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Den WMrewöMe «* yöglclrde Herren/
Herr Mao JOHANNES

SCIURENIUS,
Ryrckioherde i Rimito Forsamling.

fflin Högtärade Käre.Swåge.^

sÄ^Dra wälgieritingar, Min Högtärade Käre Vwåger,emot
Ä mig, förnya dngeligen ihogfquimelfen of öen stuld, hwar-£J utinnan jagmig depföre hos Eder befinner. Ty alt ifrån

den tid, fom den GudomeltHi FörHnen hehagatz hädan falla min
i lifstioen Käre Fader, det ar ifrån min barndom, hafwa mig in-
ter felat flara prof afEöer beftmiertign , myckna ynnest, och
Faderliga omwårdnad för mig. Hwilfa, fåfom de härrört af en
uprichttg ömhet för en Faderlös; fåhnrci heller, hwarcken någon
motgång, eller mitt oförmögenhet,, ar deremot wisii min erfänstn,
funnat fomma dem at stadna. De hafwa fast mera efter mina
förnödenheter bliftvit flera och större, ochsyftat förnämligast på det,
fom angår min målfär&s befrämjande iframliden. Säledesfan jag
aldrig tilftllest prisa Eder godhet: än minöre erte en deremot siva-
rande tacksamhet; menjagworelifwal nögd,om jag på^nägOt Htt
funde ådagalägga, ut jagwid altDttta ickealdeles år fänstotoé. Det-
ta förta Academista profmet; <l)m detsombör i achttagasn?io
belägenhetenafen ian6t*går6, fom wälicke efterämnets märöc,
utan endastefter minringa förmåga är afhanoladt , wil jagtil de än-
dan hafwa Eder, Min Högtärade Käre Swager, Hfen
derföre til all den förra ynnest äfwen Dtnna, at jag härutinan ernår
min .längtan, och uptagen desta blad stifomer wedermäleafdendiu-
pafte änfla, hwarafmitt hierta brinner. Jag stall deremot aldrig
underlåta, at fälla tilDen ${lldrabogstn trogna böner för Eder tim-
meliga och twiga wälfard. Framhärdar til min död

Min HögtäradeKäre Swågers
&^nfHFcf'Ytia.'iv

ANDREAS GOTTSKALK,
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■£rtfes foålfårt) och maft och(Fat*
tas med all rätt efter unfcerfåfarenas myc-
kenhtt och wålmåao. Detta ar el! st klar
fat, at den ei bchofwer nägot bcwis. Myc-
renheten af Folk, äfwen fa wäl som deras
wälmägo fcrmmjfas af slukdomar men.^.^.^.^.^.^.^.^W^ibehålles och förökas genom deras afdöjan-

de. Det länder derföre til ctxiUt wätfard, at förekomma al-
la tilfalligheter, som förorsaka 'flttfoomar mi et land- Ibland
desse kan'nian mé Mal räkna piWowmxas belägenhet pä
sädane ställen, hwarest antmgcti ' ulduilsmingar af sumpiga
kärr och mineralif ,z'ord Ziöra luften osund, eller ock et goöt
watn intet Mr til filmandes. Jag siulle tro, at folckets b(e-
ka-,och siukliga utseende, ohälsosamma tilständ , för tidiga bort-
ryckande hädan genom döden; ja,at folk-bristen har i Finland,
til en ganssa stor del, härrörev deraf, at man wid 1 gärdars
anläggande och byggande aldrig warit mon om, at se efter,
om stället aat: de egenssaper, som fordras, ätgiöradcsbebyg-
gare frtfka sunda. Jag har derföre, i detta korta Acacfc-
missa profwet, tdncft föreställa, det, som bör i <xå)tta^as
wib en 3.andt-gards belägenhet : da jag allenast wii af-
handha detta åmne, så wida det augär sinkdolnars förekomman-
de: förmodandes at den G.L. benugit uttyder och ursachtar, om
jag uti deffe få rader ei st utförljgen afhandlat att, - som sig
bort, emedan mina wilckor icke tillåtit mig at wara wibloftig/

A 8.2/



2
K^N Landt-gärd bör enfatuierltgen wara belägen, efier anläg/
#2Ä gas, på et fådattr stdile, der den äger,eller är enujifmen

med en frist od) fttnd luft, famt har tilgång på et rent
och hälsosamt watn. Den som wet hwad intryck luften gior
på ens halsa, lärer latteligen medgifwa , at man wiD ett landt-
gåröö anläggande bor, bland annat, i synnerhet i achttaga:
om der sinnes en ren och fttnd luft. Ty jafotn öen hos menntsti-
un, få mal som hos andra oiur, befordrar refpinnion, utom hwtl-
fen deras lif gansta hastigt utstofna stulle; få sfier ock, ett, när
l>an år upfolö med många stags förgiftiga delar, fom jordenpå
atjftlligii ställen utöunstar, stdane stadeliga paniciar föras
genom andedrägten i mennijfians fropp, och förorfafa mång-
falliga ftufoomar, döden och följachteligen gårdens öde. Erfa-renheten wifar nogfamt,hwad intryck en osund luft giör på
mennistians fropp: man finner det tydeligit uti pest tider; men
desntau wifa otz Reseböcker och orters Geographie, hwad stä-
da osunda orter funna giora. Gamron i Perfien är en mist tid
på året få osund, at inwånarena nödgas på några weckor flyt-
ta derifrån. På en stor del af Americanjfe öarna fomma folc-
fet eitil någon färdeles ålöer; Européer, f»m fomma Dit, do
ofta efter en fort tio. Herr Pr<efes har berättat mig, at på de
ställen i norra America,fom ligga läglänt, och i synnerhet wid
fåödtte moras, och fumpiga ängar, fom gränsa til hafwet, ochöfwer hwilka hafs wåtnet wid hög flod öfwerfwimmar , och
blir feöan qwarsiående, rtttnande och sttnckande, fe alla de
der boende inwånare ftufliga och oööeligu ur, plågas största de-
Un af året med frossa och feber, font ofta stadnar i watufot?
od) dödens barn af 14. dagars ålder få der ofta ftåffan. Om
H .friskaste personer fomm i öir, och wistas der någon liten tid,
förlora de deras listiga färg, blifwa blefa, få fråffan, den de
hela året med en olioelig warck få orcigaé med. När någon as
deffe inwånare Ma härifrån tit högläntare oner, få de en frist
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färg och mista sin frafia. Det är mårlwärdigt, hwad fom be-
rättes Uti The "lour lliro' Greal Lritain Vol. r. p. 8. och 9»
om orterne Dengu, L2rft2t)le, Candy Ifland, Burflham, Pritt-
iewell, Crickfea och andra, belägne wiD hafsfanteu uti land-
siapet Effex uti Engeland: deffe orter öro gansta låglänta, och
ttl en del med moras omgtfnu, få at tvarn en stor del af å-
ret står deröfwer; man far nästan aldrig fe der någor gam-
malr folck; de dö i förnd; pigor der födda gifta ftg giertta,
om de fmttm,up åt landet; manfolcken, fom blifwa der qwar
för den stora iufotnst de funna hafwa genom widtsträckte än*
gar, mycken bostap och stora gårdar, taga sig hustrur längre
up från landet; men dehe hustrur, omatte wid en så ohälso-sam luft, härda ei länge ut: de få efter ltten tid en frässa
-eller feber, och lämna fnart detta jordista; derföre är på dessa
siälleu er owant,at fe den farl, som hast från f, eller 6, til
14. eller 1?. hustrur; ja det har warit på Candy Ifland den,som warit ii. gåttgor gift; fon, fom tillika Jcfbe, och war
allenast 3?. år gammal, hade då redan den 14. hustrun. Desom äro födde der på orren hålla något längre ut.

§-3.
yjjTj^lfom nu åtstiiiigt, på ätstilliga orter, förorsakar en<HA osund luft, få hörer det ril detta stället, ar fåledes utmärc-
<&& fa desta orter, atDt, st mycket, fom giörligit är, mtö en
gårds anläggning funna undwifas. Ofund luft finnes på de
ställen, fom ligga få lågt, ut de iimciluta och behålla det i-
från högläntare betagetcheter titffytanbe watttet, och formera
kärr och motas; ctfroen de, hwarest sädane fura watn finna*
ncr in til. Watttet står da här ock) rtttnnr, famr börjar illa
inncka, hwars stadeliga utdtmstningar och ängor fedan föras
tit de der intil boende menmstior, fom dem indraga uti ftug.
lungor. Sådane stallen och rutnade watn aro ock gansta fulla
meh hwarjehanda sfaöeliga infetfer och fräf , zatut deras fmä
UVg, hwaraf en del i molnet söcruttta och giöra det än wärre;

A 2 det
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Dtt torde ock wara mögeligit, at dessa fräf och deras agg,fonr
östa äro få små, at de med blotta ögon näppeligen funna ston-
jaé, följa up med utbunstuingett, simma i luften, och giöra ho-
nom for refpiration gansta orienlig och förgiftig. örter, fomligga så , som förut §. 2. om fumpiga stallen wid haft kan-
ten i norra America nämnt år, hafwa merendels en ofunö luft;
likaledes De, fom lnchta ock) stincka mycker, i fynnerher wiD och
.trojj efter ragu. Man bör alrfå aldrig anlägga gårdar i näg-
öen as förenämnde morastga ställen, och sumpiga ängar, och
aldrtminst, ar bygga sielfwa gården på tn färrachtig, sattck
och morasig grund; man underkastade sig dä alla förberördeölägenheter; man hade den ftrårighet, at ti funna hafwa nå-
gon god f ällare, en få noötg ting wid en gåro. Bland andra
tekn at fe om jordmån är ohelfofam, fom gården är bygd på,
är det, at maat, färstt brc»d, stoor, gålf, wäggar :c. af mö-
gel blifwa ofwerdragne. Afwen är refn til osund luft, hwa-
rest mycken dimba ofta upstiger, i synnerhet af en mineralisfjord,hwifett, fåfom han förderfwar den för gräs och örter tiett-
liga luften, wätstan och musten, och forhtnörar deras wårt;
få fan den ei heller annat ån wara stadelig för mennistians
halsa. Et heller böra gårdar anläggas på sådane ställen, der
grunden består af bdrg, fulla met) arlenicalista och andra sta-
deliga mineralier, Wissa åar och bäckar, ock äfwenledes wis-sa stöar och trast, pläga understundom gifwa frän sig mera
töf tt och dimba än andra: när in til fädane är ei godt at bo.

§. 4.
UWWarest dessa $. 3. anförda tefn inttt finnas, utan or-
t^M ten ligger antingen jemn eller något uphögd, fölen haf-2^M wer fri tilgåug, od) mäoren, fom intet fomma öfwer
några moras eller stillastående watn, få fritt genomfpela; der
är en obeölandad, flår, behagelig och sund luft, och der må
derföre en landt-gard hafwa sitt läge.

De bästa stallen at bygga landt-gårdar vå äro föliande.
Sand-
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Sandfält,sandig jordmån,småsand högder ;dock bör engård

ei anläggas, hwarest finnes altför lös sand, ty der är för led-
samt ar gå både for folck och bojfctp; ei heller der flygsand är
i nägdett, som fttnde tilföra lattdr-mannen otrolig städa.Torra fält och stattmarcker, hälst de, font äro liten grand
nphögde: äro fälren mycket stora, och man om winteren ha-
de olägenhet af öe starcka och falla K. och N. vV. wådren,
kunna trän, hälft granar, planteras på den sidan om gården,
fom kunde afhålla deffa häftiga wäder.

Södra sidan af någon backe eller kulte; lifaledes fmähälleberg, de nämnugen,som ei hyfa någon myckenhet af sia-
deliga mineralier,

På öfwersta fullen af höga backar, och än mera på
mycket höga berg är et så råbligit at bygga gårdar; utom
mångfallig fwårighet at romma up och ned, äro sådane stäl-
len underkastade ffada och olägenhet for starcka stormer, i
fynnerhet för de falla wäder om win teraden.; höga berg dra-
ga mera fuchtighet til fig än andra otter, hwifet af tnarg-
falliga rön är t achttagit.

******** . s. *"raJS^rnäst kommer för hällan (full, wiD en gårds, anlag-
MM gande, i.åtancka, om der nar til fan hafwits godt
«^^ watn. ©et wore för'.vidlyftigt, ar här anföra watnets
mångfalliga wärckan i menniskians kropp: ja nästan onödigt;
emedan hwar och tn, ja ock den enfalligastc, mer, huru oum-
gängeligit det är uti Dtt mennistliga lefwernet, huru det är
otz lika nödigt som maten, huru dct ffal! utspäda tvär mat,
och befordra oen til finKttninä, h-varaf närings stiften , blod^ kött,
ben m. m. U\fmr, Om ltu wåtnet ar upftlt meb ssadeliga de-
lar af en mineralist iord, st måste det, under genomträngan-
det af mennistiaus frcPp, latnlta mänga dylika delar qwar
på . wägen> hwtlka, om icke så snart, likwal med tiden blifwa
ocsafeu til många, swåra stu.koomar. . Sålunda få inwäita-
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rena pä fomltga orter i Tyrolen och Schvéitz stora wäxterunder halfen af et elakt watn de der dricka; nti Sfalltorps
hemman i Wermlands dal dö mäst alla i fortio af lungsot,
fororfafad af det stilla stående rutnade och stinckattde watttet de
ilodgas bttitna sig af, fe Wet. Acad. tt. 175-0. p. 303. Af
watn wid qwicksilfwers grttfworne i Ungern fä de der boende,
fom en att af gift, eller ocf blifwa tokota; Lappen får af
watttet sin fwåra Colique, Skadeliga watn för mennistians
hdlfa äro gemenligen de, fom utflyta från sAdane ställen ,
hwarest finnas falfberg eller falfjord, gipsjorö eller gipsberg,
berg eller jord' utblandad meö awn , viärill , stenkol, arfenic,
qwicksilfwer , foppar eller några andra mineralier, fom haf-wa någdn elak wärckan pä mettnijfians fropp; ocjfe taga an-
tittgen straxt lifwet af menniffian , eller förderfwa de fmånin-
gom deh fropp, förorfafandes ofta hwarjehanda fwåra puföo-
mar. 333i funde meö mångfallige exempel, tagna, utur Re-
fe bestrifningar, bekräfta betra.

$. 6.
G(jiT(if alt watn är det, fom kommer ifrån fpring-fällor,
HHz det båsta, och hälst fådane fällor, fom utrinna ifrån*&£? sandbackar eller sandig grunt); dernäst oe, som fotw
ma utur en ren lera; men de, som uvwälla utur en gyttiog
och moraftg jord, äro t>c sämsta, och dem man ei bör
brufa om man fan hafwa rilgäng til annat. Siö-watn,
rinnande äå-och bäck-watn, äro ock ei at forfasta; men fom-
mer det från några färr och moras, sa dr det ei goDt, I
brist af titcjåttg på fällor funna brunnar gräfwas; de gifwa
bästa och hälfofammaste watn, fom gräfwas i fand blaltbad
jord, därnäst i lera; men de uti färr Och fumpig jord böra
undflys. Stillastående watn uti färr och på gyttioga stål-
len bor man wachta sig före fom boöen; de äro rutnade, it-
la stinckande, fulla med små nåt och mfeäer ftmr deras

oss
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iigg och frön, dem mennistian eller bostapen, wid et fådant
wcitné niutanbe, får in i kroppen, hwarest de ofelbart föror-
safa många fwåra siufdomar, och ibland en hastig oot). Om
niögeligir dr at hafwa tilgång på siridt rinnande fällor, bör
nian ei fråga efter brunnar; de mäfta brunnars watn är ei
så gofct. Säledes finner man, der man wil noga fe efter, uti
de masta brunnars watn här i Abo, en myckenhet af helt fina
och små infeaeF, i synnerhet sommartiben, frälanbes af och
an; en owarfam stulle taga dem för oändeligt sina wäder-
bublor i rcatnet. Sfal man rro ar dessa stola giöra alt
godt i froppen ? mån de ti funna föras i de finaste ådrar, i
synnerhet nar man dricker af sådant watn falt och ofofat? Jag
är fafer, dt en oralig mango af siufdomar,» fynnerhet hos
folck af fwag eonftitution, och fom sitta mycket stilla, fom-
mer härutaf. Man fer häraf huru nödigt det ar, at flera re-sor hwart år utösa att watn ur brumtarna, och fasta några
kappar falt Dit ned, fom dödar desse fräf och deras ägg; och
at fälts fastande i brunnar ei år något sträck eller widstepelfe
i sig fielf. Smält snöwatn räknas ibland de (fadelige, och or
befunnit förorsaka många stukdomar.

§. 7-
(C?SsU wela wi kortcligen g.f&xt tilkänna feftt til et godt watn>Ä(jK hwilfa efter ben wiura Med;* DoN. och Landtshöfd-V^ Urban Hikrnks anledning äro följande, i. at det är
gansta klätt. 2. at det äger mycket liten reiraäion af färga och
lins, få at en i bet famma införd käpp behåller til det närmaste
fin ratta Hnea. 3. at Dit alsingett lucht gifrocr. 4. ei heller
smak/ mera än af blöt watn; ty smaken Zlfwer främmande
particiar tilkänna. 5. at det är lättast til wtgtett emot andra
watn. 6. at det låter lätreligen dricka fig , uran at binda e-
mot och trycka magan. 7. at det snarast blifwer hett, och sna-
rast kallnar/ framfor andra watn. 8. at det dr rinnande.

9. ar
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%at det snarast utdunstar fram för andra watn, ia. arbet
har sitt ursprung ifrån högder och backar, hwitfer har stort
förtråde for der mur lägre orter. s. at det wäl börar japan.
i2. ar der wäl f okar ärter, blöter dem fuart och kommer öem at
«ofa sig. 13. at det intet äger främmande falia, hwilka rö-
nes dcraf, om oet hwitnar nar matt slagit öertrt,, i stedwatn ttp-
löst, silfwer; men blir det lika klart som tilförene, efter berörda
blandning, så är det oblandat. 14. at det upkommer af sam
bign orter, hwilket dr bättre än det som upspringer af lera;
men löper dot up utur gyttian, sä är det det aldra fåmfta* 14.
at när det kokas eller utdunstar eller står eljest obetäkt, det intet
lämnar något grummel qwar på botn af färtllet. 16. $lt det
om winteren fännes warmt, men om fommaren falt, ty sådan
egenffap mitnar om des diuphet utur jorden. 17. at det flyter
emot öster, och 18. är ftff rift. Hit fan än foras ätet hörn
af et rent tlåDt, i matnet doppat , och i ren luft torckat, behål-
ler samma hwichet och färg, som det öfriga af klädet. Flera
fått, at efter (kemiska Reglor utforsta matnets godhet och halt,
funna fees nti Herr Professor Wallerii Hydrologie. p. 109,
feqq. Hwarest warn finnas, fom funna genom Zå öessa prof,
och hwarest äfwen luften efter det fom förr är sagt, finnes ren;
där dr också, for hälsans bibehållande stull, et godt ställe för
en (anbt-gårö.

-^
§. 8.

V^)E Romare, for sina frig skull i alla werldenes de-
fijC/ lar, icke tyckes haft tid at wara omtänckte pä någon

landthushållning, hafwa dock derutinnan gått otroligt
långt, och wist sin sorgfällighet, få för desse delar, fom förbe öfriga uti den famma- Hwarom M. Cato, T. Varro*
(^olumella och Palladius nogsamt mittna. De hafwa högeligen
aftådt,at anlägga gåröarne på färrachttga och ohdlsosttmmastallen; och där goot watn intet warit til finnande, hafwa

be/
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oe, genom watn- ledningar, långt ifrån hämtat det tit finagårdar. Hos oh går detta sidfta ei så wäl an. En sträng win-
rer giör watn-ledningar i wårt land obrufbara. Derföre må-
ste wi, der goda fällor inttt äro til hands, wara omtänckte
på goda brunnar, så at matt, både i starfaste winter och
torraste fommetr, må funna aga titräcfeltgit watn. ©er man
ogiörligen hade annan tilgång til watn, funde rägn watn sam-
las ifrån taf tttt der giorda dammar; sådana brukas gan-
ffa mycket utom lands, ©et är wäl ei giörligit, ttt wiD en
gå^ds' anläggande alttö få alla de förmoner, font ofwan föreäro anförda; men så bör man lifwäl befiita sig om., återhål-
la få många någonsin giörligit är, eller ock de förnämsta, och
fom äro för hälsan och en nöisam lefnad nödigast.

§.. 9

här fttnde nfeoti fråga: Hwad stal man giöra
Sr3£{ med gärdar, som redan aro anlagde pa osttnda
sÄ^^> ställen? Swar: om det l>irrorer af en osund luft,
bör mm söka förbittra den samma,genom morasers utgraft
wande oeh nttorkande, watnets afiedande, stogens borthug-
gande m. m* På sådant ,'ätt hafioa de osundaste länder blts-
wit halsosanmte, som mångf.ll^ga tt^orier intyga; fommer
det af watn, bör bättre watn npsökas; fan intetdera erhållas,
wore bäst, at antingen ju förr ju heller, Ger sataningom, som råden
tilläte, stötta gården' til en hälsosammare plats. Rikets wal-
fard beror förmv ut^anarenas tilwäxt, hata, och mål*
måga; det har ej rå;> at mista några, nar det fan förefommas.

Til l)tcl.p, (uto!:i hwao i jtorfta konhet anfört är) at få
weta och blifwa ös.vcrtr.Zad, hwilka. stallen äro mera eller min*
dre lMsosamma, tienar äfwen det gansta mycket, at man
ftågar erfarenbeten til t^s, och spörjer efter, om folck nti
ben byn, eller dcn gärdena, blifwa gcmenligcit mycket gamla,
äro fällan stuka, (e justa ut,m. tu. detta ar då et ojäfachtigt

tefit,
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reftt, at en fådan ort är hälfosam at bo på; twert om, om
man wiD efterjpörjandet fiitttcr, at uti den byn, eller den går-
den, eller på det stället, bUfwa folcket sällan gamla, eller äro 'ofta
fmfa, se fiufligu ut, eller de masta do af någon wi§ sittfdom,
eller at barn der gentenligen mycket dö, eller at det ena fottet är
der mera sittkligit än det andra, eller atde hafwa fel i talet,
hörsten, m m. der har man anledning attro,at stället ti dngerat
bo på- AfKyrckio^böckerna fatt man hafwa stor htelpreda här-
ntinna-n; och wore öttffeligit , at Herrar Paftores, och andra af
det wördiga Prästerstapet, fortfe fästa något mera sitt tmicka
på denna punden, Rifet stulle deraf hafwa otrotig nytta.

§. 10.

HMMId en landt-gårds anläggning plägar, utom bet, fotn
SÖft^f anfört är, fomma i ofwerwclgande beqwämltghe-
iw*S3 icn för arbetet, och för afsattningen af gårdens pro-
dueter; at den har ägortte när omfring, intet ligger långt i-
från någon stö, tii- m. Men fom alla fördelar, på få stäl-
ten, funna erhållas; så måste lifwäl hälsans confervation,
fram för alt mtnar, hafwas i ognasichre: l)åi\\ font, nar
detta förfummas, fwåra siufdomar med tiDtn torde blifwa

största olägenhet och obeawämlighet.
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