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Ev T magert land, fom wål håfdas, gifwer
/ ymnoga frugter, då den förtråffeligafte

jordmon utan fkiötfel tilfkyndar ringa fordel.
Min fofterbygd, fom af Naturen år öfwer-

hopad med befynnerliga förmoner, utbjuder
fig, at giöra Riket mångdubbel nytta.

DeiTe enfaldige rader tålcka des wålmening,
faft nog ofulkomligen.

De anhålla underdån-ödmjukaft,om forfwar
och drift hos Eder Excellence och Hög-famt-
Wålborne Herrarne, fåfom Rikets ypperfte
Hushålls- Mån.

Jag onfkar, at Carelen måtte blifwa en åre-
flod, uti hwilken Eder Excellences och Hög-
famt-Wålborne Herrarnes höga och å-
delmodiga nit, at igenom drågtiga inråtningar
befrämja Des wål, med gyldene bokftåfwer
måtte inpregla Deras höga och lyfande namn.

Gud befråmje Edre råd, anflag och giöre-
mål och låte wålfignelfen af dem flyta åfwen
uppå Eder fielfwe och Edra höga Familier til
iooo:de leder! Förblifwer

Eder Excellences
Och Höglofliga Kongliga Cammar Collegii,

Underdan - bdmjukafte
tjenarty

JOHAN LAGUS.



Wålment yttrande öfwer Candidaten
Hoglarde Herr

JOHAN LAGI
wittra och nyttiga arbete, om Carelfke Hushållningens

uphjelpande,

LYfande börjar nu bli det fierran belägna Carelen,
Tryckta förflag wi få fi om Sawolax yttrare delen,

Nåppliga tredie del af den förre Carelifke tragten.
Sorglig åminnelfe gaf den fidfte tyrannifke raagten.

Landet då grufligt flet ondt, folckfullafte hufen i-
tändes,

Gammal och ung ej fkondt, månghundrade menni-
fkior brändes.

Efterdömme få ftyggt i fednare tidewarfs opfats;
Orten lefwer ej trygt i brift af nödig befkydsplats.

Folcket berömmes ha mod famt mandom och idoga
händer:

Deras eldpräffade blod til ewig åminnelfe länder;
Sielfwe de drefwo ju bårt fin Fiend'från hela neigden,
Segrande llöto de kårt denhärjande Nordilke feigden.

Wittre wår Auttors Skrift wil hår offentliga giöra,
Huru den almenna drift wi närmare tåncka på böra,
Ej hushålla få blindt; men följa på fpåren Naturen:
Ögat bör aldrig fe windt, men koxa på giörligfte curen.

Landet sr hdrliger ortj men des Inwanare tr6ga,
Lsmnandes ej sa Fort sin sed med willighcts 6ga.
War Herr Lagus & 6m, at lAgga klarligt a daga,
Det hushallande t§m des Landsman hsswes at aga.



Sin omätliga'brand inftålla få fritt uppå fkogen,
Et fruchtbårande Land båft föder den hårligaplogen.
Sak hel annan år då, dår mareken tjenar ej plöga;
Magt hår ligger nu på, at åkerbruk endaft uphöga.

Ofwerhetelig hand hår fordras orten uphjelpa,
Detta folckalftrande land fig fynes fielfwer nu ftjelpa,
Innan ilandet hwar en får refwade marker befitta:
Mången lider numehn, fom ftrida detmåfta de gitta.

Prifas wår Mtfor nu bör, fom wilbefkrifwa denOrten!
•En råtfinnad tilhör wågleda de blinde på porten,
Hålft i hushållande wett, hwarpå wålmående hänger.
Sådant i ljus år nu tedt, fom flåfte hushållare trånger.

Månge få finnade Mån ej finnas i hela Carelen,
Som jag kånner igen för willige bota de felen:
Som dår rotat fig faft, at öda den hårlige fkogen:
Pennan ej hinner i haft til felens belkrifning bli mogen,

Hår bör nåmnas par ord om få Canaler i landet:
Räntan af ortens jord minft njuter Naboliga bandet.
Nårmafte granfkap då tör få del af fetafte magten,
Som afböjas ju bör med led til Inlåndika tragten.

På deras landwåg få lång Åboerne borde få medel:
Handelen händer nu twång, minft waror få tullan-

de fedel:
Detta wift hjelpande wårt och bör påtånckas i tider,
Landet til opkomft befkårdt i rök til lutande fkrider.

Wattendrag i hwart Land ar som pulsadranikropen,
Felas blatt idkesam hand uprensa de tjenligste loppen.



Slögdebragd-oeh god bot få fnarligaFolcketpå fötter,
Kånltenfå födande rot fnartlkaffår grönfkande rötter.

Afka gier hårligfta falt: harts fås af flytande kåda,
Ämnen ges hundradefalt, fom inkomft alla beboaa.
Slikt bör fkaffas i gång, de tröge til arbete twingas;
Förft med lackande twång börmedbegynnare tingas.

Ho kan råkna de fått, fom (kaffa de flitige pengar?
Wiljan giör alting lått, och fågnar de folckrika fångar.
Ortens domare båft kan hushålls britterna råtta,
Lagen giör aldramåft med fkårpande konfterna låtta.

Äga de hushållswett, at fåtta konfter i wårde,
{Snarliga winnes då det få grönfkande början å fårde;
Detta begynnande råd de klokare kunna tilöka,
Wifaff i råd och dåd från hushålls wågen ej kröka.
Fås alt fådant i gång inunder Careliike Polen j
Så blir tiden ej lång til den upgående Solen,
Som dålifwar op alt, hwad hwar och en idog kan önfka?
Lyckligt och hundradefalt dåkommer landet i grönlka.

£aren Herr Autfor nu fort med Ert berömliga fnille!
Ämnet år artigt och ftort famtkårt i det lårdafte gille.
Grönfkande Lager Ni får nu fnart med Måftare-

Krantfen:
Råttliga da föreftår Er föra Lärare-lanfen.
Dygden belönar den hand, fom henne följer i fpåren»
HjeJpa wårtödligalandkanliknas den önlkliga wåren.
Wårckan Jag önlkar Er ge! hos Mig (kal wiljan ej fela j
Ty jag längtar få fe, det Lånets refwor bli hela.

ANDERS JOHAN NORDENSKIÖLD,



§. I.
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Denne konstige och prachtige werldsbygnaden,
har Carelen as Almagten far sit lage, ‘ ibland de
til den kalia Nordpolen nar belagne orter, emel-
lan den £2, och 64* gradn. sa widlostigt hela detta
land tilsbrene warit, sa trange haswa des ramarcken

bliswit, da war narmaste Granne, a denna sida, inkrachrat
ibland annat flor dei daras. Oagtat Landes, pa detta sate,
kommit under twenne Kronor, sa har det likwal ssiehallit
sit almanna namn, och utnamnes, sili atskilnad as hwaran,
med swensk och Rysk Carel. Ora den sorra ar jag sin-
md, at i det soljande nagot orda. Denne.jordflack har,
for sin flora asiagenhet, nodgats hartils sakna de Natur-
kunnigas besok, sasom han ock annu ar i misining as den
.skiotsel, hwilken han med storsia fog sortjent. Har ock li-
cti den osdrrat, at slere ment, det skaparen har vvarit
iparsam i sine haswors utdelande, och at detta Land,
vvid det almanna skistet, bliswit latlost lamnat as fordelar
och rika skatter. Men med saken sorewetter det sig helt
•annorlunda. Ty har sinnes oswerflodigt grund och aranen
til sal 1 och lycklig lesnad; tusende, Naturens alsler wanta
pa sio upodling; otalige vvedermalen sbrekomraa harstadeg
as skaparens godhet emot menniskian. Landes, hwars vvidd
eller area, i brisl as raatningar, ej noga kan utsattas, dock
til det ringaste bestiger sig til 200. qvadrat mil, har forrad
til mangsaldig soradling, manganaringar, drachtiga askast-
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ningar och nyttiga inrätningar* Det gräntfar åt föder til
Kexholms Lån; Wäfter til Sawolax; Nordwäft til Sotka-
rno Sokn, där Fiellryggen, Maanfälkä, fkiljer Carelen och
Öfterbotn; Nordoft til Ryfka Carelen, där gräntfen intet
blifwit rubbad fedan Stolbowifka freden. Det beftår af
följande 6. Soknar: Kefelax; Kides med Orawilax Capel;
Tohrnajärfwi med Kihtilys-waara Capel och Pelgjärfwi
annex; Ilomantz med Eno; Liebelitz med Cawi och Con-
diolax; famt Pielis med Nurmis och Juga CapeJler. Hwad
inbyggarena widgår, få hafwa de, i .alla tider, wift lydna
och crohet, emot fin Lagrätmätige Öfwerhet. De lade fin
tapperhet å daga, flere tilfällen at förbigå, wid fidfta olyc-
keliga kriget, hwaraf en bedröfwelig åtancka ännu är i farfkc
minne, dä Fienden intet underlet, at på alla mögeliga fätt,
utöfwa (in grymhet emot Carelaren. Wore det då under,
om landet fkulle ligga öde och inwånarena wara wanmäch-
tige och ullingar? Dock har Landet någorlunda förmåt å-
Cer uprefa fig, och folcket kommit til wälmoga; för hwilket
wi, näft Gud,hafwe at tacka Öfwerhetens Nåd. Här bör
jag ock, mine Landsmän til wälförtjent låford förmäla,
at de äro mycket renlige och fnygge, uthärdande, arbet-
famme, tjenftachtige och frikåftige emot främmande» Men
jag wil fparfamt röra om deras dygder, emedan jag annors
torde befkyllas för den.hwilken låtit Nationelle kiärleken
förmycket hos mig råda, I landet finnes wäl mycket bac-
kor, men få kale bärg. Här förekomma fruktfamme fält
med angenäme lunder, famt tjocka och widfträckta fkogar
af flere träflag, hwilka utmångla fig til Inwånarenas mång-
dubbla tjenft. I deffe uppehålla fig otålige fkarar, af al-
lahanda djur och fogel, hwiUa bjuda folcket tråts til fit
ntödande, Häraf händer, at en omhugfen Bonde mättar fig
ei fällan af fådane rätter,med hwilka mången Herre annor»
ftädes, ofta önfkar pryda fit heldagsbord, och ftilla fin
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Jyftmätenhet efter willebrådd, Landet år genomfkurit af
flora och fifkrika träfk och fiöar, hwilna mycKet lätta rö-
relfen i landet* Men denna förmån fördubblades mång-
faldigt, om arbete och konft fKulle, hälft något, underhjel-
pa Naturen, Sjelfwa jordmon är af hwarjehanda flag, dock
mäft fandblandad mylla, aldeles willig at frambära hwar-
jehanda fäd och wäxter. Häruti ligger grunden egenteli-
gen dertil, at i denne wår Carel finnes öfwerflödigt fpan-
mål, hos treffamme Hushållare. De aga ock rågftackor
i fkogen, hwilka i a- å 3. år ftåt orörde. Och när Öfter-
botns boen lidit mifswåxt, få har Carelen tjent för hans
förråds hus. Tänclc! M. L. huru mycket ftörre fkulle af-
kaftningen ei blifwa, om bättre hushålning tilkomme. Ty
man måfte tilftä, at Landet ännu laknar aldeles mycket
j fin tilbörliga häfd; at det kunde upbringas til långt ftöp-

re bördighet och inkomft för Cronan; at i Hushålninget»
förekomma åtfkilliga mifsbruk, ofeder och fel 5 at Carela-
ren härfils litet brydt fig om förädlingen af Naturens al-
fter, utan med dem hushållat oförfigtigt, ja, jag wågar mig
at fäga, förwänt. Det efterföljande fkal tjena til beftyrc-
kan af denna min talan. Då jag äfwen {Kal yttra, mina
enfaldiga dock wälmenta tanckar, huru förenämde ölägen-
heter böra afrödjas, få at tilbörlig fördel må kunna winnas,
och landet til mögelig drägtighet uphjelpas.

§. 2.

ALia solcKssag, som waric manne om sin walmagt, lag-
ga oss tydeligen for 6gonen,'huru de, til Hushalnin-
gens beframjande, hast all trisida och omkostningar

ospardej och emedan Jlogder och allabanda naringssang, o»
mogeligen kunna driswas til nagon hogd, om 'intet assat-
ningen pa det, som bliswit tilwarckadt, ar beqwamlig; sa
hatwa de, da det arsordrats, anwant ali mogeiig kasinad
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Odi sorgsallighet, til arhaljande as en sadan beqwamlighes*
Huru manga Tunnor guld, kostar icke Frankriket, Cana!
de Langvedoc, 1572* as LUDWIG XIV. giord, med Aude
och andre floders sammangraswande? Huru mycket hade
ei CZAR PETTER i:s roresa , as sammanbinda Pontus
Euxinus och Palus Maeotis med floden Wolga, denna med
Onega ock Ladoga, om den wunnit sin warkstallighet, ar-
sordrat? men wi behbswe intet lana exempel as Utlanningen,
Trollhatta stusswarck talar hos oss harom, sasom-det land
ager lyckeligasie belagenhet, som asNaturen, formedelst se-
gelbara'sioar bliswit genomskurit, sa ar det arer i radant
asseende olycKeligast, som igenom konst ock arbete, til en
dylik forman, intet kan sorhielpas. Hwad nu Carelen be«
trassar, sa ar des assatning ganska beswariig, for landets
W'ida aslagenhet ifran stader, til hwilka des producter sej
a annan tid, an om winreren, kunna framskassas, Emedan
en mangd as nyttigaste inratningar, nodwandigt masle sta
silbaka, ora intet sidstnamde olagenhet rodias ur vvagen; ty
wil jag aldrasbrst karteligen omorda, pa hwad satt det be-
qwamligast later sig gibra. At man harwid malle betjena
slg,as sibar och strommar, som igenom arbete och gras-
ning, bliswit saramanbundne, lar hwar och en latteligen
firma. Har sordras altsa med fog, at jag simi utstaka sitls-
wa Canalens gang; och all den underrattellen, jag hari a-
ger, har jag at cilskriswa, den for bushals wett och man*
ae andra limet hogst gagnande wetenskaper , beromde Kyrc-
koherden i Fidis Herr JACOB sTENIUs, och sin Fa-
der hari like sonen Candidaten H. JAC. sTENIUs, min
Landsman och synnerlige Wan, hwilka gunsiigast behagat
meddela mig slere anmarckningar harwid. sedan wi sdrlo-
rat icke allenast Wilmanslrand, utan ock Nyflot, at Care-
laren ej kan komma in i saima (ion och saleds til s:t
Christina, hwarigenony Canal til Menduharju och darifran



5
essare til Lowlsa, stode at gioras; kunde igenom Hoge
Otvverhetens anslaltan, Canalen graswas til andan as Borga
Aen, ifran Hollola (ion

, som ar bunden med Pajande, hwil-
ken kunde forenas med Rautalambi, Idensalmi och Cuo-
pio sibar. Da Carelske waror genom Raicus , ( hwarest
rudera as en skants sinnes,) Randasalmi, Lappawirta &c,
kunde framsoras. As denne Canal, kunde ock sawolax
med bfre delen as Tavvaffland, betjena sig, Men ulle
en annan, som ar langt lactare, anlaggas, hade mine Lands-
man med raig wunnit lin bnskan, Ty ifran Fidis raknas
ongesar 40. mil til Uhlea. Mit har emellan ar Cajana
belagen, hwart til Marknaderns Uhlea Boer arligen resa,
utsore Uhlea-alswen och-trasKet. Den sorre, iom slracker
sig 9, mil i langden, har nagra siarcka sorssar, innan tra-.
sket tager wid, sa ac 4. a y. dagar ga haremellan til kast,
Men detta kunde hjelpas, igenom sorssarnas ransning,
hwarraed i Osterbotn nu sortsares, under den Wittre Ma-
gister sAMUEL CHYDENII inseende. Desutan gar ifran
Uhlea til Cajana en gijn Landswag, som asbrytes as Uhlea
trasket i lands udden sarajasniemi , 9. mil ifran Uhlea,
Har kunde Cajana handlande haswa sin laslage plats, dit
vvarorne landwagen och dadan sioleds til Cajana kunde
sorllas, Mogelighesen haras wisa Wilmanslrands boer,
hwilKa landwagen 9* mil ifran Friedrichshamn , siapade
sina waror. Da man sbljer Aen, scrn stryker sorbi Caja-
na, och sorbyter sig, nedan om flotts lamningarne, i et
starent fall, moter, ester \ mil. ifran Horter, flora trasket
Rehiansaika. Docta skiljes medelsl ett sund, ifran ett an-
nat florre trask Riandojarsvvi 4. a y. •mil. Derpa moter en
liten a och slraxt sedan ett litet trasn , wid namn Lappa-
jarswi. Har faller aeer en a, haswande sit watn as ett li-
tet karr 2. m. darifran. Hwarwid Maansalka By, 12, ra,
ifraa Cajana, grantsesiiilnaden ar emellan Carelen och O-
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fierbotn. I omtalta myra, högft några ioo, alnar, (hwil-
ken är juft det, fora borde genoragrafvas,) delar watnet

tig i a:ne grenar: den ena fträcker åt Cajana och den an-
dra åt Carelen, hwilken giör under fit lopp, åtfkilliga
imå forffar och mindre träfk, tils den efter io. m faller
i ftora fiön Pielisjärfwi, hwilken har (it utlopp wid Pieli-
fenjoKi. Denne af bry tes af flere träfk och 9» resbara fors-
far, hwilka rufa in i fiön Oriwäfi, fom har communica-
tion med ftore fiöarne Puruwäfi och Pyhäjärfwi. Omkring
hwilka, de öfrige Carelke Soknar, undantagandes Pielis
och Ilomantz ligga. Detta, fom jag anfört om denne Ca-
nals ftörfta lätthet, winner ny ftyrcka af ärfarenheten ; ty
Major AFFLECK, fom för 40. år vid lag tilbakars , hade
Pielis Sokn arenderat, har därifrån, med 3. börding? båt,
reft til Cajana. projeflerade Canalen är alt derföre
mögel ig och Kunde fnaraft och lindrigaft förfärdigas, om
någre ioo:de man af wärfwade, under någon kunnig och
förfaren handledare, därmed fkulle fyflofåttas» Et fådant
manfkap underhålles, hwad häldre är, af Cronan och til-
fkyndar Riket ofta intet få ftor nytta; utan permitterade
ftryka omkring landet. Af deffe kunde ock GräntfewacK-
ten hållas, då Cronan ficulle flippa den utgift,fom desutan
med denne Gräntswakt är förknippad, igenom durch-
marchers och månads gages afbetalning, åt fåldater af
indelte Regementer, hwilka då finge vara hemma, åtniu-
tandes underhåll af fina rote bönder. FramfKaffandet af
wiåualie waror til någon ftad, fom med otrolig fwårighet
fk ier ifrån Carelen, fkulle aldeles uphöra til få ftor del,
fom ärfordras til deras underhållande, hwilka arbetade på
Canalen. Den ftora penningebrift, fom Carelen nu plå-
gas med, fkulle altfå härigenom nägot litet minfkas. El-
jeft, fedan förenämde farled kommit i gång, och giort fram-
förfelen, på allahanda flag af landets produéier, mångdub-
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belt lactare, ar det oemotsageligt, at darslades da skulle
bliswa sa flor ymnogbet pa penningar, som dar nu sinnes
godc forrad, pa allabanda liss sornodenheter och myckenhet
amnen til slere stags nyttiga inratningar. Canaien skulle alt-
darsore wara ett drissiader for inwanarena til stit och arbet-
sambec, same giswa dem sislsalle, at utwidga sig otroligen,
giora sit tilstand mangdubbelt sallare, an det nu ar, och i
samma grad , sorsin dei, sorona Cronans inkomster; Ja , Care-
Jen {nulle, nast Guds hielp, bliswa en kornbodafor Rikes,
som wore ansenlig. Nagon torde hasiwid giora det inkast:
at om denne Canal bleswe opnad, kunde Ryssen ifran Ny-
flott, med laeta sartyger, Hryna sida landet igenom och
pa sa dagar, harja och uphranna det samma. Men
detta kunde soreKommas, om pa de stallen dar Fienden,
om han giorde inbrats, nodvandigt malle passera, sma
skantsar eller Cicadeller, behbrigen sbrsedda, skulle upka-
slas. Ingen brist pa dartil beqamliga platser och tjenlige
amnen as lien, to/rf eller trad, skulle har wara. Desutan;
Carelen utgior intet Krigssolk, utan wid infallande krig,
har man gat ur hus til landets sbrswar, Men hwar och
en kan finna, at ett ooswat Manskap , det ms wara huru
behjertat som halst, intet sardeles wil haswa at betyda«
Carelen skulle altsa bliswa mangdubbelt sakrare, om se-
dan gewar och Ammunition silrackeligen bliswic utdelt, och
en man as wisse bagetal utskriswen, nagre Cappor span-
mal as samma bagetal, arligen skulle sammanskjutas sili et
sokne sorradshus, i hvvilket borde sinnas 100. a 200. T:r,
at hela sokne-mansKapet daras kunde underhallas, utan Al-
mogens beswar, i krigstider. Nagon tid, for an sielswa
krigslagan utbrister, borde detta manskap i nbdige exerci-
tier otwas, as nagre berdmde sorasskiedade Officerare, som
ock sedan kunde bliswa deras ansbrare, om de wore kun-
nige om ortens lage och stincke skidlbpare, Men for a({
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ting borde de äga frihet, a t fielfwe utwäfjä, antaga och
när dem behagade, lämna dem. En fädan lindrig medfart,
fom de i denna händelfen wore underkaftade, tror jag, de
gierna wiile undergå. Eljeft emedan Carelaren är mån
om fin frihet; få kunde Präften och Be.falningsman, til
hwilka han har ftörfta förtroende, til hans öfwerfalande
det mäfta bidraga. Och har man orfaK at tro, at detta
manfkap kunde giöra fienden ftort afbräcK, ty Carelaren
är' ftarcK, orädd, wan at tåla fatigver, ilug och löper
fnält på fkidor Frugtan , för Carelarens upror
emot Öfwerheten, är onödig, ty han har wid alla tilfäl-
len wift fin trohet. Irland och Turckiet tjena ock här
til efcerfyn, at fattigdom och förtryck äro häldre orfak til
inbördes krig och rebellion, än wälmagt och trefnad. Det
inkaft, acCanalen fkulle tjena til lurendrägeriets befordran-
de, förfaller ock ftraxt, då man ärindrar fig, at när Ca-
relaren härigenom får affätning på fine vvaror och cilfälle,
at kiöpa de nödige ifrån egne fläder, nödgas han ej mer,
at fälja dem åt eller kiöpa ifrån Ryffsn. Det förra fkulle
han få mycket mindre giöra, fom at vi&ualie waror, hwil-
ka härtils warit mäfta Länets produ&er, äro i högre pris
i egne ftäder, än hos Ryflen* Det wore annors ej orådligt,
at Canalen belades med fkiälig tull, hwarigenom Cronans
afgifcer blefwe betalte. Men den borde få jämkas, at wi
kunde med Ryffen hålla balance i prifet. Tull afgiften
betaltes af inwånarena lättaft med fpanmål, hwarmed Sal»
daterne til en del kunde underhållas»

§• 3 •

JAg beklagar, at mig härwid gifwes tilfälle, at någöt
orda om Lurendrägeriet, fom af Carelaren tillika med
Ryffen föröfwas: ty jag fpår förut, at jag därigenom

intet wäl recommenderar mig hos pine Landsmän. Men
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jäg håller före, det jag ej giort fåfom en räffint och är-
lig underfåte, om jag fkulle förtiga et gift, fem hemligen
fagar fielfwa muften utur landet. Landthandlare äro här
de ftörfte och farligafte Lurendrägare. Ty de fåfom me-
delfafte förfträcka pengar, åt den fattigare, til hans förnö-
denheter , hwilnen derigenom blir twungen, at förfäkra Bor-
genären om fine warors aflåtande til honom, på hwifka
han fielf ofta får fätta prifet. Deffe fara omkring landet,
i fynnerhet om höften, och upkiöpa alt det de kunna få,
Hwilket alt (undantagande fådant, fom mera gäller i egne
ftäder, fom Biörnhudar, torre giäddor &c,) de föra ende-
ra fielfwe til någon Ryfk ftad och handelsfläck, eller ock
aflåta åt Kiöpryffar, hwilka på något wift ftälle, efter träf-
fad öfwerenskommelfe, äro til mötes. Här handlas då en-
dera med redbara pengar eller ock bytes wara emot wara,
fom ä Ryffens fida är mäfl: allahanda band, cattuner, fa-
tiner, dammafter, filke, hwarjehanda lärfter, halsdukar,
myfstygen &c. eller gifwa Carelarena åt RyfTen fmör emot

talg; emedan fmör hos Ryffen är dyrare och begärligare
än hos ofs, och i vvåra ftäder talg dyrare. Deffe iva-
ror inprafticera de fedan, och fälja fielfwe minutwijs, el-
ler ock förfla til andre orter och mäft aflämna åt Öftebot-
rifKe afnämare. Ja man har fog at tro, at de få förfkått a£
Öfterbotns boen, utom det de taga til borgning af Ryfae
handlande. Men detta är ei ännu nog. De fara fielfwe med
pengar merendels til Wiborg, och upkiöpa bland mycket
annat, flere häftlafs Holiändfkt Rull Tobak, hwilket för-
fäljes åt Öfterbotningen, fom denna wara minutwijs föryt-
trar; ja, fielfwe Lappen får en del häraf. Så at Carelaren,
fom ej bryr fig om detta Tobak, emedan han har egitoch
fåleds befpar någre pengar, är allenaft en forman. 1 Care-
len äro wäl 2:ne Tull-Camrar och en Gränts-Ridare, men
deras wakfamhet kan omögeligen wara få ftor,at de kun-
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de hamma denna sarsoten. Ty landet ar aldeles widstrakt
och atskilliga Carelaren ensam kunniga lonwagar befordra
alc.formyckec detta hans handawarck. Det hander ock ej
sallan, ac en arlig tullbetjent, som rakar dylikt ressolje,
tackar lyckan, at, endast i tysthet sa se pa, huru de sar-
das. Wil han giora nagot kap, sa bor han sorut see sig
i stand, at sorswara sig emot alia waldsamheter. stundoro
kan ock Tullbetjenten atndga sig med nagon handpenning
och wara om ej besordrare, atminstone ej nagon hindsiare,
as en sa sorwand rorelie. Desse oredor bleswo sorciae i-
genom det sielsswald, som Ryske handlande sbrr hade, at
sara omkring landet och utmangla sina waror, fast det nu
bliswit inskrankt fixi friheten, at endast sa resa til Cajana
marknader, som, halles d. 3. Febr, och 10, Aug., dar de sa
upkiopa och sbrsalja wisse waror, emot behorig Tull,wid
frara-och ater-resan, som Kan ses, as 1738.. ars -Tulltaxa
for ut-och in-gaende waror. Men det ar harwid marcke-
ligit, at under den tiden Ryssen ar wid Tull-Cammaren,
framllapas contrabande waror genom bijwagar. Hwarsore
ock Ryssen ej sardeles hastar sig ifran Tullen. Nar Ry-
sice Kibpman uppehallit sig i Cajana nagre dagar, as hwil-
Ke en dei blatt balla sig lustige, en dei for syns skul nagot
litet handlat, komma de tilbaka, haswande sbrr eller ester
sig hastlass as swenske platar, silswerpenningar och kistor
fulla med allabanda arbetat guld och silswer, sasom baga-
re, kannor, skedar &c. Osterbotningen, ar suller. aldrigsa enfaldig, ac han utan arsatning lamnae Ryssen nagot.
Men det bliswer eraedlerdd wist, at sadane metaller, til
swerige ej sa snart inkomma, som de utfara; ty Ryska
Regeringen har forordnat en wakt langs at Grancsen, hwil-
ken det Ikal sorhindra. samma Ryska Grantswakt, i det
stallet den skulle tyckas wara sorhinderlig, ar Lurendra-
geriet besorderlig, ty Grants-OsHceraren sorhxndrar ej far-
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deles, utan fnarare gifwer betyg åt den refande Lurendrä-
garen. Lurendrägeriet befrämjas ej eller litet derigenom,
at Ryfke Kiöpmän refa omkring landet, under fkien af de
under Ryfke vväldet giorde giälders inkräfjande, då de
fälja fir kram ; kiöpa bondens vvaror och dela ofta pengar
på ny räkning, famt fåleds utfträcka fin fkuldfodran mer
och mer. För Cronobetjenten kunna de ock behändigt
ljuga, och utom den konften fkulle deras refa fällan lyc-
Kas. At Kiöp-Ryffarna lämnas tilftånd, igenom wår Ca-
rel refa til Nyflot, är eftertänckfamt; ty i alla byar, fä 1 -

jes något i miugg, famt qwarlämnes til föryttring på
framtiden, och landets alfter upkiöpes De blifwa wäl af
wakten convoijerade öfwer gräntfen, men de ftiga upp i
en utnämd holme, dit bönderne om nattetiden komma med
fit Capital. Ja Kiöp-Ryffarne reta fkiändeligen bönderne
til Lurendrägeri, wid upcingandet af deras waror. Med
Kärimäki Sokn, fom ligger häremellan, är förtreteligaft, ty
mindre delen af den-famme, hörer under Swenfka, men ftör-
re jämte Kyrckan, under Ryfka Cronan. Aboerne å den-
na fidan hafwa altfå under Kyrckorefan, det önfkeligafte
tilfälle, ac til RyUen föra (it egit; ja, (in wäns på kiöpet.
Huru mycket underllef härigenom fkier, kan luvar och en
finna. Desutan lida de aldeles mycket i Gudstjenftens wid-
magt hållande; ty fåfom Swenfke Underfåtare böra de fijra
Swenfke Högtider, men då hafwa de Ryfke ingen Guds-
tjenft. När åter deffas Högtids dagar infalla, hafwa de
efter Swenfk ft. inga. Hwad kan då häraf annat följa,
än at de i achftaga ingendera? Denna willerwallan kunde
lättaft föreKommas, om de 80. hemman, fom lyda under
Swerige, blefwe anfiagne under nåftgräntfande Kefelax
Sokn. Til Lurendrägeriets hämmande wore ock högftnö-
digt, at här förordna en Gränts-eller Uc-Ridare. Des-
utan i almänhet borde Landthandeln på alt fätt affkaffas.
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Ty den spacksr ensam niigras pungar, men ar en pasl for
hela landet. til ex, Landchandlaren betalar ongesar 2. hogst
3. dal. for 1 , Lissp. hampa, hwilken han soryttrar ac
Oslerbosningen for 6. ja 8* daler. OKronte bassmaa
och malkaril borde ock nogare esterses och aldeles up-
branrvasj hwarwid jag wil ock omrora Kiop-Ryssens ill-
grepp, at da han, med sio Landtybasman, betalar for 1,
Lissp., har han tagit esser kront wigt, 6, a io- Marck pa
kiopes. Det samme galler ock om Hans Kann-och Tunn-mat,
bwilket ar langt drygare an wart* Wi sa da las, at kio?
pa samma wara mycket dyrare igen. Det tyckes ock wa-
ra bast, at Ryssen skulle sorbiudas sara til Cajana ac*
minstone at djc med sig fora sadant, som tjenar ware egne
flogder til sorsang. -Aswen sa, at sara genora Keselax och
Kariraaki til Nyflot. Lurendragandet i anseende til To;
baken skulle asstanna, om i de Osterbotniske scader, godt
swenskt Tobak for billigt pris, kunde sas« Carellke
Qwinnor borde ej eller wara tiliatit, at bruka Ryska 11-
denband, halsdukar &c, ty ho wille dem da inpracticera?
Det kommer ock mycket harwid an, pa gode och arlige
Upsyningsman. Ty nae minfla inbrat i Lagarna och un-
der/les bleswe,med est alswarsamt strass beiagt, skulle o-
seden sprminskas. Tullbetjenterne borde i synnerhet wara
i rorelse, da Ryssarna resa til och ifran Cajana markna-
der, och passa pa deras lonwagar, as hwilka jag wal
kunde de sbrnamfla _ansora, men at undwika widlbstighet,
nodgas sorbiga. An mera skulle man i Lurendrageriets
hammande winna sio onskan, om alie sadane waror, fora
Lurendragare bswa sin handel med, i fabriqverne skulle
sta til kiops for sadant pris, at swenske Riopman, wid
deras soryctrande, til alia delar kunde halla kisp med Ut-
Janningen» Haras skulle naturligen solja, at ingen med sit
asvvencyr, bbde til at insbrsla nagre sadane waror utifran.
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Men emedan Fabriqverne i wårt k. Fädernesland , ibland
andre orfaker, för det de ännu äro i lin början, intet kun-
na hålla fin tilwärkning få lindrig, fom Utlänningen; få
möter härwid den fwära frågan, nemligen: hwilken fkal
gä i utlägning, för den fkilnad i prifet, fom ar i wåra och
de Utlänfka Fabriqver? Häruppå fwaras, at emedan Fa-
briqvernes nytta ar aldeles alman, få borde hwar och en,
fom heter inwånare i Riket, bidraga til deras upkomft,
och därföre famfält ärfätta förenämde fkilnad. Detta är få
mycket billigare, fom i annor händelfe, Ståndsperfoner och
Ämbetsmän, fåfom de der mäft bruna Fabriqve waror,
af fina fwaga löner, få gödt fom allena uphjelpa Fabri-
querne, af hwilka dock alle, fom fades , hafwa nytta*

§• 4.

DEn Canal, som i 2. §• utstakades, tjenar Carelen
icke allenast deruti, at han laetar frarasorstandet as
Landets producter, utan ock gior Landet tjenligic

til staders plantering* En sak, som ganska mycket bi-
drager til Carelens sorharligande. Ty en stad, som ar
hulpen sili solckrikhet och rorelse, samt systosattes med rat-
ta idrotter, gior sadan tjenst at det omliggande landet,
som hjertat med blodens omsorande, at en leswande kropp,
I huru beklageligt tilstand ar icke akdarsore Carelen, som
ligger sa langt bart ifran hjertat, at han as det samme har
foga kanning? Hwdket soljande skall intyga, Ifran Fidis
Moderkyrcka ( emellan hwilken och llomantz aro 12. m, )
raknas 40* m. til Uhlea, Hwart emedan Fomantz boen
igenom Fidis skal sortsatta sin resa; sa blir for honom he-
Ja wagssycket fram och tilbakars 104. mil, Liebditz, som
ligger nastan i samma linea at foder med Fidis, har ock
med denne nastan lika lang wag. Da inwanarena as de
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öfrige Soknar, undantagandes Pielis, giöra fin ftadsrefa åt
Lovifa, få de färdas 40* fo. ja fomlige inemot 60. m. en-
daft framåt, hwilket fördubblat blir et alt för drygt mile-
tal. Hwar en må altfå dömma, huru befwärlig fådan refa
måfte blifwa. Under framrefan fer man karlen fällan fitca
på flädan, och i motbackar på kiöpet hjelper han til med
alla krafter. Ar föret och wäglaget godt, hinner han hem
efter 4. weckor, men i widrigt fall fenare. När härtil än-
nu lägges de månge dagswärcken, hwilka gåt åt under til-
ruftandet på refan, och hwilodagarna efter; få måfte man
tilftå, at denna ftadsrefan är irke allenaft ganfka befwär-
lig, utan ock alt för långfam. Efter båfta häftar kan fäl-
lan fattas mer än 3. T:r Råg, med annat fmåt, karlens
wäkoft, hö och nog hafra för häften. 1 ftaden har han
deffe år fat för Råg och Malt T:n 10., för Korn 16., för
Hafra 12. dal. Fnr han altfå för laffet, fom med få ftort
befwär blifwit framfläpat, 8. å 10. Plåtar, fom intet en
gång fwarar emot f af fkiutspenningarne i anfeende til mil-
talet. Hans fpanmål blir fåleds obetalt. Det ärlägges i
almänhet fulle/,fkiutspenningar til den, fom nog lätt fram-
förflar andras varor. Men du ärlige och frikoftige Care-
lare, framfläpar med långt ftörre fwårighet än andre, dine
egne utwalde waror til ftaden, fkiäncker dem åt ftadsboen
och låter åtnöja dig med f af fkiutspenningarne. Du be-
talar för 1. T:a Salt 24. dal. För järn och annat ärlägger
du äfwen {å dryg penning fom andre. Här finner man
handgripeligen grunden til din penningefiuka; fåfom ock
orfaken, hwarföre din medfödda ärlighet låter förleda (Ig
til det förgiftige lurendrägeriet. Dit tilftånd i anfeende
til din ftadsrefa och aflägenhet ifrån ftäder, är altfå med-
ömkan wärdt, ock M. L. kan finna, at mit förflag om Ca-
nal och ftäder äger fullkom !ig grund. Carelen kan intet
utom dem hielpas, mer än andre fådane orter och land-
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skaper,utom dem nagonsin bliswit hulpne' och siigit sili
flor och anseende; ja den hade orsak at sucka,om ingen
wiilade sig at estertancka, pa hwad satt, de tnange darsta-
des besincelige Naturens formoner , kunde och borde an-
wandas Rikec och invanarena til nytta. I fall altsa Cana-
len genom sawolax skulle graswas, wore bast , at
kiopingar, den egenteligen for Carelen tienlige, skulle an-
laggas i Joensuu by uti Liebelitz sokn , eller i utfallet as
Fidis aer) wid Pyhasalßa strand. Ehuruwal til Warkaus,
der den r.sle sawolaxske kioping ester Naturens utslakning
bor bliswa, sodrare Carelen hade narmare; sa tycker jag
andoch, at hela Pielis, llomantz samt,en flor dei as Liebe-
litz och Tohmajarswi, hasvva sin sordelachtigaste uplag-
nings plats i oswannamde by, Ty med sine smarre och i
sorssar tienligasle batar, kunna de ej beqwamligen sara til
Oriwasi, i hwilken gode Tagter kunna segla. Desio siorre
wore olagenheten och nachdelen, ju langre sorslen as tun-
ge waror bleswe. Men jag wander mig til den emellan
Carelen och Osierbotn omrorde Canalen, och fica! bjuda
sili, at i Carelen soresta nagre handelsplatser, sbrmodandes,
at hwar och en, som har sig belagenheten bekant, kan fin-
na, det Cajana kunde bliswa en kioping, sedan den sbrut
undergat ansenlig reformation. Men emedan denne ssiulle
bliswa langt aslagen for de sodrare Catelae soknar, sa
borde en annan, pa tjenligit stalle, anlaggas wid Kuoka-
slen sorss i Nurmis eller ock i Liexa by, Forutan denne
en annan wid Oriwasi (ion, hwilken skulle bliswa nastan i
medtlpuncten as Landes. Desle kunde i sorsione wara til-
rackelige, men sedan Landet bleswe solckrikare och mera
upodlat, kunde slere inrattas. Ty man wet, atiEngiand,som ar 9. gangor mindre til area an swerige och Finland,
aro nasian 7. gangor slere. Til defle med privilegier sor-
sedde handelfflackar, skulle nagon as dem, som bo pa
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landet flytta figj ja de öfwerflödige formögne och drif-
wande handlande i Orterbotnifke och andre fläder, borde
dertil upmuntras. Föran defle Kiöpingar kunna tilräckeli-
gen gagna landet, bör Uhleå få Srapelflads frihet; ty få
länge handelen drifwes på Stockholm, blifwa Landtrranna
waror aldeles billiga, men borgarenas dyra, i hwilket fall
Carelaren för liten winning, fliulle idka Lurendrägeri eller
ock refa til fin nuwarande handelsflad Lovifa,ej uträknan-
de härwid fielfwa fkadan. 1 defTe fläder borde fynnerli-
gen fådane Fabriqver och handaflögder i gäng fattas, til
hwilke råa ämnen i landet kunde fäs, fåfom Lifine Fabri-
qver, emedan Carelen framaiflrar en ffntågig och len iin-
wäxt, faft något kårt, och god hampa, hwilken Landt-
handlarena föra til Öfterbotn. Atminflone borde i förftone
Spinnerier af Landets Qwinfolck, äfwen fom i Ryfland med
ftörfta fördel, idkas, hwilka no wårdllöfes få långt, at
minfla deln af Bonde-Gummor och-Pigor betjena fig af
Hjul Spinråck. Borde derföre Lin och Hamp plantager
här i landet på alt fäet fkiöras, hwartil efter mit tycke bi-
droge, at i flället för i. Marek Lin, fom nu fkier, til
Cronan fkulle betalas flere til ex. 3, i;fle året. Sedan kunde
denne utgift årligen ökas och i. det flället annat lindras»
Då landet blefwe twungit, at flå fig härpå och fåleds fö-
refe Fabriqverne, hwilka ock finge lciöpa til af Cronan.
Den ömhet, fom Engelfka Cronan anwänt på Linfkiötfeln
i Irland och Irlands däraf tilflytande fälhec, förtjena här
upmärkfamhet. Af Lin-och Hamp-frö, (fom nu roäft läl-
jes åt Ryffen för ganflca liten penning,) äfwen fom af rof-
frö, kunde oljor pra flås, hwilka dyrt af Ryflen åter in-
kiöpes. Repflagerier finna här ock rum. Ylle Fabriqver
med Tryckerier och Färgerier wore äfwen nyttige och nö-
dige; ty de tyger, fom där tilreddes, kiöper Carelaren nu
af Ryffen, Garfwerier och Sämfkmakerier borde och an-
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laggas, dä Ryflen ock fkulle mifta fin fördel hari. Swin-
bårfts, häfttagels och hårets, fom afklippes af Creaturen,
anwändande til hwarjehanda fom rep, madraffer , dy-
nor, &c, bör ock ihogkommas. Atfkillige Bruk, fom Glas-
och Papper-Bruk, kunde ock inrättas. De almännafte och
ftörfta fifkerier, borde endaft idkas af wiffe fifkare. Ty
Landtbruket enfam behöfwer aldeles nödigt en hel man,
Eljeft bör fifkeriet därftädes undergå behörig förändring,
få i anfeende til fielfwe fifkebragderne, fom fättet at fån-
ga och hantera fångad fifk, Åtfßilliga plantager borde ock
fyflofätta ftads boen, fåfom Röde Granens, Lärketrädets,
Siberifke Cederns, Archan-Gelics, Gentianx Rubr®, Spicac
Celticae; ja, Saffrans, efter Archiater LINN.SI projeft, Trä-
gårdsfkiötfelen borde ock i fynnerhet wårdas. Huru benä-
gen Carelfka jordmon är för den nya werldenes alfter,
hwars bruk Engelsman RAPHEIONGI i Wirginien fig lärde
och efter hemkomften otålige andre, jag menar, To-
baken, kan däraf finnas, at hwar bonde i Carelen af plan-
terad Tobak har ej allenaft til husbehof; utan ock til
aflåtande åt andra, oachtat han föga wet, huru Tobaks
plantager fkola wårdas* ja, det än mera är, bönderne i-
från Ryfke Carelen upkiöpa deffe blad, för godheten _i wig-
ten och prifet. Herr Landshöfdingen NORDENSKIÖLD i
Des nådige til mig af den il. Maji aflåtne bref, berättar
ock, at Han i Cuopio och IdenfalmL- fedt rullor fpundne
af hem Tobak, hwilka de fins emellan fåltföri, dal. K:mt
ftycket. Skulle därföre Tobaks plantager icke här lyckas?
Bladen kunde endera upfpinnas i egne fläder eller föras til
andre Fabriqver» Flere omftändigheter wid deffe fläders
anlägning, går jag förbi, emedan M, L. dem kan finna i
min Brors Mag. och Reétor AURENII difputacion: om det,
fom bör i achttagas wid en ftads anlägning.
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IBland andre bewis af en förnuftig hushållning, är fkogar-
nas wård och fkiötfel. Men Carelarena hafvva intet
lärdt fig detta, för den öfwsrflödiga tilgång de härtils

haft på fkogj utan däremot har elden och yxan bedröf-
weligen lämnat efter fig jämna fält, och giort mången til-
förene fruchtbar marek til odugelig. Ja, de hafwa i kapp
utödt och ännu utöda fkogen, i mening, at den famme in-
tet kan på bättre fått anwändas, och at en oländ marek
härigenom fruchtbärande giöres. Men jag behöfwer intet
kullhäfwa denna tanckan och wifa fkadan af fwediande,
fedao månge det giort; Utan bör jag wara mera omtänkt
om medel, at hämma denna fmittan , fom til ftörfta delen
härrört däraf, at fkogarne iCarelen äro almenna, til hwilka
hwar och en har lika /ätt, undantagande ftundom någre
tunnors enfkilte land, Åbåtta kallade. Bör därföre landet
aldraförft delas emellan byar och gårdar, få til ländig fom
oländig marek. Ty få länge fkogen är almenning, få be-
flitar hwar en med alla krafter, at med yxa och eld
giöra fig af den famma ftörfta winft,fom någonfin är möge-
lig. Men fedan fKogame blefwe delta, fkulle defla olä-
genheter til en ftor del förfwinna, hälft om fkogswård
infördes, dä hwar och en fkulle bättre fkiöta fin jord»
bit. Wi betyge rged underfåtelig wördnad wår glädie,
öfwer Höga Öfwerhetens ömma förforg äfwen i denne del,
i ty, at 40. Landemätare til de förre ao. fkola komma hit
öfwer, den ena halfpa r ten af afmäta landet och den andra,
at lägga i ftorfkifce, alla ftridande byamåls hemmans ägor.
Ty häraf flyter, fom fa des, fkogens ömmare fkiörfel
och landet til alla des förmoner blir kunnigt» Wid denne
fkog3mas delning borde wifla fkogstrachcer utmärckas,
fom de nuwarande inwånare ej finge widröra, (ty ut.
mareken blefwe för dem desutan nog widlöftig;) hwil-
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ka at nagre inbyggare, som kunde komma aiinorsiads ifrart
eller tjenstesolk framdeles, sedan de sorokt sig och wille
antaga hemmans bruk,kunde inrymmas, at bebos'och up-
odias, Til denna skogsdelning (kulle ock bonden lact
lamna sit samtycke, om han blir ifran den tanckan entledi-
gad, at skogsdelning och Rrigsmanshall aro ouplostigen
med hwarannan sorknippade, halst han sielskan sinna,hwad
pasoigden bliswer as skogens obarmhertiga utbdande. Der»
fattigare skulle ock harigenom /lippa, at klaga oswer den
formdgnare, som wil ait lagga under sig, 2:0 Bor swedjan-
de, om ej i sorstone alcteles sorbjudas, dock aldeles starkC
inskrankas, For standspersonerne i Carelen, i synnerhet
Prasierne aswen ock andre agare as mycken Ipanmal, bor-
de aldrasotst swedjande aldeles sorbjudas. Ty da de an-
dre skulle se, at man kan Jeswa sorutan swedjande, och
hwad winss man har as rate hasdad aker och ang, bleswe
de snart upmuntrade, at estersolja deras sotspar. For de
mindre formogne borde swedjande inskrankas til wissa ar,
med arlig sdrminskning as en sadan sbrwand frihet, samt pa-
laga, at innom den tiden sa utwidga deras aker, at de se-
dermera intet behosde utoda skogen med swedjande, Ty
at twart as sorbiuda dem swedjandet, wore at saga dem pa
en gang brodes ur munnen, 3:0 Tjente til skogens ward,
at nagre des Upsyningsman as Wederborande bleswe sor-
ordnade. En Oswerman i hela Haradet kunde haswa en
Underbetjenr i hwar sokn, hwilka hwar och en borde no-
ga tilse, at skogen tilborligen bleswe hanterad. Den an-
gisne bswerrradaren borde sa swart sirasls, Desse Upsy-
ningsmrsn borde hwar och en anrekna, huru mycket hwart
hemman sorbaterat sin aker och ang, och utgiswa et utdrag
daras at sin Oswerman. Den stitige borde da framfor an-
dre bliswa berdmd och hedrad, samt nagon sordehl honom
lamnas, Eljest hwad sicogen betrassar, sa kunde den ge-
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Bom andre inrättningar tilfkynda landet långt ftörre nytta,
än då den fwedjas, Såfom: Påttafka kunde tilredas af
Ungsafkan och Harts af Grankådan. Nytran häraf wifar
Rylland, äfwen fom Lowifae Landsböfdingedömme, ty ifrån
Läppäwirta Sokn i Savvolax har til Lowifa och derifrån
til Stockholm, i år blifwit öfwerftyrt a7o. Lifp. Harts, fornt
fwartbrunt fornt ljufare, och anfenligt qvantum af Pottafka*
Et på-det högfta lyfande efcerdömme, hwad en, om Länets
bäfta nitifk och til des wälmogas befordran fin tid och
giöremål upofFrande, Landshöfdinge kan giöra. Ty Lands-
höfdingen i Lowifa och Riddaren af KongL Maj:ts Swärds-
Orden Högwälborne Herr ANDERS JOHAN NORDEN-
SKIÖLD är den, hwilken alt detta päbegynt och bragt få
långt, at i nämde Sokn Pottafke bruk ikal inrättas. Af-
lägenheten har ej eller kunnat undangiömma Carelen ifråa
Högbemälte Herres åtancka, hwilkec, utom otålige andre
wedermälen, fkönjes däraf, at Han af hög nåd behagat
föreflå mig detta ämne och til des utarbetande meddeit
all mögelig underrätteife , famt ftädfe uppehållit mit
\vackl2nde hopp, om förmögenheten, at kunna utreda et
få granlaga ämne. Det almenna har då at tacka den-
ne Högwälborne Herren före, at detta nu kommit i dags-
Ijufet. Men jag beklagar, at lotten fallit på mig, fåfom
den, hos hwilken faknats nödig ftyrcka och förmögenhet til
detta arbetets förfärdigande. Af renad Grankåda kunde
widare deftilleras Tallolja ej fämre, än rät Terpentiner
©lja. Af gammal nafwer kunde brännas Jucktolja (Rys-
farnas Tökötti) til läder-och hjul-fmörja, förökt med Get-
porfs och Häggbarck. Desutan finnes i Carelfka fko-
garna nog ämne til Een-olja. Jag bör ej eller förbigå
Tjäran, hwilken framdeles måfte blifwa få mycket mera
gällande, fom tilfälle til des tilwårkning å andre ftällen
aftager. Hon kunde kokas til Bäck, (hwartil Tjäran
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fom är bränd af Tall-och Furu-rötter är i fynnerhet tjen-
lig,) äfwen iom Pottafka til TwåU Så mycket mer bör
alc detca recommenderas, fom Naturen fielf framalftrar ä-
mnen til deras anlägning och wid magt hållande. Men
hwad tycker M« L, om träwircke härifrån kunde fås til
fkepsbyggerier, i fynnerhet Mafteträn? Desutan Bielckar,
Spiror, Sparrar, Balckar, Bräder? i de här förekomman-
de ftrömmar och forffar borde fågqwarnar med Hollänfka
blad anläggas: Hälft derföre, om intet för någon annan
orfak, at de i föregående §. projekterade ftäder, af dem
til ftne husbygnader behörigen må kunna förefes. Men i
fynnerhet borde gode Hjulqwarnar komma i bruk, hwari-
genom det trötdamma och otaliga dagswärcken förfärande
handqwarns malandet, fom nu alment brukas i Carelen,
fKuJle affKaffas,

§. 6.

sAsom det ar en asgiord sak, at swedjebruk bor aslkas-
sas och i synnerhet den groswe och baste timmersko-
gens blekande sorhindras; sa faller det as sig Gels, at

akern borde upodlas, til sa stor myckenhet, som tilbdrli-
gen kunde skibtas. Men r sa nodigt detta ar, sa mycket
wardssbses det aswen as mina Landsman, hwilka anwanda
mast sin tid-pa swedjehygge, oansedc det ar mindre lonan-
de och sakert an godt akerbruk. At uprakna alia a den-
ne ort wid akerbruket inkomne sel, harrorande as okun-
noghet, sedwana och ej mit andamal. Jag skal
har allenast ansora nagre. Akern ar intet behorigen lagd
i tegar, Diksgraswande anse de sasom nagot nedrigt, hwar-
om de foga bry sig. De sysflosatta sig intet med gbdse-
lens sorokande pa nagot satt, hwarsore ock i brist as den
samme, icke en gang deras sma lappae bliswa nog giod-
de. Godselen ssapa ds pa akern ra och obrunnen laffrals,
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mast om winternhwaras sielswa musten genom lusten och
warsioden blir utlakad, m. m. Med angens ward ar det
an samre. Ty angarna sa bliswa sa madupna som de we-
la. At upploga och gioda angen, at for Careiaren nastan
obekant. At lata boskapen tidigt om waren och sent ora
hosten ga pa angswallen, anses for mindre farligt. De har
ymnogt besintelige kiarr, som nu tjena wildjuren til naste
och sororsaka frostnateer, men aro aldeles tjenlige til aker
och ang, hjelpa de intet igenom dikning. sattet, huru det-
ta bor sicte, gar jag sorbi, och sbrsakrar, at winsten as
denna anlagda mbdan blir otrolig, H. Probsten HORN-
BORG i Jakimwara sck 17/3* as a. Kappor Rags utsade64.
K;r och 17*4.' as hafra 16. korner, Han har ock med sio
sordei besat et uptagit kiarr 1/, gangor, Flere sadane e-
xerapel kunde andragas til klart bewis daras, at det arbe-
te, som pa de ohyggeligaste kiarr med sbrnust anwandes,
rikeligen betalar sig. I de sorbattringar, som landtbruket
har as noden, borde Prasterne och andre Ambetsman sore-
ga bonden med godt escerdomme, hwilket hos honora ut-
rattar det masta. Och skatta vvi war nuwarande tid, men
i synnerhet escerwerlden for lyckelig, fora far uphara nyt-
tan as ungdomens underwisning, wid Larohusen i . Hus»
halls wetenskapen. Desutan , at sa mycket lyckeligare arna
detta andamal, torde ej wara otjenligt, at pa Finska spra-
ket, en kart dock tilbbrlig underrattelse om aker-och ang-
skiotsel sKulle utkomma, uti hwilken andras exempel bor-
de aberopas, sasom de dar lattast oswertyga aswen den en-
faldige lasaren, om mdgeligheten och winsten as arberet
och saleds pa det hogsta upmuntra sili estersolgd» Denne
piece borde hvvar bonde sig tilbandla, och unge karlar ej
illatas at gifta sig, soran de kunde i et Oeconomiset •, E-

xamen giora beski d. Jag tror , at en. bnskelig sordei haras
sicuile wlnnas» ,Ty emedan. Carelaren byser kiaalek for
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boken, stjrestalles man sig billigt, at denne, fora skulle
lamna honora underwisning i hans hantering, wore aldeles
i hans smak. De aldre, fora ej forma med arbete, skulle
ei underlata at Jasa i honora och sedan underratta de,yngre.
Det as Camereraren sCHULTZE projecterade Oecoraiska
gillet, bor ej eller har sorgatas. skatten borde ej. sbrbkas
pa den, hvvilken genom synnerlig stit uphragt sig til wal-
moga och sit hemman sili battre hasd, an andre as samma
ranta: Jieldre har han giort sig wardig at sa r praemium. ~l
annor handelfe forfaller hogen for honom, och andre jord-
brukare aslkrackes ifran ait nyt sbrdelagrigt,. arbete, ,As
sbregaende kan en och hwar klarligen astaga Landthushal-
ninoens sincta tilstand uti Carelen. Men at den ar gan-
ska°inskranckt, i anseende sili des wida salt och de gode
sislsallen, fora darslades sinnes, kan man inhamta , as inwa-
narenas antal,aswen ock as den inkomst Cronan har as det*
sa land. ■ Emedan swenska Carelen skatlagges arligen .ef-
for inbyggarenas saende waxt och inbargning, sa ar Crb-
nans inkomst andringj underkastad, och tilbkes den heldre
arligen an sbrminskes* Ar 1774., utom 2214» hemman som
alie aro Crono, har har sunnits 226- fralse hemman och 4&.
fralse torpare samt £74, pa Crono hemman planterade och
bebodde torpare. Ester skatlagnings langdernes innehall har
Ordinarie ranttan, for samma ar, bestigit sig sili dasi
stß* bre, as hwilka sedan Cronans utgifter asdragks, har
behalningen bliswit 19209, dal, . 23. ore ait silsvveimynt,
Hwilken askastning ar ganska ringa emot detta harliga.och
widlbstiga land. Likaledes ar antalet as. inwanare dersta-
des ait for litet, i ty det ungesarligen bestiger sig til ayobo*
unge och gamle inberaknade* Hwilken solckbrist narmare
at wisa, jag w'fl jamnsbra landets widd med des Aboers
antal. i 1. §. saeles, at . area i berbrde land usgibr bswer
aoo* qvadr. : rn. ; Ora nu ■ hassten asdrage® for silia*, .barg, och
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odugeltg marek och man efter Herr Öfwer - Direfleuren
FAGGOTS method, räknar 131. | Tunnland för hwarje
helt hemman, få hafwa ioooo:de hela hemman rum å den
ländiga marek, fom Carelen innehåller. Emedan rran
ock öfwer en kam fäkert bör räkna g. fulkomlige arbeta-
re på et helt hemman, få fordrar allenaft Landebruket i
Carelen 80000. fom wida öfwerfkrider antalet af alle i Ca-
relen nu befintelige perfoner, af hwilkeminfta delenär arbe-
tare och den ftörfta däremot barn, gammalt och wanfördt
folck famt Ämbetsmän och Ståndsperfoner. Uti hwilket
ringa antal en hufwudgrund ligger til Landtfkiötfelens fwaga
tilftånd härftädes. Ty det är fant,hwad D 1 Avenant in Effays
upon ways and means of fupplying the war p. 140. fager:
„Folck är lands reelle ftyrcka och rikedom. Wi fee, hu-
„ru wanmägtig Spanien är, af brift på inbyggare, faft
„der fins guld och filfwer, de bäfta hamnar och jordmon.
~Det är, kan fke bättre, at folck har brift på hnd, än at
s,land lider brift på folck. Hwareft inbyggare äro (å och
ylandet widlöfcigt, der är intet annat än lättia och fattig-
dom; men när mycket folck är infKränckt innom en liten
j,omkrets land, der leder nödwändigheten dem til påfund,
„fparfamhet och flir, hwilka uti et famhälle äro altid be-
,,lonte med magt och rikedom. Fordras altfå, Wederbö-
randes åtgärd, huru detta land fkal blifwa rikt på arbe-
tare. Til hrhållande af detta högft wigtiga ändamål,
borde tjenlige giftermål på alt fått hos menige man be-
främjas; Föräldrar underftödias, fom äro med
flera barn, än de gitta förförja; omforg dragas för Fader-
och Moder-löfa; de, fom lefwa ogifte, faft de kunde
förforja huftru och barn, borde med fträngare pålagor be-
fwäras, än gifte perfoner af lika förmögenhet. At få Ca-
reln bebodd, fkulle det äfwen anfenligen bidraga, om
Jiöge Öfwerheten igenom tilräckelige frihets år, faft på 40.
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å ro. är fkulfe upmuntra någon af almogen, at flytta fig
til berörde orc, ifrån de ftållen, fom äro folckrike och be-
römde för fin hushållning, fåfom Weftmanland, Dalarne och
Wäftgiötaland, Ej mindre fkulle ofwannämde nyttige än-
damål befrämjas, om de wid landets refning, fåfcm befyn-
nerligen fördelagtige utmärckte (tallen af krigsfolcket fkulle
uptagas til åker och äng, famt byggas med nödiga hus,
Sådane af Cronan uptagne gårdar kunde fedan brukas för
Cronans räkning, hälft emedan Crono oindelte htmman
finnes å den negden, få at nödige dagswärck wore at tii-
gå. Det torde ock mången utbiuda fig, at wid fådane går-
dars inlöfen hålla Cronan fkadelös, eller ock at hafda den»
emot wanlig fkatt»

$. 7.
oseder,isom i Carelessihaswa. insmygt siglochrsyn-DE oseder, som

etnoc det, lom i.soregaensfe §, bliswicnerhet strida emot det, som i soregaende §, bliswit
ansordt, borde pa detrefrertryckejigasie hammas. I-

bland dem ar i;o,athar tillates' inhyses solck asbagge kio-
nen, gifte och ogiste,i'leswa hwarest; och huru de wilja,
samt haswa stattia och arbete i sit fria wal. . Om sommarea
arbeta desse hos den, som ;mast betalar. Om vvincern stry-
Ita somlige kring landet med olasirg‘handel, eller ock lata
stadsta til wiss tid for dryg betalning; somlige sbr-
tara sili lattja det de ora sommaren sorwarst, och nar
det blir als, taga de pa nassa 'sorrmar dagswarcken soda as
den, som bast har och mast ger, De mindre sdrmogne sa altsa
las, at iumbara-dessas tjenst, oanseds de den samme bast
behosde. Desse losdrisware ashalla sig ock gierna ifran gis-
termal, emedan de med hustru och barn hade swart, at so-
da sig utan Landtbruk; wore sorhindrade, at tjena i raiss*
waxt ar, sasomock, at sara til Osterbotn eller bswer grantsen',
i synnerhet til nagon Rysk.stad , dar de.sa stdrre lon an i
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hemorten. Denna oredan fKulle förekommas, om bonden
ej finge vvid wice härbärgera eller för dagspenning, låra hos
(ig arbeta inhyfes folck, utan de borde tjena, för den i la-
gen ftadgade lön. De fom wille inrätta något nytt, borde
förfes med få mycket arbetsfolck, fom de behöfwa. Til
Öfterbotn eller öfwer gräntfen borde de ej ha låf, at fär-
das» a:o Matlagens fielfswåldiga delning och utan åtfkil-
nad, må jag billigt räkna hit. I folckrika gårdar är detta
nödigt och nyttigt, men at fadren fkiljer fig ifrån fin ende
fon och 2:ne bröder ifrån hwarannan, wet jag ej, hwartil
det ikal gagna. Många dagswärck gå därigenom åt til hus-
bygnad, bränweds och gärdfels hemfläpande, ftadsrefor
m. m. hwilka annors ej warit af nöden* AkeT-och Äng-
fkiöttel förhindras altfå härigenom mera, än befordras. Ty
när en och hwar är wärd, få är intet folck, fom kan utföra
arbetet. Häraf händer, at de efter fkilnaden blifwa uflin-
gar, fom förr woro wälmående. Hwarigenom äfwen Cro-
nans inkomft blir ofäker* Wore derföre bäft, at fådan
delning ej fkulle tillåtas, utan i folckrika hemman, hwilka
förut hwart och et för fig, med odelt ftyrcka borde uptaga
et nytt boftälle, då någon flyttning påtäncktes. 3:0 Det i
fomliga Soknar öfliga lkornfänget, med hwilket ifrån folck-
riKa hus 3. ä 4. karlar med en påike lång tid äro fyilo-
fatte , då den förfarnafte med fin båge ej kan fkiuta mer
än 3. högft 4. timber. Denne tid kunde med långt ftörre
fördel anwändas på kiärr dikning, ängrödning famt giödfel
ämnens famlande m. m. Hit räknas billigt 4:0, at Ryfke
underfåtare få komma öfwer gräntfen och arbeta för dags-
penning höft och winter. Då deras hjeJp wore nyttigaft och
nödigait, neml. wår-och fommar-tiden, äro de bårta, Emed-
Jertid draga de fmåningom ifcån landet en hop redbara pen-
ningar, emot hwilka deras arbete föga fwarar. Om defle
kunde qwarhållas i landet, wore önfkeligt» (Det torde lät-
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taft fkie, om dem lämnades frihet och fördelagtigt tilfälle,
at idka planteringar») Men i fall kärleken til deras fä-
dernesland, faft de derftädes nog hårt medfares, {kulle
afhålla dem, at fätta fig ner här i landet; få borde de-
ras befök derftädes , aldeles förbjudas. Sedan Carelen på
fätt, fom förmält är, blifwit rikare på behörigen fyllofat-
te inbyggare, wore man, näft Guds vvälfignelfe, fäker om
mångdubbelt mer fpanmål, än der nu finnes. Men huru
den famme borde anwändas, fkal följande §. utwifa.

§. 8. pjjii

OM ChinesisKe Keisaren, nar misswaxt ar infaller, pa
n publiqve kastnad , skassar ifran andra landskaper sad
/ och wisar sig sa sorgse, at Han med hela Hasssa-

ten, anlagger sasom wid dodssall, ordentelig sorgedragtj
om de solcksiag, hwilka man for de minst, fornustige hal-
lit, sasom i Turckiet och Barbarerne wid medelhaswet,
haswa hartils wetat bast, at conser vera sio spanmal under
jorden i gropar eller brunnar; om Hollandaren, til at stop-
pa sin egen sadesbrist, har igenom sin kloka-.iiushallning*
med spanmals magaziners inratning,'. for hela 7* aren sorut,
fat sig i stand, at pa denna wara hos sig akid kunna hal-
la nagorlunda jamt och drageligt pris; sa borde wi e; el-
ler underlata, at estersolja Josephs halsosamma rad och hos
oss upratta sorradshus. De skulle tjena icke allenast til mili-
tiens nodtorst, utan ock for solckets rakning, wid infal-
lande dyr tid, pa det st de for billigt pris macte sa kiopa
eller ock emot nagon, men om de: aro utfattige emot ingen
waxt, lana spanmal sili sit behosi Harigenora skulle astad-
kommas ock, det Landtman ej bleswe ledsen, at befordra
akerbrukess tilwaxt. Ty nar Oswerheten kioper saden' i go-
da ar, sa far Landtman altid nagorlunda skialig ; betalning
for den samme, hwilket annors intet skier, Detta tager de-
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fto,beqwamligare lag, fom at fäden är bär rjfårckad, hwilcken-
förtnon de i födre orter intet aga; hwarföre fäden ock
mycket hos dem lider af fugtighet och mögel) fåfom i wa-
ra magaziner af ohyra och matk, neml. Curculiones och E-
tucae, hwilka upäta fpanmåln. Men detta förhindres ge-
nom wäggarnas fopande, med dertil tjenlige ftyfwe borftar
eiler qvvaftar och 2:0 med Swafwel-ellet Tobaks-rökningen
i förrådshufen om höften, när mafkarna krypa ifrån fäden,
och om wåren, när fiärill2rne komma fram. Desutan då
med, i fiudande watn, upiöft och vväl omrört Vitriol, bads
golf och wäggar famt loft öfwerftrykes. Härom kan M,
L. widare jämnföra HALES i Differtation des mojens,de
preferver le bifcuit <& le bled des infedes och DESLAN-
DES i Recueil de differens Traites de Phyfique & d' Hi-
ftoire naturelie 1736. Faft fäden är den hälfofammafte
fpis och föda, få är docklikwäl Bränwinet, faft qvint-es-
lencen däraf, ej af famma art. Oachfat denne dryck (fom
giörs fomligftädes af Wjndrägg och Såckerrör, fomjigftä-
des af Rijs och Hirs; ja, af lur Märrmiolk,) til Swerige
förft blef införd, i Konung ERICH XIV. rid, få har lik wäl
des bruk få fafeligen tikagit, at emellan 3. och 400000,
T:r ärligen dertil upgå, fom man fer af fcrtekningarna öf-
wer bränwins accifen, hwilket ej litet öker den underba-
lance wår handel ftår uti. Ty wi nödgas årligen inkiöpa

T:r fäd eller för aa. i T:a guld. För alt detta
debiterar jag intet mine Landsmän, men får dock låf, at
taga någon del för deras räkning, Ty mangen, tor hända,
förledd däraf, at han får litet efter T:n och då jag tager
medium 8. å 12. kannor, håller bränwin för den aldrabäfta
dryck och tror, at hwarken folck eller bofitap kunna kom-
ma tilrätta utan ffnckeljohkoms brännande: men denna tanc-
kan kullhäfwer fig fielf. Det wore wäl, om denna wara
Ikulle aldeles komma utur brun» Men {om det med haft
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och på en gSng ej gierna tager lag, få borde i fall någon
bränning affäd lämnas rum, denna hanteringen endafl fkie
för Cronans räkning. Hwarigenom icke allenaft Riks-Cas.
fan blefwe wackert förökt, utan ock denna waras mifsbrulc
förminfkad, margfallig häraf flytande ogudachtighet häm-
mad, och mången ftäl utur fördärfvvet räddad. Denne til-
wärckningen kunde OCK allenaft fkie til något wift qvan-
tum, rättadt efter fpanmålens dyrare eller lindrigare wärde»
Den del af fpanmål, fom fkulle upoffras til bränning, bor-
de årligen fmåningom aftaga. Sådana Crono-Brännerier
borde aldrahälft inrättas i Carelen, fåfom en mäft aflägfen
ort. Ty derigenom fkulle framförfelen af fpanmålen blif-
wa mångdubbelt lättare. Wed finnes där äfwen til öfwer-
flöd, Åt med ftort befwär, äfwentyr och koftnad framför-
da både fpanmål och wed, til brännerierne i fläder, fom

ofta til ioo. m. äro aflägfne, håller jag intet för något
hushålisgrepp. Bränwins brännandet i fläder borde altfå
aldeles förbiudas» och alle hos private perfoner befin/elige
pannor emot plåtar af Cronan bårtbytas.

• 5- p.

sA"om wi billigt sorestagit ylle-sabsiqver i Carelska sta-
sa borde ock sarskidtselen dar i landet driswes

med ali bmhet. Den som warit sorgsaliig, at sdrskas-
sa sig Far as godc ssag och ac sortplanta generation, borde
understodias med hwarjelianda formaner. Man har orsak
at tro, det faren skulle haswa et sortrasseligt bete pa Ca-
relske backorne, Wintersodan kunde gioras bade ymnog
och haliosam igenom slere llags los, pa hwilka darslades
ar flor tilgang, sedan angarne bleswe sorbattrade och kiar-
ren uctappade', kunde och borde mine Landsman, med sin
besynnerliga sordei, sta sig pa stuterier och boskaps skiot-
(eln, Ty hwem ser icke, at detta hushaJlsgrepp otroli-

T~\
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gen lättar affätningen för denne aflägfne ort? til ex. fetalie wa-
ror käfta 3. £l4. gångor mer, än et lalf fpanmål. En drift af go-
de och glödde Oxar käftar wackra penningar, och framfås
med ganfka lindrig möda. För en god Haft betalas någre
lOOtde dal,,- hwilken jemte fig fielf framhjelper något annat»
Den myckenhet af wargar i fynnerhet här fins, är et ftort
hinder emot all Bofkapsfkiötfel. Carelarens behändighet, at
ftryka otroligen fort på fina fkidor, torde wara fdkrafte
medel til defle fkadedjurs utödande: hälft om han derjem-
te fkulle betjena fig af böfTa. Man hör, at Lappen, fedan
han igenom fit fkidlöpande uttröttat wargen, dödar honom
med fpiut och at han fåleds befredar hela fit land ifrån
detta odjur. Borde icke derföre Carelaren på det efter-
tryckeligafte tilhållas, at efterfölja detta Lappens berömliga
efterfyn ?

§. 10.

HWad olägenhet deraf följer, at Länet under en Lands»
höfdinge är widfträckt, håller jag för onödigt, at
med widlöftighet utföra"* Den fördel Länet har deraf,

at Landshöfdingen kan refa igenom det famma, anmärcka
des fel och påtäncka tjenlig bot, witnar nog därom. At
förtiga de förtretligheter, hwilka den är underkaftad, fom
har någon rät, at föka i Lands-Cancelliet eller - Contoi-
ret. Til förekommande af defle ölägenheter, har Landshöfdin-
gen och Riddaren Högwälborne Herr NORDENSKIÖLD,
under hwilkens ömma och förfigtiga wård Carelens wälmoga
tiltager, förellagit, at Landshöfdinge fätet, fom nu ligger yt-
terft på ena kanten, fkulle flyttas midt i Länet, (til ex.
Läppäwirta eller Idenfalmi) och under Honom komma Sa-
wolax, Carelen och den delen af Öfterbotn, fom gräntfar
närmaft til de nämde orter. At en ordinair Påftgang här
borde inrättas och Landswägarne förbättras, Änßer hwar och
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cn. Emedan fiukdomar i brift på' botemedel, fåfom åren
'749» f°> T - Koppor och Mäsfling med Kjkhofta, men

T4* Rödfot ökat de dödas antal anfenligen; iå
borde til deras hämmande, Carelen få fig en Provincial
Medicus. Eller ock borde Apothecaren påläggas, at i al-
la foknar i Länet hålla tjenliga läkemedel» Collegium Me-
dicum borde utgifwa en befkrifning, om hwar och en huf-
wudfiukdom, föreflå wiffa medicamenter och wifa fättet,
at bruka dem. Taxan för hvvart och et borde ock wara
utfatr. Präftenj til hwilken bonden merendels har ftörfta för-
troende, kunde hos fig hafvva medicamenterne och efter ta-
xan gifwa dem åt de nödlidande, famt öfwerfkicka pen-
garna til Apothecaren. At ej Präften fkulle misftaga fig i
fiukdomens igenkiännande, borde hwar och en, fom tänc-
ker flå fig til det ftåndet, lära fig det almennafte i Medi-
cin, Ja, man borde ock intet underlåta, at utleta landets
faft nu med fuperftition upfylte botemedel. Ty man fin-
ner, at wid åtfkilliga tilfällen i landet giöres Jyckeliga
curer. Skräck, widfkeppelfe och hexeri, hwarmed landet
är befmittat, fnulle ock härigenom lättaft affeafFas* Ho-
fpitaler borde ock inrättas, ty här finnas månge äländige,
betagne tit fina finnen famt bräcklige af fallande fot och
fmittofamme fiukdomarj ja, alt tiggeri borde aldeles af-
fkaffas och de, hwilka wore ur ftånd fatte, at giöra nå-
gon nytta, borde införas i berörde Hofpitaler eller Fat-
tighus, at derftädes njuta nödig fkiötfel.

Detta hafwa warit de ringa anmärckningar, hwilka
jag giordt wid min födflo orts nuwarande tilfiånd och
uphjelpande til mögelig och fkyndfam drägtighet. Här ha-
de wäl warit et och annat, i fynnerhet uti Natural Hi-
ftorien, fom förtjent at omröras. Men min knappa tid
och andre omftändigheter hindra mig , at för denne gång
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wara widlöftlgäre, Dock fkal jag, om ödet tillafer, al-
drig förglömma, a t widare fullfölja min fkyldighet häru-
tinnan. Emedlértid underkaftar jag Dit cmdömme, Mia
Läfare, deffe rader. Den kårte tid, innom hwilken jag
warit nödfakad, at föra dem til pappers, giör, at jag
förtjenar Din urfägt i det, fom efter Dit tycke ej wore
få wä! rätt anfördt, Om jag gifwit dem, fom äga
bättre urfkil-och upfin-nings gåfvva än jag, något tilfälle,
at widare täncka pä detta wigtiga och widiöfciga ämne;
få {kulle jag fkatta mit ringa arbete för nog lyckeligt.

Gynna dock det och des Uphofsman.


