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Inipeftorert
Högaktad HERR

JOHAN INGMAN.
Min synnerllge Wälzynnare!

M3)Uru mncket fflg Fr ©fl* Tnfpe&oren Mmden emot deSjyl wöngfoÖTga wäkgärnwgar Herr fnfpeäoren mig under den
«^*^ korta tid, jag hade äran, at sssom lnsc>rm3tor sör Dcst

kara Barn, mistas uti Herr lt.fpsctort.nK warda Hus, änedt,
fan milt inre es uttrycka. Aldrig tör den dagen Hörna, pä fjroit*
ken jagfem roaca i siänd, darsöre wisa min »dtfefiga ärkanjla.
Uptag emcDlertiD Gunstige Herrestenägit Dcnncf ringa pappers-gas-
wa till wedermale af ett tacksamt sinne. Hwad mig i ösrig. d*
ligger, är at trogit åitjla, D« täcktes Försynen ockgifiva Herr ln,
lpt-^rens lefnads-dagar med ad Andelig och Lekamlig ■«$».
(tgne.fe* Jag framhärdar med n6je

Högaktade Herr Infpéftarens>
Min synnerlige Wslgynnares

ödmjuke Tftnare
Niclas Crusell



3. 3. 5?.

$ lyckligt ett land dr, Iwitcfetben $flwifa©fa*
l paren utsirat med hwarjehcmda naturfens för*
' moner, fa uselt dr det däremot, om där saknas> en rdttstaffens hushällnin^. Rika Gulb-Sils-' wer-och andra grufwor låta mål stort; men om

de omen ligga i jordencs siöte orörda, eller man
ock riktar andra med dem, och ärlikwdl sielffattig, rcoreDtf mast
lika mycket fom man aldrig ägde dem. At haswa en öswerftö<
dig, god och bärande jorD, dr en härlig sörmon; men ligger den
Minda, och man fd.edes ej af egen dker dger brodi landet,
dr det en bedröfwelig sak. HroäD förman dr icke det, at wara d-
gare af flora och fistrifa Sjöar; men hwad olägenhet däremot,
at dock likwäl köpa sist annorstädes isran? ©fal dd ett tondlmd
«vdl, bllr det en nödwändig fak, at däde roilja och funna up-
odla och antoända till sin férdd och nytta (lika Skaparens för-
Idn.ct gdswor. En sanning, hwarpd en del nationer länge se-
dan tdnckt, en annan dlerigen först i detza tider, och en del än
Mles intet kunnat finna sig uti. Nstilliga härliga nalursens
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förmoner har mdf Försynen lämnat otz ett Mförrdd uppd; mm
mi måste dock räkna otz bfanD Dem, som nog sent börjat tdncka
pd nödvändigheten af de fammaö upodlande. Jag säger nog
sent; .t) när Oöl-onomler, hos mänga wdra Grannar redan war
i stor, hafwa wi först för ett par hundrade dr sedan, eller litet
mer, börjat därmed ojfas, dock till närwarande fått ej i alt tumett
stryta däraf, at wi warit rätta hushdllaxe; ty gar man ndgot
tilbaka till de framflutne tit>et, stall man bliswa "öfwertygad om
Denna obehageliga sanning. Manne det hushdfla^ rätt med
wdra yärliga järngrujwor för Kung Gjstav den istas, Glor-
wyrdigst i dminnelse, .it)? ingalunda; till Tackjärn smältes wal
malmen hos otz,men det såldes sedermera ,i(I __.7d3cl.3sen, jom
arbetade det till stdngjdm , och sålde igen åt ost färdigt både
siäng-sch till andra förnödenheter förädlat jdrn, men med en o-
drhörd smföatlön; las härom mera, uti Saräf-dör^^las Fatr.*.
-SfroenleDes har Utlänningen dnDa til detza tider underhdllit wde
yppighet i mat och kläder, med mera, och det nästan alt för ret>a
penningar. Detza mycket beklageliga stukdomar hakva nu redan
genom wdr Höga ÖswerhetS hälfosamma forfattningar bliswit till
största delen botade, sd at man mera, sd i Swkr.ge,som Fin-
land, räknar enansenlig myckenhet as hammarsmedjor: Likaledes
har man med nöje redan sedt Swänsten kläda <lg ien dragt ,
lagen isrdn egna Fabriquer. Det woro en önstelig faf, at
hwar ock en redelig undersåte rciOe låta stg angelägit wf.ro, at
med all flit äswen arbeta uppd de cfrigo Natursens jörmoners up-
odlande , som Skaparen nedlagt ml wdtt kära Fäderneö land;
mm som warre är! ärfarenhe.en lämnar otz än de ofahagd.gc*
tidender, at stift hos oh i mycket ännu effterfätteö, hwarstre det
ej dr under, at mi dnnuswäswa ufi-'unDer_>aiance. Wdra Sjö*
ar tilbjuoa otz mera Fist, an mi härtils welat taga. En an-
fen.ig mängd as den stiönaste åkerjord ligger an obrukad. Wd-
ra Skogar, hreilka tillika mcd Ma S^öworf ixt de samme,

fom
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fem borde k-dlla wdr handel i ndgon ndrabafance, klaga dm
öswer en omen'stlig medfört. Wåra Ekskogar , IjroHfa wdr Hö-
ga Öfwerhet tagit uti besynnerlig., hdgn, dro icke d.g mer srja
för wdldsamheter. Dege sednare har wdl naturen uti e? mindre
mått, än andra trådjlag,, ttldelat mån kära Finland: men som
ett ting hor så mycket större wäche, jom det är sällsynt och
Dock äger en synnerlig nytta, sd borde äfwen t)e, som hos oH
finnas, njuta en sa mycket ömmare mårt) och fföffel. Nöt?»
wändigheten hdraf har iag uti fal. ande sd blad korteligen welat
tt>ifa: Benägne Läsare, anze min M-Nlösa ofstgt med ett bljdl
omDömme,

§. I-

ffijft^ sd mycket bdttre funno blsswo öswettygad hdrom, föfll
oilZ man förut taga lm^ öfmertodgonde den nytta Eksto-V^<3l^ g.,mo tilbringa de Nationer, naturen tildelt denna för-
won. Skall CanDet förfwaras för utwdrtes wå(t)fömhe(er,,for*
drasj utom en wdlöswad krigsmagt till Lands, dfmen enfa>
Dig Sjö«m.!ic_?: Det som då blantz annat blir nödwän-
Dig. , dr ot hcifma godt förråd pd godo Orlogs*f!epp. Sdsom
blodets circuiation i mennistmi dr hennes lif, sd dr ock han-
deln ett samhälles: stall handeln Kol-er-,, fordras ej allenastwaror hwarmed handlas , man också goda Fartyg, hwarmed
Den ena Nationen kan transportera stna procluöter till ON-
Dra, och twdtt om.

©(Dan nu mennfflfbrna TdrDe konsten ot fara watn, hcf-
wa de el allenast lagt winning om sietfwo konsten , at bygga
Skepp, som segla wdl, utan ock Idrdt mtoålja sddane trädslags
lom lek berörde högtngttiga dndomdl wore mdst tjenlig^ För
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all slogs fråDJor dd Eken altld hatt fömddet, af ordsak at hon
längre stdr emot röta, dn nästan något annat Trädstag, och
Degutom öswergdr Dem dswen mångsalt uti fasthet och styrka.
Hdrof «dr hdndt, ot d.flifliga Folkstag, fom både Drifwa en
ftarck honDel, och hoswo en ansenlig Motto, satt ett högt wdr-
De uppd Detta trdysiog. $>At nu Eken i gemen et sådant wär-
De, md icke Dd mi, hos hwilko naturen ej oUenost planterat
mango och Ijdrlfga parker DdrmeD, utan ock hwad mera dr, De*
gåfroot met) ett Ekstag, som i godhet öfwertrdffor mdst alla
Dem, som todra ufi wormore ldnDer.böro sätta högt wdrde derpå?
Jag sade . godhet ; ty Det dr as sörfarenheten bekant , at allakroppar ,
fom finnas på wdr zords yta, dro mera c-omz.3-.t3 uti De kallare, dn
tvomare cr.mater: ordsaken Ddrtiö dr Solenen mer eller mindre
wdrkon; De kroppar, som finnas ncfra wid limen , dro en större
Solenes wdrkon underkastade, hwaras de Dlifroa mera poreu-
la, dn De, som dro närmare Polerne, uppd hwilfa en min-
Dre mdngD kroftigo Solstrålar faller. HwaD träDstogen, och i
fynnerhet Eken angår, hor Herr Pr_efes unDer sin resa ge-
nom flera Delar os Norra Am-rwa, funnit wiD jämförandet af
Dera* Ekstag, i tätheten Dem emellan en gansta stor åtffilnaD;
Ddrstre ockfd med De (lepp, fom byggas i De Norrare Goloni-
ema i Norra America seglas l långt flera dr, än med Dem,som byggas Uti Penfylvanien, och De mera till Söder belägna
landstoper. Denna Ekens mer eller mindre täthet, dr ordsaken
til Deg mer eller minDre godhet. Samma hor man märckt utf
Europa, sd at Ekstog, som radja mera til Norr, dro långt
waragtlgare dn De längre til (sobttt: se Herr candidaten Lt-
,^»^e„ Disputation om nödwdndigheten flf Skogarnas
bättre wård och ans L Finland, Ddr delta omstdndeligen
«f(l.ree. Hdr til bör dn ldgges Den mångsalligo nyttan man
f)at os Eken, sd i Medicin , som Oeconomién , hwilketHerrMag.
_l>sote/./-, uti sin iflkbniflQ till Herr Major Rofenjiens tan-

kar
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kar om Sugars ssstsel, w^ckert utfört, " hwarchdn, a. und-
gå widlyflighet, jag wisar den benägne Läsaren.

§. II-

firJiQ-* wdrt kära Finland haswa wl mäf, fom strut sagt
«U) dr, ej öswcrolt någon särdeles tilgång på Ekstogor; Docr

finner mon, a. de i södra Delen milja sort. Ett un-
Drems måtdt natursens stick-och förorDnonde röner mon håirut*
innan. Wät ser man, at Tall och Q3ran, som gonsto wdl
tri\was under wdr Nordiffa Himmel, dswen roäjra hos en del
mldnningor, som bo söder om otz; men med Eken finner man i syn-
nerhet här, en helt annorlunda bestoffenhel, nemligen ot Eksto-
gam., ju närmare man kommer titt Norra delen af FinlanD,
småningom toppas utut synen. Wil man (ill exempel göra en
reji från Ö'lerlioln långs med stränderna af Botn,ssto wiken,
föder ve, fä f?at man ej woro capable, o. hroorfen på fasta
lande. e! er staren dar, ja ej w>D Biörneborg och dn ndgot
bättre ned-r, finna någon enda Ef, fom naturen ftclf plante-
rat: men fd fnart man kommer längre upp åt Söder, fd ot
Åland, Åbo och I^vlands stdrgdrdorna komma under Ögna*
sigtet, blir mcm morse, Furu Ekstogor hdr ock ddr börja tin-
dra en i ögonen och likasom ■ anhålla om t>e ömsintas och efter*
tanksammas hägn. Uti dcha stdstndmda orter giswas dtstilliga
täcka lunder och parker bcpwdda, fd wäl med gamla och
hundraåriga, som ock nya telningar, bwilka lofwo både Cro-
von och det allmänna en ostottbor fördel och nytta, där De
rdtt tliftöc. wdrdade och fltöffe.. Här will sålldes naturen år*
sätta det, som i Norra delen as Finland saknas. TM ön-
fl^vdcö wore Vårföre, at hwarrdttstnt. undersåte wille under-
Wlpa naturen i Delta mdltt, och fem dn bcrömmeligare wore,

böde
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böde till ot laga få, ot Den under otranl.git Climat ftomal-
ltrade fdt>cma pmdu6_er, fom dro not>mdnt.fga, fd till Imi-
kes befaf, fom Utrikes handel, hälst man har prof därpd, at
Det sig i mycket och mängt göra låter; At Ekar (fulle ton*
na planteros längre till Norr, än de nu jtelfmon* mo>o, hor
tticm anledning at sluta af det Herr PrX.eß mig berättat,
neml. ot uppd en Hans Föräldrars ©drd, Ilppegården kallad,
belägen i Wöro Sokn, 3 4 mil ifrån XV^5 uti ö^erbocn,
finnas ån Etor, hwilka af Hons Förfäder blifroif plonlcrode för
långliga tider tildoko. Man hor aldrig funnit, ot de taa\t
någon stöda of kölden. 2)en (om nu år angelägen om, ot
anlägga nyttiga planteringar, kan roara förmigoD Därom, at
så toäl Ofwcrhe.en, fom hwar och en om Fadernes landets
uphjelpande öm medborgare lämnar honom det loford, ot
han tiOifa dr en rdttstaffens UnderMe och. en nyttig lem i
Samhället.

§.IIL

HMMCn som sällan ndgon Äker bär få ren fdD, at el
NH« något ogräs däribland insmyger sig, ehuru Äkerbru-
®«* koren anwänder all mofelig flit uxpå dctz förekom*
mande; äfwenså gjfroes thet i wårt Samhälle femmor, genom
hwilkos Hushållning Land och Rike ofta tager mdngjalt stä-
ta» P^öf härpå hor man uti Skogarnas, roära Dyrbaraste
<_.!enoc..e.«, fiendtliga medfart hdr i Finland. Jag mitt nu
ej tala om Den ofcetdncfra och mer dn stod-liga hdrdhtt, som
l gemen mer dn hdr . Finland öfwas pd Den
ostyldigo och högfinyttiga Skogen, emedan ftera nltista och
om Fäderneslandets roålgång ömma Män därom redan ut*
Mgen tantlat l ftera lärda (Frister; men jag will endast Den-

na
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no gången hallo mig wid Ekskogen.. Wåro Ekskogar, hwil-
ka, ehuru de dro af wår .Höga Dfrcerhet tagne uti e.. be-
fynnerligit hdg.., såsom de samma, hwilko lofroa Cronon och
wår handel en härlig förtal, hafwa dock mer än mycken ord-
fal o. klaga öswer et. oskyldigt mördande. WiD stort wite
dr wäl Ekars huggande sörbudit; men det kommer aldeles ej i
coniiderafion allenast Cronobetlenternas ögon kan undwikas.
Wifl man uti wåra Ekstogar wara upmdrcksam, stall man
finna stubbar, fom burit Etor, fjroilfa wäl warit ämnade at
göra större nytta , men blifrott as obetdncksamma SomhåfletS
mUoster onwända til) nog ringa pr,var nytta: jrågar man,
ho detta gjordt, måft. gemcnligcn flta^t den så ofta påffagaDe
och dock oskyldiga Ingen taga all ffuld.n på sig. Ibland
strcb dock, ot de Ekar, som bliswit afhuggne, hofroa ma*
rit nödwuxne, krokuga och sddane, som ej med tiden kunde
wåro dugeliga hwarken till Skepsbyggeri eller annat storroirft:
Men jag sår los at inwdndo häremot, at har Forordnin-
garne så långt btiftrjit öjmerttäDDa, at man wågar söröswo
sielfwo mordet, man då gerna ej wäljer en sämre Ek str en
bättre: Därtill med händer det ofta, at en krokug gör större
nytta än en rakstamming, och betalas dyrare i handeln. När
man besinnar, huru mer äntyrc.nni(Ft Den aftcnonb. och or-
mo Ekskogen här i Finland handteras, ton man ogörligen on-
no_ än as innersta hjerta ängstas och gräma fe. Tusende
tält ärsarenhet intygar ju, at om tn jordägande har några E-
kar pd sin mark, är han ej i stånd, at med all sin omsorg
och eftertänka besredo och förswara dem för roälfcfamma hän*
der: ja jag froijtor mycket, at han wore i stånd a. på an-
yat satt jörwara Dem, an om han kunde anitn siels, eller lå-
ta någon annan tilsörlitelig. sitta och ståndigt wagta Dem; ty
kan en omild mennifFa pannors komma åt Dem, så utöswor
han Dock sitt fördersweliga och ondsiefullo iffät pd dem om

B mör-
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mörkaste natten under argaste storm öchoroåDér, då en stulle
tro, at alla menniftor wore glada de: finge roafa hemma
ckch under tak: Således har man ej sällan nödgats årfara,
at ester en urwaders full wlnternatt har hans kora Eke-trän
blisw-t af fienden bortfiyttade och endast stubben helt nar .i.
marken roafit qwar. Hwad kan då waro större harm och för*
tret, än at fe, det (tt trä, som man fteff roafit beständigt få
mycket rädd och öm om och på Ut man fatt så mycket roär-
de, stolat ändå stuteligcn raka fiendom och dem wrångflntow
till ros och Dt;.e ? månne cl sålunda all hog och lust både för Eke-
plantering' och Skars rcårt) platt försroinner? månne ej mången
då ej hellre antcn borthuggs dem, eller ock ej hellre lämnar Dem,
oidte eldenom till stjöftings? wet blir då en fast och ewig jan-
ning, at, (a länge Laglydnad .i .finnes hos Undersåkarena: så
länge en privat nytta sattes fram för en allmän; sd länge icke
det ringaste afscende haswes på esterkommanderne: så länae dm
fördårfroe(ig« tanton hos otz fyss, at »åra stogar äro o-
utödeliga, och at om de borthuggas, andra snart waxo i stal«

ewrkommanderna _ifl nytta, fä långe må man ej Oanta nå-
gon förbättrad hushållning med (Fogarna i roårt kora Fädernet
land.

§. IV.

HM^En nu frågas till stut: På hwad sött stola EMc.ar-
NHM na här i Finland jå stötas och hägnas, ot både Ö.i*"kw fe. och jordagarena i framtiDen md hafrod där f niäng-
falt och beständig nytta? Jag swarar, at denna Mn M
swårare, ån jag ton finna mig uti Deg uplösande; jag lämnar
Ut därför, gerna till andra , som äro mera uplysta , at utreda
Denna fråga. Ntt dr en okullstötellg fannmg, at om ej MtUi

fnaraste
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snaraste och styndfammasie alla kraftiga matt tagas til! detz h|..p,
blir innom kort tid de fa i landet qwarlämnadc Ekar i grund ut*
bdda, och da lärer blifwa mast försen, at -.änka på hielp* -3
ena sidan ar det wal mer än hugneligit at finna, huru den men-
lösa < Ekeffogcn garna här i Södra Finland rcill sort; men sasr a andra sidan lika b.dröswe.igit, at dageliga arfarenheten
lära, det ingen konst, inga lagar, inga föreställningar kunna ma-
ra i stdnt) at hägna den samma. Fåfängt, ja stadeligit ttwre, at
böria med Ekskogens plantering, sa länge man dageliga fer, at
en Eketelning ar wärre an falt, uti en elak mennistas öga, hwil-
ken ej kan giswa sitt sinne ro eller lugn, innan den far utrota ett
fadant trä; ty man anwände ju onyttigt tid, dagswärken och
omkostnad pa en ting, som en siem medborgare wid jörjla till*
fälle stulle göra sig nytta af. At faja rent sanningea, tycker jag,
at altrig ma man tanka, pa Eklogarnas plantering, och tifimdjet
jFinlmw, innan alt Ekwärk.s bruk har i Laadet af hemma»
tvärt blir till nist tid totalt forbudit, sa fes ls ögre som lägre, sa i stä-
der, som pa land; ty sa länge Bonden eller någon annan sär
lof,, at Mdcr någon ptK-^- och sten ftelf nyttia eller til. Stä-
derna införa. Ekwarke, sa finner ban tusende utwagar at uttyda
fiagen; och sa länge blir Ekskogen ett beständigt ros och lack-
mat för honom. Bet ar ju sol.lärt, at om ra sätt, som här*
tils, fsrtsarcs med Ekstogm, måste den" innom fa ar aldeles blis-
wa rumöraä och all: och t>d måste Bonden och andra ända
umbära och wara man den, nar ej mera ar qwar: Älrdet tå
ej sa 00-Df a. det strån st.dde, at fee stulle blifroa förpliktade
under jroårt straff, at aldeles wara man dctz bruk; ©et stulle ju
f!. till Rikeis och de efterkommandes mångfaldiga gagn: man
kun- e utsätta prXm__?r för den, som kunde upwisa wärke gjordt
hos någon af inlandst Finsk Ek: Om något af sådan Ek fun-
nes hos någon Landtman, kunde den dömas at mista besittnings-
rätten as sin gård, eller at angifromy finge samma ratt, medme-

ra
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ra dylikt; fdtatta steg ffufle förtaga ftäban sir Maa txdnfect
cch (ormiofTa lusten till Ekstogarnas utodande; dd tvrde Eksto-
gcn sd tdmme-igen wdxa i fred. I Tullarne kunde hällas den
strängaste insikt, bdde pd hwad trdwdrke infortes och kmtaf
-fifedown wore gjorde: Cronobetjtnterna kunde under sina resor
dfroen noga bese, hwad af lrdwdrke hos Landlmannen sans. U-
tan ett sddant tctali fMut) till ndgon wifi ldng bestdmd tid,
och utan sd starpa medel, ser jag för min del ingen wdg (ill
rdddning srdn snar undergdng for wdra fattiga och arma Ekfio-
gar; de,fom weta bättre fått, gifsoe det wid handen; Fädernes-
landets wdlgdng i framtiden jordrar Ut, Dd kan blifnx- tid, at
omstdndeligen wisa lättaste fdttct, ett mct. fördel plantera Ekar,
nar man kan wara fdftr, om (fogarnas befredande.

Mine omadndigheter, o* sndswa wllkor pdldgga mig, at
ej widlystigare utföra detta nyttiga dmne: jag önstar allenast
siuteligen, at en hwar redelig, sd Swdnst, som Finne, fattade
lbdde en tått i6eö och tycke för Hushållningen, pd det mått k. Fä-dernesland en gång mdtte fd röna detzhdrliga srugt och nytta, fomdc

EN ALMAN 23B«Cff«aa>,

G. A- Ä.
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