
      Gunnarskog i Wermland, d. 15 Januarii. 
      Sedan hela tiden här å orten merändels warit 
urwäder som upfylt skogarna med så mycken snö, 
at knapt någon kan taga sig fram efter et lass wed, 
blef i går lenväder  med S. wind: men idag började 
åter bittida frysa, under det N.O. wind upkom, och då 
blef man imellan Stommen och Backa warse små 
insecter, lika ganska små loppor, hvilka hoppade på 
snön, til så stor myckenhet, att de nästan öfwertäck-
te honom. Man trodde i förstone at desse ej hade lif, 
utan kunde på något sätt härröra af blåswädret; 
men wid  nogare undersökning woro de alle lif 
ägande, som icke bordt undgå en von Linnés ögon. 
Nu wid qwällningen kan ingen weta om de äro 
qwar. De gamle härstädes berätta efter sina förfä-
der, at sådane hoppande kräk förr warit synlige, och 
at de bådat det snön skal blifvit så hög öfwer dem 
som under dem. Skulle nu så ske, så blefwe hela 
landet olyckligt, ty snön är nu mer än för mycken, 
och ser illa ut, hur folk skal taga sig fram, i synner-
het i skog, kärr och myror. 

                             följande är inlämnadt. 
     Swar om de på snön hoppande loppor, beskrifne i 
Inrikes Tidningen N:o 8 från Gunnarskog i Wermland. 
     Utom det desse oskyldige kräken warit flere gånger 
omtalte i wåra tidningar, äro de redan, för et halft Secu-
lum sedan, til hushållning, kropp hufvud, ögon horn, 
ben, hår, ägg, ungar, gaffel-lik och spänstig stjärt med 
hwilken, bögd under magen, de hoppa eller liksom 
sprätta sig i luften m.m. uptäckte beskrifne och afritade, 
af Salig Baron och hof. Marskalken DeGeer uti första  
Lomen (Volymen?)  af kongl. Wet. Acad. handl. p. 266 
och följande. Som nu denna wackra och fullständiga 
Insect-Historia, både i Fauna Svec. och Syft. Nat. åbero-
pas och Insectet kallas Podura arborea,  insimulerar 
man obilligt från Gunnarskog såsom det undgått en 
von Linnés ögon, at de vore lif-egande kräk. För öfrigit, 
oagtat berättelser och spådomar man efter några gam-
le på orten anförer, kunna de werkeligen ej i anledning 
af dessa Insecter, prophetera något snöfall. 
                                             Hatare af falska propheter. 
 
     Swar i samma ämne af annan hand. 
     De i desse Tidningar N:o 8 från Gunnarskog i Wem-
land omtalte Inecter, som liksom små Loppor, och til 
den myckenhetg hoppat på Snön, at den samma deraf 
nästan blifwit öfwertäckt, hafwa säkerligen warit de så 
kallade Snöloppor Podura nivalis Linn, redan för gans-
ka lång tid sedan beskrfne af framl. Archiatern och Rid-
daren von Linné under namn af Podura oblonga cine-
rea fignaturis nigris, Syft. Nat. och framkomma desse 
kräk wissa wintrar efter lenwäder, då de af blåsten blif-
wa förde från sina tilhåll i nära belägne skogar, utan at 
sådant kan gifwa tikänna något påföljande högre snö-
fall, eller wara något annat owanlighets förebåd.      




