
I, I. n.
AcademijT Afhandling

Om
Det Wärdc,

Hwaruti

OECONOMIEN
©ftfwit Hållen

Af ätstillM ©amfo Folkflag.

£He& wederborandes Samtycke,
Under

y^swow. PROFESSORENS och Ledamotens af Kongs. WA-
F'^ Orden, getens!. Acad. Wet. Soc. i Upfala och flotigf.

Swensta Patriot. Sällstapet
Herr

Doct.PEHRKALMsInseende,
Utöifwen

As
THOMAS ELENIUS

/'/?/70/o/'ö. 6V/^/. Osterbotninge.
I Åbo Acaå. öfre Lärosal den Junii 1775.

Å80,
Tryckt hos JOHAN CHRISTOPHER FRENCKELL.



5-i.
£?sie lärdas egsnkarlek och fåfänga har wackt mäng-

faldiga och til fina följder ganEa Eadeliga twi.
ster öm Wetenskapernas warde och företräde

fram för hwarandra. Wär uplysta tid ratar en fä
ofmakelig fäfanga. Man anser, ätminstonne borde
man anse hwar och en af Wetenffaperne wardig at
alffas, ttfaé, hedras, upmuntras och befordras. Om
den ena af dem tyckes i et affeende hafwa företräde,
ja har den andre i et annat. Deras samband och
förening ar fä nödig, för at warka manniffoflagtets
stllbet, fottt fiera stammors och inftrumenters, til ett
ljuftig dcH bchagelig mufik. Men ehnru fäledes hwar
och en förnuftig weremkapernas idkare hyferden dyadiga

blyg-
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blygsamhet, at han icke tilwaller och tiltrugar fin we-
tenffap, för den han fjelf mast hogfatteé, främsta
rumet ibland wetenffaperna, fä anser han dock fören af fina största skyldigheter, at ej allenast idka och
ntwidga, utan ock at pä et utmärkt sätt recommen-
dera och wärda sin egen wetenffap och desj idkare.
Et fädant bemödande är ej allenast läfligt, utan ock
ädelt och berömwardt.

Med sädana tankar om Wetenffapernas jam-
wigt ochlika warde, ar det som jag nu ar sinnad ffrifwanägre rader til den wetenstapens lof, hwilken ädragit
sig all min kärlek och upmärkfamhet, nemligen Os
conomien, £>clj som intet beröm kan wara större
för denne wetenffap, an det, at hon blifwit högt wär-
derad af de största och mast berömda män och fijäb
tar hos de förnuftigaste ibland de äldsta folkslag, fä
är det deras exempel, som jag i det efterföljande ut-
ber mig fä ställa för mina Läsares ögon. Man la«
rer dä finna, at, ehuru Oeconomien tyckes wara
wärt nuwarande tidehwarfs huswud-ttuäiuM) haswa
fcocf den äldre tidens seder och tankesätt mera gyn-
nat henne.

§. 2.

At Affyrier, Perfer, Meder, Babylonier, Egyp
tier och Cartaginenfer satt et utmarrr warde yppa
Hushålls wetenffapen, det kunde med mänga giltiga
betyg bewisas, om jag nu hade tid och radrum at,
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stöka i ålderdomens götmttor. Dä ffulle man finna,
at de i fiera delar af Oeconornien gjort sädana stor-wärk, til hwilka wår tids människor näppeligen tyc*
kas wara wuxtta. Deras bygnader trotsa ännu för*
gangeligheten, och wisa för wära ögon, at de i bygg°
nings konsten, fom är en af Oeconomiens största de-
lar, stigit til en höjd, som för ofi ännu är otilgänge^
lig, och til hwilken efterwärlden sent eller aldrig tä-
rer uphimm. Äkrens fruktbarhet hafwa många af
de upräknade folkstagen bragt få högt, at de skördat
ifrån iOO:de til 3oo:de kornet. Wåra äldste Förfä-
der kunna ock räknas ibland dem, fom wetat fatta
wärde uppå Oeconornien. Det är fant at de woro
tappre, och at tapperheten war den dygd, fom ådrog ftg
deras största aktning och upmärkfamhet: glansen af densamma kunde dock få litet förblinda dem,at stelfwe de-ras tappraste Konungar woro ansedde med förakt, om
t>e ej tillika woro mätte om en god Hushållning.
Et prof härpå är, at de tillagt en af sina bättre Re-
genter det neslige tilnamnet Bareke Konung, för
af, til Regenters sträck och warnagel förewiga minnet
af den wårdslöshet och förfummelse, hwarmed han
stötte Rtksbushållningen, och med hwilka misiwäxt
och Landsplågor pläga ostiljaktigt wara förenade.

§♦ 3-

Dä man 'om de ofwannämde til masta delen
Barbariffa folkffag har sig bekant, at de utmärkt U)är*
derat Hushälls wetenffapen, sä. är lätt at ssuta, det

de



5
de mera polerade folkslagen ann högre stattat densamma. Sesje äro Grekerna och Romarena, Bäg-
ge dejje folkslagens Hiftorie är upfyld med minnes-
marken af deras husbällswett och idoghet. Hwad
de förre nämligen Grekerna widtraffar, så är af Lar-
doms ttittorien betattl, at deras snillen omfattat al-
la nyttiga wecenffaper, och at de sökt 'ttptända ljus
i dem alla: Huru kunde de då glömma Oeconornien,
den nyttigaste af ldem alfa? til ofwerflöd witna ock
deras skrifter i Oeconomi n härom sä tydeligen, at
intet däremot kan inwandas. Ariftoteles bar, ibland
annat, äftoett ffrifwit i Oeconornien. Hefiodus hav
fom ett yvperlig ffalb stungit til Oeconomiens ära,
och en Oeeonom kan med största nöje ort) nytta
låfa hans sånger. Set främsta rummet ibland Gre-
kernas Oeconomer intager dock Xenophon med stör-
sta ratt. Hans <,<«o^«ee witna om dejj författareseftertänka, kunffaper och wältalighet: så aldeles,at
föga fattas, at icke han stelf ägt hwad han wid stuZ
tet af nämnde afhandltng fordrar af en Oeconom»nämligen et fnille, hwari är något Gudomligt.

§. 4.

Men wi ffynda osi til Romarena. De hafwaupstigit til den höjd af wälmåga, sällhet och ära,
til hwilken intet folkstag förr eller efter dem hunnit,
ock til hwilken de alldrig hinna, så länge de icke fotja deras grundsttté, som! efter en Franfyff författa-res larma utlåtelst war: il taur taire de la culture

A 3 des



6
des terres la premiere affaire d Etat. Äkerbruketgas åt detta folk idel raffa, tappra och trogna med-
borgare, hwilka med en förundrans ward lätthet och
i en hast höjde Rom til hela werldenes hnfwudstad.
Romulvs war den fom ingas sit folk den nationella
princip, at man borde i åkerbruk få söka fm ära
och fu anseende, fom man är säker at däri wittna
sin utkomst, sin bärgning och sit nöje; och för at stän-
digt bibehålla Agronomien i största belgd ort) word-
nad, stiftade<,han et besynnerligt Pwsterffap, beståen-
de af 1 2. Mer - broder fratres "arvales, ort) Regen-
ten sielf war en af dem. De boro, utom all annan
prydnad, ett Krona af ax. Seras högtideligaste go-
romal war, at offra åt sades-Gudinnan Seja eller
Segefta för at erhålla en lyckelig fford. IVuma for-
oronade ej lång tid därefter, at förstlingen af säd
win och alla frttgter borde hembäras Gudarna, afhwilcht ganffa många dyrkades såsom hafwande wård
om Åkerbruket, hwilket man såleds anfåg fiera än
en Gud wärdigt. AugnllinuZ talar i sin bok de Cv
vitate vei 4, 8, härom fa markwärdigt, at wi icke
kunna undgå at anföra hans ord; Han säger om
Romarena: nec agrorum munus uni alicui Deo
committendum arditrati funt, fed rura DcV RulinN;
juga montium Deo Jugatino; collibus Deam Colla-
tinam; vallibus Valloniam pr^efecerunt. Nec faltem
potuerunt unam Segetiam talem invenire, cvi femel
legetes commendarent; fed lata liumenta quamdiu
fub terra eflent, pr^politam voluerunt Itabere De-
am Sejam; cum vere jam fupra terram ellent et

legetem
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fegetern facerent, Deam Segetiam; frumentis verö
colle&is L^ reconditis, ut tuto (ervarentur, Deam
Tutilinam praepofuerunt. Cvi non fufficere videre
tur illa Segetia, quamdiu feges ab initiis herbidis
usque ad aiiftas acidas perveniret? Prsefecerunt ta -
men Proferpinam frumentis germinantibus, genicu-
113 nodisque eulmorum Deum IXodatum, involu-
mentis foliculorum, Deam Volutinam; cum folliculi
patefcunt, ut ipica exeat Deam Patelenam; cum
fegetes novis ariftiB asquantur, quia veteres zequare
hoftire dixerunt, Deam Hoftilinam; fru-
mentis Deam I^loram; laclefcentibus Deam Lactur-
tiam; maturefcentibus Deam Maturam; cum runcan-
tur, id eft a terra auferuntur, Deam Runcinam. - -

Ingen beders fyfTa anlags bos Romarena för
så stor, fom den at wara s(ketman. I förstone wo-
ro ock alla Romerske Borgare det. På wista da*
gar kommo de til staden, dä något wigtigt föreföll,
hwilket de Mjorde i sina Comitia. Ät ligga i sta-
den och genom något ämbete eller wndwärk söka
sin föda anfaaö för mindre Heder. Plinius faaer
ttttrpekeliaen i bift nat. 1. 18. c. 2. V^ra illa Ro-
muli proles femper rufticam plebem praepofuit ur-
bana, qui iv villis, ignaviores habiti guam qui
foris terram molirentur. Gato i sin bok de re m-
ftica c. 1. anför ock, at man den tiden ej kunde gif-
wa någon et mera smikrande loford, än då man
Mtabe bonom en god Äknman ocb Httsbåftoe:
Et virum bonum cum 'audabaut, ita laudabant. Bo»

num
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fittt» agricolarn bonurnque colonurn; arnpliffirne lan-
däri exiftimabätur, qui ita laudabatur.

Senna ära och dettaLåford bestod ej uti inbilning,
utan medförde något werkeligt. Se största Stats-
män och Fäldtherrar blefwo ifrån plogen kallade til
at styra Samhället sch defi Krigshärar, och anfågo
ej för skamligt at åter gå tilbaka til sin plog. Hwar-ken Soldaten eller Officeraren skämdes at ester full-
ändat) feger och firad trmmph wända sitta händer til
Jordbruket. Plinius frågar hwad orsaken wore, at å-
kertt den tiden gaf st rikelig aflastnmg, och fwarar der-
på stelfratt artigt: Ipforum tuncmanibus imperatorum
colebantur agri; utfås eft credere, gaudente terra
vomere laureato 8?. triumpbali aratore: ftve illi eadem
cura femma tractabant qua bella, eademqve diligentia
ärva difponebant, qua caftra; ftve honeftis manibus
omnia leetius proveniunt quoniam §^ curiofius fiunt.
Han anför derpå Attilii Reguli exempel, hwilken blefkallad til at emottaga Gonfulatet, ttnoer det hatt bott
på at så sin åker och war ofwerhöljd af dam och stoft:
Hwaräf han feck tilnamnet 3eranus, Afwen få had-
deredan tilförcne Quinctius Cincinnatus blifwit upkal-
lad til den högsta heoer til hwilken en Romare kunde sti-
ga, nämligenDiaaturen, då han fom bäst roar syssosatt
med at ffota de 4 jugera land dem batt ägde, hwilkatil
åminnelse härafbUfxcc prata Quinctia kallade.

<$åt twmgas jag at twått afdrvta de^ ringa arbete jag under en
ficnbitf pasiäsnde fwar siukdom pä en a stild ort med möda kunnat
sammanfatta. Wid et lägligare eilfälle har Läsaren at wanta nä-

got mognare.
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