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Kongl. Maj:ts
Högtbetrodde Man och Prefident i Abo Hof-Rätt,

Hågvälborne

K»« ADAM
FREDENSTJERNA,

Sa
Kongl. Maj:rs Tro-Män

Välborne,Högädle och Vidtiagfarne Her-
Herr CARL LAGERBORG.
Herr CARL KROOK.
Herr JACOB NEUMAN, ,
Herr JOHAN ERLAND TÖRN.
Herr MICHAEL LILIUS.
Herr HENRIC PIPPING.
Herr GUSTAV IDM\N.
Herr NILS HASSELBOM.

Mine Nåd*
I Finland finnes ingen, fom icke anfer för et angenäm? rilfälle
"* Rättens Värds Ledamöter aflägga vedermäle af en upriktig
!Nåd anförtrott rättvifans bibehållande och LagfKipning i fa
Hof-Rättens värda Ledamöters upfigc få öka fin kunfKsp i Lac-
dra fig alt detta med ännu ftörre fägnad. De tala härom med
{ig «n fäll och lycklig framtid.

Ibland dem fom räfla atfåledes för Edra Exellenceroch
digt betygs defs vördnad, taktes EdraExellencer ochHöglofii-
tnig, dä detta mit academifna fnilleprof dem underdånöc mju-
le til alla dera» göromål lamt åtnjutande af all hög fäilher och
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famt Högioflige
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Kongf.Majtfs Högtbsfrodde Man, Prarfidenr och vicePratGdaat
famt Rivki2re af Kongl. Majrts Nordftjerne-Orden,

H&gvAlborne

EM JOHAN
LAGERFLYCHT,
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och Tro " Tjemre,
nr Hof'< ärrs-Råd och /(TefTorw
Herr CHRISTOPHER RAPPE.
Herr CARL BROTTERUS.
Herr PETTER JUSLEEN.Herr LARS SCHULTZ.
Herr SAMUEL EHRENMALM.
Herr JOHAN IGNATIUS.
Herr PETTER von TÖRNE.
Gunftige Herrar.
at för Edra Excellencer och famfelige Högloflige Kortgl. Hof-
vördnad och högaktning. Landet gläder fig,at Konungens Höga
vårda händer, famt de,fom under Edra ExHlencer cch Kongl.
farenheteno:h åtnjuta få uplyfta handledares undervisning,erin-
fördubblad vördnad och under gladafKyldigheters utöfning fpå

Höglofiige Kongl. Hof- Rättens Högtvördade Ledamöter Hän-
ge Kongl. Hof-Rättens fimtelige Herrar Ledamöter äfven ante
käft tilägnas med upriktigafte önfcan af den Högllas välfignel-
välmågo. Framhärdar med ouphörlig vördnad
Exellencers
Kongl. Hof-Råttens
ka^- tjonare
lCfman,



KongU Maj;ts
Tro-Tjenare och Häradshöfding»

Kdel och Högaktad

Herß WILHELM
LEOPOLD.

Sedan nu mera den ligger multnad i ftoftet, för
hvilkens ömhet efter Naturens rått jag varit

fkyldig den fiörfta årkånfla och tackfamhet, få år
det ingen annan ån J, Min Herre, fom igenom
Eder ymniga godhet och många välgärningar för*
fatt mig i ftörfta förbindelfe.

De tvånne år jag haft förmon och åran un*
der eder tilfyn njuta öfning i Lagfarenheten, har
eder grundeliga och mogna infigt ej allenaft gifvit
mig mycket ljus dåruti; utan ån mera har Eder
godhet och ömma deltagande af min vålfård ökt
min förbindelfe emot Min Herre fåfom min ftör-
fta Vålgårningsman.

Den Högfte fom altid hugnar et godt hjerte-
lag med trefnad, fållhet och våiraågo, han late
ock Min Herre få röna defs' ymniga vålfignelfe,
famt göre des dagar glada, många och lyckeliga.

Det år dens upriktigalte önfkan, fom med
ftorfta tilgifvenhet och oaflåtelig Högaktning fram-
härdar

Adel och Högaktad Herr Häradshöfdingens
ödmjuke tjenare

ALEXANDER LÖFMAN,



Kongi. Ma|;C* Trn-Tjeoare och Fändrik vid Väftet-
botns Regemente,

Adel och Vklhhrdig
Herr FRIEDRIC HUGGUTHs

Min Högtärade kära Broder.
Reäoren vid Trivial Scholan i Helfingforj,

VMÅrexbrdige neb Hbglärde
Herr Magifter GABRIEL

MELARTOPiEUS,
Krono Befallningsmannen i Nedre Holiola Härad,

Högaktad
Herr AXEL FRIED. FAVORIN,

Maneals* Commiflarien i Tavaftehus Län
Högaktad

Herr ERIC FAVORIN,
Mine Högtärade kära Svågrar.

Den ömma omvårdnad , fom min Kärafle Broder och
mine käre Svågrar altid hyft för mig och min väl-
gång, är få flor, jft då jag den med vördnad betrak-

tar, föifättes jag i ftörfta bekymmer, at därföre rätt kun-
na



n vKa nrn fKyldigä erkänka» Faft Himmilen Öfvercfrogs
med forgemoln nog tidigt för mig och flere mine Syf^on,
dä vi i fpä'dare åren mäfte röna och begråta en Huld Faders
fuknad; få fKulie jag ©ch de dock oberänkt knorra öm vi
ej bekände at Eder, min käre Broders och mine käre Svå-
grars ymniga godlnt och brinnande kärlek emot ofs for»
jkingrat deffa moln få, at vi al d-m känt ringa eller föga
verkan. Eder ömhet för mitt va!, och Eder omtanka fur
min upfoftran, lämna mig ftörre ve.krmälen af Eder Hul-
da omvårdnad, än at den nu fulle kunna behörigtn affxiL
dras. Uptagen då min käre Bror och mine kära Svågrar,
deffa blan fom et tackfamhets prof för all Eder omforg för
min tilväxc i dygd och nödigi kiinfKapef» Vore det i
min förmåga, at vifa annan etkÉfnfia , fä fiujlle den t) be-
ftå i blotta ord; det tndafie jag k3n , det äi af fyffelfätta
mig m?d Aändiga o:h trogna böner, för EKrt få timmeli-
ga fom eviga val, famt at oaflåteheen vörda och älfna fa
ömfinta s Hulda och kära Anförvanter,

Jag förb ifver med fKyldigafte vördnad

Min Högtärade kära Broders och miuie Vår-
dafte kära Svågrars

trbtilgifnafte Bror och
Svåger

ALEXANDER LÖFMAN,



§. i.

At undfåtta rrånnifkors allmänna behof,
och at främja i Borgerliga Samhålleri
en beqvåmlig lefnad och anftåndig
vålmågo, få år ej nog, at et land år

förfett med fåJesbårande åkrar, grönlkande ångar
och frodvåxte fkogarj igenom jordens nyttjande
til hvarjehanda växter och planteringar, fom bi-
draga antingen til lifs uppehälle, klädnad, hålfans
bevarande, eller prydnad och nöje, få befordras
ej mindre en allmän trefnad och fållhet.

Lagftiftande M.igtens upmårkfamhet fordras ock,
få mycket mera vid Plantagers vård, fom de dels ic-
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ke egenteligen höra til de förut upnåmnde upod-
lingsfått, dels innehålla de en blandning af Landt-
och Stats näringar, och grunda fig på andra ve.
tenfkaper, famt fordra andra författningar til fin
upkomft och (it underhållande, ån de famma»

§. 2.

Oförtrutit anftålde rön och förfök tyckes förft
gifvit anledning til den tiltagfenhct, ac en myc-
kenhet djur och nyttige växter, fom erkänna fo-
dra orter och varma climater för deras foiterbygd,
nu med förmon åfven frambringas i vara kalla
Nordifka Länder; Och fom til deras anltåilanJe
upgått mycken tid; många års förfarande åfven
fordras innan man påfunnit frecieie iagar vid fli-
ka plantagers anläggande i kallare ciimater ; få
har håraf håndt, at i de naåft nu florerande Sta-
ter i Europa , ryttiga plantagas inråtcning nog
fentida blifvit vårdad.

Om Italien år bekant, at efter Romarena t Se»
gervinningar i Africa* mindre Afien pefr Syrien,
få bragtes dit förft allahanda frugtfr, fom vi k <I-
la åpien eller mala. \ Sngh'::^ komu.o dt förfta
Trågårdsmåfiare til Lmdet i ijrcttnin^ Ehfcbeö.
tig, och började man dar di förft plantera kål, rof-
vor och morötter. Förut hade de få;i;^t jämte
Kirsbår ifrån Hanrtern orh F.robaudt. Åplen iör-
Ikrefs ifrån brank/.ke^ famt SajSraq och L tlkrjis i-

fiån
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från Spanien, och Humla ifrån Holland. Ja, man
förfvarade i tryckta fknfter, at Humla och des-
fe ikre växter ej fitulie kunna trifvas i England
Efter Herr Prafeffttren KALMS anmärkning, få
vute bönderne j Nunge ej för 30 år fedan ån
af några Morötter, na planteras de dåritådcs til
deras målta uöjj.

§" ?"

Hos ofs Inrikes har man nog fent tänkt på
Pl.in ta's;ers införande i Landet. Vi hämtade for-
dom kål och rofvor ifrån Lyheckarene, och utför-
de dårföre åt dem vårt Tackjärn och rå Koppar»
l-.ke många mans ålder har humlegårds inrättnin-
gen varit i Riket; år icke eller ännu allmän i
Landet.

Munkarne hafva vi at tacka för förfta inrätt-
ningen af Trågårdsfkötfeln, emedan de til Klo-
ttren infkaffdde någre Frugttrån. För tvåhundra-
de år fedan fåg man allenaft några få fådana vid
en och annan Sätesgård med en liten täppa för
kökskrydier. Sedan Drottning Chriftinas tid be-
gynte förft Adelen, at med alfvare lägga handen
därvid, hvarpå och under Konung Carl den Ellof-
tes Regering nyttige Plantager efterhand mer och
mer blefvo införde i Landet, och nu mera hafva
Planteringar i anfeende til förfök med allahanda
(lag af dem få tiltagit, at af våra tilgråntfande

A % gran-
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grannar, knapt någon Nation med mera upmårk»
famhet anfedt denna fak, ån Sverige.

Hvad författningar i anfeende til allmänna la-
gens vård för nyttiga Plantagers upkomft och tref-
nad i Fofterlandet ån framdeles tyckes vara nödi-
ge, at i akttaga, det åtager jag mig friheten, at
i denna afhandling närmare utreda, och hvarfc-
re den G. L. med fit bevågna omdöme mig tak-
tes gynna.

§. 4.
Som intet Rike i Europén finnes;, där inom

famhållet röjer fig mera olikhet i Climatet, ån i
Sverige, få förtjenar hår förft, Lagftiftande Mag-
tens upmårkfamhet, at Planteringarne anlågges p»
ter deras fårfkilta befkaffenhet i Landet. 1 Skånr,
Halland, BUk/nge, bland och Gottland, år Svenfka
climatet ej fåmre, om icke båttre ån i fodra or-
terne af. Tyikland. Up i Lappmarken hafva vi
åter ej mindre köld, ån i norra delen af Siberien
och andra Nordiiga Fjälltra&er. På bägge ftållen
få kunna med behörigt val dock nyttiga Planta-
ger idkas.

Rbodtola, en förtråffeltg medicinalväxt» växer
vill i vår Lappmark, åfven fom Herr Archiatern
och Riddaren von LINNe' vift, at i defs Fjällar plan-
teringar af Lar/x, Lårketrådet; Vinus picea, Röda Cra-
nen, P/nus Cembra, Siberifka Gedern, Gentiana rubra
och Snica Celtica fåkraft kunna anläggas, (a) Ö*and
och Gottland med Skåne har Naturen fielf utmärkt

til
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til tjenliga platfer för Mullbårstråns plantering,
fom ock för Safflor, Stråkardor, Liqueritia och
ågta Saffran, Lavendel, Eryonia, Ageratum, Sani-
ctda, Scordium, med fiere flags medicinalväxter,
famt Geni/la för Fårgerier.

I den öfriga delen af Riket och Finland, kan
ock Hirs, Bohvete, Rotfrugter och Frugttråns fköt-
fel väl trifvas, åfven fom Rapfat, Kräpp, VVau,
Lins, Hampa, Lin, Humla, Tobak, Rhabarbcr,
Ångfkår, famt kunna åfven i de Nordligare orter-
ne, Potatoes och Veide med all förmon cultive-
ras. I anfeende til alt detta få år i lnftrtidion för
Plantage Direcleuren i Lund och des s:te §. famt
lnftruflion för Plantage Direcfeuren i Finland och
des 1. §. ock af Hans Kongl. Maj:t allcrnåd gft
förordnar, at igenom behöriga förfök förut fkal
utrönas, hvilka Plantager båft trifvas i hvarje orts
climat; och at Inbyggarena i Landet alt därefter
til deras vidtagande upmuntras och handledes.
m^ .i.-i 1. ..—■ ■ .. 1 1 1. ■_.....—-.-■—■ —. . ■ - ■ - - ■. ■ 1 —m*

(4) Sv. Vet, Atad. Handl. 17/4.p. i£2,.

§" 5-
Ej mindre förtjenar ock i allmänna Lagen nö-

dig urfkilning, at Plantagerna ftraxt i början med
behörigt val och ordning i Landsorterre införes,
få at defle nya näringar icke inråttas til gamla in-
drågtiga näringsfångs förfång och förtrytk, utan
böra de anläggas at afhjelpa nåringslöshet, famt i
den mon, fum derss idkare af dem kunna hafva

A 3 ftör-
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ftörfta nytta och detta kan förenas med andra nyt-
tiga näringars trefnad och beliånd.

Nåft detta förtjenar ock Lagens upmårkfam»
het huru ibland de flags växter och fåden, fom
höra til Plantager; en del tjena til lifsuppehåue
och åro oumbärlige om icke för alla, dock för
många; en del åter kunna miftas af några utan
någon fårdeles olägenhet. Til de förra kan landt-
mån förpligtas, få vida de icke allenaft bidraga
til en ftåndig föda för des egit hushåll, foder för
bofkap, hjeip och undfåttning vid fådesbrilt', utan
ock då de åro af den befkaffénher, at de målie fin-
nas i förråd för andre, fom icke hafva tilfål-
le at flika växter få och plantera; famt åro af få-
dant förhållande, kål, rofvor» rotfrukter, hirs, bo-
hvete, lins, bönor, jordpåron , humla, lin och
hampa; hvarföre ock en nödig underråttelfe om
flika växters plantering i fynnerhet bör meddelas
landet, famt år fådant åfven anbefalt i Plantage
Inflruäion för Plantage Ditetfeuren i Lund des c.
och 7. §§. famt i Plantage Direflcurens In/lrufiiou i
Finland och des 2. 4* och 5. §§.

De fednare flags Plantager beftå åter uti nå-
got finare köks gröna fakerj I hvarjehanda bufk
och tråfruchterj i Fårgörter, Medicinal växter
mullbärs träns, Tobacks och Rapfat planteringar,
famt hvilcka fodra mera kundlkap til (in fkötfel
ån af enfaldiga Landtmån bör väntas ; hvarföre

ock
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ock Städerna famt de fom åro rfinehafvare af flör-
re Landtgods och Kungsgårdar, i fynnerhet kunna
förpligtas, at af deiTe flags plantage afdrågter
fkaflfa förråd i Landet, hämma deraf införfel ut
ifrån och befordra deras utförfel til främmande
Länder.

$. 6.
Som i anfeende til Handels rörelfe och Plan-

tagernas defto beqåmligare och trefiåmmare up-
komft det år nödigt, at hvarje Landsort hafver
rågon enkannerlig näring , hvaraf allmänna be-
hofvet må blifva underftödt ; fa ligger mycken
imagt därpå, at Planlagerna befordras på de Ital-
ien , hvareft jorden finnes vara dårtil tjenligaft,
och där deras affåttning lått kan befordras.

Af växter fom tjena til klädnad och annst
gagn, få åro hos ofs inga angelägnare ån lin och
hampa. Jämte det delte produéter lemna hvart
och et hushåll i landet ämnen til förnötning och
bruk af kläder, få lägga de och grund til nyttiga
L;nne manufakturer och under des uparbetande
fatta mycket folk i näring, förekomma des infö-
rande rftifrån, famt tiifkyDda vinft vid des fåljan-
de åt utlänningar, Defle planteringar frambringa
ämnen för fkepsredericr och handelen famt gifva
ofs medel i händer at idka nyttige filkerier. I In-
/Iruäion för Pkutagc Virefieuren i Finland och

des
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des '4. §. år fördenfkull ock med godt fkål om
deras upmuutran i landet förmält, med ömma-
de åtanka.

§. 7.

En allmän regel vid Lageris vård af Plan-
tagers införande i Landet år det, at de planterin-
gar , fom antingen fkaffa ftörfta fördelen eller gö-
ra ilörfta befparingen, böra framför andra befor-
dras och faftån fåledes hvarjehanda tråd och väx-
ter fom tjena til prydnad och nöje, komma at
fattas i filta rummet, kunna de dock icke aldeles
uteflutas , når man tillika hafver billigt affeen-
de på den nytta , fom de antingen för viffa
behof och arbetsfått eller til andre ändamål för-
orfaka.

Når ock växter fom i fig fielf hvarken göra
godt eller ondt, få intagit inbyggarenas finnen,
at deras nyttjande af vana ej kan umbäras, få år
ingen annan utväg, om fådana växter hämtas i-
från främmande länder, ån at åfven främja deras
plantering inom Landet om Climatet fadant tål;
pien at inom egen kring(kuren torfva göra anftalt at
ja all verlåfens växter i flor (a), det vore både för
nyfiket och koftfamt. Af de förras befkaffen-
het åro våra Tobaks planteringar; at de famma ej
må qvåfva andra nyttigare plantagers upkomft,
det förtjenar dock ej mindre Lagens upmårkfam-

het;
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het; hvarföre åfven i denna del, Hans Kongl Maj-.ts
l^Ädigfte Skrifvelfe til Commerce Collegium af den<Z4julii
1704» fom förbjuder Trågårdsmåftare Societeten i
Stockholm, at i fina Trägårdar få och plantera andra
växter, ån dem fom tjena til föda och matredning för
Stadfens invånare, ej nog til fullo kan berömmas.

Ibland år ock nödigt, at rön och förfök med
Planteringar anftålles til uptåkt af nya Phyfifka
fanningar, och i fall flika förfök ej firaxt til nå-
gon betydande förmon fkulle utflå; få kan dock
af deras afdrågter, i vifs mon hafvås någon nytta,
fom ock kunna flike rön i fammanhang gifva anled-
ning til mera gagneliga fynd ån man förmodat»
Om fårgeftoften La gaude eller Watt år bekant, at
den vål mogen gifver en hög gul färg; men på
de orter den ej hinner upvåxa til lika befkaffcn-
het, kan den dock nyttjas i Fårgerier fom Eng*
fkår. Americanfka Maijen eller Zea, hinner fållan
til mognad i värt land, och kan genom des plan»
tering altfå ej ökas födan för Inbyggarena i Lan-
det: men fom denne våxt med fine blad och ftjelk
dock utgör et hålfofamt foder för kreaturen, hvar-
af de blifva fynnerligen feta-, och deras kött får
en angenäm fmak; i America och Italien åfven
åro lyckelige förfök anftålde, at af denna våxt då
den år grön och halfmogen kan tilverkas Såc-
ker fåfora af Canna Såckerröret; få tyckes den
i detta hånfeende vål förtjena i de födrare or-
fer afRiket, at planteras och til växt befordras.

(<*) Se Högraålsfråganf 3:dje moment,
B §. 8.
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" §" 8.

Hirs, Rapfat, Bohvete, Frukttråns plantering
och allahanda köksvåxters fkötfel, de åro, fåfom
förut anmärkt blifvit, de plantager, fom lämna
ofs produéler til fpis och föda i landet, och böra
deffa för fin oumbärliga nytta få på Landet, fom
j Städerna eultiveras/famt förtjena de ej mindre
allmänna Lagens vård, ån i Bygg. B, VII. Cap*
om Humlegårds planteringar ftadgadt år; och bor-
de åboe enligt det XXVII. Cap. 1. och 4. §§. i
famma Balk förmår , likaledes ftadna i anfvar vid
laga hufefyn , i fall han icke någondera af des»
fe förenåmde planteringar på des Hemman an-
lagt och fkött.

Ej ringa fkulle til deffe högftnyttiga planterin'
gars upkomft åfven bidraga, om den eller de»
fom i Landet andra til efterdöme planterat och
utfått någon betydande myckenhet af deffa växter,
eller hvilka af egen våxt på Stådernes Torg fåldt
ftörfta quantiteten af Hirs och Bohvetegryn, Rap-
fat, Frugttrån och köksvåxt Producler, fkulle med
et Hederstecken af en Silfver Jetton dårföre he-
dras. Sådant fkulle mycket mera upmuntra allmo-
gen til deffa Plantagers utvidgande ån många an-
dra koftfamma Praemier.

At fåledes med Pra?mier npmuntra Landtbru-
ket, det har i England redan länge med förmon
fkett. Dublinfka Societeten dårftådes utdelar årligen

3000
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"000 Riksdaler til dem fom göra nyttiga fynd i
Landtbruket. 1 Edinbourg i Cambridge har ock
med dylik anftalt, en Townjbed ftiftat lig et evår-
deligt åreminne. Vi tage hällt vara ledvanor ifrån
Frankrike; Sucieteten i Bretagne utdelar åfven flike
upmuntringar. Hertigen af Bellijle har uti Mets
upreft lig et minnesmärke, härligare ån den dyra-
tte Segertlod, i det en Gul-penning af 400 Livrés
värde, med Hertigens egen Bröubiid tildtlas ärli-
gen åt den, fom gifver bålta uplyiningi något före-
fatt åaane i Landtfkötfelen.

§. o;

Hvad Lin- och Hampefkötfelen angår, få år
den, fåfom i §. 6, anmärkt blifvit, en af de ange-
lå^nafte i Landet. At Deffe växter redan i He-
denhös til någon del hos ofs blifvit cultiverade,
det tyckes förutan annat, ock våra ättefaders vid-
fträckta Vikingsfärder utmärka. Så låfer man
om Ragnar Loclbrock at han for til England med
en Flotta af 3? fkepp och des Söner befökte Lon-
don med 300 Fartyg (ä\ Le Pere Daniel i (in Hi/f.
de Irance Tom. 2. p. 33 förmäler ock at år 845
få kom Rgiar in i Seine ffrömmejD med 120 Se-
gel, och fotte fkråck i hela Frankrike. 1 Amnnd
Jacobs tid, va* ok /.agn Ledungen uti Sverige, til
et antal af 1200 Skeppa), Samt om Konung WaU
demar den II påilas, at han redan i fin tid und-r
des liörefa til Liffartd förde 1400 Segei. (V)

B a Deft-
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Defsutan år ock klart af Uplands Lagen, fora

af Byrger Magnufa förbåttrades år 1295, at tionde
den tiden utgjordes i Landet af lini, Hampn, rovn,
humla (d). Under Konung Gu/lav Adolphs och Ko-
nung Carl den X. fegerfamma Fälttåg i Tyfkland
och Pålen, infördes i Landet en mera välgrundad
kunfkap om allahanda planteringar och i fynnerhet
om Lin och Hampefkötfein. Efter en Kongl. Com-
mifftons underftållning af år 1670, fom af Högft-
falig Konung Carl den XI. til Norrlands Hushåll-
nings uphjelpande förordnad var, år ock lemnad
tullfrihet på Lin-och Hampefrös införfel, för defle
Plantagers upkomft; famt har federmera tid efter
annan åtfkilliga allmänna författningar til deffa plan-
teringars utvidgande i Landet fkedt, fåfom ock Kongl.
Förordningen af den 15 Februarii 1737 fådant ut-
märker, med flere kungörelfer, hvilka af Kongh
Commerce Collegio blifvit utgifne; famt förtjena Lin-
och Hampe planteringar hos ofs, få mycket mera
Lagens upmårkfamhet, fom at, oanfedt Lin och
Hampa vål trifves i vårt climat, få köpes dock år-
ligen af det förra 100000 och til 125000 Lifspund
af det fenare.

Förutan detta har ock nu mera i Riket fkett
dråpeliga anftalter med Linplantage och Linnefpin-
neri Scholors inrättande vid Hors Linne Fabrique
i Heljjngland-, i Wadftena; i Finland hos Herr Lands-
höfdingen och Riddaren Boije på ktavala famt på
tahdentaka hos Herr Krigs-Rådet och Riddaren Otto
Erneft Boije i Tavaftehus. Lån, famt annorftådes;

och
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och hvareft Städerna och Landet kunna hafva til-
fålle at infatta lärlingar at blifva inöfvade och få
kunfkap om den finare Lin culturen och Linbered-
ningen. 1 Heljmgeland, Ångermanland, Halland, Vh-
ftergötland, norra delen af Björneborgs Lån och i fyn-
nerhet Tavaflehus Lån, åro ock redan Lin- och
Hampefådet nog allmänna, famt kunna på deffe
orter och i Finland i anfeende til rymlig och tjen-
lig mark för åkerbruk, Linplanteringar med all få-
kerhet updrifvas utan at åkerbruket därigenom ef-
terfåttes eller blifver lidande. 1 Janackala, Haubo
och Lampis Soknar i Tavaftehus Lån år ock ej fåll-
fynt at en Bonde fåljer til 40 50 å 60 Lifspund
Lin om året, utan at han dårföre något förminfkar
af fin årliga bolåker för fådesvåxt,(o famt förtjen-
te få goda-hushållare och Landtmån med all billig-
het, at med någon heders jetton, andra til gagnelig
tåfian och upmuntran, ihogkommas.

Tvånne omftåndigheter tyckes hårhos i fynner-
riet förtjena allmänna Lagens vård vidLin-och Ham-
peplanteringar. 1) at Linlanden altid vid laga an-
fvar borde rifas med al eller björkqviftar , hvarige-
nom linet ej ailenaft kan utfås mycket tätare ån van-
ligt år, at det blifver Antagit, utan ock i mycken
våta och regnar utan all fara kan blifva förvarat
at ej blifva fkadt och nedrött; at ej förtiga det Li-
net då åfven blifver mera frodvåxt ån annors. 2)
At Lin borde hälft vådertorrkas och ej undergå nå-
gon annan torkning, åtminftone det fom fkal nyt-
tjas til den finare linne fpånaden. Linets rötning

B3 bor-
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borde ock hälft fke om våren och ej famma höft
fo*i det upvuxit.

(a) Rafin Tboyras , Hift. de Angief, pag. aBi» ocl» 0,88.
(b ) C, Lunda not. ad L, L. Upl. p. 117.
(r) Hoitfddt uti föret, til K. Ch.riftjern den I,Lefvern. Beftrifn,
(4) ißihu Bilden V! I Ttukkm p, rf. Tjafva Btlken L. L.

XXVII. XXVill. ock Gf.it/. L. XLVIU. CaP .
(V) Herr SaltpeterfiuH-ri Infpefloren och Magifiern Chrifiopb.

HArfopei BcfKrifning öfver Hauho Sokn pag. 24.

$ 10.

Poiatoes, fom år en mycket fund och fruktbar
våxt: men mindre åfventyriig för köld än fäd, oih
hvilken växer viid i Virgmien, den har vål varit en
af de fålifamma växter Europa fedt: men fedan i
Frankrke, Engiand, Irland och T^fkland famt åf-
ven hos ofs i Finland härmed fketc lyckeliga plan-
terings förfök, få år och blifver defs plantering i fyr.,
nerhet i Norra delen af Riket en af de angelågnaftej
bålft den kan erfät ta fådesbriften pade orter, där
våra allmänna Cerealia af na.ttfro.fter plåga fkadas,
eller ock, når anncrs allmän mifsvåxt i Land. t in-
faller. At altfå åtminftone påKungsgårdar , vid Stä-
der och vid hvarje Sokns Pråftebol, famt vid Öfver-
Offieerare boftållen af jordpåron någon plantering
anlågges, det år högftnödigt och fa mycket mera
nyttigt, fom vår Miiice under viftandet i Pommern,
både blifvit van vid denna fp is fom ock inhemut
haadiag i defs plantering.

At
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At åfven Trägårds fkötfeln efter hand blifver

mera allmän, det år fcade möjeligt och nyttigt.
Valnötter, Caftanier, Mifplar, Mullbärstrån, Åppri-
cofer och Perfiker cultiveras redan hos ofs medför»
mon ide Södra Svenfka orterna. Kinehäle, k/le
och Möjjeberg åro ock til plantering för Vinrankor,
få vål danade, för fin goda belägenhet, fom någon
ort i Tyfkland. Åtlkilliga andra förfök i Trågårds-
fkötfeln, röja ock nog defs lyckeliga trefnad i vårt
land. Siberifka årtetrådet eller Robinia, kom förft
til Sverige med fångarne ifrån Siberien år 1720,
nu finnes det åfven på många ftållen i Finland och
flereftådes i Riket. Spirea eller Sqvatram år ock i-
från Siberien, famt hafva vi nu dåraf pä många
ftållen fköna Häckar i Trägårdar. Indianfka Kras-
fan Tropeolum , upfafits förft i Peru och Lima, däri-
från kom den år 1Ö84» til Holland, och växer nu
nåltan allmänt i våra kryddgårdar. Faft Lttcullus
var den förfla, fom efter erhållen feger öfver Ko-
nung Mitridates införde Kirsbårstrån ifrån Ponto til
Italien, hvarifrån det inom 300 år rerte förft vä-
fter ut med Romarenas fegervinningar, och blef
planterad vid Renftrömmen, famt federmera i Eng-
iand O); få år det dock nu få allmänt i Sverige,
at åfven Finland kan vifa 70 ä So års gamla Kirs-
bårsgårdar. Sedan Hans Kongl. Maj:t efter Rikfens
Höglofi. Stånders tilftyrkandc, nådigft bifallit och
förordnat, enligit §. n. i' Refolution och hårkläring
fa allmänna BefvZr, gifvit Stockholm den 29. Novemb.
1756 at Sokne Trågårdsmåftare kunna antagas och

til-
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tilfåttas', Så år ej tvifvel oro, at krydd- och Trå-
gårdsfkötfeln i landet utvidgas och des nytta ån
mera blifver allmän.

1 tMifsg. B. XL. Cap. 5. §. ftadgas vål, at den
fom ftjålnågonfrugt, ur trägård, humlegård, kål-
gård med mera, bör ftånda Tjufsrått; men fom i
fynnerhet qviftars afbrytande pä Frugttrån och an-
nan våldfam åverkan å dem, ej ån få noga år ta-
gen under Lagens hägn, få tyckes ej vara obilligt
om til befredande af denne flags plantering, den
fom frugtetrån på något fått våldfamt fkadar, fkul-
le åtminftone anfes med den pligc fom i famma
Balks XLIII. Cap. 1. §. ftadgadt år.

(4) Se Sir William Ttwflet Mifcellan. the Second Part.
pag. 100.

§. 11.

Hvad angår Humlegårdsfkötfeln och defs plan-
tering, få år obekant hvad tid den förft blifvit på-
buden ocb anlagd: men at Pors och Villhumla i
ftållet för planterad Humla iåldre tider i Sverige blif-
vit nyttjad, det år allmänt kunnigt, hvarföre ock iK.
Cbriftopb. L. L. B. B. XLIX. Cap. år förbudit vid tre
marks bot, för den fom fådant tog från fin granne,
och vid 6 öre bot, om den togs från allmånninge.

I föregående 9. §. år bevift af det fom finnes
anfört i Upl. Lag. Kirk. B. VII. Cap. at redan i tret-
tonde Seculo Humla i Landet blifvit planterad. I
Konung Cbriftopb. L.L. B t B. L. Cap. finnes ock ftad-

gat



17
gat, åfven fom i vår allmänna Lag och B, B. VU.Cap.
i. §. at på hemmanen bör anläggas 40 flänger hvart
är; at ej förtiga det i famrna Cap. 2. och 3. §§.
famt i Mifsg. B. XL. Cap. och 5. §. Humlegärds plan-
teringen nog år hål 1 under Lagens upfigt och helgd.
At denna Piantage i länder tiltager, år ock få myc-
ket mindre tvifvel om, fom den växer vild på åt-
fkiiliga orter i Riket, och kan igenom rötternas
råtta ans och omplantering af den famma vinnas
Humla fil lika god llyrka fom den Brunsvigfka.

Det år allenäft hårhos angelågit, at gallhumlan
ej af fördomar på et oförfigtigt fått må otidigt ifrån
Humlegärdarneförmycket utmönftras och bortryckas.'
Man tror i allmänhet, afden famma gjör intet gagn i
Humlegårdar utan onödigt tager bort muftoch ftyrc-
ka ur jorden: men härvid bör man agta fig för et
fel, hviicket ock fordom, af fördom med menige
man, den ftora Franfka Botaniften Pitton Tour-
nefort begick, i det han, fåfom man finner af defs
Jjagoge Botan. pag. öp. hök Humroelkottarne, dem
vi bruka til brygd, för fjelfva växtens frugt, der
de dock ej annat åro, ån Calyces til hon Hummel-
blommorne, och behöfva de han blommorne (af
den få kallade Gallhumlan) til fin Fcecundation,
om Hummelkottarne annors fkola äga behörig
kraft och ftyrcka.

§" 12.

Tobaken planterades fordom och växte blott
i Florida i Amertca i nu har denne plantering fä i

G Ri-
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Riket tiltagit, at den utvidgat fig anda til Ofter
och Wefterbotn och nåftan qvåfver i Städerna al»
lahanda andra nyttiga planteringar. At dock den-
ne våxt til des nyttjande i Sverige nog långe va-
rit obekant, det intyga våra håfda handlingar. Så
finner man af dem, at Tobaken bland allmogen
icke blifvit begärlig, förr ån i Drottning Chriftinas
Regering; Ty en tid tiiförene, då ett Fartyg
ftrandade på HalUnfka kuften, och Bönderna fingo
Tobaks Rullar, togo de dem för Snören eller Rep
at dermed binda fin bofkapO). Denna örtens bruk
har federmera ty vårr nog blifvit allmän i Lan-
det, och finnes nu redan i Riket öfver ioo. To-
baks Spinnerier fom fyffelfåtta fig med Tobaken»
tilvårkning, famt oanfedt Tobak hos ofs Inrikes
åfven nog redan planteras, få har år 17Ö4 ut-
ifrån til Riket ånnu blifvit infört 11Ö55Ö fkålp.
Tobaksblan O)

I Saxfen blef åhr 1673. Tobakens bruk alde-
förbudit, emedan den förmentes fkada hålfan,
vänja Folk vid onödig tids fpillan och at igenom
defs oförfigtiga rökande det gifvit anledning til alt
för många fkadeliga vådeldar. Ingen har dock
varit ftörre Fiende af Tobaken och lifligare af-
målat denna kryddans ohygHghet och fkada ån
Konung Jacob äen t. i England (0« Hos ofs
Inrikes har enligt Kongl, horordningen af den t6.
Sfptembr- 1741. åfven Tobakens rök?»<de med gode
{kål blifvit förbuden alla dem , fom ej fyllt et
och Tiugu år, eller hvilka åro omyndige, och

fkul-
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fkulle kiga upfigt håröfver ej ringa bidraga til in-
skränkning af confumtion i Riket.

Til Tobaks plantagers behöriga och nödiga
underhållande i Riket, bidrager för öfrigt ej rin-
ga den anltalt, fom hos ofs af Höga Öfverheten år
gjord, at Tobaksfpinneri ägare och idkare vid Pri-
vilegiernas förluft åro förbudne at iieif idka och
låra fina Barn Tobaksplanteringen, famt at hvart
och et flikt privilegeradt verk endaft viffa år år
tillåtit at til Tobaksfpinneriet få införfkrifva utlånd-
(ka blan, efter hvilka års förlopp med inlåndika
planterade Tobaksblan Spinneriet bör drifvas.

År 1688 finnes ock af Kongl, Comwerce Col/e-
-gio en utfärdad Vörordmng, hvarigenom åboerne på
Landet Tobakens plantering år förbuden, famt tyc-
kes i akttagandet dåraf nu få mycket mera vara
nödigt, fom af menige man på Landet igenom
Tobakens fkötfel både en myckenhet gödfel dra-
gés ifrån åkerbruket, fom ock denna bifyfla leder
til mycken förfummelfe i Landslkötfeln.

(«) Olof v. Däiim tal oro Sverige i fit ämne och upodlingp.ia»
(p) Se Svenfna Samlingarne tryckte i Vefterås 1764.
(c) i dels Mifocäpno kan läfas följande ord:

Tandem igitur, o civet , /f quis pudor, rem infatiam abjU
eke, ortam ex ignominia, receptam errore, frequentatam
fiultitia; unde & irs numinis atttnditur, torporit (anitai
atteritur, res familiaris arroditur, dignitti gentis vane/cit
domi,vilt{titforitt abjicite, rem vifu turpem, olfaftu infvavem,

C z te-
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eertlro fioxlamt pulmnnibus damnofam 1$ fi dicere tteeat,
Htri fumi nebulis , tartareos vaporet proxime reprtfenttntem.

§" 13.
At i Skåne Mullbärs planteringar lofva all

framgång, därom öfvertygar ofs Herr Trofeff. och
Plant'age- Dir■>#, LIDBECKS vårda flit, famt defs-
utom hafve vi ock därpå redan So å 90 års fer-
farenhet. I Yftad finnes fvarta Mullbårstrån, fom
dock åro af det ömafte flaget för köld , af Fjorton
alnars längd, och få tjocka , at de knapt af en
karl kunna omfamnas (a) defsutom har : denna
plantering, åfven lyckats på flera andra orter i Sö-
dra delen af Sverige ; at ej förtiga det uppå Aca-
demie hemmanet Sejpfah) famt i Academie Trä-
gården håritädfs d-i åfven vift all trefnad, famt å-
dagalågga at hår i Finland Mullbårstrån til hac-
kar med förmon kunna upföras. At efter hand
denna Plantering i Riket altfå tiltager och utvid-
gas, därom år fä mycket mera hopp, fom bads
enligt Rikfens Ständers tJManufattur Lontoirs Kvngh*
relje af den 1 Decemb. 1753 och Förklaringen dår-
öfver af den 10 Odobr. 175S vederbörande igenom
nödige Praemier få upmuntras til Mullbårstråns
plantering och Silkesafvelns vidtagande, fom ock at
Hennes Kongl. Maj:t allcrnådigft fielf täckts föregå
Landvts Inbyggare hårutinnan med defs höga ef-
terdöme,

I anfeende til vår fojkbrifti få år nöd-gt vid
Silkesafvelens införande i Landet, at det firaxt

ikcr



21
fker med behörig ordning och den möjeligafte be-
fparing af dagsverken , fom någonlin ike kan.
Til 60 fkålp. uphafplat Silke fordras 130 dagsver-
ken af fullvåxt och öfvat folk, och IS2 af barn
fom brukas til löfplockning; at ej förtiga det ar-
bete fom behöfves til Mullbärsträdens fkötfel; i an-
feende til alt detta år nödigt, 1:0 at til löfplock-
ning och Silkesmafkarnes fkötfel nyttjas endaft
Barn och fådana perfoner fom til andra göromål
åro vanföre. 2:0 Som vid Silkesafveln få arbetare
behöfves öfver hela året; utan en del endaft haf-
va ftåndigr arbete om våren och fommaren, och
de öfriga ailenaft några veckor hvar fommar; få
blifver fkåiigt at t«!fe, det flike L!erfoners öfriga
arbetstid fördelas til andra nyttiga näringar. 3:0
Mifver angeläget at vid fiikesafveln nyttjas kunnigt
och vål öfvadt folk, da en person kan göra mera
gagn ån 10 oöfvade, 1 Frankrike och Italien läg-
ga ock få.lan de fielfve hand vid Silkesafveln, fem
iköta Mullbårstråns planteringar, utan förarrende-
ras af dem, de femma åt andre, hvilka åro öf-
vade i Silkesmafkarnes upfödande, fkötfel, och
nviika båft förftå Silkets uphafpling; famt hindras
de rätta åkerbrukare ialed.es ej ifrån fin fyfla af
landlbruket; men kunna icke defs mindre af fina
Muiii»årstråps planteringar, på detta fåttet hafva
en fkåiigt riktande inkomft.

(*) Herr Archiat. och Kidd, von LINNES Skånfna Refa
pag. Söl,

G 3 §-X4.
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§. 14.

Hvad fårgeftoftets planteringar Kräpp, Veide,
Sajflor och La gaude eller Wau beträffar, fa har nu
i fednare tider med dem förft fkett förfök, och
har det få mycket mera lyckats, fom Veidet och
W ätten åro vårt Lands egna infödingar. Kräpp trif.
ves åfven mycket vål i Finland': men Saffloren en-
daft i Södra delen af Riket.

Efter Rikfens Stdnders Manufatfur Contoirs Kun-
görelfe af den i Decemb. 1753. fä åro til deffa plan-
tagers upmuntring och befordran anflagne få plan-
terings- fom tilrednings praemier: men fom til Ma-
nufaktur fondens fkada och utblottande därmed
kunnat fke mycket mifsbruk , få at mången plan-
terat fårgeftofter ock annat dylikt» utan at vidare
bereda dem til en verkelig handelsvara. Med
Plantagers upmuntring genom praemier åfven bör
hafvas mycket affeende på climatet dår plantager-
na anlågges, fom ock på deras nytta, nödvändig-
het eller den värdighet, hvarmed de verka på an-
dra näringar i Landet; ty torde framdeles detta
upmuntringsfått tåla någon ändring; och tyckes
vara nog om endaft tilverknings Praemier för des-
fa plantager beftås. Planteringar af Wau, kngfkiar
och Americanfk folidago, fordra ock en få ringa
omkoftnad emot fin nytta och afkaftning , at de*
ras plantering utan praemier utvidgas.

-1 fall efter Herr Dumberneys nyligen i Frank-
rike anftålda förfök med Kräpp, den otorkad och
omalen kan med lika förmon nyttjas til fårgning

vid
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vid Manufsfturer fom annors, få kunde defs dryga
och koftfamma beredningsfått aldeles åfven umbä-
ras, och fkulle denna plantering i fådant fall nog
lått kunna upbringas i Landet.

Weide Plantager åro och borde blifva i landet
de indrågtigafie och vidftråcktafte af alla Fårge-
ftofter; ty blåa Fårgen år hos ofs en coleur favorit
få at hela milicen klädes dåruti; famt år confum-
tion af Veidet få dårföre, fom ock at den lägger
grund til andra mörka Coleurer anfenlig inom Ri-
ket ; at ej förtiga det dåraf framdeles kan blif-
va et product för utlåndika handeln, hälft den ut-
om Tyfkland, Frankrike och England på få ftål-
len ån eultiverss. Af Hellots rön år ock bekant,
at dåraf kan göras få god färg fom bidigo, famt
har Herr Praefes åfven funnit, at i tilredningen
af Berlinerblkt Veidet kan nyttjas.

Så vida denne Fårgeftoft ej fkadas under fin
våxt af froft eller köld; få tyckes den i fynner-
bet höra Ståderne til i öfterborn. 1 fall ock plan-
terings praemierna för Veidet af 16 Daler Silfmt
för Tunnelandet fom ock defs tilvtrkningspraemier
fkulle indragas, och i det ftållet en dier annan i
Ofterbotn med eftertryck underftödas at anlägga
beredningshus för Veide tilredningen, och at det
famma plantera; få fkulle fåkert denna plantering
faarare kunna uphjelpas i landet, och blifva mera
allmän, ån hårtils fkett. För öfrigt förtjena Får-
geftofters planteringarne få mycket mera Lagens
upmårkfamhet, fom lör flere år thbaka, dä förbruk-

nin-
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ningen af dem icke ånnu var få ftor fom nu", vi
likväl nödgades årligen utifrån införfkrifva af dem
för mera än 56000 dal. Silf:mt (a) och hvilket Ca-
pital nu mer kan blifva i Landet och fom et nå-
ringsfång fyftelfåtta många idoga händer.

C") Joh.FifcberJlröws pänainnelfer vid Sveriges hushålla,p. i6*9*
§- 15*

En hop nyttiga medicinalörter, växter för garf-
verier, och flögdnyttiga trådarter, fåfom ek, bok,
alm, afk, lön och Taxus, Idegran, med flere, åro
ock planteringar af en ej mindre nytta för det all-
männa. Det förnåmfta fom vid dettas plantering
år at i akttaga', blifver det, at de på de orter i
Riket måft cultiveras, hvareft både jordmon och
Climatet båft gynnar deras våxt.

Hårnåft fkulle ock ej ringa bidraga til flike
planteringars upkomft, i fall efter det fom i §" 12
om Tobaksplantager förmält år, Apotekare, Garf-
vare och de fom idka ädlare Tråflögder, fkulle vid
anfvar förbindas, at i fynnerhet på Städernas jord
uptaga och idka fådana plantager, hvilkas produ-
fter de fielfve i fin näring bruka och förädla»

§" i5-
Sluteligerf kommer det mycket an på allmänna

Lagens vård dåruti, at emellan planteringar fom hö-
ra til ftads- och Landtmanna näringar utfåttes be-
hörige grånfor. Så länge britt på ordning finnes
dem emellan i väntar man fåfängt, at de hinna til

nå-
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någon högd. Hvarje näring , hvarje flags plante-
ring fordrar fin egen man och fine iarflc.il te idkare.

Planteringar fom' öka förrådet af fpis och föda
ilandet §. 8. §. 10. famt Lin och Hampe plantager
§. c. hvilka til få många behof åro oumbärliga och
fom igenom fin förädling fkaffa få många månnifkor
näring i landet, de åro alle fådane planteringar, fom
höra Landet och Städerna gemenfamt til. Til Stads-
planteringar kunna åter hufvudfakeligen hos ofs
räknas Tobak, Fårgeftofter, Mullbärstrån och Medi-
cinalväxters plantager. Plantering af Anis, Corian-
der, Fänkål Feftuca Fluitans utfåttande igenom rötter i
fumpiga och dåfviga giölar til mannagryn , och Inrätt-
ningen afkuminhagar, med flere dylikeanflalter, hvil-
ka alla kunna fkaffa Städerna mycken inkomft famt
Riket antingen genom befparing i utgifter til utlän-
ningen eller ock annors anfenlig nytta. Sä år endaft
bekant om kuminplanteringen, hvilken allmänt ilan-
det föragtas och vanfkötes, at Danmark och Norige
åro nog begärlige efter Svenfk Kumin, famtat vår
egen förtäring dåraf ftiger årligen öfver en tunna
gulls värde, (a)

Huru (kulle icke Plantageverket hos ofs updrif-
vas och rikta Staten med nya handelsgrenar, om vif-
fa Städer efter befkaffenheten, vinlade fig om nödiga
medicinale och til Fårgerier tjenliga örter och rötter,
och andra däremot beflitade fig om trägårds och krydd-
gårds frukter. Om en del Städer gjorde Tobaksplan-
teringen til fin enfak; en annan del anlade vidftråckta
plantager af de inhemlka växter, hvaraf viner kun-
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pråflas, eller hvilkas frukter eller bår torrkade eller
nedfaltade, eller infyltade eller på annat fått tilredde,
kunde hos utlänningen vinna affåttning. På detta fått
ikulle man innan kort få fe i Landet, ande tilråckeliga-
fte Tobaksplanteringar; fnart åter fördelaktiga plan-
tager, af Kräpp, Wau, Veide, af Rhabarber, Spanfk
Lacritz fom i England, och af den läckra Lathyrtu
tuberofus fafom iHolland. Några Städer kunde då ut-
fkeppa ifrån fina hamnar en vål tilredd Cider af ädlare
åpleplanteringar, och god vinåtika af våra Suraplar
och Berberisbår. Andra åter indraga penningar för
Brännviner af fåd med inhemfka trådfrukter hop-
blandade; ån ock för Öl fom med vide medicinfke
växter blifvit tillagat; ån för utpråffade viner af åker-
bår, vinbår, flån, ftickelbår, hallon och fmultronj
famt andra Städer åter vara ryktbara för fina af ene-
bår gjorda mos, fyruper och oljor.

Igenom redighet och ordning famt flit i planta-
gers idkande, kan på detta fåttet alt blifva anvåndt
til fin råtta nytta och all ting finnas rörligt, mun-
tert och lefvande; famt kunna Svenfka Inbyggare
fåledes med gladt anlete ur Svenfk jord uphåmta muft
och näring, och dåraf infkörda en ymnig HERrans
våifignelfe.

(4) ]ob, lifcbcrfiroms påminnelfer vid Sveriges allmänna
och enliulta hushållning pag. 171.
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