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HANDELSMANNEN i'Stapelftaden ABÖ,
-. '■■ "tdt\ _■_ _moalttkta.de HE.RRENi k

Hm JACOB
BREMER,

MIN GUNSTIOE GYNNARE.

TS Mln HERRE! Den befynnerliga ynneft
Ifl °ch de många vålgjerningar> fom J,

alt ifrån de förfta tider jag och mi-
ne Broder började viftas hår å orten, ofs
bevifat, forbinda mig, at upofFra EDER
detta mitt ringa arbete, til Gtt vedermåle
af den Högaektning jag bår för EDER.

Om EDER dygd tilftadde mig, få flcul-
fe iag> ehuru fvag min fjäder dertil år,
dock bjuda til, ät hår affiuldra det goda j
ofs gjordt* men emedan jag vet, at J in*
gen ting med ftörre mifsilöje afhören ån E-
git beröm*ty går jag det med ftillatigande

förbi,



förbi, och fattar att i detta: J, Min HER-
RE, har gjordt ofs mera gcdt, ån vi nå-
gonfin kunnat vånta af närmfte anhöriga»
EDER ynneft har varit få öfverflödan-
de på ofs, at vi aldrig kunna tilfy lleft vör-
da och tacka EDER derföre, ån mindre
den aftjena; Men våren förfäkrad derom,
Min HERRE, at i det vi kunna, fkole vi
finnas få villige fom förpliktade, det år:
vi Ikole aldrig underlåta, at för EDER väl-
gång fånda trogna fuckar och böner til den
Milda Förfynen.

DEN Eviga Allmagten bekröne EDER
med all önflcelig fällhet hår i vanfklighe-
ten, och fedan i Evigheten! Under hvil-
ken tilönfkan jag med Högaktning fram-
härdar

HERR HANDELSMANS

odmiuke tjcnare,
ADOLPH A, BACKMAN,
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D«o ÄNDREI
BACKMAN,

PASTORI in Föglö Vigilantiffimo, PARENTI
Indulgentiffimo.

OUoties in memoriam revoco hummera TUÅ PÅ..
TERNA BENEFiCIA, qu<e ab tffis humiabu-
lis mihi pr*buifti, flane obflupejco; fttere enim

tot & tanta, ut ne recenjhidis cfuilUm mis, nedum
dlgne prxdicandis eloqvii mei tenuiias jit [ätts \nec all*
quid ad Tanta Bomtatis Amorisque remunerationcm>
prMer pia obfequla, a me prcficifci qucat* Offero i-
gitur TIBI juveniles bas primitias w gratijfnii ani-
wi pignus & redhoftimentum impenfarmn TUARLM:
dignare eas jolitofavöre, benignaque fronte aoffAce.

De cetero ex intimo peäore voveo: Beiieditat
TiBI DEUS T. O. M. largiaturque TIBI vitam
vegetam ctlque.inc.oluwen,- TEque in Ivngos moriali*
iatis terminos falvum , jofphem atque , tam mihi quam
toti Famdice fuper(litern confervet & protegau
fö* ero usque ad cineres

PARENTIS INDULGENTISSIMI

Pilius obedientijjimus ,
ADOLPH BACKMAN*



FÖRETAL.
!A långe Landt-och Åkerbruket hos ofs
! hölts före endaft komma Bonden til,
och man tyckte, at det ej anftod nå-
gon annan bekymra lig dårom ? få var
föga ja nåftan ingen Hushållning af
rått varde i SVERIGE; Tydenna grun-

dade all fin kunfkap på gammal vana och förfaders
bruk, hvaifrån han ej tordes vika. Såledsbetogs honom
alt tilfålle at giöra förfök på fådana faker, fom natu-
ren tyckts velat förborga för ofs. Det voro orim-
ligheter för honom, at något annat ån rena flått-
marker var dugligt til ång eller åker. Men fedan
€n få galen blygfel förfvunnit hos Herrfkaperna,
och MÅN* fom ei varit få famvets granna om,
at öfverfkrida gamla vanor, lagt handen vid plo-
gen, och med nya rön och förfök öfvertygat Bon-
den om defs villfarelfe, få har ock Hushållningen
börjat ftiga til ftörre högd. Man håppas at å^n
ännu dageligen fkal tiitaga genom de förras (karp-
iinnighet och de fednares flit. Begge hafva ock

A redan
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redan vift prof af nit för Hushållningens upphiel-
pande, når vi fe på de många til åker och ång
uppodlade kiårr, myror och mallar, hvarifrån de
förra lärt den fednare, at med konftiga diken af-
leda vattnet. Defla, nämligen kiårr, myror och
mattar åro af åtfkillig art och befkaffenhet, men
jag vil endaft denna gången fåita min tanka der-
på, huru fådana kiårr kunna giöras nyttiga, ifrån
hvilka kringliggande bårg förbiuda vattnets afled-
ning med diken ; och ehuru min fvaga fiåder ej
uti et få fvårt åmne kan afhandla och utföra alt,
fom den ville och gierna önfkade , giör jag mig
dock förfåkrad om den Benägne Låfarens milda
omdöme.

§. I.

AR kiårret eller måffan mycket våt och fank,
at inga trån vela trifvas derpå, kan man för-

fkaffa fig någon fördel af viffa nyttiga växter,
fom anten förut finnas derpå, eller dem man med
flit dit lagar; til exempel: af Hjortron och Tran-
bår kunna genom konft, viner och fkiöna fyltfa-
ker giöras: af vifTa gråsflag, fom naturen tildelt
en dylik jordmån, kan tåmmelig godt bofkaps fo-
der erhållas; fådana åro Myragh, fkogs fåf, fom-
Ijge Hven-Tåtel-ftarr-och Fräkne arter med flere
örter, fomhålft utvälja fådana måfT-och dyacktiga ftål-
len. Doch tyckes detta åndå vara förliten årlig ranta
af fådana måiTar och kiårr.

§♦ a Om
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OM jordmån år något ftadigare, at viffa trån
redan börjat taga der Titt fåte, kan man med

eftertänka och oförtruten flit vidare komina natu-
ren til hielp, genom det man ytterligare planterar
dit et och annat af de trån och bufkar, fom för-
farenheten vilt hålft taga til goda en fådan jord-
mån, men anten åro der ånnu altför få, eller ock
ej aldeles ån hunnit komma dit; eller kan man
famla frön af famma tråflag, och få dem hår ochdår
uti kiårret i håål, dem man giort med en trägårds
hacka, gråfta eller annat vårktyg : Naturen förjer vål
för det öfriga och deras kringfpridande. följandetrån
eller bufkar trifvas enkannerligen gierna i defTe kiårr
och morafer: Somligearter afgraan, tall och Biörk:
åtfkillige arter af vide ; åfven Brakved, 01-
-von, Fredags Biörk (Betula nana), ahl, Porfl.
af defTa dåga en och annan til någorlunda timmer;
andra til löfbrått för bofkapen; fomlige til annan
nytta; och alla til ved eller brånfle. Således kan
man ock någorlunda giöra fig nytta af defTa kiårr;
dock år ej eller detta fåttet bland de båfta ; ty ge-
no.n en tåt fkogvåxt på dylika fumpiga ftållen
blir luften deromkring underftundom ohålfofam
både för folk ock fåå, och bidraga icke fållan ef-
ter ortens läge fådana platfer mycket til froftfens
och kiöldens fkadeliga värkan om fommarem på
nåft intil grånfande fådesåkrar; at förtiga, det inkom-
ften af deiTa kiårr på fådant fått fluötte år nog liten,
emedan trån i fådan jordmån våxa mycketlångfamt.

A % §. 3.Der
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DEr åter kiärret ej år aitför fankt eller ej för myc-
ket vatto furt ? kan det genom tåta och bre-

da diken giöras frukbart anten til åker eller ång9

At ännu mera och frxarare afleda vatnet, kan på
lågfta Hållet upkaftas en eller flera dammar, dit
vatnet ifrån de högre ftållen kan fila fig, och der
det fnaraft af Solen och vådret kan bringas til
dunfter, och uptårckas. De tårrare och högland-
tare ftycken kunna användas til åker, anten då
til bara vårfåde, eller ock ibland til höft fåde, alt-
fom man finner jorden kunna blifva torr ; men
de våtare och iåglåndtare platfer til ång. För man
på denna mullen anten fand, mergel eller Lera,
och blandar tilfammans» blir fådes växten få myc-
ket härligare. Gråfves dammarna nog diupa, kun-
na rudor eller annan fifk, fom trifves på dylika
ftållen, den planteras, jorden, fom tages utur di-
ken eller dammarna, föres anten. på åker-eller ängs-
(tyckerna, at höja up dem, eller kiöres don på
gamla åkrar, dereft den giör mera nytta, än den
fetafte giödning efter bofkap. Man har på detta
fättet fått de måft fruktbara åkrar och ångar på
fådana ftållen, dem man förut hållit fom för fyn-
daftrafY på finaågor. Jåmnför Herr Baron Brau-
ners tankar om åker och ång, andra upiagan p. i^o.

§-- 4»

AR kiårret för mycket fankt och vattu fart,
at vatnet genom förrenåmde diken ej tilråc-

keligen
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keligen afledes, och landet, fom (ig bår, toft gis«
res, år båft tänka på, huru vatnet kan upfordras
och fkaffas öfver bårgen, der cteffa annors ej åro
altför höga. Detta låter fig aldrabåft giöras med
våderquarnar, förfedde med vattu pumpar. Såda-
na gles vål åtlkilliga, men jag har alienaft velat
föreflådem, fom åro mindre kåilfamme. En fådan
år denr fom Holiändarena bruka, at vatna fina
ångar med, (a) och af dylik befkaffenhet år åfven
den , fom nu brukas i Landscrona och andra orter i
SVERIGE, at upfordra vatten med vid (luffarna
och annat arbete (b). Den förra år vål mindre
kåftfam ån den fednare, men giör ock på långt
når ej den nytta, fom den fednare i haft tiKkyn-
dar. Mitt öde tillåter ei, at lämna en få utförlig
befkrifning på de omtalte qvarnar, fom den bor-
de vara ; emedan den blefve för vidlöftig; derföré
har jag alienaft, för dem, fom ej hafva tilfålle,
at inhämta underråttelfe af åberopade Vittra MANS
arbeten, velat lämna följande, fomjåmnföres med
ritningarna, af hvilka den förra utvifar fkapnaden
af den Hollenfka och den fednare af vår Svenfka,
A. åro vingar, fom giöras långa efter behag. Hol-
lendaren brukar dem ej högre, ån til tre alnar,
men det torde ej fkada, om man vid detta trlfåi-
let brukade dem något längre, hälft de nu kom-
ma, at brukas vid kiårr, kringgifna af höga bårg

A 3 och
(-«) Kammeck: Trägardsman 0.. Cap. pag: 47.
(*)Hen Bar. HÄRLEMANS Dagbok öfver Sina inländ-

ska refor Är 1750. b* iaj*



€.)*(_*
och kan hånda på dem åfven någon fkog. B. tv§m-
ne ftadiga biåikar, emellan och genom hvilka
axeljårnet löper, infåida i hufvudet B. C. år axel-
järnet, vid hvitket vingarna åro fåfta på van-
ligit fått. Det år hår det famma fom löpare i de
brukliga våderqvarnar. A pumpftaken, fom år fa-
ttad med en jårnhake på axeljårnets vef, genom
hvilkens kringvridande af vingarna, pumpftaken
dragés up och ned. E. år en af bräder hopfla-
gen ftiårt, hvilken giör, at qvarnen ftåndigt (tår
i vind. F det kringvridande hufvudet, infåldt på
pumpftåcken G. H ett hål på pumpftåcken,hvarige-
nom vatnet föres i rännan /. K år den ftålning»
fom rännans öfre ända lågges på. Med L. före-
ftålles den upgråfna brun i kiärret. Hela den öf-
ra; delen af den andra ritningen förftås af föregå-
ende befkrifning. OM utmärker hår en (tång, hvil-
ken , lika fom pumpftaken i den förra ritningen, af
axeljårnets kringvridande drifs up och ned , och
år fåftad vid biålken N , fom af (tången MS dra-
gande eller tryckande vippar i hiulet o. och få-
ledes kommer bagge pumpftångerna PP. at gå
1 QQI f°m åro pumpftäckarna.

§"_-

Vid pumparnas inrättande åro deffe omftåndig-
heter, at i acktaga. förft utfer man det ftål-

Jet vid laggen, at anftålla pumpningen , hvareft
den lågfta och nårmafte bårgryggen år, då det ej
behöfves få lång rånna eller få höga pumpftåckar,
fom annars fordras, (doch måfte rännan vara få

läng,
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lång, at den når öfver-bårg ryggen och ut til
den fidan af bårget, fom våtter från kiärret, på
det, at vatnet ej må dra fig tilbakars. ) Om ej
före nämnde omftåndigheter hindra , märkes för
det andra, at pumpen ftälles på den fidan, hvaråt
kiärret tyckes flutta, dä vatnet få mycket fnarare
drar fig til pumpen, fom och hielpes med de der-
til giorda diken. Når detta år i ackt tagit, och rum-
met, hvareft pumpen (kal (tå, år utfedt, gråfves
en brun ju ftörre deff båttre. Denna belägges i
bottn med flackar, fom fammanknytas med en flå
i hvardera ändan, och lågges fåfom en bådd un-
der pumpftåcken, på det han ej må fiunka ned
i gyttian. fedan giöres hufvud eller utfals diket*
fom dragés ifrån öfra kiårr laggen til pumpen. Det
öfriga i kärret flående vatnet ledes med åtfkilliga
fmå diken til affals diket. Man bör, få mycket fig
giöra låter, laga, at deffe diken icke gå i bukter
och krokar, utan i råtta lineer, hvarigenom vatt-
net få mycket mer befordras, at fkyndfamt löpa
bart. Omkring kjårret i laggen gråfves åfven ett
dike, at leda det från högderna nedflytande vattnet
til brunn. Alla diken böra gråfvas en om icke
två alnar diupa, på det tårfven eller mås-
fan må mifta all öfverflödig våttfka ; ty deraf fal-
ler den til hopa och blir til fvart mylla. Skulle
den olågenheten möta vid dikernas utfigt, at kiär-
ret år öfvervuxit af fkog, då bör rothugningen
(kie förft. Huru med denna och kiårrets (efter
vatnets uppumpning) öfriga ans bör förfaras, har

jag
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jag nödgas gå förbi och vifa den, Benägne Låfa-
ren til Baron BRAUNERS åker och ängs fkiötfels
3. upl. a. Gap. 2. §. Deffe omtajte pumpar åro vål
den olågenhet underkaftade, at de den tiden på
året, då vattnet ifar fig ftarkt, ftadna, och altfå
ej vidare aflöra vattnet ; men få kan man efter be-
fkaf-eheten af landet, bruka det anten til åker el-
ler ång.

§. 6.

OM rundtomkring kiårret åro mycket höga bårg,
eller kiårret annars år litet, at det icke lö-

nar mödan afTöra vattnet med förenämnde pum-
par, få kan man, i fall kiårret til en del beftår
af bråntårf, och man derhos har brift på fkog,
uptaga och använda famma tårf til brånfle. Den
upgråfves båft, der man få hinner, om torrafte
fommaren, fkiåres til (kapnad lik ftora tegelftenar,
lågges på hällor eller annat tiånligit ftålle, at tår-
kas, föres fedan hem under tak, at vidare blifva
tårr, hvarefter den kan brukas i Hållet för ved,
om ej i ftufvor, (emedan defflukt ej torde vara
få behagelig för ömma och ovana hufvuden)
dock i badftufvor, kölnor, rij-ugnar, tiårugnar
m. m. anten blandad med rijs och quiftar eller
ock allena. Huru bråntårf fkal igen kiånnas, fes
Prof. Wdllern mineraU blad 10, 11. famt Herr
Hågglunds Difp. Om kiånnemårken til mineraliers
upfinnande bl. 18- och huru en fådan bränntorfs mås-
fa fkalfkiötas, finnes i Herr Bar. Brauners Tankarom
åker och ång, 2. upl. bl. .sto. iai. §-7* Om
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§. 7.

OM man för hvarjehanda omftåndigheter anten
ej har luft, eller ej kan anvånda kjårret fig

til nytta på någotdera at de fått, fom nu åro an-
förda, få gifves ånnu en annan utvåg, at gjöra
fig margfalt båtnad af det famma. . Den beftår
deruti, at jorden i kjårret upgråfves, och fedan
föres ut på åkrarna, der den med åkerjorden
blandad gjör famma nytta fom den båfta gjöd-
ning från fägården. Tiden til denna kjårrjor-
dens upgråfvande år nåft för höanden, då kjår-
ren gemenligen åro tårraft. Man kan ock upta-
ga den vid början af vintern, når kjårret begyn-
ner någorlunda vål bara, dock at ifen ej blifvit
få tjock, at befvåret vid defs genombrytande blir
för fvårt. Den upgråfne jorden föres på tårt (tål-
le, der den kaftas i (tora högar, at ligga och vi-
dare rutna tilhopa. Man har vål haft flera ex-
empel derpå, at fådan jord förd famma år (fedan
kjårrvattnet vål hunnit rinna från den) på åkrar,
gjordt der margfalt nytta, och at en äker der-
med gjödd frambragt en härlig fkjörd; men få
har man dock funnit, at den gjör ftörfta nyttan,
når den fått förut ligga c., eller 3. år, at ruttna
och brinna tilhopa, innan den föres på åkern;
då tåflar den ej alienaft med den fetafte gjödning
efter bofkapen, utan ock ofta i nytta öfvergår
den famma, genom det, at efter en ej vål brun-
nen bofkaps gjödning merendels en myckenhet

B ogräs
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ogräs uprinna bland fåden? i fynnerhct bland kor-
net och annat vårfåde, fom det ofta mäft för-
qyåfja; ifrån hvilket en åker gjödd med torfjord
merendels år fri. Man bör ock ej förundra fig,
at denna tårfjord få mycket bidrager til fruktbar-
heten, når man befinner, at ftörfta delen af en
ladan i kjårr varande tårfjord ej år annat, ån en
fana ling af mer eller mindre förruttnade växter,
och altfå den båfta och fetafte fvartmylla. Om
jordhögarna, den tid tårfven låmnes at ruttna,
öfvertåckas med granrijs, måffa, qviftar eller nå-
got annat, få år det få mycket båttre, emedan
Sol, Luft, Rågn och Väder då ej få mycket få
utdraga defs kraft. Vid förfta flådföre om höften
torde vara båft, at föra den ut på åkern, innan
den hunnit fryfa för hårdt, emedan man annars
in på vintern får för mycket* arbete, at bryta den
fonder och lös. På åkern kan den låggas i ftora
högar, på det rågn, fnö, Sol, luft och väder, ej
måtte få för mycket utlaka defs båfta faft och
ftyrka. Man kan altid i kjårret upgråfva och i
högar lågga hvart år få mycket, fom man tror
fig årligen behöfva til fin åker, eller annat behof.
Uti Trä-och Kryddgårdar tåflar denna förrutna-
de torfmull altid om förtrådet med den båfta bo-
fkaps gjödning; och hvad rotfrukter angår, fom
Morötter, Kålrötter, Rådifor m. m. år tarfmullen
långt båttre ån gjödning från fägårdar, emedan
denna fednare merendels befordrar mafk, och
gjör växterna något ohåifofamma, iåmt mindre vål-

ka-
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fmakelige, då deremot rötter planterade i den för-
ra ej alienaft åro från mafk fria, utan ock våxa
mycket frodigare, vinna en behageiig fmak och
åro långt håifofammare.

$. 8.

SEdan torfven blifvit borttagen, kan kjårret,
i fall det år något djupt, och har tilråckeligit

af vattn, användas til fifkdam, genom det dit
förfkaflfes fådana fifkflag, fom plåga och kunna
trifvas i dylika vattn, anten det då fkier genom
rommens eller lefvande flfkars dit flåppande. Men
vore det få grundt, at man befarade det om he-
ta fommaren blifva aldeles uttårkadt, eller vid
mycket kalla vintrar botn-frufit, få löner det ej
gierna mödan plantera dit fifk. Det tjenar dock
altid om fommaren för bofkapen til dricka» famt
år defsutom, i fynnerhet vår-tiden, et låckeftål-
le för Änder. Som årligen genom vårfloden,
rågn och andra håndelfer en del af fvartmylla ,
växter och annat (lök (kiöljas bit ned från de
omkring liggande höglåndtare orter, få kan man
efter några år rånfa båtn af detta tråfk, då man
åter vinner en tilökning af god giödning för å-
kern eller Trägården. Sålunda behöfver ej den 9
fom har många fådana kjårr på fina ågor, anfe
dem för en onyttig mark ock olyckelig ägendom,

eller
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eller fom för fyndaftraff; utan kan tvärtom med
Ikjål råkna fig iör innehafvare af få många för-

delaktiga (katter och mindre koftlamme
gullgrufvor»

G. A. Å.
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