-

lysn. om stadens äldre tilst. 1621 d. 19 Maji. N:o 10.

d:o 1627 d. 17 Nov. N:o 13.

d:o 1663 d. 25 Maji. N:o 15.

Om Åbo stads ålder. N:o 16.

Åbo Magistrats prot. 1633 d. 22 Maji. N:o 16.

Utdr. ur K. Mjts nåd. resolut, uppå . . besvärspunk-

ter af borgcrsk. i Åbo, 1699 d. 23 Dec. N:o 20.

Indrenius, S. Bref från Keuru. N:o 20.

Juslén, P. Saga. Efter Fransk. N:o 2.

Kalm, P. Väderleken. N:o 1 ff.

Kellgren, J. H. (Vers). Nyårs-Tankar. N:o 1.

Horat. Od. 1, 26. Fri öfvers. N:o 1.

(Vers). Den olyckliga poeten. N:o 4.

(Vers). Öfversättning ur Voltaire. N:o 12.

Fritänkaren, Epigramme. N:o 14.

(Vers). Afunden. N:o 16.

Horat. Od. 4, 3. Öfvers. N:o 17.
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Kjellgreu, J. H. Diatribe öfver den första orsaken. Öf-

vers. ifrån Herr de Voltaire. N:o 18.

Lefrén, L. O. Modesta aestimatio etc. a. L. C. Schmaling.

Gotting. 1773. N:o 7.

G. Tr. Zachariae Doctrinae Clirist. institut. Gotting.

1773. N:o 8.

Lizelius, A. Berätt. ora fattigmagaziner i Wirmo prob-

steri. N:o 18. 19.

Lilius, J. (Vers). Framtiden. N:o 1.

(Vers). Lyckans ostadighet. N:o 1.

Menuander, C. F. Om Engelska Societeten til Evangelii ut-

vidgande i främmande länder. Ins. N:o 12.

Berätt. om societeten i London, til befordran af kun-

skap i religionen hos de fattige. N:o 15.

Porthan, H. G. Bisk. Conrad Bitzes lefnad. (I fören. med

P. A. Gadd). N:o 5. (Bättre aftryck i Chron. Juust.

556).

Sourdin o. Zaraine, en Österländsk fabel. Ofvers. N;o 5.

(Vers). Cloe, en fabel. N:o 6.

Utdr. af et gammalt synebref d. 18 Spt. 1565. N:o 9.

Attest gifven åt Terserus, af prästerskapet i Österbot-

ten 1663. N:o 12.

Supplication til K. Mjt för Terserus, upsatt i Croneby

then 7 Mart. 1664. N:o 12.

Om riksdagsmannaval i förra seculo. N:o 13.

(Vers). Öfver den 19 Aug. (Vid en concert). N:o 19.

Epigrammer, öfvers. ifrån Grek. N:o 19.

(Vers). Bön. Efter Anthol. Gr. N:o 19.

(Vers). Flugorne o. håningen. Öfvers. från Fransk.

N:o 24.

? Prosten Joh. Wanaei lefverne. N:o 24.

Porthan, Sigfr. (Vers). Damons påfund. N:o 2.
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rmlliiMi, Si^^l^ (W^rs). IVimo IvI'uh<»I,. ('Hvdi-M. N:(» 2.

-^ l\rit), 'III tliHi i|\irkM iiiiMi H'M'Hli^>;n. PiiImoiimiii. N:i» r>.

—" l\(M,'0 IWIIii' li.ili \li'lMn. N;o .'».

l'i\yHrt, l''i'. 'riiiiLii uiii rcLiiiiijvi IuiunIimi, til ' '^ Nut \K

TI(Ih!I'«mi, (i. OlVorH. ni' lloial. O.l. i', H\. N;.» :».

-^ (\'»'1'm). SlornuMi. lilttM' l.iurol. N:(i 7.

-•— Mpim-ainiii. Kllor IViuihKiiii. Nu» 7.

^— (\'(M.). (^r\(M:.;illmii",,n' tVriu Simiioii o. fiaii Tyskan.

Nio h.

—— l'l|»if*r!uuii\»^ (>rvtn'M. iViiii {'Vansk. Nu» 10.

——- (\ors). 'raHiiif«(Mi. l''altol. Iimt. af larlitwer. Na» \\),

—— Allof;,»>rio. (^l'vors, 1'i'aii llimu'. N.o «0.— Miiiiio al' laii»l;iln>l\l. I.. .1. l-.luoiuualm. N;o l^jj. 2X— (\*'i\sV Somuoiis luuniu». N;o )il\.

IMIiuM', ("a il. (\vM's). \ anui»:.^ dl Cloö. N;o \K

i 4 O.

A \ pH. I II, Mirh. (>rvt<i'sliMi II \Nii;',htH Kix oinosbi^skr. Nio

10. II.

lUM\^\lnall, J, (J. Svar uppsi pvost^M» A. la.olii . . iiisiuulo

l»o»atl. aiii»;- »^i» MM*-**^ vvulsot i Wiriiu». N;v> l^. I'?.

r>ilin.>rk. .1. Koilt lol'\rnuvs luvskr. lUNor vikKr;1vlot m. m.

lrihor»'v^ IKani. l-loiimig. N:v> ;'.

U»'\>\alluiM, *l, ^^Vo^^s). Saga. No (>.—
• ^\orsV i\K>t. Kri örvors, ui* lU^Uort. N;o i'

K

riow l>oi\^',, A. N. Pou l>oUaJ^^4iuko. Na» \\K VO.

Frovlonlvoim. O, V\ Kansli K;\vlot T. laj^orllvolits lol\vn*uo.

N.o i?a: 1770 N;o i>.

Ulmjni, N\U. Tt^li. ur ott Invt' om Tavastlauil. N:o 7.

JuvhIou. v l\u sYssloloso. (elvors. tVj\n van MtVou, M;o I,

-^— U»\>l"^^om v^tt avavl. Smllopix^O, N.v» 1..

K alm, \\ ViivliMlokon. N:o I tV
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K(^ll^^tMl, .1. II. (\'(n'H). /('pliis rtlii»vi|';;i(l, Nut "2.

(\'(M's). orvcisMltiiiii;'; iViiii li;uiil)iM'l.. (Arven i SmiiiIji-

ivi. 11. 10). N.o 7.

()(lr i.lvt^r lit\.'l. Ni. 10.

(\('is). Sli)rsniii;:iii'n, I'':iIh'I. Ofvcrs. mI' |{()iissi>;iii. N;i) II.

—— l>jm roiv;iinllm|^(Mi, l'',ii ;ill(';j,. riilit^l. Nio 1 Ii.

Alpin, Ml. Isrsisivt sLildoslycIvcv N:o III.

—— l'!|H|',i;inmu". Nk» \',\.

K l•t^'lll(l(U•, S. 1'nln^l. OCvim-m. ur I IcModns. Nio -1.

(Nrrs). Ör\cis:illiiiii;';. Nio t.

1.(1 II f(| IM s I , I'',. ,l:i,iiil'(ii('lst' tMiii'II.111 ( ';iri;;li»j() SocluMis (il-

Htiiiul I l,t ocli i tlcllii ISnli» stMMilo . . N;o I (I.

.lilmiilort^lso (MiicIIhii {ikcrlMiilvcl, (». I,iiullliiis|i;i,lliiill;^('ll i

('Mrislojo o. Oiilnt^si. Nio 22. 2:i; 177(5 N:o 2. ft--8.

l'orili;iii, 11. <». 'rvii l'l|)i|^r:imiufi-. Nu» f».

l';|)i•J;^Hmm(^. N:o 7.

l'!pi;',i;iiimu'. ()rvtU's. Ill' Aiilliol. (Ir. (.VivtMi i SamiiiitMi

11. I:'0). Nio S.

MiMiiiisiviiiiis lil". All('i";ori. Nio !>.

—— (\'t'is). U;iiiiiirii o. l;-',t'lii, l'';ilit'l. OlviMS. IV. l'V. Nit»'.».

—— Tva l'',pi,",r;iiMiiHn'. Nio I*.

l'',pij.';f;imim». Nio 10.

I'',pi,",r;immi'. I'r .\iilliol. (Ir. Nio \2.

I .i'l \i'rii(is lirsivT. oImm' riksiMtlcl, in. ni. |';r(irvi\ ,1. Ijiljmi-

.stfill (a\' Iioiioiii sjfH). Nu» 11) i I. li; Jl.

l'".pi}^riiiiiino. Nio I.» ((Ii>t s<Hlii!iro).

l'<pif^i'ainnu>. Nio 17.

l''.pif.!;r;nnino. ÖCvcus. nr Anlliol. (li-. Nio l'2.- V l''.n Ivort lVnli'lviiiii}.'; p;i ilo torniunsla. p(»sitioiu's oi'h

oi"(l;iloiiiu'r, som tlcpiilnli. . jiulwcia iili. . .1. Tcrsoii lor-

kl.iiing (ilVor CatlKH-liismnm al \;ii;i ilols lalska oili

oriiuiuoliga, doU nusNliluUlo . . Nio U. -1.
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Porthan, H. G. ? Jo. Elai Terseri förklaring och bekän-

nelse samt deprecation öfver . . . N:o 6— 8.

? Kortt berätt. om den svåra o. bedröfliga tid, som vårt

kära fädernesland öfvergick a. 159G, 1597 och 1598,

utdragen af Öhrlösa Kyrko-bok a. 1G95 . . . N:o 8. 9.

—— ? Berätt. om Hans Mjts höga vistande i Finland. N:o

13. 14.

Tidgren, G. (Vers). Nyårs-Tankar. N:o 1.

- (Vers). Fadren o. sonen. En Orient. saga. Öfvers. af

St. Lambert. N:o 3.

Epigramme. N:o 5 (det sista).

(Vers). Skatten, En Österl. saga. Efter Lambert. N:o 6.

—— (Vers). Kärlekens lotteri, Anacreontisk ode af Arnaud.

Öfvers. N:o 8.

(Vers). Ofversättning ur Italienskan. N:o 8.

Om underliga titlar på Svenska böcker. N:o 11.

Anm. rörande Svenska geographien. N:o 12.

(Vers). Fabel. Öfvers. fr. Fransk. N:o 14.

—— Epigramme. N:o IG.

-— (Vers). Portrait. N:o 18.

Berätt. om Chinescernas sätt at promovera candidater,

magistrar o. doctorer. Efter Fransk. N:o 21. 22.

Wetterblad, A. Sededigt. Öfvers. N:o 17. 18.

Widenius, H. Beskrifn. öfver Mouhijärvi Sokn i Åbo län.

N:o 24; 177G N:o 3- G.

1776.

Aejmelaeus, J. Ryska infallet i Österbotten 1713; se H.

G. Porthan.

Alopaeus, M. J. Anecdote om Wiburgska gymnasisternas

friuiodighet vid Ryssarnes infall i landet 1G5G ... ur
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en gammal Wiburgs gymnasii matrikel, amio 1656 d.

4 Julii. N:o 20.

Brovallius, J. Epigramrae. Ofvers. N:o 1.

Castréu, E. Kortt beskrifn. öfver Puclasjärvi socken i Öster-

botten. N:o 10—13.

Clewberg, N. A. Oscur, Ersiskt skaldestycke. N:o 22.

Gadd, P. A. Anm. om renskötseln i Paldamo socken. N:o 3.

Iguatius, C. F. Utdr. af Åbo Eådst. rätts protoc. d. 24

Martii 1660 (om sorgedrägt efter K. Carl X Gust.).

N:o 20.

—— Angående en i Åbo stad år 1664 timad vådeld och der-

vid tilförordnad brandhjelp. N:o 20.

Juslén, P. Samtal i de dödas rike, imellan Dido o. Stra-

tonice, öfvers. ur Fontenelle. N:o 24.

Indrenius, A. Anm. om Keuru sockens fordna och nu va-

rande tilstånd. Ins. N:o 8—10. 20. 21.

Kellgren, J. H. (Vers). Öfver en som ägde et vackert

bokskåp, hvilket aldrig öpnades. N:o 14.

(Vers). Gåta. N:o 20.

Lencquist, E. Finlands fordna borgar. N:o 21. 22.

Mennander, C. F. ^'ågre framl. Joh. Spiekers lefvernes

omständigheter, utdr. ur . . . mag. A. Mathesi likpre-

dikan d. 26 Martii 1775. N:o 15.

Porthan, H. G. Berätt. om Ryska infallet i Österbotn, åren

1713 och följ. (i förening med J. Aejmelaeus). N:o

1. 2. 13—15.

—— Epigramme, öfvers. ur Anthol. Gr.

D:o d:o

—— Visa. N:o 17.

—- Epigramme, Öfvers. ur Anthol. Gr.

-— D:o d:o

N:o
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Porthan, H. G. Om en liten sällsynt bok, Respublica gla-

cialis kallad. N:o 23.— ? Lefvernes beskr. öfver framl. general majoren . . .

baron Carl Const. De Carnall. N:o 15— 19.

Tidgren, G. Epigramme öfver Themis bild. N:o 1.— Lefvernes beskr. öfver framl. landshöfd., baron Gabr.

Kurck. (i fören. med Dan. Hall). N:o 22—24.

(Vers). Åskedimdret o. grodorne, fabel af Donat. Öf-

vers. N:o 24.

1777.

Bergman, J. G. Under, om rätta sättet at sköta dem som

hafva mässling, . . . N:o 1. 2.

Björk, Isr. Utdr. af bref ifrån Malax i Österb. N:o 18.

Bränder, Fr. R. Beskr. å et ovanligt hagelfall som träf-

fade orten vid Björneborg d. 28 Julii 1776. N:o 8.

Utdr. af et bref ifrån Björneborg dat. den 14 April 1777.

N:o 9.

Calonius, M. Transumt af framl. riksråd., grefve P. Bra-

hes bref til C:n Acad. i Åbo, dat. d. 11 Aug. 1657.

N:o 19.

Clewberg, A. N. Öfvers. af Horatii Od. 1, 23. N:o 9.

Cygnaeus, Z. Underr. om en i Elimä församling inrättad

Schola, till allmogens barns undervisning-. N:o 2.

Ignatius, C. F. Gust. Adolphs bref t. ståth. på Åbo slott

Carl Oxenstjerna, d. 15 Maji 1623. N:o 24.

In dr en i US, A. Om någre forntidens minnesmärken i Ruo-

vesi s-.n. N:o 3. 4.

Lencquist, E. Anm. om den södra Finska dialekten. N:o 16.

Mennander, C. F. Om pesten i Finland år 1572. N:o 10.

Porthan, H. G. Epigramme, Öfvers. ur Anthol. Gr. N:o 2.

'— Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. N:o 3.
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Porthan, H. G. Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. N:o 6.

-— Bref ifrån Ängelsk lands-präst til en lord. Öfvers. N:o 7.

Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. N:o 8.

Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. Nio 10.

-— (Vers). Lyckans hjul, Öfvers. fr. Fransk. N:o 12.

—- Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. N:o 12.

Det förbättrade högmodet, en Österl. saga, öfvers. ur

Mercure de France. N:o 12. 13.

(Vers). Öfversättning af Jobs boks 28 capitel, i det

närm. efter Michaelis. N:o 14.

Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. N:o 14.

Moraliska betraktelser öfver sömnen, öfvers. ur Journ.

des Sgavaus. N:o 15. 16.

—— Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. N:o 16.

—— Om Paldamo 1663, af J. Cajanus. N:o 16— 18.

Epigramme, Öfvers. fr. Fransk. N:o 20.

D:o d:o N:o 21.

Stockholms fruntimmers böneskrift til K. Carl 12 i an-

ledn. af förbudet at bära sidentygs kläder. 1707 d. 5

Martii. N:o 22.

-— Madrigal, öfvers. fr. Fransk. N:o 24.

—— Medgången och motgången, Allegorie, öfvers. ifrån Än-

gelskan; (i fören. med G. Tidgren, af hvilken de deri

ingående verserna). N:o 6.

? Bref til Pehr Brahe att 01. Wexionius måtte titulo

doctoratus inaugureras, 1660 d. 8 Martii. N:o 8.

? Anm. om Wiitasaari S:n. N:o 9. 10. 12. 13.

—— ? Obdiah, en Österl, saga, öfvers. fr. Fransk. N:o 11.

Tidgren, G. Anm. vid en på Fransyska utkommen geo-

graphie i det som rörer Sverige. N:o 2. 5.

Menniskjan, fabel af h:r Voltaire. N:o 3.
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Tidgren, G. Geographisk bcskr. öfver konungariket Poe-

sie, öfvers. fr. Ängelskan. N:o 4.

—— Qvickheten och lärdomen, Allegorie af Johnson, öfvers.

fr. Ängelskan. N:o 5.

Medgången o. motgången; se H. G. Porthan.

Epigramme, i anledn. af Cic. de Or. 2, 69. N:o 6.

(Vers). Skolgåssarne o. snöbållen, fabel, Öfvers. fr.

Fransk. N:o 7.

(Vers). Imitat. af Horat. Od. 2, 10. N:o 11.

Eliseiska fälten, Allegorie, Öfvers. fr. Fransk. N:o 14. 15.

(Vers). Kärlekens misstag, Öfvers. N:o 14.—
• (Vers). Hvad kärleken är, Öfvers. fr. Fransk. N:o 17.

——' Menniskjornas syslor, en dröm, Öfvers. fr. Fransk. N:o

19. 20.

—— Anm. öfver bruket att begrafva lik i kyrkor o. inom

städernas omkrets, Öfvers. fr. Fransk. N:o 20.- Rycktets bord. Syn, Öfvers. ur Engelskan. N:o 21. 22.

Mirza, en Oriental, hist., fr. Engelsk. N:o 23. 24.

- Strödde tankar af Pope. N:o 24.

1778.

Alopaeus, M. J. Til utgifvarne af desse Tidningar. N:o 17.

Bilmark, J. K. Johans donation på furstendömct Finland

med grefskapet Åland o. Bråborg gifvit des son, hertig

Johan, år 1590. N:o 18-20.

Calonius, M. Underd. underr. om alla frälsegods i Rauta-

lambi, deruppå . . . Joh. Ottoson hafver begärat, att

tagas til ransakning . . . N:o 21.

—— Den Konungligc Rätts i Finland svahr på . . Joh. Mäns-

sons . . breff til samplige Rätten. 1627. N:o 21.

Indrén, Nath. Sammandr. af Åbo magistrats protoc. för
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åren 1710 o. 1711 rörande denne stads tilstånd den ti-

den. N:o 4.

Juslén, P. Anecdote. N:o 2.

Kr e an der, J. Berättelse om det s. k. Klubbekriget, hållit

i Ilmola s:n 1597 (ur J, Widmans liandskr, berätt. om

Kyro älf o. de dervid boende folk). N:o 9.

Lencquist, E. Bröllops seder i västra delen af Nyland o.

de Finska soknarne derstädes. N:o 11— 15.

—- Om Lapparnes fordna hemvister i Finland. Ins. N:o

18-20.

Porthan, H. G. Madrigal, Ofvers. fr. Fransk. N:o 2.

—— Kortt hist. om Finska bibelöfversättningen. N:on2— 14.

21—23.

Finlands fordne afgudar. (Gammalt Lat. poem, trol.

af Sigfr. Aron Forsius). N:o 15.

Personalia öfver hert. Carl Philipp, af K. Gustaf Adolph

sjelf med dess egen hand upsatta och conciperade.

N:o 15. 16.

? Kart lefvernes beskr. öfver . . kyrkoh. vid Finska na-

tionelle förs. i Stockh., d:r C. G. Werander. N:o 7.

Sacklinius, A. G. Beskrifning öfver Raumo kyrka. N:o 23.

Sylvius, C. G. Bref ang. visse häradshöfdingedömen, for-

dom tilslagne vice presid. o. assessorerne samt secret.

o. fiscalen uti K. Hofrätten i Abo; (i fören. med G.

Tidgren). N:o 6.

Tidgren, G. Fåfängelighetens beröm, af Vattel, Ofvers.

N:o 1. 2.

—
- De tvenne aporne, fabel af Gay. N:o 1.

—— (Vers). Förtviflans steg. N:o 1.

Upsats på stridskrifter ang. Joh. Arckenholtz Memoires

de Christine, af honom sjelf författad. N:o 2—4.

Hoppets trägård, fri ofvers. fr. Engelsk. N:o 3.
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Tidgren, G. Jägaren och hunden, fabel af Gay. N:o 3.

Hvar dag har sin förtret, öfvers. ur Kambler, en En-

gelsk Veckoslcr, N:o 5. 6.

Brcf ang. Åbo Hofr., se Sylvius.

AfhandUng om folkets natur, af Abbe Coyer. N:o 7. 8.

-— Saga, efter Franskt orig, N:o 9.

K. Johans bref t. fru Hebla t. Quidia 1556. N:o 9.

—

—

Oithona, Ersiskt skaldest. N:o 10. 11.

Försyntheten o. djerfheten, Allegorie, Öfvers. fr. Fransk.

N:o 11.

Berätt. af Arabiske poeten Sadi. N:o 23. 24.

Platos dröm, af Voltaire. N:o 24.

Anecdoter. N:o 24.

1782—1785 och 1789.

I dessa årgångar äro endast nedanstående författare

namngifne

:

Calonius, Den K. Förmyndare-regeringens svar til General-

Gouverneuren i Finland Grefve P. Brahe, ang. nödig

förbättr. i visse angelägne delar af den landsortens po-

lice o. hushålhiing, dat. Stockh. d. 18 Oct. 1G38. —
Årg. 1782. N:o 2-5.

Clewberg, A. N. (Vers). Til Cloe. — Årg. 1782. N:o 5.

—— Bref til utgifvarena af Åbo Tidningar. Ins. — Årg.

1782. N:o 19. 20.

Om våra concerter. Ins. — Årg. 1782. N:o 48.

(Vers). Mitt privilegium. — Årg. 1783. N:o 6.

Lilius, J. Förtekning å de herrar och män, som beklädt

presidents ämbetet i K. Mj:ts och Rikets Åbo Hofrätt

från dess första inrättning den 15 Juni 1623 til när-

varande tid. — Årg. 1782. N:o 34. 39. — Se Åbo Hof-

rätts hist. sid. 370.
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Lilius, J. Förtekning på de herrar och män, sombeklädt vice

presidents ämbetet i K. Mjts och Rikets höglofi. Åbo

Hofrätt, från dess första inrättning d. 15 Juni 1623 til

o o

närvarande tid. — Arg. 1785. N:o 3. 5. — Se Abo

Hofrätts hist. anf. s.

Porthan, H. G. Drjxkes-qväde. — Lat. poem af Walther

Mapes. — Årg. 1782. N:o 3.

Anm. rör. framl. bisk. i Åbo P. Juustens adelskap o.

efterkommande. Ins. (med ang. af förf.) Årg. 1782-

N:o 24. 25.

- Någre anm. till K. Magni Erikssons hist., egenteligen

rör. Finland. — Årg. 1785, Bih. sid. 94—135.

Förteckning på Finlands höfdingar, iutil K. Gustaf I:s

tid. — Årg. 1785, Bih. sid. 179-241.

(J. Falanders) Berätt. om Österbottens öden under kri-

get ifrån 1700 till 1721. — Årg. 1789. N:o 6—8 ff.;

fortsatt i årg. 1791 N:o 24—26.

N. v. Sch. (Vers). Vår-tanckar. — „Inlämnade af en helt

ung författare, hvars första försök tyckas med tiden

låfva oss i honom en lycklig skald" — enl. red. not.

— Årg. 1782. N:o 25.

Tengström, Jacob. (Vers). Pilgrimerne. Ofvers. utur Mu-

sen-Almanach fiir 1782, sid. 135. — Årg. 1782 N:o 1.

Det patriotiska löftet, Epigramme. — N:o 1.

(Vers). Saga. — N:o 2.

Epigramme. — N:o 3.

Epigramme, Ofvers. ur Anthol. Gr. — N:o 4.

(Vers). Fastlags-ris. — N:o 7.

(Vers). Epigriimme, „insändt af okänd hand". — N:o 8.

(Vers.) Elegie. — N:o 9.

Epigramme. Ins. — N:o 10.

Den vittre plagiarien, Epigramme. — N:o 13.
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(Vers). Eiislighctcn. — N:o 15.

Öfversättning af Horat. Od. 4, 5. — N:o 21.

(Vers). Phaon förevigad. — N:o 27.

(Vers). Oförmodad upriktighct. — N:o 28.

Epigramme. — N:o 30.

(Vers). Jupitor, djuren och människjan, fabel. Ofvers.

ur v. Hagedorns Moral. Gediclite. — N:o 31.

Epigramme, Det gamla adelskapet. — N:o 37.

(Vers). Lagfarenhet. — N:o 40.

(Vers). Försigtigliets-steget, Ofvers. — N:o 44.

(Vers). Då Kongl. Academien härstädes, den 21 och

22 innevarande (Nov.), firade minnet af H. K. höghet

hertis; Carl Gustafs födelse. — N:o 48.

(Vers). Fri öfversättning af Horat. Od. 1, 19. — Arg.

1783 N:o 3.

(Vers). Dröm. — N:o 5.

Epigramme. — N:o 5.

Epigramme, Råd til Doctor N***. — N:o 7.

Den 1 Maji, Epigram. Ins. — N:o 18.

Visa, Menuette och Trio. — Nio 24.

(Vers). Min sjuksäng. — N:o 45.

Epigramme. Ins. — N:o 47.

Epigramme. — N:o 48.

Til Cloc, Epigramme. — N:o 50.

(Vers). Vid betraktande af Alexanders och Caesars bil-

der. Ins. — N:o 51.

(Vers). Försvar för vår tid, Satir. Ins. — Arg. 1784,

N:o 2. 3.

(Vers). Portrait, Ofvers. ifrån Kleist. — N:o 11.

(Vers). Mänsklighetens o. skaldekonstens förbund. N:o

— 17.

Epigramme. N:o 27.
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Tengström, Jacob. (Vers). Råd til den unga Zephis.

—

N:o 30. 32.

(Vers). Fri öfvers. af Kon. Davids 49 psalm. Jfr. J.

B. Rousseau, Livr 1 Od. III. — 1785. N:o 1.

Epigramme. — N:o 1.

Epigramme. — N:o 3.

(Vers). Tankar för mig sjelf. — N:o 9.

(Vers). Förtjensten, Ode. — Årg. 1785, Bili. sid. 1—3.

• (Vers). Försök til en Heroide. Cleona til Atis. —
Bih. sid. 3—5.

Epigramme. — Bih. s. 5.

(Vers). Recept mot kärlek. Öfvers. ifrån Tyskan. Ins.

— Årg. 1789. N:o 13.

(Vers). Fragment ur den älsta djur-historien.. Ins. N:o 14.

(Vers). Imitationer ur Anthologia Graeca, Glömskan

och minnet. Önskan. — N:o 46.

Epigramme, Hästen och bonden. — N:o 51.

1791.

Ed gr en, J. Korrt lefvernes beskr. öfver Cammar-revisions

rådet Gabr. Gylling. Ins. — N:o 46. 47.

Franzén, F. M. (Vers). Råd til Eglé, en ung Änka. Ins.

— N:o 17.

Hellenius, C. N. Et bepröfvadt sätt at sköta sparis til

vinter behof. — N:o 12.

Kreander, S. Om undervisningssättet i Kongl. Collegium

eller Gymnasium Aboense. — N:o 4—6.

J. L. (Vers). Dödens minister val. — N:o 20.

Norberg, J. Project til en theorie för den animala magne-

tismen. — N:o 8—9. 11.

(Vers). Til den högröda Zelmire, Imitation. — N:o 8.

(Vers). Starckt skäl emot jordens rörelse. — N:o 11.
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Norberg, J. Epigrammc. — N:o 11.

(Vers). Konsten att blifva vacker. — N:o 14.

Anecdot. — N:o 14.

Om giftermål, fri öfvers. från Engelsk. — N;o 18.

(Vers). Bibulus urföraktaren. — N:o 27.

Epigramme. — N:o 27.

En resande Cliinesares yttrande ora bokhandeln i Frank-

rike, Ur Chines. Kundschafter. N;o 30.

Epigramme. — N:o 33.

Anecdote. — N:o 34.

(Vers). Til *^**. — N:o 34.

(Vers). Til Eglée. N:o 35.

En Chinesares bref om operan i Paris, Ur Cliin. l^^und-

schafter. — N:o 40.

Epigramme. — N:o 40.

(Vers). Öfver en drinckare. — N:o 43.

Nordenadier, L—z. (Vers). Vid en nyssgift makas bort-

gång. Ins. — N:o 47.

Porthan, H. G. Ofversättning ur Le misanthrope af van

Effen. — N:o 2.

Anm. om Utsjoki S:n i Kemi Lappmark. — N:o 2. 3.

Något om likpredikningar. — N:o 3.

(Vers). Varningen; Epigramme, Den kloke Hans. —
N:o 4.

En besynnerlig bön för gifta hustrur. — N:o 6.

Epigramme. — N:o G.

Kart lefvernes beskr. öfver Ad. Magn. Klingspor. —
N:o 6-10. 12. 16. 17.

(Vers). Uplysningen, fabel, öfvers. ifrån Tysk. — N:o 7.

Om Sotkamo S:n. — N:o 13— 15.

Karta histor. o. oecon. underr. om S:t Michels församl.;

författade år 1779. — N:o 15.
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Porthan, H. G. Utdr. af prosten i Paldamo J. Cajani vi-

sitations protoc. i Kuopio år 1670 tf. — N:o 17.

Nåcjot om Österbottens äldre öden. — N:o 18.

Anm. om fordom Arkcb. i Upsala H. Karlssons slägt.

N:o 19.

Betraktelse öfver moder. — N:o 21.

Anm. om Lempelä S:n. — N:o 21. 22. 24.

(J. Falanders) Berätt. om Österbottens öden 1700— 1721.

— N:o 24—26.

Anm. rör. den moraliska läkarekonsten. — N:o 25.

Ant. ang. 1682 års riksdag, ur öfverst. Klingspors jour-

nal. — N:o 27—29.

Om de meningar, som bidraga til menniskans elände

eller hindra dess fullkomlighet, Ur Fergusons Grunds,

d. Moral. Philos. — N:o 29.

Strödde underr. om tilståndet i Osterbottii omkr. förra

hälften af innevarande seculum (efter Falander o. Rei-

nius). — N:o 31. 32. 36-39.

Bisk. i Åbo I. Rothovii bref til drottn. Christina (ur

Menuanders samlingar). — N:o 44.

Förbudz breff på skatte jordh i Findlandh uthij Eauta-

lambi sochn . . . dat. 21 Juni 1582. — N:o 45.

Öfvers. af et ställe ur bisk. Erici Erici Finska postilla.

— N:o 46.

Prästerskapets i riksdagen ransakning om Finska prä-

sterskapet. Act. Lincopiae 15 Mart. 1600. — Nio 48. 50.

Bisk. Magn. Nilssons i Åbo bref till herr Sten Stures

förmån. — N:o 49.

? Reflexioner om de allm. hinder för näringarnes upp-

komst i Finl. — N:o 13—15.

Ström, J. Om ett åskslag i Nykja^ka. — N:o 36.

T en g ström J. Företal till allmänheten. — N:o 1.
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Tengström, J. Åbo. Om freden i Wärälä. — N:o 1.

Åbo. Musikal, sällskapet i Åbo. — N:o 5.

Kart lefvernes beskr. öfver framl. bisk. öfver Borgå

stift D:r Gabr. Fortelius. Sammandragen ur de vid

hans begrafning i Borgå domkyrka d. 4 Dec. 1788 öf-

ver honom upläste och otryckte personalier. — N:o 20.

22. 23.

(Vers). Imitat. af Horatii Od. 1, 19. — N:o 21.

Utdr. ur C:i Acad. Aboensis protoc. för år 1661. —
N:o 23. 24.

Epigramme. — N:o 23.

Skrymtaren, Epigramme. — N:o 25.

(Vers). Vestalen, Ofvers. ifr. J. G. Jacobis Lieder. —
N:o 28.

Kart lefvernesbeskr. öfver framl. riksrådet, cancelleren

vid Åbo Acad. . . frih. Carl Hermelin. Sammandra-

gen ur . . G. Bonsdorffs Lat. åminnelsetal d. 4 Jun.

(1790). - N:o 30.

Epigramme, Til några våra nymodiga poeter. — N:o 32.

(Vers). Åskan, öfvers. ifr. J. G. Jacobis Lieder. —
N:o 32.

Kart lefvernes beskr. öfver framl. bergsrådet . . . Jo-

han Hisinger. Saramandr. med tillägg ur prof. Hellenii

åminnelsetal d. 2 Juni 1791. — N:o 33—35.

Utdr. af 2 bref ifr. norra delen af Uhleåborgs län, dat.

d. 2 og 15 Julii. — N:o 33.

Uplysn. om Svenska prästerskapets klädedrägt i början

af förra seculum. — N:o 38.

(Vers). Tiggaren, Öfvers. ifr. Gleims Lieder. — N:o 38.

(Vers). Patienten, Ofvers. ifr. Gleim. — N:o 39.

Comala, dramat, skaldest. af Ossian. — N:o 41.

(Vers). Vid förlusten af en ung vän. Ins. — N:o 45.
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Tengström, J. Lathmon, Skaldest. af Ossian, „Insändt,

jämte några anmärkningar ötVer vårt veckoblad. Til

försvar för ..." — N:o 49—52.

Wallerian, H. K. Om giftermål, fri öfvers. ifr. Sng. —
N:o 18. 19.

Om hazard spel. N;o 48.

Visite-Timman, fri öfvers. — N:o 48.

1792.

Norberg, J. Något om onyttiga speculationer. — N:o 2.

Porthan, H. G. Epigramme. — N:o 4.

Några anm. ang. upfostran. — N:o 6, 8.

Anm. om Wörå S:n. Sammandr. af en år 1753 af

soknens dåv. kyrkoh. J. Haartman författad omständeli-

gare beskr. — N:o 15.

—- Gust. Baners bref til K. Johan III. Wiburgh thenn 8

Febr. a:o 72. — N:o 21.

Om en uti nästförledne årh. tryckt och i Wiborg up-

förd comedia kallad „Thet himmelske consistorium"

(af P. Carstenius). — N:o 22. 27—29.

Bisk. o. doracapitlets i Åbo bref dat. d. 30 Decemb.

1614. — N:o 41. 42.

Betänkiande om Helie Jesperssons . . . sak emoot Hans

Kgl. Mjt, Messenium o. flere begången. — N:o 42; jf.

1793. — N:o 9.

-— Lefvernes beskr. öfver framl. kyrkoh. Gabr. Peldan i

Ilmola. — N:o 45. 46.

Tankar om ingenting. — N:o 45. 47.

Om Lappo S:n (efter Wargentin), — N:o 46. 47.

Fabel, öfvers. ifrån Tyskan. — N:o 49.

? Om Trolldom. — N:o 18. 19. 22; 1793 N:o 2. 3.
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Porthan, H. G. ? Utkast til en beskrifn. öfver Svenska

Karelen. — N:o 48. 49. 51. 52.

Tengströni, J. Tankar af en gammal man, vid det sist-

förflutna årets slut. — N:o 1.

Recension af Hyödjllinen huvitus luomisen töistä. —
N:o 3. 5.

(Vers). Könets värde. — N:o 5.

Fabel, Jupiter och fåret, Öfvers. ifrån Lessings Fabeln

1 B. 18 Fab. — N:o 8.

Strödda tankar af de gamle Judiske Rabbiner. — N:o 8.

K. Gustaf Adolphs instiftelse bref för gymnasium i Åbo;

tryckt efter originalet. — N:o 10.

Kärt underr. om de fattigas vård i Åbo stad. — N:o

10. 11. 13. 14. 25.

Strödde antecknn. ur C:i ecclesiastici Aboensis äldre

protocoller. — N:o 12. 14—16. 18. 21. 23. 28. 30—

33. 37. 38. 40. 41; 1793 N:o 4. 9. 12. 16. 27. 30. 31.

37. 47.

(Vers). Österländsk saga. — N:o 12.

Om Tsclieremisserne, et med Finnarne beslägtadt folk-

slag .... Öfvers. ifrån J. G. Georgi. — 24-26. 29.

37. 39.

(Vers). Fabel, Den dansande björnen. — N:o 25.

Åbo, om magister promotionen 1792. (NB. i verserna

ändras med författarens egen hand den sista till: „Säll-

heten den ges af Er" i st. f. „Nöjets Gudar bo bland

Er". — N:o 26.

(Vers). En brudesuck. — N:o 32.

(Vers). Alt har sin tid. Ifrån Grek. — N:o 34.

(Vers). Min smak. — N:o 35, bihanget.

(Vers). Rikedomars bruk. — N:o 36.

(Vers). En älskaresön. — N:o 37. b
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Tengström, J. Kart underr. om Österbottniska präster-

skapets s. k. vederlags spanniål. — N:o 38. 39.

(Vers). Til Laura. — N:o 39.

Lefvernes beskr. öfver general lieuten., baron Wilh. Car-

pelan. - N:o 40. 43. 44.

(Vers). Til min bäck. N:o 41.

(Vers). Til Apollo. — N:o 42.

(Vers). Kärleken til Gud (prof til psalm), öfvers. ifr.

Berl. Gesangb. N:o 279. — N:o 43.

(Vers.) Til Chloe. — N:o 44.

-— (Vers). Kärleken til ovänner. — N:o 46; jf. N:o 43.

(Vers). Kärleken til nästan. — N:o 48; jf. N:o 46.

Betenckiande om tbe tre frågor som ... i Consistorio

regni förebades om . . Terseri catecbismi arbete . . .

1664. — N:o 50.

(Vers). Den ogifta poeten, Epigr., öfvers. ifr. Tysk. —
N:o 50.

(Vers). Til den missnöjda patrioten. — N:o 50.

(Vers). Sabbatbens firande. — N:o 51; jf. N:o 43. 46. 48.

Wallenius, J. Fr. Til ibogkomst af en afliden vän. Ins.

— N:o 9.

1793.

Franzén, F. M. Samvetet, Psalm. Ins. — N:o 14.

Frälsaren, Psalm. Ins. — N:o 19.

2 Epigrammer. Ins. — N:o 20.

• Verser vid minnesfesten öfver Academiens framl. can-

celler baron C. Sparre. — N:o 26.

Porthan, H. G. Anm. ang, de första biskopar öfver Wi-

borgs stift. — N:o 1.

Om allmogens lefnadssätt i Irland. — N:o 4.
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Porthan H. G. Om de i åtskilliga landsorter på svenska

sidan boende Finnar. — N:o 5—8. 10. 13. 14. 32.

49. 52.

Epigramme. — N:o 8, (det sednare).

Epigramme, Öfvers. ifrån Grek. — N:o 9.

Et gammalt protoc. tjenande at uplysa Job. Messenii

klagomål öfver Erik Hare. — N:o 9.

Epigramme, öfvers. ifrån Callimacbus. — N:o 10.

Någre antecknn. rör. Finska historien. — N:o 11.

Genealogisk anm. (om Juustben). — N:o 11.

Epigramme, öfvers. ifr. Grek. — N:o 13.

Antecknn. til uplysn. i Finska hist. — N:o 15.

Något om våra nu brukeliga klädedrägter. Fr. Tysk.

— N:o 33. 35.

Kart lefvernesbeskr. öfver asses. O. Samuelsson Wallen-

stjerna. (Efter Svenoni progr.) — N:o 40.

Kart lefvernesbeskr. öfver Eric Acbrelius, förste medi-

cinä prof. i Åbo. (Efter Bergii progr.) — N:o 42.

Handlingar til uplysning af Finlands häfder. — N:o 43.

Forssar o. strömmar i öfre Satagundien och i Cumo-

gårds län. — N:o 45.

K. Gust. Adolphs skyddsbref för Åbo schola. — N:o 49.

Samtal i de dödas rike. Öfvers. ifr. Lucianus. —
N:o 51.

? Anm. ur C:i Acad. protocoller om jubelfestens fii'ande

i Åbo 1693. — N:o 46.

N. F. Schultz. Visa. Ins. - N:o 45; jf. 1794 N:o 13.

Tengström, J. (Vers). Kärlek til nästan. — N:o 2. Jfr.

årg. 1792 N:o 51 etc.

Epigramme, Kärleken skalkas icke. — N:o 8.

Uplysn. i hist. om Finska bibelns tryckning i Dr. Chri-

stinas tid. — N:o 11.
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Tengström, J. (Vers). Vördnad för Guds lag. N:o 12.

Psalm til predikan. — N:o 15.

G. Carleby d. 10 Jan. 1793. — N:o 15.

(Vers). De tre sönerne, Österl. saga. — N:o 16.

Christinästad. — N:o 16.

Reflexioner öfver fruntimmers seder och upfostran. Ins.

- N:o 17. 18. 21. 26. 28. 36.

Circulaire i Åbo stift af bisk. Is. Rothovius. — N:o 17.

Constitutiones i Åbo stift; upsatte af bisk. Is. Rotho-

vius. — N:o 19. 20.

—— Academiens i Åbo inaugurations process. — N:o 22.

23. 25.

^— (Vers). Betraktelse öfver mitt papper. Ins., som öfvers.

ifrån Tyskan. — N:o 22.- (Vers). Stads-sqvallret. — N:o 23.

(Vers). Til tacksam hugkomst af framl. prof. I. H. Li-

den. — N:o 24.

—— (Vers). De tvänne olyckliga? — N:o 25.

(Vers). Til en ung flicka. — N:o 25.

—— Anm. om acad. rectoratscalaser i förra seculo. — N:o 26.

Circulaire i Åbo stift, af bisk. Is. Rothovius. — N:o 27.

Psalm til predikan, öfvers. ifrån Kloppstocks geistl.

Lieder. — N:o 28.

Uplysn. i statistiken för Wasa län af år 1790. — N:o

28. 30. 33. 41. 47.

(Vers). „Jag länge och troget" etc. — (NB. i sista

raden ändras af förf. ordet „ hederlig" till „ mångtalig").

— N:o 30.

Beskr. öfver Töfsala S:n i Åbo Län (Efter E. Lencquist

och Is. Eneberg). — N:o 31. 34. 37. 39. 41. 44. 46—48.

—^ Psalm til predikan. — N:o 32.

(Vers). Til Chloe, öfvers. ifr. Tysk. - N:o 33.
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Tengström, J. (Vers). Det vissa beslutet. — N:o 36.

(Vers). Lifvets sällhet. — Nio 37.

Unclerr. om tillst. i Finland under de svåra missväxt-

åren 1695- 1G97. — N:o 38-40. 42.

(Vers). Det oskyldiga försvaret. — N:o 39.

(Vers). Daphne och Iris, Öfvers. ifrån Tysk. — N:o 42.

(Vers). Den oskyldiga hustrun. — N:o 43.

(Vers). Uplysningar, Til = = — . — Nio 50.

Epigramme, Öfvers. ifr. Almanach des Muses för år

1793 sid. 152.

1794.

Franzén, F. M., Tankar om årets början. — K":o 1.

(Vers). Carolina. — N.o 1.

Tidig befordran. — N:o 2.

(Vers). Apollo och Daphne; efter Smart, en Engelsk

poet. — N:o 2.

Kejsarinnan Eudocias historia, Öfvers. ur Gibbon. —
N:o 5.

(Vers). Jätten och dvergen; efter Lichtwer. — K:o 7.

Spådom. — N-.o 8.

Om de s. k. poudres de succession, på Tyska: schlei-

chende Gifte. Ur Beckmanns Gesch. d. Erfindungen. —
N:o 8—10.

Jupiter och Cupido, Samtal. Öfvers. ur Lucianus. —
N:o 9.

Om Zaleuci lagar. — N-.o 9.

(Vers). Alf och Lyna, af Baggesen. — Nio 11.

(Vers). De bägge aporna. Ur Willamows Dialogische

Fabeln. — N:o 15.

Recension af Kikovii Oratio synodalis. — N:o 15.

Epigram, i anledn. af Cic. De örat. 2,54. — N:o 16.
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Franzén, F. M. Anekdot. — N:o 16.

Ur en Tysk bok, kallad Reliqvien. — N:o 16.

(Vers). Biet, fabel efter Gleim. — N:o 17.

Medicament, brukligt i Cracau. — N:o 17.

Ny slags vulcan. — N:o 17.

Fragment af en students dagbok, upliittadt på Ryss-

backen. — N-.o 17.

Recension af Predigten von Berg u. Zirkel. Ur Göt-

ting. Anz. — N:o 18. 19.

(Vers). Fan, efter S:t Gelais. — Nio 18.

Något om dykeri-konsten. Ur Beckraann. — Nro 19.

22. 28.

Synnerlig plägsed på ön Metelino. — ]Sr:o 20.

(Vers). Natten och dagen, af Herder. — N:o 23.

(Vers). Petronella. — N:o 23.

Princessan Honorias bist. Efter Gibbon. — N:o 23.

(Vers). Lavinia, Episod ur Thomsons Höst. (Med anm.

om rimmet i Sv. poesi). — N:o 24.

(Vers). Ungdomsnöjet. — N:o 25.

Om Sällskaps-echo. Efter Danskan. — N:o 25.

Visa, efter Zacbaria. — Nio 26.

Om spassering, ur Baggesens Labyrinten. — N:o 26.

(Vers). Två eldar. — N:o 26.

Tlieologiskt argument. •— N:o 26.

Ur Intelligenz-Blatt. — N:o 27.

Lifvets sällhet. Öfvers. — N:o 29.

Pbilosophiens historia. Öfvers. ur Lessing. — N:o 30.

Godhetens välde. — N:o 31.

Anekdot. — N:o 31.

En ung Fransmans olyckliga öden. — N:o 32.

Ur en Tysk bok, kallad Reliqvien. — N:o 32.

Ett särdeles exempel af sömnvandrare. — N:o 32. 34.
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Franzén, F. M. Medel at befordra giftermål; ur Herodo-

tus. — N:o 35.

Utdrag af et saratal emellan två medici. Öfvers. —
N:o 39.

Födelsedagen, Idyll efter Voss. — N:o 40.

Besöket på Bedlam. — N:o 41. 42.

(Vers), Den erfarna; från Tysk. — N:o 41.

Madrigal. — N:o 41.

(Vers). Trösten. — N:o 42.

(Vers). Rägnet, från Tysk. - N:o 42.

Spanskt predikosätt. — N:o 42.

(Vers). Hinz och Kuntz, fr. Tyskan. — N:o 43.

(Vers). Til Astrild, efter Weisse. — N:o 44.

Det ärliga folket, Rabbiuisk bist. Öfvers. — N:o 45.

Anekdot. — N:o 45.

(Vers). Miraklet. — N:o 45.

(Vers). Skönhetens öde, fabel. — N:o 46.

Norrska nationens character, Öfvers. — N:o 46.

Anekdoter. — N:o 46.

(Vers). Det lika paret. — N:o 46.

Om hertiginnan af Valentinois. Efter Tysk. — N:o 47.

(Vers). Til månen, vid midnattslampan. — N:o 47.

Anekdoter. — N:o 48.

(Vers). Til oratorn Mirifex. — N:o 48.

Potatoskalaset. — N:o 48.

(Vers). Til gubben Pehr, från Tysk. — N:o 49.

Drömmen, moralisk berätt. af Addison. — N:o 51.

(Vers). Til Mysis, från Dansk. — N:o 51.

Ordhållenhet. — N:o 52.

Prof på en hunds ömhet emot sin herre. — N:o 52.

(Vers). Jöns och Hans, vid årets slut. N:o 52.
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G ad o lin, G. Abdol-Malch öfver sin afledne vann Said. Öf-

vers. ifr. Arab. — N:o 4.

Porthan, H. G. Om den nya fånglmsinrättningen i Phila-

delphia. Ur Götting. Anz. — N:o 1.

Strödde antecknn. i Finska liist. — N:o 4.

Bref ifrån D:r Joh. Messenius 1622. — N:o 6.

Karta biographier öfver Finske män. (I förening med

J. Tengström). — N:o 7. 31. 39; 1775 N:o 38; 1796

N:o 32. 33. 37—39. 43. 52; 1797 N:o 29. 38. 35.

Någre anm. rör. populationen i Borgå stift emellan åren

1783 och 1792. — N:o 13. 29.

K. Carl 9:s fullm. för Er. Hare at hafva befallning öf-

ver Tavastelms o. dess län. — N:o 27.

Om en i nyare tid skedd ansenlig folk-utflyttning ifrån

Wermeland til Österbotten. Ins. — N:o 27.

Handlingar om Åbo schola. — N:o 31. 33. 45. 52.

Schultz, N. F. (Vers). In Promtu. - N:o 13; jf. 1793 N:o 45.

Tengström, J, Under, om den första vid Åbo Acad. för-

rättade mag. promot. 1643 d. 4 Maj. — N:o 2.

Korta biographier; se Porthan.

Rättegång emellan borgmästaren i Åbo Eric Andersson

o. rådedh emot honom. — N:o 11. 12.

Tankar ang. de i Åbo stad påtänkte eldsläcknings an-

stalter. Ins. — N:o 14.

(Vers). Til belackaren. Ins. — N:o 20.

Bref ifr. bisk. Joh. Elai Terserus til prosten Boet. Muur

i Saltvik på Åland. — N:o 21.

Fullm. för Hans Bugge at vara upsyningsman öfver

handtverkerierna i Åbo. 1629. — N:o 22.

Fullmacht eller underr. för lagmännerne här i Finlandh,

ang. deres rätte solenne myndighet och authoritet. 1627.

— N:o 29.
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Frelsebref för Jösse Olåfsson 1444. — N:o 30.

Förmaningsbrcf för Jacob Wålle til fru Sigrid Erichsd.

Tott til Liuxala. Af Åbo slott d. 12 Apr. 1624. —
N:o 32.

Ett gammalt pantebref. 1572. — N:o 34.

Prof på tidig fallenbet för musiken. Ur London Maga-

zine. — N:o 35. 36.

Visa (: „Bårt sorg "). Ins. — N:o 35.

Om Mordvinerne, et i Ryssland boende Finskt folkslag.

Ur Georgi. — N:o 36. 37. 51.

Anm. ur K. Abo Håfrätts protoc. för d. 11 Jan. 1634

om myntet och varors värde på den tiden. — N:o 37.

Bref ifr. K. Åbo Håfrätt til Joh. Erichsson, fougte i

Neder Satagunden. Dat. Åbo d. 21 Jun. 1625. — N:o 37.

Anvisn. på 8 lester smör för Michel Krook, borgare i

Åbo. 1594. — N:o 40.

D:r Enewalds (Svenonii) puncter emot bisk. i Åbo (Ter-

seri) cathechesin. — N:o 43.

K. Åbo Håfriltts bref till bisk. M. Is. Rothovius. —
N:o 48.

K. Åbo Håfrätts fullm. för välbördig Lindorm Stråle,

ang. Bertholdi Stephaui saak. År 1627. — N:o 49.

Fabler af Lessing. Ins. — N:o 50.

Epigram. — N:o 50.

Westzynthius, J. Vid en kär sons graf af öma och sör-

jande föräldrar d. 11 Mart. 1794. — N:o 38.

1795.

Armfelt, A. (Vers). Till enke fru friherrinnan Taube, vid

dess afl. man, majoren J. R. Taubes graf d. 12 Jan.

1795. Ins. — N:o 27.

Franzén, F. M. Om sällskapet publicum. — N:o 1.
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Franzén, F. M. (Vers). Tuppen, hönan och staren. Fabel.

- N:o 3.

(Vers). Amhetsbröderne. — N:o 4.

-— Om den nya Pommerska katechesen. — N:o 5.

Oxen o. räfven, fabel af Schaz, N:o 5.

Anekdoter. — N:o 5.

(Vers). Rönnen och lingonbusken. — N:o 6.

(Vers). Hinz och Kunz om ägtaståndet. Öfvers. — N:o 7.

Lagvishet o. laglydnad. — N:o 7.

Om musikens förunderliga verkningar. — N:o 9.

Disparater. — N:o 9.

Det behöfdes ett helgon. — N:o 9.

(Vers). Ynglingen och mannen. (Förut tryckt, men här

med „ förbättringar"). — N:o 10.

Österl. berätt. af Musladin Sadi. — N:o 13. 14.

(Vers). Liknelse; ur Sueton, Aug. 25. — N:o 14.

(Vers). Anakreons 33 ode. — IS[:o 15.

Anekdot om kon. Henric IV. — N:o 15.

Et drag af Trajanus. — N:o 15.

Frans, ambassadeuren Chewernys första audience hos

kejs. Leopold I. — N:o 15.

Också den lastfulle är ibland dygdig. — N:o 15.

Om Dumouriez's charakter. Fr. Tysk. — N:o 16.

(Vers). Til de fruntimmer, som sjöngo i sista långfre-

dags concerten, upförd til de fattiges förmån. — N:o 17.

Anekdot om kejs. Joseph 2. Fr. Ital. — N:o 17.

Rec. Minne öfver Terserus af J. Tengström. —
N:o 11. 13.

Skrifter, utkomne ifrån Åbo boktryckeri; Läseöfning

för mina barn, Åbo 1795. — N:o 18. 19.

Drag af vilda nationer. — N:o 18.

(Vers). Hustrun. Efter Lessing. — N:o 18.
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Franzén, F. M. Aurora, paramythion af Herder. — N:o 20.

Anecdot. — N:o 20.

Strödda Anekdoter. — N:o 21.

Om nyttan af drömmar. — N:o 23.

Brasan. Af Jacobi. — N:o 24.

Österl. vitterhet i medeltiden. Ins. — N:o 24.

Anekdot. — N:o 27.

Anekdoter. — N:o 30.

Österl. berättelser. — N:o 30.

Anekdot. — N:o 32.

Österl. berättelse. — N:o 33.

Strödda tankar. — N:o 35.

Småsaker. — N:o 35.

Anm. i psychologien. — N:o 36.

Sällsam ordväxling. — N:o 38.

Märkvärdiga händelser med dem man ansedt för döde.

Ur Stub, iib. d. Menschen. — N:o 39.

Anecdot om Vaillant. — N:o 39.

Rec. af Cas. Rosvalls „Utkast" etc. — N:o 41.

Anecdot om Marlborough. — N:o 41.

Rec. af Le Vaillants resa. — N:o 43. 44.

Anecdoter. — N:o 44.

Haartman (Hartman?). (Vers). Försök til en ballada,

„Den olyckliga ynglingen". Ins. — N:o 40.

v. Knorring, F. Sätt att salta strömming. Ins. — N:o 34.

Porthan, H. G. Hert. Carls bref till Arfved Ericson. —
N:o 6.

K. Johan IILs bref til Jachim Bertilson. — N:o 9.

Uplysningar i Finlands geographie (Efter J. Chr. Grahn

o. J. Frosteras). - N:o 23. 30. 31. 35—37. 41. 42.

Carl IX:s fullni. för Hans Ericson at vara häradsfogde.

1599. — N:o 42.
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Porthan, H. G. Rec. af Radlofifs beskr. öfver Åland. —
N:o 48—50.

Gamla handlingar til uplysning af Finlands häfder. (I

fören. med J. Tengström). N:o 51— 52; jfr 1793N:o45.

Anm. rör. vår upfostran. — N:o 52.

Felslagen uträkning. — N:o 52.

Botemedel emot mjeltsjuka. — N:o 52.

Radloff, Fr. W. Om en hög ålder. Ins. — N:o 4.

Resa til Hypothesernas land. Ins. — N:o 12.

Anm. vid Mansteins berätt. om slaget vid Willmanstrand.

1741. Ins. - N:o 12.

Tengström, J. Een statueret ordningh för capitularibus i

Åbo. 1629. — N:o 3.

K. Gust. Adolphs bekräftelse å Åbo stads privilegier.

1617. — N:o 7.

Ransakning o. dom i K. Åbo Håfrätt öfver en förment

gammal trollkarl Erich Johansson, med det tilnamnet

Puu Jumala. — N:o 8.

(Vers). Susanna, efter Hagedorn. Ins. — N:o 9.

K. Johan III-.s bref til fougten i Finland Christopher

Blom, om det nye myntet. 1575. — N:o 10.

Förhör i K. Åbo Håfrätt med en förment stor trollkarl

Anders Henricsson Lieroinen ifrån Ruovesi. 1643. —
N:o 17.

Förhör i Åbo Hofr. d. 17 Nov. 1649 med — troll-

konan ifrån Tyrvis Valborg Kymi. — N:o 20.

Bref ifr. K. Åbo Håfr. til C:m ecclesiast. i Åbo, dat.

d. 19 Jun. 1641. — N:o 21.

(Vers). Til hogkomst af en afliden vän, K. Majts hand-

secreterare och en af de aderton i Sv. Acad. herr Joh.

Henr, Kellgren, död i Stockh. d. 20 Apr. 1795. —
N:o 24.

7
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Tengström, J. K. Åbo Hofrätts bref til R. R. och presi-

denten Jöns Kiirk (då vistande i Stockb.), dat.

Ål)o d. 30 Junii 1G40. — N:o 26.

Om promotionen i Åbo 1795. — N:o 26.

Utdr. af Åbo stifts prosteritabb. öfver födde o. döde för

åren 1793 o. 1794. — N:o 32.

Ransakn. i K. Åbo Håfr. öfver en Rysk präst Jochim

Terentioff, anklagad för trulldom och andra brott. 1643.

- N:o 34. 35.

(Vers). Den villrådiga flickan. Ins. — N:o 35.

K. Mjt:s bref o. förklar, om Ylänä gårds i Åbo län o.

Pöyttis s:n gamla frälserättighet. 1696. — N:o 39.

Berätt. om et emot Danska krigsfången och lieutenan-

ten baron Henning Otto de Liitzoii angifvit, i Stock-

holms norra förstads Känniers-rätt ransakadt, o. i K.

Svea Hofrätt afdömdt bråttmål d. 11 Aug. 1711. —
N:o 45. 46.

K. Carl Xir.s stadfästelse å Österbottn. prästerskapets

vederlags-spanmål, gifven Stockh. d. 15 Nov. 1698. —
N:o 47.

Handll. t. uplysn. i Finlands häfder; se Porthan.

1796.

Alft an. Om humleplanteringen, hiimlegårdames o. humlans

skötsel i Ingo S:n. — N:o 33— 36.

Alopaeus. Utdr. af Borgå stifts prosteri tabb. öfver födde

o. döde för 1793 o. 1794. — N:o 19.

Anm. angående folkmängden i Borgå stift. — N:o 36;

„Se Åbo Tidn. 1790 N:o 27". (tryckfel!).

Hartman. (Vers). Öfver et ungt fruntimmers död. Ins. —
N:o 21.
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Kekovius. Utdr. ur kyrkotabb. öfver Uleåborgs stad med

derunderlydande landtförsamling, för år 1795. — N:o 12.

Knorring. Hushålls-Underr. Ins. — N:o 25. 26.

Liudebäck. Utdr. af et bref ifr. Uleåborg af d. 3 Nov.

1796. — N:o 47.

Molander. (Vers). Till min jemnåriga vän. Ins. — W.o 33.

Porthan, H. G. Den flygtande tiden. — N:o 1.

Om S:t Annä-kloster vid Åbo. — N:o 1— 8. 5. 7.

(Vers). De tvenne Perserne, Öfvers. — N':o 2.

Eplir. Wecds berätt. om sin lefnad. Öfvers. ur den Eng.

Spectator 1712. — Nio 4. 6.

Ädelmodig vänskap. — N:o 4.

Gamla handll. til uplysniug af Finlands häfder. — N:o

8. 13. 22.

Österl. fabler. — N:o 8.

Om en talande döf och dum. Ur Franska Vet. Acad.

haudl. f. 1703.

Willfarelsens försvar, Af Boufflers. — K: o 9.

Anm. om väderleken o. årsväxten i min minnestid. Skrefne

år 1775 (af Juslén). — ]S":o 9. 10. 12.

Bibliographisk anmärkning. — N:o 11.

Österl. berätt. af Musladin Sadi. — N:o 13.

Epigramme. Öfvers. — N:o 13.

Anecdot. — N:o 13.

Tabell öfv. folknummern i Kuopio församl. år 1795. —
N:o 16.

D:o öfver Idensalmi. — Nio 16.

Anm. rör. Åbo o. Raumo städers relativa tilst. omkr.

år 1530. Ins. — N:o 21. 25.

Österl. saga af Musladin Sadi. — N:o 29.

K. Christiern tyranns bref til Riksens Råd i Finland

1520. — N:o 30.
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Porthan, H. G. Ädel hämnd öfver obarmhertighet. Öfvers.

- N:o 31.

Österl. berättelser. Öfvers. — N-.o 37. 39.

Anecdote. — IST-.o 39.

Rancken, E. Anmärkningar öfver vatnets understundom ti-

made stadnande uti Äetsä Forss. — N:o 28.

Rutström, B. (Vers). Trösten, af Baggesen. Öfvers. Ins.

— N:o 7.

(Vers). Hvad jag sjunger och icke sjunger. Af Bagge-

sen. Ins. — N:o 12.

Horatii Od. 2, 6. Öfvers. Ins. — ^.o 14.

Horatii Od. 1, 14. Öfvers. på samma versslag som nytt-

jas i originalet. Ins. — N-.o 20.

(Vers). Sällskapssånger. Af Rahbeck. Ins. — N:o 30.

32. 35. 49.

Tengström, J. Årsberätt., uppläsen i musikaliska sällsk. d.

16 Jan. 1796. Ins. — N:o 10. jfr. N:o 5.

Anm. om de i äldre tider til Finska församlingens tjenst

genom trycket utgifue skrifter. (Mest efter Erkeb. Men-

nanders tal 1775). — N:o 14—21.

K. Carl XI:s bref til bisk. J. Gezelius i Åbo, om miss-

bruk vid barnens namngifvaude i dopet, Stockh. d. 20

Jan. 1680. — N:o 29.

K. Carls XI:s bref til bisk. J. Gezelius i Åbo om tri-

vialskolans flyttn. ifrån Ny Carleby til Wasa d. 11 Jan.

1683. ~ N:o 30.

K. Carl XI:s bref til Domcap. i Åbo om återbes. af

Kisko pastorat. Stockh. d. 22 Fbr. 1681. — N:o 31.

K. Carl XI:s bref til Domcap. i Åbo, om återbes. af

Nerpes pastorat. Stockh. d. 1 Jul. 1684. — N:o 34.

Utdr. ur Åbo stifts prosteri tabb. för år 1795. — N:o 38.

Pergolesi. — N':o 40.
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Teugström, J. K. Carl XI:s bref til Doracap. i Åbo, om

befordringar til lediga gyinuasii o. scholä sysslor. Stockh.

d. 9 Martii 1685. — N:o 40.

Strödde antecknn. om Finlands tilstånd i sistförflutne

århundrade. — N:o 41. 44. 46. 47. 50. 51.

Haydn. — N-.o 43. 45.

—- Til alla biskopar o. superintendenter i Sverige o. Fin-

land om krigsbjelpen. Stockh. d. 18 Dec. 1670. —
]Sr:o 45.

(Vers). Hermelinen o. hennes dotter, fabel för barn.

Ifrån Tyskan. — N:o 47.

Hälften är dock stundom mer än det hela. Paradox.

Ofvers. med några ändringar ur Deutsches Musäum

1776. — N:o 48.

K. Kammar collegii skrifv. till biskopen o. consistori-

ales i Åbo. Stockh. d. 23 :Nov. 1670. — N:o 49.

(Vers). Ovädret. Ifrån Tyskan. — N:o 50.

(Vers). Til aftonstjernan. Ifrån Danskan. — N:o 51.

1797-1831.

I dessa årgångar förekomma blott då och då anteck-

ningar om författarne, nemligen:

Avellan, J. H. Sång i en sällskapskrets, vid en väns bort-

resa. 1813. — N:o 36.

Vintersång i Finland. 1814. — N:o 15.

Choraeus, M. Skaldebref til Herr prof. d:r Tengström i

Junii 1800. — Årg. 1800. N;o 41.

Andakts poem. (Väl det sista före hans död?). — Årg.

1806. N:o 40.

Franzén, F. M. (Vers). Den olyckligt döfve. (Stäld i spalt

med Rutströms „Den lyckligt döfve"). — Årg. 1797.

N:o 18.
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Franzén, F. M. (Vers). Til de hemmavarande. Elegie. —
Årg. 1798. N:o 47.

Verser vid minnesfesten öfver J. Bilmark. — Arg. 1803.

N:o 92.

Utdrag af ett bref ifrån G. Carleby af d. 24 December

1803. — Årg. 1804. N:o 5.

Sång vid Kanslirådet ... H. G. Porthans jordfästning

d. 22 Mars 1804. — N:o 24.

(Vers). Till Hoppet. Öfvers. ifrån Franskan. — N:o 27.

Philosophien i Sonnetter. 1 Sanuingen. 2 Sällheten. 3

Dygden. 4 Religionen. — Nio 39.

(Fransyska verser tillegnade grefvinnan Alberganti från

Milano). — N:o 41.

Hammarsköld, Lorenzo. (Vers). Skaldens belägenhet. Ins.

från Upsala. — Årg. 1805. N:o 56.

Hartman, G. I. (Vers). Skaldebref till en yngling Nyårs-

dagen. — Årg. 1804. N:o 1.

(Vers). Förvandlingen. — N:o 3.

Juden. Edesmenneen muistoxexi. — Årg. 1804. N:o 26.

Molander. Idyll, melodien af den Finska runan: Tule nei-

tonen minullen. Ins. från Savolax. — Årg. 1800. N:o 43.

Myreén, D. Kort öfversigt af de fördelar Finland vunnit

genom sin lyckliga förening med Ryska riket under

kejsar Alexanders spira. — Årg. 1819. N:o 125. 126.

129. 130. 135. 136. 146. 148.

Porthan, H. G. Tankar om Finlands upodling. Ins. — Årg.

1797. N:o 11-14. 16. 17. 19. 21.

Runeberg, J. L. (Vers). Till Solen. Ins. - Årg. 1826.

N:o 98 (d. 16 Dec).

(Vers). Till den ålderstigne. — Årg. 1828. N:o 28 (d.

•
' 5 Apr.).

Kärlekens förblindande. — Årg. 1828. N:o 60 (d. 26 Juli).
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Rutström. (Vers). Den lyckligt döfve. (Stäld i spalt med

Franzéns: „Den olyckligt döfve"). — Årg. 1797. N:o 18.

Tengström, J. (Vers). Den sömnlösa natten. — Arg. 1798.

N:o 8.

K. Carl XI:s bref till bisk. J. Gezeliiis, om de Svenska

o. Finska famillerne i Westindien. Stockh. d. 11 Jan.

1692. — Årg. 1799. N:o 43.

(Vers). Skål d. 15 Juli 1805. („Åt landshöfd. Georgii").

— Årg. 1805. N:o 63.

^— Ord att afsjuugas vid fru Franzéns begrafn. d. 25 Mars

1806. - Årg. 1806. N:o 24.

Sällskapsvisa. Ins. — Årg. 1807. N:o 3.

Skräbböle hög. Ballad för Julaftonen 1807. — Årg.

1808. N:o 11.

(Vers). Prologue till stora operan: Det befriade Tysk-

land. Patriotisk phantasie på nyåret 1814. — Årg, 1814.

N:o 10.

(Vers). Tröst till min gamle vän. Ins. — Årg. 1820. 1^:0 33.

(Vers). Till herr geheimerådet m. m. grefve Aminoff,

vid hans i lifstiden ömt älskade makas, fru E. M. Ami-

noffs, född Bruncrona, dödeliga frånfälle, den 30 Dec.

1821. Ins. — Årg. 1822. N:o 7.

(Vers). Medborgerlig skål vid en middags måltid, d. 6

Februari. Ins. — Årg. 1822. N:o 14.

Wallenius, I. F. (Vers). Den lefvande begrafne. — Årg.

1804. N:o 31. (Detta skaldestycke åberopas af Franzén,

vid förslags upprättande till Eloq. professionen, d. 21

Juni 1804, såsom bevis på Wallenii poetiska talang). —
Afven i d:r Tigerstedts exemplar angifves Wallenius så-

som förf.; jf. ofvanf. sid. 50 i noten.

? Vid Choräi graf. — Årg. 1806. N:o 49.





FYSIKEN.

tillämpad på det rationella jordbruket

FINLAND

af

E. J. BoMsdorff:





Företal.

Ehuru det är författaren välbekant, att ibland Finlands

jordbrukare finnas icke få, hvilka uppställa en sådan skillnad

mellan Theori och Praktik^ att de intet hafva med hvarandra

gemensamt, ja, att theorin utöfvar ett vilseledande inflytande

på det praktiska jordl)ruket, har han icke tvekat, att, i det

rationella jordbrukets intresse, till allmänheten öfverlemna

denna afhandling i den förhoppning, att dock härigenom

kunna gagna en och annan af dem, som egnat sig åt den

Finska modernäringen. Beträffande förhållandet mellan Theori

och Praktik hyser författaren den åsigt, att en theori, som

a priori uppställes af den abstrakta spekulation, leder till

afvägar i ijraktiken, men att deremot en theori, som grun-

dar sig på utredda naturlagar, verkar positivt wpplysande på

det praktiska förfarandet. Utan en sådan insigt i de fysiska

lagar, som göra sig gällande vid jordens kultur, kan den

praktiska jordbrukaren icke klart inse, hvårföre han företa-

ger den ena eller andra operation med den jord, från hvil-

ken han vill frånvinna en säker och rik skörd, såsom lön för

sin möda och omtanke. Kemins betydelse för det praktiska

jordbruket erkännes allmänt. Detta kan man icke säga om

Fysiken, och likväl står jordens fysiska beskaffenhet i när-

maste samband med det praktiska jordbruket; ty genom de

redskap, som användes i jordbruket, åsyftas i främsta rum-

met att förändra den odlade jordens fysiska beskaffenhet, så

att densamma står i öfverensstämmelse med de odlade väx-
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ternas behof för deras fullständiga organiska utveckling. Att i

den kemiska omsättningen af de växtnärande ämnen jorden

innehåller, häraf framgår såsom resultat, inser man lätt, då I

möjligheten af denna står i närmaste sammanhang med vatt-
]

nets aflägsnande från och den athmos])haeriska luffens be-

fordrade tillträde till den odlade jorden. Detta möjliggöres
|

genom jordens kultur, hvilken således l)ör utföras i närmaste '

öfverensstämmelse med de fysiska lagar, som äro verksamma

vid vattnets aflopp från och luftens inträngande i den odlade

jorden; ty dessa lagar kunna icke suspenderas. Genom känne-

dom om dessa och de krafter, som verka i naturen, blir den

praktiska jordbrukaren klart medveten af den förändring han I

bör söka att frandcalla i den odlade jordens fysiska egen- •

skaper. Författaren har med förkärlek egnat hela sitt lif åt \

studium af de särskilda naturvetenskaperne, derjemte något
\

öfver 30 år egnat sig åt det praktiska jordbruket, under

denna verksamhet begått icke få misstag, som förf. likväl J

sednare insett och rättat, med den framgång, att han nu med
|

sann tillfredsställelse kan betrakta växten å de fält han od-
;

lat. Ja han har kommit till den erfarenhet, att den finska -j

I

jorden är tacksam till lika grad som i länder, hvilka anses

af naturen bättre lottade än vårt från vetenskapens central-

härdar aflägsna fädernesland. Men skall denna tacksamhet

gifva sig tillkänna, erfordras äfven omsorgsfull vård af denna

fädernejord. Genom sådan vård, i öfverensstämmelse med

gällande naturlagar, säkerställes skörden kanske säkrare än

i sydligare läder, hvarest torka oftare utöfvar ett skadligt

inflytande på skörden. I vårt fädernesland är det frosten som

oroar jordbrukaren. Men genom en systematiskt genomförd

sjöfällning öfver hela landet och lokalt genomförd omsorgs-

full vård af den odlade jorden, i öfverensstännnelse med gäl-

lande naturlagar, kan denna fara väsendtligt modifieras, så,
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att frostens härjningar icke blitVa tryckande. Kunskap., ihär-

dighet och flit böra lifva den finske jordbrukare, som vill

sträfva framåt; tj dessa egenskaper utgöra det sanna vilkoret

för framgången af hvarje verksamhet i det praktiska lifvet.

Med denna anspråkslösa afhaudling öfverlemnar förfat-

taren, i en framskriden ålder, resultatet af sina fortsatta stu-

dier och ihärdig verksamhet såsom praktisk jordbrukare, åt

den finske jordbrukaren, till det afseende densamma kan an-

ses förtjena.

Om helsa och krafter förunnas författaren är det hans

afsigt, att framdeles offentliggöra en afhandling om den od-

lade jordens Fysiologi.





Inledning^.

Allmänna betraktelser öfver de krafter, som uppenbara

sig i naturen.

I naturen framträda, såsom väl bekant, krafter verk-

samma och har man i allmänhet framställt kraft och materie

såsom uppenbarande sig i den sinliga verlden. En sådan

skillnad mellan kraft oah materie, såsom skulle hvardera af

dessa kunna bestå för sig, är dock falsk, emedan kraft och

materie förutsätta hvarandra sålunda, att, hvarest en kraft

uppenbarar sig i naturen, der förekommer äfven en materie,

genom eller i hvilken denna kraft uppträder verksam. Den

första effekten af kraften är materiens form, och genom denna

form uppfatta vi densamma med våra yttre sinnen, såsom

kropp. Kroppen är sålunda den materie, som fyller rummet

i 3 riktningar hennes längd, bredd och höjd. Kroppen, af

hvad beskaffenhet den vara må, är den verksamma materien;

ty en absolut hvilande kraft eller materie förekomma icke i

naturen. Äfven i de fall, der man tror att kraften är hvi-

lande, är detta icke fallet, emedan denna hvila är endast

skenbar; ty här verkar kroppens attraherande kraft. Om man

lägger en sten på ett bord, är den icke i hvila, emedan de

attraherande krafterna verka i och genom den skenbart hvi-

lande stenen. Bringar man denna sten på en vågskål, så kan

man, såsom väl bekant, mäta denna attraherande kraft, som

gifver sig tillkänna genom tyngden, medelst de vigter som,

stående på den andra vågskålen, erfordras, för att bringa våg-
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balansen i jemnvigt. I stenen verka krafter, som hålla livaran-

clra i jemnvigt, och dessa äro ibland andra den repellerande

och attraherande kraften, den ena sträfvar att åtskillja ste-

nens mindsta partiklar, den andra att draga dem tillsammans.

Vid sådant förhållande finner man, att jemnvigten i den på

bordet hvilande stenen är produkten af den attraherande och

repellerande kraft, som innebor dess mindsta partiklar, och

måttet af denna kraft är stenens absoluta vigt. Detta för-

hållande gifver sig tydligen tillkänna, om vi antaga att t. ex.

2 lika starka personer draga i hvar sin ända af ett rep, för

att bringa den andra ifrån sitt läge. Då vi antaga att båda

äro lika starka, kan ingendera bringas från sitt läge, de

hålla hvarandra jemnvigten, och denna jemnvigt är icke hvila,

utan resultatet af hvardera persons kraftyttring eller ansträng-

ning. Men om ock kraft och materie i naturen verka i och

genom hvarandra, och många naturkrafter antagas, är det

mer än sannolikt, att det skall lyckas vetenskapen, att upp-

daga, det alla dessa kratter äro modificationer af en enda

ursprunglig kraft; att finna denna enhet, är vetenskapens

höga mål. Vi skola likväl i största korthet betrakta de olika

uppenbarelser af denna kraft.

Den attraherande kraften.

Vi hafva ofvanföre anmärkt, att hvarje kropp är sam-

mansatt af partiklar. Betraktar man en sandsten, ett salt

är den sammansatt af partiklar, dessa kunna söndermalas

till mindre partiklar, som icke mera kunna urskiljas med det

obeväpnade ögat, men äfveu dessa kunna ännu, genom att

upplösas i en vätska, delas i sina mindsta delar. Dessa

mindsta delar kunna icke mera delas, och kallas atomer.

I motsats till den väghara materien antager man en

icke väghar materie, som fyller verldsrummet, och blifvit kal-

lad aether, verldsaether. Äfven denna antager man såsom
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en atlimosphaer af aether atomer. En sådan vägbar atom,

med dess omgifvande aether sphaer, kallas molekyl, hvaraf

följer, att man tänker sig hvarje i rummet begränsad kropp

sammansatt af ett oändligt antal molekyler, och hvarje sådan

molekyl äga alla de krafter som tillhöra den kropp, af hvil-

ken den är en molekyl. Vid sådan uppfattning af förhållan-

det är det klart, att det rum en kropp intager är uppfylldt

af vägbara atomer och aether. Dessa med aether fyllda mellan-

rum mellan de vägbara molekyler, som sammansätta en kropp,

kallas molehular mellanrum, hvilka i physiken spela en vig-

tig role. Af största vigt i detta hänseende är det. att andra

ämnen kunna intränga i dessa molekular mellanrum. En

marmorskifva, en organisk hinna m. m., som icke hafva hål

eller sprickor, genomträngas af flytande ämnen. Vätskan

tränger i detta fall i kroppens molekular mellanrum, utan

att kroppens volume undergår någon förändring, och denna

egenskap, hvilken i högre eller lägre grad tillkommer alla

kroppar, har man kallat permeabilitet.

Anmärkningsvärda äro de phaenomener molekylerne er-

bjuda genom sin förmåga att verka attraherande och afstö-

tancle (repellerande). I detta afseende föreställer man sig

förhållandet sålunda, att attraktion är en kraft som tillhör

den vägbara materien, repulsion åter en egenskap hos den

icke vägbara materien d. ä. aethern. I hvarje kropp verka

således de molekyler, af hvilka den är sammansatt, sålunda,

att aether hylsan, om jag så får uttrycka mig, verkar emot

den vägbara kärnan af molekylen. Ar nu denna kärnas attra-

herande kraft öfvervägande, så hållas molekylerne tillsam-

mans och kroppen erhåller härigenom ett sammanhang och

en fasthet, som man i physiken benämnt fast aggregations-

form. Är åter den attraherande och den repellerande kraften
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i en kropp lika, så att de hålla hvarandra i jeninvigt, blir

kroppen flytande, ett tillstånd som benämnes flytande aggre-

gationsform, då molekylerne lätt kunna ändra läge d. ä. de

flyta. Ar åter den repellerande kraften öfvervägande, så att

molekylerne drifvas ifrån hvarandra, har man benämnt detta

gasformig aggregationsform. Om gasformiga ämnen inne-

slutas i ett tillslutet kärl, utöfva de ett tryck på kärlets väg-

gar, som, om trycket blir starkare än kärlets motstånd, brin-
;

gar detsamma att springa. Bergssprängning är härpå ett

bevis. Den attraherande vevkan, som de vägbara raoleky-
I

lerne i fasta och flytande kroppar utöfva på hvarandra, har
|

man kallat cohaesion. På detta förhållande beror kroppens
\

form, genom hvilken densamma begränsas i rummet. Den

dagliga erfarenheten ådagalägger hvilka oändligt olika for-
i

mer som tillhöra kroppar, hvilka förekomma i naturen.
\

Om 2 glattslipade glasskifvor tryckas emot hvarandra, i

är det bekant, att desamma häfta vid hvarandra. En sådan i

företeelse erbjuder sig mellan alla kroppar, och lättast kan
!

detta iakttagas, då, af tvenne kroppar, den ena är fast, den
j

andra flytande. Detta phaenomen beror på attraction, och i

denna form deraf har man kallat adhaesion, hvilken icke \

märkbart verkar utöfver kroppens yta. Äfven gaser attrahe-
\

ras af kroppars ytor, men vid denna attraction inträffar en
]

förtätning af gasen på kroppens yta. Så förekommer å alla J

kroppar, som omgifvas af luft, ett hvarf förtätad luft. Denna

form af attraction har man kallat ytattraktion. Men om man

nu ock kan skilja emellan ofvananmärkta arter af attrak-

tion, hvilka verka hvar på sitt sätt, kunna desamma äfven

verka tillsamman.

Om sålunda cohaesion och attraction samverka, fram-

träder en företeelse, som man benämnt kapillaritet. Om man

bringar ett fint i hvardera ändan öppet glasrör, ett så kal-
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ladt hårrör, med ena ändan i ett glas vatten, så skall man

erfara, att vattnet i hårröret stiger högre än dess niveau i

glaset. Denna företeelse framkallas sålunda, att väggen af

glaset attraherar ett tunnt hvarf vatten, kanske endast ett

enkelt hvarf af vattenmolekyler. Cohaesion emellan moleky-

lerne i det under röret belägna vattnet verkar derhän, att

dessa attraheras af de vattenmolekyler, som genom ytattrak-

tion attraheras af glasväggen och följden häraf är, att vatt-

net stiger i röret. Ju finare glasröret är, desto mera verk-

samma kunna dessa attraherande krafter uppträda, och följden

häraf är att vattnet stiger högre i röret, än i motsatt fall.

Så t. ex. stiger vattnet i ett rör af 1,2 millimeter till en höjd

af 23 mm., i ett rör af 1,9 mm. diameter endast till 15,6 mm.

Ar åter röret gröfre, så att attraktion icke kan framträda

mera verksam, motverkas denna af den cohaesion, som äger

rum mellan vattenmolekylerne inbördes, hvaraf följden är, att

vattnet icke i röret stiger högre än vattnets niveau i glaset.

Klart är, att vätskans beskaffenhet i detta afseende spelar

en vigtig role, hvilken bestämmes af de i densamma ingående

molekylernes cohaesion. Så stiger vatten högre än en salt-

lösning, concentrerad saltlösning mindre högt än en svagare

m. m. Den attraherande kraft, som tillhör den vägbara ma-

terien i alla kroppar verkar på ett visst afstånd utom sjelfva

kroppen, ett afstånd som beror af kroppens massa. Om 2

små korkkulor placeras på en lugn vattenyta i ett vattenfat,

på högst 1 tums afstånd från hvarandra, skall man erfara,

att de genom attraktion verka, så att de närma sig hvaran-

dra. Befinna sig större massor i vexelverkan med hvarandra

blir attractions sphaeren större. Så verka mån och jorden

attraherande på hvarandra, hvilket gifver sig tillkänna genom

ebb och flod. Kastar man en sten upp i luften, eller drif-

ves en kropp, hvilken som heldst, från jordens yta inom



11 i;

jordens attraktionsspliaer, så faller den tillbaka till jorden.

Denna jordens attraktion uttryckes med kroppens tijngd, ge-

nom hvilken hvarje vägbar materie dragés till jordens medel-

punkt. Härvid gäller det såsom lag, att denna attraherande

kraft blir svagare ju mera de attraherande kropparne af-

lägsna sig från hvarandra, och denna lag uttryckes sålunda:

att den attraherande kraften aftager med quadraten af af-

ståndet. Om t. ex. den attraherande kraft, som tillhör en

kroj)p, hvilken är 1 tum aflägsen från en annan, anses i:^ 1

,

så är den attraherande kraften hos samma kropp, då den

aflägsnas 2 tum, i=: 2^ nr 4, aflägsnas densamma 3 tum är

kraften = 9 o. s. v.

Tyngden af en kropp utöfvar ett tryck på den kropp,

på hvilken den livilar. Detta tryck har man uttryckt med

kroppens absoluta vigt, och såsom vigtsenhet antages i Fy-

siken det tryck som en kubikcentimeter vatten utöfvar, livil-

ket betecknas med gramm. Grammen har man sedan efter

decimalsystemet indelat i decigramm, centigramm, milligramra,

och en kilogramm innehåller 1000 gramm.

Med afseende å hvad ofvanför blifvit anmärkt om ato-

merne är det klart, att ju mera vägbara atomer en kropp

innehåller, desto starkare verkar jordens attraktion på den-

samma, hvilken gifver sig tillkänna genom kroppens ökade

tryck. En kubiktum bly är tyngre än en kubiktum vatten.

Man föreställer sig detta förhållande sålunda, att molekylerne

i blyet, genom en starkare cohaesion, äro mera närmade till

hvarandra och att således en kubiktum bly innehåller större

quantitet vägbara atomer än motsvarande volume vatten.

Blyet äger af sådan orsak större täthet än vattnet. För att

nu jemföra olika kroppars täthet, antager man vattnets tät-

het såsom enhet, för både fasta och flytande kroppar. Det

tal som uppgifver huru många gånger ett visst ämne är tyngre
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än samma volume vatten, betecknar ämnets specifika vigt eller

täthet, enligt hvilket blyets specifika vigt är 11,4, d. ä. blyet

utöfvar 11,4 gånger större tryck än motsvarande volume vat-

ten. Vid bestämmande af gasformiga ämnens täthet, antages

athmosphaeriska luften såsom enhet.

Klart är att äfven flytande kroppar, såsom sannnan-

satta af molekyler, måste, likasom fasta ämnen, utöfva ett

tryck på sitt underlag. Ar kärlet upptill vidare än i bottnet,

är det tryck vattnet utöfvar på bottnet af kärlet lika med

vigten af en vattenpelare af samma höjd som distansen mel-

lan kärlets botten och ytan af vattnet, hvaraf följer, att detta

tryck är starkare, ju högre vattenpelaren är. Det tryck som

verkar på en vätska, fortplantas i alla riktningar, nedåt, åt

sidorna och uppåt, hvarom man kan öfvertyga sig om man

fyller en flaska med 2 öppningar, tillsluter den ena öppnin-

gen med en kork och i den andra anbringar ett glasrör, som

äfven fylles med vatten. Om nu i bottnet af flaskan ett rör

appliceras på sidan, så flyter vattnet ur detta rör med en

hastighet som bestämmes af vattenpelarens höjd, hvaraf föl-

jer att hastigheten ökas med denna höjd. Men äfven utlopps-

rörets diameter verkar i detta afseende. Om t. ex. 2 aflopps-

rör anbringas i bottnet af flaskan, flyter vattnet långsamare

än genom ett rör, emedan den kraft, som i detta hänseende

är verksam och beror af vattenpelarens höjd, fördelas på 2

rör, hvaraf följer att den drifvande kraften för hvardera röret

är svagare. Vi antaga här att förhållandena i röret icke öka

friktion, som åter motverkar denna hastighet. Om 2 vertikalt

ställde rör i nedre ändan förenas genom ett tredje rör, och

nu det ena röret fylles med vatten, så tränger vattnet ge-

nom föreningsröret i det andra, och stiger i detta till dess

vattnets niveau i bägge vertikala rören står lika högt. Detta

är fallet, äfven om det andra röret har en större diameter
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och om det ena eller bägge stå snedt. Detta förklaras genom

trycket, som råkar i jemnvigt, då vattenspegeln i hvardera

röret står lika högt, och beror af de hydrauliska lagar som

ofvanföre blifvit meddelade. Om de af oss anmärkte rören

innehålla vätskor af olika täthet, t. ex. vatten i det ena rö-

ret och qvicksilfver i det andra, så står qvicksilfret i det

ena röret icke lika högt som vattnet i det andra; ty det

tryck som qvicksilfret utöfvar, motsvarar dess framför vatt-

net öfvervägande täthet. Höjden af vätskan står i omvändt

förhållande till vätskans specifika vigt, så att en 14 tum hög

vattenpelare håller jemnvigt med en qvicksilfverpelare af 1

tums höjd, emedan qvicksilfrets specifika vigt är 14, då vatt-

net antages såsom enhet. Det tryck som vätskor utöfva kal-

las i Fysiken hydrostatiskt tryck.

Då alla molekyler i en vätska attrahera hvarandra lika

starkt, befinna sig dessa i jemnvigt, då härtill ännu lägges,

att alla de molekyler, som bilda ytan af vätskan, lika starkt

attraheras af tyngden. I detta fall är vätskans yta plan, och

rigtningen af tyngden bildar en rät vinkel med ytan, emedan

alla molekyler äro lika långt aflägsna från jordens attraktions-

medelpunkt, och således attraheras lika starkt. Så länge mo-

lekylerne i en vätska icke äro i jemnvigt, äro de i en rörelse,

som sträfvar att återställa jemnvigten. Den plana yta, som

det lugna vattnet erbjuder i ocean är dock skenbar; ty den

äger ytan af en sphaer, emedan molekylerne i ytan öfverallt

måste vara lika långt aflägsna från jordens attraktions-

medelpunkt. Då härvid tages i betraktande jordens rörelse

omkring sin axel, utöfvar denna det inflytande, att vattnet

drifves mot aeqvatorn, hvaraf följden är att oceanens vatten-

yta erhåller en sphaeroidisk gestalt.

Gasformiga kroppars molekyler sträfvn, att aflägsna sig

från hvarandra, och genom denna repulsion utöfva de ett tryck
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på de föremål som ligga dem i vägen, hvilket man benämnt

gasers spännkraft eller expansiv kraft. Likasom flytande

ämnen, så attraheras äfven gaser af tyngden, de utöfva ett

tryck på den kropp på hvilken de hvila, och hafva en vigt.

En med luft fylld ballon är tyngre än om luften från den-

samma utpumpas. En liter athmosphaerisk luft väger, vid O"

och ett lufttryck af 7G0 millimeter, 1,2932 gramm. Samma

volume syre väger under lika förhållanden 1,4298 gramm och

en liter kolsyregas 1,977 gr. Dä gaser äro utsatta för ett

tryck, förtätas de mer eller mindre. Så gifves det gaser,

som, genom starkt tryck, kunna bringas till flytande form,

hvarpå kolsyra kan anföras såsom exempel. Syre, väte och

qväfve kunna i mindre grad förtätas, hvilket uttryckes så-

lunda, att de äro mindre compressibla. Såsom i vätskor de

öfver hvarandra belägna pelarene eller hvarfven utöfva tryck

på de underliggande, så är äfven fallet med gaser. Detta

är orsaken till det välbekanta athmosphaeriska trycket. Jor-

den är omgifven af en athmosphaer af gaser. Då vi härvid

taga i betraktande gasmolekylernes ofvananmärkta sträfvande

att aflägsna sig från hvarandra, skulle häraf följa att de skulle

utvidga sig i oändlighet, men detta är icke händelsen; ty

tyngden attraherar de enskilda gasatomernC; så att de icke

kunna aflägsna sig från jorden utöfver en viss gräns. Jor-

dens attraktionsförmåga håller jemnvigt med gasernes repul-

sion. Men då nu luften äger en vigt, är det klart, att de öfre

hvarfven måste trycka på de underliggande, så att i följd

häraf trycket är starkare i samma förhållande som lufthvarf-

vet är högre, med hvilken äfven tätheten tilltager i de lägsta

hvarfven. Lufttrycket är derföre starkare och luften tätare

på en slätt än på höga berg, och ju högre man stiger, desto

större är äfven skilnaden i dessa båda hänseenden. Såsom

förhållandet är med vattnet, så fortplantar sig luftens tryck
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likformigt åt alla sidor. Så är i hvarje rum, som icke är

lufttätt afslutet från den yttre luften, lufttrycket lika med en

luftpelare, som bar den tryckta ytan till bas ocb denna ytas

afstånd från atbmospbaerens gräns till höjd. Tak på våra

vanliga byggnader skulle icke kunna motstå detta tryck, om

det underliggande rummet vore lufttomt. Emedan detta icke

är förbållandet, utöfvar luften i rummet ett mottryck å undre

ytan af taket, bvaraf följden är att detsamma kan, utan att

gifva vika, utbärda det atbmospbaeriska trycket ofvanifrån.

Är luften, i ett med den yttre luften communicerande rum,

förtunnad eller förtätad, så tränger i förra fallet luften in,

i det sednare ut, till dess luftens tätbet i rummet är i jeran-

vigt med den yttre luften, hvilket inträffar då spännkraft

ocb tätbet äro lika i bvarje luftbvarf. Såsom i communice-

rande rör en specifikt tyngre vätska båller jemnvigt med en

bögre pelare af en specifikt lättare vätska, så förmår äfven

en mindre qvicksilfverpelare bålla jemnvigt med en vida bögre

luftpelare. På denna princip bvilar Barometern, bvilken, ge-

nom qvicksilfverpelarens böjd, angifver måttet af luftens tryck,

hvars närmare redogörelse jag dock anser mig här kunna

förbigå.

Former af rörelse.

En kropp, som befinner sig i hvila, förblifver i detta

tillstånd, till dess en kraft utifrån utöfvar på densamma en

verkan, som framkallar rörelse. Egenskapen att förblifva i

tillstånd af hvila tillkommer alla kroppar, och är den af fy- s

siken benämnde vis inertiae. Då en kropp på ett eller an-
|

nat sätt blifvit försatt i rörelse, kunna vi med våra ögon *

iakttaga denna. Äfven kroppens molekyler röra sig, men denna
j

rörelse kunna vi icke iakttaga med våra yttre sinnen. Då en I

kropp en gång kommer i rörelse, har den äfven ett sträf- 1

i
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vande att fortfarande röra sig, och stores endast genom yttre

hinder. Kastar nian en sten i luften, skulle denna rörelse

icke upphöra, om den icke skulle upphäfvas genom luftens

friktion och jordens attraktion. Detta beror på tröghetslagen

(vis inertiae). En kropps molekyler befinna sig i hvila, då

de i dem och mellan desamma verkande krafterna hålla

hvarandra i jemnvigt, men stores denna jemnvigt, försättas

molekylerne i rörelse och förblifva så länge i rörelse, till

dess jemnvigten i kraftens verksamhet åter inträder. Med

hänseende till rörelsens orsak, skiljer man mellan åtskilliga

former af rörelse.

Om en kula hvilar på en plan yta, och man nu gifver

densamma en stöt, begynner den att rulla. Denna rörelse

skulle icke upphöra, om icke den skulle upphäfvas af ku-

lans friktion mot underlaget och luften. Träfltar den, under

sin rörelse, på en annan hvilande kula, så meddelar den rul-

lande kulan rörelse åt den hvilande, som härigenom bringas

i rörelse. Under vissa förhållanden meddelar den rullande

kulan all sin rörelse åt den hvilande, så att den stannar på

Häcken, under det den hvilande rullar framåt. Hvarje kropp

som är i rörelse, meddelar denna mer och mindre fullständigt

åt hvarje hvilande kropp, med hvilken den kommer i berö-

ring, en egenskap som vunnit mångfaldig användning i tek-

niken. Är rörelsen mycket hastig, t. ex. då en gevärskula

träffar ett fast föremål, bringas detta i sådan rörelse, att

dess cohaesion öfvervinnes. Denna form af rörelse har man

kallat meddelad rörelse.

Ofvanföre har blifvit anmärkt, att, om 2 korkkulor be-

finna sig å en lugn vattenyta på 1 tums afstånd från hvaran-

dra, de samma röra sig mot hvarandra, till följd af sina

ömsesidiga attraktion. Om en sten hvilar på ett underlag,

på något afstånd från jordens yta och underlaget aflägsnas,

9
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faller stenen till jorden, ti. ä. en hvilande sten bringas i rö-

relse, genom jordens attraherande kraft. Denna genom attrak-

tion framkallade rörelse ar utmärkt derigenom, att den med

hvarJQ tidsmoment blir hastigare, emedan den engång fram-

kallade rörelsen fortfar till följd af lagen för vis inertiae, då

genom den fortfarande attraktionen i hvarje tidsmoment ny

rörelse tillkommer. Så är, vid en fritt fallande kropp, rörelsen

i början = O, vid slutet af första sekunden har den fallande

kroppen tillryggalagt ungefär 15 fot, hvarföre hastigheten, vid

slutet af första sekunden, måste utgöra 30 fot. Under andra

sekunden rör sig kroppen med en hastighet af 30 fot, attrak-

tion fortfar att verka och den genom denna tillkomna hastig-

heten är, vid slutet af den andra sekunden, åter 30 fot, hvaraf

följer att fallhastigheten vid slutet af andra sekunden är 60

fot, med hvilken hastighet kroppen begynner att falla i bör-

jan af den tredje sekunden o. s. v. En kropp som har fallit

3 sekunder har tillryggalagt en väg af 15 + 45 -j- 75 = 135 fot.

I fysiken har man för denna så kallade likformigt påskyn-

dade rörelse uppställt den lag: att hastigheten af en fallande

kropp är j^rojjortionell med den förflutne falltiden, och fall-

rummen förhålla sig såsom qvadraten af falltiden. Denna

likformigt påskyndade rörelse är utmärkande för alla de for-

mer af rörelse, som bero på attraktion.

Endast i förbigående vill jag här anmärka en modifika-

tion af fallrörelsen, som beror på jordens attraherande kraft,

hvilken framträder genom den väl bekanta pendelrörelsen.

Allmänna betraktelser öfver molekylarrörelsen.

Vi hafva ofvanföre anmärkt, att alla fasta och flytande

kroppar äro sammansatta af molekyler. Då dessa äro i jemn-

vigt, med hänseende till cohaesion, förekommer ingen rörelse,

men, stores denna jemnvigt af en eller annan anledning, ut-
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bytes denna molekylernes hvila emot en rörelse, som, då den

betingas af molekylerne, blifvit benämnd molekylär rörelse.

Till denna form af rörelser hänföras: elastiska kroj^ipars

svängningar, vågrörelser och diffusion, af hvilka de 2 sed-

nare äro för vårt ändamål af intresse.

Vågrörelsen. I en lugn vattenmassa attrahera alla mole-

kylerne hvarandra likformigt, och befinna sig i jemvigtsläge,

med hänseende till cohaesion och tyngd. Fälles nu en sten

på denna lugna vattenyta, förträngas de molekyler, som be-

finna sig under den sjunkande stenen, ur sitt jemnvigtsläge, men

sträfva, omedelbart efter denna förträngning, att återtaga sitt

jemnvigtsläge och sålunda bilda en lugn yta. Härvid röra

sig de nedåt förträngda molekylerne uppåt, och den engång

erhållna rörelsen utöfvar det inflytande, att de tränga utöfver

jemnvigtsläget, och sålunda höja sig öfver vattnets ursprung-

liga niveau. Men de under den sjunkande stenen befintliga

molekylerne måste vika åt sidan, hvarigenom de i rörelse

bragte molekylerne bringas i en nära cirkelformig rörelse,

som utgår från omkretsen af stenens bas, och framskrider om-

kring densamma uppåt till ytan, utöfver det ursprungliga

jemnvigtsläget. Rörelsen fortsattes från molekyl till molekyl,

och genom denna vattenmolekylernes rörelse bildas vågen,

hvarvid den vattenmassa, hvars molekyler svänga utöfver jemn-

vigtsläget kallas vågherg, ytan åter af den vattenmassa hvars

molekyler nedifrån uppåt återvända i jemnvigtsläget benäm-

nes vågdal. Den rörelse hvilken en molekyl härvid utför

kallas oscillation. Afståndet, mellan den lägsta punkten af

oscillation och den högsta punkten af densamma, betecknar

oscillationens storlek; den tid, som förflyter från molekylens

framträdande ur jemnvigtsläget ända till dess återvändande

uppifrån till jemnvigtsläget, betecknar oscillationens duration.

Men då de molekyler, som äro bragte i rörelse, göra många



124

oscillationor förrän de återkomma till hvila, så måste den

första vågen efterföljas af andra, hvarvid oscillationens stor-

lek ständigt aftager, och således vägbcrgen blifva lägre.

Samma förhållande äger rum vid svängande fasta kroppar.

Denna vågrörelse, hvars karaktcr vi i korthet ansett oss böra

framställa, förekommer icke allenast i vattnet utan äfven i

luften och aethern, hvarest den i förra fallet gifver sig till-

känna genom Ijud^ i det sednare åter såsom ljus och värme.

Luften kan comprimeras, d. v. s. luftens molekyler tryckas

mot hvarandra. Om af en eller annan anledning ett tryck

utöfvas på en volume luft, som härigenom comprimeras, sträf-

var den åter att utvidga sig, då molekylerne intaga sitt förra

jemnvigtsläge, så snart trycket upphör. Luften kommer här-

igenom i en vågformig rörelse, och träffar en sådan luft-

eller ljudvåg en elastisk, fast eller flytande kropp, bringas

dess molekyler äfven i rörelse och fortplantas i de flesta

elastiska, fasta eller flytande, kroppar hastigare än i luften.

Träff"as en spänd membran af sådan ljudvåg, råkar den i en

darrande rörelse, hvilken sedan uppfattas af hörselorganet

och framkallar en så kallad ljudsensation.

Med ljud förstår man en vågrörelse i aethern som upp-

fyller verldsrymden. Ljusvågorna framträda såsom en rak-

linig oscillation af aetherns atomer. De bilda således icke

såsom vattenmolekylerne en kroklinje. Ljusvågorna träffa

ögat, utöfva ett intryck å synnerven som fortplantas till hjer-

nan, och här framkallar en motsvarande föreställning. Fär-

gerna äro endast olika svängningstillstånd i ljusvågorna.

Äfven värme fortplantas i verldsaethern genom en våg-

rörelse, och om dessa värmcvågor träfla en kropp, meddela

de värme åt denna.

Det är väl bekant, att om en kula, som är i rörelse,

träffar en elastisk kropp, som icke härigenom råkar i rörelse,
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kastas den tillbaka. Detta pliaenonien kallas i physiken

rejiexion. Här gäller den lag, att kroppen reflekteras i en

riktning, som med infallslodet bildar en lika stor vinkel, som

den under hvilken den rörliga kulan träffade den elastiska

kroppen. Alla vågrörelser förhålla sig i detta afseende på

sannna sätt. Vatten- och ljudvågor reflekteras från fasta

kroppar, som träflas af desamma. Beträffande ljus- och

värmevågorne, är det företrädesvis glatta, hvita och speg-

lande ytor som reflektera desamma.

a i
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sålunda, att vattenmolekylerne starkare attraheras åt salt-

molekylerne, än åt annat håll. Jeranvigten blir härigenom

störd, saltmolekylen, som attraheras af vattenmolekylerna, trä-

der i rörelse, och vattenmolekylerne röra sig mot saltmole-

kylen. Denna rörelse fortfar intill dess de af rörelsen in-

tresserade molekylerne intagit det läge, att de likformigt

attraheras från alla sidor, d. ä. hafva trädt i ett jemnvigts-

läge till hvarandra. Detta är förhållandet med alla kemiskt

olika molekyler, som befinna sig i en lättrörlig form och den

molekylernes rörelse, hvars resultat är likformig attraktion

i deras jemnvigtsläge, är den rörelse som i physiken förstås

med diffusion. Resultatet af denna molekylarrörelse är, att,

då molekylerne intagit sitt jemnvigtsläge, hvarje del af vät-

skan äger en öfverensstämmande sammansättning. En sådan

verksamhet kan endast inträda med vätskor, som hafva en

kemisk attraktion så att de kunna blandas med hvarandra

såsom syror, vatten, saltlösningar m. m., alkohol med fet

olja, men icke vatten med fet olja.

Hvad vi anfört om diffusion och orsaken till densamma,

har gällt enkla ämnens diffusion. I den odlade jorden före-

* kommer en större mångfald af upplösta ämnen, hvilka dif-

fundera enligt samma lagar, då ytorne af 2 olika vätskor

beröra hvarandra. Om vi tänka oss en saltlösning och en

sockerlösning i beröring med hvarandra, så diftunderar sal-

tet i saltlösningen på vattnet i sockerlösningen, och sockret

i denna på vattnet i saltlösningen. Härigenom framkallas

en molekylär rörelse, som fortfar så länge till dess de båda

antagna lösningarna fullständigt sammanblandats, så att vät-

skan öfverallt erbjuder en öfverensstämmande sammansätt-

ning. Detsamma är förhållandet, om ännu flere ämnen till-

sättas, endast de äga den kemiska attraktion, att de kunna

med hvarandra sammanblandas.
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Om, af de ämnen som komma i beröring med hvarandra,

det ena är flytande och det andra fast, så förekomma 2

anmärkningsvärda förhåUanden, hvilka måste observeras. I det

ena fallet kan den flytande kroppens kemiska attraktion till

den fasta vara så stark, att molekylernes cohaesion i den

sednare öfvervinnes. Dessa molekyler tränga genom den fly-

tande kroppen och öfvergå sålunda från det fasta till det

flytande aggregationstillståndet, d. ä. den fasta kroppen upp-

löses, och så snart detta skett, sammanblandas vätskorna,

enligt de ofvan meddelade lagarne för difi'usion. Denna form

af diö'usion, som äger rum mellan flytande ämnen, har man

betecknat med hydrodiffusion d. ä. vattendiffusion.

Den andra omständigheten af ofvananmärkta diffusion

är den, då molekylerne i den fasta kropp, med hvilken en

vätska är i beröring, äro orörliga, således, genom de på

hvarandra verkande ämnenas attraktion, icke kunna bringas

från sitt sammanhang. Om i detta fall en molekylär rörelse

äger rum, måste i detta afseende den fasta kroppens mole-

kyler vara passiva. I detta fall intränga den flytande krop-

pens molekyler i den fasta kroppens såkallade molekylar-

mellanrum, som vi pag. 113 hafva betraktat. Detta måste vara

förhållandet, om den fasta kroppen är sammansatt af enkla

eller sammansatta molekyler *). De vägbara kärnorna i den

fasta kroppen och den vätska som genomtränger densamma

attrahera hvarandra, då de komma i beröring enligt samma

lagar som gälla för molekylerne i 2 kemiskt olika vätskor.

Aethersphaererne i den fasta kroppens molekyler sätta icke

något hinder i vägen för vätskans inträngande, då deras re-

*) Svafvcl och jern äro sammansatta af enkla molekyler. Om nu

dessa bringas i det tillstånd, att hvarderas molekyler sammanträffa, förenas

en svafvelmolekyl med en jernmolekyl, som sålunda bildar en svafvel-jern-

moJekyl. Denna är då en sammansatt molchyl. Detta endast exempelvis.
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pellerancle kraft öfvervinnes. Vätskans inträngande i den fasta

kroppen sker, af lätt insedda skäl, lättare i de fall der dess

molekyler äro mindre tätt lägrade vid bvarandra. Derför

genomträngas animaliska och vegetabiliska membraner lät-

tare än do tätare mincraliska ämnena. Vattnet tränger lik-

väl, om ock i ringa mängd, i marmor, sandsten, kalk, granit

m. m., men nästan alldeles icke i de täta metallerna, om de

icke utvalsas till ganska tunna blad. Denna diffusion bar

man, till skilnad från bydrodiffusion, kallat stervhocUffasion.

Gaserue diÖimdera på .samma sätt och enligt samma

lagar som flytande ämnen, genom utbyte af de olika gaser-

nes molekyler, hvilka ömsesidigt attrabera bvarandra och

härigenom råka i en molekular rörelse, som afstannar först

sedan desamma kommit i jemnvigt, så att molekular attrak-

tionen är likformig. Denna diffusion benämnes aerodiffusion,

eller gasdiffusion.

Luftens vattenbalt och vattnets utbredning i atbmospbae-

ren är för vårt ämne af vigt. Såsom väl bekant, äger den

atbmospbaeriska luften förmåga att upptaga en viss mängd

vattendunst, och blanda sig med densamma. Vattnet öfvergår

vid hvarje temperatur i gasform, och upptages i demia form

af den atbmospaeriska luften, i bvilkon den utbreder sig,

i öfverensstämmelse med lagarnc för gasdiffusion. Ju högre

luftens temperatur är, desto mera vattendunst kan den upp-

taga, och då den har upptagit så mycket, att den icke kan

upptaga mera, uttryckas detta sålunda att luften är mättad

med fuktighet. Ju högre luftens temperatur är, desto mera

vatten förmår den iifven upptaga i dunstform, förr äu den

blir mättad. Såsom vattnet upplöser fasta änmen, så upp-

löser det äfven gaser. Härvid äger det förhållande rum, att

de vattenmolekyler, som bilda vattnets yta, attrahera gaser,

hvilkas molekyler sålunda konnua i beröring med vattcnmole-
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kylerne. Genom den ömsesidiga attraktionen mellan dessa sto-

res jemnvigten mellan vattenmolekylerne, gasmolekylerne röra

sig mellan dessa, i ötVerensstämmelse med lagarne för hydro-

diftusion. Härvid äger likväl det torhållande rum, att vattnet

förmår upptaga d. ä. absorbera endast en viss mängd af en

gas, och då denna qvantitct blifvit upptagen, uttryckes detta

att vattnet är mättadt med den eller den gasen. Så absor-

berar vatten ammoniak gas 300 ggr sin volume; kolsyra till

lika volume med vattnets; syre 0,037 och qväfve 0,oi8 af sin

volume. Men äfven i detta afseende spelar temperaturen en

vig-tig role. I afseende å den qvantitet vattnet kan upp-

taga af en gas, gäller den lag: att vattnet förmår absor-

bera en större mängd gas, då dess temperatur är lägre.

Sä upptages t. ex. kolsyra vid lö'' C. till lika volume med

vattnet, men vid en temperatur af 4^ C. ökas denna absorp-

tion till 1,5 af des volume.

Värme.

Värme alstras genom kemiska processer, elektricitet,

gnidning, förtätning af elastiska kroppar, luft m. m. Gjuter

man concentrerad svafvelsyra i vatten, så förenas svafvelsy-

ran kemiskt med vattnet och värmet blir fritt, så att vätskan

erhåller en betydlig värmegrad. Bringar man fint sönder-

deladt kolpulfver i beröring med syre, begynner kolet att

glöda, emedan kolet förenar sig med syre och sålunda oxi-

deras till kolsyra. Oxidation *) är den i naturen vanligast

förekommande orsaken till utveckling af väme. Kolets, vedens,

svallets, metallens förbränning beror på en sådan oxidations-

process, som således icke kan inträda om icke tillgång fin-

*) Härmed betecknas i allmänhet syrets förening med en kropp, t. ex.

en metall, jern, bly m. m. som då kallas jernoxid, blyoxid, m. m. och ar

sammansatt af 2 cukla kroppar, metallen och syre.
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nes till syre. Gnider nian 2 fasta kroppar mot hvarandra

blifva de uppvärmde, emedan värme blir fritt. Detsamma

inträffar, om luften hastigt comprimeras i en cylinder.

En kropp som äger värme, det må nu hafva blifvit

frambragt inom densamma eller utifrån meddeladt, meddelar

en del af detta värme direkte åt de kroppar, som komma i

beröring med densamma. Detta är allmänt bekant. Men för

värmets framträngande i en kropp fordras en viss tid, och

har man betecknat denna såsom värmeledning, hvilken fram-

träder ganska olika i olika kroppar. Så ledes värmet i en

kopparstaf hastigare än i en jernstaf, i denna hastigare än

i träd, o. s. v. Långsamt ledes värmet i vatten och de flesta

vätskor, och långsannnast i gasformiga ämnen.

En annan form af värmets meddelande är den, som sker

genom värmestrålning. Denna stråhiing beror på en egen-

domlig vågrörelse i aethern. Från en het kropp utstrålar

värme så länge, tilldess dess egen värme har kommit i jemn-

vigt med det omgifvande medium. Träffa värmevågor en kropp,

så tränger värme, efter beskaffenhet af kroppen och dess

yta, in i densamma eller reflekteras. Härvid inträffar, att en

del af värmevågorne intränga, en annan del reflekteras. I detta

fall äger det förhållande rum, att kroppar med ojemn och

mörkfärgad yta absorbera, d. ä. upptaga värme i större grad,

då deremot kroppar med glatt, glänsande och Ijusfärgad, yta

reflektera värmestrålarne helt och hållet eller till största de-

len, enligt ofvanföre meddelade lagar för reflexion.

Anmärkningsvärd är värmens inflytande på kroppars

cohaesion. Här gäller det såsom lag, att, då värme intränger

i en kropp, dess molekyler vika ifrån hvarandra, hvaraffölj-

den naturligtvis blir den, att kroppen intager en större vo-

lume. Uppvärmes ett jern, tilltager det i alla riktningar, och

då det åter kallnar återtager det sin förra volume. Detsamma
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gäller om vätskor och är isynnerhet förhållandet med gaser,

hvilka sednare betydligt tilltaga i volume, då de uppvärmas.

Många fasta kroppar öfvergå, då de utsättas för högre värme,

i det flytande tillståndet, och flytande kroppar öfvergå i gas-

form. Denna förändring af deras aggregationsform beror på en

förändring af deras cohaesion, utmärkt derigenom att deras

constituerande molekyler aflägsna sig från hvarandra. Alla

kroppar kunna sålunda bringas i gasform, ehuru det visser-

ligen finnas ämnen, som ännu icke kunnat genom upphettning

bringas i gasform, emedan man icke kunnat producera den

höga grad af värme som vore erforderlig för dessa ämnens

öfvergång i gasform. Om nu värme utstrålar från upphettade

kroppar, och desamma icke blifvit sönderdelade, återgå de

i sin ursprungliga aggregationsform. Förlorar vattendunsten

sin värme, förtätas den till flytande vatten, strålar vatten ut

sin värme till en kall kropp, öfvergår det till fast form, det

bildar is o. s. v. I alla kroppar, som på ett eller annat

sätt förtätas, d. ä. hvilkas molekyler tryckas närmare till

hvarandra, hlir värme fritt, och hvarje kropp hvars moleky-

ler af en eller annan orsak aflägsnas från hvarandra hinder

värme.

Värjnegraden mätes, såsom väl bekant, genom theriuo-

metern, som hvilar på den princip, att raolekylerne hvilka

ingå i den vätska hvilken användes, aflägsnas från hvarandra

vid tilltagande temperatur och bringas närmare hvarandra

vid minskad temperatur. I förra fallet stiger pelaren i det

lufttoma röret, i det sednare sjunker densamma och angifver

graden å skalan, hvilken såsom väl bekant å Celsii thermo-

meter är indelad i 100^, i Reaumurs åter i 80^ Vattnets

kokpunkt betecknar 100*^, dess öfvergång till is O*'.
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Allmänna betraktelser öfver ljuset.

Ljuset frambringas företrädesvis genom kemiska proces-

ser och elektricitet. De kemiska föreningar, vitl livilka ljus

utvecklas, utmärka sig alla genom oxidation. Fint fördeladt

kol som sättes i beröring med syre begynner att brinna och

utvecklar ljus. Produkten af detta phaenoinen är kolsyra.

Kommer kalium i beröring med vatten, så sönderdelas det-

samma och förenar sig, under stark ljusutveckling, med vatt-

nets syre till kali *). Af des'3a förhållanden har man anled-

ning till det antagande, att det ljus, som utstrålar från solen

och upplyser jorden, utvecklas genom kemiska processer.

På jorden förekomma ganska få sjelflysande kroppar,

de äro i sig mörka, måste träffas af ljuset för att, med till-

hjclp af vårt synorgan, utveckla en föreställning om desamma.

Af de ljusstrålar eller vågor, som utgå från solen och träffa

en kropp, tränga en del af dessa strålar in i kroppen då åter

andra reflekteras, och då dessa reflekterade strålar träffa

ögat, erhålla vi ett begrepp om det upplysta föremålet.

Många kroppar låta de flesta strålarna genomtränga sig.

Dessa kalla vi genomskinliga såsom glas, vatten m. m. An-

dra kroppar genomsläppa alla strålar och kunna, af sådan

orsak, icke ses med våra sinliga ögon. Hit höra luft och

flere gaser. Ju glattare ytan af en kropp är, desto mera

ljusstrålar reflekteras af densamma. Skulle alla kroppar hafva

en fullkomligt glatt yta, så skulle ljusstrålarna reflekteras så

regelmässigt, att vi på dem skulle se endast bilden af det

strålande föremålet d. ä. solen, men ytan af de flesta krop-

par är så ojemn, att strålarnc från hvarjc punkt af ytan

reflekteras olika, hvaraf följden är, att vi kunna se hvarje

*) Kalium ilr en onkel kropp, en metall, kali = kalium oxid, d. ä.

kalium -f-
syre.
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punkt af denna yta, och sålunda iakttaga den belysta krop-

pens form. Alla kroppar reflektera ljusstrålar mer eller mindre.

Endast i ett likformigt tätt medium fortplantas Ijus-

strålarne i raka linjer, men om ljusstrålen öfvergår i ett

medium af olika täthet, eller från ett medium i ett annat

med afvikande täthet, så vika desamma ifrån den raka rikt-

ningen, hvilket i fysiken betecknas med Ijushri/tning, hvilken

sker efter lika bestämda lagar som reflexion, för hvilka vi

dock icke anse oss här böra redogöra.

Det hvita ljus som utgår från solen är sammansatt af

ganska olika strålar, hvilka man benämnt färgade strålar:

värmestrålar och kemiska strålar. Man har likväl allt skäl,

att anse desamma såsom olika svängningstillstånd i aether-

vågorne.

Låter man solljuset passera ett glasprisma, så divergera

de färgade strålarne då de uttränga ur prismat, så att man

kan urskilja desannna, genom det så kallade spectrum. Så-

som hufvudfärger skiljer man violett, indigo, blå, grön, gul,

orange och röd färg, hvilka i spectrum alltid följa i nämnde

ordning på hvarandra. En röd kropp absorberar alla öfriga

färgade strålar, utom de röda, som reflekteras. Kroppar som

reflektera det icke sönderdelade ljuset synas hvita, och de

kroppar, som absorbera största delen af Ijusstrålarne, sy-

nas svarta.

Värmestrålarne visa sig i spectrum på sidan af den röda

färgen. Om deras verkningar hafva vi redan ofvanföre redo-

gjort i största korthet.

De kemiska strålarne framsträda i spectrum efter de

violetta och inleda i allmänhet kemiska sönderdelningar och

föreningar. På dessa beror den photografiska processen. Ge-

nom dessa sönderdelas t. ex. kolsyran i växterne, och möjlig-

göres dess ombildning till organisk substans.
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Elektriciteten.

Vi känna elektriciteten, endast genom det sätt på hvil-

ket den gifver sig tillkänna. Dess väsende är för oss full-

komligt obekant. För att förklara de elektriska phaenome-

nerna, har man hypothetiskt antagit elektriciteten såsom

innehållande 2 lika fluida, med motsatt verkan, hvilka ömse-

sidigt repellera hvarandra och blifvit betecknade med posi-

tiv (-{-) och negativ (—) elektricitet. Dessa skola förekomma

i hvarje kropp, och hålla hvarandra i jemnvigt i sådana

kroppar, der inga elektriska phaenomener framträda. Genom

yttre inverkan kan denna jemnvigt störas, då elektriska phae-

nomener framträda. Om man gnider en glasstång med ett

sidentyg några minuter, och sedan håller densamma några

minuter en tum högt öfver några små papperslappar, så attra-

heras desamma af glasstängen, men repellerar snart åter.

Detsannna inträffar om man i st. f. glas använder en lack-

stång. Hänger man nu 2 små korkkulor på silkestrådar, så

att de vidröra hvarandra och nu vidrör dem med en gniden

glasstång, sä aflägsna sig korkkulorna från hvarandra. Upp-

hänger man korkkulorna på ofvan anmärkt sätt, men så att

de äro några linjer aflägsna från hvarandra och nu vidrör

den ena med en gniden lackstång, den andra med en glas-

stång, så skall man erfara att korkkulorne attrahera hvar-

andra. Man föreställer sig förhållandet sålunda, att i hvar-

dera fallet ett, genom gnidningen i lack- eller glasstången,

utveckladt fluidum vid beröringen strömmar öfver till kork-

kulorna. 1 det förra fallet strömmade samma fluidum i båda

korkkulorne, följden häraf var att de aflägsnade sig från

hvarandra, i det sednare fallet strömmade ett fluidum från

lackstången, och ett annat från glasröret till hvar sin kork-

kula, det ena fluidum var positio, det andra negativ elektri-
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citet, följden häraf var, att de båda korkkulorna attraherade

livarandra. Det elektriska fluidum i lackstången är positivt,

i glaset negativt, och genom vidrörandet strömmade mot-

svarande electricitet i hvar sin korkkula, med deras inbördes

attraktion såsom följd. Detta förhållande visar elektriciteten

alltid, så att lika elektricitet vevkar repellerande, olika elek-

tricitet deremot attraherande.

Genoni den välbekanta elektricitetsmaschin, hvilken hvi-

lar på den princip, att en glasskifva röres emot sidenkud-

dar, utvecklas elektriciteten sålunda, att glasskifvan blir nega-

tivt elektrisk, sidenkuddarne deremot positivt elektriska. Nu

strömmar den positiva elektriciteten från silkeskuddarne på

glasskifvan, och ledes härifrån till en metallcylinder kallad

conductor, hvilken sålunda laddas med elektricitet, den ne-

gativa elektriciteten från glasskifvan strömmar deremot till

silkeskuddarne, hvilka genom en ledande metallkedja stå i

förbindelse med jorden, till hvilken elektriciteten härigenom

afledes. Sålunda blir, genom fortsatt vridning af glasskifvan,

conductorn öfvermättad med positiv elektricitet. Conducto-

ren är cylindrisk, och om nu ä densamma anbringas en eller

flere spetsar af metall, strömar det elektriska fluidum ut från

densamma i luften, och gifver sig tillkänna genom gnistor.

Elektriciteten omsattes sålunda till ljus. Men genom elektri-

citeten framkallas äfven rörelse; ty om man anbringar en i

bägge ändarne i hvarandra motsatt riktning böjd metallstaf,

som i midten är försedd med en fördjupning, i hvilken con-

ductorens spets insattes, och conductoren sedan laddas genom

omvridning af glasskifvan, så råkar den ofvannämnde metall-

stafven i roterande rörelse, och observeras i mörkret, att

gnistor framtränga från båda ändorne af metallstafven.

Bekant är att elektriciteten strömmar genom kroppar.

1 detta afseende förhålla sig kroppar ganska olika och anser
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jag mig härvid endast böra anmärka, att metaller och vätskor

i alhiiänhet väl leda elektriciteten, hvarföre de kallas ledare;

glas, siden, ull, liarz och torra gaser leda elektriciteten der-

emot icke, och kallas derföre ickeledare. Luft, som innelifd-

ler vattcndunst, leder elektriciteten. Den elektricitet som jag

ofvanföre i korthet afhandlat kallas friktionselektricitet, eme-

dan den framkallas genom olika kroppars friktion emot hvar-

andra. Men elektriciteten kan frambringas äfven genom olika

ämnens beröring med hvarandra. Denna kallas derföre con-

tactselektricitet. Om t. ex. en kopparskifva sättes i beröring

med en sådan af zink, så stores jemnvigtstillståndet i dessa

sålunda, att elektriciteten i hvardera skifvan råkar i en viss

spänning, dervid den positiva elektriciteten strönnnar öfver på

zink- och den negativa på kopparskifvan. Om man nu an-

bringar flere sådana metallpar öfver hvarandra, skiljde ge-

nom ett mellanliggande fuktadt tyg, och sålunda samma me-

tall i de särskilda paren har sannna läge d. ä. zink, koppar,

tyg, zink, koppar, tyg, så råkar elektriciteten i starkare spän-

ninsc och en stor mängd elektricitet utvecklas i förhållande

till de använda parens antal och storlek. En sådan apparat

är den såkallade Voltas stapel, dervid den positiva (-|-) elek-

triciteten samlas i zinkskifvan och den negativa (—) i koppar-

skifvan. Om man fastlöder en koppartråd i zink och koppar-

skifvan i hvardera ändan af stapeln, och nu närmar ändan

af hvardera koppartråden till hvarandra på 1—2 tums af-

stånd, så observeras en gnista, till följd deraf att de olika

elektric-iteterna (den positiva och negativa) attrahera hvar-

andra. Den ena ändan af den på anmärkt sätt construe-

rade stapeln kallas den j^ositiva eller zinkpolen, och den

andra den negativa eller kop2)arpolen. Genom de använde

metallparens inbördes verkan uppstår en constant elektrisk

ström, som leder genom de mellanliggande fuktade tygstyc-
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kena *) sålunda att de olika elektriska fluida samlas i hvar-

dera polen. Genom denna elektricitet framkallas olikartade

phaenomen. Så framkallas derigcnom med en stark gal-

vanisk stapel en sådan värmegrad, att de ledande koppar-

trådarne bringas till glödning ocli äfven smälta, hvarutom

sammansatta ämnen sönderdelas i sina enkla beståndsdelar.

Införes t. ex. ändan af hvardera koppartråden i vatten, sön-

derdelas detta i väte och syre, af hvilka det förra afsöndras

vid den negativa polen, och syre vid den positiva. Äfven

andra sammansatta ämnen sönderdelas i sina beståndsdelar

genom elektriciteten. Beträffande den elektriska spänning,

som uppstår mellan de kroppar, som vidröra hvarandra, är

den icke alltid lika stark. Så blir zink i beröring med pla-

tina starkare positivt elektriskt, än då den är i beröring med

koppar, och i sammanhang dermed är äfven den negativa

elektriska spänningen i platina starkare än i koppar. I na-

turen förekomma utan tvifvel elektriska strömmar öfverallt,

hvarest olikartade ämnen befinna sig i beröring med hvarandra.

De krafter som sålunda utvecklas i större massor af

olika ämnen, verka äfven i de molekyler, som sammansätta

desamma, och likasom 2 olika ämnen, då desamma komma

i beröring med hvarandra, genomströmmas af ett olika elek-

triskt fluidum, så att det ena blir positivt, det andra nega-

tivt elektriskt, så förhålla sig äfven i detta afseende 2 olik-

artade molekyler, då desamma komma i beröring med livar-

andra. Man har derföre mod skäl ansett elektriciteten identisk

med den kemiska attraktionen **), genom hvilken en rörelse

*) Om en ringa qvantitet svafvelsyra tilliigges det vatten, hvarmed

tyget fuktas, blir ledningen starkare.

**) Om några molekyler, hvilkas vägbara atomer bestå af olika massor,

komma i beröring med hvarandra, så verka desamma attraherande på hvar-

andra. Låtom oss antaga t ex. en jern- och svafvelmolekyl ; den förra består,

10
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föranledes i molekylerna, hvaraf följden är en kemisk för-

ening af de olika elektriska molekylerna. Om ett ämne i

beröring med ett annat blir positivt elektriskt, följer deraf

icke att detsamma med hvarje annat ämne skulle blifva po-

sitivt. Så t. e. är svafvel, i förening med syre, positivt

elektriskt då syre är negativt, men blir negativt elektriskt,

då det sättes i förbindelse med jern, som är positivt elektriskt.

Med afseende härå har man på följande sätt ordnat elemen-

tära ämnen efter den elektriska spänning de framkalla:

Syre, -^

Svafvel,

Qväfve,

Chlor,

Jod,

Phosphor,

Arsenik,

Kol,

Silicium (Kisel),

Platina,

Qvicksilfver,

Silfver,

Koppar,

Bly,

enligt livad vi anfört pag. 127, af en atom jern onigifven af en aether-

athmosphaer, den sednare af en atom svafvel, omgifven af en dylik athmosphaer

eller hylsa. Komma dessa nu i beröring med hvarandra, så attrahera jern-

och svafvelatomen hvarandra. De lägga sig tätt till hvarandra, skiljda ge-

nom ett hvarf aether och bilda sålunda en sammansatt molekyl, som har

en dubbel kärna och en gemensam actherhylsa. Denna dubbelmolekyl är

hvad vi kalla svafveljern. Förenas en jernmolekyl med en syremolekyl, bil-

das en jernoxidul molekyl, och på samma sätt bildas genom förening af en

svafvel- och en syremolekyl med hvarandra, en svafvelsyremolekyl o. s. v.

Dessa anförda phaenomen bero af den sä kallade kemiska attraktionen.
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Jern,

Zink,

Väte,

Aluminium,

Magnesium,

Baryum,

Natrium,

Kalium.

I denna meddelade serie är hvarje förut nämndt ämne,

i beröring med ett följande, negativt elektriskt, då det sed-

nare är positivt. Den elektriska spänningen vid beröring, och

i sammanhang dermed den kemiska attraktionen emellan dessa

ämnen, är så mycket större ju längre de anmärkta ämnena

i serien äro aflägsna från hvarandra, så att t. ex. syre och

kalium hafva den starkaste kemiska attraktion inbördes, der-

vid det förra är negativt, det sednare positivt elektriskt.

Syre och väte förenas med hvarandra till vatten, syre är

här negativt och väte positivt elektriskt, om nu kalium kom-

mer i beröring med vatten så förtränges det svagare elek-

triska väte af det starkare positivt elektriska kalium, som

förenas med vattnets syre då väte afskiljes. Häraf inser man

lätt, att den olika starka kemiska frändskapen beror af en

olika stark elektrisk spänning mellan de ämnen, som komma

med hvarandra i beröring.

På samma sätt förhålla sig sammansatta ämnen, så att,

om 2 af desamma komma med hvarandra i beröring, så blir

det ena positivt, det andra negativt elektriskt, dervid de sam-

mansatta molekyler, som i desamma ingå såsom konstitue-

rande beståndsdelar, förhålla sig på samma sätt som de enkla

molekylerna. Om vi t. ex. betrakta svafvelsyran, som är en

förening af svafvei med syre, så är här svaflet positivt, syret

negativt elektriskt. Kali (kalium-oxid) är en förening af
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kalium ined syre, der kalium är positivt elektriskt. Brin-

gas nu svafvelsyran i beröring med kali, så förenas dessa

ämnen till ett salt, som kallas svafvelsyradt kali, och i

denna förening är svafvelsyran negativt^ kali deremot posi-

tivt elektriskt. Den positivt elektriska beståndsdelen af så-

dana föreningar, som i allmänhet benämnas salter eller oxi-

der *), kallas föreningens bas. Jern eller annan metall för-

enad med syre är en förening jernsyre = jernoxid. I denna

är jernet den positivt och syre den negativt elektriska be-

ståndsdelen, men i ett salt, som är bekant under namn af

svafvelsyrad jernoxid, är jernoxiden den positivt, svafvelsyran

den negativt elektriska beståndsdelen.

Vi hafva ofvanföre pag. 137 anmärkt att vattnet af elek-

triciteten sönderdelas i sina beståndsdelar. Om nu båda po-

lerna af en galvanisk apparat, af hvilken konstruktion den

ock må vara, införas i vatten såsom en sammansatt kropp,

och polerne äro på ringa afständ från hvarandra, så strömmar

den elektriska strömmen från den ena polen genom vattnet

till den andra. Vattnets molekyler**) råka härvid i rörelse,

jemnvigten mellan dessa blir störd, och vattnets positivt elek-

triska molekyler (d. ä. vätemolekylerna) attraheras, enligt

ofvan pag. 137 anförda lagar, af den negativa polen, de elek-

triskt negativa molekylerna (syre) af den positiva polen, så-

l.-BI^,-M^ .'isih. -Bl, iiv 'i». Ph tä,' som närstående figur utvisar.

+r> I f J> f J, |> I- p^ ,,,rta häU-te^na antycU

vätemolckylerna och de hvita föreställa syremolekylerna i vatt-

i
*) I förbigående aninäi'ka vi hiir endast, att vi hänfura hit äfven

oxidiiler; ty skillnaden mellan oxid och oxidul bostår endast i olika qvan-

titet af syrets molekyler, som ingår i föreningen.

**) Vi böra härvid erinra oss, att vattnet iir af väte och syre sam-

mansatt kropp, att således dess molekyler äro sammansatta af 2 enkla väte-

och syreniolckyler.
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]iet. Då nu en elektrisk ström af tillbörlig styrka ledes genom

vattnet, verkar den elektriska spiinningen vid polerna attra-

herande på de motsatt elektriska molekylerna, att desamma

skiljas från sin förening och samlas vid polerna hvaraf följ-

den är, att vattnet sönderdelas i sina beståndsdelar, så att de

positivt elektriska vätemolekylerna attraheras af den negativa

polen, de negativt elektriska syremolekylerna af den positiva

polen i den galvaniska apparaten. Detsamma är förhållandet,

då saltlösningen genom elektriciteten sönderdelas, så att den

elektronegativa syran sandas vid den positiva, och den elektro-

positiva basen vid den negativa polen.

Magnetismen.

Magnetismen är en kraft, som gifver sig tillkänna genom

den anmärkningsvärda egenskapen, att med ganska betydlig

kraft attrahera jern och några andra metaller. I naturen

förekommer denna kraft koncentrerad i det såkallade magnet-

jernet. Om jernlilspån bringas i närheten af en magnet råka

dessa i en liflig rörelse, emdan magneten attraherar desamma.

Om man bringar flere skålpund tungt jern i beröring med

en stark magnet som är upphängd, så skall man erfara att

magneten attraherar den tunga jernstafven med den kraft,

att den, oaktadt sin betydliga absoluta vigt, icke faller ned.

Magnetens attraktion är således i detta fall starkare än jor-

dens, med ledning af hvad vi ofvanföre pag. 116 anfört om

kroppars tyngd. Starkast framträder likväl magnetens attrak-

tion i dess båda ändar, hvilken såsom väl bekant kallas po-

ler. Om man upphänger 2 niagneter nära hvarandra på trå-

dar, så skall man erfara att den ena magnetens pol attraherar

den motsatta polen af den andra. Af dessa magnetens poler

vänder sig den ena alltid mot norr, och den andra mot söder,

hvarföre den förra, såsom väl bekant, kallas nordjool och den
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senare sydpol. Om man nu stryker en naturlig magnet un-

der vissa vilkor mot en jernstaf, blir denna magnetisk och

dess poler befinna sig i livardera ändan af jernstafven, och

upphänges denna sålunda magnetiska jernstaf med ett snöre

i midten, så att den kan röra sig i ett horizontelt plan,

vänder sig den ena ändan af stafven mot norden, den andra

åt söder, d. ä. den har en nordpol och en sydpol, såsom

dessa poler vanligen betecknas. Rigtigare är likväl, då de

magnetiska phaenomen en magnet erbjuder bero af jorden,

hvilken man måste föreställa' sig såsom en stor magnet, att i

likhet med några fysiker benämna magnetens vanligtvis så

kallade nordpol, sydpol, och dess sydpol således nordpol; ty

magnetens sydpol attraheras af jordens nordpol, och dess

nordpol af jordens sydpol, enligt de lagar vi ofvanföre med-

delat beträffande denna attraktion.

Afven den elektriska strömmen frambringar magnetiska

phaenomen, hvilka man sammanfattar under benämningen

elektromagnetism. Om man låter en elektrisk ström passera

en cirkelformigt böjd koppartråd, och i den vertikala cirkeln

upphänger en magnetnål, så begynner den att oscillera och

antaga en från den rätta (nord-syd) afvikande ställning. Af-

brytes den elektriska strömen, oscillerar magnetnålen ånyo

och intager sin rätta ställning från nord till syd. Om man

upphänger en spiralformigt vriden koppartråd, så att den

lätt kan röra sig, och nu leder en elektrisk ström genom

densamma så blir den magnetisk, dervid hvardera ändan af

spiralen blir pol, den ena syd-, den andra nordpol. Denna

spiralmagnet attraherar med sin nordpol magnetnålens syd-

pol. Så snart den elektriska strömmen i spiralen afbrytes,

upphör äfven dess magnetiska verkan. — I sannnanhang här-

med anse vi oss böra i största korthet omnämna jo?'(7ma/7??0-

tismen, hvilken är ett nödvändigt vilkor för magnetens verk-
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niugar. För att förklara jordmagnetismen har man såsom

hypothes uppställt, att elektriska strömmar cirkulera omkring

jorden, i en riktning från öster till vester. Jordens magne-

tisni skulle, vid sådant förhållande, utvecklas på samma sätt

som magnetismen i den ofvan anmärkta spiralformigt vridna

koppartråden. Men vi vilja icke vidare afhandla detta ämne,

då magnetismen, enligt livad häriutills kändt är, icke är af

någon vigt för de fysiska förhållanden som tillhöra den od-

lade eller odlingsbara jorden. Det ofvanföre i korthet an-

märkta förhållandet emellan elektriciteten och magnetismen,

såsom naturkrafter, ådagalägger skyldskapen mellan desamma,

och gifver rätt att draga den slutsats, att de olika natur-

krafter, som för det närvarande antagas, med vetenskapens

utveckling utan tvifvel komma att reduceras till en kraft, som

är grunden för de olika krafter, hvilka uppenbara sig genom

sina verkningar, äfvensom att ingen kraft såsom sådan kan

antagas utan materie, och tvärtom ingen materie, utan en i

densannna inneboende kraft. De krafter som uppenbara sig

i naturen känna vi endast genom deras verkningar. Vi kunna

utreda lagarna för dessa, men om det inre väsendet af denna

kraft liafva vi icke något begrepp. Såsom säkert kan man

likväl antaga, att elektriciteten, såväl inom de organiska och

oorganiska kropparnas verksamhet, som i jordens och de öf-

riga himlakropparnes fysiska förhållanden, spelar en öfver-

Vägande rol.

Den odlade och odlingsbara jordens struktur.

Den jord, som kan blifva föremål för odling, har, så-

som väl bekant, blifvit bildad genom förvittring af berg-

arter och föi^muUning af organiska ämnen. Med fästadt af-

seende å detta ursprung och jordens läge, har man med skäl
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skiljt nieUan 2 hufviidformer, som man kallat primitiv jord

och alluvial jord. Med prhnitiii jord förstas sådan jord, som

tillkommit genom bergarters förvittriiig på det ställe livarest

den förekommer, då alluvial jord betecknar sådan jord, som

uppkommit genom lika beskaffad förvittring, med flodvatt-

net blifvit trausporteradt mer eller mindre aflägset från sin

ursprungsort, och sedermera i lägre belägen trakt, der vatt-

net flutit med mindre häftighet, afsatt sig från vattnet.

Största delen af den odlingsbara jorden i Finland hör till

denna kategori, och är det klart, att, vid försvagad vatten-

ström, de tyngsta partiklarna först afsatt sig, hvarföre de

mineraliska beståndsdelarne utgöra det understa lagret, hvil-

ket sålunda utgör den så kallade alfven. Sedermera har å

denna, vegetation af lägre växter, mossor m. m. utvecklat sig,

hvilka af de mineraliska beståndsdelarna, som de upptagit

genom sin assimilerande verksamhet, bildat organiska ämnen.

Då nu demia lägre vegetation hemfallit åt förgängelsen och

förmultnat, har å alfven bildats ett lager af matjord^ hvilket

innehåller både oorganiska och organiska beståndsdelar, i

omvexlande förhållande till hvarandra.

Beträff'ande jordens struktur, så utgör både alf och mat-

jord en sammansättning af stoftformiga partiklar af olika

storlek, från sådana, som kunna urskiljas med det obeväp-

nade ögat till dem, som icke utan mikroskop kunna iakt-

tagas. Den stoftformiga massa som blifvit anmärkt, är pro-

dukten af bergartens falhtändiga förvittring, blandad med

olika stora korn och stycken af stenar, som ännu icke för-

vittrat. Matjorden åter utgöres af samma stoftformiga ännie

blandadt med mer eller mindre fullständigt sönderdelade ve-

getabiliska och animaliska ämnen. Af detta förhållande mel-

lan alf och matjord framgår klart, att alfvens fysikaliska

egenskaper måste utöfva ett väsendtligt inflytande på mat-
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jordslå grets verksamhet, såsom afgifvantle närande ämnen åt

de växter, hvilka odlas i densamma, och lika klart är det, att

de stoftforniiga fint fördelade oorganiska och organiska äm-

nen, som tillhöra alfven och matjorden, utgöra det materiella

vilkoret för jordens fysikaliska egenskaper. De finaste, endast

med mikroskopet skönjbara, partiklarne vilja vi kalla jord-

partiklar^ de mindre icke sönderdelade stenfragmenterne korn

och cjvus^ hvilka kunna vara af ganska olika storlek.

Då nu dessa korn äro mer eller mindre runda, och ut-

göra en sammanhängande massa, kunna desamma icke i alla

punkter vidröra hvarandra. Af denna anledning uppstå i

enskilda punkter af ytan, der de icke ligga lagrade tätt till

hvarandra, mellanrum. Icke allenast mellan kornen, utan äf-

ven mellan de finaste jordpartiklare, uppstå af anmärkt or-

sak mellanrum, som kallas jordrmn, hvilka likasom kornen

äro af omvexlande storlek, och spela en vigtig rol i afseende

å jordens fysikaliska egenskaper. Om desamma icke inne-

hålla vatten, äro de fyllda med luft. Af hvilken storlek

ock dessa jordrum mellan kornen och jordpartiklarne må

vara, utgöra desamma den materiella grunden för jordens

så kallade porositet. Dessa jordrum förekomma såväl i alf-

ven, som i matjorden, och utgöra ett oeftergifligt vilkor för

möjligheten af högre växters utveckling och tillväxt, emedan

rötterna, som från jorden skola tillföra desamma växtnäraude

ämnen, intränga i dessa rum.

För att kunna utreda jordens fysiska egenskaper för

praktiskt ändamål, är det af vigt, att närmare redogöra för

dessa egenskaper hos de ämnen, som ingå såsom konstitue-

rande beståndsdelar af densamma. Men hvilka äro dessa

ämnen, då vi abstrahera ifrån deras kemiska sannnansätt-

ning? För utredning af dessa, har man begagnat den så

kallade mekaniska analysen, hvilken hvarje jordbrukare, i sitt
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eget välförslådda intresse, sjelf kan utföra å den jord han

odlar. Methoden härvid är följande. Jorden, som underkastas

sådan mekanisk analys, torkas vid -|- 100" C. och rifves

sedermera lindrigt i en mortel, så att de sammanhängande

massorna förlora sitt inbördes sammanhang. Den sålunda

behandlade jorden väges och bringas i ett kärl, öfvergjutes

med en i förhållande till jorden större qvantitet vatten och

omrörcs raskt, då vätskan naturligtvis blir grumlig. Sedan

den lemnats i ro en stund, sjunka naturligtvis de tyngre par-

tiklarna till bottnct af kärlet, då de fina stoftformiga par-

tiklarna äro uppslammade i vattnet. Detta hälles nu försig-

tigt i ett annat kärl, och nytt vatten tillägges den på bottnet

qvarstannade jorden och förfaras på samma sätt till dess det

alltid på nytt tillagde vattnet vid omröring är nästan klart

och icke innehåller stoftformiga partiklar. Allt det vatten,

som sålunda Ijlifvit afhälldt, slås tillsanniians i ett kärl

och får nu stå, då, efter ett dygn eller 2, de stoftformiga

partiklarne afsatt sig på bottnct af kärlet, så att det ofvan-

belägna vattnet är nästtui klart. Detta afhälles försigtigt,

hvarefter kärlet med återstoden ställes på ett varmt ställe,

så att vattnet får afdunsta. Sedan delta skett, torkas den

slammade massan, likasom de gröfre och tyngre delarne af

jorden, som stannat på bottnet i det första kärlet. Hvardera

massan torkas vid + 100*^ och väges, då vigten antecknas

och jemföres med vigten af hela den massa jord, som under-

kastades denna behandling *). Vi hafva således att skilja

mellan 2 massor af den på ofvan anfördt sätt behandlade

jorden, af hvilka vi benännia den ena slammad massa och

den andra bottensats.

*) Denna niuthod att iitiora cii mekanisk analys är enkel, fordrar

inga särskilda apparater, af hvilka många olika för detta ändamål blifvit

använda.
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De vanligaste beståndsdelarne af den slammade massan

äro: lerjord,, kolsyrad kalk, jernoxid, fint fördelad humus

och ganska fin sand, livilkcn är sammansatt af så fina korn,

att den har fysiska egenskaper, hvilka öfverensstäinma med

lerjordens. Men då det är af vigt att lära närmare känna

den slammade massan, kan detta ske på ett ganska enkelt

sätt. En viss vigtsqvautitet deraf glödgas, då de organiska

eller humus-ämnena afgå i gasform. Den återstående mas-

san väges och förlusten genom glödningen tillkännagifver

qvantiteten af de inullkroppar, hvilka förefunnos i den massa,

som blifvit undersökt. Behandlas nu den glödgade massan

med chlorvätesyra, så upplöses kalk, magnesia och jern, då

återstoden är lerjord, af hvilka de förra sedermera kunna,

genom analytisk method, qvantitativt bestämmas. Bottensat-

sen bör äfven undersökas, dels med obeväpnadt öga, dels

med loupe. Sanden kan bestå af kiselsyra (qvarzsand) eller

af kalk, och anser jag mig böra anmärka, att kantiga sten-

fragmenter, som likna sand, icke böra förvexlas med sand.

Med sand förstås runda korn, som företrädesvis bestå af

qvarz eller kalk, då en stor del af de i jorden förekommande

kantiga stenfragmenterue äro sammansatta af flere bestånds-

delar, d. ä. ännu icke sönderdelad återstod af den moder-

sten, från hvilken den undersökta jorden härstammar. Dessa

kallas grus. Beträffande nu det relativa värdet af sand och

grus i åkerjorden, anser jag mig endast i förbigående böra

anmärka, att qvarzsanden icke vidare kan sönderdelas i jor-

den, då gruset (icke sönderdelad modersten) förvittrar mer

eller mindre lätt och sålunda ökar det växtnärande kapital

jorden innehåller.

Sammanfatta vi nu de ämnen, hvilka genom en sådan

enkel analys, som den anförda, kunna framställas, så inne-
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håller den slamiiuicle massan a) lerjord, b) kohyrad kalk och

mcujnesia^ c) jernoxid-salter och d) humui>.

Bottensatsen äter innehåller a) sand af olika stora korn

(kalksaud, (|varzsand), b) små sandlika stenfragmenter (grus),

c) större stenfragmenter och d) icke sönderdelade organiska

ämnen från växt- och djurriket.

Dessa äro nu de ämnen, som allmännast ingå såsom

konstituerande beståndsdelar i jorden, och utöfva inflytande

på dess fysikaliska egenskaper. Dock bör här ännu tilläggas

vatten och lerjords silikater (ijeolither), och lor att lägga en

fast grund för utredningen af den sammansatta jordens fysi-

kaliska egenskaper, är det af vigt att först betrakta de fy-

siska egenskaper, som tillhöra de beståndsdelar, som kon-

stituera densannna.

Lerjordens fysiska egenskaper.

Hvad som i allmänhet kallas lerjord, är en massa, som

bildats genom fullständig sönderdelning af bergarter, hvilka äro

rika på fältspath, och ifrån hvilka de lösliga änniena, isynnerhet

alkalierne, genom vattnet blifvit aflägsnade. I torrt tillstånd

framställer den, om partiklarnas sammanhang medelst rifning

upphäfves, en fullständigt stoftformig massa. De minsta

partiklarna äro fullständigt olösUga, och så fina att de längre

tid hållas suspenderade i vatten, utan att sjunka till botten,

ja, om man silar sådan vätska genom filtrerpapper, gå de

igenom filtrum. Klart är, att dessa kunna urskiljas endast

med tillhjelp af mikroskopet. I kemiskt hänseende är den

så kallade lerjorden en blandning af kiselsyrad lerjord och

fri kiselsyra, af hvilka det förstnämnda förekommer i form

af ett hydrat, den sednare i fint fördeladt tillstånd. Denna

kiselsyra åtföljer alltid lerjorden då den slammas, och är sam-
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mansatt af lika fina partiklar, som denna, och äger derigenom

samma fysiska egenskaper, som lerjorden.

Lerjordens för jordbruket vigtigaste egenskap är dess

plasticitef, då lerjordspartiklarna blandas med vatten. I detta

fall fästa sig dessa partiklar så vid hvarandra, att de bilda

en sammanhängande massa, som är seg, kan knådas och for-

mas efter behag, och är fet för känseln. Lerjorden upptager

en större mängd vatten, men blir redan plastisk då den inne-

håller en tredjedel af det vatten, som erfordras för att den

skall blifva mättad dermed. I plastiskt tillstånd äro, genom

de fina partiklarnas adhaesion, mellanrummen fullständigt

försvunna, så att ingen diffusion genom desamma kan äga

rum. Om man t. ex. tillsluter ett glasrör med filtrerpapper,

i röret insätter torr pulveriserad lerjord till en tums höjd,

och nu gjuter vatten i röret, så skall man finna, att, då ler-

jorden är mättad med vatten och äfven dessförinnan, den-

samma bildar en sammanhängande massa som qvarblifver i

röret, äfven då det slutande filtrerpappret borttages. Den

bildar en propp, som tillsluter nedra öppningen af röret, och,

gjuter man nu ofvanifrån vatten i röret, skall man erfara,

att intet vatten vidare tränger genom det med vatten mät-

tade lerlagret. Om man fyller röret ofvanom lerlagret med

en saltlösning, och doppar nedre ändan af röret i ett vatten-

glas, skull man erfara, att ingen diffusion mellan vattnet i

glaset och saltlösningen i röret äger rum. Häraf finner man

klart, att lerjorden (kiselsyrad lerjord), då den är mättad

med vatten, icke vidare tillåter vattnet att genomtränga, och

att ingen diffusion af olika vätskor genom detta lerlager är

möjlig. Denna lerjordens egenskap är för den praktiska jord-

brukaren af vigt att observera. Lerjordens höga grad af

plasticitet är ett vigtigt fel hos den styfva lerjorden. Genom

tillblandning af sand minskas denna plasticitet, i samma för-



150

hållande, som sandqvantitetcn Ökas, ocli ännu mera är detta

fallet, då lerjorden väl blandas med fint fördelad kalk; ty i

detta fall lägga sig sand och kalkpartiklarna omkring ler-

partiklarna, som sålunda icke kunna så adhaerera vid hvar-

andra, att mellanrummen mellan partiklarna försvinna, och

åstadkomma dess ogenomtränglighet af vatten med upphäfvet

diffusionsförhållande. Ren lerjord förmår upptaga mellan

70—80 7o ^f sin vigt vatten, och ju mera sand densamma

innehåller, desto mera aftager dess kapillära mättningskapa-

citet, såsom synes af i detta afseende anställda försök, för

att utreda den qvantitet vatten, som upptages af 100 vigts-

delar lerjord:

Nästan ren lerjord upptager 74 vigtsdelar

Fet lerjord med 16 7o sand „ 61 „

med 24 % „ „ 50 „

Mager lerjord med 40 7o « n 40 „

Emedan, då lerjorden är mättad med vatten, de fyllda

kapillarrummen endast med svårighet afgifva vattnet, försig-

går lerjordens torkning genom vattnets afdunstning ganska

trögt, och, då den sluteligen torkar, intager den mindre vo-

lym, den skrurapnar och spricker eller remnor bilda sig i

densamma. Den torkade lerjorden äger större eller mindre

fasthet, hvilken bestämmes af graden af dess plasticitet i

med vatten mättadt tillstånd,

I naturen förekommer ingen lerjord, hvilken icke inne-

håller mer eller mindre sand jerate den amorpha kiselsyra,

som tillhör lerjorden. Ju mera sand en lerjord innehåller,

desto hastigare afdunstar äfven vattnet ifrån dess mellanrum.

Vid försök som i detta afseende hafva blifvit anställda, har

af Schilbler det resultat vunnits, att af 100 delar upptaget

vatten vid en temperatur af 18,75" C. inom 4 timmar af-

dunstade från
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nästan ren lerjord 31,9 delar.

Lerjord med 11 % sand 34,9 „

„ med 24 % „ 45,7 „

„ med 40 7o „ 52,0 „

Detta beror af lerjordens genom sanden minskade plasti-

citet, hvilket inträffar, såsom ofvanföre blifvit anmärkt, i ännu

högre grad genom tillblandning nf fint sönderdelad kalk och

humus.

Till följd af lerjordens ofvananmärkta egenskaper ut-

märker den sig genom förmåga, att upptaga gaser isynner-

het vattendunst, men i sammanhang härmed har den mer än

någon annan, af de beståndsdelar som ingå i jorden, förmåga

att absor])era sådana ämnen, som afgifva näring åt växterna.

Men denna lerjordens förmåga att med lätthet absorbera gas-

formiga ännien beror deraf, att den är torr, eller innehåller

föga vatten; ty är densamma mättad med vatten, äro mellan-

rummen i densaumia äfven fyllda, i hvilken händelse de gas-

formiga ämnena icke kunna intränga. I detta afseende gäller

det såsom regel, att lerjordens förmåga att absorbera gaser

är lifligare ju mindre vatten densamma innehåller. Upphettad

till glödning vid hög temperatur, förlorar lerjorden helt och

hållet sin plasticitet och absorberande förmåga. Ren lerjord

är i sig sjelf hvit, men sådan den förekommer i naturen har

den en gulaktig, rödaktig eller blåaktig färg, hvilken i de 2

första fallen härrör af jernoxid, då den blåaktiga färgen be-

ror på närvaro af jernoxidul. Sådan lera antager, då den

är utsatt för luftens inflytande, rödaktig färg, till följd af

oxidulens syrsättning till oxid.

Sandens och grusets fysiska egenskaper.

Sandens fysiska egenskaper äro motsatta dem, som till-

höra leijorden, och anmärka vi här, att med sand förstås en
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f

samling af mer eller niindre runda korn, af ganska olika
'

diameter, hvilka äro den icke sönderdelade delen af förvitt-
j

rade bergarter. De kantiga stenfragmenterna räknas till grus.
j

Till sin kemiska beskaffenhet utgöres sand af qvarz, kolsy-

rad kalk eller sammansatta mineralier. Den vanligast före-
|

kommande är qvarzsand, som är gråaktig, eller rödfärgad

genom närvaro af jernoxid. Sandens och grusets fysiska egen-

skaper äro i allmänhet öfverensstämmande och bero af kor-

nens storlek och form. Med afseende härå antages följande

former

:

1. Ferlsand sammansatt af mer eller mindre afruudade

korn af 1 linjes diameter och förekommande på stränder af

floder och bäckar.

2. Grof sand med korn af '/j linjes diameter, oftast

förekommande i bäckar, stundom insprängd i alluvialjord.

3. KäUsand innehållande korn af V4 lii^jes diameter

och förekommande i källor, bäckar och floder, bestående

af qvarz.

4. Flygsand, sannnansatt af korn med Yjo— V20 linjes

diameter, består endast af qvarz och förekommer i dälder

m. m. Af alla sandarter motstår qvarzsanden yttre inflytel-

ser, så att den icke förändras då de öfriga arterna af sand,

isynnerhet gruset, fortfarande förvittra och sönderdelas. I för-

bigående må endast anmärkas, att grus, som innehåller glim-

mer längst bibehåller sig, utan att förändras genom yttre

inflytelser.

Ju mera grofkornig sanden är, desto större äro äfven

de uti densamma förekommande mellanrummen, och i samma

förhållande aftager äfven dess kapillära mättningskapacitet.

Etthundra vigtsdelar sand af olika beskaöenhet upptaga vat-

ten enligt följande förhållande:
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Grof perlsand (qvarz) 8 %
Grofkornig qvarzsand 16 %
Hvit qvarzsand 27 "/o

Flygsand 40 7o.

Dessa tal ådagalägga liurii ringa sådan jords förmåga

att qvarhålla vatten är, och det vatten som upptages afdun-

star ganska lätt, emedan kornen icke adhaerera vid hvaran-

dra. Beträffande absorptionsförmågan är äfven denna ganska

ringa, och vid den grofkorniga sanden = 0.

Kalkens fysiska egenskaper.

Kalk förekommer i jorden alltid i förening med kolsyra,

och i gansk^, fint fördeladt tillstånd, så att dess partiklar ingå

i den slammade massan. De kalkpartiklar, som utfällas ur

lösningar, äro finare än lerjordspartiklarne, hvarföre äfven

denna kalks kapillära mättningscapacitet är 80 7o: således

högre än den rena lerjordens, som är 75 %. Sådan fint

fördelad kalk qvarhåller vattnet med större kraft än lerjor-

den, likasom i sammanhang härmed dess afdunstning och

förmåga att absorbera gaser står i förhållande till kalkpar-

tiklames finhet. Men beträffande den fint fördelade kalkens

cohaerens, är denna, jemförd med lerjordens, ganska ringa

så väl i torrt som fuktadt tillstånd. Men ren kalkjord före-

kommer icke i naturen, utan är den alltid blandad med

lerjord, som sålunda utöfvar ett bestämmande inflytande på

så kallad kalkjords cohaerens. Om fint fördelad kalk till-

blandas lerjord, förändras dess fysiska egenskaper ganska

väsendtligt i det afseende, att lerjordens starka cohaerens

och plasticitet i samma förhållande förminskas, en verkan

som beror derpå, att de finare kalkpartiklarne lägra sig om-

kring de fina lerjordspartiklarne, hvilka i följd häraf icke

kunna adhaerera vid hvarandra. Styf lerjord, hvilken erhål-

11
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ler nödig qvantitet fint fördelad kalk, förlorar genom denna

tillblandning sin plastiska och styfva egenskap, den blir hvad

jordbrukaren kallar mör.

Mullämnens fysiska egenskaper.

Med humus och humosa ämnen förstås sådana, som bil-

dats genom förmultning af vegetabiliska väfnader. För att

vinna en rätt uppfattning af det begrepp man fäster vid hu- \

mus, är det nödigt att i största korthet redogöra för till-

gången vid denna bildning, i hvilket afseende ett något af-
;

vikande förhållande äger ram vid förmultning af qväfverika >,

och qväfvefattiga växtdelar. Vid qväfverika växtämnens för-
j

vandling till humus, utgår förändringen från den qväfvehaltiga

materien, då cellerna sönderfalla och enskilda ämnen upp-

lösas. Då qväfvefattiga vegetabiliska ämnen t. ex. ved sön-
j

derfalLn, upptaga desamma syre från den athmosphaeriska <

luften, till hvilken de afgifva kolsyra jemte vatten. Denna '

process består således i en oxidering af kolet i den vegeta- I

biliska materien, dervid vatten afskiljes. Växtämnen förvand- \

las vid denna sönderdelningsprocess till ett ämne, som är »

rikare på kol, än i deras icke sönderdelade tillstånd, hvilken >

tillökning af kol tilltager i samma förhållande som sönder- k

delningen framskrider. Den första produkten af denna verk- ^

samhet kallas ulmin, i hvilken den vegetabiliska väfnadens
,i

formade elemeuter icke mera kunna igenkännas, utan hafva |

sönderfallit till ett fint pulfver af brun färg. Men den så-
'

lunda begynta sönderdelningen fortgår, kolet oxideras och

i större proportion afskiljes väte och syre, under form af

vatten. Den återstående produkten af denna process är ett

ämne, som är rikare på kol och kallas humus, hvilken utgör

ett svart pulfverformigt ämne, sammansatt af ganska fina par-

tiklar. Om nu denna sönderdelning försiggår vid bristande
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tillgång på luft, så sönderdelas dessa anmärkta produkter till

huiuussyror, hvilka, till en del lösliga i vatten, till en annan

del i alkalier, ingå föreningar med baser såsom kalk, kali,

ammoniak m, fl. Ju mera luftens tillträde är förhindradt,

så mycket större qvantitet sura humuskroppar bildas, och de

första sura produkterne af denna sönderdelning kallas van-

ligen ulmin- och huminsyra, hvilka vidare omsättas till cren

och apocrensyra *) (Mtdder), hvilka äro lösliga, och icke sak-

nas i någon matjord. I allmänhet må anmärkas, att alla

humusämnen, under inverkan af athmosphaeriska luftens syre,

sönderdelas i kolsyra och vatten, och att den humussubstans,

som ingår såsom konstituerande beståndsdel i jorden, är olös-

lig i vatten och alkalier. Men i matjorden är densamma in-

timt blandad med jordens mineraliska beståndsdelar. I torf-

och kärrjorden förekommer densamma blandad med mer eller

mindre sönderfallen vegetabilisk materie, hvarest den celliga

strukturen ännu kan urskiljas med tillhjelp af mikroskopet.

Qvantiteten deraf kan bestämmas genom den slammade jor-

dens glödgning och den återstående massans vigt, relativt till

dess vigt före glödgningen. Förmågan att upptaga vatten är

hos humus ganska stor, så att 100 delar humus upptaga 190

delar vatten, då äfven dess volym tilltager, hvarjemte den

utmärker sig framför lerjord och kalk genom förmågan att

längre tid qvarhålla det en gång upptagna vattnet. Af särskild

vigt är dess egenskap att upptaga en stor quantitet gaser,

så att man funnit 100 delar humus upptaga 12 delar vatten-

gas, och andra gaser i samma förhållande. Beträffande åter

den kemiska absorptionen af oorganiska växtnärande ämnen,

äger lerjorden i detta afseende en framför hunms öfvervä-

gande förmåga. Fullkomligt ren humus anses knappt absor-

bera oorganiska ämnen med undantag af fri ammoniak, som

*) Kall- och kälhatssyra.
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upptages genom den af oss förut omordade så kallade yt-

attraktion.

Humus utmärker sig genom en ringa cohaerens, dock

större än kalken, och genom en betydlig förminskning af

dess volym då den torkar, i hvilket afseende den står högre

än lerjorden. Klart är vid sådant förliållande, att tillsats af

humusrik jord'*) utgör ett vir/tigt medel, att minska den för

växternas trefnad skadliga starka plasticitet och cohaerens,

som utmärka den styfva lerjorden, hvarutom humus i odlad

jord spelar den vigtiga rol, att, genom sin svarta färg, ab-

sorbera mera af solens värmestrålar och genom dess sönder-

delning i kolsyra och vatten xitgöra en källa för jordens värme.

Blandas humus med sand, ökas dess cohaerens och förmåga

att upptaga vatten, men verkar deremot mindre fördelaktigt

genom den starka volymförminskning humusblandad jord er-

far då den torkar, eller fryser, i hvilken händelse de odlade

växternas rötter lyftas upp från jorden till stor skada för

deras vidare utveckling.

Jernoxidens och oxidulens fysiska egenskaper.

Knappt torde någon jord finnas, der icke dessa 2 jer-

nets oxidationsgrader förekomma till större eller mindre qvan-

titet, och gäller härvid i allmänliet såsom regel, att oxiduleu

är öfvervägande i sumpig jord i hvilken yttre luften icke kan

intränga, oxiden deremot i sådan jord till hvilken den ath-

mosphaeriska luften har lätt tillträde. Härvid må dock an-

märkas, att jernoxiden ofta förekommer under form af jern-

oxid-hydrat. Men äfven i sådan jord, till hvilken luften har

lätt tillträde, kan större qvantitet oxidul förekomma om den-

samma är rik ])å organiska ämnen, emedan humus och lik-

*) Ren humus förekommer icke i jorden, men kan framställas på olika

siltt, for hvllka jag icke anser mig här böra redogöra.
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artade ämnen hafva förmåga att reducera oxiden. Bekant

är, att oxidens föreningar äro mindre lösliga och till och

med olösliga, i jemförelse med oxidulföreningarne. Häraf

finner man således, att oxidföreningarne i sin olösliga form

icke kunna upptagas af växterna, hvilket icke är fallet med

de lösliga oxidulföreningarne. Härvid är likväl att märka,

det dessa oxidulföreningar, om de förekonnna till större qvan-

titet. verka ogynsamt på de växter som äro föremål för kul-

tur, en olägenhet som kan förekommas genom kalk. De fy-

siska egenskaperna hos dessa jernets föreningar med syre

äro, såsom vi förmoda, föga hekanta. Då de erhållas^genom

slanming förekommer jernoxiden häftande vid lerjordspartik-

larne, så att dessa endast genom chlorvätesyra eller andra

mineralsyror kunna befrias frän densamma. Närvaro af jern-

oxid är äfven orsak till den rödaktiga färg, som leran an-

tager då den brännes.

Gröfre slenfragmenters fysiska egenskaper.

Att icke någon kapillär mättningscapacitet eller absor-

berande förmåga här kan komma ifråga inser man lätt. Om
desamma förekomma i god åkerjord äro de naturligtvis skad-

liga för åkerbruksredskaperna, och, om de förekomma i större

mängd, äro desamma ett hinder för växtens jernna fördelning

på åkerjordens yta, då naturligtvis ingen växt kan utveckla

sig på det ställe der en sten är belägen. Men jordmåner

gifvas dock, der de icke verka ofördelaktigt, om de icke före-

konnna i allt för stor mängd. Så kunna de befordra vattnets

afdunstning från lerjord och minska dess styfhet, men dessa

egenskaper äro dock af underordnadt värde. Vigtigare är

deras större värmeledande förmåga, till följd hvaraf en ler-

jord, som till sin natur är kall, genom närvaro af dessa lät-

tare kan uppvärmas. Äro dessa stenfragmenter sammansatta
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af fältspathartade mineralier, livilka förvittra, så kunna de-

samma, dcrigenom att deras beståndsdelar sönderfalla, tillföra

jorden icke obetydlig qvantitet oorganiska växtnärande äm-

nen, som underhålla jordens producerande förmåga, äfven

om den bortförda skörden icke ersattes genom nödig qvan-

titet gödsel. Sådant torde förhållandet vara på icke få ställen

i Savolaks och Karelen. Ar detta icke fallet, är det klart,

att sådana stenfragmenter medföga mera skada än gagn,

hvarföre en omsorgsfull jordbrukare handlar klokast, att år-

ligen aflägsna desannna från den jord han odlar.

Icke sönderdelade växtämnens fysiska egenskaper.

I hvarje jord, som är föremål för kultur, förekomma

växtdelar som ännu icke förraultnat, dels sådana som vuxit

ofvan jord och blifvit nedplöjda, dels rötter af tidigare od-

lade växter. Hvarest de förekomma i jorden, bilda desamma

gångar och mellanrum i hvilka rötterna af de växter som

utveckla sig på denna jord, enligt gällande naturlagar, kunna

intränga. Sådana i jorden liggande växtdelar äro i hög grad

hygroskopiska, och up23taga till följd af denna egenskap en

i förhållande stor mängd vatten, hvilket kommer de vegete-

rande växterna till godo endast i det fall, att deras rötter

komma i direkt beröring med dessa ämnen; ty detta vatten

bindes af de icke förmultnade växterna så fort, att det icke

öfvergår i jorden. Om gödsel med mer eller mindre oför-

multnad halm nedplöjes, är det klart, att härigenom en i för-

hållande till qvantiteten häraf stor mängd kanaler bildas i

jorden, i hvilka den yttre luften intränger, hvaraf följden är,

att vatten afdunstar och de osönderdelade ämnena sönder-

delas. Vid denna vattnets afdunstning upptages en del deraf

af de härigenom bildade kanalerna i jorden. Att detta i styf

lerjord är en fördel för de växter, som odlas, inser man lätt,
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och gäller detta förhållande äfven för den i Finland så all-

mänt begagnade så kallade fållspillnmgen, i hvilken sönder-

hugget granris spelar Imfvudrolen såsom strö.

Vi hafva sålunda i korthet meddelat de fysiska egenska-

per som tillhöra de beståndsdelar af jorden, hvilka kunna

framställas genom den mekaniska analysen, hvilken utan kom-

plicerade redskap kan utföras af hvarje för sitt jordbruk nit-

älskande jordägare. Men såsom väl bekant kan intet växtlif

vara möjligt vid frånvaro af vatten i den jord som skall fram-

bringa en vegetation. Af sådan anledning måste med allt

skäl vattnet betraktas såsom hörande till de ämnen, hvilka

ingå såsom konstituerande beståndsdelar i den jord som od-

las, och anse vi oss böra något utförligare framställa vatt-

nets betydelse för ett lönande jordbruk.

Vattnet i den odlade jorden.

Vattnet förekommer i jorden under 3 former, hvilka,

såsom väl bekant, betecknas med htjgroskopiskt, kapillariskt

och hydrostatiskt vatten.

Källorna för jordens vatten äro nederhörd, luftens fuk-

tighet eller underjordiska källor, och i förbigående må endast

anmärkas, att det i jorden förekommande vattnet icke är rent

vatten (syre och väte) utan att detsamma alltid innehåller

oorganiska ämnen upplösta *) och till följd af sin höga värme-

kapacitet, beröfvar jorden en del af dess värme.

a) Hygroskopiskt vatten.

Vi hafva i inledningen till denna afhandling anmärkt

om den attraktion kroppars ytor utöfva på gasformiga äm-

nen, hvilka å denna yta kondenseras. Vatten i dunstform

*) Liehigs motsatta åsigt kau, såsom oförenlig med lagarue för nä-

rande ämnens upptagande af växternes rutter, icke antagas.
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förekommer till vexlande qvantitet i den athmosphaeriska

luften, och det är denna egenskap hos fasta kroppar att vid

sig binda vattendunst från luften, som man benämnt hygro-

skopicitet. Denna attraktion är starkare hos porösa kroppar

och, då de molekyler som ingå i dessa kroppar äfven utöfva

en sådan attraktion, är det klart, att ju mera molekyler eller

finare partiklar som. ingå i en fast kropp, som tillika är

porös, så att luften kan intränga i densamma, desto högre

grad af htjgroskopicitet tillhör äfven densamma. Så upptager

en styf lerjord 6 % af sin vigt vattendunst, och bibehåller

äfven denna aggregationsform, så att det icke öfvergår i

droppbart flytande form. Häraf finner man, att jordpartiklarne

omgifvas likasom af en athmosphaer af vattendunst. Men den

attraktion, som ytan af dessa partiklar utöfvar på vatten-

dunsten, är begränsad, så att densamma icke sträcker sig

utöfver ett visst afstånd från kroppen, det är utom den ath-

mosphaer af vattendunst som omgifver kroppen. Härvid gäl-

ler den lag, att attraktion af vattendunst aftager från krop-

pens yta till ett visst afstånd, då den är = 0. Såsom lag

härmed har man uppställt: att kraften af hvarje attraktion

aftager med qvadrate?! af afståndet. Då nu de partiklar,

som ingå i en viss bestämd volym jord, hafva bildat om-

kring sig en athmosphaer af vattendunst, hvilken icke mera

kan utsträckas, uttrycker man detta sålunda, att jorden är

mättad med vattendunst, och att vattnet är hygroskopiskt

bundet med jorden. Den vattendunst, som sålunda hygrosko-

piskt bindes af jordens partiklar, upptages från luften i jor-

dens mellanrum, hvilken alltid innehåller vattendunst, men

upptages äfven från den yttre luften af de jordpartiklar, som

äro belägna på ytan. Ju finare de partiklar som konstituera

en jord äro, desto flere af desannna ingå i en bestämd vo-

lym jord, och desto större yta förefinnes, i sammanhang
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härmed, i densamma. Då nu attraktionen af vattendunst be-

stämmes af ytan, är det klart, att ju finare partiklar en jord

innehåller, desto större är äfven dess ht/groskopiska jörmåga.

Man har i allmänhet bestämt en jords hygroskopiska

förmåga sålunda, att man väger en viss mängd jord, som

blifvit torkad vid en temperatur af 1 00" C. och bringar denna

i en med vattengas mättad athmosphaer. Denna kan vinnas

sålunda, att man sätter en liten skål, som innehåller den jord

hvilken i detta hänseende skall undersökas, i ett större fat med

vatten och ställer deröfver en glasklocka. Då tillökningen af

jordens vigt blifvit konstant, tillkännagifver den funna till-

ökningen af vigten den qvantitet vatten, som blifvit hygro-

skopiskt bundet.

JSchiibler har undersökt olika jordarters förmåga att upp-

taga vattendunst i en dermed mättad athmosphaer af 15—
18" C. temperatur under bestämd tid. Vid dessa experiment

voro 5 gramm jord utbredda på en yta af 360 qvadrat centi-

meter. Sålunda fann han att 100 vigtsdelar jord absorberade

vattendunst enligt följande tabell:

qvarzsand

kalksaiid

gips

mager lera

fet lera

lermylla

ren lerjord

kolsyrad kalk, pulv.

.

humus

trädgårdsjord

12

tiniiiiar.

O

0,3

0,1

2,1

2,5

3,0

3,7

2,6

8,0

3,5

24

timmar.

38

timmar.
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Redan en flygtig betraktelse af dessa resultat ådaga-

lägger, livilken hög grad af hygroskopicitet utmärka de jord-

arter, som äro sammansatta af fina partiklar, i hvilket hän-

seende humus och lerjord äro särdeles utmärkta, äfvensom

att dessa jordarters förmåga att upptaga vattendunst varar

längre tid, förrän de hlifva hygroskopiskt mättade. Qvarz-

sandens fullkomliga brist på hygroskopisk förmåga är af icke

mindre vigt att observera, och kan den bildade jordbrukaren

af dessa resultat vinna ganska vigtiga upplysningar, huru

han i detta afseende rationellt bör förfara med den jord,

öfver hvilken han disponerar. Endast i förbigående vilja vi

här anmärka, att den hygroskopiska förmågan förökas genom

närvaro, äfven i ringa mängd, af sådana ämnen, som hafva

en kemisk attraktion, likasom att närvaro af halm i jorden

ökar denna jordens hygroskopicitet. Härvid är äfven klart,

att den större eller mindre qvantitet vattendunst, som den

athmosphaeriska luften innehåller, äfvensom den längre eller

kortare tid, som med vatten mättad luft inverkar på jorden,

måste utöfva ett bestännnande inflytande på jordens hygro-

skopiska förmåga. Men äfven temperaturen spelar i detta

afseende en vigtig rol; ty med dess tilltagande aftager jor-

dens vattenattraherande förmåga, så att, vid en värmegrad

af 80—100" C, jorden förlorar sitt hygroskopiskt bundna

vatten. Det är bekant, att luft vid högre temperatur förmår

upptaga mera vatten i dunstform, än vid en lägre. Det af jord-

partiklarna hygroskopiskt bundna vattnet upptages vid högre

värmegrad af luften i jordrummen, och då denna volym luft

vid temperaturstegringen utvidgas, utdrifves den liktidigt

med vattendunsten från jorden. Detta är den fysiska orsaken

till jordens uttorkning under stark värme. Vid vanlig luft-

temperatur stiger jordens värracgrad hos oss aldrig så högt,

att jordpartiklarne måste afgifva det af dera hygroskopiskt
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bundna vattnet. Denna jordens egenskap är af stor bety-

delse; ty skulle en jord, vid vår högsta lufttemperatur, full-

ständigt uttorka, så skulle icke någon vegetation vara möjlig.

Detta är förhållandet med de afrikanska öknarne, som ut-

göras af sand, hvilken upphettas af solens lodrätt fallande

strålar. Luften är här fattig på fuktighet, och af den heta

jorden kan ingen vattendunst absorberas. Jorden kan, vid

sådant förhållande, icke utveckla någon vegetation. Hvarje

jordmån har vid alla olika temperaturgrader ett bestämdt

hygroskopiskt mättningsmaximum. En växt kan väl icke ut-

veckla sig med tillhjelp af det hygroskopiskt bundna vattnet,

men jorden utmärker sig genom förmåga att, vid ^ninsk-

ning af dess temperatur, öfverföra det hygroskopiskt, i form

af gas^ bundna vattnet till dropphart flytande. Detta förhål-

lande kan man iakttaga å hvarje yta, som attraherar vatten-

gas, hvilken å denna yta förtätas, i öfverensstämmelse med

i detta afseende gällande fysiska lagar. Minskas nu denna

ytas temperatur, afskiljes denna förtätade vattengas på krop-

pens yta, under form af droppbart flytande vatten. Vid denna

verksamhet i jordpartiklarnes yta bör här anmärkas, att de-

samma utan afbrott från luften i jordrummen upptaga vatten,

som kondenseras. Under sommaren upptager jorden mera

vattendunst än om vintern, emedan vid denna årstid tempe-

raturens vexlingar i jorden äro starkare och oftare återkom-

mande än om vintern. Ar jordens temperatur lägre än luf-

tens, så kondenserar denna kallare jord beständigt den från

luften absorberade vattendunsten till droppbart flytande vatten.

Såsom fysisk lag gäller det, att värme blir fritt, vid

absorption af gaser, hvaraf följden är, att den fasta krop-

pens temperatur ökas. Att detta äfven är fallet med jordens

absorption af vattendunst, har blifvit ådagalagt genom ex

periment af v. Baho. Han insatte en på humusämnen rik
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jord. soin blifvit torkad vid -\- 100'^ C, och således var full-

komligt befriad från hygroskopiskt vatten, i en liten påse,

dervid en tliermonieter blifvit placerad i midten af jorden.

Då nu denna påse med thermometern blef insatt i en flaska,

i hvilken luften var mättad med vattendunst, observerade han

att jordens temperatur i flaskan efter några minuter steg från

20" till 31" C; använde han till detta experiment sandjord,

steg temperaturen från 20" till endast 27" C. Vid sådant

förhållande måste jordens hygroskopicitet anses såsom en vä-

sendtlig värmekälla för densamma, hvilket förhållande förtje-

nar den praktiska jordbrukarens synnerliga uppmärksamhet.

Häraf kan man draga det praktiska resultat: att en åkerjords

hijgroskopicitet befordras genom dess luckring med ändamåls-

enliga redskap och att jordens temperatur härigenom ökas.

b) Kapillär iskt vatten.

Vi hafva i inledningen i största ..korthet meddelat de

lagar, som ligga till grund för kapillariteten, hvilken beror

på attraktion. Likasom olika vätskor, med hänseende till

deras molekulära konstitution, i afseende å kapillär attrak-

tion förhålla sig olika, så utöfvar äfven temperatur och luft-

tryck ett vigtigt inflytande. Vid tilltagande temperatur, af-

tager den höjd, till hvilken vattnet stiger i ett kapillarrör,

så att vid kokande vatten kapillariteten är = 0.

Då vi här fästa uppmärksamhet vid jordens kapillaritet,

är det klart, att de mellanrum, som uppstå mellan de mer

eller mindre runda partiklar, hvilka tillhöra jorden, måste

anses såsom representerande ett oändligt antal hårrör, af

ganska olika diameter, beroende på storleken af jordens par-

tiklar. Klart är således, i följd af lagarne för kapillariteten,

att den kapillära förmågan i en jord är större, ju finare de

partiklar äro, af hvilka den är sammansatt, och att i de
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större jordrummen ingen kapillaritet kan komma i fråga. Om
man tillsluter ena ändan af ett glasrör med filtrei^papper,

fyller detsamma med lufttorr jord, som är pulveriserad, och

nu bringar den tillslutna ändan i vatten, så skall man

erfara, att vattnet tränger genom filtrerpappret och vidare

genom jorden till betydlig höjd. Men då jorden i röret har

upptagit en viss mängd vatten, upptager densamma icke mera

vätska. Jorden är hvad man benämner kapiUariskt mättad.

Detta inträffar, då alla dess kapillarrum äro fyllda med vat-

ten, som med en viss kraft qvarhålles af jorden. Gjuter man

åter ofvanifrån vatten på jorden, fyllas både kapillära och

icke kapillära rum dermed, men vattnet kan icke af jorden

qvarhållas i de icke kapillära rummen, utan flyter bort, i

öfverensstämraelse med tyngdlagarne. Det är klart, att jor-

dens kapillära mättningskapacitet, vid sådant förhållande,

måste stå i direkt förhållande till det antal sådana kapillar-

rum, som jorden innehåller, ett förhållande, som är närmast

beroende af finheten af de partiklar hvilka ingå i en viss

volym jord. Härvid måste dock, beträffande andra vätskor

än vatten, den anmärkning göras, att den kemiska attraktio-

nen mellan olika ämnen och jorden i detta afseende spelar

en afgörande rol.

För att nu på ett enkelt sätt bestämma en jords ka-

pillära mättningskapacitet, förfar man på följande sätt.

Man väger en viss mängd lufttorr jord, som således

innehåller endast hygroskopiskt bundet vatten, och bringar

den i en tratt med ett vått pappersfiltrum, hvilkas vigt förut

blifvit bestämd. Nu öfvergjuter man jorden med vatten så

länge, till dess detsamma flyter genom filtrum. Sedan den

droppe, som finnes vid nedra ändan af filtrum, blifvit af-

lägsnad, väges tratten jemte den på filtrum belägna fuktiga

jorden. Tillökningen af vigten, med afdrag af trattens och
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filtrums vigt, tillkäunagifver då dou qvantitet vatten, som

kapillariskt qvarhålles af jorden. Enligt denna matbod va-

rierar likväl resultatet från 0,i—0,2 gramm, hvarföre man bÖr

begagna medeltalet af 2 vägningar. Säkrare är Schiiblers

method. Han förfor härvid sålunda, att han tog 50 gramm

pulveriserad jord, som blifvit torkad vid en tempieratur af

40— 50" C. så länge, till dess den icke mera förlorade i vigt.

Denna jord insattes i en porcellainsskäl och omrördes med

vatten till en gröt, hvarefter massan slogs på ett, enligt den

förstnämnda methoden, beredt och vägt filtrum. Vatten till-

sattes nu i skålen och omrördes, för att upptaga äfven de

jordpartiklar, som adhaererade vid skålen, och gjöts öfver

jorden på filtrum. Sedan vatten upphört att flyta genom

filtrum, och den ännu vidhängande vattendroppen blifvit af-

lägsnad, vägdes massan, då vigten antecknades, såsom i det

första försöket. Genom denna method har Schilbler bestämt

olika jordarters kapillära raättningskapacitet, enligt följande

tabell:

Qvarzsand 25 procent

Kalksand 29 „

Mager lerjord 40 „

Fet „ 50

Ren lerjord 70 „

Kolsyrad kalk i pulver 85 „

Humus 190

Trädgårdsjord 89 „

Dyjord 105 „ (Vogel)

Rå torf 254 „ (Schumacher).

Härvid är dock att märka, att dessa tal icke fullständigt

motsvara den kapillära mättningskapaciteten, emedan ämnena

blifvit torkade vid 40—50" temperatur och således förlorat

en del af sitt hygroskopiska vatten, som alltså ökar det
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erhållna resultatet i afseende å den kapillära mättningskapa-

citeten, hvilken skulle bestämmas. Men om älven dessa re-

sultat icke med matliematisk visshet tillkännagifva de pröf-

vade jordarternas kapillära mättningskapacitet, eller kraft att

qvarhålla vattnet, gifva desamma dock upplysningar, som för

den omsorgsfulle jordbrukaren äro af vigt att observera, om

han i konkreta fall vill öka eller minska den kapillära mätt-

ningskapaciteten i den jord, som han odlar. Härvid bör lik-

väl anmärkas, att den funna mättuingskapaciteten endast är

relativ, emedan denna vattenhållande kraft i jorden beror

äfven af andra förhållanden än de konstituerande jordpar-

tiklarnes större eller mindre finhet. Så t. ex. äger en tät

och så kallad sluten jord en mindre förmåga att kapillariskt

qvarhålla vattnet, än en jord, som med tjenliga redskap blif-

vit uppluckrad.

En kapillär mättningskapacitet mellan 25— 1.50 "/o ^^-

ser man såsom de gränser, inom hvilka växters utveckling är

möjlig, men härvid är det af vigt att skilja emellan en jord,

som alltid innehåller så mycket vatten den kan upptaga, och

sådan som under några perioder är endast till en del ka-

pillariskt mättad med vatten. De hos oss odlade sädesslagen

fordra för sin fullständiga utveckling en jord, som endast till

en del är mättad med vatten, och uthärda endast en kort

tid i en med vatten mättad jord. Gräsväxter kunna längre

tid trifvas i en kapillariskt mättad jord, men fordra äfven för

sin fullständiga utveckling, att jorden längre tid befinner sig

i ett icke mättadt tillstånd. Häraf följer således: att alla

våra kulturväxter för sin 7nka utveckling fordra en jord i

hvilken den kapillära mättningen är onivexlande *) och att

således den omtänksamme jordhrukaren vid detta förhållande

*) Endast ris frodas väl i en jord, som ständigt är mättad med vatten.
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bör fästa den största iippmärksamhet, om han vill fägna sig

åt lönande skördar. Denna sats är den rationella grunden

för den odlade jordens afdikning, enligt den ena eller andra

methoden, i hvilket afseende vi endast i förbigående här an-

märka, att råg frodas bäst i en jord hvars mättningskapaci-

tet icke öfverstiger 40 7o? hvilket äfven torde vara fallet med

kornet, då hafran utvecklas väl i en jord som äger en mätt-

ningskapacitet som något öfverstiger 40 7o- En jord deremot,

som har en ringa kapillär mättningskapacitet, är tjenlig för

kultur af barrträd o. s. v. De speciella förhållandena här-

vid äro dock långt ifrån att vara utredda. Att modifiera den

odlade jordens vattenhållande förmåga i öfverensstämmelse

med de särskilda odlade växternas behof, såväl för våta som

torra år, är ett problem, som den bildade jordbrukaren bör

försöka att lösa. För denna lösning är "kännedom om de fy-

siska lagar, som ligga till grund för vattnets förhållande i

den odlade jorden ett oeftergifligt vilkor.

Det kapillära vattnets rörelse i jorden.

Såsom man lätt inser, förekomma de kapillära rummen

i jorden af ganska olika storlek eller vidd. En vigtig egen-

skap härvid är, att de mindre kapillarrören förmå utdraga

vattnet från de större, ett förhållande, som beror på den

större ytattraktion, som äger rum i ett rör af mindre dia-

meter. Om man sätter ett fint kapillarrör i beröring med

vattnet i ett större kapillarrör, skall man erfara, att vattnet

ifrån det gröfre öfvergår i det finare röret. Samma förhål-

lande måste äfven äga rum i jorden. Schumacher fyllde den

nedra hälften af en glascylinder, i hvars botten var anbragt

ett litet hål, med torr sand. Nu insatte han nedra ändan af

glasröret i ett glas, som innehöll ett hvarf vatten af Va tums

höjd. Vattnet steg snart i cylindern genom sanden, som blef
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kapillariskt mättad. Nu aflägsnade han densamma från vatt-

net och bragte i den öfra hälften af cylindern fint pulveri-

serad lermylla, med den påföljd, att detta lager i förhållande

hastigt upptog vattnet från den underliggande sanden, som

var mättad med vatten. Omvändes försöket, så att lermyllan

först användes i nedra hälften af cylindern, och sandlagret

bragtes på detta, upptogs icke märkbar qvantitet vatten från

det underliggande med vatten mättade lagret af lermylla. Om
man har tvenne glasrör och bringar i det ena sand, i det andra

pulveriserad lermylla till lika höjd, och nu sätter ena ändan

af hvartdera röret i beröring med vatten, skall man observera,

att vattnet stiger betydligt hastigare genom sandlagret i det

ena röret än genom jordlagret i det andra. Orsaken till

detta fenomen är den, att i sanden finnes ett mindre antal

kapillära rum, och att i följd häraf en mindre qvantitet vat-

ten upptages af sanden än af lermyllan, hvilken senare är

sammansatt af mindre partiklar, hvilka mer eller mindre ad-

haerera vid hvarandra, hvarjemte vattnet i de mindre kapil-

larrummen, i följd af den ökade attraktionen, har att öfver-

vinna ett större motstånd än i de vidare kapillarrum, som

förefinnas i sanden. Lermyllan erfordrar i följd häraf en

längre tid, förrän den sålunda blir kapillariskt mättad med

vatten, men innehåller då äfven en större qvantitet vatten,

än den i afseende å kapillär mättningskapacitet underlägsna

sanden.

Med anledning häraf har man rätt att antaga, att det

kapillära vattnet förbreder sig hastigare i en jord, hvars ka-

pillära rum äro vidare, ett förhållande som står i samman-

hang med de större partiklar, som ingå såsom konstituerande

beståndsdelar af jorden. Den kapillära rörelsen är derföre

hastigare i sandjord än i lermylla. Här anse vi oss dock

böra anmärka, att denna rörelse är långsammare om jorden

12
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är starkt tillpackad, af skäl, som man lätt kau inse. Den
|

kapillära rörelsen är alltid raklinig, d. ä. vattnet rör sig i
|

jorden i raka linjer. Om den kapillära vattenströmmen, vid i

sitt uppstigande, stöter på rum, som ieke äro kapillära, för- ;

breder den sig i dessa. I sådan jord, som innehåller större
|

mängd sådana rum, livilka äro fyllda med luft, som utträn- i

ges af vattnet, beböfves naturligtvis en längre tid, förrän alla

kapillarrummen äro fyllda med vatten. i

Hvad vi ofvanföre anfört gäller det vatten, som upp-

stiger nedifrån uppåt. Oftare förekommer likvid i naturen

det fall, att, vid regn och snösmältning om våren, vatten
j

tränger i jorden från ytan nedåt. I detta afseende spelar !

matjordens sammanhang en afgörande rol. Det är i sådant !

fall klart, att om ytan af jorden har ringa sammanhang och

är utmärkt genom sprickor och mellanrum, vattnet hastigare !

genomtränger jorden, än der detta icke är fallet, likasom att i

detsannua måste inträffa i sådana fall, der jordens kapillär-
;

rum äro större, än der de äro finare. Så tränger vattnet !

hastigare genom gröfre sand än genom lerjord, i hvilken se- ,1

nare kapillarrummen äro finare. I förra fallet flyter vattnet ^

hastigare i de icke kapillära rummen, under inflytande af y

hydrostatiskt tryck, hvilket i detta f;dl utgör ett befordrande
^

moment. Vid sådant förhållande kommer vattnet i dessa icke ^

kapillära rum i beröring med ett större antal kapillära rum,

hvilka sålunda liktidigt upptaga vattnet från de icke kapil-

lära ruuimen, enligt ofvan nveddelade lagar för kapillariteten,

hvaraf följden är, att på samma tid jorden hastigare blir ka-

pillariskt mättad^ än om ytan af densamma är, såsom man

uttrtjcker det, sluten. Ar ytan af jorden sammansatt af fina

partiklar, som äro mer eller mindre plastiska, och tillika

sluten, så kan vattnet icke tränga in i det inre af jorden,

utan flyter bort från ytan, ocli är fältets yta plan, så att
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detta icke kan ske, tränger detsamma ganska långsamt in i

jorden eller qvarstannar på ytan, till dess det aflägsnas ge-

nom afdunstning. Sådant är fallet der jorden utgöres af ler-

jord med ganska fin sand, som är fattig på humus. Men är

denna jord rik på humus, äger ett annat förhållande rum.

Humus intager, då den är torr, en mindre volym, men sväl-

ler betydligt till, då den hlir genomfuktad. Den fysiska följ-

den häraf är, att de plastiska beståndsdelarne skiljas från

sitt sammanhang. Jorden blir härigenom lucker och utgör i

detta fall icke ett hinder för vattnets inträngande, dervid man

icke bör förbise den höga mättningskapacitet, som tillhör hu-

mus, och dess ringa plasticitet.

JordeMS luckring medelst ändamålsenligt redskap och

upjyrätthållandet af humusämnenas qvantitativa förhållande

till lerjorden äro således momenter, som befordra vattnets in-

trängande i de djupare lagren af den odlade jorden. Ar nu

åter alfven, som icke uppnås af plogen, sammansatt af ganska

fina partiklar, livilka dertill hafva en hög grad af plasticitet,

kan vattnet endast med svårighet eller alldeles icke intränga

i densamma, utan stannar på ytan af denna under matjords-

lagret, och utöfvar, vid stark nederbörd, ett skadligt infly-

tande på de växter, som hos oss äro föremål för kultur; ty

härigenom bibehålles det ofvanliggande matjordslagret länge

kapillariskt mättadt. Såsom väl bekant, fordra deremot de

hos oss odlade växterna, med få undantag, en jord, som icke

länge är kapillariskt mättad med vatten.

Dessa lagar äro den rationella grunden för hehofvet af

tegdiken i åkerjord^ der alfven utgöres af lerjord, utmärkt

genom hög grad af ^plasticitet.

Det är klart, att vattnets kapillära rörelse i alfven be-

ror af beskaffenheten af densamma, om den är likartad eller

består af olika lager, och beskaffenheten af dessa, i hvilket
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hänseende det kan uppställas såsom lag: att ju finare de

partiklar äro, Iwllka inyå såsom konstituerande partiklar i

dessa lager, de må vara sand eller lem, desto långsammare

sker vattnets kapillära rörelse genom desamma, och äro dessa

nay^tiklar plastiska, är vattnets kapillära rörelse häraf helt

och hållet hindrad. Om nu t. ex. sandraylla livilar på en alf,

som är sammansatt af ganska fina partiklar, så kan denna

med sina större kapillarrum icke upptaga vatten från alfvens

fina kapillarrum; är åter matjordslagret sammansatt af ganska

fina partiklar, och hvilar detta på sand, kan densamma lätt

upptaga vatten från kapillarrummen i alfven, men detta vat-

ten icke från matjordslagret åter intränga till alfven m. m.

Vi hafva ofvanföre pag. 115 anmärkt, att vattnet stiger

i ett kapillarrör endast till en viss bestämd liöjd, hvilken

bestämmes af rörets diameter, så att vattnet stiger högre i

ett finare rör än i ett gröfre. Samma lag är äfven gällande

för den kapillära rörelsen i jorden. Så har man genom an-

ställda experiment i denna riktning funnit, att vattnet sti-

ger kapillariskt i fin lerjord till en höjd af 2 fot "'), i strö-

sand icke mer än 8 tum; i torfjord stiger densamma högst,

ända till 2^;.^ fot, och kanske derutöfver. Att känna den höjd,

till hvilken vattnet kan stiga kapillariskt i den jord som od-

las är af stort praktiskt intresse, då det gäller afdikuing,

medelst dränering och öppna diken. Att detta förhållande

utöfvar ett positivt inflytande på det djup, på hvilken rör-

ledningen lägges i jorden, inser man lätt, och likväl hafva

vi oss icke bekant, att de som förordat det ena eller andra

djupet för de nedlagda dränrören, tagit detta i betraktande.

För att lära känna den höjd, till hvilken vattnet kan stiga

i den jord, som man företager sig att dränera, förfar man

*) '*'"'// iipPsnVer iVa- leijordcu 18 tum.
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enklast på följande sätt. Man gräfver ett hål 4—5 fot djupt

i en jord sora lider af vatten. Då samlar sig vatten i detta

hål, och kan man, genom anteckning af vattnets nivå i hålet,

bestämma vattenspegelns höjd för det i alfven förekommande

vattnet. Sedan detta skett, undersöker man det ofvanom denna

spegel belägna jordlagret och bestämmer den höjd, till hvil'

ken vattnet kan kapillariskt stiga; ty denna höjd, som man

benämnt vattnets kapillära sti<jningszon, varierar icke, utan

följer bestämda fysiska lagar. Härvid må endast anmärkas,

att jordens olika temperatur dock i detta afseende sannolikt

utöfvar inflytande, ehuru det är förenadt med svårighet, att

med säkerhet utreda detta förhållande, emedan vattnets upp-

stigande genom afdunstning verkar på resultatet. Vi hafva

ofvanföre anmärkt, att vattnets kapillära stigande i ett ka-

pillarrör aftager ju mera vätskans temperatur stiger, så att

vattnets kapillära stigningszon vid en temperatur af 100° är

=: 0. Huruvida detta äfven är förhållandet vid vattnets ka-

pillära stigande i jorden, är icke med säkerhet bekant. Om
förhållandet vore sådant, att vattnets kapillära stigningszon

i jorden stiger och faller i omvändt förhållande till jordens

temperatur, skulle häraf följa, att denna stigningszon skulle

vara högre om hösten och våren, då nederbörden är starkast,

I denna händelse skulle denna ökade kapillära zon vara ett

moment, som ökar den väta, hvilken denna tid af året besvärar

den odlade jorden. Lika obekant är det, om temperaturen

ökar den hastighet, med hvilken det kapillära vattnet rör sig

i jorden. Schumacher liar, för utredning häraf, anställt ex-

periment sålunda, att 2 glascylindrar af lika diameter, 17

millimeter, i hvilkas botten befanns ett litet hål, fylldes med

lufttorr jord, 50 gramm af lika beskaffenhet, så att jorden i

hvardera cylindern intog samma rum. Båda cylindrarne sat-

tes nu i beröring med vatten, röret A vid en temperatur af
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20—30", röret B tleremot vid 9—10" temperatur. Röret A

hade nu inom o timmar uppsugit vatten, så att jorden var

fullständigt genomfuktad, då dubbelt så lång tid erfordrades

för jordens fullständiga fuktning i röret B. Jorden i röret

A hade upptagit 1G,75 kubik centimeter vatten, i röret B

deremot 16 kub. c.m,, i förra fallet 33,5 "/o? i ^^^t senare

32,0 7o' Häraf skulle man kunna draga det resultat, att

temperaturen befordrar hastigheten af vattnets kapillära rö-

relse, men huruvida olikheten i den upptagna qvantiteten

vatten kan tillräkuas temperaturens inflytande, måste lemnas

oafgjordt. Det synes oss sannolikt, att temperaturen utöfvar

ett positivt inflytande på den kapillära hastigheten, men tages

härvid i betraktande, att den kapillära rörelsen, vid 100" C.

temperatur, är = O, skulle det erfordras att bestämma den

gräns, inom hvilken temperaturen utöfvar ett påskyndande

inflytande på vattnets kapillära rörelse, hvilket, så vidt jag

har mig bekant, icke blifvit utredt. Säkert är dock att åker-

jorden, under de klimatiska förhållanden som råda i Fin-

land, den varmaste tiden af året, icke äger 74 af den tem-

peratur, vid hvilken kapillariteten upphör att verka. Vid så-

dan värmegrad förlorar jorden äfven sitt hygroskopiskt bundna

vatten. Om jorden är mättad med vatten, aflägsnas en del

genom afdunstning, hvarigenoui den odlade jordens vatten-

halt modifieras, i öfverensstivnmelse med de kultiverade väx-

ternas behof. Då jorden, vid f^tark nederbörd, mättas med

vatten, minskas, sedan nederbörden upphört, vattnet i jorden

genom afdunstning. Detta inträöar dock icke i den händelse,

att vatten oafbrutet tillföres matjorden från djupet, då t. ex.

alfven innehåller större kapillarrum än den ofvanliggande

matjorden. Vid ett sådant förhållande, uppstiger från detta

lager vatten, enligt lagarne för kapillariteten, i samma för-

hållande som vattnet afdunstar från ytan, hvaraf följden kan
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vara, att inatjordsUigret iuoiii dess kapillära stigiiingszoii be-

ständigt är mättadt med vatten, ett förhållande som, enligt hvad

vi ofvanföre anfört, icke är förenligt med de vanliga hos oss

kultiverade växternas trefnad. Denna olägenhet kan icke af-

hjelpas på annat sätt än genom dränering.

Dessa lagar äro den rationella grunden för åkerjordens

torrläggning geno7ii dränering, hvilka de absoluta förfäktarene

af dräneringens vigt för hvarje jordj som är föremål för ra-

tionell kultur, helt och hållet hafva förbisett.

I allmänhet kan man antaga, att vattnets kapillära rö-

relse i en jord, som icke är mättad med vatten, försiggår

ganska långsamt. Detta kan bevisas genom ett ganska enkelt

experiment. Man mättar med vatten en humusrik jord, som

genom sin färgförändring gifver sin större eller mindre fuk-

tighet tillkänna, och blandar en del af denna jord med 2

delar af samma slags jord, som är lufttorr, och således inne-

håller endast hygroskopiskt bundet vatten. Den sålunda blan-

dade jorden är alltså endast till Va mättad med vatten. Fyl-

ler man nu en glascylinder till hälften med denna fuktade

jord och, sedan gränsen för denna jord blifvit noggrannt be-

tecknad, tillägger ett lager torr jord af samma art på ytan

af den fuktiga jorden, skall man erfara, att den fuktiga jor-

dens mörka färg ganska skarpt markerar gränsen emellan

dessa jordlager. Vid uppmärksamt betraktande skall man

finna, att denna gräns knappt märkbart förändras, ett för-

hållande som tillräckligt ådagalägger, att föga eller intet vat-

ten från den till en tredjedel med vatten mättade jorden rör

sig uppåt i det torra jordlagret. I jorden måste man likväl

antaga en svag rörelse i en del af de mångfaldiga kapillar-

rör, som förekomma i densamma. Om man tänker sig, att

ett större kapillarrum är omgifvet af ett antal finare kapillar-

rum, och att vatten genom afdunstning aflägsnas från en del
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af de finare kapillarrumraen, är det klart, att de toma finare

kapillarrummen upptaga vatten från de gröfre. Denna rö-

relse sträcker sig endast till de till hvarandra gränsande ka-

pillarrummen, hvaraf följer, att vattnet icke kan röra sig från

en punkt af jorden till aflägsnare punkter af densamma. Om
t. ex. vatten afdunstar från ytan af jorden, så upptaga de

toma finare kapillarrummen vatten från de närbelägna gröfre,

hvilka icke underifrån vidare upptaga något vatten. Jordens

uttorkning från ytan sker icke sålunda, att vattnet kapilla-

riskt rör sig från de djupare lagren mot ytan. Samma för-

hållande äger rum, då vatten genom växternas rötter uppta-

ges från kapillarrummen, att de toma finare kapillarrummen

upptaga vatten från närgränsande större rum, hvaraf följden

är, att vattnets kapillära rörelse upphör. Skola nu rötterna

upptaga vatten, måste de genom cellfurökning förlängas, så

att de växa in uti andra kapillarrum.

I med vatten fullständigt genomdränkt jord äger ett

motsatt förhållande rum, sålunda, att vattnet fortfarande rör

sig i en riktning mot de rum, som förlorat sitt vatten.

Häraf kan man draga det resultat: att en rationell jord-

brukare skall anskaffa den qvantitet vatten, som de odlade

växterna erfordra, sålunda att jorden till nödig grad göres

lucker, sä att de fina rothårens framträngande möjliggöres,

en fordran^ som är så mycket vigtigare att uppfylla, i den

mon jorden är mer styf och plastisk.

c) Hy d ro statiskt vatten.

Med hydrostatiskt vatten förstår man, såsom väl be-

ktUit, sådant vatten, som beror af tyngdlagen, hvarest således

attraktionen icke verkar såsom en kraft, hvilken qvarhåller vatt-

net. För att vattnet skall i jorden uppträda såsom hydrosta-

tiskt vatten, erfordras således främst, att det skall hvila på
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en jord, som icke genomsläpper vattnet. I naturen är ler-

jorden utmärkt derigenom, att sedan densamma blifvit kapil-

lariskt mättad, den icke vidare genomsläpper vattnet, hvilket

således måste stanna på ett sådant lager, såvida detsamma

icke kan afflyta i följd af detta icke genomsläppande lagers

lutning mot horizonteu. Hvarhelst således hydrostatiskt vat-

ten förekommer, kan man med säkerhet antaga att det hvi-

lar på ett lager, som icke genomsläpper vatten, af hvilken

art det sedan må vara, vare sig lerjord eller en bergart, som

icke är porös. Den öfra ytan af detta vatten, der det före-

kommer i jorden, kallas dess vattenspegel, hvilken i olika

jord kan förekomma på ganska olika djup. Om vi antaga

en jord som äger leralf, och att öfre ytan af detta lerlager

icke bildar en jemn yta, utan på ett eller flere ställen bildar

en mer eller mindre djup sänkning, är det klart, att vattnet

först stannar såsom hydrostatiskt i denna säkning, den må

seden hafva ett större eller mindre omfång och djup. Här

uppstår, af lätt insedda skäl, en vattensamling, som bildar en

källa, hvilken mottager vatten från den omgifvande jorden

och icke kan afgifva sitt vatten, så länge det icke genom-

släppande jordlagret står lägre än floden eller afloppskana-

lens yta. Detta förhållande skola vi dock taga i närmare

öfvervägande, då vi afhandla vattnets inflytande på det lokala

klimatet.

Vattnets afdunstning från jorden.

Det vatten som innehålles i jorden sträfvar oafbrutet

att, under temperaturens inflytande och i dunstform afgå från

jordens kapillära rum. Vattnet öfvergår vid hvarje tempera'

tur i dunstform, till och med såsom is. Såsom allmänt be-

kant, äger härvid dock det förhållande rum, att denna öfver-

gång i dunstform stiger med temperaturen. Sker den i gas-



178

form vid högre teinperatiir, t. ex. den temperatur, då vattnet

kokar, betecknas denna form af det gasformiga vattnet så-

som vattenånga.

Då vattnet öfvergår i dunstforui, bindor detsamma värme,

som i vattnet var latent, d. ä. den kunde icke såsom sådan

uppfattas af våra känselorganer. Då nu vatten afdunstar från

jorden, beröfvas jorden en del af dess latenta värme. Följ-

den häraf är, att jordens temperatur, vid denna förändring

af vattnets aggregationsform, aftager. I fysiken benämnes

den värmeqvantitet, som erfordras för att höja temperaturen

af en kilogramm vatten med en grad, värmeenhet. Om man

blandar ett skålpund vatten af TO*' C. temperatur med lika

vifft snö af 0'^ C, så smälter snön och de sålunda erhållna 2

skålpund vatten hafva en temperatur af O*'. Vattnet af 79" hade

fri värme, d. ä. sådan, som kunde uppfattas af vårt känsel-

sinne *) och således äfven iakttagas på theruio metern. Snön

upptog vid dess smältning dessa 71)" fri värme, och förvandlades

härigenom till vatten, hvarvid hela vattenmassans värmegrad

sänktes till fryspunkten. Den i vattnet förhanden varande

fria värmen blef hunden af snön, under form af latent värme.

Då vattnet fryser vid O", blir den latenta värmen åter fri.

Om nu vatten öfvergår i dunstform, bindes åter värme

och öfvergår i latent form. För att förvandla en kilogramm

vatten af 100" i ånga, erfordras 550 värmeenheter. Den la-

tenta värmen i en kilogramm vattenånga är således = 550

värmeenheter. Ju högre vattnets temperatur är, så mycket

mera värme bindes, för att öfverföra vattnet i duust- eller

ångform.

Scharp uppgifver följande värden af latent värme för

ånga af olika temperatur:

*) lUodets temperatur bos mcnniskan är 380 c. och i pulsådersblodct

omkring 1" högre.



179

Ångans fria värme. Ångans latenta värme.

— 10** 650 värmeenheter.

O» 640

+ 50O 590

+ lOOo 540

+ 200« 440 „

Af detta resultat finner man, att under den kallare års-

tiden vattnets öfvergång i dunstform beröfvar jorden mera

värme, än under den varma årstiden, emedan vattnet i förra

fallet har en lägre temperatur. Då våren begynner, fram-

kallar dunstbildningen mera köld än under den varma års-

tiden, hvilket ännu mera förliöjes derigeuom, att snöns oeh

isens smältning på ytan beröfvar jorden en större mängd

värme, som i latent form bindes af vattnet. Såsom ofvanföre

blifvit anmärkt, verkar vattnets öfvergång i dunstform nfky-

lande på jorden, häraf följer klart, att en jord, hvars yta

oafbrutet afdunstar vatten, äger en låy tem-peratur i förhål-

lande till den, der detta icke är händelsen, livilket isynnerhet

inträffar om våren, då den begynnande vegetationen behöf-

ver mera värme från jorden. Denna afdunstning försiggår

sålunda, att det vatten, som innehålles i kapillärrummen, i

dunstform öfvergår i jordens icke kapillära rum, hvilka icke

innehålla vatten, utan luft. Denna luft komnnniicerar med

den atliraosphaeriska luften, som sålunda, i öfverensstäm-

melse med lagarne för gasformiga ämnens fördelning, upp-

tager vattendunsten från jordrummen. Häraf följer: att en

jord afdunstar vatten sä mycket lättare och mera, ju flere

vattentoma rum den innehåller, hvilka stå i förbindelse med

den yttre luften. Följden af denna jordens afdunstning är,

att densamma torkar. Den hastighet, med hvilken jordens

uttorkning sker, är närmast beroende af de kapillära rum-

mens dimensioner, i hvilket afseende vi kunna uppställa den
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lag: att jorden torkar hastigare, då den är sammansatt af

större partiJdar, med häraf beroende vidare kapillarrum,

med närvaro af större mängd icke kapillära rum. Det gas-

formiga vattnet erfar i sådant fall mindre motstånd vid

sitt utträngande, än då kapillarrummen äro finare, och så-

ledes de partiklar, som konstituera jorden, starkare adhae-

rera vid hvarandra, än der ett motsatt förhållande äger

rum. Dessa äro nu de fysiska lagar, hvilka verka bestäm-

mande på olika jordarters torkande egenskap, och Schllbler

har genom experiment sökt att bestämma mängden af det

vatten, som på en bestämd tid afdunstar från olika jordar-

ter vid 18,75^ temperatur enligt följande tabell, som tillika

uppgifver samma jordarters kapillära mättningskapacitet i

procent.

Jordarter.
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torkar hastigare än lerjord, men denna motsägelse förklaras

lätt. Det är väl bekant, att ju mer lucker en jord är, d. ä.

innehåller luftförande rum, desto hastigare torkar den, eme-

dan vattnet från de finare kapillarrummen afdunstar i dessa

rum, hvilka stå i förbindelse med den yttre luften. Men de

konstituerande jordpartiklarnes adhaesion vid hvarandra ut-

öfvar ett bestämmande inflytande på jordens större eller

mindre grad af porositet. Lerjordens partiklar äro mer el-

ler mindre fast förenade vid hvarandra, och medgifva, i följd

af denna egenskap, som i sin liögsta form framträder så-

som plasticitet, bildning af mindre antal icke kapillära luft-

förande rum, än den humusrika jorden. Vattnet afdunstar

således i humusrik jord från ett större antal ytor, som be-

gränsa de luftförande ickekapillära rummen, relativt till ler-

jorden. Af denna fysiska orsak måste således en hurausrik

jord torka hastigare än lerjord.

Men äfven den yttre luftens temperatur och fuktighets-

grad utöfva ett bestämmande inflytande på jordens uttorkuing.

Väl bekant är det, att om vatten i en skål ställes i en tem-

peratur som vanligen förekommer i våra boningsrum, erfordras

det flere dagar, förrän det afdunstar, men att den härtill er-

forderliga tiden förkortas i en med temperaturens ökande

stigande proportion, sä att det vid 100" fullständigt afdunstat

inom ganska kort tid. Samma förhållande äger äfven rum i

jorden, som af sådan anledning torkar hastigare om somma-

ren, än om vintern och våren.

Bringar man en skål med vatten i en glasklocka, som

innehåller luft, hvilken är mättad med vattendunst, så skall

man finna, att intet vatten afdunstar från skålen. I ett varmt

rum afdunstar deremot, såsom väl bekant, vattnet från skå-

len hastigt, emedan luften i rummet icke är mättad med vat-

tendunst. Här gäller den lag: att ju mindre fuktighet luften
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innehåller, desto rankare afdunstar vattnet, om det sedan en-

samt eller i form af med vatten mättad jord användes i

skålen. Iläraf följer således klart: att ju högre den yttre luf-

tens temperatur är och jti mindre fuktighet densamma inne-

håller, desto hastigare sker afdiinstningen af vatten. Om soin-

marn är luften varm, med en hög niättningskapacitet. Detta

förhållande är ett påskyndande moment, i afseende å vattnets

afdunstning under denna tid af året, då ett motsatt föhållande

äger rum under den kalla årstiden. Luftens niättningskapa-

citet är äfven då ganska ringa. Luftens och jordens låga

temperatur, jemte den förras låga mättningskapacitet, äro de

fysiska orsakerna derttll, att jorden icke torkar under den

kalla årstiden, så fort som under den varma sommaren.

Men ehuru de anförda momenterna utöfva ett positivt

inflytande på jordens torkande förmåga, bör här ännu tagas

i betraktande ett ytterligare moment. Om vattnet innehåller

en mängd ämnen upplösta, så afdunstar detsamma på en be-

stämd tid till så mycket mindre qvantitet, som mängden af

ämnen äro upplösta i detsannna. Det är äfven förhållan-

det med vattnet, som innehålles i jorden, att afdunstningen

från densamma är i samma förhållande svagare, som vatt-

net innehåller en större qvantitet ämnen upplösta. Detta för-

hållande kan direkte bevisas genom ett enkelt experiment,

sålunda, att 2 lika volymer af en lika beskaftad jord, af

hvilka den ena är mättad med dcstilleradt vatten, den andra

med en saltlösning, insättas i lika beskaffade glascylindrar.

Om nu dessa vägas genast i början af experimentet och på

olika tider, skall man erhålla det resultat, att den cylinder,

som innehöll den med vatten mättade jorden, väger mindre,

än den liktidigt vägda andra cylindern, hvilket ådagalägger,

att afdunstningen af vatten i det ena fallet varit starkare,

än i det andra. Det är allmänt bekant, att om en ringa
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qvaiititet rent vatten och en lika qvantitet af en koksalt-

lösning anbringas på en afdunstande yta, det ställe, der salt-

lösningen var belägen, ännu är fuktigt lång tid sedan den

närbeliigna vattendroppen fullständigt afdunstat. Detta för-

klaras, enligt livad vi anmärkt i inledningen, genom salt- och

vattenmolekylernas inbördes attraktion till hvarandra. Samma

förhållande äger äfven rum i jorden, hvaraf man kan draga

det resultat: att en jord^ som i sitt vatten innehäller en mängd,

itjjplösta ämneHj i samma förhållande långsamt torkar, och att

således en jord,, som, till skada för vegetationen, torkar för

hastigt, kan i detta afseende förändras genom tillsats af i

vatten lösliga ämnen såsom salter m. m. Detta öfverens-

stämmer äfven fullständigt med erfarenheten, som visar att

en jord som innehåller riklig mängd växtnärande ämnen, i

samma förhällande längre hihehåller sin fuktighet, än sådan

jord der ett motsatt förhållande äger rum.

Slutligen må ännu ett ganska anmärkningsvärdt förhål-

lande härvid omnämnas. Schönhein har gjort den för jord-

bruket vigtiga upptäckt: att i hvarje fall, då vatten afdun-

star från en yta, af hvilken heskaffenhet den ock må vara,

saltpetersyrlig ammoniak hildas. Han tänker sig förhållandet

sålunda,, att 3 aeqvivalenter vatten (här vattendunst) sönder-

delas i 3 aeqvivalenter väte och lika många aeqvivalenter

syre. De 3 aeqvivalenterna väte förena sig med 1 aeqvivalent

qväfve fi'ån den athmosphaeriska luften (N H3) och 3 aeqvi-

valenter syre med en aeqvivalent af luftens qväfve till salpe-

tersyrlighet (N O3). Då nu ännu 1 aeqvivalent vatten (H O)

inträder i föreningen, bildas N H^ O N O3 = (N H3 N O3, H O)

d. ä. salpetersyrlig ammonium oxid eller salpetersyrlig am-

moniak. Förklaringen af detta intressanta phaenomeu må nu

vara riktig eller icke, så står dock det faktum fast, att sal-

petersyrlig ammoniak bildas på hvarje yta, hvarest afdunst-
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ning af vatten äger rum, genom upptagande af qväfve från

den athmosphaeriska luften. Afdunstningen från jorden be-

fordras genom dess ofta förnyade bruk medelst ändamåls-

enliga redskap, då en mängd luftförandc rum bildas i jor-

den och afdunstningen från de kapillära rummen blir här-

igenom befordrad. Tillämpa vi nu denna theoretiska sanning

på det praktiska jordbruket, kan man deraf draga det resul-

tat: oM flitig och omsorgsfull plöjning af åkerjorden, under

den tid den behandlas såsom trade, tillskyndar den odlade

jorden en i förhållande större qvantitet qväfve från luften*),

och att, i händelse större klumpar härvid bildas i jorden,

dessa böra mekaniskt sönderdelas.

Hvarje jordbrukare har varit i tillfälle till den observa-

tion, att vegetationen å en till utseendet torr sandjord vid uppe-

hållsväder, som länge fortfarit, dock bibehåller sig ganska

väl. Vanligen antages, att vattnet genom kapillariteten be-

fordras från alfven till matjordslagret. Oftast är dock vatten-

spegeln för vattnet i alfven belägen 2 eller flere fot under

matjordslagret. Ofvanföre hafva vi meddelat att, i öfverens-

stämmelse med kapillaritetslagarne, vattnet icke genom sand-

jord kan stiga högre än 8, högst 12 tum. Vattnet kan så-

ledes icke, i strid med fysiska lagar, uppstiga i matjordslagret

från en vattenspegel, som är belägen djupare än 1 fot i alfven.

Orsaken till den fuktighet, som tillhör sandjord, är vattnets

uppstigande under form af vattendunst, som i matjordslagret

kondenseras till droppbart flytande vatten. Vi hafva ofvan-

före meddelat, att vatten vid hvarje temperatur kan öfvergå

i dunstform. Om nu vatten till större eller mindre qvantitet

förefinnes i alfven, matjordslagrét är fullkomligt uttorkadt, och

temperaturen i de djupare lagren är högre än i matjorden,

*) Att åkerjorden hiirg^euoui lider eii forlust :if kolsyra, anmärka vi

hiir endast i förbicåcnde.



185

stiger vattnet frän alfven till niatjordslagret under form af

dunst, och kondenseras här i följd af den lägre temperatu-

ren till vatten. Men denna olikhet i temperaturen af de olika

jordlagren förekommer endast höst och vår, då jorden i följd

af den under denna tid herrskande nederhörden är våt. Om
sommaren, då sandjord hesväras af torka, är förhållandet

motsatt, så att de djupare lagren af jorden hafva en lägre

temperatur än de ytliga. Vigtigare rol spelar derföre tem-

peraturvexlingen under dygnet i detta hänseende. Om som-

maren är det ytliga jordlagret, i följd af solens inverkan,

under loppet af dagen utmärkt genom högre temperatur, än

under natten. Om natten utstrålar likväl värme från jordens

yta, med aftagande af dess temperatur såsom en direkt följd.

Om nu kapillarrummen om dagen hafva fyllt sig med vatten-

dunst, som uppstigit från de undre lagren, så kondenseras

densamma, vid jordens af ofvan anmärkt anledning aftagande

temperatur, om natten till droppbart flytande vatten, som nu

upptages af vegetationen. Vid stark och ihållande nederbörd,

äfvensom vid snösmältningen, då kälan gått ur jorden, sjun-

ker vattnet, i öfverensstämmelse med lagarne för det hydro-

statiska trycket, till de djupare lagren af jorden, hvarest det

qvarhålles genom den kapillära attraktionen. Detta vatten

är, likasom det, som kommer från annat håll, att anses så-

som en reservoir, från hvilken vattnet om sommaren upp-

stiger under form af vattendunst till det öfre jordlagret,

hvarest det sedan under gynnsamma förhållanden kondense-

ras till vatten. Temperaturvexlingen är starkast i matjords-

lagret inom ett djup af V2 fot, således i det lager af jorden,

hvarest växternas fina rottrådar och rothår till största delen

utbreda sig. Här är äfven denna vatten dunstens kondensering

till vatten lifligast, och upptages äfven genast af växternas

13
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rötter, hvilka äro de orgauer, som upptaga närande ämnen

från jorden, i öfverensstämmelse med lagarne för diftiision.

Gasformiga ämnens absorption.

Man har uppställt såsom en allmänt gällande lag, att

alla fasta kropiiars ytor attrahera gasformiga ämnen, som å

desamma förtätas. Den verkande orsaken härtill är en attra-

herande kraft, som utgår från kroppens yta. Häraf följer,

att effekten af denna attraktion tilltager i förhållande till

denna ytas vidd. Om man nu tager ett kol, som icke inne-

håller några porer, så innehåller den en yta motsvarande

kolets omfång, hvilken verkar attraherande såsom andra ytor.

Men om nu denna yta mångfaldigas sålunda, att kolet fint

pulveriseras, så tilltager äfven i samma förhållande kolets

förmåga att attrahera i en, jemförelsevis med förut, utom-

ordentlig grad, då experimentet anställes med samma gas;

ty gasernas kemiska natur verkar bestämmande på den

mängd gas, som upptages af porösa kroppar. Enligt de

Saussure förtätar en volym kol af bokträd 90 volymer am-

moniakgas, 35 kolsyregas, 9,3 syrgas och 7,5 volymer qväf-

gas. Äfven den fasta absorberande kroppens kemiska natur

utöfvar inflytande på graden af attraktionen, och absorptio-

nens styrka. På metallskifvor kondenseras den ena gasen

starkare än den andra, och äfven olika metaller utöfva i detta

afseende ett afvikande inflytande.

Vi hafva ofvanföre meddelat, att jorden är sammansatt

af partiklar, som i olika jordmoner förekomma af ganska

omvexlande storlek, från de finaste stoftlika, hvilka icke kunna

urskiljas med obeväpnadt öga, till grus. Alla dessa hafva

ytor, hvilka utöfva inflytande på gasformiga änmen, såsom

jag ofvanföre meddelat om ytor i allmänhet. Träffa nu gaser

jorden, intränga de i jordrummen af hvilka dimensioner de
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ock må förekomma, ickekapilUlra och kapillära, hvarcst de

attraheras och kondenseras af jordpartiklarnes ytor, och så-

lunda af dessa absorberas. Vid sådant förhållande är det

klart, att olika jords ahsorijtionsförmåga står i ett direkt för-

håUande till storleken af den yta dessa j^cirtiklar erbjuda,

äfvensom att denna yta hestämmes af de konstituerande j^cir-

tiklarnes finhet och jordens porositet.

Det är en fysisk lag att, då gaser absorberas af en

porös krojyp, värme blir fritt, hvarafföljden är den, att kroppen

blir iqjpvärmd '^J.
Vi påminna här om det bekanta faktum,

att om fint pulver af trädkol sättes i beröring med syrgas,

absorberas denna af pulvret, så att detsamma härigenom

råkar i glödningstillstånd, då kolet oxideras till kolsyra. Ar

trädkolet mindre fint pulveriseradt, uppvärmes pulvret endast,

utan att råka i glödning.

Samma förhållande äger rum i jorden. Af stort intresse

är ett enkelt experiment af v. Babo, hvilken insatte jord,

som blifvit pulveriserad och torkad vid 100" C. temperatur,

så att den icke mera innehöll något hygroskopiskt bundet

vatten, i en säck och bragte denna i beröring med fuktig

luft. Han erfor dervid, att jordens temperatur steg från 7"

till 10^ iinder den tid densamma absorberade vattendunst.

Häraf kan man således draga det praktiska resultat, att gas-

absorption är för jorden en vigtig källa till värme.

Den absorberande kroppens temperatur är af väsendt-

ligt inflytande på dess absorption af gaser. Om en porös

kropp, som absorberat gaser, upphettas, så afvika gaserna

från densamma. Vi förbigå den närmare utredningen af de

förhållanden, som äga rum vid denna ytattraktion, och an-

*) Här äger någongång äfven en kemisk förening rum; ty ofta fram-

träda fysiska och kemiska krafter liktidigt verksamma, så att de icke kunna

särskiljas.
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mtlrka endast, att man kan såsom säkert antaga, att jorden 1

ahsorberm- en större mängd (jäser, då dess temperatur är i

lägre. Med ledning af livad vi ofvanföre anfört är det klart,

att jorden genom denna gasabsorption uppvärmes, livilket '

äfven ådagalägges af det väl kända faktum, att en om hösten

med ändamålsenligt redskap plöjd jord, om våren uppvärmes

tidigare än sådan jord, som om hösten icke blifvit rörd af
'

plogen. Dessa fysiska lagar äro den rationella grunden för \

den stundom omstvistade nyttan eller skadan af höstplöjning.
\

Häraf finner man klart, att för bestämmandet af nytta eller

skada med denna operation, jordens beskaffenhet och det

använda redskapet först måste bestämmas. Tages nu härvid
f

i betraktande, att denna operation afser att befordra jordens i

absorption af gaser, hvarigenom dess temperatur ökas, synes '

det oss klart, att höstplöjning medför nytta, som icke kan be- \

stridas, om jorden är hvad man kallar sluten, och plöjes med
j

ändamålsenligt redskap., så att den på kant ställda jordskif- -\

i

van på 3 sidor omgifves af luft, emedan gasabsorptionen här- >

igenom befordras. Men då det är bekant, att gaser icke 'j

kunna intränga i jordrummen om de innehålla vatten, finner [

raan lika klart: att om höstplöjning skall medföra den fördel
j

som dermed åsyftas, jorden, då den plöjes, icke får vara för
]

våt, att alla diken i den omsorgsfullt plöjda jorden skola '.

rensas, och de så kallade vattfårorna omsorgsfullt öp2)nas, I

förr än den plöjda jorden kan anses hafva blifvit försatt i \

ett rationelt vinterqv arter. Vi tro att få jordbrukare hos oss \

fästat vigt vid dessa rationella grunder för den höstplöjning

de genomfört, emedan vi endast genom ett sådant antagande

kunna förklara orsaken till de olika så kallade åsigter ^) som

blifvit i detta afseende uttalade.

*) Vi utgå frän den förutsättning, att en åsigt förutsätter insigt.

Är detta icke förhållandet, faller den såkallade åsigten inom smakens om-

råde. De gustibus non est disputanduni.
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Beträffande den kemiska beskaffenheten af de gaser,

som absorberas af jorden, liafva vi att fästa vigt vid ath-^

nios2)haerisk luft, kolsyra, ammoniak och vattendunst,

a) Absorption af athmosphaerisk luft.

Såsom inledning till utredningen af denna för jordbruket

vigtiga verksamhet, anse vi oss böra lemna en kort redo-

görelse för den athmosphaeriska luftens kemiska sammansätt-

ning. Den luft, som vi andas, innehåller sijre och qväfve,

kolsyra, vattendunst och ammoniak till olika qvantitet, rela-

tivt till hvarandra, och under omvexlande förhållanden. Luf-

ten innehåller i allmänhet på 100 volymer 20,9 delar syre

och 79,1 qväfve. Den i vatten upplösta luften innehåller i

100 volymer 32 delar syre och 68 delar qväfve '•"). I den luft,

som innehålles i snö, fann Boussingault i 100 volymer endast

17—19 delar syre, så väl i Paris, som på den andiska bergs-

kedjan. Men ehuru sammansättningen af den luft, som var

innesluten i snöflaskor, var sådan vi meddelat, erfor han,

att sedan snön smält och vattnet blef kokadt, innehöll det

12 delar syre och 68 delar qväfve, hvaraf man finner, att

regnvatten och smältande snö tillföra jorden betydlig qvanti-

tet syre och qväfve.

Den qvantitet kolsyra^ som förekommer i athmosphae-

riska luften, har af de Saiissure blifvit bestämd till 3,2—5,7

volymer på 10,000 delar luft, ett resultat som nära öfverens-

stämmer med de resultat, som vunnits af Brunner, Boussin-

gault m. fl. Dessa uppgifter hänföra sig dock endast till de

djupare lagren; ty ju högre man stiger, desto mera tilltager

kolsyrehalten, i öfvereusstämmelse hvarmed Schlagintveit fann

att 10,000 delar luft å Monte Rosa i medeltal innehåller 7,9

") Ann. de Chim. et de Thys. T. XLIV p. 257.
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och såsom maximum vid klart väder 9,5 delar kolsyra. Vid

stark molnbetäckning af himmelen, sjunker denna qvantitet

till 5,9 delar.

Beträffande qvantiteten af den vattendmist, som inne-

hålles i den athmosphaeriska luften, är densamma ganska

omvexlande.

Luftens ammoniakhalt utgör, enligt åtskilliga undersök'

ningar i medeltal 0,24 delar på 1 million delar luft, motsva^

rande 0,2 delar qväfve, livarvid dock må anmärkas, att denna

qvantitet, af lätt insedda skäl, i städer är högre. Utom dessa

förekomma äfven åtskilliga organiska molekyler och oorga^

niska ämnen enligt de Saussiiye sväfvande i den yttre luften,

hvilket äfven i senare tider blifvit konstateradt af Pasteur,

Dessa äro dock ännu för litet kända och förbigås derföre här.

Vi hafva framställt syre och qväfve såsom konstitue-

rande beståndsdelar af den yttre luften. Dessa förekomma

icke med hvarandra kemiskt förenade, och bägge absorberas

af jorden, ehuru till ringa qvantitet. Härvid äger dock det

förhållande rum, att, om jordpartiklarnes ytattraktion till syre

icke är särdeles stark, syre dock af dessa upptages till större

qvantitet än qväfve. Orsaken härtill är den, att jordpartik-

larne kondensera syre på sin yta, och att detta ämne utöfvar

en kemisk inverkan på de beståndsdelar, som ingå i dessa

partiklars kemiska konstitution. Denna kemiska inverkan på

deras konstituerande beståndsdelar karakteriseras såsom en

syrsättning eller oxidation. Vid denna vcrksandiet upptages

det fria syret af dessa, och ytan af jordpartiklarne konden-

serar fortfarande ny qvantitet syre från den athmosphaeriska

luften. Så bildas härigenom jernoxid och oxidulföreningar

m. m. och de mullartade änmena som ingå i jorden sön-

derdelas, under inflytande af syre, till kolsyra och vatten

lö.. in., livarutom organiska syror såsom krensyra, apokren-

I
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syra (Mulder) m. fl. bildas, hvilka sedan förenas med andra

kroppar, som i den nya föreningen spela rol af baser till

salter o. s. v.

Schilhler fann, att fullkomligt torr jord på 30 dagar

hade upptagit så litet syrgas, att det knappt kunde märkas,

hvaraf det blifvit konstateradt, att syre på fysikalisk väg, till

ganska ringa qvantitet upptages af jordpartiklarne, såsom vi

äfven ofvanföre meddelat. För att åter upptagas genom ke-

misk absoi'ption, erfordras närvaro af vatten, och har man

funnit, att detta upptagande sker t. o. m. om icke annat vat-

ten finnes än det af jordpartiklarne hygroskopiskt bundna.

Förekommer i jorden kapillariskt vatten, äfvensom vatten i

de icke kapillära rummen, så stiger denna absorption till

dubbelt och derutöfver. Härvid må likväl anmärkas, att,

emedan vattnet upptager endast ringa mängd athmosphaerisk

luft, som derjemte långsamt rör sig i detsamma, inskränkes

denna syreabsorption väscndtligt, om jorden är mättad med

vatten. Tvärtom inträder i sådant fall en desoxidation, eller

en reduktion i st. f. oxidation. Största qvantitet syre upp-

tages af humus, och alla sådana jordarter, som innehålla

större mängd humusartade ämnen, upptaga äfven i samma

förhållande mera syre, hvaraf en ökad oxidationsprocess är

den omedelbara följden.

Äfven qväfgas kondenseras till ringa qvantitet på ytan

af jordpartiklarne, och, då denna gas icke, såsom syre, ingår

någon kemisk förening med de olika ämnen, hvilka såsom

kemiska beståndsdelar ingå i jordpartiklarne, upptager jor-

den qväfve till ganska ringa qvantitet. Väl har den förmo-

dan blifvit framställd, att qväfgas i jorden skulle oxideras

till salpetersyra eller omsättas till annnoniak, men att för-

hållandet skulle vara sådant betviflas med skäl, ehuru det

måste medgifvas, att någon likartad kemisk process förekom-
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mer vid vattnets afduiistiiiiig från jordrummen, såsom vi of-

vanföre meddelat.

Af hvad vi anfört om syrets kemiska inflytande på jord-

partiklarnes beståndsdelar, kan man uppställa mineraliska

ämnens förvittring och organiskeb ämnens sönderdelning så-

som resultat af den athmosphaeriska luftens ahsorption af

jorden, livilken absorption till qvantiteten väsendtligt beror

af den mängd fina partiklar en jordart innehåller.

Stöckhardt har genom experiment visat, hvilket vigtigt

inflytande den athmosphaeriska luftens tillträde till jorden

utöfvar på växtproduktionen. Han fyllde 2 olika kärl med

jord och planterade växter i hvartdera. I det ena kärlet in-

leddes athmosphaerisk luft underifrån, i det andra icke. Re-

sultatet häraf var, att den i det första kärlet producerade

växtmassan hade en dubbelt större vigt än i det andra kär-

let. Såsom praktiskt resultat af detta experiment kan man

således framställa: att en omsorgsfull jordbrukare bör genom

jordens luckring och omsorgsfulla beredning, medelst ända-

målsenliga redskap, luckra den jord han odlar, för att så-

lunda befordra den yttre luftens inträngande, emedan här-

igenom åstadkommes en sådan kemisk omsättning af de växt-

närande ämnen, hvilka jorden innehåller, att dessa bringas i

den lösliga form, som befordrar deras öfvergång i växterna,

i öfverensstämmelse 'med lagarne för diffusion. Att luften i

jordrummen innehåller mindre qvantitet syre än den yttre luf-

ten beror, enligt hvad ofvanföre blifvit meddeladt, på dess

raska absorption i förhållande till qväfvets. Denna a priori

framställda slutsats har äfven blifvit bekräftad af Boussin-

gault och Lewi, hvilka funno luften i en gödslad åkerjord

sammansatt af endast 11,47 syre och icke mindre än 88,53

delar qväfve. Att denna luft dessutom är betydligt rikare på
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kolsyra, än den yttre luften, är en naturlig följd af de or-

ganiska ämnenas sönderdelning.

b) Absorption af ammoniak.

De Saussure har visat, att porösa kroppar absorbera

ammoniak till större qvantitet än den athmosphaeriska luf-

tens gaser. Detta har blifvit ådaglagdt sålunda, alt torr jord

bragts under en glasklocka, hvilken innehöll gasformig am-

moniak. Användes för detta experiment fuktig jord, absor-

beras ammoniak till ännu större mängd, emedan det i den-

samma innehållna vattnet raskt löser ammoniaken. Men den

ammoniak, som attraheras af jordpartiklarne, är dock icke

så fast bunden vid desamma att icke vid luftdrag en del

åter afviker, och sannolikt är, att hela qvantitefen af den i

vatten lösta ammoniaken åter cifgår vid vattnets afdunstning

ur jorden. Ibland alla de ämnen, som ingå såsom konstitue-

rande beståndsdelar i åkerjorden, äro mullkropparne de hvilka

starkast binda ammoniak. Den på jordpartiklarne förtätade

ammoniaken oxideras, med närvaro af hygroskopiskt vatten,

genom syre till salpetersyra, hvilken således icke genom för-

flygtigande kan afvika från jorden. Det är sannolikt, att

ammmoniak äfven på annat sätt kemiskt bindes af jorden,

och säkert är, att, om ock den absorberade ammoniaken till

en del under vissa förhållanden åter afviker från jorden, dock

en del deraf af densamma fixeras. Då vi taga i betraktande,

att, enligt de flesta undersökningar, som blifvit verkställda

för utredande af den qvantitet ammoniak, som innehålles i

den athmosphaeriska luften, en million delar luft innehålla

endast mellan 0,i—0,3 delar ammoniak, kan den mängd am-

moniak, som af jorden absorberas från den yttre luften, icke

uppskattas särdeles högt. Lokala förhållanden utöfva dock

inflytande i detta hänseende, och anse vi oss endast böra
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anmärka, att luftens ammoni^ikhalt, af lätt iiisedda skäl, är

större i närheten af starkt befolkade städer, än mera aflägset

från desamma. Aminoniaken må nu förekomma i den yttre

luften till större eller mindre qvantitet, så är den aldrig i

fri form, utan bunden vid salpetersyra, salpetersyrlighet eller

kolsyra. Att annnoniak absorberas af jorden från den yttre

luften, är icke något tvifvel underkastadt. Denna absorption

sker genom den från jordens partiklar utgående ytattraktio-

nen och dess upplösning i det vatten, som förefinnes i jor-

den. Den genom ytattraktion absorberade ammoniaken för-

vandlas snart genom syrets inflytande till salpetersyra, hvar-

utom en del af ammoniaken upptages såsom sådan af de i

den odlade jorden förekommande dubbelsilikaterna (zeoli-

therna) hvilka äfven upptaga den af jordvattnet absorberade

ammoniaken. Vi hafva anmärkt, att mullkropparne starkast

absorbera annnoniak. Häraf bildas humussyrad ammoniak,

och anmärka vi härvid att ammoniaken, vid sönderdelningen

af humus, åter kan blifva fri.

Af sannna anledning, som syre till mindre qvantitet

förefinnes i den luft, som fyller jordrummen, är äfven mäng-

den af ammoniak i denna luft ringa. Den absorberas och

oxideras nemligen oafbrutet. Undantag från denna regel ut-

gör en jord, som nyss blifvit gödslad med spillning, och

innehåller stor qvantitet annnoniak. Så funno Boitssingault

och Leivi i luften af en jord, som blifvit gödslad med hälft

brunnen stallgödsel, fjerde dagen efter gödslingen i en million

delar luft 32 delar ammoniak, men på sjette dagen endast

13 delar. I en icke gödslad eller för längre tid sedan gödslad

jord, har luften befunnits innehålla ganska ringa, icke väg-

bar, mängd ammoniak. Slutligen må här i detta afseende

endast anmärkas, att annnoniakens afvikande från luften i

jorden blir möjlig endast i det fall, att den yttre luften med



195

lätthet kan intränga i densamma, hvilket framför allt inträffar

då åkerjorden plöjes, eller i allmänhet brukas med åkerbruks-

redskap.

c) Absorption af kolsyra.

Jordens absorption af kolsyra beror på samma lagar,

som gälla fär absorption af ammoniak, ehuru den icke är så

stark. Ytattraktionen är äfven här den verksamma faktorn,

och, beträffande vattnet i jorden, kan detta upptaga högst

en lika volym kolsyra, som likväl oafbrutet kemiskt bindes

af vattnet, hvars kolsyreqvantitet af denna orsak ökas. Det

oaktadt förefinnes i det vatten, som förekommer i jorden,

alltid fri kolsyra; 1(>,000 volymer athmosphaerisk luft inne-

hålla 3— 5 volymer kolsyregas, och då denna gas absorbe-

ras af jorden enligt samma lagar som ammoniaken, är det

klart, att luften kan tilldela jorden en större qvantitet kol-

syra, än ammoniak. Den yttre luftens halt af kolsyra är dock

underkastad variationer, och gäller det såsom regel, att kol-

syreqvantiteten tilltager i de högre regionerna, emedan, i följd

af den ringa vegetation eller bristen derpå, växterna icke

absorbera kolsyra, såsom fallet är der en rik vegetation be-

täcker jorden. Så fann Schlaghiticeit, på en höjd af 11,000

—20,000 fot, 10,000 volymer luft innehålla 9,5 volymer kol-

syra. Jordens absorption af kolsyra från den athmosphae-

riska luften kan dock icke uppskattas högt, emedan i hvarje

jord mullkroppanie och de organiska ämnena i allmänhet

sönderdelas till kolsyra och vatten, som dels upptages af

växterna, dels. i öfverensstämmelse med lagarne för gasdiffu-

sion, afviker från jorden och öfvergår i den yttre luften. Så-

som bekant absorberar vattnet kolsyra i hög grad, och kol-

syrebildningen i jorden är stark i förhållande till mängden

af organiska ämnen, som förefinnes i denna vid tillträde af
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athmospluieriska luftens syre. Då nu vattnet i jorden är mät-

tadt med kolsyra, och jordens partiklar icke mera attrahera

denna gas, hopas den utvecklade kolsyran i den luft, som

förefinnes i jordrummen. Denna här magasinerade kolsyra

dels absorberas af jorden till betydlig qvantitet i en mera

humusrik jord, dels öfverföres den till den yttre luften. Det

senare är klart, då man tager i betraktande att enligt Bous-

singault och Lewi luften i en jord, som nyss hade blifvit

glödgad, på 100 volymer innehöll 2,2 volymer, och 4 dagar

senare, då det hade regnat de 3 sista dagarne, 9,7 volymer.

1 humusrik jord, som icke hade blifvit gödslad, funno nämnde

forskare, att 100 volymer luft innehöll 3,6 volymer kolsyra.

Jemför man nu dessa resultat med den yttre luftens halt af

kolsyra, d. ä. 4 delar på 10,000 delar luft, finner man klart,

att jorden i st. f. att från den athmosphaeriska luften absor-

bera kolsyra, tvärtom utgör denna lufts vigtigaste källa för

kolsyra, som åter derifrån upptages af växterna. Starkast är

denna diffusion i sandjord, emedan jordrummen i denna kom-

municera med den yttre luften, svagare är åter kolsyrans

diffusion i lerjord, emedan en stor del af de i densamma

förekommande rummen icke kommunicera med den yttre

luften.

d) Absorption af v att en dun st.

Den mera speciella utredningen af denna absorption

förbigå vi här, emedan den redan blifvit i sin helhet fram-

ställd, då vi afhandlat det hygroskopiskt i jorden förekom-

mande vattnet. I sammanhang med behandlingen af jordens

absorption, skulle man väl kunna afhandla absorptionen af

växtnärande ämnen, baser och syror, men då denna företrä-

desvis, om icke helt och hållet, är af kemisk natur, förbigå

vi densamma här, endast med den anmärkning, att åkerjor-
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dens absorberande förmåga ar större, i samma förhållande,

som den innehåller större mängd zeolither och föreningar

af lerjord.

Den odlade jordens vigt.

För den framåtsträfvande jordbrukaren är det af in-

tresse, att känna vigten af den jord, som är föremål för hans

omsorg. I detta afseende måste skilnad göras emellan jord-

artens ahsoluia och sjjecifika vigt samt dess volymvigt.

a) Absolut vigt.

Vi hafva i inledningen meddelat, att med kroppars ab-

soluta vigt förstås storleken af det tryck de utöfva på under-

laget, hvarpå de hvila, och hvilket gifver sig tillkänna genom

deras tyngd, och att denna är ett uttryck af den attrahe-

rande kraft, som ifrån vår jords medelpunkt verkar utöfver

dess yta. I öfverensstäramelse härmed, är det klart, att hvarje

af de partiklar, som ingå i jordens sammansättning, utöfvar

ett tryck på underliggande, hvilket betecknas såsom deras tyngd.

I en jord, hvarest de enskilda partiklarne icke särskildt häfta

vid hvarandra, således i en lös jord, verkar detta de enskilda

partiklarnes tryck, att jorden, såsom man plägar uttrycka det,

sätter sig. Den intager i detta fall ett mindre rum. Om jor-

den som odlas är för tung, är detta likasom dess motsats,

att den är för lätt, ett hinder för vegetationen. I förra fallet

bildar jorden en alltför kompakt massa, för att medgifva de

odlade växternas rötter tillfälle att fritt utveckla sig, en ut-

veckling, som är af vigt med afseende å rötternas betydelse,

att från jorden upptaga och till växterna öfverföra de nä-

rande ämnen, som erfordras för deras fullständiga utveckling.

Ar jorden för lätt, b ortföres en del deraf vid häftiga vindar,

och om densamma blir våt intager den en större volym, då
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växterna lyftas upp från jorden. Fryser sådan jord i detta ,

tillstånd om våren, under de vanligtvis kalla nätterna och

sedan åter upptinar, minskas dess volym, och följden häraf

är, att rötterna mer eller mindre blifva utsatta för luftens 1

omedelbara inverkan, så att de torka, och växternas utveck- i

ling sålunda äfventyras. Olägenheterna häraf äro för den
'

tänkande och omtänksamme jordbrukaren så klara, att vi

anse öfverflödigt att härom vidare orda.

b) Specifik vigt eller täthet.

I inledningen till denna afhandling hafva vi anmärkt,

att en bestämd volym kan innehålla mer eller mindre ma-

terie, beroende af de konstituerande molekylernas större eller

mindre täthet. Vi hafva äfven meddelat, att med specifik

vigt förstås det tal, som uppgifver huru många gånger en j

kropp är tyngre än en lika volym vatten. Ett enkelt sätt «

att bestämma denna specifika vigt är följande: man fyller en

glasklocka med inslipad propp af glas ända till randen med J

destilleradt vatten och vrider in proppen, hvarefter flaskan väl

torkas och väges. Sedan man antecknat vigten, tömnies fla- i

skan och i densamma sättes en viss bestämd afvägd massa
j

af den jord, hvars specifika vigt man vill bestämma, sedan I

denna jord förut blifvit torkad vid 100—105" C. tempera-
j

tur *), och fyller flaskan såsom förut med destilleradt vatten.

Förrän flaskan är fylld med vatten, omskakas densamma med

sitt innehåll så att den jord densamma innehåller blir full-
I

ständigt fuktad och fyller den sedan på anfördt sätt med i

vatten, så att all luft utdrifves, och, då vattnet ofvanoin jord-
|

lagret klarnat, tillsluter man flaskan med glasproppen, torkar
\

och väger densamma, hvarefter vigten antecknas. Skilnaden
i

*) Härigenom luir di't hygroskopiskt bundna vattnet blilVit utdrifvet
,

frun jordmasaan. <}
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i vigten af den endast med vatten fyllda flaskan och den

använda jordmassan tillsamniantagne, och vigten af flaskan,

fylld med den afvägda jorden och vatten, tillkännagifver vig-

ten af det genom den förra minskade vattnet. För att för-

tydliga detta antaga vi

vigten af den med vatten fyllda flaskan GO,o gramm

vigten af jordmassan 24,o „

vigten af flaskan och jorden utgör 84,o gramm

Flaskan med vatten och jord väger 74,4 „

Rest 9,6 gramm.

9,6 gramm är således vigten af den volym vatten, som är

lika stor med den volym jord, hvilken insattes i flaskan.

Denna jord vägde 24,o gramin, motsvarande volym vatten

vägde 9,6 gramm. Den undersökta jorden är således -^' = 2,5
«J,6

gånger tyngre än vattnet, d. ä. dess specifika är 2,5, då vatt-

nets vigt antages såsom enhet. Men då hvarje jordmassa är

sammansatt af ganska många och olika ämnen, som för sig

liafva olika specifik vigt, är det klart, att den på anfördt sätt

bestämda specifika vigten 2,5 endast är medeltalet af de en-

skilda beståndsdelarnes specifika vigter, som ingå i den un-

dersökta jordens sammansättning. Flere forskare hafva sökt

att bestämma de enskilda beståndsdelarnes specifika vigt, och

anse vi oss här böra meddela endast de af Trommer i detta

afseende erhållna resultaten.

qvarzsand 2,739

lerjord i rent tillstånd 2,452

torf- eller dyjord 1,000

humus 1,246

Häraf framgår såsom resultat, att humusartade ämnen

hafva den lägsta specifika vigten.
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För den praktiska jordbrukaren ar det dock af större

vigt att känna jordens volym-vigt.

c) Volym- vigt.

Såsom benämningen tillkännagifver, innefattar detta be-

grepp vigten af en bestämd volym jord. Men om man för

detta ändamål fyller ett visst mått med jord, är det väl be-

kant, att måttet icke alltid innehåller lika mycket af den

jord, som skiill undersökas, emedan qvantiteten varierar, med

hänseende till mängden af mellanrum i jorden, hvilka kunna

vara fyllda antingen med vatten eller luft. Att detta sätt

att bestämma volymvigten icke kan vara noggrannt, inses

lätt, äfvensom att vid sådan method, jorden icke betraktas

i sitt naturliga tillstånd. Ehuru man nu för denna bestäm-

ning kan använda hvilket mått som helst, har man i veten-

skapen såsom numeriskt uttryck för volym-vigien antagit den

vigt en liter af den jord, som skall i detta hänseende under-

sökas, i fullkomligt torrt tillstånd innehar. För att undvika

de olägenheter vi ofvanföre meddelat, då måttet fylles med

jord, och för att kunna bestämma jordens volymvigt i dess

naturliga tillstånd, använder man ett cylindriskt litermått af

jern. Ofra randen af detta mått bör vara skarp. Denna rand

tryckes mot ytan af den jord man vill undersöka, och kär-

let tryckes långsamt in i jorden. Sedan måttet inträngt några

tum i jorden borttages den närbelägna jorden, och tryckes

kärlet ytterligare några tum djupare. Sålunda förfares till

dess öfre ytan af den jord, som undersökes, nått bottnet af

det cylindriska kärlet. Härvid anmärkes dock, att man i

detta botten bör hafva ett litet hål, för att gifva den i

kärlet innehållna luften tillfälle att uttränga, då måttet fylles

med jord, och att om den jord, som skall undersökas är torr,

densamma förut bör fuktas med vatten, så att den blir mera
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sammanhängande än den är i torrt tillstånd. Sedan ytan

af jorden nått bottnet af litermåttet, skjuter man en spad-

formig skarp jernskifva liorizontelt under den skarpa randen

af cylindern, som nu upptages från jorden med den jord-

massa densamma innehåller. Denna jord utskakas och torkas

vid 100" C. temperatur, hvarefter densamma väges, Vigten

af den torkade jorden angifver då den undersökta jordens

volym-vigt. Schilhler har undersökt några jordarters volym-

vigt, hvaraf resultaten meddelas i följande tabell. Den un-

dersökta jordarten torkades vid 40— 50*^ C. Schumacher har

till dessa värden bifogat den specifika vigten *).

kalksand . .

qvarzsand . . .

gips ....
mager lerjord

.

fet lerjord . .

ren lerjord. .

fin kalkjord .

humus . . .

trädgårdsjord **)

åkerjord **''')
.

åkerjord ****)
.

Volym-vigt. ' Specifik vigt.

Enhet -- 1 liler.
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Af dessa resultat finner man, att qvarz och kalksand,

i förhållande till lerjorden, äga en högre volymvigt, och att

humus har en ganska låg lika beskaffad vigt, i hvilket af-

seende dyjorden utan tvifvel har en iinnu lägre volymvigt än

humus. Man synes oss berättigad till denna slutsats, då

man, af den meddelade tabellen, finner, att den specifika vig-

ten står i ett visst bestämdt förhållande till volymvigten, och,

enligt hvad Trommer funnit, dyjordens specifika vigt är 1 ,000,

för humus deremot 1,24G eller 1,225*). Häraf finner man,

att en blandad jordart har en högre volymvigt, då den inne-

håller mera sand och tvärtom en lägre, då den innehåller

större qvantitet humusartade ämnen. Vi hafva ofvanföre med-

delat, att en för tung och för lätt jord medföra i förhållande

större eller mindre hinder för en rik vegetation. Häraf föl-

jer klart, att en omsorgsfull och nitisk jordbrukare bör, i sitt

eget v äljörstådda intresse, så vidt möjligt är, afhjelpa dessa

olägenheter genom passande jordblandningar, i hvilket af-

seende sand, lermylla och dt/jord^ der dessa ämnen finnas att

tillgå^ äro rätta medlet att modifiera åkerjordens for höga

eller för låga volymvigt. Vi anse oss härvid endast böra an-

märka, att man redan af volymvigten, sedan den blifvit be-

stämd, kan approximativt bestämma hvilka beståndsdelar ingå

i en åkerjord, och genom den af hvar och en lätt genom-

förda mekaniska analysen, som vi ofvanföre meddelat, pröfva

detta. Dock bör härvid tagas i betraktande, att Schiibler

funnit, att konstgjorda blandningar i allmänhet hafva en större

specifik vigt än den som, med ledning af de särskilda till

blandningen använda jordarternas specifika vigt, skulle kunna

antagas. På hvilket förhållande detta beror, är, så vidt vi

känna, obekant.

") Detta resultat iir något varierande.
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Åkerjordens cohaerens.

1 inledningen hafva vi meddelat hvad man i fysiken för-

står med adhaesion. Med åkerjordens cohaerens'*) förstår

man egenskapen hos de partiklar, som ingå såsom konstitue-

rande delar af åkerjorden, att mer eller mindre starkt häfta

vid hvarandra. Den kraft med hvilken jordens partiklar ad-

haerera vid hvarandra är olika, och, för att utreda detta för-

hållande, har Schilhler anställt experiment, vid hvilka han,

för att lätta öfversigten af olika jordarters cohaerens. anta-

git lerjordens cohaerens = 100. Så fann S. jordarters co-

haerens enligt följande tabell:

ren lerjord 100

fet lerjord 68,8

mager lerjord 57,3

åkerjord från HofFwyll **) 33,o

„ Jura*-) 22,0

humus 8,7

trädgårdsjord *'^) 7,6

gips 7,3

kalkjord, fint fördelad 5,0

qvarzsand 0,o

kalksand 0,0.

Man finner af ofvan meddelade värden, att då sanden

af de pag. 201 meddelade jordarterna ägde den största volym-

vigt, densamma åter äger ingen cohaerens, då deremot ler-

jorden i detta hänseende står främst. Af stor vigt är den

funna ringa cohaerensen hos humus och kalk. SchUhler be-

*) Ofta äfven benänid cohaesion, hvarraed dock i fysiken betecknas

den molekularatlraktion, som betingar fasta kroppars form.

**) Jordarter af samma sammansättning, som de hvilka S. undersökte

i afseende å vigten.
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stämde cohacrcnson sålunda, att han fuktade de ämnen, hvil-

kas cohaerens skulle bestämmas och af desamma formade

parallelipipeder, som han sedei'mera lät torka. Då de voro

torra, ställde han desamma med hvardera ändan hvilande på

ett fast underlag, och upphängde i midten af parallelipipe-

den en vågskål, hvilken småningom belastades med tillagda

vigter, till dess den brast. Ehuru härvid visserligen kan med

Schumacher göras den anmärkning, att den torra jordens co-

haerens för den praktiska jordbrukaren är af ringa värde,

emedan torr jord icke förmår frambringa någon vegetation,

hafva de af S. erhållna värdena dock en praktisk tillämp-

ning, emedan de i torrt tillstånd undersökta jordarternas co-

haerens, relativt till hvarandra, är af vigt att känna och de-

samma i fuktigt tillstånd vid sådant experiment icke brista,

utan böja sig, och graden af denna böjning svårligen kan

uttryckas genom bestämda tal. Lerjorden har äfven i fuktigt

tillstånd en större cohaerens än humus, kalk och sand. Af

de anförda resultaten finner man, att åkerjordens större

eller mindre cohaerens beror af den större eller mindre mängd

lerjord densamma innehåller, hvilken i fuktigt tillstånd ut-

märker sig genom sin plasticitet. Lerjorden är plastisk, i följd

af lerjordspartiklarnes adhaesion vid hvarandra. Orsaken till

denna plasticitet är obekant. Det säkra är, att tillblandning

af hunmsartade ämnen och kalk minskar lerjordens cohae-

rens och plasticitet. Detta förhållande har man förklarat så-

lunda, att, ehuru lerjordspartiklarne utmärka sig genom sin

finhet, humus- och kalkpartiklarne äro ännu finare, och att

dessa i följd häraf, då de väl blandas med lerjorden, lägra

sig omkring lerjordspartiklarne, hvaraf följden är. att de icke

adhaerera vid hvarandra inbördes, utan ilro skiljda genom

mellanliggande fint fördelade humus- och kalkpartiklar.

Lerjordens cohaerens minskas äfven genom köldens in-
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flytande. Så faiiii tichäbler, att, ilå den torra feta lerjordens

cohaerens var = \S'6^ donsaujnia nedsattcs till 45, då han lät

ilen fuktiga lerjorden frysa. Detta beror derpå att, då det i

kapillarruninicn innehållna vattnet öfvergiek till is, spräng-

des lerjordspartiklarne ifrån hvarandra, emedan, såsom be-

kant, vatten, då detsamma ötVergår till is, intager ett större

rum. Af livad vi i detta hänseende anfört, kan man således

draga det praktiska resultat: att en åkerjords för vegetatio-

nen vienliga allt för starka eller svaga cohaerens kan modi-

Jieras genom tillägg af nödig qvantitet humns, kalk, gips,

sand eller lermylla, samt genom j)löjning om hösten. Nödig

uppmärksandiet på detta förhållande, som utötVar ett vigtigt

intiytande på möjligheten för de odlade växterna, att uppnå

sin fullständiga utveckling, och den större eller mindre lätt-

het, med hvilken jorden kan brukas, stämpla den omsorgs-

fulle jordbrukaren, hvilken, genom ett intensivt jordbruk, sträf-

var att möjliggöra de odlade växternas fullständiga utveckling.

Lösta ämnens diflusion i jorden.

Vi liafva i inledningen meddelat den molekularrörelse,

som förstås med diffusion, såsom beroende derpå, att upp-

lösta ämnen och vattnets molekyler sträfva att komma i jemn-

vigt, hvaraf följden är, att vätskan, i hvarje del af deusanuna,

äger samma grad af koncentration. Om nu alla jordrummen,

de kapillära och icke kapillära, äro fyllda med vatten, i hvil-

ket ämnen äro upplösta, så inträder en sådan molekular rö-

relse, och fortgår genom alla dessa jordrum, till dess vätskan

öfvcrallt innehar samma koncentrationsgrad. Om matjords-

lagret gödslas, upplösas de lösliga ämnen gödseln innehåller

i vattnet, som härigenoin innehåller mera lösta äumen, än

det vatten som förefinnes i alfven eller de underliggande jord-

lagren. Enligt fysiska lagar, uppstår härigenom en moleku-
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lar rörelse eineliiiu vattnet i de underliggande jordlagren och

matjorden, utmärkt derigenorn, att vatten uppstiger från de

förra och lösningen nedtränger från matjorden till de undre

lagren. Här äger det förhållande rum, att, enligt de lagar,

som ligga till grund för diftusion, den mindre koncentrerade

vätskan lättare och till större qvantitet strömmar till den

mera koncentrerade, hvilken liktidigt tränger till den mindre

koncentrerade. Denna diffusionsrörelse fortgår så länge, till

dess båda vätskornas molekyler kommit i jemuvigt. Verkar

ett högre hydrostatiskt tryck på vattnet i de underliggande

lagren, utgör detta ett befordrande moment för vattnets rö-

relse mot lösningen i matjordslagret. Dä nu växterna med

sina rötter intränga i jordrum och der upptaga lösta ämnen,

blir vätskan i dessa mindre koncentrerad. I detta fall diffun-

dera, från de närbelägna jordrummen motsvarande txvan-

titet lösta ämnen, till dess jennivigten återställes. Detta

är fallet endast i sådan jord, som är mättad med vatten.

Samma diffusionsfenomen äger äfven rum mellan vattnet i

diken, dannnar, floder m. m. Men jorden äger en förmåga

att binda och omsätta många lösta ämnen såsom kali, mag-

nesia, fosforsyra, ammoniak m. m. i olöslig form. Dessa äm-

nen öfvergå från vattnet, som härstanunar från ett eller an-

nat håll i jorden, hvilken slutligen blir mättad dermed,

så att den icke mera kan upptaga eller vid sig binda j

desamma. Vattnets diftusion från dammar, floder m. m. 1

sträcker sig mer eller mindre långt från flodbädden in åt
,

jorden, men öfverallt, der en sådan diftusion äger rum, sker ;

den enligt samma, oföränderliga, fysiska lagar. Allt hvad vi '

i detta afseende anfört, gäller en jord som är mättad med '

vatten, så långt vattnet i jorden står i kontinuerligt samman- J

häng, och icke afbrytes af mellanligande lager af torr, eller 1

endast till en ringa del med vatten mättad, jord. Om detta
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icke är förhållandet, inskränkes denna dilFusionsrörelse vä-

sendtligt, så att diffusion kan äga rum endast i de kapillära

och icke kapillära rum, i hvilka vattnet bildar ett samman-

hängande lager. Vattnet och de i detsamma upplösta äm-

nena fördelas icke likformigt i hela den odlade arealen, så-

som förhållandet är der jorden öfverallt är mättad med vatten.

Är nu jorden till hälften eller något mer kapillariskt mättad

med vatten, är det högst sannolikt, att en diffusion äger rum,

men denna är dock inskränkt, i förhållande till det fall der

jorden är likformigt mättad med vatten. Häraf följer klart,

att man icke kan uppskatta diffusion af lösta ämnen särdeles

högt i en jord, som innehåller vanlig grad af fuktighet. Tager

man härvid i betraktande, att växternas rötter upj)taga lösta

närande ännien, i öfverensstäunnelse med diffusionslagarne,

endast ifrån det vatten, som med desamma är i omedelbar

beröring, är det klart, att den framgäny ined hvilken väx-

terna utveckla suj i en odlad jord^ heror deraf, att densamma

innehåller riklig mängd växtnärande ämnen i sådan form,

att de äro lösliga i vatten, och att de sä jemnt som möjligt

ära fördelade i jorden. Denna jennia fördelning är endast

möjlig genom diffusion, hvilken beror derpå att nödig qvan-

titet vatten finnes i jorden; en riklig mängd växtnärande

ämnen tillskyndas åter jorden genom stark gödsling. Af hvad

vi sålunda anfört om diffusion i jorden, kan man draga det

praktiska resultat: att det är förmånligare att nedplöja göd-

seln så lång tid före sådden, att, vid inträffande regn, de växt-

närande ämnen jorden innehåller genom diffusion jemnt förde-

las i hela matjordslagret, hvarafföljden är att växternas rötter

öfverallt, dit de framtränga, finna närande ämnen, hvilka af

desamma kunna upptagas. Det är derföre klart, att, vid sådant

förhållande, likartad vegetation framträder på hvarje punkt

af den odlade jorden, hvarigenom afkastningen af växtmassa
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frän geometriska iunlandet väsendtliyt förökas, relativt till

det jordens tillstånd, der de växtnärunde ämnena icke äro

likformigt tordeliide. Att denna likformiga fördelning genom

dilfusion väsendtligt påskyndas, derigenom att gödseln jemnt

utbredes ä jordens yta och väl blandas med jorden, anser

jag mig endast i förbigående böra anmärka.

Jordens färg.

Jordens färg beror af vissa beståndsdelar, som ingå i

den odlade jordens sammansättning. De oorganiska eller

minerala ämnen, som äro jordens grundämnen, äro alla i sitt

rena tillstånd livita. I de fall der den odlade jordens färg

är afvikande, bestänmies densamma genom närvaro af jord

i dess olika oxidationsgrader, samt humus och den mängd i

hvilken desamma förekomma. Så gifver närvaro af jernoxidul

jorden en i blått stötande färg, då jorden erhåller en röd-

eller gulaktig färg genom jernoxid. Humus är, såsom väl

bekant, i fuktigt tillstånd svart, och erhåller i torrt tillstånd

en svartbrun färg. Det är klart, att olika grad af fuktighet

utöfva ett modifierande inflytande på intensiteten af denna

för mullkropparne utmärkande färg, likasom att den större

eller mindre mängd humus en åkerjord innehåller, hos denna

förorsakar en färg, som mer eller mindre närmar sig den

svartbruna. Ett vid dessa färgförhållanden vant öga kan re-

dan, genom färgen på den omvända åkerjorden, i alla dess

grader af fuktighet approximativt bestämnui, om en åker

innehåller en stor eller ringa mängd humus, hvilket utöfvar

ett positivt inflytande på åkerjordens verkliga värde. Låtom

oss antaga en åkerjord, som består af lerjord. Är den om-

vända plogskifvan utmärkt genom en hvitgrå färg, så kan

man äfven med säkerhet antaga, att densamma genom bort-

förda skördar är utsugen., så att den innehåller ringa mängd
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humus och således ä<jer ett rinya värde '^'). Är färgen der-

eraot mörk, iiietl eu i brunt stötande skiftning, är detta ett

tecken, 2,tt lerjorden innehåller stor qvantitet humus, och s«-

lunda äger ett för odling af växter framstående värde^ som

ökas genom lerjordens bekanta egenskap, att kraftigt absor-

bera eller vid sig binda öfriga växtnärande ämnen, så att

de icke med nederbörd m. m. aflägsnas från jorden, eller

öfverföras till de djupare jordlagren, livarest de icke kunna

åtkommas af växternas rötter.

I ett annat afseendo är åkerjordens mörka färg af be-

tydelse för dess verkliga värde. Vi veta att källan till jor-

dens värme äi" tvåfaldig, solens inflytande och den kemiska

omsättningen af de växtnärande ämnen, densamma innehåller.

Lika bekant är, att svart färg absorberar mera af solens

värmesträlar, så att, genom solens inflytande, en svart kro2)p

af sådan anledning på sannna tid erhåller en högre tempera-

tur än en kropp af annan färg, mer eller mindre gränsande

till den hvita. Med ledning häraf kan man, utan fruktan att

afvika från det sanna förhållandet, uppställa den sats, att ju

mera hu,mus en åkerjord innehåller, desto hastigare upjjvär-

mes densamma så länge solen verkar, och vinner härigenom

ett Jramstående värde ^•*). Genom den yttre luftens syre sön-

derdelas muUkropparne i kolsyra och vatten, då värme blir

fritt och meddelar sig åt jorden, livaraf följer såsom resul-

tat: att vid förutsatt nödigt tillträde för athmosphaeriska luf-

tens syre, de i åkerjorden förekommande mullkropjjarnes qvan-

*) Detta furhälhuulc har icke blifvit obscrveradt, vid den värdering af

åkerjorden, som skett för tilltänkt lån från den hos oss för någon tid sedan

stiftade hypotheksföreningen.

**) Schumacher fann vid anstålldt försök, att om hvit kalkjord och

mörk humusjord lika lång tid utsattes för solljusets inflytande, temperaturen

för den förra var 19", då den seuares temperatur hade stigit till 220 C.
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titet äfven häriyeiioni är en källa fö)- åkerjordens högre upp-

värmning. Lägges härtill inullkropparnes egenskap, att luiiiska

lerjordens plastiska egenskap, sålunda möjliggöra växtrötter-

nas lättare framträngande i den odlade jorden, att kolsyran

är det allmännaste och vigtigaste lösningsmedlet för de växt-

närande ämnen jorden innehåller, inser man lätt, att närvaro

af riklig qvantitet humus gifver den odlade jorden ett fram-

stående värde', att således användandet af kompost, i hvilken

dyjord förekommer till största qvantitet, för åkerjord, som he-

står af mer eller mindre styf lera, är fullkomligt rationellt.

Värmens förhållande till den odlade jorden.

Jorden erhåller sin värme från tvenne källor: 1) den

kemiska verksamheten i jordens beståndsdelar och 2) sol-

ljusets injiytande.

Då vi i denna afhandling föresatt oss att afhandla åker-

jordens fysiska egenskaper, i afsigt att afhandla den kemiska

verksamheten i en senare del, inskränka vi oss i afseende å den

förstnämnda källan för jordens värme till att meddela en be-

räkning af den värme som utvecklas i jorden genom muU-

kropparnes sönderdelning, sådan den blifvit framställd af

Schumacher*). S. antager i en Preussisk Morgen jord plöjd

till 1 fots djup 2 millioner skålpund jord, som innehåller 5 7o

humus, således 100,000 skålpund. Enligt de Sanssitre oxi-

deras årligen 8
'/g "/oj "i^n Schumacher antager att 10 7o

humus sönderdelas till kolsyra och vatten **). Då nu humus

beräknas innehålla 50 7o i'ent kol, förbrännas årligen i en

*) Dic rhysik in ihrer Anwcndiing auf Agricultur und Pflanzen-

physiologie. Berlin 1864. I. pag. 240.

**) Klart är, att denna fördelning i olika jord är underkastad betyd-

ligare variationer, beroende på den större eller mindre lätthet, med hvilken

den athmosphaeriska luften kan intränga i jorden.
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Morgen jord 5000 skålpund kol. 1 skålpund rent kol gitVer

vid förbränning minst 7000 värnieenheter om förbränningen

sker långsamt, såsom förbållandet är i jorden eller bastigt,

såsom fallet är vid förbränning med låga. 1000 skålpund

humus frambringa således 5000 X 7000 värmeenheter. För

att upphetta 2 skålpund vatten från 0*^ till 100" C. erfordras

550 värnieenheter. Häraf följer således, att den värme, som

utvecklas genom kolets förbränning årligen i en Morgen jord,

är tillräcklig att bringa omkring 128,000 skålpund vatten af

O*' till kokning. Då nu en Preussisk Morgen motsvarar unge-

fär Y^ geometrisk tunnland, finner man att, enligt denna be-

räkning, icke mindre än 256,000 skålpund vatten kan bringas

till kokning med den värme som utvecklas från ett tunland

god åkerjord, genom årlig förbränning af den humus den-

samma innehåller. Härvid bör likväl anmärkas, att denna

förbränning i vårt nordiska klimat med längre vinter, icke

kan uppskattas så högt som i ett sydligare klimat. Hvad

som blifvit anfördt gifver dock rätt till det antagande, att

en ganska betydlig värme utvecklas i den odlade jorden

genom kolets förbränning, hvilken af lätt insedda skäl stiger

i samma förhållande som jorden innehåller humus och är

porös, så att den athmosphaeriska luftens syre lättare kan

intränga och framkalla denna förbränningsprocess. Häraf

kan man således draga det praktiska resultat: att ökandet

af den odlade jordens humus och luftens ökade tillträde ge-

nom ändamålsenligt hruk äro ett rationellt sätt att förhöja

jordens temperatur. I sådan jord begynner äfven vegetationen

om våren tidigare, än i den jord der ett motsatt förhållande

äger rum. Det är klart, att vattnets afledande är ett nöd-

vändigt vilkor för att befordra den yttre luftens tillträde till

jorden.

Den andra källan för jordens värme är solen. Vi hafva,
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i inleJiiiiigeii till cleiiuH atlKuidliiig, meddelat, att solens ljus

och oärmesirålar, då de trätta ytan af en kropp dels reflek-

teras, dels intränga i kroppen, d. ä. absorberas. Härvid gäl-

ler såsom lag, att ju mera glatt och Ijusfärgad denna yta

är, desto flere strålar reflekteras i förhållande till dem, som

absorberas, då ett motsatt förhållande äger rum om kroppen

erbjuder en ojemn yta och äger mörk färg. Ju svartare färg

kroppen har, desto mera absorberas värmestrålarne, och desto

mera stiger kroppens temperatur, om hvilket förhällande man

lätt kan öfvertyga sig, då man ställer två thermometrar, af

hvilka qvicksilfverkulan å den ena blifvit öfverdragen med

svart färg, invid hvarandra i solskenet. Häraf kan man så-

ledes draga det resultat: att ju svartare jordens färrj är,

desto mera wppvärmes äfven jorden af solsträlame, och att

det således är rationellt att i nordiskt klimat aenom tillfö-

rande af humusrika ämnen öka åkerjordens mörka färg, i

de fall der den saknas. Väl bekant är, att olika grad af

värme erfordras för att öka olika kroppars värme, hvilket

betecknar dessa kroppars sä kallade specifika värme eller

värmekapacitet. Härmed förstår man i fysiken den qvantitet

värme, som erfordras för att med vissa grader öka värmen

i en bestämd qvantitet af en kropp, t. ex. att med en grad

höja temperaturen hos en kilogranun vatten. Kroppars spe-

cifika värme är närmast beroende af deras kemiska sannnan-

sättiiing och täthet. Sä t. ex. kan samma värmeqvantitet,

som förmår höja temperaturen i en gramm platina 80'\ icke

bringa värmen i en granun vatten högre än 2,6". Vattnet

behöfver således en vida större mängd värmeenheter än pla-

tina, för att, vid lika mängd höja dess temperatur med 1".

Vid sådant förhållande finner man, att bestämmandet af jord-

arters specifika värme är af stor vigt för den praktiska jord-

brukaren. Dä vattnets värniekapacitet antages såsom en-
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het, har Sclmmache.r vid donna bestämning erhållit följande

värden

:

värmekapacitet

vatten 1 ,0000

sand 0,1282

lerjord innehållande ringa qvantitet sand 0,i784.

Beträffande värmekapacitetens förhållande till den spe-

cifika vigten, har man funnit det anmärkningsvärda förhål-

lande, att värmekapaciteten hos olika kroppar aftager med

deras tilltagande specifika vigt. 8. har beräknat den rena

lerjordens och den fint fördelade kolsyrade kalkens specifika

värme och erhållit följande värden:

ren lerjord 0, 1901

kolsyrad kalk, fint fördelad 0,2047.

Af dessa undersökningar kan man således draga det

resultat, att sandhaltig jord har en mindre specifik värme,

än jord, der leran är öfvervägande, och att således af 2 så-

dana fält, hvilka äro belägna nära hvarandra och till lika

grad träffas af solstrålarne. sandfältet lehöfver mindre värme

än lerjorden för att uppvärmas 10'\ eller att det förra uptp-

värmes på kortare tid än det senare. Afven Meister har egnat

detta ämne uppmärksamhet, och erhållit det resultat, att

humus och humusrik jord har en hög, qvarzsand deremot

ganska låg specifik värme.

Då man härvid tager i betraktande, att, af alla de äm-

nen som ingå i jordens sammansättning, vattnet har i för-

hållande en ganska låg värmekapacitet, är det klart, att då

hvarje odlad jord innehåller mer eller mindre vatten, denna

qvantitet ntöfvar ett bestämmande inflytande på olika jord-

arters värmekapacitet, och att således jordens värmekapacitet

aftager. i samma förhållande som vattenqvantiteten tilltager.

Så är det bekant, att sandjord, under vanliga förhållanden,
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innehåller 8 % vatten, lerjorden deremot 20 "/o- Sandjorden

är i följd häraf varmare än lerjorden, och af samma orsak

är kärr- eller mossjord kall. Dessa theoretiska resultat be-

kräftas fullständigt af erfarenheten, och äro för den omsorgs-

fulle och tänkande jordbrukaren af största vigt att observera.

I inledningen hafva vi meddelat att olika kroppar ut-

märka sig genom olika förmåga att leda värmen. Äfven de

olika jordarter, som ingå i åkerjordens sammansättning, hafva

olika värmeledande förmåga, ehuru denna icke ännu blifvit

mera specielt undersökt. Det är sannolikt att sand leder

värme hastigare än lerjord, fint fördelad kalk och humus, i

hvilket afseende vattnet såsom en dålig värmeledare äfven

utöfvar ett positivt inflytande. Såsom bekant är äfven luften

en dålig värmeledare. Häraf följer således klart, att en jord,

som innehåller vatten och i följd af sin porositet också luft^

äfven svagare leder värmen än sådan jord, i hvilken ett mot-

satt förhållande äger rum.

Beträffande jordens uppvärmning genom solen, har man

theoretiskt betecknat denna genom produkten af dess fysiska

värme, värmeledande förmåga och ytans beskaffenhet, då ti-

den tages såsom enhet. Om nu jordens uppvärmning antages

= X, specifika värme = C, värmeledande förmåga = V och

ytans beskaffenhet = F, så är X = C V F, Men vid de flesta

undersökningar i denna riktning, har man sökt att direkte

mäta den effekt, som solstrålarne frambringa i jorden, och

bestämt denna temperaturförhöjning för olika jordarter, så-

väl i deras torra som fuktiga tillstånd. Så har man erhållit

följande värden:

Torrt tillstånd. Fuktigt tillstånd,

kalkjord 18« 10"

lerjord blandad med sand 19" 12"

mullrik jord 220 iso.
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Vid denna raethod är det klart, att man icke bestämt

hvilken af de anförde 3 faktorerne företrädesvis framkallat

temperaturstegringen, hvarutom äfven den qvantitet vatten jor-

den innehåller utöfvar ett positivt inflytande på resultatet. Af

det meddelade resultatet finner man likväl, att i hvarje jord-

art närvaro af vatten förminskar dess uppvärmning genom

solstrålarnes inflytande, likasom man har allt skäl att an-

taga det den mullrika jordens svarta färg, som utgör ett be-

fordrande moment för solstrålarnes absorption, är orsak till

den höga temperaturförhöjning som utmärker densamma i

förhållande till de öfriga jordarterna. Schiihler har äfven i

detta afseende anställt experiment och för olika jordarter

erhållit följande värden, med en medeltemperatur i luften

af 25« C.

Torr jord. Fuktig jord.

qvarzsand af grågul färg 44,75 " C. 37,25 " C.

kalksand af hvitgrå „ 44,50 „ 37,38 „

fin gips af ljusgrå „ 43,62 „ 36,25 „

mager lera af gulaktig „ 44,i4 „ 36,75 „

fet lera af gulaktig „ 44,5o „ 37,25 „

lerjord af grågul „ 44,62 „ 37,38 „

fint fördelad kalk af hvit „ 43,oo „ 35,63 „

humus af svartgrå „ 47,37 „ 39,75 „

trädgårdsjord af „ „ 45,25 „ 37,50 „

ren lerjord af blåaktig „ 45,oo „ 37, 5o „ *).

Dessa resultat ådagalägga tillfyllest färgens inflytande

på jordens uppvärmning genom solstrålarnes inflytande, der-

vid det tydligt visar sig, att den svarta färgen utöfvar ett

öfvervägande inflytande på jordens temperaturstegring genom

insolation. Den nära öfverensstämmelse minskningen af tem-

*) Schumacher 1. c. na». 250.
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peraturen i de olika jordarternas tuktiga tillstand adaga-

^

lägger, att de olika jordarterna, hvilkas temperatur i detta i

tillstånd undersöktes, innehålla öfverensstäinmande qvantitet '

vatten. Hiirvid anse vi oss dock böra tillägga, att temperatur- t

olikheten kan stiga ända till 25*' vid jordens olika sluttning.
\

I de afrikanska sandöknarne fann Livingstone, att sandjordens
.^

temperatur ofta steg till 50—GO" C. och Meyer fann jordens
|

temperatur i de fuktiga risfälten i China utgöra 45". — Men ]

om sålunda jorden, genom solens inverkan, erhåller icke obe-
;

tydlig tillökning i sin temperatur under loppet af dagen, vi- I

ker denna ökade värme åter från densamma genom dess

utstrålning.

Värmens utstrålning från jorden.

Då solen icke mera verkar på jorden, utstrålar värmen
j

från densamma, enligt de lagar, som ligga till grund för vär- 1

mets meddelande till andra kroppar. Följden häraf är den, .

att jordens temperatur aftager. De faktorer som härvid verka, i

äro jordens värmeledande förmåga, specifika värme och ytans
)

beskaffenhet^ i hvilket afseende färgen spelar en vigtig rol. i

Då vid lika yttre temperatur den värme, som utstrålar från
;

kroppar med likartad yta och till lika mängd, under en tids-
j

enhet är öfverensstämmande, är det klart, att temperaturen :

hos den kropj), som under solens inverkan absorberat mindre ,!

qvantitet värme, äfven hastigare aftager. Af denna anledning
]

är det lika klart, att en kropp, som upptagit mera värme, i

äfven har en större qvantitet deraf att utstråla, således, att ]

längre tid erfordras förrän dess temperatur aftager till en
j

viss grad. Ju högre en kropps specifika värme är, desto
|

långsammare afkyles densamma. En kropps specifika vigt
|

står i niira förhållande till dess specifika värme, så att ju '

högre dess specifika vigt är, så mycket lägre är äfven dess
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specifika värme eller värmekapacitet, och så mycket hastigare

aftager dess temperatur, Samma förhållande äger äfven rum

emellan en kropps specifika vigt och dess utstrålande för-

måga, då vi frånse det inflytande färgen i sådant afseende

utöfvar. Om vi nu lägga detta till grund, och erinra oss

följande jordarters specifika vigt:

humus 1,225

kalk 2,468

lerjord 2,591

sand 2,753

följer häraf, att sand afkyles förr än lerjord, denna tidigare

än kalken, och kalk åter tidigare än humus, hvilken således

längsta tiden bibehåller sin värme. Dervid gäller dock den

regel, att en mörk kropp hastigare utstrålar värme, ju mör-

kare dess färg är. Häraf kan man således draga den slut-

sats, att humus, i följd af sin mörka färg, hastigare utstrå-

lar sin värme än någon af de jordarter som ingå, såsom kon-

stituerande beståndsdelar af åkerjorden. Schilhler har i detta

afseende anställt experiment för att utreda olika jordarters

förmåga, att qvarhålla sin värme, dervid han antagit kalk-

sandens förmåga i detta hänseende såsom enhet, och bestämt

de öfriga jordarternas förmåga relativt till kalksandens, Hans

resultat äro följande:

kalksand 100,o

qvarzsand 95,6

gips 73,2

mager lerjord 70,9

fet „ 71,1

ren lerjord 66,7

trädgårdsjord 64,8

humus 49,0 *).

*) Schumacher 1. c. pag. 253.

15
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Dessa resultat äro af vigt att observera, och bekräfta

fullständigt den mörka färgens inflytande på den hastighet, !

med hvilken värmen utstrålar från olika jordarter, och är

härvid särskild anmärkningsvärd den egenskap att hastigt ^

kallna, som tillhör humus. Och likväl har den praktiske jord-

brukaren vant sig att betrakta, närvaro af humus i åker- i

jorden, såsom en källa till dess ökade temperatur i förhål-

lande till den åkerjord som saknar humus. Men erfarenheten

har äfven lärt honom, att kärrjord, som blifvit föremål för ^

kultur och besådd med säd, icke gifver säker förhoppning
J

om skörd, i anseende till frostens härjningar. Dessa båda j

erfarenheter synas stå i strid med hvarandra, men denna ji

kollision är endast skenbar; ty den erfarenheten, att en mull- ]

rik åkerjord längre tid motstår frostens inflytande, står fast.

Orsaken härtill är den, att i åkerjord förekomma åtskilliga '

växtnärande ämnen, mellan hvilka en liflig kemisk verksam-

het äger rum, en verksamhet som producerar värme. För '

upprätthållandet af denna kemiska verksamhet, är närvaro af
[\

kolsyra, som utvecklas genom mullkropparnes sönderdelning
^

i kolsyra och vatten, af största vigt; ty den kemiska verk- .;

samhet, om hvilken här är fråga, utmärker sig genom så <m

kallad substitution af de oorganiska baser och syror, som

förekomma i åkerjorden, hvarvid bör ihågkommas, att den

lerjord, som förekommer i åkerjorden, vid sig binder dessa

oorganiska ämnen och sålunda möjliggör den kemiska attrak-

tion, som utmärker den kemiska verksamheten i jorden. I i

kärrjorden är denna verksamhet, med hänseende till den min- ,!

skade qvantitet oorganiska växtnärande ämnen densamma I

innehåller, af underordnadt värde. Den förlust af värme, som J
är en följd af uuillkropparnes starkare utstrålning af värme, »

hvilken sker så väl i åkerjord som i kärrjord, ersattes icke i

i denna genom de oorganiska ämnenas kemiska substitution, I
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såsom förhållandet är i åkerjorden, der närvaro af humus

och dess sönderdelning genom syrets inflytande tvärtom är

ett moment, som befordrar denna substitution. Af detta an-

märkningsvärda förhållande kan man således draga det prak-

tiskt vigtiga resultat: att tillförsel af mull till en åkerjord.,

som hestår af lerjord, är ett vigtigt medel att öka denna jords

värme, att deremot tillägg af lera och sand till kärrjord är

det rationella sättet, att höja denna jords temperatur. Detta

är den rationella grunden för den erfarenhet, som blifvit gjord

i Österbotten, hvarest kyttlandsbruket är det förherrskande,

att påförande af lera å kärrjord., å hvilken råg blifvit sådd,

säkerställer skörden för frostens inflytande, så att., af två

invid hvarandra belägna tegar, der den ena blifvit „lerslagen^'

den andra icke, den förra icke skadats af frost, då skörden

å den senare blifvit af frosten förstörd. Häraf finner man

huru olikartade omständigheter äro verksamma vid jordbru-

ket, och att det således är den omtänksamme jordbrukarens

skyldighet att, i sitt eget välförstådda intresse, så vidt möj-

ligt, utreda desamma, och sedan derefter rätta sina operatio-

ner med den jord han odlar.

Värmen utstrålar från jorden, endast då den omgifvande

luften har en lägre temperatur, i hvilket hänseende de olika

månaderna under året utöfva ett vigtigt inflytande. Schubler

har genom observationer i Tiibingen sökt att bestämma jord-

ytans medeltemperatur i solskenet, och luftens värmegrad i

skuggan mellan kl. 12— 1 för de olika månaderna af året,

och erhållit följande värden:
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Då nu luftens temperatur står i det förliållande till

jordens, att densamma kan betraktas såsom en återverkan

af den senare, och, så vidt jag känner, jordens medeltempe-

ratur icke finnes bestämd för Finland, kan man, med led-

ning af förhållandet i Tlibingen och luftens kända medel-

temperatur för Helsingfors, genom beräkning bestämma jor-

dens medelvärmegrad för Helsingfors. Solstrålarne äga såsom

väl bekant i sig ingen temperatur, som kan mätas. Värme

frigöres från solstrålarne endast då desamma träffa en fast

eller flytande kropp. Bortom jordens athmosphaer finnes icke

mera någon luft, som skulle kunna frigöra värme från sol-

strålarne. I athmosphaeren erfara desamma en ringa brytning,

hvarigenora luftens temperatur till någon ringa grad höjes.

Först då solstrålarne träffa jordens yta, frigöres värme till

större grad, och då solens värmestrålar absorberas, ökas äf-

ven jordens temperatur ganska betydligt, såsom man finner

af Schäblers meddelade tabell. Från den uppvärmda jorden

strålar nu värme ut i luften, och det är denna värme, som

man kallar luftens temperatur. Den grad till hvilkeu jorden

uppvärmes beror af solstrålarnes intensitet, hvilken åter står

i närmaste sammanhang med den vinkel, under hvilken strå-

larne träffa jorden. I detta afseende är det klart, att upp-

värmningen sker starkast, då solstrålarne falla lodrätt på jor-

den, och att värn)eutvecklingen aftager i samma förhållande,

som solstrålarne mer eller mindre snedt träffa jorden. Detta

är orsaken till den olika temperatur, som både jorden och luf-

ten äga under olika tid af dagen. Såsom väl bekant, träffa sol-

strålarne jorden vid solens uppgång i ganska sned vinkel, hvil-

ken tilltager småningom ända till klockan 12, då strålarnes

riktning vid eqvatorn är lodrät. Från denna tid falla strålarne

åter i mer och mer sned riktning på jorden ända till solens

nedgång; i samma förhållande stiger äfven värmeutvecklingen
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från morgonen till middagen, då den uppnått sin kuhaination,

för att på eftermiddagen åter aftaga, ända till solens ned-

gång. Ju varmare jorden är, så mycket mera värme utstrålar

äfven från densamma i luften, som härigenom uppvärmes,

men genom värraestrålarnes ökade intensitet mottager jorden

mera värme än den kan utstråla, hvarvid man bör taga i

betraktande, att värme, vid solens inverkan, bindes af jor-

den. En viss tid af dagen äger jemnvigt rum emellan

jordens upptagande och utstrålning af värme, hvarefter på

eftermiddagen åter inträfiar en tid, då, med solstrålarnes

aftagande intensitet, jorden utstrålar mera värme än den

mottager. Följden häraf är, att jordens temperatur små-

ningom aftager till solens uppgång följande dagen. Ehuru

man fästat vigt vid luftens temperaturvexlingar under dagen,

hvilken finnes bestämd för många orter, har man icke, så

vidt det är oss bekant, fästat vigt vid jordens omvexlande

temperatur om dagen. Säkert är likväl, att man kan antaga

variationerna i jordens temperatur under loppet af dagen

vida större, än de för den yttre luften. Klart är, att jordens

medeltemperatur står i ganska nära förhållande till mer eller

mindre starka luftströmmar, som träffa dess yta. Om t. ex.

en kall vind går öfver den uppvärmda jorden, är det klart,

att detta verkar mera afkylande på jordens temperatur, än

då det är lugnt, likasom att en varm vind förorsakar en lång-

sammare afkylning af jorden. Detta står i närmaste samman-

hang med den, i hvartdera af de antagna fallen, förekom-

mande olikheten i temperaturen; ty, vid en kall vind, afgifver

jorden mera värme, än då en varm vind går öfver jor-

dens yta.

Ehuru jorden i allmänhet äger en högre temperatur än

luften, och således för denna är en källa till värme, inträffar

det likväl stundom om vintern och våren, att ett motsatt för-
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hållande äger rum, då varma aequatorialviudar gå öfver den,

vid denna årstid, kalla jorden. Vid sådant förhållande med-

dela dessa vindar värme åt jorden, så att dess temperatur

stiger.

Vi hafva ofvanföre meddelat, att, i öfverensstämmelse

med solstrålarnes tilltagande intensitet, från solens uppgång

till middagstiden, från hvilken tid denna intensitet aftager,

jordens utstrålning af värme äfven är underkastad dagliga

variationer. Af samma orsak omvexlar äfven jordens tem-

peratur under de olika årstiderna. Så är det bekant, att sol-

strålarnes intensitet tilltager från våren till midsommaren,

och att, då solens upp- och nedgång den 1 Januari inträffar

kl. 9 om morgonen och kl. 3 e. m., solen den 1 Juli går

upp kl. 2,43 minuter, och ned kl. 9,23 minuter. Häraf finner

man, att den tid solen verkar på jorden under de olika års-

tiderna är ganska olika, och att jordens uppvärmning ge-

nom solen äfven står i ett nära förhållande till längden af

denna tid, hvartill ännu bör läggas solstrålarnes riktning.

Så är det allmänt bekant, att solstrålarne om vintern, un-

der den korta tid solen står öfver horizonten, träffa jorden

i en ganska sned riktning, hvaraf följden är, att jordens uj)p-

värmning genom värmestrålarne denna tid af året är ganska

ringa. I Januari är derföre jordens medeltemperatur lägst,

i Juli åter högst, och då en del af den mottagna värmen

åter utstrålar från ytan, tränger en annan del deraf i de dju-

pare lagren. Af denna orsak aftager jordens temperatur från

ytan mot de djupare lagren under den tid solen verkar, hvil-

ket man lätt inser af det resultat Schumacher erhöll genom

mätning af jordens temperatur till olika djup vid 18^ C. luft-

temperatur. Han fann denna temperatur uti torr jord vara
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på ett djup af 5 centimeter 20,o^ C.

10 „ 17,5 „

20 „ 17,20 „

30 „ 16,8^ „

40 „ 16,5« „

Om nu jorden, under dagens förlopp, erhåller ett öfver-

skott af värme utöfver det, som utstrålar om natten, är det

klart, att jordens temperatur med hvarje sådant dygn ökas.

Inträfifar det under den senare hälften af sommaren, att ut-

strålningen af värme från jorden under natten är starkare,

afkyles jorden först från ytan och kan afkylningen uppnå

den grad, att jordytans temperatur under natten sjunker till

O". Klart är, att jordens temperatur vid sådant förhållande

är i ständigt aftagande, från solens nedgång till dess upp-

gång, och att afkylningen således nått sin kulmination kort

före solens uppgång. Detta är den theoretiska grunden för

den observation, som af landtbrukare blifvit gjord, att frost

vanligast inträffar å jordens yta kort före, eller vid solens

uppgång. I den höga norden är, såsom väl bekant, natten

försvinnande kort, och midsommartiden går solen icke ned

under horizonten. Solen bestrålar sålunda jorden nästan hela

dygnet, då natten i södra Finland varar från kl. 9 om aftonen

till 3 om morgonen. Följden häraf är, att södra Finland

denna tid af året är mera utsatt för frost än den höga nor-

den, och att växterna derstädes utveckla sig till mognad inom

en, jemföresevis med södern, ganska kort tid.

Af hvad jag ofvanföre anfört om värmens utstrålning

från jorden, och förhållandet mellan jordens och luftens tem-

peratur och den under loppet af dagen och de olika måna-

derna varierande temperaturen i jorden, är det klart, att

jordens temperatur på ett visst djup är konstant, ett djup

som är ganska olika på olika ställen mellan aequatorn och

polen. Den hastighet, med hvilken värme framtränger i jor-
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den, beror närmast af jordens beskaffenhet, i hvilket hän-

seende den lag kan uppställas, att ju större en jordarts

väryneledande förmåga är, desto hastigare intränger värme

till ett visst djup på en bestämd tid. Så har Forhes i Edin-

burg ådagalagt, att sandsten har den största värmeledande

förmåga, trapp (Dolerit) deremot den lägsta. Huru vännen

i detta afseende förhåller sig i de jordlager, som äro före-

mål för kultnr, är genom direkt undersökning icke bekant.

I våra klimatiska förhållanden torde man dock kunna an-

taga, att värmen intränger i jorden från Maj månad till och

med Juli, och att värme åter strömmar ut från jorden från

Augusti månad till April. Såsom upplysande detta förhållande

anser jag mig här böra meddela resultatet af Meisters under-

sökningar beträffande jordens temperatur vid olika djup under

de olika månaderna af året, i medeltal *).

Medel-temperatur

Januari. . .



226

Jag har förut anmärkt, att luftens och jordens tempe-

ratur stå till hvarandra i ett visst förhållande, hvilket äfven

bekräftas genom Meisters meddelade resultat för Tyskland.

Af Professor Hällströms pag. 220 meddelade resultat, beträf-

fande luftens medeltemperatur i Helsingfors, fiinia vi att luf-

tens temperatur, som under de 3 första månaderna är under

fryspunkten, från April stiger öfver denna, och i Juli uppnår

sitt maximum, hvarefter den åter aftager, och med ledning

af Meisters meddelade iakttagelser af temperaturen i jorden

i Tyskland vid olika djup, kunna vi äfven bestämma densam-

mas förhållanden hos oss. Häraf skulle således följa att jor-

dens temperatur, hos oss i södra Finland, i Juli uppnår sitt

maximum, och sedermera aftager för hvarje månad, så att

den i November befinner sig under fryspvmkten. Detta är ett

uttryck deraf att värme tränger in i jorden intill Juli månad,

så att ett öfverskott deraf förefinnes, men från denna tid åter

utstrålar, med ett aftagande i jordens temperatur såsom na-
'j|

turlig följd. Härvid vilja vi dock i förbigående anmärka, att, .|

vid våra klimatiska förhållanden, det snötäcke, som betäcker j;

jorden, utöfvar ett vigtigt inflytande på värmens utstrålning fi

från jorden, så att den härigenom minskas, och jordens värme
'*

bibehålles.

Förrän vi afsluta denna korta betraktelse af värmens

utstrålande från jorden, anse vi oss böra meddela tempera-

turens förhållande vid olika djup i jorden, sådan densamma

blifvit observerad i Berlin under de olika månaderna af året.
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Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September ....

Oktober

November . . . .

December ....
Olikhet mellan den

kallaste och var-

maste månaden

Jordens
yta.

1 fot. 2 fot.

+ 0,79

— 0,03

+ 1,86

6,65

10,63

13,27

14,44

14,06

11,35

8,67

2,81

1,24

+ 1,90

1,48

2,20

5,30

8,64

11,51

12,75

12,95

10,94

9,34

5,15

2,96

+ 2,57

2,18

2,55

5,18

8,01

10,89

11,96

12,64

11,52

i),60

6,03

3,73

3 fot. 4 fot.
I

5 fot.

+ 3,55

3,01

3,17

5,20

7,57

10,20

11,30 I

12,14!

11 i

11,48
i

9,82
i

7,09
I

4,82

+ 4,31

3,65

3,73

5,37

7,34

9,79

11,06

11,92

11,59

10,19

7,98

5,75

+ 5,33

4,60

4,47

5,50

7,24

9,31

10,58

11,46

11,57

10,44

8,77

6,86

14,47
i

11,47 10,51 i 9,13 8,27 1 7,10

Jag anser det öfverflödigt att, med anledning af denna

funna medeltemperatur vid jordens olika djup, vidfoga nägra

betraktelser, då siffrorna tala för sig, och inskränker mig till

att fästa uppmärksamheten dervid, att temperaturskilnaden

mellan den kallaste och varmaste månaden af året aftager

progressivt från jordens yta med dess tilltagande djup, ett

förhållande som för den praktiske jordbrukaren är af vigt.

Flerfaldiga förhållanden i naturen utöfva dock infly-

tande på jordens temperatur, ibland hvilka jag här endast

vill anmärka beskaffenheten af vegetationen och vattnets af^

dunstning. Det är klart, att om en jord är betäckt af en

rik och tät vegetation, solstrålarne icke kunna omedelbart

träffa jordens yta. Växterna kunna icke uppvärmas så starkt,

att de skulle kunna utstråla den af solen mottagna värmen

nedåt mot jorden, emedan de innehålla stor mängd vatten,
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som äger en hög värrnekapacitet. Vattnet upptager der-

före betydligt värme, som dessutom ännu bindes genom af-

dunstning. Följden häraf är, att växterna icke till anmärk-

ningsvärd grad kunna uppvärmas. Men denna jordens be-

täckning med en tät vegetation är äfven orsak dertill, att

mindre värme från densamma utstrålar om natten, hvaraf

följden är den, att jordens värme härigenom qvarhålles. Vatt-

nets afdunstning är i detta hänseende af största vigt. Såsom

väl bekant öfvergår vatten vid hvarje temperatur i dunstform.

Då vattnet öfvergår i dunstform bindes en viss qvantitet

värme, hvilken tages från jordens öfriga beståndsdelar. Det

är klart, att jordens temperatur genom denna värmeförlust

måste aftaga. Följden häraf är, att jordens temperatur kan

sjunka under den omgifvande luftens. Vattnets afdunstning

stiger med luftens temperaturstegring, och ju mera värme

intränger i jorden, desto starkare blir afdunstningen af vat-

ten, och så mycket mera värme beröfvas jorden af denna

anledning. Väl bekant är, att i kärrmark vatten oafbrutet

afdunstar från jorden, om nödigt aflopp för vattnet saknas.

Häraf kan man således draga det praktiska resultat, att så-

dan våt jord är kall, och med tilltagande lufttemperatur för-

lorar mera af sin värme, så att jordens temjyeratur på ytan

kan blifva — 0. I Juli månad är, enligt Hällströms pag. 220

meddelade resultat, luftens medeltemperatur i södra Finland

högst -\- 16,01'* C , följden häraf är, enligt hvad jag ofvan-

före anfört, att en större qvantitet värme intränger i kärr-

jorden med ökad afdunstning af vatten och i sammanhang

derraed minskad temperatur i jorden såsom resultat, en minsk-

ning, som kan öfvergå till köldgrad. Om nu råg är sådd i

sådan jord, finner man klart, att i följd af jordens fysiska

egenskaper och de klimatiska förhållanden, som råda i södra

Finland, rågen i Juli månad är utsatt för frostens hemsökelse,
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hvilket inträffar på en tid då frösättningen begynnt, och saf-

ternas cirkulation i växten är mindre liflig än före blomnin-

gen. Häraf kan man draga det praktiska resultat, att råg-

skörden i kärrjord i Finland är ganska osäker, och att en

jordbrukare i sin kalkyl aldrig bör med säkerhet påräkna

skörd af råg från sådan jord, således icke, genom att för-

flytta hela sin rågsådd från bolåker till ny jord, spela ett

hasardspel. Härvid anser jag mig dock böra anmärka, att

åtskilliga lokala förhållanden, såsom skärgården, närheten af

ett vattenfall m. m., kunna förminska den risk, som är för-

enad med rågodling på sådan jord, som vi antagit. Det

synes mig dock ganska sannolikt, att detta förhållande ge-

staltar sig fördelaktigare i norra än i södra Finland, emedan

den tid solen derstädes verkar på jorden är så betydligt

längre än i södra Finland, och natten i samma förhållande

kort, hvaraf följden är den, att jordens värme icke hinner

utstråla till sådan grad, som i södra delarne af landet. Man

har grundad anledning till detta antagande, då man besinnar

att frosten i de flesta fall inträffar kort före solens uppgång,

hvaraf man kan finna, att en viss tid erfordras förrän vär-

mens utstrålning uppnått den grad, att jordens temperatur

sjunker till O".

Af hvad jag anfört om det inflytande värmens utstrå-

lande från jorden utöfvar på dess temperatur, och i samman-

hang dermed på den påräknade sädesskörden, följer klart,

att det för den praktiske jordbrukaren är af största vigt att

känna de förhållanden som förhindra eller minska värmens

utstrålande från jorden. Jag har ofvanföre anmärkt, att vär-

mens utstrålning från den varmare jordytan beror på den

fysiska lagen, att jordens högre och luftens lägre värme sträfva

efter jemnvigt. Denna utstrålning har således sin grund i den

direkta vexelverkan mellan verldsrymden och jorden. Med
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anledning häraf är det klart, att värmens utstrålning förrain- i

skas då denna direkta vexelverkan iipphäfves. Medlet att

förhindra värmens utstrålning är, att täcka jorden med något

ämne, som hindrar denna direkta vexelverkan. Genom ett

ganska enkelt experiment kan man konstatera detta. Om Å

man t. ex. vid frostfritt väder på en lokal, som är skyddad

för vindar, genast efter solens nedgång ställer ett bord med i

4 fötter öfver jorden och morgonen derpå före solens upp-
|

gång ställer en thermometer 1 eller 2 tum djupt i jorden ,'

under bordet och en annan på lika sätt utom detsamma, >

skall man erfara, att jorden under bordet visar en högre
^

temperatur, än utom bordet. Träd är en dålig värmeledare; )

bordskifvan hade förminskat värmens utstrålande till den i

kalla verldsrvmden. Detta står i det närmaste sammanhang \

med den erfarenheten, att frost icke inträffar vid molnbetäckt
^

himmel. Orsaken härtill är densamma, nemligen att genom 1

molnbetäckningen den direkta vexelverkan mellan jordens yta

och himlarymden var afbruten, och värmens utstrålning från J^

jorden med anledning deraf förminskad. Seden att skydda
|

vegetationen i drifbänkar, för frost om våren, beror på samma '•!

fysiska förhållanden. Vill en jordbrukare skydda vegetatio-
{

nen i en odlad kärrmark för befarad frost, är det af samma an-
^

ledning rationellt, att i tid uppgöra stockeldar omkring denna
{\

jord, och sålunda frauibringa en stark rök. Om denna, vid „

lugnt väder, lägger sig, i följd af sin tyngd, öfver kärret, ver-
|

kar denna rökathmosphaer på samma sätt som molnbetäckt
'

hinnnel, att värmens utstrålande från jorden förminskas. Mol-
^

net har, genom ett sådant förfarande, blifvit genom konst

franikalladt, då frost vid klar himmel befaras. — Ett annat

sätt att förekomma frostens inflytande på kärrjord, är att till

denna jord blanda nödig qvantitet lerjord, hvartill vi längre

fram i denna afhandling skola komma.
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Jordens konstanta temperatur och inre värme.

Af livad vi ofvanföre anfört, finner man, att jordens tem-

peratur i de ytliga lagren är ganska föränderlig med afseende

å årstiden, beroende på solens inverkan och jordens värme-

ledande förmåga. Genom observationer har man erfarit att

jordens temperatur, utöfver den gräns inom hvilken tem-

peraturen vexlar, äi' konstant och att dess temperatur, på

andra sidan om denna gräns, tilltager mot djupet. Så fann

de Scmssnre uti kantonen Waat i ett bergverksschakt, som

på 3 månader icke hade blifvit bearbetadt, temperaturen vid

ett djup af 312 fot vara 14,4» C.

vid 550 „ „ 15,6"

„ 660 „ „ 17,4"

i ett borrhål för en artesisk brunn i närheten af Paris fann

man temperaturen, vid ett djup af 1,650 fot vara 27,7" C.

och i Westphalen vid ett djup af 2,050 fot vara 32,7" C.

1 medeltal har man iakttagit, att, vid tilltagande djup, tem-

peraturen för hvarje 100 fot stiger med 1" C. och med an-

ledning deraf beräknat, att jordens temperatur vid ett djup

af ungefär 5 geografiska mil skulle vara så hög, att jeniet

skulle vara i flytande tillstånd. På denna grund har man

antagit att dessa temperaturförhållanden skulle härröra af en

ständig eld i jordens medelpunkt. Om förhållandet är så-

dant, är det klart, att jordens temperatur måste aftaga med

afständet från denna eldkärna mot jordens yta^ som åter

uppvärmes af solstrålarne, och att således jordens konstanta

temperatur inträffar vid den gräns, der den från hvartdera

hållet genom värmens ledning ökade temperaturen träffas. Att

denna gräns i olika delar af jorden måste befinna sig på

olika djup, är klart af den olika grad af insolation, som äger

rum vid eqvatorn och emot hvardera polen. Häraf följer
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således: att det djup, vid hvilket jordens temperatur blir kon-

slant, tilltager med afståndet från eqvatorn *}.

Frost i jorden.

Af hvad jag anfört om orsaken till jordytans värme, så-

som en ganska föränderlig storhet, hvilken är närmast be-

roende af jordens insolation och värmens utstrålande, är det

klart, att då mot hösten den tid solen inverkar på jorden

mer och mer förkortas, under det liktidigt solstrålarne träffa

jorden under mer och mer sned riktning, mindre värme till-

föres jorden om dagen, i förhållande till den ökade qvantitet

värme som utstrålar. Följden häraf är den, att jordens tem-

peratur slutligen sjunker under O", och att således det vat-

ten, som jorden innehåller, stelnar till is. Det djup till hvil-

ket frosten, under våra klimatiska förhållanden, intränger i

jorden är ganska olika, emedan detta icke allenast beror af

temperaturen om vintern, utan äfveu af huru tidigt jorden

betäckes af snö.

Snö och is äro såsom bekant dåliga värmeledare. Om

nu jorden redan tidigt på hösten betäckes af snö, förrän

frosten inträngt djupare, så förminskas härigenom värmens

utstrålande från jorden och kölden intränger icke lätt genom

snötäcket. Följden af detta förhållande måste vara, att under

sådana år, kälans djup är ganska ringa. Är snötäcket tjockt,

så att värmens utstrålning från jorden och köldens inträn-

gande förhindras, kan den utstrålning, som äger rum från

jorden under snötäcket, medföra den påföljd, att om jorden

var frusen till några tums djup, då snön täckte jorden, denna

genom den underifrån uppstigande värmen, som icke kan ut-

stråla i den kallare luften, bringas att upptina. Att under

*) Det är klart, att jordarternas olika vilrnieledande förmåga härvid

äfven utöfvar inflytande.
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sådana år ringa eller ingen kala i jorden förekommer. Be-

täckes jorden icke tidigt af snö, och är luftens temperatur

ganska låg, tränger frosten i samma förhållande djupare i

jorden. Härvid äger dock det förhållande rum, att detta djup

omvexlar äfven i olika jord, af livilka ingendera erhållit snö-

täcke. Detta beror af jordartens olika värmeledande förmåga.

Så tränger frosten af denna anledning djupare i en lätt sand-

jord, än i en jord som består af lermylUa o. s. v. Vid sådant

förhållande är kälans djup i Finland ganska omvexlande un-

der olika år och kan man antaga, att detta djup endast un-

dantagsvis öfverstiger 4 fot och understiger 2 fot. Iakttagandet

häraf är af stor praktisk vigt för dera, som dränera den jord

de odla, emedan, af lätt insedda skäl, dränrören, för att icke

förstöras och för att kunna medföra den fördel med desamma

åsyftas, måste nedläggas under den gräns till hvilken kälan

framtränger, således åtminstone på ett djup af 4 fot. Sker

detta icke, och fryser det vatten dränrören innehålla, sönder-

sprängas desamma om de äro fyllda dermed, emedan vatt-

net såsom väl bekant, intager en större volym dä det fryser.

Vore de åter endast delvis fyllda med vatten inträffar detta

icke, men den i desamma innehållna ismassan smälter lång-

sammare i dessa än i jorden, och utgör sålunda om våren ett

hinder för vattnets strömmande genom dränrören och för hö-

jandet af jordens temperatur genom vårsolens inverkan. Förrän

vi afsluta denna betraktelse af frostens inträngande i jorden,

anse vi oss böra meddela det inflytande frosten utöfvar på

olika jordarters fysiska egenskaper. Såsom grund för denna

betraktelse anmärka vi, att vatten, då det öfvergår till is, in-

tager en större volym, och således fordrar ett större utrymme.

I detta afseende gäller den lag, att vattnets utvidgning, då

det förvandlas till is, utgör 7io <^^^ 'rf dess volym, att så-

ledes 10 kubikfot vatten, som frusit, fordra samma utrymme

16
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som 11 kubikfot vatten. Vi skola vidare erinra oss, att ler-

jorden, såsom sammansatt af ganska fina partiklar, innehåller

i samma förhållande ett större antal fina kapillarrum, Ora

dessa nu äro fyllda med vatten, i öfvercnstämmelse med

denna jords kapillära mättningskapacitet, är det klart, att

då detta vatten fryser, och således intager Vi o större rum

än förut, den mekaniska följden häraf måste vara, att kapillär-

rören sprängas, och att Icrjordspartiklarne aflägsnas ifrån

hvarandra. Häraf följer lika klart, att lerjorden genom fro-

stens inflytande luckras och förlorar den plasticitet, som ut-

märker densamma. Detta är äfven ett af erfarenheten kon-

stateradt faktum, ehuru vi hysa den förmodan att praktiska

landt])rukare icke alltid kunnat utreda den fysiska grunden

för denna erfarenhet. Fördelen häraf för den vegetation, som

sådan jord skall frambringa, inses lätt, utan att här behöfva

omordas. Det är en ganska allmän erfarenhet, att landt-

mannen fruktar en svag skörd då jorden icke genomfryser.

Erfarenheten är riktig då det gäller lerjord, men icke då det

gäller lös jord, af skäl som vi snart skola meddela. Men

orsaken till denna praktiska sanning är icke den, som vanli-

gen antages, att höstsädesbroddcn ruttnar, utan den som vi

ofvanföre anfört, att rötterna lättare kunna intränga i de rum,

som bildats denom lerjordens utvidgning genom frostens in-

flytande. Härvid bör likväl anmärkas, att lerjord hvars par-

tiklar genom frostens inflytande förlorat sin plasticitet, åter

blir plastisk, då den mättas med vatten eller utsattes för

tryck o. s. v. Lika klart är det, att frostens luckrande infly-

tande på lerjorden befordras, då jordens slutna tillstånd upp-

häfves, och jorden bringas i sådant läge, att frosten fullstän-

digt kan inverka på densamma, och det öfverflödiga vattnet

vid lerjordens upptinande eller vid nederbörd erhåller till-

fälle att afflyta, emedan jordens plasticitet i detta fall icke
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återställcs, då isen smält. Häraf kan man således draga det

pralctiskt vigtiga resultat, att en åkerjord, som består af lera

och följande året skall behandlas såsom trade, alltid hör med

ändamålsenligt i^edskap pliJjas och dikning företa(jas om hösten,

så att frosten får ntöfva på densamma sitt välgörande in-

flytande. Om lerjord icke plöjes om hösten, och densamma

icke varit genomfrusen, samt nederbörden om våren varit ym-

nig, har erfarenheten visat, att sådan trädcsjord är ganska seg

och svår att plöja om våren, samt att den längre tid är fuk-

tig, emedan vattnets afdunstning, af de skäl vi ofvanföre an-

fört, från sådan jord sker ganska långsamt. Häraf följer lika

klart, att det icke är af synnerligt inflytande om lerjorden,

då den plöjes om hösten, är för våt, så att den på kant ställda

jordskifvan är seg, och bildar ett sammanhängande lager, eme-

dan frosten om vintern med säkerhet utjemnar denna egen-

skap genom vattnets, öfvergång till is. Den enda olägenheten

häraf är den, att dragarena vid vändningen i hvardera ändan

af tegarne genom trampning tillpacka jorden; men om dessa,

sedan fältet blifvit behörigen plöjdt, äfven plöjas, är olägen-

heten häraf af ringa betydenhet, i förhållande till den fördel

som vinnes genom sådan plöjning om hösten. Att deremot

om våren plöja lerjord, då den är för våt, är icke rationellt,

emedan den sega jordskifvan icke förlorat sin plasticitet och

derföre, då den torkar genom vattnets afdunstning, bildar en

hård mer eller mindre sammanhängande massa, som af jord-

brukaren endast med svårighet och ökad arbetskraft kan pul-

veriseras, och detta äfven icke kan ske så fullständigt, som

önskligt vore för den derpå följande växtens fullständiga ut-

veckling. Om sådan trädesjord plöjes om våren, bör en jord-

brukare, som tänker förrän han handlar, icke plöja den för

våt. Vattnets afdunstning från lerjorden sker långsamt, men,

då den engång begynner, fortgår den hastigt. Det fordras
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mycken uppmärksaiulict för att iakttaga rätta tiden, då ler-

jord ]>ör plöjas om våren, och då denna inträflar torkar jor-

den hastigt. Om nu en större areal skall plöjas, inträflar

det lätt, att den omsorgsfulle jordbrukaren, äfven om han i

rätt tid begynner trädesplöjningen om våren, icke kan med

de redskap och dragare, öfver hvilka han disponerar, inom

den rätta tiden verkställa hela plöjningen. Han spelar ett

osäkert hazarchpel, som medför förlust. Den jordbrukare der-

emot, som om hösten plöjer sin trädesjord, om den består

af mer eller mindre styf lera, spelar ett säkert och vinst-

fjifvande sjiel.

Oin vi nu antaga en lös mullrik jord, äger i detta af-

seende ett motsatt förhållande rum. Låtom oss antaga, att

densamma är mättad med vatten, då den fryser. Följden

häraf är den, att de i sig sjelf icke strängt adhaererande par-

tiklar, som sammansätta mulljorden, från hvarandra aflägs-

nas, så att, då jorden åter upptinar, större eller mindre rum

bildas i jorden, hvilka innehålla luft. Om nu detta sker om

våren i en jord, som om hösten blifvit besådd med säd, är

det klart, att bredden lyftas upp till mer eller mindre grad. It

att rötterna sålunda utsättas för luftens omedelbara inverkan,
|

till stor skada för växtens vidare utveckling. Denna olägen- i

het kan icke afhjelpas på annat sätt än genom jordens me-
|

kaniska tillpackande sålunda, att den öfverfares med en vält. ,

Plöjning af så beskaffad trädesjord om hösten medför, af
j

lätt insedda skäl, icke den fördel, som vinnes då jorden be- l|

står af mer eller mindre styf lerjord. Men af vigt är att här !

fästa uppmärksamheten vid en observation af Julius Sachs,
\

att muUjord, då den fryser och åter upptinar, förlorat en i

del af sin förmåga att qvarhålla eller binda vattnet *). Han
|

*) LandwirthschaftJicho Vorsiichstationcn 1^ il. p!i£r. 19;j.
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anställde ett experiment sålunda, att han fyllde ett kärl af

jern, som i bottnet var försedt med ett afloppsrör och hade

ett lock för att förekonnna afdunstning, med fuktig humus,

som i torrt tillstånd vägde 422,5 gramm, och öfvergöt den flere

gånger med vatten till dess den var mättad dermed. Sedan det

öfverflödiga vattnet afflutit genom afloppsröret, och efter flere

tinnuar ingen droppe mera visade sig i rörets mynning, då

käiiet med jorden stått i en luft af O**, ställdes detsamma i

fria luften öfver en natt, hvarefter den fuktiga jorden var

genomfrusen. Kärlet ställdes nu, med sitt frusna innehåll,

att stå i ett rum af 10— 12<^ R. temperatur, hvarest jorden

upptinade efter G timmar. Härvid observerades, att då jor-

den begynte upptina, började vatten utflyta genom aflopps-

röret, hvilket fortfor, så länge smältningen varade. Tillsam-

nuintaget hade under denna tid 25,5 gramm vatten utflutit.

Då man nu härvid besinnar, att jorden blifvit mättad n)ed

vatten vid 0'\ att intet vatten afflöt, förrän den utsattes för

frostens inflytande, att vattnets afdunstning genom locket var

förliindradt, och slutligen att vatten åter begynte afflyta, då

jorden började upptina, och fortfor att flyta till dess jordens

upptining fullständigt inträdt, är det klart, att denna jord,

genom frostens injhjtande förlorat en del af sin kapillära

mnttninfjskapacitet. Den mulljord, med hvilken experimentet

anställdes, innehöll vid 0*^, förrän den bragtes att frysa, i 100

delar torr massa 108,8 delar vattten, men, sedan den upp-

tinat vid 0*^, endast 102,8 delar vatten. Dess vattenkapacitet

hade således minskats till omkring 6 %. Orsaken härtill är

icke med säkerhet utredd. Schumacher anser det sannolikt,

att detta fenomen beror på en genom frostens inflytande

framkallad förändring i mulljordens molekyler. Jag skulle

dock anse, att det anmärkningsvärda resultatet kan lätt för-

klaras sålunda, att, genom det i jorden innehållna vattnets
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öfvcrgång till is, en mangel icke kapillära rum bildades i jor-

den, och att dessa fylldes genom det frusna vattnets smält-

ning, hvaraf följden var, att vattnet icke af dessa kunde ka-

pillariskt qvarliållas, utan, i öfverensstämmelse med tyngd-

lagarne och det hydrostatiska trycket, utflöt genom aflopps-

röret i bottnet af kärlet. Jordens kapillära mättningskapa-

citet blcf af denna anledning förminskad.

Äfven i kemiskt afseende utöfvar frosten ett välgörande

inflytande på sådana jordarter, hvilka innehålla jernoxidul,

hvilken såsom väl bekant, der den förekommer i öfverskutt,

icke utöfvar fördelaktigt inflytande på vegetationen. Jern-

oxiden förekommer i jorden oftast förenad med syror såsom

humussyrad, kolsyrad m. m. jernoxid. Om nu dessa syror

beröfvas jernets föreningar, fälles jernet under form af jern-

oxidhydrat. Enligt hvad Limberger och Wittheim ådagalagt,

blir jernoxidhydratet, om detsamma utställes för frostens in-

flytande, mindre lätt lösligt. Jernoxidens fällning och upp-

lösning omvexla beständigt i jorden, och här gäller det såsom

lag, att en mindre löslig form af jernoxideu är fördelaktig

för vegetationen, emedan jernet icke i olöst tillstånd kan upp-

tagas af växterna, deremot om det är i lättlösligt tillstånd,

öfvei'går uti dem, så att deras utveckling häraf lider, af skäl

som vi icke anse oss här böra meddela, emedan detta beror

af den kemiska attraktionen. Åtskilliga syror som, bundna

vid jernet, bilda ett svärlösligt salt, och af sådan anledning

icke kunna komma växterna till godo, befrias från denna

svårlösliga förening, och förenas med andra baser af växter-

nas oorganiska närande ämnen, och kunna sålunda komma

växterna tillgodo. Vi anföra i detta afseende endast fosfor-

syran såsom exempel. Förenad med jernet bildar dcnsannna

fosforsyrad jernoxid, som är ett ganska svårlösligt salt. Om
nu genom frostens inflytande jernet från denna förening ut-
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fälles såsom jernoxidhydrat, blir fosforsyran frigjord från jer-

net, förenas med kali, uatron eller ammoniak m. m., med

livilken den bildar ett lättlösligt salt, och kan nu i denna

form tillgodogöras af växterna. Häraf följer att en jernhaltig

mulljord eller lerjord bör 2>l<>jas om hösten af den jordhru-

kai'e, som med omsorg vill tillgodogöra sig det växtnärande

kapital hans odlade jord innehåller.

Ljusets förhållande till åkerjorden.

Vi hafva pag. 133 anmärkt om de 3 olika strålar som

sanunansätta solljuset, och afhandlat värmestrålarnes vigtiga

och jag må säga lifgifvaude inflytande på jorden. Nu åter-

står att här betrakta de färgade och de kemiska strålarnes

inflytande. Vi känna till någon del det vigtiga inflytande, som

solljuset utöfvar på alla högre växter, hvilket likväl icke hör

till det ämne vi företagit oss att här afhandla. Vi anse oss

här endast böra anmärka, att beträfi'ande den verkan sollju-

set utöfvar på vegetationen, denna hänföres till de kemiska

strålarne, hvilka utöfva ett bestämmande inflytande på den

kemiska verksamhet, som karakteriserar växtens lif. Ehuru

man icke känner det inflytande solljuset utöfvar på jorden,

har man likväl all anledning till det antagande, att äfven

här detta inflytande består deri, att den kemiska omsättnin-

gen af ämnen i matjorden befordras genom solljusets, eller

närmare uttryckt de kemiska strålarnes, inflytande. Det

är klart, att denna verksamhet äfven befordras genom

den värme, som värmestrålarne tilldela jorden. Det enda

man i detta afseende känner, är, att ljuset verkar sönder-

delande på de huniusämnen matjorden innehåller, men att

denna verkan högst sannolikt inskränker sig till de ytligaste

lagren af matjorden. Såsom väl bekant, har man upptäckt en

form af syre, som blifvit kallad ozon. Denna syreform ut-
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märker sig framför det syre, som innehålles i den athmo-

sphaeriska luften genom egenskapen, att lättare och hasti-

gare förenas med andra ämnen, som härigenom syrsättas d. ä.

oxideras. Beträffande nu ljusets inflytande på jorden är det

högst sannolikt, att genom detsamma syre i det ytliga lagret

af jorden förvandlas till ozon, kvarigenom den oxiderande

verksamheten i jorden befordras.

Elektricitetens förhållande lill jorden.

Afven elektricitetens inflytande på jorden är föga be-

kant, ehuru man icke kan l)etvifla detsamma. Den beröring,

i hvilken jordens fasta beståndsdelar äro med vätskor, den

kemiska attraktionen emellan dessa, vattnets afdunstning m.

m. utveckla och bero högst sannolikt af elektriciteten. Det

är bekant, att den athmosphaeriska nederbörd, som kommer

jorden till godo, innehåller fri elektricitet, och att denna är

särdeles stark under heta sommardagar. Så har Schiihler fun-

nit, att den elektricitet som förekommer i ett regn, hvilket

faller i Juli månad, är 10 ggr så stark, som i det hvilket

faller i Januari. Man har således all anledning att antaga

elektriska strömmar i jorden. Peltier och Lamont*) antaga

hypothetiskt, att i jorden förefinnes en viss qvantitet negativ

elektricitet, hvilkens mängd icke förändras, men hvars för-

delning är föränderlig. Denna elektricitet kallar Lainont jor-

dens permanenta elektricitet^ till skilnad från den inducerade^

som framkallas i hvarjc isolerad kropp, den må vara per-

manent elektrisk eller icke, då den kommer i närheten till

en elektrisk kropp. Athmosphaeren d. ä. luften utan vatteu-

dunst äger ingen elektricitet, och kan hvarkon leda eller bi-

behålla elektriciteten. Vi känna, att en konduktör, som är i

*) Schumacher 1. c. pag. 278.
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beröring med en elektricitetsmaschin, kan laddas ined elektri-

citet, och att, då den erbjuder en glatt yta, elektriciteten i

deusaninia är jemnt fördelad. Men om nu en spets eller en

upphöjning anbringas på konduktörens yta, sanjlas här en

ökad qvantitet elektricitet, som under vissa förhållanden,

hvilka vi meddelat i inledningen, strömmar ut och gifver sig

tillkänna genom en gnista. Om nu, anmärker Lamont, jor-

dens yta skulle vara fullkomligt glatt, så skulle den elektri-

ska spänningen på alla punkter af denna yta vara lika stark.

Men denna jemnvigt stores af upphöjninfjarne på jordens yta

och genom dunster, som sväfva i atlimosphaeren. I det förra

fallet är det klart, att ju högre dessa upjjhöjningar öfver

jordens yta äro, i så mycket större mängd hopas elektricite-

ten i desamma. Beträffande den andra af de anförda orsa-

kerna till elektricitetens ojemna fördelning på jordens yta,

har man att skilja mellan två fall, uemligen om dunstmassan

är i beröring med jorden eller isolerad. I första fallet inträ-

der samma förhållande som på ett berg, elektriciteten lem-

nar den del af jordens yta, som står i beröring med dunst-

massan, och öfvergår på ytan af densamma. I det andra

fallet måste observeras, att hvarje kropp innehåller en obe-

stämd qvantiet latent d. ä. bunden elektricitet, hvilken, då

en annan elektrisk kropp kommer i dess närhet, blir fri.

Detta är orsaken dertill, att isolerade i luften sväfvande

unoln genoin den från jorden utgående fördelande verkan blifva

än positivt, än negativt elektriska.

Från jorden skulle således, enligt denna theori, ut-

strömma negativ elektricitet, som väl är af betydelse för

växtlifvet. Genom försök, anställda af Fichtner, har det blif-

vit utredt, att då en elektrisk ström ledes genom en viss

qvantitet jord, af de växtnärande ämnen densamma innehål-

ler en större mängd löses, än i dylik jord, hvilken icke
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varit utsatt tor elektricitetens inflytande. Fichtner antager,

att förniultnadc organiska ämnen, således mullkropparne isyn-

nerhet, framkalla elektriska strömmar i jorden, livilka verka

emellan de enskilda partiklar, som ingå såsom konstituerande

beståndsdelar i jorden.

Högst sannolikt förefaller det mig, med ledning häraf

och elektricitetens förhållande i allmänhet, att om i en be-

stämd jord ämnen från annat ställe tillblandas, den omedel-

bara följden häraf t», att härigenom elektriska strömmar

framkallas i jorden^ hvilka verka befordrande på den kemi-

ska omsättningen af de växtnärande ämnen densamma inne-

håller^ så att de bringas i en lättare löslig form. Man skulle

sålunda kunna förklara det af erfarenheten konstaterade fak-

tum, att jordblandningar i allmänhet, lerjord tillförd mxdl-

jord, och tvärtom midljord tillblandad lerjord m. m. äfven

der de ämnen som tillblandas icke innehålla synnerlig qvan-

titet växtnärande ämyien, dock ganska väsendtligt och, i för-

hållande till de ämnen desamma innehålla, i svårt förklarad

grad, befordra vegetationen i den jord som sålunda behandlas.

Vi veta, att olika kroppar, då desamma komma i beröring

med livarandra, framkalla elektriska verkningar. Med stöd

häraf anse vi det ganska antagligt, att genom förändring af

de elektriska molekylernas inbördes förhållande, en elektrisk

spänning framkallas med elektrisk ström såsom resultat, och

att det är just denna elektriska ström, som föranleder den

kemiska omsättning i jorden, hvilken bringar de växtnärande

ämnen densamma innehåller i en mera löslig form, hvaraf

följden är, att de kounna växterna till godo. Ganska sanno-

likt synes det oss, att just detta elektriska förhållande är den

egentliga orsaken till den kemiska attraktionen emellan olika

kroppar, hvaraf följden är, att baser och syror utbytas ge-

nom så kallad substitution. Detta står i ganska nära sam-
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manhang med det väl kända faktum, att om båda polerna

af en elektrisk apparat bringas nära hvarandra i vatten, detta

sönderdelas i sina beståndsdelar, af livilka syre samlas vid

den negativa polen, och väte vid den positiva o. s. v.

Om de orsaker, som verka på det lokala klimatet.

Då vi här företagit oss att meddela någj-a korta betrak-

telser öfver det lokala klimatet, är det klart, att vi helt och

hållet undvika att vidröra de omständigheter, som inverka på

klimatet i Finland i allmänhet, ehuru man lätt inser det nära

förhållande, som äger rum mellan det allmänna, om jag så

får uttrycka mig, och det lokala klimatet. Såsom väl bekant

utöfva jordens höjd öfver ha/vet, dess lutning mot horizonten

och dess läge med hänseende till den iiärmaste omgifningen

ett bestämmande inflytande på det lokala klimatet.

a) Jordens höjd öfver hafvets yta.

Såsom väl bekant, har man, då ett lands höjd skall

bestämmas, antagit verldshafvets yta, hvilken icke är under-

kastad vexlingar, såsom grund för denna bestämning. Haf-

vets yta antages vid denna bestämning = O, emedan den-

samma öfverallt är lika långt aflägsen från jordens medelpunkt,

en egenskap, som icke kan tilläggas det fasta land vi bebo,

hvilket utmärker sig genom höjningar och sänkningar, af den

mest omvexlande beskaflfenhet. Såsom väl bekant har man

kallat fast land, som är beläget i samma höjd med hafvets

yta ända till 500 fot derutöfver, lågland. 1 detta afseende

anmärka vi endast i förbigående, att det gifves fastland, som

är beläget lägre än hafvets yta. En betydlig del af vestra

Asien sänker sig ända till 300 fot under hafvets yta. I detta

land utgöra Caspiska hafvet och Aral sjön den lägsta delen

af denna bassin. Äfven i särskilda delar af Tyskland och
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Holland in. in. är det händelsen, att fasta landet är beläget

lägre än hafvets yta.

Vi liafva ofvanföre pag. 221 anmärkt att luften endast

till ganska ringa del uppvärmes af solstrålarne, emedan dessa

endast svagt absorberas af densamma, och att sfdedes luftens

temperatur hufvudsakligcn ökas genom värmens utstrålande

från jorden. Då nu en del af solens värmestrålar absorberas

af luften, om denna absorption ock är ringa, är det klart,

att ju längre väg dessa strålar liafva att passera förrän de

uppnå jorden, desto svagare måste de äfven verka på den-

samma. Häraf följer lika klart, att ju högre ett land är be-

läget, så mycket starkare måste äfven solen verka på det-

samma med jordens uppvärmning såsom resultat, då vi nem-

ligeii förutsätta, att den af jorden absorberade värmen icke

genast aflägsnas genom kalla luftströmmar, som strömma

öfver jorden. Ju högre en jord uppvärmes om dagen, desto

starkare aftager äfven dess temperatur om natten, i anseende

till den i detta fall ökade utstrålningen af värme. Bekant

är, att tätheten af en gas utöfvar ett positivt inflytande på

dess värmekapacitet, så att denna tilltager i nion af gasens

eller luftens förtunning. Den uppvärmda luften stiger till de

liöizre luftre!2;ionerna, hvarest luften är mera förtunnad och

dess värmekapacitet i följd deraf högre. Men den så kallade

latenta värmen kan icke uppfattas med känseln eller mätas

med thermometer, hvaraf följden är, att dessa högre luft-

lager, oaktadt deras högre latenta eller specifika värme, äro

kallare än de lägre. Denna låga temperatur tilltager ännu

af den orsak, att värme vida hastigare strömmar ut från en

förtunnad luft till den kalla vcrldsryinden. Detta är den fy-

siska orsaken till luftens aftagande temperatur i de högre

luftregionerna. Såsom vi ofvanföre liafva anmärkt, utvecklas

fri värme ifrån solstrålarne, endast då de träffa en fast kropp.
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Vi hatVa anmärkt, att luften dock upptager en ringa del af

solstrålarnes värme, att dessa således ju längre väg de pas-

sera genom luften, förlora mera af sin värme. Häraf följer

sfilcdes, att en högre belägen jord starkare uppvärmes af

solstrålarne. Men det luftlager, som hvilar öfver denna, upp-

värmes äfvcn i samma förhållande genom utstrålning från

jorden, och af skäl som blifvit anförda, afgår från jorden en

större värmeqvantitet från ett lägre beläget land. Om dagen,

så länge solen verkar, kan jordens temperatur under den

varma årstiden vara lika med den i ett lågland, men utstrål-

ningen af värme om natten är i ett högland betydligt star-

kare, med en starkare afkylning af jorden såsom följd. I ett

högland omvexlar jordens och luftens temperatur under olika

tider af dygnet och året i betydligt högre grad än i ett låg-

land. Genom direkt mätning af temperaturen har det blifvit

bekräftadt, att luftens temperatur aftager i samma förhållande

som den höjd, till hvilken man uppstiger i vertikal riktning. Så

fann Gay Lussac^ dä han år 1804 uppsteg i en luftballon

21,000 fot, temperaturen vara — 7,6^ R. då temperaturen på

jorden var -f- 24,8" R. Barral och Bixio, hvilka den 27 Juli

1850 ujipstego i en ballon, observerade temperaturen*) och

funno den vid:

2,300 fots höjd vara + l(3,o" C.

(j,000 „ „ „ H- 9,0 „

11,250 „ „ ,,
_ 0,5 „

15,360 „ „ „ — 7,0 „

18,990 „ „ „ — 10,5 „

lJ,öoO „ ,j „ o5,o „

21,060 „ „ „ - 39,0 „

Vid sådant förhållande är det klart, att det vid en viss

höjd skall inträffa, att temperaturen är så låg, att vattnet

*) Schumacker 1. c. pag. 286.
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stäiulii^t är fruset och snön aldrig smälter. Denna gräns är

don så kallade snögränsen, hvilken, 2^5, olika punkter af jor-

den, inträffar vid ganska olika höjd öfver liafvet. I detta af-

seende gäller den lag, att sn'ö<jränsens höjd öfver hafsytan

aftager ju längre man framskrider från eqvatorn till polerna.

Så befinnes snögränsen vid Quito nära eqvatorn inträffa vid

en höjd af icke mindre än 15,320 pariserfot, vid norska ku-

sten endast 2,220 par. fot, och sanunanfaller vid polen med

hafvets yta. Att intet växtlif är möjligt ofvanföre denna gräns

är klart. Vi hafva endast i förbigående anfört detta, ehuru

såsom bekant i Finland, med undantag af några fjäll i Lapp-

marken, icke förekommer någon snögräns.

Af det som blifvit antördt om temperaturens aftagande

i de högre luftregionerna och snögränsen är det klart, att

temperaturen i ett så kalladt högland eller högslätt måste

följa samma lagar, så att medelteynjjeraturen derstädes afta-

ger i samma förhållande, som dess höjd öfver hafvet tilltager.

Detta synes ganska anraärkningsvärdt, då man känner att so-

len verkar starkare på sådan jord, men förklaras derigenom,

att värmens utstrålning från jorden i sådana fall är starkare,

då den kalla luften strömmar öfver jordens yta. I samman-

hang härmed anse vi oss endast böra anmärka, att luften i

omkretsen af en högslätt är kallare än i midten af densamma,

emedan äfven här mera värme utstrålar än från midten. Så

har man funnit årets medeltemperatur i midten af högslätten

i Santa Fe de Bogota utgöra 14,5'\ då den i ränderna af

samma högslätt utgör endast 13,i"\ Utom den geographiska

bredden verka i detta afseende äfven andra förhållanden, som

vi dock anse oss icke här bchöfva vidröra. Vid sådana fy-

siska förhållanden som förekomma i högländer, är det klart,

att temperaturen under året och dygnet måste vara ganska

omvexlande. Så observerade A. v. Ilumboldt på högslätten
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Caxamarka i Peru, hvarest uiGtleltemperaturen för året be-

fanns vara -f-
16^, att tliermometern, som middagstiden kunde

stiga till 25*^, kort före solens uppgång hade nedgått till en-

dast 8*^. Ehuru såsom redan nämndes högländer icke före-

komma i Finland, och allra minst äro föremål för kultur,

hafva vi dock för fullständighetens skull meddelat de fysiska

förhållanden som äga rum i dylika trakter. Beträffande tem-

peraturen i dalar så är den, såsom man på förhand kan

finna, beroende af dessas höjd öfver hafvets yta, men ett

vigtigare inflytande utöfva de vindar, som i följd af dalens

läge kunna intränga i densamma. I detta afseende är det

klart, att temperaturen måste vara högre i en dal som är

öppen för de varma sydliga och vestliga vindarne, än i den

som genomtränges af den kalla nord- och ostvinden.

Emedan luften, såsom vi ofvanföre meddelat, har vist,

är det klart, att den utöfvar tryck på alla föremål på hvilka

den hvilar, och att detta tryck tilltager med höjden af den

tryckande luftpelaren. Luftens högre eller lägre tryck utöfvar

ett bestämmande inflytande på vattnets afdunstning, sålunda,

att afdunstningen är starkare och hastigare vid ett svagare

lufttryck. Denna lag gäller äfven för vattnets kokjDunkt och

afdunstning. Vid hafvets nivå kokar vattnet vid lOO*' C, så-

ledes vid ett medel barometerstånd af 760 millimeter. Såsom

bekant sjunker barometern i samma förhållande, som höjden

öfver hafvets yta tilltager. Så har man funnit medelbarome-

terståndet i Potosi (Peru), vid en höjd öfver hafvets yta af

13,220 fot, utgöra endast 417 millimeter. Häraf följer såle-

des, att vattnets kokpunkt måste aftaga med tilltagande höjd

öfver hafvets yta. Vid anställda försök i detta afseende har

man erhållit följande värden för vattnets kokpunkt och ba-

rometerståndet vid olika höjd öfver hafvet.
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orter tillföres jorden äfven större mängd vatten genom neder-

börd, emediin, då varma och fuktiga luftströmmar stryka öf-

ver högre belägen kall jord, luften afkyles dervid, en stor del

af dess vattendunst afskiljes såsom droppbart flytande och

nedfaller på jorden. Vid högre temperatur åter i ett hög-

land ökas bildningen af droppbart flytande vatten, under form

af dagg. Af dessa förhållanden kan man således draga det

praktiska resultat, att å kalla och fnJdiga lokaler sand- och

kalkhlandad jord, i högland deremot, der lufttemperaturen är

hög, mera le7'blandad jord är för kulturen mera gynnsam.

I förra fallet tränger vattnet lättare genom jorden och den-

samma uppvärmes, i det senare modifieras vattnets för starka

afdunstning från jorden.

b) Jordytans lutning mot horizonten.

Såsom väl bekant, utöfvar den odlade jordens lutning

mot horizonten ett vigtigt inflytande på dess fysiska karak-

ter, och den fördel med hvilken växter å densamma kunna

kultiveras. I detta afseende äga mångfaldiga olikheter rum.

En jordyta, hvilken mot sänklodet bildar en rät vinkel (90*^)

kallas horkontal, plan. Hvarje större eller mindre afvikelse

från 90'* vinkel antyder en motsvarande lutning mot hori-

zonten. Sådan jord kallas sluttande, och den vinkel den-

samma bildar med sänklodet är uttryck af jordens större

eller mindre sluttning. Det är klart, att icke någon jord

kan qvarstanna på en klippbrant, som med jordens yta bil-

dar en rät vinkel, och att denna olägenhet aftager med för-

minskningen af denna vinkel. Pä en yta med lutningsvinkel

af 40" kan lös jord endast med svårighet qvarstanna, i hän-

delse å densamma förekomma afsatser. Jordpartiklarnes egen

tyngd, regn, snösmältning m. m. kunna lätt föranleda, att den

förvittrade jorden bortföres från sådana platser. Vid en lutning

17
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i

af 40—50" kan jorden icke med fördel användas till annat

än skogskultur, emedan i detta fall trädens rötter äro ett i

medel att binda jorden, så att den icke af en eller annan
'

orsak aflägsnas från stället. Vid en lutning af 30" kan, af

lätt insedda skäl, jorden icke brukas med dragare och van- I

liga åkerbruksredskap, endast med hackor m. m. Sådant är
'

fallet på de så kallade vinbergen. Redan vid en lutning af i

15—20" är en åkerjord icke säkerställd, att den icke kan :

bortföras genom vattenströmmar, hvilka med större lätthet i

1.
i

flyta från jorden, ju starkare den sluttar. Ofvanföre pag. 148
!

—153 hafva de olika fysiska karaktcrer blifvit meddelade,
;

hvilka utmärka lerjord och sand mylla, i afseende å dessa
;

jordarters förhållande till vattnet, och af dessa framgår, att
|

en åkerjord, som utgöres af lerjord, äger ett högre värde för
j

kulturen om den är något sluttande, än om sådan jord skulle
j

vara horizontal. Detta vilja vi anföra endast i förbigående, i

och uttala deremot såsom en allmän regel, att en jord, som
\

har sådan lutning, att vattnet fullständigt kan afdelas, är '

lämplig för kultur af höstsäd, den jord åter, der detta icke
''

är fallet, för ängskultur och odling af vårsäd. Förrän vi af- \

sluta denna korta betraktelse öfver jordens lutning mot ho-

rizonten, anser jag mig likväl böra tillägga några ord om
;

solens inflytande på mer eller mindre sluttande jord.

Det är väl bekant, att då solstrålarne träfta ytor, som
;

reflektera dem, dessa till större mäncid återkastas i samma \

föi'hållande, som de träffa ytan under en vinkel, hvilken af-
j

viker från 90", och att kroppeii uppvärmes mindre i den mon
^

flere solstrålar reflekteras. Om vi nu tillämpa denna fysiska i

sanning på sluttande jord, är det klart, att de om morgonen i

snedt fallande solstrålarne mer eller mindre lodrätt träffa

sluttande jord, i samma förhållande som den är brant, men

att denna lodräta riktning aftager till middagen, och då en-
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dast i en ganska sned riktning träffar t. ex. en lodrätt stå-

ende klippvägg. Följden häraf är den, att en lodrät vägg

uppvärmes vid solens uppgång mera än en plant sluttande,

men att denna uppvärmning a.ftager med solens tilltagande

höjd på himlalwalfvet, då vi nemligen förutsätta, att jorden

är tillgänglig för morgonsolens strålar, såsom förhållandet

är dä jorden sluttar åt öster.

Af vigt i detta afseende är väderstrecket, mot hvilket

en odlad jord sluttar. Om vi antaga, att en åkerjord sluttar

från vester åt öster, så är det klart, att densamma från so-

lens uppgång till aftonen bestrålas af solen. Antages åter,

att sluttningen äger rum i en riktning från norr till söder,

så belyses den nästan hela dagen och företrädesvis af mid-

dagssolens nära lodrätt fallande strålar. Emedan de flesta

strålar absorberas, då de falla i denna riktning på en yta,

måste den jord, som bestrålas af middagssolen starkast ab-

sorbera solstrålarne, och derigenom i högre grad uppvärmas

än den, som träffas af morgon- och aftonsolens sneda strå-

lar. Häraf kan man således draga det resultat, att en jord

med åt söder sluttande läge, hvilken träffas af solstrålarne

från morgon till qväll, dervid solstrålarne^ med solens till-

tagande höjd på himlahvalfvet^ i oafhrntet stigande propor-

tion absorberas^ måste iippjvärmas mera än en jord der detta

icke är förhållandet. Att luftens temperatur i samma för-

hållande tilltager anser jag mig endast i förbigående böra

anmärka. Äger jorden sluttande läge åt öster, bestrålas den-

samma om morcjonen och åt vester om aftonen af solen och

vinner härigenom jemte luften en ökad temperatur. En syd-

västlig eller sydostlig sluttning är i detta hänseende mera

gynnsam än den vestliga och ostliga; ty i detta senare läge

kan jorden icke beliörigen blifva uppvärmd af solstrålarne,

så att ett öfverskott af värme skulle uppstå, emedan solstrå-
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larnes värmande kraft aftager, med solens sänkning mot ho- i

rizontcn. Beträffande åter det uordvestliga. nordliga och nord-
'

osthga läget, mottager jorden från solen endast de i ringare
|

grad värmande strålarne om morgonen och på eftermiddagen, i

Vid anfördt förhållande är det klart, att jorden, vid sydost-

ligt, sydhgt och sydvestligt läge, äger en högre temperatur *

än vid andra lägen, bland hvilka nordlig sluttning i allmän- 1

het är den ofördelaktigaste. Vid sydlig sluttning smälter snön I

dessutom om våren tidigare, och i jorden inträder i samma
j

förhållande förr en högre temperatur, hvaraf följden är den,

att vegetationen på sålunda belägen mark begynner tidigare.

Att vid nordlig sluttning ett mottsatt förhållande äger rum

i afseende å snösmältningen, å jordens temperatur och vegeta-

tionens begynnelse om våren, följer af livad som ofvanföre

blifvit anfördt.

Men om ock jordens sydostliga och sydliga läge i af-

seende å temperaturen äger ett afgjordt företräde, utöfva

dock nattfroster, som i vårt klimat äro så vanliga om våren,

sedan snön smält, ett ofördelaktigt inflytande på vegetatio-

nen. Då vattnet, som innehålles i jorden, fryser till is, in-

tager det såsom väl bekant en större volym och lyftar väx-

terna med sina rötter upp. Då denna is åter smälter om

dagen, blottas rötterna till stor skada för de odlade växter-

nas utveckling, så att en stor del af desamma af denna orsak

dö ut. Såsom ofvan anförts, är detta isynnerhet förhållandet

i de fall, der jorden utgöres af lös mylla, då lerjord är min-

dre utsatt för denna olägenhet; följaktligen är lerjord eller

lermylla^ vid jordens sydliga eller sydostliya sluttning, för-

delaJdigare än lös mulljord eller sand.

Förrän jag afslutar denna betraktelse, anser jag mig

böra anmärka, att en sluttande jords värde för kulturen äf-

ven bestämmes af de vindar för hvilka den företrädesvis är
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utsatt. Väl bekant är, att den nordliga vinden är kall ocli

torr, den ostliga deremot äfven kall, ehuru i mindre grad,

och fuktig. Sydlig vind är varm, men föga fuktig, vestlig vind

deremot icke så varm, men fuktig. Sydvestvinden är varm

och fuktig, nordostvinden deremot kall och fuktig, under de

klimatiska förhållanden som råda i Finland, Det är klart,

att en sluttande åkerjords verkliga värde äfven bestämmes

af de vindar för hvilka den är utsatt, och att den jordmån

af hvilken den består är af ett positivt inflytande. Om vi

t. ex. antaga att jorden är besvärad af vatten, och att det-

samma endast med svårighet afdunstar derifrån är det klart,

att torra vindar i detta afseende utöfva ett fördelaktigt in-

flytande, men att dessa skadligt inverka på en jord, från

hvilken afdunstningen sker med lätthet. Det förra är fallet

med lerartad jordmån, det senare med en jord, som är mer

eller mindre lös och innehåller sand, hvilken genom fuktiga

vindar vinner en behöflig tillökning af den ringa grad af fuk-

tighet sådan jord innehåller. Att i allmänhet kalla vindar

verka ofördelaktigt, varma deremot gynnsamt på vegetationen

anmärka vi endast i förbigående. Af hvad som blifvit an-

fördt finner man, huru många faktorer samverka vid ujyp-

shattningen af en åkerjords verkliga värde för vegetationen^

faktorer som stå i det närmaste sammanhang med de fysiska

förhållanden, som utöfva inflytande jyå de odlade växternas

fullständiga utveckling. Att dessa, vid en rationell uppskatt-

ning af den odlade jordens verkliga värde, böra tagas i be-

traktande är klart, men vi framställa endast såsom en fråga

hvilken vore värd att besvaras: har detta hos oss blifvit ob-

serveradt vid den värdering af jorden, som skett för ett eller

annat ändamål'^



254

c) Jordens läge med hänseende till den

närmaste o mg i fn in gen.

I detta afseeude anse vi oss här böra fästa uppmärk-

samhet endast vid det inflytande skog och närbelägna vatten-

drag utöfva på den odlade jordens och luftens temperatur.

a) Skogens injlytaiide på det lokala Mimatet.

Såsom väl bekant, faller icke allt det vatten, som regnet

medför, i skogsmark omedelbart på jorden, utan stannar å

trädens blad m. m., hvarifrån detsamma till en del upptages

och till en annan del småningom från blad till blad, i öfver-

ensstänunelse med tyngdlagarne, faller ned på jorden. Den

jord, som tillhör skogsmarken, är rik på humus, och äger i

sammanhang härmed, enligt hvad jag ofvanföre pag. 1G6 an-

märkt, en hög mättuingskapacitet. Vegetationen i denna jord

utgöres, såsom väl bekant, i en tät skog endast af moss-

växter, hvilka likaledes kunna upptaga en stor mängd vatten,

en egenskap som är närmast beroende af deras organisa-

tion. Det är klart, att det vatten, som i form af regn i skogs-

mark faller på jorden, till en betydlig qvantitet upptages af

matjordlagret och af den här förekommande vegetationen,

och sålunda är jemnt utbredd öfvcr jordens yta, så att det

icke sandas i särskilda vattenbehållare å lägre punkter af

jordytan. Vid riklig tillgång på vatten, till större qvantitet

än den, som af dessa förhållanden kan bindas, om jag så

får uttrycka mig, silas detsamma långsamt genom de moss-

artadc växterna och jorden, och sandas sedermera till källor

m. m., hvilka gifva ursprung åt bäckar af större eller min-

dre dimensioner, genom hvilka vattnet från skogsmarken får

tillfälle att afrinna till den lägre belägna marken. Saknas

nu dessa vilkor för vattnets småningom skeende aflopp, till

följd af skogens förstöring, så afflyter vattnet, vid inträtiaude
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ymnigare nederbörd, hastigt från den högre belägna f, d.

skogsmarken och kan sålunda å slättmarken åstadkomma

öfversvämningar, hvilka utöfva ett skadligt inflytande på den

odlade jorden. Är vattenströmmen stark, till följd af den od-

lade jordens sluttande läge, medför vattnet äfven jordpartiklar

från ytan, hvilka transporteras till lägre belägen jord, och

afsätta sig från vattnet, der detsamma flyter långsammare.

Om dessa förhållanden vittnar Rhones och Iseres svåra öfver-

svämning i omgifningen af Lyon år 185G, som förorsakades

af skogens förstöring ä de berg från hvilka dessa floder taga

sitt ursprung. För att förekomma sådan olycka för framtiden

hade förslag uppkastats att gräfva storartade dammar, hvilka

skulle samla det nedströmmande vattnet, men i detta fall

skulle endast en sumpmark kunnat vinnas, jemförlig med de

Pontinska träsken i Italien, hvilkas uppkomst berott af sko-

gens hejdlösa förstöring. Det rationella sättet att förekomma

Rhoneflodens förhärjande öfversvämning, är att genom sådd

och plantering återställa skogen å höjderna, då jemnvigten

återställes. I Finland hafva under de senare aren de öster-

bottniska strömmarna icke sällan stigit öfver sina bräddar,

och anställt större eller mindre skada å den öfversvämmade

jorden. Orsaken härtill bör sökas i skogens hejdlösa förstö-

ring å de höjder, från hvilka de taga sitt ursprung, och det

rationella medlet, alt förekomma sådana öfversvämningar, är

att pä ett eller annat sätt återställa den förstörda skogen^

med dess naturliga vegetation. Skogens förstöring är orsak

till missväxt, fattigdom och sedligt förfall i många af natu-

ren väl lottade länder i Europa, såsom Grekland, Spanien,

Italien, och äfven vissa delar af Tyskland m. m. Med af-

seende ä skogens inflytande på nederbörden och mossvege-

tationens förmåga, att upptaga stor qvantitet vatten, som vid

inträffande öfverskott, långsamt flyter genom densamma och
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i jorden är det klart, att om skogen förstöres, minskad neder-

börd och vattnets hastigare afllöde måste vara eu naturUg

följd dcraf, ätVensora att skogsbäckarna icke mera erhålla

ett fortfarande tillopp af vatten, och under torra somrar upp-

friska slättbygden, utan uttorka, hvaraf ett menligt inflytande

på slättmarken måste inträffa såsom följd. Att genom sko-

gens aflägsnande jorden förlorat den källa till förökande af

dess humus, och att sådan jord, i st. f. att vinna i värde

genom de på jorden nedfallna bladens förmultning, tvärtom

förlorar den humus den inneJiåller genom dess sönderdelning

i kolsyra och vatten, anser jag mig endast i förbigående böra

anmärka.

Vi hafva i det föregående anmärkt, att vatten samlas

i skogsmark och att detsamma af lätt insedda skäl ganska

långsamt afdunstar, i samma förhållande som skogen är tät

eller den derstädes förekommande mossvegetationen rik. Eme-

dan nu denna afdunstning försiggår långsamt och är fortfa-

rande, är det klart, att jordens och luftens temperatur i

skogsmarken måste vara lägre, emedan värme bindes vid vatt-

nets öfvergåug i dunstform och detta värme tages från jorden.

En annan orsak till jordens lägre temperatur, i förhållande

till den, hvarest skog icke finnes, är att jorden alldeles icke

eller ofullständigt träffas af solstrålarne. Då lui om somma-

ren jorden uppvärmes af solstrålarne, och luften här i samma

förhållande uppvärmes, är det klart, att den kallare luften i

skogen måste strömma ut öfver slättbygden. Denna luft är

äfven fuktig, innehåller en större mängd vattendunst, och

verkar härigenom i den heta zonen lifgifvande på den i slätt-

marken törstande vegetationen. Häraf följer således, att luf-

ten är fuktig oclt klimatet strängare i de länder, der vid-

sträckta skogar förekomma. Är jordens kapillära mättnings-

kapacitct i sådana länder hög, såsom fallet är med lerjord.

i
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hiimusrik jord in. in., besväras sådan jord Jif fuktighet. Vid

sådana förhållanden måste, af lätt insedda skäl, äfven luf-

tens medeltemperatur under året vara lägre, än der ett mot-

satt förhållande äger rum i afseende å skogen. Om vi nu

härvid taga i betraktande, att i den heta zonen luften inne-

har en hög temperatur och är ganska torr, i den tempere-

rade zonen och i än högre grad i vårt nordiska land är kall

och fuktig, är det klart, att skogens inflytande på vegetatio-

nen i hvartdera fallet är ganska olika. I sydligt klimat lida

de odlade växterna af luftens alltför höga temperatur och

ringa grad af fuktighet, i vårt nordiska klimat deremot af

för låg temperatur. Häraf följer således klart: att skogar i

den heta zonen minska luftens för vegetationen skadliga torr-

het och höga temjjeratur, och således utöfva ett välgörande

inflytande på de växter som odlas, i vårt nordiska klimat

deremot ökar klimatets stränghet, till skada för de odlade

växterna. Med anledning af detta förhållande är det ratio-

nellt att hihehålla skogen i den heta zonen, men minska den-

samma i ett land hvarest klimatet är strängt. Skogen för-

störing i sydliga länder är orsak till det aftagande af vege-

tationen, hvilket nu utmärker dessa länder, såsom Palestina

m. m., i förhållande till den tid då skogar ännu funnos i

landet; i den tempererade zonen deremot är åter skogens

minskning ett praktiskt uttryck af kulturens framsteg, hvaraf

följden är, att luftens medeltemperatur för året höjes, klima-

tet blir mildare och luften mindre fuktig, och att således den

gräns vid hvilken växter, som trifvas endast i ett sydligare

klimat, sedan detsamma genom skogens uthuggning blifvit

mildare, i samma förhållande förflyttas mot norden.

Vi hafva ofvanföre meddelat det inflytnnde skogsmar-

ken utöfvar på nederbörden, och olika vindars inflytande på

luftens och jordens temperatur, fuktighet m. m., hvilket är
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uf positiv betydelse för clen framgång lued hvilken de odlade

växterna utveckla sig. Häraf följer klart, att kulturens fram-

gång i detta hänseende står i det närmaste sammanhang med

en rationell reglering af förhållandet mellan skog och odlad

jord. Rationellt är, att^ med afseende å jordens geographiska

läge, ordna detta förhållande så, att olägenheterna af skogens

närvaro undvikas och fördelen af dess undanrödjande vinnes.

Hvarje land är utmärkt genom sitt klimat, i hvilket luftens

temperatur ocli fuktighetsgrad spela liufvudroleu. Vi veta, att

en viss grad af värme och fuktighet är den förmånligaste för

de växter, som äro föremål för kultur. Om nu klimatet är

allt för hett och torrt, såsom förhållandet ä]* i den heta zo-

nen, är det klart att jorden besväras af sannna olägenheter,

och att således skogens omsorgsfulla vård och upprätthål-

lande i detta afseende är det rationella korrektivet. Jorden

hos oss är kall och fuktig till en grad, som utöfvar ett skad-

ligt inflytande på de odlade växterna. Rationellt är således,

att aflägsna skogen, der den förorsakar dessa olägenheter.

Men regleringen af dessa förhållanden fordrar den största

uppmärksamhet och omsorg, om de olägenheter skogens när-

varo medför., skola undvikas och fördelarne af densamma lik-

väl qvarstå. I Finland är, med undantag af kusten och skär-

gården, luften i allmänhet torr. Häraf följer således, att sko-

gens rationella behandling och vård är af större vigt, ju

längre odlingen framskrider från kusten inåt landet. Från

den högre norden der snögränsen allt mera närmar sig liafs-

ytan, komma kalla vindar, hvilka nedsatta luftens och jordens

temperatur i de trakter, som de bestryka. Skogen medför

såsom ofvanföre blifvit meddeladt lokalt samma verkan, men

kan å andra sidan skydda nedanförc belägna trakter. I Fin-

land förekomma icke några högslätter, hvarest jorden kulti-

veras. Rationellt är således, att från slätter och lindrigt
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sluttande mark aflägsua skogen och å denna jord odla ädlare

växter, som äro föremål för kultur, men vårda densamma på

höjderna. Följden häraf är ganska naturligt den, att en källa

för luftens låga temperatur på slättlandet med skogen af-

lägsnas, och att genom skogens bibehållande på höjderna,

de kalla nordliga vindarnes afkylande inflytande på den od-

lade jorden förekommes. Taga vi härvid ännu i betrak-

tande, att en jord, som besväras af vatten, hvilket icke har

ett fullständigt aflopp, till följd af vattnets afduastning äfven

är en källa till köld, som från sitt håll bidrager till klima-

tets stränghet, kan man af dessa förhållanden draga det re-

sultat, att klimatets förbättrande i Finland beror på tre vä-

sendtliga vilkor:

l:o skogens aflägsnande från slättmarken och sidländ

jorJ, som kunna odlas så att de frambringa ädlare växter;

2:o skogens omsorgsfulla vård på höjderna, och

3:o befordrandet af vattnets aflopp från den jord, som

lider af vatten.

Genom omsorgsfullt uppfyllande af dessa vilkor, hvilka

alla äro lika vigtiga för klimatets förbättrande, hysa vi intet

tvifvel derom, att icke det finska klimatet skall kunna mil-

dras, så att växter som i närvarande tid icke kunna uthärda

klinuitets stränghet, i en framtid skola kunna med framgång

odlas i vårt undangömda fädernesland. Vi tillägga här endast

i förbigående, att Finlands innevånare, i afseende å upprätt-

hållandet af värmen i boningsrummen under den långa vin-

tern, äro hänvisade endast till skogen, och att således äfven

detta betydliga behof, vid det rationella förfarandet med sko-

gen, icke får förbises, om möjligheten att lefva och bo i Fin-

land icke skall äfventyras.

I sammanhang med skogens inflytande på det lokala

klimatet, anser jag mig ännu böra tillägga, att äfven berg
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iitötV.M iiiflytaiKlo i d(;ttu hJlnseende. Härvid spelar bergets

läge i torliållando till jorden en åtgörande rol, sålunda, att

de för vegetationen gynnsanmia eller skadliga vindarne torliiu-

dras att strömma öfver jorden. Så är det klart, att ett odladt

lält, som, till följd af ett nära beläget berg, är öppet för

de sydliga och sydvestliga vindarne, men skyddas för de kalla

nordliga och vestliga vindarne, är utmärkt genom ett mildare

klimat än der ett motsatt förhållande äger rum. Luften och

jorden innehafva, i det förra af de antagna fallen, värme

och fuktighet i en för de odlade växternas utveckling gynn-

sam grad.

h) Vattnets injiy tände 'på det lokala klimatet.

I detta afseende hafva vi att fästa uppmärksamhet vid
\

jordens läge nära hafvet, någon större insjö, en flod med \

fors och njer eller mindre hastigt flytande vatten samt sump-
.|

trakter, hvarest vattnet är stillastående. Det är väl bekant,
'

att land och vatten äga en ganska olika värmeledande för-

måga, till förmån för jorden, äfvensom att jordens svarta \

färg bidrager dertill, att densamma hastigare och fuUständi- ,

gare absorberar jordens värmestrålar. Följden häraf är den,

att jorden om dagen hastigare uiypvärmes af solstrålarne än
v,

vattnet, men att det en gång ujjjyvärmda vattnet hihehåller ,'

denna värme längre tid än jorden. Den hvardera omgifvande i

athmosphaeriska luftens temperatur är häraf beroende, så att

luftens värmegrad om sonnnaren är högre på landet, än öf-

ver hafvet, hvaraf följden är, att om dagen den kallare luften

från hafvet måste strömma åt landet. Sjunker jordens tempe-

ratur, genom starkare värmeutstrålning om natten, till den
^|

grad, att den blir lägre än hafvets, hvars värmeutstrålning !^

är svagare än landets, inträffar ett motsatt förhållande, så f

att luftströnnnen går i en riktning från landet åt hafvet.
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Hafsvattnet bibehåller, till följd af sin svagare utstrålijings-

förmåga, den värme detsamma mottagit om sommaren längre

än jorden, då jorden af ofvan anförd orsak åter om hösten

afliyles tidigare än hafvet. Luftströmmarne från liafvct äro

af sådan anledning senare pä hösten varmare än de från

landet, och jorden i dessa trakter afkyles om hösten lång-

sammare, än der landet icke är beläget nära hafvet, en större

insjö, eller en flod. Frosten inträffar äfven senare om hösten

på sådana odlade lokaler, och de odlade växter, som äro

ömtåliga för frost, stå af sådan anledning om hösten länge

gröna, då de från kusten mera aflägset växande af samma

art, längesedan blifvit af kölden förstörda.

Vattnet, som om vintern blifvit afkyldt, uppvärmes, till

följd af dess svagare värmeledande egenskap, icke om våren

i samma förhällande, som jorden, hvilken äger en högre

värmeledande förmåga. Följden häraf är den, att jorden i

kustlandet och skärgården om våren är kallare i följd af de

kalla hafsvindarnes inflytande, än längre inåt landet. Af dessa

fysiska förhållanden kan man således draga den slutsats, att

jorden om våren längre tid besväras af låg temperatur i kust-

landet och skärgärden, än inåt landet, då ett motsatt förhål-

lande äger rum om hösten. Också detta bekräftas äfven af

erfarenheten, som visat, att då ännu icke tecken till begyn-

nande vegetation visar sig i trakten af Helsingfors, densamaa

redan en svensk mil inåt landet är icke obetydligt framskri-

den. Äfven härvid utöfvar en större insjö och floder samma

inflytande som hafvet på jordens temperatur, och detta i än

större grad, då floden bildar en fors eller hastigare ström.

Medeltemperaturen för året är på sådana ställen högre än

der motsatta lokala förhållanden äga rum, och fäster man

uppmärksamhet vid medeltemperaturen under de olika års-

tiderna, äger det förhållande rum, att densamma om som-
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maren är lägre, men om vintern högre å sådana lokaler, som

omgifvas af större vattendrag. I detta afseende utöfvar vatt-

nets tillfrysning om vintern ett positivt inflytande, hvilket

ådagalägges af det faktum, att, då medeltemperaturen i Stock-

holm under Januari månad befunnits vara — 3,42** R., den-

samma i lleykiavik, på sydvestra kusten af Island är endast

0,97", ehuru Island är beläget vida nordligare. Det om vin-

tern icke tillfrysande Atlantiska hafvets närhet är orsaken

till detta förhållande.

Dessa förhållanden utöfva äfven inflytande på luftens

fuktighet, hvilken åter i sin ordning verkar på jorden. Så är

luften i kustländer eller i närheten af vattendrag fuktigare

än å lokaler, som äro aflägsna från vatten. Om en jord inne-

har det läge, att den träfi'as af vindar, som passerat längre

sträcka öfver hafvet, och sålunda äfven i samma förhållande

äro fuktiga, så ökas deraf fuktigheten i det luftlager som be-

täcker landet, och ju mera man aflägsnar sig från kusten,

desto mera aftager äfven luftens fuktighet, och den vatten-

qvantitet, som tillföres jorden genom regn. Så har man fun-

nit, att då regnqvantiteten för året å Tysklands slätter antages

= 1, densamma på kusten af England är = 1,75, i det inre

af landet deremot endast = 1,17. Ju större yta vattnet in-

tager, desto vidsträcktare verkar detsamma äfven på luftens

och jordens fuktighetsförhållande inåt landet; små vattendrag

verka endast på den i vattnets omedelbara närhet belägna

luften och jorden.

Beträftande sumptrakters inflytande på det lokala kli-

matet, äger ett motsatt förhållande rum. Med sumptrakt

förstå vi en af vatten besvärad jord, från hvilken vattnet ej

har tillbörligt aflopp. I samma förhållande som vattnets af-

lopp är mer eller iniiulre liindradt, är äfven dess afdunstning

den enda utväg, genom hvilken den lokalt ökade vattenqvan-
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titen kan aflägsnas eller minskas. Genom vattnets öfvergåiig

i dunstform bindes, såsom väl bekant, värme, hvilket tages

från jorden. Det är klart, att sådan jord genom denna förlust

erliållcr en lägre temperatur icke allenast å det ställe der

afdunstningen äger rum, utan äfven i den närbelägna trak-

ten, genom den förminskning af luftens värme, som förorsakas

häraf. Detta är den fysiska orsaken dertill, att jorden icke

allenast i sump- eller kärrtrakt, utan äfven i närheten af

sådan jord äger en lägre temperatur, hvilket förhållande för-

minskar dess värde. Med anledning häraf är det klart, att

det rationella sättet att öka sådan jords temperatur och så-

lunda höja dess värde för kulturen, är att afiägsna orsaken

till detta menliga förhållande, d. ä. bereda vattnet från kärr-

jorden aflopp, så fullständigt som lokalen medgifver, och ut-

dika jorden. Det stillastående vattnet blir flytande, och de

kapillära strömmarna i jorden befordras till kanalen och di-

kena, om dessa hållas gräsfria, så att de kapillära lagarne

kunna göra sig gällande. Genom en sådan förändring af jor-

dens lokala fysiska beskaffenhet, ökas dess värde för kultu-

ren i samma förhållande, som vattnet mer eller mindre full-

ständigt kan aflägsnas genom utdikning.

Såsom väl bekant, utöfva sjöar och floder inflytande på

den närbelägna jordens vattenhalt, och i detta afseende är

det icke genomsläppande jordlagrets höjd, i förhållande till

vattnets niveau i sjön eller floden, af högsta betydelse. Om

t. ex, det jordlager, som icke genomsläpper vattnet, ligger

högre än vattnets niveau, så afflyter det vatten, som genom

nederbörd tillföres jorden, ifrån detta lager till sjön eller flo-

den. Om nu denna alf äger en jemn sluttning mot sjön, är

det klart, att icke något vatten tränger i alfven. Men är åter

ytan af det icke genomsläppande jordlagret belägen lägre än

vattnets niveau i floden eller insjön, är det lika klart, att
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Viittuct hili" blir hydrostatiskt och att, ju inera detta lager

iiänuar sig matjordslagret, äfven denna i samma förhållande

måste besväras af vatten. Man inser häraf lätt, att detta

förhållande i den rationella odlinsfens intresse icke kan af-

hjelpas på annat sätt, än genom att sänka vattnets niveau i

floden eller insjön, så att detsamma står lägre än ytan af

det icke genomsläppande jordlagret. I detta fall erhåller så-

dan jord ett för kulturen af ädlare växter framstående värde,

som tilltager i samma förhållande, som lokalen medgifver en

så stark fällning af vattnets niveau, att densamma står lägre

än ytan af det icke genomsläppande jordlagret. Om nu ytan

af detta lager icke är jemnt sluttande, utan fördjupningar

förekomma här och der, är det klart, att å de ställen hvarest

det icke genomsläppande jordlagret står lägre, än å den om-

gifvande lokalen, bildas källor, hvilka af ofvanföre utredd

orsak, icke kunna fullständigt torrläggas såvida bottnet af

det afledaiide diket icke står något lägre än ytan af det icke

genomsläppande jordlager, som utgör källans botten. Dessa

äro de förhållanden, hvilka fordra uppmärksamhet vid till-

tänkt torrläggning af en jord.

Den praktiska tillämpningen häraf är den, att om mat-

jordslagrct, af t. ex. 12 tums mäktighct, hvilar på ett icke

genomsläppande lerjordslager, som utmärker sig genom sin

plasticitet, och detta lerjordslagcr bildar en jemn mer eller

mindre sluttande yta, så kan denna jord torrläggas genom

öppna diken af 18—24 tums djup. Förekomma å ytan källor

till större eller mindre utsträckning, eller är alfven hvad man

kallar vattensjuk, kan jorden icke torrläggas genom sådana

öppna diken, utan genom på behörigt djup och tillbörlig

distans anlagda tiickdiken.
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Matjord och alf.

Såsom väl bekant, har den odlade och odlingsbara jor-

den blilVit bildad genom förvittring af olika bergarter, vid

hvilken förvittring syre från den athmosphaeriska luften spe-

lar en positiv rol. Genom denna process sönderfaller berg-

arten i en pulverformig massa, hvilken dels stannar qvar på

den plats der förvittringen skett, dels med vattnet bortföres

från höjderna till lägre belägna delar af jordens yta, hvarest

det sedermera, vid vattenströmmens aftagande hastighet, af-

sättes från vattnet. Vid sådant förhållande kunna endast de

beståndsdelar af den förvittrade bergarten, som äro olösliga

i vatten, afsättas, då de lösliga beståndsdelarne, såsom kali

m. m., bortflyta. På ytan af detta sålunda tillkomna jord-

lager' utvecklas växter, hvilka, då de fulländat sitt lefnads-

lopp, hemfalla till jorden och småningom öka det öfverlig-

gande jordlagret; detta sammansättes alltså af de bestånds-

delar, som ingå i den från förvittrade bergarter härstammande

jordarten, och af sådana, som återstå efter förmultnade växter.

Hvarje odlingsbar jord innehåller af sådan anledning 2 af-

delningar, hvilka såsom väl bekant benämnas matjord och alf,

af hvilka den förra förekommer till ganska olika massa eller

djup. Den förra kallas äfven vegetationslager emedan de od-

lade växterna, deribland sädesslagen m. fl., uteslutande i detta

lager utbreda sina rötter, hvilka äro de organer, genom hvilka

växterna från jorden upptaga de beståndsdelar, som äro er-

forderliga för deras näring och utveckling. Endast några

odlade växter, såsom klöfver m. ni., hvilka hafva en så kallad

pålrot, nedskjuta denna i alfven, för att äfven härifrån upp-

taga en del af sin näring. Ehuru nu dessa båda lager äro

ganska bestämdt skilda, stå de likväl till hvarandra i ett

ganska nära förhållande, så att den mer eller mindre rika

18
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vegetation, som betäcker jordytan väsendtligt beror af begge.

Beträöunde dessa lagers kemiska sammansättning, anse vi

oss här kunna inskränka oss till den enda anmärkning, att

alfven består af oorganiska ämnen, då matjordslagret inne-

håller dessa, blandade med ämnen af organiskt ursprung.

a) M a tj o r d s 1 a g r e t.

Matjorden innehåller, enligt hvad vi ofvanföre hafva med-

delat, så kallade 1) konstituerande beståndsdelar såsom sand,

lerjord, kalk, jernoxidul och oxid, humus, dubbelsilikater (zeo-

lither) icke sönderdelade rester af vegetabiliska ämnen, icke

förvittrade steufragment jemte vatten och 2) växtnärande

ämnen upplösta i vatten eller i fast form, och i senare fallet

dels lösliga i vatten, dels olösliga. Af dessa beståndsdelar

äro de konstituerande beståndsdelarne de, hvilka betinga mat-

jordens fysikaliska egenskaper, då den växtnärande bestånds-

delen innehåller de ämnen, hvilka skola afgifva det för väx-

ternas utveckUng nödiga materialet,

Genom kemisk omsättning af dessa ämnen är matjorden

undei-kastad en ständig omvexling, för hvilken erfordras en

viss grad af yttre värme, hvarföre i våra klimatiska förhål-

landen, denna omsättning är starkast under den varma års-

tiden, men deremot upphör under den kalla, då matjords-

lagret är fruset.

Med hvarje skörd atlägsnas från matjorden de växt-

närande ämnen, som de odlade växterna för sin utveckling

upptagit från jorden. Qvantiteten af de växtnärande ämnen

densamma innehållit blir härigenom förminskad, en förminsk-

ning som ersattes genom de använda gödningsämnena. Före-

komma i den odlade jorden oförvittradc steufragment, vin-

ner matjorden genom dessas förvittring ett tillskott af oorga-

niska växtnärande ännien till olika qvantitet, allt efter arten
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af dessa bergarters kemiska sammansättning. Genom sönder-

delning af icke förmultnade vegetabiliska och animaliska äm-

nen, som förekomma i matjorden, bildas den för den odlade

jorden vigtiga konstituerande beståndsdel, som vi kalla humus.

Humus i matjorden är ett organiskt ämne sammansatt af kol,

syre, väte och qväfve, till olika inbördes qvantitet; af alla

de ämnen, hvilka sammansätta matjorden, är humus under-

kastad den största och vigtigaste omvexling med hänseende

till qvantiteten.

Den yttre athmosphaeriska luften är ett nödvändigt vilkor

för denna kemiska omsättning, som karakteriseras genom en

syrsättning eller så kallad oxidation, hvarföre ätven Mulder

ganska betecknande kallat matjordslagret den odlade jordens

oxidaiionslager. Af de gaser, som ingå såsom konstituerande

beståndsdelar i den athmosphaeriska luften, är det syret, och

särskildt den form deraf, som blifvit kallad ozon, som möjlig-

gör denna oxidation ; ty utan tillgång på syre kan ingen syr-

sättning eller oxidation i matjorden äga rum. Såsom ofvan

nämndes är humus underkastad ständiga vexlingar i qvanti-

tativt hänseende, emedan don oafbrutet under den varmare

årstiden sönderdelas genom luftens inflytande, till kolsyra och

vatten. Af dessa söndordelningsprodukter, är den förra det

vigtigaste lösningsmedel för de växtnärande ämnen matjorden

innehåller, och är en sådan lösning ett vilkor för möjligheten

af dessa ämnens upptagande genom växternas rötter. Då så-

ledes humus genom fortsatta skördar aflägsnas från jorden, och

genom inflytande af den athmosphaeriska luften oafbrutet

sönderdelas, är det klart, att om denna förlust icke ersattes,

qvantiteten af humus bringas till ett minimum, ja sluteligen

helt och hållet försvinner, hvaraf följden är den, att matjor-

dens fysiska egenskaper förändras.

Vi hafva ofvanföre anmärkt, att af jordens konstitue-
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rande beståndsdelar, kalk till icke ringa qvantitet aflägsnas

från åkerjorden med det nederbördsvatten, som flyter från

jorden. Såsom väl bekant utgöra kalk och humus de äm-

nen, som minska åkerjordens plastiska egenskap, emedan

deras fina korn lägra sig omkring lerjordens partiklar, så

att desamma icke adhaerera vid hvarandra. Om vi nu an-

taga en åkerjord, som utgöres af lera, och att genom fort-

satta skördar och athmosphaeriska luftens inflytelse dess

qvantitet af humus blifvit nedsatt till ett minimum, och att

äfven dess kalkhalt af ofvan uppgifven orsak förminskats, är

det klart att lerjorden blir hård, då den torkar och, seg, sam-

manhängande, i vått tillstånd. Följden häraf är den, att sådan

jord blir ganska svårbrukad, emedan de kapillära rummen

emellan lerjordspartiklarne försvunnit.

Rötterna äro, såsom väl bekant, de organer genom hvilka

växterna hemta närande ämnen från jorden, hvaraf följden

är, att växterna utvecklas fullständigare ju mera rötterna

kunna utbildas. Låtom oss nu, med afseende dera, taga i

betraktande huruvida en sådan matjordens fysiska egenskap

är förenlig med denna utveckling.

Då roten skjuter ut från det groende sädeskornet, vä-

xer densamma genom förlängning af rotspetsarne. Roten är

här, såsom den vegetabiliska väfnaden i allmänhet, samman-

satt af celler *) lägrade till hvarandra, och genom delning

mångfaldigas dessa celler, hvaraf följden är att dess dimen-

sioner tilltaga d. ä. den växer på längden. Från sidorna af

den sig utvecklande roten utväxa, genom likartad förökning

af cellerna, hårformiga förlängningar, de så kallade rothå-

ren **), hvilka bestå af celler, omgifna af en ytterst fin hinna.

*) Se min ufliandling: Försök att utreda oi sakerna till missväxten

i Finland, ll-.fors 1870, pag. 2—7.

**) Se samma afliandl. Fig-. I 1 b.
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Om intet hinder möter denna rötternas utveckling, i olika

riktningar, är följden häraf den, att roten med dess fina bi-

hang, då nödigt material för denna utveckling förefinnes i

jorden i tillbörlig mängd, fullständigt utvecklas. Dessa rot-

trådar och rothår äro egentligen de organer, hvilka från jor-

den upptaga och till växten öfverföra de växtnärnde ämnen,

som verka till växtens utveckling, och ju fullständigare ut-

vecklingen af dessa växtnärande organer är, desto fullständi-

gare näras och utvecklas äfven de odlade växterna, då det

material, som härtill erfordras, förefinnes i jorden. Vi hafva

anmärkt, att rottrådarna och rothåren äro ganska fina och

sammansatta af celler. Man inser lätt att dessa utvecklas

och skjuta in i de finare kapillära eller icke kapillära rum,

som förekomma i den odlade jorden, hvilka fyllda med luft,

nu fyllas af de tillväxande rotdelarne. Aro nu de partiklar,

som sammansätta jorden adhaererande vid hvarandra, såsom

fallet är i den styfva lerjorden, kunna dessa fina och för

växten vigtiga rotdelar icke upphäfva detta sammanhang, de

kunna icke utvecklas till sina behöriga dimensioner, deras

utveckling på längden afstannar. De kunna af sådan anled-

ning utvecklas endast i tjocklek och intaga, vid sådant för-

hållande, ett mindre omfång i jorden än i det fall, då de

fritt varit i tillfälle att utveckla sig. Lägges nu härtill, att

växtrötterna endast från den närmast omgifvande jorden

kunna, enligt lagarne för diffusion, upptaga de växtnärande

ämnen, som i upplöst form derstädes förefinnas, finner man

klart att de växter, som hafva en rik rotbildning kunna er-

hålla närande ämnen från ett större omfång i jorden, än der

ett motsatt förhållande äger rum, och att således, vid svag

rotbildning, äfven en i förhållande mindre qvantitet närande

ämnen komma växterna till godo. Följden häraf är den, att

växten blir nödvuxen, dvärgartad, på samma sätt som djuret,
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vid bristande tillgång på närande ämnen eller sjuklig af-

vikelsc i nuitsniältuiugsorgauerna, afmagrar oeli besväras af

ett eller annat kroppslyte. I detta afseeude gälla för djurets

och växtens tillbörliga fysiska utveckling samma lagar.

Af hvad vi anfört, kan nian således draga det praktiska

resultat, att en omtänksam jordbrukare med omsory hör af-

lägma de fysiska hinder^ som verka störande på rotens fuU-

ständiya utoeckliny.

Detta ändamål vinues derigenom, att det fysiska sam-

manhanget emellan de partiklar, som sammansätta den od-

lade jorden, hålles vid en för rötternas behöriga utveckling

afpassad grad. Om vi nu tillämpa det som pag. 148—156

blifvit anfördt om lerjordens, sandens, kalkens och humus-

jordens fysiska egenskaper samt pag. 203—204 om åkerjor-

dens cohaerens, så finna vi, att den för växternas utveckling

skadliga plasticiteten hos lerjorden genom tillblandning af

ofvanstående ämnen upphäfves. Genom försatt sönderdelning

af humus har en lucker åkerjord förlorat sin luckra beskaf-

fenhet och blifvit plastisk. Rationellt är således, att tillföra

så beskaffad jord en nödig qvantitet af organiska ämnen, som

förmultna och öfvergå i humus. Härigenom ökas åkerjordens

halt af detta ämne, genom hvars sönderdelning i kolsyra och

vatten det förra vinnes såsom ett lösningsmedel för de växt-

närande ämnena i jorden, ty endast i upplöst tillstånd kunna

dessa upptagas af växterna; med andra ord, det döda växt-

närande kapital den odlade jorden innehåller blir härigenom

aktivt. Af sannua orsak kan äfven kalk förändra lerjordens

för vegetationen skadliga allt för plastiska egenskap. Det är

väl bekant, att kalk är ett vigtigt växtnärande ämne, men

genom för stark nederbörd med vattnet aflägsnas från jorden.

Om detta skett till allt för betydlig grad, blir jorden för

n)ycket sammanhängande och plastisk, hvarutom en brist af
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detta ämne härigenom uppstår till skada för vegetationen.

Användes kreatursspillning eller mullblandad kompost, inne-

hålla dessa *) den qvantitet kalk som erfordras, så att den-

samma icke behöfver ersättas genom omedelbar tillförsel af

kalk, emedan gödseln härigenom skulle förlora en stor del

af sitt växtnärande värde, på så sätt, att kolsyrad ammoniak

skulle bildas, hvilken är flygtig. Påföres deremot kalk, blan-

dad med dyjord, förbättrar densamma de skadliga egenska-

perna hos dyjorden, som innehåller fria humussyror. Dessa

förenas med kalken till humussyrad kalk, hvilken icke är

flygtig, och sålunda upphäfves dyjordens skadlign inverkan

på de ädlare växter, hvilka äro föremål för kultur.

Ett tredje sätt att förändra lerjordens sega och plasti-

ska egenskap, är att påföra en lämplig qvantitet sand. Här-

vid gäller dock den regel, att den sand som användes bör

vara ren och icke alltför finkornig, så kallad flygsand, utan

sammansatt af tillbörligt stora partiklar. Genom sådan till-

blandning, afpassad till lämplig qvantitet, blir lerjorden mera

porös, derigenom att mellan jordens konstituerande partiklar

uppstå mellanrum, i hvilka de odlade växternas rötter nu

kunna utveckla sig och framskjuta i olika riktningar. Mat-

jorden utgör det jordlager, hvarest de odlade sädesslagen

utbreda sina rötter, genom hvilka desamma från jorden hemta

sina närande ämnen. Lägges ännu härtill, att dessa närande

ämnen endast i upplöst form kunna upptagas af växterna,

och att, i öfverensstämmelse med lagarne för diffusion, dessa

ämnen äro likformigt fördelade i matjorden, och ingår i den

så kallade jordlösningen, är det klart, att en tillbörlig mäk-

tighet af matjordslagret är af positivt inflytande på den växt-

massa, som kan frambringas på en bestämd areal. Såsom

*) Se min citerade afhaiull. om orsakerna till missväxten, pag. 107 o. 108.
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för de odlade sädesslagen förmånligast kan man antaga ett

matjordslagcr af omkring 1 fots djup. I ett sådant jordlager

måste på t. ex. 1 qvadratfot förekomma dubbelt större qvan-

titet växtnäraude ämnen, än der matjordslagret är endast af

Va fots mäktighet, ty kubikinnehållet af matjorden måste i

förra fallet vara dubbelt större än i det senare. Enligt hvad

jag varit i tillfälle att observera, utgör matjordens djup i åker

som odlas hos de flesta bönder icke mer än 2 tum. Om nu

detta svaga lager hvilar på en styf likartad lerjords alf, är

det klart, af hvad vi ofvanföre anmärkt, att de odlade sädes-

slagens rötter icke kunna tränga djupare än 2 tum, således

icke kunna i tillbörlig grad utveckla sig, hvaraf följden är,

att tillförseln af närande ämnen är för dem afskuren, så att

desamma icke kunna utveckla sig till sina tillbörliga dimen-

sioner. Svag halm och i samma förhållande svag kärna måste

blifva den naturliga följden af ett sådant förhållande, hvar-

utom sådan jord lättare än annars blifver besvärad af för

mycken torka och för mycken väta, till skada för de väx-

ter som å densamma odlas. Hvarje åtgärd, hvilken åsyftar

att fördjupa matjordslagret, bör således anses såsom stående

i närmaste sammanhang med den omsorgsfulle jordbrukarens

fördel. Härvid bör dock den anmärkning göras, att då mat-

jordslagrets mäktighet skall förökas genom djupare plöjuing,

detta bör ske småningom, sålunda att för året 1 ä 2 tum af

alfven uppbrytes, för att genom luftens tillträde befordra den-

sammas förvittring, eller sönderfallande till ett pulver; ty om

densamma genast plöjes 8 ä 10 tum djupt, befordras så myc-

ket rå jord i dagen, att den påräknade skörden deraf lider

de första åren, till förlust för den jordbrukare, hvilken icke

befinner sig i den ekonomiska ställning, att han utan olägen-

het kan undvara skörden från sin åker under ett eller flere

år. Om ock, genom alfvens befordrande till dagen, densamma
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genom den yttre hiftens inflytande undergår en vigtig för-

bättring, saknas i den härigenom bildade matjorden den vig-

tiga beståndsdelen af humus. Denna brist måste fyllas genom

tillförsel af nödig qvantitet organiska ämnen, hvilka förmultna

och bilda humus; härmed vilja vi dock ej underkänna vigteu

af öfriga växtnärande ämnen för ökandet af den växtmassa,

som skall produceras från den odlade jorden. Tvärtom anse

vi det vara den nitiske odlarens pligt att underkasta en så-

lunda brukad jord en kemisk undersökning till utredande

deraf, om alla de ämnen, som erfordras för de odlade väx-

ternas utveckling, förefinnas och om den qvantitet, i hvilken

de förekomma, är tillräcklig för vinnande af den rikare skörd

han med sitt företag åsyftar. Han bör med omsorg ersätta

den funna bristen pä ett eller flere sådana ämnen, om före-

taget skall krönas med framgång.

Såsom praktiskt resultat, af hvad vi sagt angående mat-

jordslagret och dess betydelse för de odlade växterna, kunna vi

således för lerjordens rationella kultur uppställa följande vilkor:

1. Matjordslagret bör äga ett djup af 10 till 14 tum,

2. bör innehafva en nödig grad af mörhet eller porosi-

tet, samt

3. innehålla nödig qvantitet växtnärande ämnen och så-

dana beståndsdelar^ hvilka omsätta dessa till föreningar^ som

äro lösliga i vatten.

Uppfyllandet af dessa vilkor för en rik skörd är det

rationella jordbrukets kärna. Låsom oss undersöka huru dessa

vilkor skola uppfyllas.

a) Huru skall matjordslagrets djup förökas

till 12 a 14 tum?

Enklast kan detta ske sålunda, att jorden om hösten

plöjes till sådant djup, dervid naturligtvis alfven befordras
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i dagen till ett djup af så många tum, med hvilka matjor-

dens understiger det åsyftade djupet. Öfvcrstiger det djup,

till hvilket alfven blifvit plöjd, 2 tum, bör den plöjda jorden

icke besås det följande året, utan endast plöjas i olika rikt-

ningar och, sedan jorden blifvit behörigen luckrad, bör nödig

qvantitet mullbildande d. ä. organiska ämnen tillföras jorden.

Ett sådant förfarande fordrar uppoffring af ett års skörd från

den sålunda behandlade jorden, en uppoffring, som för många

jordbrukare kan vara för stor. I sådan händelse vinnes samma

ändamål, utan en sådan uppoffring, om jorden fördjupas me-

delst plöjning om hösten endast 1 tum eller högst 2 tum,

därvid den sålunda upplöjda alfven. genom frostens inflytande,

under derpå följande vinter och genom tillförsel af sådan qvan-

titet kompost och gödsel, öfver hvilken jordbrukaren kan för-

foga, mer eller mindre fullständigt ombildas till matjord. Då

sådant förfarande fortsattes hvarje gång jorden plöjes om

hösten, uppnår jordbrukaren sluteligen det mål han föresatt

sig att eftersträfva, att matjordslagret fördjupas till 10— 12

eller 14 tum.

h) Huru skall matjordens mörhet och

porositet befordras?

Såsom vi redan förut anfört minskas matjordens alltför

stora plasticitet derigenom att till densamma blandas ämnen,

som åtskilja dess vid hvarandra alltför starkt adhaererande

minsta partiklar. I detta afseende äro humus och kalk före-

trädesvis användbara, emedan dessa ämnen sammansättas af

partiklar, hvilka äro finare än de, som konstituera lerjorden,

sådan den förekommer i naturen. Om nu dessa ämnen till-

föras lerjorden under en eller annan form och väl blandas

med densamma, minskas eller upphäfves lerjordens plastiska

egenskap i samma förhållande, som tillräcklig qvantitet kalk
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eller huiiius blifvit använd. Beror nu lerjordens plastiskca och

sega beskaffenhet deraf, att genom ett fortsatt aflägsnande

af skördar från jorden, som franibra^^^t desamma, dennas halt

af humus blifvit mer än tillbörligt förminskad, är det klart,

att det enda rationella och praktiskt ri^'tiga botemedlet är,

att tillföra jorden organiska ämnen, som förntiiltna och bilda

humus. Härigenom vinnes tillika den fördel, ^itt jorden er-

håller ett ämne, som sönderdelas vid luftens tillträde, och

bildar kolsyra och vatten^ af livilka den förra utgör det vig-

tigaste lösningsmedel för de växtnärande ämnena uti den od-

lade jorden, det senare åter motverkar matjordens alltför

starka uttorkande under fortfarande uppehållsvädin- och hög

lufttemperatur.

Har åter matjordens seghet blifvit framkallad af kalkens

för starka försvinnande från jorden genom uthållande neder-

börd*), är det lika klart, att jordens för starka cohaereais

bör minskas genom påförande af kalk, till nödig qvantite;t.

Härigenom vinnes den fördel, att ett vigtigt växtnärande ämne

tillika tillföres den odlade jorden, ett tillskott, som måste

öka jordens förmåga att frambringa en större växtmassa på

en gifven areal.

En tredje orsak till matjordens seghet är närvaro af

för mycket vatten i den odlade jorden. Tages härvid i be-

traktande, att vatten tillföres den odlade jorden från två olika

håll, neraligen genom nederbörd och från alfven, om den är

hvad man kallar vattensjuk, är det klart, att denna olägen-

het kan afhjelpas endast genom ändamålsenlig afdikning..

Ändamålsenlig är endast den afdikning, som lämpas efter-

dessa två källor till den odlade jordens för starka vattenhalt..

*) Att kalken af de ämnen, som beröfvas jorden genom ymnig neder-

börd, intager ett framstående rum, finner man af hvad vi anfört i vår cite-

rade afhandling, om orsakerna till missväxten, pag. 92 o. 93.



276

För att aflägsna det vatten, som vid ymnig nederbörd be-

svärar den odlade jorden, fordras öppna diken på en efter

lokalen afpassad distans, med starka nackdiken för att före-

komma vattnets tillopp från den omkringliggande trakten;

och för att aflägsna de tvätten, som, i öfverensstämmelse med

lagarne för kapillariteten, från vattendränkt alf uppstiger till

matjordslagret, erfordras täckta diken, anlagda i öfverens-

stämmelse med de fysiska lagar, som ligga till grund för

vattnets rörelse i åkerjorden. Eu tredje orsak till lerjordens

för vegetationen menliga alltför stora plasticitet är brist på

sand uti åkerjorden. Det är klart, att jordens sega beskaffen-

het i sådant fall skall upphäfvas genom tillförsel af nödig

qvantitet sand, sammansatt af korn, som iunehafva den stor-

lek, att desamma väl icke kunna, såsom humus och kalk,

lägra sig omkring de enskilda fina lerjordspartiklarne, utan

såsom korn insprängas ibland dem och sålunda bilda större

eller mindre rum i lerjorden. Åkerjorden blir härigenom

porös, tillåter vattnet att tränga igenom i öfverflödets dagar

och växtrötterna att intränga i dessa större eller mindre jord-

rum. Är den sand, som härtill användes för fin, så kallad

flygsand (finnarnes hieta), så inträffar detta icke; ty denna

är sammansatt af ytterst fina korn, hvilka, då de äro våta,

lägra sig så tätt vid hvarandra, att vatten icke kan flyta

mellan desamma, utan qvarhålles, och gör jorden vattensjuk;

denna slags sand kan således icke användas för att minska

lerjordens plasticitet. Likasom lerjorden är den vattenhållande,

men skiljer sig från densamma derigenom, att dess partiklar

icke adhaerera vid hvarandra; mättad med vatten flyter den

bort med vattnet, om eljest icke något mekaniskt hinder före-

kommer för afloppet.
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c) Huru skall nödig qvantitet växtnärande ämnen

och sådana beståndsdelar, som upplösa dessa,

tillföras den odlade jorden?

Såsom de odlade växternas närande ämnen kunna upp-

ställas*) kolsyra^ vatten, ammoniak, salpetersyra, svafvelsyra,

fosforsyra, kalk, natron, kali, magnesia, cJilor, je7'n och kisel-

jord. Jag anser öfverflödigt, att här afhandla dessa ämnens

relativa värde och betydelse för växternas utveckling, då det

egentliga föremålet för denna framställning är jordens fysiska

beskaffenhet. Alla dessa ämnen förekomma i stallspillningen,

hvilken blandad med kärrmylla och strö, till en qvantitet af

100—125 lass på geometriska tunnlandet, kan tillförsäkra jord-

ägaren en nöjaktig skörd, om derjemte alla de vilkor upp-

fyllas, som kunna och böra uppställas för en rationell kultur.

Härifrån utgör dock fosforsyran ett undantag **) hvarföre det

är rationellt att ännu tillägga från 5 till 15 lispund benmjöl

å tunnlandet. Genom nödigt strö, vare sig att detta utgöres

af halm, finhugget granris eller bäggedera, bildas, då de-

samma nedplöjas i jorden, luftfyllda rum, i hvilka rötterna,

vid sin utveckling, kunna fritt framtränga. Då här är fråga

om lerjord, och denna blandas på sätt vi ofvanföre anfört,

förlorar den sin sega och plastiska egenskap till den grad,

att de fysiska hindren för rotens behöriga utveckling undan-

rödjas, och gifva grundad förhoppning om en rik skörd, så-

som lön för jordbrukarens ådagalagda omsorg. I lerjord

bildas de så kallade dubbelsilikaterna eller zeolitherna, hvilka

upptaga de växtnärande ämnen matjorden innehåller och för-

vara dessa till dess de, vid inträtfande regn, genom så kallad

substitution åter afgå och upplösas, för att nu i denna form

upptagas af odlade växter. Dessa zeolither äro att anses

*) Se min citerade afhandl. ora orsakerna till missväxten, pag. 17 fi'.

**) Anf. ställ. pag. 108—109.
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såsom magasiner, i hvilka jordens växtnärande ämnen för-

varas till framtida behof, hvaraf följer att en omsorgsfull

jordbrukare bör i sitt välförstådda intresse öka mängden af

dessa zeolitlier eller växtnäringsraagasiner för framtida behof.

Närvaro af dubbelsilikater utöfvar ett bestämmande inflytande

på åkerjordens verkliga värde, emedan dessa absorbera de

växtnärande oorganiska ämnena, och sålunda förekomma de-

sammas afgång med vattnet vid starkare nederbörd.

Sedan vi sålunda afhandlat den rationella vården af

en åkerjord, som består af mer eller mindre seg och plastisk

lerjord, öfvergå vi till den behandling, som en rationell landt-

hushållare bör egna lös jord, vare sig att denna utgöres af

sandmylla eller ett mäktigt mullager på genomsläppande alf.

Sandjordens olägenheter äro 1) att den äger alltför svag

cohaerens, hvarföre vattnet^ äfven det hygroskopiskt bundna,

lätt afdunstar från ytan, så att jorden forkar till en för

vegetationen skadlig grad, 2) att de lösliga växtnärande äm-

nen denna jord innehåller, vid ymnig nederbörd, med lätthet

jemte vattnet flyta ned i alfven, hvarest de befinna sig utom

den gräns, till hvilken rötterna af våra odlade sädesslag fram-

tränga, för att ufptaga näring. Sådan jord är således be-

svärad af tvenne för jordbrukaren ganska svåra ölägenheter,

hvilka gäcka hans förhoppninger om en rik skörd såsom lön

för den möda och kostnad han å densannua nedlagt. Emot

dessa sandjordens olägenheter kan man uppställa endast en

fördel, nemligen att den är porös, således icke ställer hinder

i vägen för rötternas utbildning i alla riktningar. Till följd

af denna egenskap är sådan jord äfven lätt brukad, fordrar

mindre dragkraft, och kan plöjas när som helst, då jorden

icke är frusen. Jemföras nu sandjordens ölägenheter med

dess fördelar, finner man lätt, att de förra äro vida öfvcr-

vägande, hvarföre det är förenadt med den omsorgsfulle jord-
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brukarens intresse att, så vidt möjligt är, afhjelpa cle olägen-

heter som vidlåda sandjorden. Med anledning af livad vi

ofvanföre anfört kunna vi således i detta afseende uppställa

två indikationer, som böra uppfyllas, och dessa äro:

1) öka sandjordens cohaerens,

2) öka mängden af den zeolithiska beståndsdelen i den-

samma.

Då den första indikationen uppfylles, minskas afdunst-

ningen från jordens yta, hvaraf följden är, att densamma icke

så hastigt uttorkar. Genom förökandet af den zeolithiska be-

ståndsdelen i jorden, tillvinnes densamma en större mängd

partiklar, hvilka upptaga och magasinera de växtnärande be-

ståndsdelar, som tillföras jorden, tilldess de kunna upptagas

af de odlade växterna. Genom sådan åtgärd qvarhållas de-

samma i matjorden, så att de icke med vattnet tränga till

alfven, och sålunda gå för de odlade växterna förlorade. För

att öka sandjordens cohaerens bör densamma väl uppblandas

med nödig qvantitet lermylla, hvilken är utmärkt genom en

stark cohaerens. Dervid är det förmånligt att lerjorden förut

varit hopsatt i hög, så att den förlorat sitt vatten och en del

af sin råa egenskap och mer eller mindre förvittrat, emedan

densamma då med större lätthet kan tillblandas. Genom

sådant tillägg ökas sandjordens cohaerens, och vattnets af-

dunstning från jordens yta förminskas, emedan lerjorden äger

en hög kapillär niättningskapacitet och således icke så lätt

uttorkar som sandjorden. Sålunda kan på ett enkelt sätt

sandjordens ofvananmärkta olägenhet upphäfvas, om sådan

tillförsel förnyas så ofta densamma deraf är i behof.

Men lerjorden sådan den förekommer i naturen d. ä.

såsom kiselsyrad lerjord, utgör den matrix i hvilken zeoli-

therna bildas. Iläraf finner man således klart, att då lerjord

tillföres sandjord för att öka dess cohaerens, äfven vinnes
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den fördel, att då nödig qvantitet växtnärande ämnen seder-

mera tilltoras den sålunda förbättrade sandjorden, alla de

ämnen förekomma, som tjena växterna till näring, och som

magasinera dessa växtnärande ämnen i matjordslagret, för att

vid gynnsamt tillfälle afgifva desamma. Såsom väl bekant,

innehålla zeolitherna äfven vatten; lägges härtill att lerjor-

den, framför sandjorden, äger förmåga att hygroskopiskt binda

vatten, och att de sädesslag, som hos oss odlas, företrädes-

vis tillegna sig det hygroskopiskt bundna vattnet, inser man

lätt den stora fördel, som genom tillförsel af lerjord tillskyn-

das jordägaren, en åtgärd, som uppfyller de båda indika-

tionerna som vi ofvan uppställt för en rationell behandling

af sandjorden. Vi tillägga här endast, att om så kallad rå

lerjord för detta ändamål användes, denna bör köras till

stället om vintern och lemnas lasstals på jorden, för att den

om vintern må bli genomfrusen och förvittra, samt sålunda

lättare må kunna utbredas på ytan af åkerjorden, och me-

delst plöjning blandas med sandjorden. Då vi anfört det

praktiskt rätta sättet att kultivera lerjord, hafva vi anmärkt,

att sådan jord om hösten, förrän den användes till trade, bör

plöjas, för att genom frostens inflytande befordra dess luck-

ring. Det är klart ur fysisk synpunkt att sådan plöjning icke

bör verkställas med sandjord, för att sålunda bespara jorden

den förlust af hunms, som är en följd af hvarje plöjning,

helst sådan jord kan med lätthet plöjas niir som helst på-

följande vår och sommar, och vattnet, som tillföres jorden

genom regn eller snösmältningen, lättare kan afflyta från den

jemna jordytan, än om den blifvit plöjd *).

*) Man finner liiiraf, att afgörandot af den icke sällan omtvistade

frågan huruvida höstplöjningen är ändamålsenlig eller icke, enligt fysikaliska

lagar beror af jordens beskaffenhet.
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Består en åkerjord af ett mäktigt lager af nuiUjord,

kan nian såsom en olägenhet hos densamma uppställa, att

den med en liiig mättningskapacitet förenar egenskapen att,

mättad med vatten, intaga en stor volym. Om densamma om

hösten besås med råg, och om våren, sedan snön afvikit, fryser,

lyftas densamma i liöjden. Häraf följer att rötterna af rågplan-

torna mer eller mindre upplyftas från jorden, och utsättas för

den yttre luftens omedelbara inflytande. Afven denna olägen-

het afhjelpes genom tillföi-sel af passande lerjoi'd till nödig

qvantitet, förrän sådden verkställes; de fysiska grunderna

härför äro lullkomligt öfverensstämmande med dem, hvilka

vi meddelat i afseende å förbättrrng af sandjordens skadliga

egenskaper. Eridast i förbigående anse vi oss likväl böra

anmärka, att vältning om våren, vid passande fuktighetsgrad

i jorden, är af vigt för att förekomma eller minska den olägen-

het, om hvilken här är fråga.

b) Alfven.

Vi förbigå liär utredningen om alfvens geognostiska be-

skaffenhet och antaga såsom bekant, att det jordlager, som vi

kalla alf, har tillkommit genom förvittring af bergarter, och

att således arten och beskaffenheten af de bergarter, som så-

lunda förvittrat, äfven utöfva ett bestämmande inflytande på

alfvens fysiska och kemiska beskaffenhet. Det är klart, att

det jordlager, som vi kalla alf, dels qvarstannat på den plats

der förvittringen försiggått, dels med vattnet blifvit förflyttadt

till mer eller mindre långt från dess ursprungsort belägna

ti'akter, hvarest den i vattnet slammade förvittringsprodukten,

vid vattenströmmens aftagande hastighet, afsatt sig från vatt-

net, då de beståndsdelar af förvittringsprocessen, som varit

lösliga i vatten med detta flutit vidare, öåsoui väl I)ekant,

skiljer sig alfveu från matjordslagret genom sin ljusare färg,
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hvilken härrör af dess brist på humus, som är den slutliga

produkten af förmultnade organiska ämnen. För vårt ämne

är det af vigt, att i fysikaliskt hänseende skilja mellan tvenne

arter af alf, nemligen (/enomslnppande ocli icke genomsläppande

alf, af hvilka den förra representeras af grofkornig sand,

den senare af seg plastisk likartad lei-Jord. Att mångfal-

diga former finnas af alf, hvilka mer eller mindre närma

sig den ena eller andra af de antagna ytterligheterna, inser

nian lätt, likasom att dessa förhållanden utöfva ett positivt

inflytande på den större eller mindre lätthet med hvilken

vattnet tränger genom alfven. Den för jordbruket vigtigaste

egenskapen hos alfven är den lätthet, med hvilken vattnet

genomtränger densannna.

Vatten tillföres, såsom väl bekant, den odlade jorden

dels genom nederbörd, dels från aflägsna trakter genom

vattenströmmar under jorden. Om nu genom nederbörd mera

vatten tillföres den odlade jorden än matjorden, i öfverens-

stämmelse med kapillaritetslagarne, kan binda eller rättare

qvarhålla, tränger detta till alfven. Ar alfvens fysiska kon-

stitution sådan, att vattnet kan genomtränga, flyter detsamma

ned i djupet. Består alfven deremot tätt under matjordslagret

af sådan lerjord, som icke genomsläpper vattnet, stannar det

här och blir hvad man kallar hydrostatiskt. En matjord, som

hvilar på sådan alf, besväras derföre af för vegetationen skad-

ligt stillastående vatten; ty då nederbörden upphört ocii vatt-

net begynner afdunsta från jordens yta, befrias ett större eller

mindre antal kapillarnim härigenom från det vatten de inne-

hålla, och vattnet från ytan af alfven uppstiger ständigt, enligt

kapillaritetslagarne, och fyller do genom afdunstningen tömda

kapillarrummen. Om nu matjorden icke är belägen utöfver

den gräns, inom hvilken vattnet, enligt kapillaritetslagarne, kan

stiga d. ä. inom det kapilliira vattnets stigningszon, som vi
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afhandlat pag. 173, blir den hvad man kallar vattensjuk.

Detta förhållande utöfvar ett skadligt inflytande på de odlade

sädesslagens fullständiga utveckling, emedan dessa frodas bäst

då den jord, i hvilken de växa, endast en kortare tid är ka-

pillariskt mättad ined vatten, och deremellan innehåller en-

dast hygroskopiskt bundet vatten. I detta afseende utgör

endast ris, som icke odlas hos oss, ett undantag, emedan

detta sädesslag, i motsats till de hos oss odlade sädesslagen,

frodas bäst i en jord, som är ständigt mättad med vatten.

I afseende å det på ytan af alfven stagnerande vattnets

skadliga inflytande på de hos oss odlade sädesslagen, kunna

mångfaldiga variationer äga runi, Låtom oss t. ex. antaga,

att ytan af sådan alf är jemn, och att fältet icke är sluttande

åt något håll. I denna händelse kan vattnet icke afflyta från

ytan af alfven, utan aflägsnas endast genom att uppstiga inom

sin kapillära stigningszon och sålunda afdunsta från ytan.

Detta sker långsamt i en matjord, som hvilar på lerjordsalf,

och under den tid, som härtill erfordras, skadas äfven vege-

tationen till sin frodighet. Ar ytan af alfven deremot lika be-

skaftad, men sluttande åt något håll kan vattnet, i öfverens-

stämmelse med tyngdlagarne aflägsnas, i hvilken händelse

jorden hastigare än i det först antagna fallet kan befrias från

det öfverflödsvatten, som besvärar densamma.

Om vi åter antaga att, alfvens yta må nu vara sluttande

eller plan, å vissa ställen af den odlade jorden det icke

genomsläppande lagret af alfven bildar fördjupningar af större

eller mindre omfång, är det klart, att vattnet som genom mat-

jordslagret trängt ned till alfveu här blir stagnerande, och

således icke kan aflägsnas på annat sätt än genom afdunst-

ning. Står en sådan fördjupning i sammanhang med vatten-

strömmar, hvilka under jorden tillföra vatten från längre

eller kortare distans, inser man lätt, att här bildas en källa
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från hvilken vattnet, kan aflägsnas endast genom afdunstning,

dervid den förminskning af vattenqvantiteten, som häraf är

en följd, ständigt ersattes, äfven sedan vattnet genom neder-

börden npphört att tillströmma.

Antaga vi vidare, livad som ganska ofta är fallet, att

det öfra lagret af alfven genomsläpper vatten och att det icke

genomsläppande lagret är djupare beläget, är det klart, att

äfven i detta fall vattnet kapillariskt uppstiger till det öfra

lagret af alfven, och härifrån kan uppstiga i matjordslagret,

om vattnets kapillära höjningszon eljest icke häremot ställer

något hinder. Af praktisk vigt är det i alla händelser, att i

olika delar af den jord, som i sådant hänseende skall under-

sökas, bestämma vattenspegelns höjd i jorden och noggrannt

anteckna denna, emedan resultatet häraf är grunden för

hvarje rationellt försök, att torrlägga jorden. Såsom all-

mänt bekant, förutsätta vi att elt higer af lerjord, som är

mättadt med. vatten och derjemte öfvergåft i plastiskt tillstånd,

icke mera kan i(p2^taga och icke heller genomsläppa något

vatten. Denna den plastiska lerjordens fysiska egenskap bör

icke af någon rationell landthushållare förnekas, då den-

samma hvilar på oföi'änderliga fysiska lagar. Och likväl har

denna fysiska sanning blifvit förbisedd af de absoluta för-

fäktarene af dräneringens ändamålsenlighet i alla, jordmåner,

då det gäller att förbätti-a åkerjordens växtdrifvande förmåga.

Lerjordslagrets läge likasom klimatiska förhållanden utöfva

inflytande på de större eller mindre olägenheter för vegeta-

tionen, bvilka äro en följd deraf, att en åkerjord äger en

icke genomsläpptmde alf, och gäller det här såsom regel, att

om ett på sådan alf hvilande matjordslager är hist, så att

vattnet liltt afd anstår, såsom t. ex. grofkornig sand, äfven

alfvens inflytande på vegetationen blir betydligt moditierad.

Det vanliga förhållandet är likväl, att en seg lerjordsartad



285

matjord livilar på en icke vatteiigenonisläppande alf, hvaraf

följden är den, att sådan matjord, vid fortfarande regn om

sommaren och framför allt om hösten, då nederbörden i Fin-

land är ganska ynniig, san)t om våren då snön smälter, i all-

mänhet besväras af vatten, så att den vegetation der.samma

fi-ambrijigar deraf blir lidande. Det är således af vigt, att,

i öfvensstännnelse med fysiska lagar, afhjelpa dessa olägen-

heter. Detta vinnes på sådan alf och med sådant läge, som

vi ofvanföre antagit, fullständigt endast derigenom,

1) att matjordslagret fördjupas till 12 ä 14 tums djup;

2) att åkerjorden p)ä de''i lägst belägna delen förses med

ett utjallsdike så djupt som fallet medgifver, så att boftnet

af detsa?nma är beläget Jrån 1 till 2 alnar lägre än öfra

ytan af alfv en;

3) att åkern indelas i 15 alnar breda tegar, hvilka be-

gränsas af tegdiken, 5 qvarter breda med ren och 2 '/^ qv.

djnpa, så att bottnet af sådant dike är beläget '/a ti^^ ^ fot

lägre än ytan af alfven;

4) att, hvarje gång sådan åker besås med höstsäd, alla

renar skottas och jemte sjelfva diket omsorgsfullt befriasfrån

gräs, så att vattnets kapillära rörelse kan framkallas mellan

ytan af det icke genomsläprpande lagret af aljven och mat-

jordslagret;

5) att åkertegarne briikas så, att de erhålla en kullrig

yta, så att vattnet, som tillföres densamma genom nederbörd

eller snösmältningen om våren, lätt må kunna offyta i teg-

dikena; samt

Gj att hela den sålunda behandlade åkerjorden förses

med ett efter behofvet afpassadt nackdike, så att vatten från

den närbelägna trakten icke får tillträde till den odlade

jorden.
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Uppfyllandet al" dessa åtgärder motsvarar i praktiskt

hänseende alla de fysiska vilkor, som ligga till grund för

torrläggningen af sådan jord, soin vi antagit.

Ofta är ytan af det icke genomsläppande lagret i alf-

ven icke plan, utan bildar vågformiga ojenniheter, hvaraf

följden är den, att niatjordslagret öfver vågryggen icke be-

sväras af öfverflödigt vatten, då detta deremot är fallet med

det lager, som är beläget öfver vågdalen. Vi anse oss här-

vid icke böra afhandla alla de- oändliga modifikationer af

detta förhållande, som kunna förekomma i naturen, beroende

af dessa ojemnheters storlek och utsträckning, utan anmärka

endast, att under matjordslagret kan förekomma ett mer eller

mindre tjockt lager af genomsläppande alf, och under detta

ett lerlager, som icke genomsläpper vattnet m. m. Om vi

nu antaga, att detta icke genomsläppande lager är beläget

t. ex. 3 fot djupt, är det klart, att de af oss omordade teg-

dikena af omkring 1 fots djup icke kunna afleda detta vatten.

I sådant fall kan detsamma icke afledas på annat sätt än

genom i samma förhållande djupare diken, eller så kallade

täckdiken, som läggas på 4 fots djup. Att en matjord, som

hvilar på vattensjuk alf endast genom dränering kan torr-

läggas, anse vi oss här endast i förbigående böra anmärka,

äfvensom att en alf kan vara besvärad af vatten dels der-

igenom, att i djupet förekommer ett icke genomsläppande

lerlager, dels med lera blandad fin sand, hvars partiklar äro

lika fina, ja finare än de som konstituera lerjorden. Befin-

ner sig ett dylikt lager på ett sådant djup, att vattnet der-

ifrån icke kan afledas genom öppna diken, är det klart, att

dränering utgör det vigtigaste sättet att förbättra en sådan

jords förmåga, att frambringa rik skörd af odlade växter.

Hvad jag här i största korthet anfört må vara nog, för att

för den omtänksamme jordbrukaren göra det klart, att han,
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vid tilltänkt torrläggning af clen jord han odlar, må noga

undersöka alfvens beskaffenhet,

1) 0)11 den utyöres af likartad lera, som i vått tillstånd

utmärker sig genom sin plastiska egenskap,

2) på hvilket djup ett sådant lager förekommer,

3) o?u, med hänseende till vattnets genomträngande^ olika

lager förekomma i alfven,

4) af hvilken art lerjorden må vara, der densamma

förekommer, med hänseende till dess förhållande mot vatten,

5) huru många procent sand lerjorden innehåller, och

6) huriL grofkornig denna sand är m. m., hvilka alla

omständigheter utöfva ett positivt inflytande på dess vatten-

halt. I sammanhang härmed öfvergå vi till betraktelse af

vattenspegelns höjd.

Vattenspegelns höjd i den odlade jorden.

Af stor praktisk vigt är det djup, på hvilket det icke

vattengenomsläppande lagret i alfven hvilar. För framgångs-

rik skörd är det af vigt, att noga hafva detta djup utredt,

icke allenast i olika delar af den odlade jorden, utan äfven

under olika årstider, framför allt höst och vår, då, enligt de

klimatiska förhållanden, som råda i Finland, den vattenqvan-

titet, som tillföres jorden, är störst. Om alfven utgöres af

flere olika lager, af hvilka en del genomsläpper vattnet, andra

icke, och om flere ogenomträngliga lager förekonnna. är det

af hufvudsaklig vigt, att hafva det öfversta af de icke genom-

släppande lagren till sitt djup bestäm dt. Detta kan vinnas

på det enklaste sättet sålunda, att gropar eller hål gräfvas

i olika delar af den åkerjord, som skall undersökas, och att

vattnets höjd i dessa observeras och antecknas under de olika

årstiderna. Vattenspegelns höjd i jorden beror dels af vatten

som under jorden tillföres, och af sådant som tillföres jorden
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genom nederbörd eller genom snösmältning. Det är klart, att

detta vatten sandas på den lägst belägna delen af det iuke

genomsläppande lagret, oeli att detta vatten här står under

ett visst hydrostatiskt tryck. 'J'illströminar vattnet från en

närbelägen sjö eller flod, måste vattenspegelns fallande eller

stigande i sjön eller floden äfven utöfva omedelbart inflytande

på vattenspegeln i den närbelägna jorden. Inträftar det för-

hållande, att vattenspegeln i jorden är belägen i matjords-

lagret och endast stundom öfver vattendragets yta, kan en

sådan jord icke besås med säd, utan bör behandlas såsom

äng. Om nu vattenspegeln i jorden största delen af året är

belägen så högt, att den kapillära stigniiigszonen uppstiger

ända till matjordslagret, besväras en sådan jord af öfverflöd

på vatten. Afven i detta fall bör ängskultur föredragas fram-

för odling af säd. Men odlas i sådan jord säd, måste jord-

brukaren inskränka sig till vårsäd, emedan höstsäd, sådd på

densamma, icke kan gifva någon grundad förhoppning om nå-

gon lönande skörd. Är matjordslagret af lös beskaffenhet,

så att det i matjorden uppstigande vattnet lätt aflägsnas ge-

nom afdunstning, kan förhoppning om en lönande skörd för-

bättras, men äfven i detta fall förefinnes ringa eller ingen

förhoppning att frånvinna jorden nöjaktig skörd af höstsäd.

Ar matjorden å sådan jord seg och sammanhängande, såsom

händelsen är. då lerjord ingår i densannna, afdunstar vatt-

)iet endast långsamt; utsigten att från sådan jord erhålla

nöjaktig skörd af säd, blir genom detta förhållande väsendt-

ligt förminskad. Ängskultur bör här föredragas. Sådan jord

kan icke blifva lönande för kultur, om icke orsaken till jor-

dens vattendränkta beskaffenhet aflägsnas, d. ä. insjöns eller

flodens niveau säidces, så att vattnet härifrån icke kan höja

vattenspegeln i den närbelägna jorden till den grad, att den-

samma stiger till matjordslagret, och att detta är beläget
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ofvan den sänkta vattenspegelns kapillära stigningszon. Af

hvaci som i detta liänseende blitVit anföidt, tinner nian lätt,

att sådan jord bäst egnar sig för sädeskultur, hvarest vatten-

spegeln är belägen så djupt, att den kapillära stigningszonen

uppstiger endast till närheten af niatjordslagret, eller någon

gång för endast kortare tid uppnår matjorden.

Af hvad vi i detta afseende anfört kan man således

draga det praktiska resultat:

1) att om det icke yenoinsläpjyande lagret af alfven är

beläget tätt under matjordslagret, som således företrädesvis

besväras af öfverjiödigt vatten höst och vår, denna olägenhet

rationellt ajlägsnas genom j)å tillbörlig distans anlagda och

väl underhållna gräsfria diken och omsorgsfullt vårdade renar',

2) att om jorden från den närbelägna trakten erhåller

tillopp af vatten, som förorsakar ökandet ef vattenqvantite-

teten i den odlade jorden, detta tillopp bör afskäras genom

efter behojvet afpassade näck eller laggdiken, jemte nödigt

utfallsdike för det vatten som afedes från den odlade jorden

genom de anlagda tegdikena;

'6) att dränering af sådan jord är irrationell, och med-

för en kostnad, som icke allenast icke gifver ränta å det derpå

nedlagda kapitalet, utan äfven nedsätter skörden till ett mi-

nimum, om tegdikena igenfyllas.

Vi tillägga slutligen endast att den i jorden förekom-

mande lerjordens fysiska beskaffenhet fordrar en särskild

uppmärksamhet; ty, är densamma plastisk så kan icke alle-

nast intet vatten tränga genom densamma, utan äfven diftu-

sionen genom densamma är upphäfven.

Jordlösningen.

Det i den odlade jorden betintliga vattnet, det må nu

vara kapillariskt bundet eller förekomma hydrostatiskt, inne-
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håller en mängd ämnen upplösta, och kallas dertore jord-

lösning. I åkerjorden, hvarest sädesslagen odlas, är den nor-

mala jordlösningen kapillariskt bunden. Denna lösning kan

och bör betraktas såsom de odlade växternas näringsvätska,

hvilken likasom blodet i kapillarkäi"len hos djuren, är spridd

i de kapillära rum, som bildas mellan de partiklar livilka

konstituera jorden. I dessa rum framtränga växternas rötter

under deras utveckling och upptaga härur närande ämnen,

i öfverensstämmelse med diffusionslagarne. Ju mera växt-

närande ämnen en jord innehåller, desto mera koncentrerad

är äfven jordlösningen i densamma, och i samma torhållande

finnes äfven i jorden en större qvantitet ännien i sådan form,

att de kunna upptagas af de odlade växterna för deras full-

ständiga utveckling. De växtnärande baser, som blifvit af

matjorden absorberade, måste således, för att kunna upptagas

af växterna, vara lösliga i vatten. Är detta icke fallet <äro

de att anses såsom ett i den odlade jorden befintligt kapi-

tal, hvilket icke gifver jordbrukaren någon ränta; de måste

således först upplösas genom syror. I detta afseende före-

finnas i hvarje med omsorg vårdad åkerjord lösningsme-

del i tillfredsställande qvantitet, såsom kolsyra, salpeter-

syra, krensyra, apokrensyra jemte andra organiska syror,

som bildas af de hunmssubstanser åkerjorden innehåller. Af

dessa lösande medel spelar likväl kolsyran hufvudrolen, eme-

dan fri kolsyra förefinnes i jordlösningen och de växtnärande

baser, hvilka blifvit lösta af denna syra, äfven bibehållas i

löst tillstånd så länge fri kolsyra finnes i åkerjorden. Or-

saken till den fria kolsyrans förekomst i hvarje väl vårdad

åkerjord är den, att den vinnes genom fortgående sönder-

delning af humus i kolsyra och vatten. Häraf inses således

klart vigten af att tillföra den odlade jorden sådana orga-

niska ämnen, hvilka bilda humus och såsom en produkt deraf
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kolsyra. Den Iramstående vigt och betydelse kolsyran äger

som lösningsmedel består äfven deri, att densamma i en väl

vårdad åkerjord alltid förekommer i fritt tillstånd och såsom

sådan ingår i jordlösningen, då deremot de fria hunmssyrorna,

genast efter det de blifvit bildade, ingå förening med baser,

såframt hydrostatiskt vatten icke förefinnes. Af sådan an-

ledning förekomma fria humussyror till stor qvantitet i en

jord, som är öfvermättad med vatten; men då de förenas

med växtnärande baser bilda de sådana föreningar, som icke

äro lösliga i vatten och således ej kunna upptagas af växterna.

Salpetersyra och salpetersyrlighet vinnas genom tillför'

sel af qväfvehaltiga ämnen, och beträffande fosforsyrans ab-

sorption anmärka vi endast, att denna företrädesvis sker ge-

nom lerjord och jernoxid, med hvilka den bildar olösliga

föreningar, som åter sönderdelas, företrädesvis genom kol-

syrade och kiselsyrade alkalier.

Af hvad vi i detta afseende anfört kan man således

draga följande praktiska resultat:

1) Ätt en omsorgsfull jordbrukare hör noga vaka der-

öfver, att tillräcklig qvantitet kolsyra icke saknas i den jord

han odlar, om han skall kunna påräkna en lönande skörd för

sin omtanke.

2) Ätt detta vinnes genom tillförsel af nödig qvantitet

organiska ämnen, som hilda humus, såsom en källa för denna

bildning af kolsyra.

3) Ätt det icke är rationellt att låta den spillmng, som

skall påföras jorden, allför mycket förmultna., emedan den

kolsyra, som dervid går förlorad, kommer åkerjorden till

godo, om gödseln tidigare blir införlifvad med åkerjorden.

4) Ätt det är rationellt att tillföra en rik mulljord, hvil-

ken skall gödas med benmjöl, lerjord hvilken absorberar fosfor-

syran, samt trädaska, om nödig mängd kali saknas.
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5) Att, om hnrnnylla tillföres äkerjurden, densamma först

hör hafva varit hopluyd i hög, sä att de fria hamussyror den-

samma innehåller, gonom luftens iv/hjtande hlifvit modijierade.

Såsom väl bekant äro de växtnärande ämnena ganska

många, och man kan redan på förhand antaga att dessa äfven

förekomma i jordlösningen. Härintills har man i den odUide

jorden uppdagat följande ämnen; kiselsyra, svafvelsyra, fosfor-

syra, salpetersyra, kolsyra, chlor, kalk, natron, kali, magnesia,

lerjord, jern, ammmoniak och på enskilda lokaler, till ringa

qvantitet. rubidium, lithium. mangan, koppar, zink, baryt, jod

ni. ni., hvilka dock äro för vegetationen af underordnad be-

tydelse. Bland organiska syror har man funnit humussyror,

oxalsyra, smörsyra, valeriansyra, propionsyra, alla, med undan-

tag af humussyrorna, till ganska ringa qvantitet och sålunda

af underordnad betydelse. De ämnen, som äro upplösta i jord-

lösningen, fördelas jemte denna i närmaste öfverensstämmelse

med de lagar som vi ofvauföre pag. 205 meddelat för diffu-

sion, vid närvaro af nödig qvantitet vatten, tilldess vätskan

öfverallt konnnit i jemnvigt, d. ä. lösningen öfverallt inne-

håller lika mängd molekyler af de upplösta ämnena. I hän-

delse en för denna diffusion icke tillräcklig (Qvantitet vatten

förefinnes, afstannar den, för att träda i full verksandiet då

åkerjorden genom regn erhåller tillbörlig qvantitet vatten.

Att vid denna diffusionsrörelse de ämnen, som ingå i lös-

ningen, tillika undergå en kemisk omsättning och substitu-

tion, anser jag mig endast i förbigående böra anmärka,

äfvensom att, då vatten afdunstar från ytan, de oorganiska

upplösta ämnena i fast form afsättas från kapillarrummen

på jordpartiklar, som begränsa dessa rum, för att sedermera,

då regn inträffar, ånyo ingå i jordlösningcn. — Af livad vi

anfört finner man, att närvaro af vatten i den odlade jorden

utgör ett oeftergifligt vilkor för växternas utveckling; och
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dock kan intet skada de viixter, hvilka hos oss äro föremål

för kultur, mera än närvaro af för mycket vatten i den od-

lade jorden. Med anledning häraf öfvergå vi till utred-

ning af:

De fysikaliska vilkoren för den odlade jordens befriande

från vatten och det praktiska förfarandet härvid,

Vigten af jordens befriande från öfverflödigt vatten står

i nära sammanhang med den kemiska process i jorden, som

är ett vilkor för en frodig vegetation. För att praktiskt på

ett ändamålsenligt sätt genomföra en sådan förbättring af

den odlade jorden fordras, att det skall ske i närmaste

öfverensstämmelse med de fysiska lagar som härvid äro verk-

samma. Såsom väl bekant, befrias den odlade jorden från

vatten, dels genom öppna, dels genom täckta diken, hvårföre

vi skola taga dessa båda methoder under pröfning.

a) Vattnets aflägsnande genom öppna diken.

Såsom ofvanföre blifvit anmärkt, är matjorden det jord-

lager från hvilket rötterna skola ur jordlösningen upptaga de

närande ämnena. I detta lager fortgår en oafbruten kemisk

omsättning af dessa ämnen, sålunda att de bilda föreningar,

hvilka äro lösliga i vatten *j. Denna kemiska verksamhet kan

enkelt karakteriseras såsom en oxidationsprocess. För möj-

ligheten af denna erfordras tillgång på syre frän den yttre

luften. Besväras jorden af öfverflödigt vatten, så att den är

kapillariskt mättad dermed, kan luften icke intränga i de

med vatten fyllda kapillarrummen. Följden häraf är den, att

i matjorden icke inträder en oxidationsprocess, utan en des-

*) Vi anse oss här biJra anmärka att härtill erfordras en viss yttre

temperatur, ocli att tieniui kemiska veik-saiiiliet om vintern ocli så länge jur-

d'jn är frusen är = 0.
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oxidationsprocess, hvarat" följden är, att i vatten olösliga för-

eningar bildas ined de fria huniussyror, som under sådana

förhållanden uppstå, och att således de växtnärande ämnen

jorden i sig sjelf innehåller icke kunna upptagas af växterna.

De äro sålunda ett dödt kapital, som icke gifver någon ränta.

Matjordslagret måste således af en omsorgsfull jordbrukare

befrias från denna olägenhet. Härvid bör likväl afseende

fästas vid matjordens beskaffenhet, i afseende å den större

eller mindre lätthet med hvilken vattnet afdunstar från ytan.

Af hvad vi ofvanföre anfört, följer att vattnet lätt afdunstar

från en lös sandartad åkerjord, då en åkerjord som består

af lerjord, i detta afseende äger en motsatt egenskap, i samma

förhållande som matjorden innehåller högre procent lerjord.

Sådan jord besväras, af lätt insedda skäl. af vatten vid in-

träffande starkt och fortfarande regn, samt vid snösmältning

om våren. 1 detta afseende utöfvar nu alfvens beskafienhet

ett positivt inflytande, så att det i öfverskott tillförda vattnet,

i öfverensstämmelse med de hydrostatiska lagarne, tränger

till alfven. Om nu denna genomsläpper vattnet till ett visst

djup, der ett icke genomsläppande lager förekommer, stannar

vattnet här, och är matjordslagret beläget inom den kapillära

stigningszonen, erhåller detsamma äfven härigenom ett öfver-

skott af vatten. Är åter alfven icke genomsläppande, såsom

fallet är då den utgöres af plastisk lerjord, stannar vattnet

på ytan af detta lager och stiger härifrån, enligt lagarne för

kapillariteten, till matjordslagret, son) sålunda från denna

källa erhåller öfverskott af vatten, i samma förhällande som

vattnet svagare afdunstar från ytan. En sådan jord är hvad

man kallar sur, en egenskap som skadar vegetationen. I så-

dant fall är det rationellt, att indela åkern i 15 alnar breda

tegar, medelst tegdiken som gräfvas till sådant djup, att bott-

net af diket är behiget 10— 12 tum lägre än ytan af det icke
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genomsläppande lagret af alfven. Det är klart, att ett ut-

fallsdike bör gräfvas på den lägst belägna delen af den od-

lade jorden, till sådant djup som lokalen medgifver, och att

vattnet från tegdikena ledes till detta dike. I närmaste öfver-

ensstämmelse med de fysikaliska lagarne motsvara sådana

diken ändamålet, då vattnet från de odlade tegarne lätt kan

afflyta i dikena, under den tid då jorden, i följd af starkt

och fortfarande regn eller snösmältning om våren besväras

af öfverflödigt vatten.

Är deremot det icke genomsläppande lagret i alfven

beläget t, ex. 3 fot lägre än ytan af alfven, erfordras i samma

förhållande djupare tegdiken, i livilken händelse tegens bredd

äfven kan ökas. I förbigående anse vi oss härvid böra an-

märka att på ofvananfördt sätt dikad åkerjord äfven böi- för-

ses med näck- elle laggdike, till ett efter lokalen afpassadt

djup. Emedan det alltid är förenadt med svårighet att köra

öfver dessa diken med dragare, är det klart, att då nack-

diket gräfves vid den öfre randen af åkerfältet, icke alla teg-

diken behöfva sträcka sig till detta dike, utan endast på så-

dana ställen, hvarest nackdiket bildar en större eller mindre

sänkning, så att vattnet vid nederbörd stannar, om alfven

alldeles icke eller endast trögt låter vattnet genomtränga.

Då de öfriga dikena vid öfreä ndan upphöra på 5 å 6 alnars

afstånd från nackdiket, bildas här naturliga broar, öfver hvilka

dmgarena kunna passera från den ena tegen till den andra.

Om man på sådana ställen, hvarest vattnet till större eller

mindre qvantitet stannar i nackdiket, försummar att bereda

vattnet aflopp i tegdiket, skall man erfara, att matjordslagret,

vid öfra ändan af tegarne, blir segt och erhåller en plastisk

egenskap, i samma förhållande som matjordens procent af

lerjord tilltager. Följden häraf är en lokalt svag vegetation,

såsom förhållandet är, äfven i sådana fall der intet nackdike



29G

finnes '^). Med afseende å det skadliga inflyt;inde, som vatt-

net ut()fvar på liöstsäden, anse vi oss ännu Ijöra tillägga, att

alla öppna diken, af livad slag de må vara, i en jord som

skall frambringa höstsäd, böra vårdas omsorgsfullt, så att hvar-

ken sjelfva diket eller renen är gräsbeväxt, och att den senare

bör vara 6— 10 tum lägre än det ofvanliggande matjords-

lagret. Iakttagandet liäraf befordrar vattnets kapillära rörelse

i matjorden, hvaraf följden är den, att, vid starkare neder-

börd, då jorden längre eller kortare tid är kapillnriskt öfver-

mättad med vatten, detta öfverskott aflägsnas, till förmån för

den odlade sädens fullständiga utveckling. Vi tillägga här

endast, att det är rationellt och praktiskt rätt, att gräfva ut-

fallsdiket så djupt som fallet medgifver, ty följden häraf är,

att vattenspegeln i den odlade joi'den härigenom sänkes i

samma förhållande. Härvid är det rationellt, att denna vatten-

spegel sänkes så djupt, att det undre lagret af matjorden är

beläget utom den kapillära stigningszonen, från det icke

genomsläppande lagret i alfven. Vid sådant förhållande ut-

torkas den källa för vattnet, som från alfven ökar matjoi'-

dens vattenhalt. Om en närbelägen flod eller insjö häremot

uppställer ett hinder, är det rationellt att, genom sänkning

af vattenspegeln i vattendraget, aflägsna detta hinder, om

sådant kan ske med en kostnad, som icke öfverstiger den

enskilde jordägarens förmåga.

b) V^attnets aflägsnande genom täckta diken.

I Finland, likasom i Sverige, hafva flere landthushållare,

med ledning af sin erfarenhet, vitsordat fördelen af åker-

jordens dränering, utan att fästa vigt vid jordens beskatien-

het. Det är klart, att dräneringens betydelse, för höjandet

*) Hestår åkerjorden af s;imljor(l ;lr iVunvaro af nackiHke icke s;\ skadlig

för vegetationen, som då lerjorden är i>fv'ervägande.
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af jordens växtdrifvaude förmåga, bestämmes af den tillökning

af skörden, som deraf framträder såsom omedelbar följd.

Man inser således lätt, att den genom den ökade skörden

erhållna vinsten minst bör motsvara 6 7o på det i dränerin-

gen nedlagda kapitalet och 3 ä 4 "/o såsom amortering. Hvad

som derutöfver erhålles, är jordägarens nettovinst af företaget.

Kan samma ändamål vinnas med mindre kostnad, är detta

af lätt insedda skäl förenligt med jordägarens fördel. Den

operation, om hvilken här är fråga, är af den allra största

vigt, hvarföre vi från fysisk synpunkt anse oss böra under-

kasta densamma omsorgsfull pröfning; ty de fysiska lagarne

stå så länge verlden står; en erfarenhet som är i strid med

dessa är icke säker.

För att för vår betraktelse framställa en utgångspunkt,

uppställa vi såsom fråga: hvad åsyftas genom jordens drä-

nering f Svaret är: att hefria den odlade jorden från vatten,

som skadligt inverkar på den kemiska ^process i jorden^ som

utgör ett vilkor för dess fruktbarhet.

Här förutsattes således, att den odlade jorden besväras

af öfverfiödigt, i densamma mer eller mindre stagnerande,

vatten. Detta bestämmes genom utredning af vattenspegelns

höjd i åkerjorden, eller den jord som underkastas dränering.

Häraf finner man lätt, att ändamålet med jordens dränering

är, att sänka denna vattenspegel så lågt, att det undre hvarf-

vet af matjorden är beläget utom det djupare jordlagrets

kapillära stigningszon *).

Då nu dränrören nedläggas på ett häremot svarande

djup, uppstår i jorden en kapillär rörelse i vattnet, hvaraf

följden är den att detsamma, från de kapillära och icke ka-

pillära rummen i jorden, råkar i rörelse i riktning mot drän-

*) Vi skola framdeles redogöra for de olikheter, som härutinnan före-

komma i naturen.

20
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rören, och finner sålunda genom dessa ett konstgjordt utlopp

från jorden. Vattnet intränger härvid i rören genom fognin-

garne, emellan de särskilda rören. Att jorden härigenom be-

frias från det vatten, som besvärar densamma, kan det icke

falla någon in att betvifla, likasom det är klart, att jordens

vattenspegel sänkes till det djup, på hvilket rören blifvit ned-

lagda i jorden. Häraf följer äfven lika klart, att ju flere de

nedlagda rören äro, så mycket flere fogningar förekomma

äfven, och desto mera vatten kan äfven genom desamma in-

tränga i rören. De rör, som vanligen användas för detta

ändamål, torde vara omkring en fot långa. För vattnets in-

trängande i rören, från jorden på sidorna om dessa, är det

hydrostatiska trycket ett befordrande moment, så att ju högre

detta är, desto hastigare flyter äfven vattnet till rören, och

genom dessa till utloppet. Ar nu den jord, i hvilken drän-

rören blifvit nedlagda, af sådan beskafienhet, att den lätt låter

vattnet flyta igenom, befordras äfven vattnets aflopp i samma

förhållande med det resultat, att jorden på kortare tid be-

frias från det öfvermått af vatten, som besvärar densamma.

Ar deremot den jord som dräneras seg och mer eller mindre

plastisk, är det en hos denna utmärkande egenskap, att ka-

pillarrummen äro mer eller mindre slutna, så att vattnet

ganska långsamt eller alldeles icke flyter till dränrören. Den

plastiska egenskapen hos sådan jord är orsaken härtill. Ge-

nom de nedlagda dränrören har likväl genom konst ett med

luft uppfylldt rum tillkonunit i jorden, hvaraf följden är den,

att det kapillariskt bundna vattnet afdunstar i rören, och i

fall af temperaturvexling kondenseras till vatten. Häraf föl-

jer, att äfven sådan jord torkar, ehuru det sker långsamt,

samt att den intager en mindre volym, sprickor och remnor

bilda sig, som tillåta vattnet att lättare och till större qvan-

titet genouitränga. Men vid stark nederbörd, som fortfar
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längre tid, såsom förhållandet är i Finland om hösten och

vid snöns smältning om våren, torsvinna dessa sprickor, ler-

jorden blir mättad med vatten och dess plasticitet ökas. Det

är klart, att härigenom åter uppstår ett hinder för vattnets

hastigare aflopp. För att nu aflägsna denna olägenhet, har

man med dränering förenat så kallade vattenfåror genom

hvilka det vatten, som i öfverskott tillföres den odlade jor-

den genom fortfarande regn eller snösmältning om våren, er-

håller tillfälle att bortflyta. Af positivt inflytande på vinnan-

det af det ändamål, som afses med dränering, är det djup

till hvilket rören nedläggas i jorden. Genom en parlaments-

akt (Public Moneys Drainage-Act af år 1846) bestämdes af

engelska parlamentet det djup på hvilket rören skulle ned-

läggas till 4 fot, för dem som för denna jordförbättring kunde

påräkna lån af statsmedel, och allmänt anses äfven, i Eng-

land och Tyskland, detta djup vara det förmånligaste. Detta

djup har äfven erfarenheten visat vara på de flesta ställen

det rätta. Och likväl måste man medgifva, att detta djup är

beroende af jordens beskaftenhet, och i Finland af det djup

till hvilket frosten i medeltal intränger i jorden. Kälans djup

spelar i detta afseende, under de förhållanden, som råda i

Finland, en afgörande rol; ty det är klart, att rören måste

nedläggas utom gränsen för frostens inträngande i jorden,

d. ä. inom den gräns vid hvilken jordens värmegrad blir kon-

stant. Nedläggas rören på mindre djup, händer det att vatt-

net i rören fryser, hvaraf följden kan vara att desamma

söndersprängas, i händelse de voro fyllda med vatten, då

detsamma öfvergick i fast form. Är detta icke händelsen,

blir rörens söndersprängning icke deraf en följd, men isen

som bildas i dessa rör smälter om våren ganska långsamt,

och i sådan händelse har en iskällare blifvit anlagd i den

odlade jorden, hvaraf den omedelbara följden är den, att
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jordens temperatur oin våren länge är låg, och vegetationen se-

nare inträder. Då nu kälans djup i Finland ofta är 7 qvarter

och kanske derutöfver, är det klart, att rören böra nedläggas

minst 4 fot djupt i jorden. Detta öfverensstämmer således

med det djup, som genom ofvananmärkta parlamentsakt blif-

vit bestämdt för England.

Men om vi nu abstrahera från frosten, som i ett syd-

ligare beläget land än Finland icke tränger så djupt, fram-

träder ett annat förhållande. Låtom oss antaga att den jord

som skall dräneras är sandjord, i hvilken vattnets kapillära

stigningszon är 6—8 tum, och att denna jord hvilar på ett

icke genomsläppande lager, som är beläget 2 å 3 fot djupt.

I sådan jord erfordras icke mer än 2 ä 3 fots djup, för de

nedlagda dränrören. Vattenspegeln sänkes i sådant fall till

samma djup, och då vattnet i det ofvanliggande jordlagret

icke kapillariskt kan stiga högre än 6 ä 8 tum, är det klart

att matjordslagret icke kan besväras af vatten, om rören icke

nedläggas på större djup än ofvanföre blifvit antaget.

Antaga vi åter lerjord, gestaltar sig förhållandet annor-

lunda. Lerjordens kapillära stigningszon är från 1 '/.^ till 2

fot *). Lerjordens högre kapillära stigningszon är den fysiska

orsaken dertill, att dränrören i sådan jord böra nedläggas

på ett djup af 4 fot, om man skall uppnå det ändamål, som

dermed eftersträfvas, nemligen att undre lagret af matjorden

icke skall besväras af från alfven uppstigande vatten.

Men det djup, pä hvilket dränrören nedläggas i jorden.

*) Vattnets förmåga att i olika jord kapillariskt stiga till olika höjd,

beror, såsom pag. 169 blifvit anmärkt, af vidden af de kapillarrum, som bil-

das mellan de partiklar, livilka konstituera jorden, sålunda, att ju större

dessa äro, desto större diameter hafva äfven de mellan desamma bildade

kapillunuiuMu^n, oeli i samma förhållande aftager ilfven den kapiliaru stig-

ninufszoncn.
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är ätVen i ett annat hänseende af vigt. Vi hafva ofvanföre

anmärkt, att det liydrostatiska tryck som verkar på vattnet

i jorden, utöfvar ett positivt inflytande på den hastighet, med

hvilken vattnet flyter till och genom rören. Det är klart, att

detta tryck tilltager med det djup, på hvilket dränrören ned

läggas i jorden *). Såsom man lätt inser, är följden häraf

den, att vattnet hastigare och således inom en viss tid till

större qvantitet aflägsnas från jorden. Detta är af stor vigt,

då periodiskt starkare nederbörd inträffar, så att åkerjorden

besväras af för vegetation skadlig qvantitet vatten, som så-

ledes så hastigt som möjligt bör aflägsnas. Med det vertikala

trycket tilltager äfven sidotrycket, med det tilltagande sido-

trycket tilltager vattenströmmens hastighet och det område

af jorden, från hvilket vattnet tillföres de nedlagda dränrören.

Af dessa fysiska förhållanden kan man således draga det

praktiska resultat: att ju djupare rören nedläggas, från så

mycket större område af jorden^ som omgifver rören, tillföres

vatten, hvilket flyter med så mycket större hastighet- att så-

ledes det djup, på hvilket rören blifvit nedlagda^ utöfvar ett

positivt inflytande på den distans^ som hör lemnas emellan

sugrören. Det är en fysisk lag att hastigheterna, hvarmed

vatten utflyter från olika rör, förhålla sig till hvarandra så-

som qvadraterna af tryckhöjden, och att qvantiteterna af

vatten, som utflyter från rören, förhålla sig till hvarandra

såsom utloppshastigheterna. I jorden kan denna lag tillämpas

*) Man kan lätt öfvertyga sig om sanningen häraf genom följande

enkla experiment. Om man fyller ett högt cylindriskt kärl, som på olika

höjd är försedt med 2 eller flere utloppsrör, hvilka kunna tillslutas med en

kran, och nu öppnar denna i de olika rören, skall man finna, att på en

bestämd tid t. ex. en sekund, qvantitcten af det vatten som utflyter från

röret, tilltager från det öfversta till det djupast anbragta röret. Detta beror

deraf, att det hydrostatiska trycket, som verkar på vattnets utlopp, tilltager

från ytan mot bottnet.
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endast i det fall, att densamma är fullständigt genomdränkt

af vatten. Om nu vattnet i jorden innehålles i afslutna rum,

verkar detta en modifikation af ofvananförda lag, sålunda,

att den verkliga effekten, i samma förhällande, som vattnet

är inneslutet i olika rum, blir lägre än den som blifvit be-

räknad, livartill ännu bör läggas, att vattnets friktion mot

jordens partiklar i detta afseende förorsakar en inskränkning.

Detta har äfven blifvit bekräftadt af erfarenheten. En engelsk

landthushållare Hammond ouiförmäler, att han den 17 februari

1854 observerade, att från ett Tält, hvarest dränrören voro

nedlagda på 4 fots djup, på en bestämd tid utflöt 4 qvart

vatten, men der rören voro nedlagda 3 fot djupt, endast 2 Y2

qvart. Rörsträngarne voro i hvartdera fallet nedlagda på

lika afstånd från hvarandra. Tryckhöjderna voro 3 och 4 fot.

Deras qvadrater förhålla sig till hvarandra såsom 9:16, d. ä.

= 1 : 1,78. Om man nu utgår från den 3 fot djupa dränerin-

gen och här tillämpar ofvan meddelade fysiska lag, skulle

från det 4 fot djupt dränerade fältet bort utflyta 1,78 X 2 V2

qvart, således 4,45 qvart. Efter beräkning skulle utlopps-

hastigheterna och utloppsmängderna förhålla sig till hvar-

andra, såsom 1 : 1,78, i verkligheten var förhållandet, såsom

1 -.1,6 *). Minskningen af den qvantitet vatten som utflöt, kan

förklaras genom de omständigheter, som ofvanföre blifvit an-

förda såsom inskränkande vattnets hastighet i jorden.

Den händelse kan inträffa, att vattnet, som tillföres alf-

ven, härstammar från mer eller mindre långt från åkern be-

lägna lokaler, i hvilket fall alfven har en kärrartad beskaften-

het. I denna händelse måste rören nedläggas på ett sådant

djup, att gränsen för vattnets kapillära stigande är belägen

så djupt, att vattnet icke kan stiga till det undre lagret af

*) Schumncher, Die l'hysik des Bodens in ihrcr Anwendung auf Agri-

cultur uud rflanzenphysiologie, Berlin 1864. I. pag. 414.
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matjorden, om ändamålet med dräneringsarbetet skall vinnas.

Härvid bör likväl tagas i betraktande det inflytande, som

vattnets afdunstning från ytan af jorden utöfvar på vatten-

qvantiteten i en åkerjord, och anse vi oss i detta afseende

endast böra anmärka, att denna afdunstning sker hastigt i

en lätt sandjord, som derföre lika hastigt torkar efter ymnig

nederbörd, då ett motsatt förhållande äger rum i lerjorden.

1 sådan jord afdunstar vattnet trögt och långsamt, hvarjemte

lerjorden, i följd af de fina partiklar som konstituera den-

samma, från athmosphaeren upptager en större qvantitet vatten-

dunst, som i densamma kondenseras till droppbart flytande.

Följden häraf är att sådan jord, vid längre fortfarande uppe-

hållsväder med hög lufttemperatur, om matjordslagret är 12

—14 tum djupt, länge bibehåller fuktighet, hvilket icke är

förhållandet med lös och lätt genomsläppande sandjord, på

hvilken vegetationen af denna anledning besväras af torka.

I sådan jord är det rationellt, att icke nedlägga dränröreu

djupare än 2 å 2 '4 fot, således inom gränsen för vattnets

kapillära stigniugszon, i hvilken händelse vattnet, i öfverens-

stämmelse med kapillaritetslagarne, skulle stiga till det un-

dersta lagret af matjorden och växternas rötter sålunda er-

hålla vatten, utan att häraf skulle kunna uppstå någon farhåga

att jorden skulle besväras af för mycket vatten. Den hastiga

afdunstningen från jordens yta verkar i detta härseeude mo-

difierande.

Vi hafva ofvanföre anmärkt, att det djup, på hvilket

dränrören blifvit nedlagda, utöfvar ett bestämmande inflytande

på det afstånd, på hvilket sugdränerna böra läggas från hvar-

andra. Likaledes har det blifvit anmärkt, att det hydrosta-

tiska trycket i detta afseende utöfvar ett bestämmande in-

flytande. Om icke sugrörens afstånd från hvarandra, med

afseende å jordens genomsläppande egenskap, afpassas efter
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djupet, hvarpå rören ligga, skall det inträffa, att om afstån-

det mellan rörsträngarne är allt för stort, vattnet endast från

den mer eller mindre nära rören lielägna jorden afflyter till

dränrören, och att således en del af den mellan rörsträn-

garne belägna jorden icke befrias från det vatten, som be-

svärar densamma. Andamålet med denna operation har i

sådan händelse icke blifvit fullständigt vunnet. I detta af-

seende kan man uppställa den princip, att ändamålet med

dränering kan fullständigt vinnas, äfven om rörsträngarne

nedläggas långt aflägsna från hvarandra, om jorden lätt ge-

nomsläpper vattnet, emedan i sådant fall intet eller ringa

hinder för vattnets hydrostatiska röi^else förekommer i så be-

skaffad jord. Ja, vid en viss lutning af jorden, kan redan

en enda tillräckligt vid rörsträng, rätt anlagd, vara tillfyllest

för att befria en stor jordyta från besvärande vatten. Att

redogöra för de speciella detaljerna härvid, anser jag icke

höra hit, då en sådan framställning skulle leda mig från det

ämne jag företagit mig att afhandla, och otaliga hithörande

variationer kunna förekonnna i naturen. Tillämpar man en-

dast de af oss meddelade fysiska lagarne för vattnets lopp,

kan det rationella förfarandet i ett konkret fall med lätt-

het utredas.

I seg och bunden jord utöfvar qvantiteten af det vatten,

som skall afföras från åkerjorden, ett bestämmande inflytande

på rörsträugarnes afstånd från hvarandra, och i sådan jord

är det rätta förhållandet mellan det djup, på hvilket rören

nedläggas och afståndet mellan rörsträngarne, af högsta vigt.

Att theoretiskt genom en mathematisk kalkyl bestämma detta,

torde icke kunna genomföras, emedan i sådant fall en vigtig

faktor tillkommer och denna är lerjordens plasticitet, som

väsendtligt förminskar den hastighet, med hvilken vattnet fly-

ter, i följd af det hydrostatiska trycket. Erfarenheten måste
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således här gifva utslag. Så uppgifver Gi-opp för olika jord-

arter följande afstånd, mellan dränrören, som blifvit lagda

på olika djup *).

lerjord med 40—50 7(. sand . .

sandjord med — 15 % lerjord

torfjord
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mellan rörsträngarne i en ganska styf lerjord varit 30 fot,

och endast undantagsvis 24 fot, vid 4 fots djup.

Vi förbigå här utredningen af de nedlagda rörens nödiga

dimensioner och anmärka endast, att man i allmänhet an-

tager 1 tums diameter såsom den lämpligaste för sugrören.

Beträffande åter sammeldränen beror den vidd, som är nö-

dig för densamma, af den qvantitet vatten som skall afföras.

Uppstiger vattnet, såsom fallet är i en alf som besväras af

källor, är denna beräkning förenad med stora svårigheter.

Lättare är åv.t att beräkna qvantiteten af det vatten, som till-

föres jorden genom regn, och skall afföras från jorden, då man

genom fortsatta observationer för bestämda lokaler bestämt

reguhöjden för året. Men af det vatten, som genom regn

tillföres åkerjorden, aflägsnas en del genom afduustning. En-

ligt observationer, gjorda i Hinxworth i England, tillfördes

från Oktober 1860 till Maj 1801 den odlade jorden vatten

genom regn, beräknadt till 10 tum. Genom dränrören afför-

des endast 7 tum, så att sålunda V3 af regnvattnet hade af-

lägsnats genom afduustning. Denna observation gjordes vid

en lätt genomsläppande jordmån. I leijord afdunstade ^4 af

det fallna vattnet, så att endast 74 bortfördes genom drän-

rören, och af 10 tums nederbörd antager man, på lättare

jordmån i England, att 6 tum afflyta genom dränrören. Häraf

finner man således, att mindre qvantitet vatten afflyter ge-

nom dränrören från mera seg och bunden lerjord än från

lättare jordarter, ett förhållande, som kan med lätthet för-

klaras derigenom, att den förra qvarhåller eller binder mera

vatten, som sedan småningom afdunstar från jordens yta, än

den lättare jordarten, genom hvilken vattnet med större lätt-

het tränger till djupet och sålunda till dränrören. Af stor

vigt är det att i detta afseende taga i betraktande den be-

tydliga qvantitet vatten, som på vissa tider tillföres jorden
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genom nederbörd. I Finland är detta händelsen om hösten

och våren, då snön smälter med större eller mindre hastig-

het, hvilket förhållande jag anser öfverflödigt att här närmare

skärskåda. Jag tillägger endast, att vid snösmältnhujen om

våren jorden är frasen, så att vattnet icke genom den frusna

jorden kan intränga till djupet, och sålunda affhjta till de

nedlagda dränrören. Att detta torhållande måste utöfva in-

flytande pä den nödiga vidden af samlingsdränen och sug-

rören inser man lätt. För att nu bestämma den nödiea vid-

den af hnfvuddränen drager Parker qvadratrötterna af antalet

acres, från hvilka vattnet genom densamma skall afledas. Det

sålunda erhållna talet skulle då angifva rörets diameter i

mynningen af hnfvuddränen uttryckt i tum. Men rören, som

ingå i samlingsdränen behöfva icke, med anledning häraf,

vara af lika stora dimensioner, ända till ändan af denna rör-

sträng. Detta står äfvcn i nära förhållande till vattnets lokalt

förekommande fall, hvilket utöfvar ett positivt inflytande på

den hastighet, med hvilken vattnet flyter i rören. I detta

afseeude anmärker jag endast, att fallet måste vara så af-

passadt, att det flyter med en hastighet af åtminstone V2 fot

i sekunden, emedan, i motsatt fall, jordpartiklar som genom

rörfogningarne intränga i rören icke drifvas undan, utan qvar-

stanna i röret, så att detsamma dermed kan fyllas, och här-

igenom ett hinder för vattnets rörelse uppstår i sjelfva röret.

För öfrigt är det väl bekant, att man vid en dränerad

åkerjord fäster det begrepp, att öppna, utfalls- och lagg-

eller nackdiken förekomma på lämpliga ställen, och att de

förut begagnade så kallade tegdikena, då jorden dräneras, igen-

fyllas, samt att det dränerade fältet förses med vattenfåror

på större eller mindre afstånd från hvarandra, hvilka i detta

fall anses göra samma tjenst som tegdiken, i afseende å det

så kallade dagvattnets aflägsuande från den dränerade åker-
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jorden. Anläggandet af täckdiken hvilar på den princip, att

vattnet^ som genom nederbörd tillföres den dränerade åker-

jorden, till största delen, endast med undantag af den ringa

qvantitet som afiägsnas genom vattenfårorna, skall tränga

igenom jorden, för att genom dränrören afflyta från fältet.

Jemförelse mellan methoden att aflägsna vatten från den

odlade jorden, genom öppna och täckta diken.

Låtom oss nu antaga en åkerjord, som består af seg,

bunden lei^ord, hvars niatj ordslager, till ett djup af 12—14

tum, hvilar på en likartad lerjords alf, utmärkt genom sin

plastiska egenskap, hvars fysiska karakter är, att densannna,

kapillariskt mättad, icke tillåter vatten att genomtränga. Låtom

oss vidare antaga, att i densamma inga källor förekomma,

såsom förhållandet i allmänhet är i sådan jord på ett visst

afstånd från kusten, der jordens höjd öfver hafvet tilltager.

Såsom en fysikalisk princip, för nedläggandet af dränrör,

hafva vi uppställt, att de skola läggas på det djup, att jor-

dens vattens^yegel sänkes så lågt att vattnet, i det öfverlig-

gande jordlagret, icke kan kapillariskt stiga till det undre

lagret af matjorden, och att rören skola vara nedlagda i jor-

den tinder gränsen för jordens konstanta temperatur. Ler-

jordens kapillära stigningszon är 17-2 fot, någongång undan-

tagsvis 2 fot. Vi återhemta vidare, af hvad vi ofvanföre hafva

anfört, att, enligt fysiska grunder, vattnet endast med svårig-

het och långsamt, stundom alldeles icke, genomtränger en jord

af sådan beskaffenhet som vi antagit. Vid sådant förhållande

är det klart, att, då vattnet vid starkare nederbörd trängt

genom matjordslagret, som genom omsorgsfull kultur blifvit

mera genomsläppande än det af jordbruksredskapen icke

rörda lagret, detsamma tränger till ytan af alfven, hvarest

lerjordens större eller mindre plasticitet ställer ett hinder
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för dess vidare inträngande, ett hinder som, vid tillbörlig

plasticitet, icke kan öfvervinnas. I denna händelse bildas

här ett vattenlager, och den ofvanom detta lager belägna

matjorden hvilar således på en vidt utsträckt källgrund. Vatt-

net kan aflägsnas härifrån endast genom afdunstnirig, hvil-

ken i sådan jord försiggår ganska långsamt^ och under denna

tid besväras det ofvanliggande matjordslagret motsvarande

lång tid af vatten. Den fysiska följden häraf är, att sådan

jord äger en lägre temparatur, emedan jorden, genom vatt-

nets afdunstning, förlorar en del af sin värme, som hindes

vid vattnets öfvergång i dunstform. Då nu de sädesslag,

som hos oss odlas, icke trifvas i en jord som länge är ka-

pillariskt mättad med vatten, och då ökad temperatur i jor-

den är ett befordrande moment för all vegetation, är det

klart, att en åkerjo7'd, som hlifvit under sådana förhållanden

dränerad, saknar de fysiska vilkor, som hlifvit uppställda

för de odlade sädesslagens fullständiga och snabba utveckling.

Om alfvens plasticitet är sådan, att den icke utgör ett ab-

solut hinder för vattnets trängande genom densamma, blir

förhållandet mera gynnsamt för vegetationen, i samma för-

hållande, som vattnet med större eller mindre lätthet kan

genomtränga.

Låtom oss nu undersöka huru förhållandet med sådan

jord gestaltar sig, om jorden torrlägges med öppna diken,

af endast en fots djup *) och på 15 alns distans. Dikets

botten är således beläget 1 fot lägre än öfre ytan af den

icke genomsläppande alfven, och matjordslagret är beläget

12 å 14 tum högre än dikesrenen, som utgör den yttersta

kanten af alfven å åkertegen, hvilken blifvit plöjd så, att den

är svagt kullrig och lindrigt sluttande åt hvartdera diket.

*) Vi beräkna detta djup från den omsorgsfullt vårdade, från gräs

befriade dikesrenen.
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Då tegen blifvit omsorgsfullt plöjd, inåste äfven ytan af alf-

ven erbjuda en lika beskaffad svagt convex yta. Vid sådant

förhållande är det klart, att vattnet vid ymnig nederbörd, då

matjordslagret icke kan kapillariskt qvarhålla mera deraf,

hydrostatiskt tränger till ytan af alfven. I följd af dess kon-

vexa yta, som sluttar åt hvartdera diket, kan vattnet icke

stanna här, utan flyter med större eller mindre hastighet åt

hvardera dikesrenen, och likLidigt uttömmas de i öfvermått

fyllda kapillarrummen i matjordslagret i samma riktning. Vid

sådan bunden jordmån inser man lätt, att af det vatten, som

faller på ytan af åkerjorden och icke intränger i densamma,

en betydlig qvantitet genast, enligt de hydrostatiska lagarne,

flyter i hvartdera diket, derifrån det ledes till utfallsdiket.

Vid sålunda utförd dikning, stannar vattnet icke på ytan af

alfven, bildar således ej heller ett källartadt lager under mat-

jorden, utan afiägsnas med lätthet^ såsom hydrostatiskt vatten,

hvarjemte det i öfvermått kapillariskt bundna vattnet, enligt

fysiska lagar, flyter ifrån matjorden *). Följden af detta

förhållande är den, att matjordslagret icke längre tid besvä-

ras af öfvermått af vatten, och att vattnets afdunstning från

jordens yta nedsättes till ett minimum, hvaraf den naturliga

följden är, att jorden icke, genom vattnets öfvergång i dunst-

form, förlorar så mycket af sin värme, såsom då täckta di-

ken blifvit använda. Den naturliga följden häraf är, att den

oxiderande kemiska processen i matjordslagret icke hindras ge-

nom öfverskott af vatten, och att sålunda vårdad jord äger en

högre temperatur i följd af vattnets minskade afdunstning

från jordens yta, och den kemiska oxiderande verksamhetens

oafbrutna fortgång, samt att matjorden endast en kort tid är

kapillariskt mättad med vatten. Sådan beskaftenhet af jorden

*) Vi foi-iitsiitta härvid iitt tlikets ren icke är gräsbeväxt.
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är fullkomligt motsatt den, som vunnits genom å sådan jord

nedlagda täckta diken, och uppfyller alla fysiska och kemiska

vilkor, som kunna uppställas för de odlade växternas full-

ständiga och snabba utveckling. Häraf torde man således,

enligt hvad jag vågar hoppas, klart inse, att å sådan plastisk

lerjord som vi antagit, öppna diken, på sätt jag meddelat,

uppfylla alla de vilkor som rationellt kunna uppställas för

vattnets afledande, hvilket icke är fallet med täckdiken, om

tegdikena ersättas genom så kallade vattenfåror. Dessa kunna

neraligen icke ersätta de af oss rekommenderade tegdikena,

af två skäl: l".o emedan de sakna den så kallade dikesrenen,

och icke tränga djupare än till ytan af alfven^ och 2:o eme-

dan hottnet och sidorna af desamma begränsas af lös miill-

jord, hvilken har en hög kapillär mättningskapacitet. Saknad

af dikesren och tegens kullrighet är orsak dertill, att vattnet

icke kapillariskt eller hydrostatiskt flyter till vattenfåran med

den hastighet, som äger rum vid närvaro af tegdiken; och i

följd af det i vattenfårorna befintliga lösa mullartade jord-

lagret, blir detta lager, vid närvaro af vatten i fårorna, ka-

pillariskt mättadt med vatten, som härigenom hindras att

afflyta från den odlade jorden. Följden af detta förhållande

är den, att vid ymnig nederbörd jordkammen på hvardera

sidan om vattenfåran besväras af vatten, hvilket å rågbrodden

om hösten gifver sig tillkänna genom dess ljusa eller röd-

aktiga färg. Detta är äfven förhållandet med rågbrodden om

hösten nära öppna tegdiken, som icke underhållas med den

omsorg som vi ofvanföre meddelat, så att dikesrenarne äro

befriade från gräs. Orsaken härtill är densamma, nemligen

närvaro af besvärande qvantitet vatten vid så beskafiade

dikesrenar.

Om vi nu åter antaga en jordart, motsatt den vi ofvan-

före betraktat, nemligen en lätt genomsläppande sandartad
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jord, som hvilar på en blandad alf i bvilken, på 3 ä 4 fots

djup, finnes ett icke genomsläppande plastiskt lerjordslager,

gestaltar sig förhållandet annorlunda. Vi antaga nu öppna

tegdiken, underhållna och vårdade på sätt vi ofvanföre med-

delat, och af samma djup, d. ä. 1 fot från dikesrenen. Vid

ymnig nederbörd tränger vattnet från ytan af jorden ned mot

djupet, och stannar, der ett hinder möter dess vidare fram-

trängande, d. ä. å det lerjordslager, som vi antagit vid 3

ä 4 fots djup, och blir stillastående. Om nu det ofvanlig-

gande jordlagret är sandblandad lerjord, kunna vi antaga att

vattnet kapillariskt stiger omkring 1 fot; återstå 2 till 3 fot

till ytan af åkerjorden, hvilken icke besväras af från djupet

uppstigande vatten. Antaga vi matjordslagret till 1 fot, hvilar

detta på ett icke af vatten besväradt jordlager af 1—2 fot.

Här kunna tvenne olika förhållanden äga rum, i afseende å

kapillarrummens vidd i detta 1 ä 2 fots jordlager relativt

till det underliggande kapillariskt mättade jordlagret, när-

mast lerjordslagret. Om detta jordlager innehåller sådana

partiklar, att kapillarrummen äro vidare än i det underlig-

gande kainllariskt mättade lagret^ stiger vattnet, enligt ka-

pilläritetslagarne icke högre. Men äro kapillarrummen här

finare, äger ett motsatt förhållande rum, att vattnet stiger

1 '/.^ fot, således till matjordslagret, som i följd häraf besvä-

ras af vatten till sådan grad, att vegetationen i densamma

blir lidande. Vid detta förhållande, kan detta icke afhjelpas

fullständigt genom sådana öppna diken, som vi antagit, d. ä.

en fot djupa, helst vattnet här till största delen uppstiger

från alfven. Till någon del kan vattnet från ytan afledas till

diket, men vid sådan jord, som vi antagit, flyter, vid starkare

nederbörd, största delen af vattnet genoui jorden till djupet,

der det stannar såsom stagnerande vatten. Härifrån upp-

stiger detsamma sedermera till matjorden, i öfverensstäm-
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nielse med lagarne för kapillariteten. I sådant fall kunna

öppna diken icke fullständigt uppfylla de vilkor, som blifvit

uppställda för jordens befriande från för vegetationen skad-

ligt vatten; ty vattenspegeln i den sålunda dikade jorden kan

genom dessa icke sänkas mer än 1 fot i st. f. att densamma,

i den jord, som vi antagit, bort sänkas 3 ä 4 fot. I öfver-

ensstämmelse med fysiska lagar, kan denna olägenhet ratio-

nellt afhjelpas endast genom ändamålsenligt nedlagda drän-

rör, till ett djv^) af 4 fot; ty genom sådan afdikning sänkes

jordens vattenspegel till det djup, att vattnet från alfven, ge-

nom kapillariskt uppstigande, icke kan besvära matjorden,

och i sammanhang dermed de på denna odlade sädesslagen.

Mellan dessa antagna ytterligheter, som i det ena fallet ådaga-

lägga, att det besvärande vattnet icke kan aflägsnas genom

ändamålsenligt antagna täckdiken, men väl genom öppna di-

ken, i det andra fallet, att detta icke fullständigt kan vinnas

genom omsorgsfullt vårdade öppna tegdiken, men väl genom

täckdiken, kunna i naturen förekomma mångfaldiga grada-

tioner, i hvilka än den ena, än den andra dikningsmethoden

mer eller mindre fullständigt motsvarar ändamålet.

Häraf föranledes man lätt till den tanken, huruvida icke

båda dessa afdikningsmethoder skulle kunna i vissa fall med

hvarandra förenas. För att vinna insigt i detta förhållande,

är det af vigt, att göra för sig klart, om de två anförda

dikningsmethoderna, genom hvilka vattnets afledande från den

odlade jorden afses, hafva med hvarandra någonting gemen-

samt, eller om de från hvarandra i något afseende afvika.

Båda methoderna hafva, såsom man lätt inser, gemensamt,

att åsyfta åkerjordens fullständiga afdikning, men afvika

från hvarandra i det hänseende, att då vattnet genom öppna

tegdiken afledes från ytan^ d. ä. sådant vatten^ som genom

nederbörd tillföres den odlade jorden, täckta diken deremot

21
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a/se, att befria de cljupare lagren af åkerjorden från vatten.

Vattnet tillföres ytan af jorden genom regn eller snösmält-

ning, och till de djupare lagren genom regnvattnets inträn-

gande i jorden, eller genom i jorden förekommande källor,

hvilka mottaga vattenströmmar, som under jorden taga sitt ur-

sprung från mer eller mindre aflägsna lokaler. Med källor för-

stå vi här hydrostatiskt vatten, som hvilar på ett icke genom-

släppande, mer eller mindre djupt i jorden förekommande,

ogenomträngligt jordlager. Häraf följer, att om vatten, genom

ymnigt och uthållande regn, tillföres en åkerjord, som hvilar

på en icke genomsläppande lerjordsalf med plastisk egenskap,

detta, då afledande öppna diken saknas, måste tränga genom

matjordslagret till alfven. Afdunstningen af vatten från sådan

jord är svag och försiggår långsamt. Vid sådant förhållande,

då den qvantitet vatten, som tillföres jorden genom regn är

större an den som kan aflägsnas genom afdunstning och som

erfordras, för att kapillariskt mätta matjordslagret, måste

öfverskottet, i öfverensstämmelse med hydrostatiska lagar,

tränga till alfven. Då denna icke låter vattnet genomtränga,

stannar vattnet här och bildar en utbredd källgrund under

matjordslagret, såsom vi hafva anmärkt ofvanföre pag. 282. Vi

kunna alltså karakterisera verksamheten i täckta och öppna

diken sålunda, att de förra skola afleda källvattnetfi-ån jorden,

de senare deremot det så kallade dagvattnet. Häraf följer

sålunda, att det är rationellt att afbryta de källor från hvilka

vattnet tränger till alfven, om sådant är möjligt. I sådant

afseende framställa sig tvenne utvägar: 1) att afskära sådana

under jorden förekommande vattenströmmar som tillföra vat-

ten och 2) att förekomma regnvattnets inträngande till alfven.

Det förra skall ske genom så kallade näck- eller laggdiken

till erforderligt djup, det senare genom tegdiken vårdade på

sätt vi ofvanföre meddelat. Om nu åkerjorden lätt genom-
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släpper vattnet, kan icke allt vatten afledas genom öppna

diken. Vattnet tränger genom de genomsläppande lagren,

och om nu under dessa befinnes ett icke genomsläppande

lager, stannar det här, blir stagnerande, d. ä. hydrostatiskt,

och kan nu, om matjordslagret icke befinner sig på andra

sidan om gränsen tor det ofvanliggande jordlagrets kapillära

stigningszon, skada de växter som äro föremål för kultur.

Taga vi härvid ännu i betraktande, att under de klimatiska

förhållanden, som äga rum i Finland, nederbörden genom regn

är ymnig och uthållande om hösten, och att om våren riklig

(^vantitet vatten tillföres jorden genom de uppå den befint-

liga snömassornas smältning, finner man lätt, att öppna diken

dessa årstider äfvensom om sommaren, vid de häftiga åsk-

regn, som icke sällan inträffa, uppfylla ett hufvudsakligt vil-

kor för vattnets afledande från den odlade jorden. Men att

fortsätta dessa axiomatiska betraktelser blir för författaren

och läsaren tröttande.

Jag tror mig sålunda hafva ådagalagt nödvändigheten

af öppna diken under de klimatiska förhållanden, som råda

i vårt fädernesland, men af livad jag ofvanföre anfört, finner

man äfven, att sådana fall kunna förekomma i naturen der,

i anseende till vattensjuk alf, hvilken innehåller mer eller

mindre utsträckta källor, öppna diken icke så fullständigt,

som nödigt vore, kunna afleda vattnet. I sådana fall böra

täckdiken tillika användas, för att afleda det vatten sorn fin-

nes i alfven, hvilket icke kan finna aflopp genom sådana teg-

diken, som vi förordat. Detta förfarande är rationellt, och

kan man sålunda nöjaktigt förklara den fördel, som flere

landthushållare vid åtskilliga tillfällen och senast vid det ny-

ligen afslutade sjette Finska landtbruksmötet i Helsingfors,

erfarit af hos dem verkställd dränering. Men dessa skulle

äfven på sådan jord, enligt min förmodan, hafva skördat
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änuu större fördel af sitt åkerbruk, oai de tillika skulle hafva

underhållit tegdiken, på sätt jag ofvanföre meddelat. Några

anföra såsom en fördel, att de genom tegdikenas igenläggande

inbesparat en betydlig areal af sin åkerjord. Vi svara, åker-

areal fattas icke i Finland, och kunna med skäl instämma i

marskalk Burjeauds yttrande till en af Frankrikes störste

agronomer M, de Gasparin, hvilken ville väcka marskalkens

intresse för jordbruksarbeten : „ Vårtfäderneslands väl fordrar

icke nä(jon förökniiuj af fruktbärande fält, utan en utveck-

linrj och förbättring af brukningssättet på redan odlad mark^'^-).

Vi hafva ofvanföre anmärkt, att den påräknade skör-

dens qvantitet och densammas säkerställande är beroende

deraf, att vattnet så fullständigt som möjligt aflägsnas från

en åkerjord, hvilken gör anspråk på att anses rationellt vår-

dad. Användas öppna diken och vårdas dessa på sätt vi

ofvanföre anfört, kan en uppmärksam jordbrukare observera

och utan dröjsmål rätta de fel som uppstå uti desamma,

men inträffar af en eller annan anledning ett hinder för vatt-

nets afiopp i ett eller flere rördiken, kan sådant icke obser-

veras och således i tid rättas, förrän den misslyckade skörden

gifver anledning, att antaga något fel i de anlagda rören.

Hvilken förlust kan icke redan af sådan anledning tillskyn-

das jordägaren? En förlust som genom bibehållandet af öppna

diken kunnat förekommas, om ock villigt måste erkännas, att

liktidig dränering af en åkerjord, i hvilken alfven besväras

af vatten, är det enda sättet att, i den ökade skördens in-

tresse, fullständigt befria sådan jord från besvärande vatten.

Sådan operation utesluter icke behofvet af öppna diken, hvilka

väl icke ensamt för sig, men väl i förening med ncdlaga drän-

rör, kunna så fullständigt som möjligt afleda vattnet från

*) L. J. Trochu, Franska armén år 1867, öfvcrsatt af G. M. Sljern-

svärd. Stockholm 1868, pag. 156.
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sådan åkerjord, som vi antagit. Dessa verka hvardera i olika

riktning och komplettera livarandra sålunda, att det vatten,

som genom den ena dtkninysmethoden icke kan ajledas, ajiedes

genom den andra. Naturens lagar kunna icke förbises, och

sker detta likväl, straffas en sådan öfverträdelse eller ett

ringaktande af desamma på ett sätt, som tillskyndar den en-

skilde jordägaren större eller mindre förlust genom felslagen

skörd, allt efter graden af den öfverträdelse, till hvilken han

gjort sig skyldig. Vi anse oss hafva anfört tillräckliga skäl

för att ådagalägga vigten deraf, att, vid tilltänkt dränering

af en åkerjord, fästa noggrann uppmärksamhet vid alla de

fysiska lagar, som härvid äro verksamma, med fästadt af-

seende å för handen varande lokala förhållanden. Härvid

bör äfven pröfvas, huruvida af den tilltänkta operationen kan

vinnas den tillökning af skörd, att densamma kan betäcka

de kostnader, hvilka härmed äro förenade, och kunna, enligt

hvad erfarenheten gifvit vid handen, beräknas i medeltal till

100 mark för geometriska tunnlandet. Vinnes af en väl vår-

dad åkerjord med öppna diken en skörd af U— 10 tunnor

säd från tunnlandet, draga vi icke i betänkande, att anse en

så beskaffad jord genom dränering icke vinna en sådan för-

bättring, att dräneringskostnaden genom densainma kan be-

tackas. Sker detta och igenläggas tillika de öppna tegdikena,

nedsättes den förut gynnsamma skörden till sådan grad, att

jordägarens ekonomiska välstånd kan äfventi/ras. Utfaller

deremot skörden i en jord, som blifvit omsorgsfullt vårdad

med öppna diken, icke högre än 4—6 tunnor säd från tunn-

landet, är detta ett säkert tecken dertill, att sådana lokala

förhållanden förekomma i alfven, att vattnet icke fullständigt

kan afledas från jorden modelst öppna diken *). I sådan hän-

*) Vi anse oss hilrvid böra fäst vigt dcrvid, att vi förutsatt det åker-

jorden bli/vit med omsorg vårdad; ty vi hafva oss väl bekant, att åkerjord

förekommer som, i följd af icke omsorgsfull värd, icke gifver högre skörd.
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delse är det rationellt, alt noga undersöka orsaken till den

svaga skörden, och om orsaken befinnes vara i alfven stag-

nerande vatten och matjorden befinnes inom det underliggande

jordlagrets kapillära stigningszon, med godt mod företaga jor-

dens dränering, i öfverensstämmelse med för denna operation

gällande fijsikaliska princi2)er. Säkert är, att respekterandet

af de fysikaliska lagarne vid jordbruksföretag medför en rik

skörd såsom ersättning för det nedlagda arbetet. Att för-

fäkta dräneringens absoluta förträfflighet under alla lokala

förhållanden, kunna vi, med ledning af hvad vi ofvanföre an-

fört, icke gilla, och återstår för oss, att endast beklaga den

jordbrukare, som låter sig dåras af ett sådant råd. Tempus

docebit. Vi uppställa i detta afseende såsom axiom: Ratio-

nalism i jordbruket leder till välstånd, irrationalism till eko-

nomiskt obestånd.

Vi hafva ofvanföre meddelat, att den athmoshpaeriska

luftens tillträde till den odlade jorden på densamma utöfvar

ett välgörande inflytande, emedan härigenom den kemiska

oxidationsprocess, som ersätter de växtnärande ämnen jorden

innehåller till sådana föreningar, som äro lösliga i vatten,

härigenom blir möjlig. Häraf följer, att dränrör, som ned-

läggas i sådan jord, hvarest de icke kunna afleda öfverflödigt

vatten, såsom förhållandet är i en plastisk lerjord, då de icke

innehålla vatten, fyllas af luft. Man inser lätt, att denna jord

blir åtkomlig för den yttre luften, hvaraf följden är, att en

oxidationsprocess genom desamma kan inledas i detta från

luftens inflytande utestängda jordlager. Väl bekant är, att

här förekommer jernoxidul *), hvilken bildar i vatten lösliga

*) Se Nihjra betraktelser öfver jeniets natural/ustorie med a/seende

isynnerhet å sjö- och mi/rrmilmens Hpj)l,-oiiist och beskaffenhet af A. E. Arppe,

olfentligpjord i „()fversigt af finska Vetenskaps-Societetens förhandlingar" 1868

— 1869, pag. 100. En intresseväckande iifliuiidling-, från hvilken vi icke
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salter, som kunna i denna form till stor skada för vegeta-

tionen upptagas af de odlade växterna. Genom den yttre

luftens inflytande syrsattes oxidulcn till oxid, hvilken bildar

i vatten icke lösliga salter, som således icke kunna upptagas

af de odlade växterna, och sålunda utöfva ett skadligt in-

flytande på vegetationen. Att likväl för detta ändamål drä-

nera, torde icke kunna antagas såsom förenligt med jord-

brukarens intresse, då såsom väl bekant intet af de hos oss

odlade sädesshigen utsträcker sina rötter till alfven, och de-

samma således icke kunna besväras af den här förekommande

jcrnoxidulen, om den icke kapillariskt kan uppstiga till mat-

jordslagret.

Svaret på den fråga vi uppställt blifver således: att

åkerjordens dräneriny, i händelse matjordslagret hv ilar på en

likartad j)lastisk leralf, är irrationell, men att denna ojiera-

tion, då alfven innehåller ett icke genomsläppande lager på

kunna neka oss nöjet, att citera hvad förf. anför i slutet af sin afhandling.

„Huru outtömliga de förråder af jern iin må anses vara, som bergmassorna

sluta i sitt inre, outtömliga i detta ords stränga bemärkelse äro de sanno-

likt icke. Jernets användning tilltager med hvarje sekel, med hvarje år: vi

bygga nu af jern våra vägar och fartyg, våra efterkommande skola finna sin

uträkning vid att hafva sina bostiider af jern och att låta denna metall i

otaliga fall inträda i bruk i stället för sten och träd. Det kommer en dag,

då jerngrufvorna äro uttömda. Men det jern, som blifvit förbrukadt, har

dock icke kunnat komma bort från jorden. Det finnes der qvar, ehuru så-

som stoft kringströdt i de lösa jordlagren. Der förvandlas det, genom upp-

tagande af syre och vatten, till rost och ockra ; det råkar ut för förmult-

nande växtämnen, hvilka omsätta det till jerncarbonat, i hvilken form det

föres till sjöar och källor, för att gifva upphof åt sjömalm. Sålunda kan

det hända, att sjömalmerna i en aflägscn framtid komma att hafva for jern-

tillverkningen en större betydelse än de för närvarande äga. Så se vi äfven

på jernets och dess malmers historie, huru det, som i naturen förstöres, lefver

upp i andra former igen". Ilvilket skönt kretslopp äfven här!
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sådant djup, (di det å detta lager sta(j)iera))d(> hydrostutlska

vattnet, { öfverc.nsstnmmehe med, kajyiUaiitetslafjarne, kan upp-

stiga till matjordshu/ret och icke fjenom öppna diken kan af-

läijsnas, är rationell. I sammanlumg liiirinod uppropa vi, att

rationalism i jordbruket medför ökad, irraiionalism deremot

minskad skörd, från geometriska tunnlandet.

Det praktiska resultatet häraf är, att en jordhrnkare,

vid, tilltänkt dränering förenad med igenfijllandet af förut

hefjagnade tegdiken, förr än han företager denna, för hans

ekonomiska välstånd vådliga operation, må. taga i noggrannt

betraktande alla de fgsiska egenskaper, som lokalf utmärka

den jord han ärnar torrlägga genom dränering- fg vattnet

flyter och silas genom jorden, i närmaste öfverenstämmelse

med. fi/siska lagar. Ett arbete i det pi"aktiska lifvet, som

underskattar gällande naturlagar, äi' irrationellt; att lämpa

arbetet i öfverensstämmelse med dessa är rationellt.

aoJuCtJoo-
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