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N>älärewördige och -Högwällärde

Herr JACOB SIMELIUS,
MilWhuldaste Fadsr.

Al^jag wid detta tilfalle stulle undgå, ot för Allmänheten
*^ ådagalägga, sä wd.l de oför.lenta wälgärningar, hwilka jag af
min Huldaste Fader åtnjutit, fom ock Den erkänsta och wörd-
nat), som i mitt hjärta blifwit däraf uptändo; stulle man bil-
tigt kunna onfe mig för den otackfammaste ibland mennijfjor.
Jag understår mig därföre, ot i anledning häraf tilagna min
Hulvaste Fader, Detze obetydelige blad; de tilhöra i fanntng
Eder, emedan de ord en ringa frukt, e,f den outtröiteliga mö-
da och omforg, fom min Huldaste Fader haft ofpard för min
KDälfårds befordrande. ©ä litet min penna kan . fana allo de
Wälgärningar, som jag af min Hnldaste Fader åtnjutit, så li-
tet är den ock tilbörligen i ständ, at uttrycka de tacksammaste
bch wördnadsfullaste fanjlor, jag däremot hyfer i mit innersta.Z)et enda prof jag of Denna min wördnad och erkänsta kon
ådagalägga,, äro mina hjeninnerliga önskningar, det taktes
Försynen låta Den stunden wara längt borta, fom stulle tilstu-
ta ögonen på en fä högst öm och Huld Fader. Den goda
@3tlfeen öfwerhope min HulDaste Fader med fin näd och wäl-
gärningar, få i tiden, som förnämligast i Den sälla ewighetett*
Nnder en fädan önston framhärdar meD Djupaste wördnad

Min Huldaste Faders

DdmZllklydigste Sött
Johan Simelius*



§nsro icke G. £. at jag wågor jtf Allmänhetens bepröf-
!^^M^ wande utgifwa et ringa arbece, fom fyftar Landthushäll-ik^^) ningens förbättrande i Gin Fosterbygd. Den kärlek,
'^^ som nawrens HERre nedlagt hos otz til de orter,

Här wi biifwtt födde och upammadc, är fannc^ligen af den.
Doffenhet, at äfwcn den minst betydande medborgaren tror sig
Anno et nöje Deruti/ at pä nägot få» bidraga til deras fördel
Zch upjysning. Ojelfwo ahogan och wiljgn pärtil, ehuru fwag
formägan kunde wara, äro.lika fom wär fiai medfödda. Deft*
.na lusten^ ot gagna win hembygd, har fåledes til en del äft,wen warit drifftädern tit detta ringa arbetets utgifwande. Om
,jag därmcdelst gjordt den famma någon wärkelig tjenst, om det
stulle winna pcg benägna omdömme, och om man genom des-sa omogna anmärkningar stulle finna pä utwägor, M Landt-
Hushållningens förbättrande dar på orten, wore det mig ei
.tit mindre fägnap ån upmuntran. 3ag wii ej förmopa, dtzt
någon stol Mfe Det Jör förmåtit af mig, til ot weta ommön-
.stro mina Förfäders fedwnnjor, och ot förestå några föränd*
ringar wid deras ?andt> och Åkerbruk, elucdan mångfaldig
erfarenhet wist, at de äldsta.piagfederno ej altid oro de bä-
sta, och ot de oftast hafwa sit enda förfwar of fin älberdom,
foint ot de nyare Hushållare påfunnit mgngo nyttiga förbätt-
ringar.

At en god £anbtht!éhålttttng är grund til et Samhälles
tiwmeliga wälmaga, famt ymnigt riktar sina idfavc, är en
fak, i hwitkené bewisande jag sa mycket mindre behöfwer up-
pehaFa mig, fom,D<t blifwit bewist af fä många, som jfrifwit .i

A 2 iai&t*



4
Landts)uchå!ln!ngen. Wära Förfäder hafwa lämnat ost wackra
efterdömmen i denna Hushållnings delen, O) ehuru det af
nägre oförständige ä''wen i wåra tider anses för det nedrigare
folkets göromal. Det war ej owant för en Borgmästare i
Rom, at wid (^oniulntetg nedläggande gripa til plogen. Sä
wäl detta, fom ock andra wackra efterdömmen, mom d-ea o*
twifwelaktigo nvttO, fem et rätt stött Sandtbruf medförer,
borde woro en tilrockelig upmuntrart, Ot pä olt möjeligt fätt
winlägga ost oM Hushållningens uphjelponde. Dä jag såle-
des tänkt göra några enfaldiga anmärkningar wit) mina Lands-
mans lanthushållning, så sträcker jag först min upmärksam-
het til Åkerbruket.

§. i.
ångetrtsten är Det, fem tit en stor del Hållit Landtbru-

karena pä ätstilliga ställen i Norra delen of Osterbotn, ot be-
flita sig om förmerondet of sina Åkrar. De tycka Det wara
omöjeligt, ot fifjöta Landibruket Utan öfwerfiöD of ängar. De
lueno at det wore nästan ogjörligt, ar föda bostapen med li-
tet hö-förräd, och at följakteligen formera sina åkrar, famt
därigenom bringo sit Landtbruk til större högd och fullkomlig-
Jet. Men om mina Landsmän wille befiito sig om, at weder-
börtigen stöta de ängar De hafwa, hworom mera ncDonfö-
re is. §. Och om De wiflz Med all iDoghct famla
alt sådant, fem tjenar til Vostaps föda, och fem omtalas i
ätstilliga Hushällsböcker, faMt omständeligen t Mag. (3^^.
lunds Disputation z utgifweu här i Åbo 1766, ©m tjenliga
ämnen til 25ostapé föda wid infallande foderbrist, fä stul»
fe de kunna åfwen med mindre myckenhet ängar, framföds et
ansenligt antal Boskap, och förskaffa sig ymnig gödsel til Ak-
rens förbättrande. Uti Kongl. Wettenstaps Acad. Handl.

för
(a) Se Hett Mag. Elenii Disputation, utgifwen hor i

Åbo 1775, om bet wärde hwari 9ecoloM/e^ blifwit hålsten af ätstilliga gamla folkslag*
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för ar 1758. p*g 3^2, följ. wisas ost et gansta tydligt prof,
huru mycket ert cftertäncksam och trefwen landtman i Denna De*
len kon åstadkomma. Korteligen, nar en förständig och flitig
jordbrukare wii ratt försöka, at föda Bostapen med granris,
lös, halm, fiera stag af andra föraktade wäxter, och litet säd,
med tilhjälp af något litet hö, sä stal han stnno, at Bosta-
pen trifwas så wäl häraf, fem uägonsin af Det wanliga still*
ningé*fåttct med hö allenast. Til gödselens formerande, kuude
de efter Tawast boernas sed, npttja granris, det de til en stor
ymnighet ftamstaffa til sina ladugårdar, hwilket sedermera sön-
derhuggit och upolandat med den wanliga gödseln efter nagou
tiddrages pä åkern; dels kunde de samla tilhopa tufwor, jord utaf
kärr, med mycket annat, fom med Boffaps gödfetn blandat, och
fedan i rattan tid pä åkern fördt, gifwer Den en anfenlig fruckc-
borhet. § 2.

Breda åker-renar har jag widare trodt mig med aft jfjåf
kunnat uptaga, som et warketigit förhinder til husdällningens
förbättrande i min fosterbygd. Den ringa winst mina lands-
män tro sig äga af breda åkerrenar, nemligen at de däraf få
et goDt och mustigt hö, är förmodeligen drisfjädren til Detta de-
ras fel. Men at breda åkerrenar warkeligen äro stadeliga
för Landtmannen, d,t kan hwar och en, fom hälst har liten
kundstap i Landlhushallningen, tydeligen fe; ty utom dec at De
Draga myrfen must ifrån afren, få äro De och stadeliga ännu
i Det afftndet, at kolen länge om wåren blir därstädes liggen*
de, och förhindrar bräddens tilwaxt och frodighet, och mom
Detz äro de fom en Damm/ hwilkm hindrar watttets aflåpp,
hwarföre det gemenligen händer, otwid renarne är fwogare
wäxt än midt tippa stycket, och om det om töinteren ofta wa-
rit töwäöer med frost emellan, är gemenligen all brodden död,
fem ståt något nära til renarne; hwilket dageliga erfarenheten
Otwifwelakligt bestyrker. Stora åkermän bruka Därföre an*
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tingen olsinga, eller och ganffo fmafa åkerrenar, fem ottid tigs
go lägre on sietfwo okerstycktt.

§ 3>Säsom et tit
oLondtbrukets wonstöttsel ländande fel har

jag ej eller unDerlåta kunnat ot uptaga tjärutilwärkningens
migbruf, på flera orter. Ehuruwäl jag ej alldeles fan eller
bör pastä, mina LanDémån helt och hållit borde afstä mey
detta näringsfånget, få för tjärans oumbärlighet i et samhälle,
famt den stora winst wårt kora Fädernesland, frän utlännin-
gen, medelst tjärans foryttranDe, kan titfaila; fem ock för detz
orsaken, at tit Dest tilwärkonde funna onwando en tid, fem de
ifrån sit Landtbruk funna ägo öfrig; få fan ja§ dock ej und*
9#, at anmärka, Det denna näringögren, po mangfalt satt sta-
Dor Landtbrufet och förhindrar detz tthpajet, dg Därmed pä det
sättet öfwerfiödas,"fem hitintils ofta ffedt; ty dä en lantbru-
kare ärligen tilwärkar 7", 80, ja ioo tunnor tjära, med en
liten folk' nummer, måste hans äker och äng nödwondigt btif-
WO wonstött, och stogen obarmhcrtigt medtagen, isynnerhet näs
de största timmerstockar, ja sädane, som kunde anwändast ttC
mastträd, Därigenom förspillts och förödes, hwaraf handt, at
hönderne härstädes repan hafwa pä somliga ställen fwart ef?
ter stockar til husbygnad. Denna härda och nästan Barbariska
ffogens medfart borde sannerligen omlua hwar och en råttpni
pch omtänkt medborgare i anfeende tit Deu Dyrbara egendom,
som Naturens HERre jämnat otz uti wara stogar, och dem
Wi således ej borde förspilla pä sä wardslösande fån ; den hor
och därföre ibland andra nyligen ömmat Norra Österbottens
Högstberömlige Herr LandsHöfdingc cch RivDare afKongl.
Swärds orden, JÅGERHORN, fem e? allenast genom utgifea
warningar cch Kundgörclfer afrådt All;uogen ide under 'Hans
styrelse betagne Socknar.ifrån Ut öfwersiödiga och stogsödan-
he tjarubrännandet, utan ock til at befordra Dehe fina befall-
flingors eftertefnad, med mycken flit och nogranhet läcit syna
Deras så kallade katwcy. Som nti wgro waijjigo tjorpdatar,

man
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man e! fät so mycket och sa god tjära, fem borde, emedan en
stor del t,ara dels rinner ned i wrden, dels utblandas med affa,
Mull, och annat, och en Del alldeles upbrännes;. sä wore ön«
ste ligt, om här i landet, feoana tjäromgnar inrättades, fem
Herr Baron FUNCK, omständeligen bestrifwit, och som redan
Med största fördel brukas pä mstlllige otter: tp- genom Demer-
hälles tåligt mera och långt bättre tjära, än genom wära wan-
liga tjarodalar; och man fär dess utom i desto ugnar en stön
Olja, och en så k^.lad tjaru^weja, hwilka i tjarudalar icke be-
kommas; at förtiga, det Man åfvnn Varigenom far mera och
utwaldore bvänkål. Wara Tollstogar, som mer och mer do-
geligen aftyna,. tyckes lika fem ropa^nl os;, ot ej längre up-
{tjuta med e!t så nyttig och fördelaktig inrättning.

Allo Detz a anstalter, ehuru wackra och goda de och kunna
Wara i sig felfwe, aro Dock förmodeligen utan Den påsyftaDe
fullkomliga worfon, O länge stogarne äro ostiftade hemmans-
btufore emeltau, och då hwar och en föker ot efter yttersta
förmåga Tunna omvända Dem sig til fördel. Storskiftet or
således fnart fegt, det enda medlet ot bibehålla skogarna, hwil-
ket widlyftigare finnes ädagalaadt i^Herr Magifter Teng-
firöms Difputätton utgifwen häv i Abo 1775,■ Om- storstif-
rets uödwändighor i anseende til stogarnas bättre rpårD.

§ 4>At mina Landsmän ofta tifågna sig mera mark ån De
hinno ot tätt stjöto, Det har jag äfwen trodt mig funno up-
taga ibland De orsaker, fem förhinDro LanDtbrukets wolstånD.Hwar och en wet, huru swart Det är, at stjöta mycken mark
med en liten Deremot sworande »nummer, Därföre bor*
De De hemmansbrukare, fem ägo litet feif, ef tilågna fig mera
mark, än de hinna at tilbörligen wårDo och upodla; ty De
stöda dermed sig stelfwo7 sina medbvrgare fomt Kronan ochhela Riket igemen. Sig fjetfwa, ty De kuuno omöjligt bringa
ftt Landtbruk til wolmaft, när De med fä arbetare stola st.öm
wiDtpfttga ägor o<fy intäkter och DärDe betala Dryga utlagor.

Sin
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Sin nosta titfogo De orätt, ty de titägno sig ofta den joch,
fem konsse warit hons granne mero of nöden och af honom
unnat bättre upodtos. Nybyggens inrättande förhindras här-

igenom ögonffenligen, hwilket gör ot Kronan och Riket kom-
ma tit or lida gemenfemt. Sa detta fem mongo andra fel i
Hushällningeu, fulle dock bäst och säkrast rättas genom stor-
Eftet, hwilket man aldrig nog ofta fan önska mätte fommo tii
et styndsomt stut.

§ 5-
Ge mänga och oduglige ängar, fem fiere i Norra delen

af Osterbotn hafwa, räknar jag ytterligare och i följe af förs*
c- - ende §, til de hinder, som äro i wägen för Louöxhitöhållnim
gens förbätrande. ©e lata Z.menligen sina ang,w bi fwo och
woro stogslupno, och at upfytla den höbrist De därigenom
ofta måste faunas wid, täta de fena sig en stor myckenhet
ängsmarker, hwilka då nödwändigt måste wanwardas, och ti-
den förfpillos wit> deras bärgande. Hwad städa en Landt-
man har af stogé bewuxno ängar, är en fe flår fak at Den ej
tarfwar mäitga fcewié; ty när en ang är full med tron ochbussar, fä följer nödwändigt, at gräswäxten är mindre, eme-
dan trädens och bussarnas rötter, draga all närings-festen til
fit underhäll, hwaraf gräset lider ansenligen. Dock wil jag
ej råda ot borthugga alla trän ifrän ängarna, ty någre löfcrän
gagna ängen otwifwetafttgt, emedan de dels betaga med sin
stuggo solens starka hetta och brännande wärkon på gräsrot*
terna, Dels gifwa de medelst de afallna löswen ängen en goD
g&Dfel. Ge trän, som tit Detto ändamålet qwartämnas på
ungen, böra dock ej wara til något stort ontal, -eller nära til
hwarandra ftåenDe, sä ot de därigenom förhindra gräswäxten;
utan här och där spridda, samt af en hög och restig wäxt; m. m.
fem en god hushållare Därwid bör mfmga. Däremot böra
Borrträn, fem tall gran och Een icke tålas pä ängarna,
t\) deras ärligen nedfallande barr göra., ot gräswäxten, unDer
och noro til Dcm nästan alldeles Dödas.

En
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En orfef tit odugliga

c
ångar tigger ännu afwen därutt,

at De ofta och merenDeis
o
bärgas föran höfröet hunnit mognas,

hwaraf händer, at Det få sällan kommer at spriDas fring mar*
ken, och ängarna såleDcé ej tillaga i fredighet och ymnigare
gräswäxt, utan twärt Deremot blifwa årligen att fomre och
femre. Til rättelse i denna omständighet, kon ingen annan
Utwäg gifwaé, än at ängen indetné ungefar i io Delar, oltsom man sielf wille, och den i$U Delen af ängen dä stifte*
Wis lämnas fogen, tit detz at höfröet blifwit moget, Dä Dcn
först borde ftfe, och åmyn säledes genom Det neDfoltne fröet
winna i bördighet och ymnigare afkastning. Wille en LanDt*
man fe ständigt fortfara med ängarnas borgande, so ffulte
hon med nöje fe fin äng bli wo öfwcr alt frodig och med gräs
bewoxt. Ej mindre stodeligc för ängarne är Den ftD De fiaste
hafwa, ot beta Dem in po feDnoste hösten, och (ifateDeé ti^iQt
om wären, nästan få fnart De blifwa boro; gräsrötterna tram-
pas Dä pä De upblötto och feufa ängar alDcleé sönDer, watn
blir stående i groparne efter Bostapens fötter, och röter än
Widare bort gräsroten; om worcn afbitas de framstmtande
hjertbtaden, hwarig:nom medelst Solens torkande gräset tager
ansenlig jkaDa, och ofta Dör bort: önstetgit worsOt Detta fun-
de botas.

§. 6.
Åndteligen har j^g ock troDt åfwen det woro et tit Londt-

brufcts wanstötset landande fel, ot Landtbrufarena uti norra
delen of Osterbotn icke bruka häckar och krubbor uti sina Fä-
och Fårhus, utan ot höet utan aktsamhet fastas i ftorafå kal-
taöe jäfwor ellcr knippor ned pä gålfwet för boskapen, hwar-
igenom cn stor Del af höet icke allenast förfpiHeé och trampes
MeD fötterna, hwarmcdelst kreaturen fä osmaf för Dct, och
lämna en stor Dcl oätit, utan än Det fom icke ar minDre bety-
dande, höfröet, fom faller iblanD göDftten, förorsakar howajet
ech ogräs ibland soden, til äkrornas stora staDa. §il fore-
kommonve af Dcjje bewDonde olägenheter, boxU således hwar

© ock



10
ock en fiantJthushSllare i fina For^ och Fähus inrätta krubbot
eller häckar, - Hwarigen3m han säledes kunde hafwa en ansen-
lig besparing i sit ho-forrad, och fe sina åkrar befriade ifrån
©gräs, och i bot» af krubborna fä famla höfröet, det han se-
dan kunde onwäiwa tit föda för kreaturen.

Min fringsturua tid och mina feäfwo wilkor befatta mig,
M denna gängen med stillatigande förbigå ätstillige andre fel
wid LonDthushållningen uti min födelfe-ort; och at fåfedcs gö-
ro här et ftut på De anmärkningar, hwarmcD jag sökt oc
gagna min hembygd. Om jag härminnon roiimer mit onda-
mål, så åt Det mig et ferDcles nöje; jag fmtfrar mig ock med
det hoppet, at min wåtwitja och kärlek för Fosterbygden, al*
Drig kon blifwa attieDD mig tit tast. Ont jag understundom
felat i Denna ofhonMing, hworpå jag ej twistor, fe stal det
woro mig mer än mycket kärt, om harmedetft gifwit att-
hre titfalte, at härutinnan framgifwo något bättre, ock rätta

mina fel, ty Det ar ofta fent, hwaD man plägar fego:
Kulla elt difciplina, in qua errando non

difcitur,
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