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NÅDIGE HERRE! Mine Herrar!

\å ädelmodigt det.var, at aft. jLientenanten Ekeflubbe upoffrade fin
)3 ägendom til Vetenfliapernas tjanft, ock gjorde deras idkare til fi-
ne arfvingar: få ftort var det ock, at Hanfeck bfverlåmna fina ftipen-
dier ochfina Stipendiarier 4 Eder Excellences och famtelige Her-
rar Difponenternas nådiga ochrättvifa vård. Han vifste, at etfå mäg-
tigt Ikydd och enfå lyfande upfigtfkulie lika få [kraftigt upelda lårgi-
rige ynglingarsflit och åhåga, fom det undfångne underftbdet lindrar
det bekymmerf hvarmed Lyckans karghet plägar qväfva deras f®illefs.
Mer än et år är förflutit, fedan Eder Excellence och famtelige Her-
rar Difponenternenåd-gunftigaft behagade lämna mig del ti bägge des-
faförmåner. Närvaranderinga arbete värdes Eder Excellence och fam-
telige Herrar Difponenterne nu nåd-gunftigft anfe, både fåfom ef ve-
dermäle af de liftiga känflor af tackfamhet , med hvilka jag emottagit
det underftöd, hvarmed Eder Excellence och famtelige Herrar Difpo-
nenterne mig bevärdigat, och tillika fåfom en fbrftling af de hmjka-
per jagfbkt förvarfva- mig i den Lärdomsgren , vid hvilken den mig
nåd-gunftigft tildelte upmuntran är fäftad. Med djupafte vördnad har
jag den nåden atframhärda

EDER EXCELLENCES,
och

Samteli^e Herrar &ISPONENTERNES

Alldraödmjukafte tjänare..
SAL, KREANDER.



Kongl Maj:ts Tro-Tjänare och BIBUOTHECARZE
vid Kongl Academ. i Åbo,

Hågädle och Vidtberåmde,
Herr Mag. HENRIC GABRIEL PORTHAN.

Kongl Maj.ts Tro-Tjånare och SECRETERARE
vid farorna Kongl. Academi-e,

V ålädle och P"idtherömde,
Herr Mag. MATTHIAS CALONIUS.

KYRKOHERDEN i Pyhåjoki Sokn,
Vålärcvårdige och Håglärde,

Herr Mag. JOHAN WESTZYNTHIUS
RECTOREN vid Triv. Schol. i VVafa.

Välärevördige ochHåglärde ,
Herr Mag. CHRISTIAN CAVANDER.

Infor Eder rnine Herrar, utier jag mig, at fafom et ringa vordnadsof-JL ferfå nerlägga närvarande afhandling. Den tilhår Eder, ty den är en följd
af den utmärkta ynnefl och fynnerliga ömhet, hvarmed J vårdat mit jniUe
och min lycka. Men förläten, mine Herrar, at en lärjunge affä fora
Mäftare frambär et fä ringa lärofpån. Forefållen Eder en fvng telning af
en afhuggen flarn, hvilken, blottftäld får luftens och vädrens väldfamheter
varit lämnad til fit egit ode, men af några Välgörande Händer b lifvit up-
tagen, [kött och fkyddad: at famma telning ftraxt ej kan ofna en behagelig
blomma, och än mindre bära en fmakelig frugt, det, mine Herrar, går min
urfäkf. Med all vördnad fra?nhärdar jag at vara

Mine Herrar.
Eder

Oimjv-cafte tjSnate.
SAL. KREANDER.



§.x.

economien har haft lika öden med de andra Vetenfl-aper-
na. Lika odlad och anfedd med dem, i de åldre tider-

na, blef Hon åfven tillika med dem, af Barbariets mörker öfver-
höljd. Sedermera, 4k Hon åndteligen uplligit ifrån fin förra glöm-
flka och förnedring, och, vid början af detta feeulum, fatt (ig vid
de andra Vetenfl-apernas fida, har Hon åter både i ljuft och
iedt delat deras öden. Ömfom firad och föraktad, odlad och
vanhåfdad, har Hon dock [altid haft några förnuftiga idkare, fom
med all ähoga fökt uplyfa, rikta och regelbinda Vetenfkapen,
men ann flera, hvilka tvårtom förmörkat, förnedrat och grum-
lat henne med förflags-meningar, gifsningar, jfalfka rön och
flutfatfer. Bland deffe fenare igenkänner man lätteligen en Tull
och, Ellis hos Engelsman, en Dithmnel hos Franfofer, en Kretfchmar
och Neuman hos Tyftar (a) Det kan val ej nekas, at ju deffe
med flere Oeconomifke förflagsmakare anfenligen utvidgat Ve-
tenfkapens grånfor, och otroligen gagnat henne, åtminfto-
ne i få måtto, at deras hypotheier gifvit anledning til hvarje-
jianda ämnens nogare fkårfl-odande på alla fidor: men få år det

A åfve
00 3fr- Ltete.n[tKidct MuNCHHAUSENS fortråifelige Banfvater Företalet til uo Stycket;

2 delciip fid, XIX och XX,
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äfven bevifligt, at de livarken upfökt, iitftakat eller följt några
viffa och allmänna., lmfvudgrunder, på fivilka Oeconomien, fa-
fom en vetenflkap,. bör ftödja % De hafva endaft arbetat på
at förbättra några af defs mindre delar, utan. at hafva förmått
med uplyfta ögon och på en gång ofverle det kla och dels fam-
manhang. Man har putfat grenarna, och "'klippt tapparna, men
vanvårdat och förglömt■ fjelfva frammen och roten. Följden af
allt detta år, at Vetenftaperis fyftem. ånnu år vacklande, få lån-
ge vi icke fått fatt uppå viffa och ofvikeliga hufvudgrmxler, (£) kvil-
ka man kunde åberopa g fåfom axiomer. Såfom fådane upgifvas
val flere, men mit åndamål år blott at fkårfkåda et enda. I al-
la våra Hushålls-flkrifter åberopas fåfom et från alla undantag fri-
kåndt axiome: Jng är åkers moder (c) I anledning håra? har
man i alla uträkningar förft fäft fit ögnamårke uppå ,ången, och
byggt all fm Oeconomie uppå Hö; (ä) Men under få ifrig åhoga
och tilgifvenhet för Ångfkötfeln, framftåller dock det Kongl.
Svenfka Patriotifka Sållfkapet til Allmänheten en fråga: om Jng-
fliotfd.är nödig i Sverige? eller om icke fårdelagtigare vore atfida*Bojkapm med fädf Et få uplyft Sållfkap ville låta (det Allmänna
efterfinna, om icke den grund, hvarpå man fotat Hushållningen
år för mycket lös och flipprig, at bara en bygnad, fom (kal-
kunna förhjelpas til fin råtta höjd.

Då nu både min fmak och fkyldighet fagt mig, at jag bor-
de utgifva någon afhandling i Oeconomien, har min hog fallit
uppå detta åmne. Jag har tyckt mig finna, at det af Kongl
Svenfka Patriotifka Sållfkapet til pröfning upgifne Landtbruks-

fyltemet
(fe) Genom Kongl. Svcnfka Patriotifka Sållfkapcts Handlingar hafva dock.i fynnerhet den

Allmänna Oeconomiens hufvudgrunder mycket blifvit uplyfta. Herr Ingenicuren
MODEER har ock utgifvit en tånkvårdig afhandling om de famma.

(eyTomt dr åkrens '.noder heter det i 6 Cap. B, B. L, L. Dåraf har man formodeligeiv
gjordt den Oeconomifka Canon: ang år åkers moder, hvilken alldrig diredte år
fann; ty det år ej ången, utan Bofkapen, fom underhåller åkren.

<_i) Vår ftora Oeconom Herr öfverfte LicuCenanten BOJB börjar fm Landthushållare, ficj^
I, at jag går begynnelfen med ången, tärer ingen förundra fig ofver, fom hafver-någariunda begrepp om Landtbruk. Ången ar grunden til alt hvad enförjigtig-
Hushållare går fig förflag uppå. Och Herr Lagman KÖNIG ifäger i lin Lårdoms-
ofning fid, 61 4 tom. Et Landtbruk utom ang år en kropp utan fjål.

(t) Frågan utfsttes 1771 at befvaras til 3774 års flut, fe Dir, Salvii lärda Tidning far
fur 1771 N;o 19,
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fyflemet innehåller et af de enklafte och dårjåmte kraftigafle fatt
at uphjeipa både åkerbruket och Bofl_apsfkötfeln; at detbidrager
at fimplifiera vår konftigt borttrasflade både Allmänna och En-
(kildta Oeconomie, och at det tjånar til at både båft anvånda
och föröka vår lilla folkmängd, m. m. Men hade jag dårjåmte
ftraxt i början kunnat infe, huru vidftråkt och magtpåliggande
detta ämne år, få fkulle jag ingalunda varit vågfam nog at företaga
mig det famma. Hvar och en finner, och jag fjelf aldramåft,
at den framftållde frågans befvarande i hela fin omkrets, for-
drar få vidftråkta inHgter i Rikets hela både Allmänna och* En-
fkiidta Oeconomie, famt få djupa tanke-och uträknings-gåfvor,
-at de möjeligen ej kunnat famlas eller ägas af mig. At full-
komligen reda ut et fa vidftråkt, tvetydigt och benigt åmne, kan
ej biifva andras ån fullmogne Oeconomers lott. Dem tikom-
mer ock, den lyckan, at tåfla in för et Kongl. Svenfkt Patriotifkt
Sållfkap, hvilket med gifmilda och tackfamma händer betalar en
hedrande fkatt åt det Snille, fom vifar fig hafva ftyrka oeh mod nog*
at omfatta hela detta åmne, och uplöfa alla defs knutar. För
mig, fom fkrifver iannan och långt mindre affigt, kan vara nog
-af, om jag blott kan gifva en ungefärlig grundritning af detta
åmne, få vida det kan lampas uppå min fofterbygd Finnland. En!
fullkomlig afhandling har Allmänheten at förvänta genom nämn-
de SålHkaps berömmeliga åtgärd, då det blir för mig en 'fagnad
at råttas och uplyfas i de delar, i hvilka jag ej kunnat undvi-
ka at mifstaga mig och fara villfe.

S--,
Kongl. Patriotifka Sållfkapets fråga och med den famma mit

åmne innefattar 6 andra fmårre frågor, hvilkas utredande gör
fvaret på fjelfva hufvudfrågan. i:o Bör underfökas omall flags-
Bojkap lika få val trifves af fåd och halm fom af ho? och om
få år 2:o Huru en fädan Bojkaps fiffel bör anfidllaj 3:0.
Huru mycket fäd Jkulk upgå at fälunda ftilla et vifst antal kreaA
tur? 4:0 Huru mycket /.<-» famma antal kreatur nu däremot, vmu
ligen fértäf: ? 5:0 Huru mycket fäd vore at förvänta af fam\

A 2 ma
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ma förd, fom nu frambringar et vifst qvantum ho? och åndteli-,
gen 6:0 livad nyttan och följderna vore af en fådan Bojkapsjköt-
fel, både i den \ Allmänna och'Enfliildta Hushållningen? För at på-
liteligen kunna befvara alla deffa frågor, har jag trågit rådfrågat
få mänga både lefvande och döda Oéconomers förfarenhet, fom
jag kunnat; (_?) och ehuru de alla varit med mig i hufvudfaken
oenfe, få måtte jag dock békånna, at deras uplyfningar åro de
famnia, fom handiedt mig på den villfamma våg jag mig
'företagit.

5-3-
Då jag nu genaft. ville .gå til det utftakade ämnets utredan-

de, nödgas jag förut ftadna vid en billig fråga, fom Låfaren ■ tori-
de vilja, hafva befvarad, innan han låter fig förmås at tånckä på
_jelfva,hufvudfaker^s möjelighet. Han frågar: MåmvnågonförfUt
at föda Bojkapen med fäd? eller månne detta blott år et profet af
någon thsoretijk Oeconom? Jag fvarar förft, at det icke allenaft
år förfökt, utan ock varit i bruk, redan i hela 40 fecler, hos et
de4 lyckligafte Folkflag i yerldeg, fom dårjåmte framför atödva år
4ct kunnigaile 9cla förnuftigäfte i Hushålls-vetenfkapen^ jag me-
nar Chinefaren.] Ingen af alla de många Refe*Befkrifvare (^) utre-

der
(..) Ibland de förre bör jag med all tackfamhet nåmna vår ftore Landthushallare Herr

Profejfcren $OH.KRAFTMÄN, hvilken utibrefbehagatmeddelamighvarjehanda an-
märkningar i de ämnen, i hvilka jag mig hos honom rådfrågat; och i fynnerhét
den af fine infigter i flere Vctenikaper fä val kände Herr Kyrkoherden E. LENC-
QUIST i Orivefi, hvilken i närvarande åmne meddelt mig et fkrifteligt och grun-
deligt yttrande. HerrKyrkoherden INDRENII godhet får jagbåttre fram omnåmaa.

_-(6) JJct år högft förunderligt, at i ingen annan refe-befkrifning, ån uti Voyages d* un
PPälofophe fom hår nedanföre citeras, något namnes, huruvida i China finnes nå-
gra angår eller ej. Du Halde fom i 4 flora tomerj. 4UO famlat alla möjeliga un-
derrättelfer om China, nämner ei et enda ord härom,, mer ån Tom. i fid. §_>♦

hvareft han talar om et ftort felt af åkrar, och fager at på et helt öguamått ej f_g«
r.ägra ångar. Ja, uti hela Hijloire' generale des Voyages, livar.'., refebefkrif-
ningarna om China intaga 7 Tomer, nämligen ifrån, dtft 18 til och med den 24
_nam_.es ej eller någo. om Chinefarenas ångar, antingen fådana hos dem finnas el-
leer ej. Def förefaller en Låfare nog fremmande, at ej en enda af få berömda
och talrika Refebefkrifvare fom Nieuhof, Montanus, Navarette, Le Comte, Gemelli^
du Halde, anmårekt en omftåndighet, hvari det land, fom de genomreft och be-
ikrifvit år fkildt ifrån alla andra Länder. Det år fant, at då de berätta, ået hvar jord-

-. tårfva i China år uptagen til åker, man dåraf låtteligen kan fluta, dt der ej
fte fiaHé.9 några ångar; men hade det ej föftjent fin egen anmärkb ing.
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det detta båttre, ån en Anonym hviken fåfom Philofoph och
Oeconom berättar fig kringreft både Afien, Africa och America. (c)
Hans tankar anföre vi hår få mycket hålre, fom at han uti Chi-
nefarenas exempel både lämnar ofs plan til det fyftern, fom vi i defe
efterföljande vilje bevifa vara det enklafte och fördelagtigafle, och
hans reflexioner åfven torde vara defamma, fomgifvit någon flor och
tankande Oeconom hos ofs anledning til den anförda frågans fram^
ftållande. Han fager, at China innom fin vidd, hvilken han ut-
fatter til 360,000 franfka qvadrat mil, innefluter|en folkhop, fom
af fomliga räknas beftiga fig .til 300 millioner, och fåleds långt
högre ån hela Europas folkmängd, (jt) Philofophen anfåg en få
talrik folkhop med förundran, och började nåftan tro at Chinefa-
rena uptåkt någon hemlig konft, at få kunna öka få den och mat-
varorne, at de kunde förflå åt en fa flor folkhop; men då han
befkådar landsbygden och följer åkermannen i fina arbeten, fin-
ner han at hela deras hemlighet beftod uti at väl och behändigt
upfcaga åker, at rätt plöja och på rått tid befa den famma, och at
til åker nytja all fin jord. Detta åkerbruks-fyftem tyckes' få når
fom på den fifta :omftåndigheten vara det famma, fom finnes uti
alla våra både äldre och nyare hushålls-böcker och år kändt af
hvar och en den enfaldigafte Landtman; men fager Philofophen
vidare: „Ce qui etonnera l' Agriculteur Européen le plus habile [era
d' aprendre, que les Chinois n' ont aucune prairie, ni naturelie, ni
artificielle, et qiC ils ne laiffent jamais repofer tes\terres. Les labou-
reurs Chinois regarderoient une prairie ■ quelconque comme une terre
en friche. Ils mettent tönt en gram, et par preference les terres, qui-,
fomme ce les que nous facrifions en prairies, font plus baffes, et par
confequent plus fertiles, peuvent etre arrofees. Ils pretendent, qu' un
mefure de terre enfemencée en grains rendra antänt de paille, pour
nourrir les animaux, qu'velie auroit rendu de foin, et que par leur
methode on gagne tont le produit ; en grains pour nourrir. des horn-
mes, fauf a partager avec les animaux une petite partie de ce grain

A-3 \ru
{c) Voyages d' un Philofophe, ou obfervatkms i«r les moenrs et les arts de petfples de

V Afrique, de P Afic et de 1* Åroerique, a Yverdon 1768 fid. IOS, 105».
{d) Se J. P. SiiSSMlLCHSdieGottlkhe ordmn-ig in du Verenderungen des menfclilickengefchkhts 3. upfeg. $. Töm, f, 214 och■'■_._■?,
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f iifen trouve du fuperflu. Voila kur fyfteme fuivi-d' un boitt der einpire al' autre, depuis /' origine dela Monarchie, & confirmé par
experience chez la nation du monde laplus intentive a fes inierets. (e)

Men det år ej allenaft af Chinefaren, utan ock af förnuftigt.
hushållande folkflag i Europa, förfökt at föda bofkapen med fäd.
På flera flållen i Tyjkland, Spanien , Frankrike har man funnit;
fin räkning härvid. I fynnerhet år det brukeligt i Ståderne. Men.
hvad fl.al jag åberopa mig långvåga och fremmande exempel,;
då i fjelfva Finnland detta fbdrings fått långe fedan varit vidtagit, ii
fynnerhet i de norra delarna af Savolax-Tavaftehus och Biörneborgs i
låner. (/} Vi böra faledes aldraminfr, mifstro möjeligheten ochl
nyttan at föda bofkapen med fpannemål,.-då en del af vara Lands-,
mån förelyfa ofs med fit exempel, och vi af deras erfarenhet kunnat
låra 'det båfta fåttet at verkftälla. detta fordringsfatt. j

. ■ ■. i
S-4- {

De exempel jag anfört torde öfvertyga hvar och en billigl
Låfare, at det åtminftone i fig fjelft. år möjeligt at fköta Land-|
bruk utan ångar, men vid närmare efterfinnande, huruvida detta!

fkal<
(é')Se ofvan nämndeVoyagcs d( un Pi.ilofophci. ioq. Håreffkulleman genaft vilja fhita, atan-

tingen måite Chinefarena äga en fardeles frugtbårandc jordmon, eller hatv3 dcJ
uptiikt något fardeles {iitt at göda äkren4 eller ock hafva de ingen bofkap at un-j
underhålla; men alla deffa 3 flutfatfer Sto falfka. Hvad det förfta vidkommer, fl
intyga Refebefkrifningarna, at <leras jordmon i gemen ej år bettre ån vår. Man'
finner hos dem fom hos ofs på fomliga Italien god, pä andra medelmåttig och fom-!
ligltådes en fvag och mager jordmon. Den beftår hos dem fom hos ofs af -"era,
mylla och* fand. De kanna mergelens nytta, betjäna fig af fallter, Kalk, afka, hår
och alla djurs aftråden, i fynnerhet all fpillning efter månnifkor, och n.r dem try-
ter gödiel, få förbättra de fin åker med jordblandningar. De hafva en Itor myc-
kenhet af häftar, kor, oxar och all annan bofkap, och huru -kull-* de ock annars
kunna göda och underhålla fin jord,hvilken allt år ,åker, och aldrig ligger i trade,
utan godes fom våra trägårdar. Sin bofkap föda de, utan ångar med halm,
rötter, bönor och all flags fpannemål; fe allt detta i fåmma Voyages d^unPUlo-
fophe fid. 112. Och dirHalde tom, 2 fid/75, 77. "

(j~) Störfta delen af hemmans brukare i defTa ,provincer hafva föga några Ängar. Hattar-
na föda de med hackelfe och fäd, Korna få fållan, annat ån langhalm. Åt fåren
gifva de det lilla förråd af hö fom de fig fprfkaftat. Dock finnas några, fom bådci
åt kor och häftar gifva något hö, men totaliteten fodrar dock Bofkapen endaft med'
fine fvidjors afkaftning} »vårigheten at affåtta fin fpanmål har lärt den. et fodrings-
fått, hvilket om det rätteligen anftålles, år ingalunda at forkafta, I
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.{kal vara låmpeligt til Sverige, torde honom förefalla hvarjehan-
" da inkall och motfkål, af hvilka jag nu förut vil undanrödjajde
I fläfta, för at fedan obehindrad kunna beviiä den fats jag drifver.
. Man torde 1:0 fåga: det fom paffar fig til China och Tyfkland
, kan ej lämpas uppå Sverige och ån mindre uppå Finnland. Hu-
:ru lång år deras vinter emot vår? vi tryckas af et kallt Climat,
i kvara/i jorden näppeligen kan truga fram en måttelig Jkörd til folkets
iföda: årsväxten /kådas hos ofs fom oftaft af froftnåtter, af hvil-
\ka en enda då kunde rycka födan undan både månniJJior och bofkap,
i kvitta bagge då fbreftode en digerdod. Hvad detta fkål vid-
i kommer, få år det i fanning mera med ån mot min fats.
.Jag medger väl, at det fom paffar fig til et land, dock för Cli-
tmatets olikhet ej genaft kan lampas pä et annat. I England nyt-
jas hvarken fpiåll, fledor eller fårhus; (a) men om någon i an-
ledning dåraf ville föreflå, at man äfven i Sverige borde af-
fkaffa dem, fa fkulle Allmänheten fåkert dömma etfå fmtligt Snil-
le til dårhufet, eller åtminftone anfe honom för et lefvande dår-
jhus. Men hår år faken helt annan. Här påflås blott at Bofka-
"pen fkal födas med fåd; och låt då vara at Chinas och Tyfklands
iClimater åro olika med Finnlands, dåraf följer dock icke, at vårt
[Climat ej kan frambringa fäd. Erfarenheten fager ju, at vår jord-
[mån år åtminftone lika fädgifvande fom de födrare orters (Jf)
: Defsutan, då det medges, at man kan med fördel föda bofkapen
"med fäd i några få månåder, få medger man med det famma
.möjeligheten at föda dem i flera; och at det vårkeligen kan ock
"_ke i Finnland hela 7 månader med fördel, det år påtageligt af
■ Tavaft-

(fl) Se Herr P\W/£SWIS' Awericanfka refa tom. i. lid, 151 152.[(b) Hr. Profefl*. KRAFTMAN fager i'fina förd-ifn ingår fid. jo. De refande mafe inty-
ga, at jordnioni Sverige och Pinnlaiidärgcmenligen båttre ån annorjiådes. I Ty/Hand
jkolade båjle Hushållare icke gå högre an til$:te och g:dekomet, dä vi likväl k

\ fligafd I.o:de och 30dekornet. Det iö:ae, iaidc och i6:dekomet, årohos ofs icke ovan-
lige. ,:de kornet år dock de? allm.i.naf-e, TiJ och med i fjelfva Paldamo, fom
5r norra Polens granne, fäs gemeiiligen ifrån 10.de til 20jde kornet. Se Herr
Candid. APPELGRENSnyligen utgifna Difput. cm Hushållningensuphjelpanäe i Pal-
damo Sohn. Då dåiföre Herr deBEAUSOBRE i fin ititroducYicw Generalc a /' ecude
de let- Poiitiqve, drs Finances & du Cömnv-rce, trykt I7<<4> fid; 32, fager at Sve-
riges jordmon år få ofrugtbr.r, at vi nödvändigt altld måfte lida brift på fäd, rö-
jer han dårutirfnan lika. få flor kännedom af värt land, fom då han några ildor
förut fager, at Sverige ånou följer den gamla f_ylen t
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Tavaftlåndningarnes och Savolaxarenes ofvan anförde exempel.
Men jag vil medge, at vårt Climat år obändigare ån de -anförde
orters; hvad följer dåraf? Jo, at vi böra vara~ omtånkte på åek
förbättrande och mildrande. Men huru fkal det kunna fke? dår-
til år intet båttre råd, ån at upodla våra ohyggeliga kärr och
moras, onyttiga vretar och ödesmarker, (c) hvilket fnart fagt år
omöjeligt, få långe den fördom ibland ofs herr(kar, at bofkapen
nödvändigt fkal födas med hö.

Hvarken har Landtmannen förmåga eller vilja dårtil; icke
den förra, ty nåftan flörfla delen af den karta tid, fom jordens
fköte år för honom öppet, nödgas han använda uppå fina ängars
fkötfél" och bärgande: ej eller kan han hafva någon kraftig vilja at
utdika deffa måffar, ty ftörre delen af dem utgör hans ång, hvar-
före han tycker dem vara nog nyttiga och väl använda, då de
gifva honom hö. Håraf händer, at, deffa måffar, medelft den
froft fom de i fig hyfa, och höll och vår ifrån fig gifva, hämnas up-
på den ofkyldige Landtmannen, fom omöjeligen hinner, om han
ock ville, utdika dem,och fom förnågrafåhöfirån, dem han ofta måfle
nödvändigt famla ifrån deffa måffar, mifler hela fin årsväxt. Men
om han ville åfidofåtta all ångsfkötfel, få fkulie han flraxt finna,
at deffa måffar och kärr i fit vatufulla läge, åro honom alldeles
onyttige, och han finge dårjåmte både tid, förmåga och

4 vilja at
upodla dem (Jffr* §. 12.) Härigenom (kulle då de befarade
froftnåtterna- nödvändigt forfvinna, ty då man tilfloppar källan til
det onda, forfvinna defs verkningar. För öfrigt anfer jag det
inkall, fom göres af froftnåtterna, vara nåftan lika få olåmpeligt,
fom om jag påftode, at ångsfkötfeln i fynnerhet dårföre |ej lönar
mödan, emedan den någon gång kan (kådas af ångsmafken; el-
ler om någon fkulie anfe det dårföre ej vara rådeligt at byg-
ga eller köpa hus och gård, emedan en vådeld innom par tim-
mar kan lägga den i afka, utan påftå at man, för den orfakeni
(kull, borde delogera Eremiterna och bo i bergshålor eller j

fkoge;
{c) Se om Climatets förbättring en omfiåndeli^ och gruadelig afhandling af n. v.Reffioi

Magn. Profeff.och Bddd, GAUD. uti hans Syflematifkg, inledning t^Svsrifka hnå\
Jhotfeln Tom i, Cap. 1. --?<■ \



9
fkogea. Männifklig omtancke har lärt ofs flera kraftiga medel at
afhålla, mildra och öfvervinna vårt lands arf-fiende Froften-, (d)
men åro de ej tilråckelige, fa kunna froftnåtterna ej annorlunda
anfes, ån fåfom GUDS hämnde-domar, hvilka fa väl kunna träf-
fa ängen, fom åkren. Huru ofta händer icke, at en regnaktig
höbårgniugs-tid infaller, hvarigenom Landtmannen förlorar en
flor del af fit hö, och den öfriga förfkämmes; då han med et fa-
dant foder intet allenaft intet har at vänta någon lönande afkaft-
ning af fina kreatur, utan ock bör bereda fig at mifla dem genom
peft, och at fjelf blifva fmittad af deras fjukdomar (fe vidare § 13.)

2:0 Väntar jag det inkall: vi khpa mycken fpannemål utrikes ifrån,
endaft til manni/kornasföda, hurufkalden dåräcka til åt bofkapen? Detta
af fpannemålsbriften tagnafkål år lika få fvagt emotmin fats, fom det år
emot en fri fpannemåls utförfel. Jag fkal i det efterföljan-
de, §. 13 vifa, at vi genom det föreflagne hushålls-fyfl-emet fko-
la hafva tilråckelig fpannemål at föda ofs fjelfva och vår bofkap.
och jämväl til äfventyr s at återfå de penningar, fom för fpannemål
hårtils utftrömmat ifrån ofs til utlåndningen. Defsutom bör jag
anmårcka, at min födilobygd Finnland, fom egenteligen år föremå-
let för min underfökning, ej år utlåndningens Penfionaire och
(kattdragare, hvad fpannemål vidkommer. Tvärtom har Finnfka
landsbygden et rikt öfverflöd at aflåta til fina fläder, hvilka
dårföre årligen utfkeppa et quantum fpannemål fom beftiger fig
öfver 40,000 tunnor.. (V)

3:0 Torde ock någon invanda: Det är ej mbjeligt at updi-
i ka kärr och myror, at förvandla alla ängar til åkrar, m. m. Detta inkall
- utmårkar den handfallna driftlöshet, forn öfver allt herrfkar i vår. hushållning. Man tror at allt hvad man ej _des göra, år ogörligt. Non
- putantfieri, quidquidfacerenonposfunt; exinfirmitatefuade virtutefertmt
\ B fenten-te.

(i) Se Herr D, HÖGSTRÖMS tal, om orfakcrne, hvarföre fåden mera fkadas af köldpå
fomliga orter i Norrland, än på andra,

(ti) 1 Herr Bergmåft. Bar. HERMELINS tal, för Kengl. Vetenfk, Aoad. om Näringarnas
forhällande uti Rikets färfkilda Landsorter, fid, 9 utfåttee detta quantum, i an-
ledning af Tull fpeciaL-T och Forpaffnings dagböcker, til 45,000 tunnor.
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fentehtiam. (f) Om famma tiltagfenhets ande uplifvade ofs, fom
en delutlåndningar, få fkulie dylika klagomål hos ofs fåfom hos
dem, anfes för lojeliga. Hvarföre kan Chinefaren dana fjelfva hål-
lebergen til åkrar? (g) Har icke man gjordt fruktbärande trägårdar
på fjelfva den torra och brännandefanden i den Årabifka öknen? (H)
Har icke Holland ifrån et fumpigt tråfk höjt fig til en af de
flörfta magter i Europa? Och vårt rafka folk fkal likväl ej tros
kunna upodla de fetmylliga och til flörfta delen väl artade mås-
far, fom hos ofs finnas? Om någre af dem vore otjånlige til åkrar,
fa kunde de odias til betesmark, eller löflkog, eller ock, i brift
af allt detta, lämnas til våra efterkommande, fom torde ån göra de'
prågtigafte luft-gårdar, af de måffar, dem vi ej tröt vara mö-
dan vårdt at upodla.

4:o*Kunde man invända: Om det ock vore w°j'digt, at af ångar
och kärr upodla fa mycken åker, fom kunde gifva tilräckelig föda åt
månnijkor och fä, få vore dock omöjeligt at vid magt hålla en fåflor
åker, och hvadan fkulie tilräckelig gödfel tagas?
Huru det blir möjeligt at fköta all den 'erfoderlige åkern, det
kommer jag frambåttre at utreda-, hvarföre jag ber om låfarens
tålamod: men hvad gödfeln vidkommer, få fvarar jag förfl, at den
nu få mycket mera bör vara tilräckelig för åkren, fom at ången
miftar fin rättighet dårtil. Deffutom bevifes i efterföljande 10 §\
at bofkaps (kötfeln härigenom nödvändigt fökas, hvaraf följer at
gödfeln likaledes måfle ökas. Erfarenhetenfager vål,at bofkap,
fom med fpannemål och hackelfe underhålles, icke lämnar fa myc-
ken gödfel, fom den med hö fodrade ; (i) men famma erfarenhet
fager ofs ock, at fpillningen efter deffa grutftöptakreatur år långt fe-

tare

(f) SENECA epift 71.
(g) Se DU HALDEtom z'M. 77.
(hy Se Voyages deMr. SEAIV dans plufieurs provinces de la Barbarie et du Levant

Tom. n, p. 85*
(t) Detta inhämtar nian. af Tavaft- och Savo-låndningar. Men få lår ock det vara en

orfak hårtil, at de på intet fått åro mone om gödfeln, åtminftone ei om defs för-
ckapde. Deras måfta åkerbruk beftår i fvedjande, dårföre betarfva de ock ingei
"gödfel. Deras häfta* aio ock i^an inne om vinteren, för deras långväga refoi
_kull, til ftådern-a.
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t are och kraftigare, (k) och man vet, at det mera år godheten-ån
■myckenheten af gödfel, hvarom en Åkerman bör vara forgfållig.
"At gödfeln (kal-vara tilräckelig, år ej at tviflä, om 1:0 i aktjta-
ges at åkren rätteligen indeles-, den tål vara deld åtminftone i 3
(kiften, med hvilkas fående, trådande och [gödande ftåndigt om-
våxles, ty„ et åkerflycke, fornt. e. af rågbårande år aldeles ut-
magrädt, kan likväl frambringa det fl-önafte korn^ och når lödan
för kornet år til ända, få bår det likväl i några år denkåfteliga-
fle hafra,, (/) Z-O Bör den Landmany fom har mod nog at vidta-
ga det föreflagne fyftemet, vara få mycket fötgfålligare om all
flags gödfels famlande, och tifredande (om ar Åkerbruket, -hvilket
härpå flödjer fig, blir hans nåftan enda göremål. Den Åkerman,
fom lärt lig råtta konften at förfkaffa och tilreda fig gödning, vin-*
ner mera därmed, ån om en Alehemift kunde påfinna kånftén at
göra gull. En rått Hushållare famlar dårföre allting fom han
vet tjäna til et få nyttigt ändamål, fåfom t. e. utom all flag fpill-
ning "efter både månnifkor och bofkap, allehanda annat kreatu-
rens affcap, fåfom ben, hår, horn, hofvar, blod; klutar af kläde
och ylletyger, fågfpån, garfvarebark, afka, kalk, granris, ogräs,
kålftybbe, fpånor, myrftackar. Med et ord: allt det fom har. fin
uprinnelfe ifrån jorden, bor med flörfta noggranhet återbåras
til henne, konften och naturen må då hafva ombytt det
til hvad fkaplynne fom hälft. Detta fpåyrkar jag med] få myc-
ket ftörre rått, fom at det år en hufvudfak i det fyflem jag hål-
ler på at förfvara, och jag defsutom kan i all fanning fåga, at vi i
denna delen åro ganfka kallfinniga och hågiöfa. (m) Genom det

Bra påyr-
{k) Herr BOjE erkänner detta 1. c. fid. igz dår han fager: af all flags gödfel år den

båfl och kpftharafi, fom faller efter foglar och djur fom åta fåd.(0 Se fainma bok fid. _2J,0,
(jn) Chinefifka Lanätman har ftåndigt, då han refer, tvanne åmbare eller Korgar med lig*

Sä fnart hans ök lämnar någon fpillning, uptager han den i den ena, oeh fam-
lar i den andra allt råfkoch affktap han på vägen [finner, fe DU HaLDE. Med
hvzdomfor?; Engelsman famlar all flags gödfel år at fes i HerrPRASSIDISAmeric..refa pä flera fiallen, I Bolland falj.es, i fynnerhet fpillningefter mån_»i_kor, gan-
fka dyrt, fe Herr Lecror ROTHOFS Hushåls Magafin fid. 334. Hos Romarena
var detta åmne i fadan aktning, at ået anfags Gudars vård värdigt, hvarföre de
ock, ibland fine öfrige Gudar, dyrkade en STERCUTIUS, (fe PLIN.II -Hill.
Na^lw.XVlLVap. p) hvilken af Mdcrobius och Laffantius, kallas STERQtfI-LINUS. Hos ofs mäfte gödning nämnas med permifjion.
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påyrkade famlandet fkulie, åtminftone i flora byar och fläder, et
fiort förråd af gödning tilhopa bringas, och låt vara at det ej blef-
ve mycket, fa år det dock den kraftigafle af all flags gödning.
Om en Landtman förftar at 3:0 med jordblandningar förbättra
fin åker, fa behöfver han ock icke mycken gödning. Mergelns
nytta år hos ofs icke obekant, men ganfka litet påfunnit af den-
na förtråffeliga jordart. («) Huruledcs fand på lera, och lera på
knd, bidrager at göra jorden lös, lueker och bördig, har varit
alit ifrån COLUMELLAE tid bekant; och på hvad fått dettahos ofs
båft kan vårkftållas, låres af den vackra afhandlingen, om Finn-
Jka akrens hjelp af åkrenfjelf (o)

5:0 År jag faker at man gör det inkaft: At ehuru man vil
medge, at jorden, nyttjad til Naturliga ängar, ger mindre aflaftning,
än då den användes til åker, få gifva dock Artificiella ängar långt
ymnigare och bättre flda åt bofkapen, är åkrarne. Härvid vil
jag förft anmärka, at intet våfendteligt eller hufvudfakeligt fkilje-
fång år emellan en artificiel äng, och en åker. Bägge (kola de
likaledes upta^as, gödas, dikas, befås, m. m. Skilnaden år blott,
at i artificiella ångar fås ej gernaO?) famma gräs och örtfiag
fom i jäkrarna, och at de årligen ej tarfva likadan fkötfel. Om
jag dårföre medgåfve, det vara få fördelagtigt at föda bofkapen
med artificiel ångs afkaftning fom med åkerns, fa vore det ej
flridande emot mit påflående, hvilket, i allmänhet at tala år det,
at den jord, fom Landtmannen nyttjar til fin Ladugårds under-
håll, bör vara under bruk och ej ligga i linda, ty annorlunda
kunna ej våra vanliga ångar anfes. Jag nekar ej, at ju Engels-
män, Franfofer och Holländare genom artificiella ångar, tagit et

flört
(n) Det år ängfligt, at i denna denna delen ännu i fanning kanfågas om Finnland det fom

TACITUS fade om det forna Tyfkland: quisfcrutatus efi? man vet dock några
nållen åfven hår i Finnland, där mergel funnits.

(o) Författad af Herr Åy.koherden LENCOJJIST och infördi Tidningar utgifne afetSÅLL-SKAPi Åbo får år i\7"?2,N:o 34. och 35. Saken går dårpå ut, at man formerar i la-
dugården en famling af åkerjord i tvä delar, nämligen lera och fand eller mo,
låter bofkapen ligga dårpå och kör fedan ut lera på fand och fand på lera. Så-
lunda, i fynnerhet om denna jordfamling år utfpädd med halm, boffiat, granris,
m, ra. kan man göda en mångfallt ftörre åker, ån på det vanliga fåttet.

(p) Dock har man exempel däruppå at Utlåndningarna med fördel få råg och korn til
artificiella ångar, dem de flå 2 a 3 gång. om året, fe $ 5.
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tiftort fteg til rikedom och välmåga; (jjj men jag vågar dårjåmte
"Ipäfta, at det för ofs år et måjdigare, genare och ftorre fteg, om
.*vi med åkrens afkaftning begynnerat föda bofkapen. 1:0 År detmbje-
4igare, ty vår Landtman har någorlunda lärt fig at fköta åker,
Jjnen at odla och fköta artificiella ångar, år för honom en obegrip-
lighet, til hvilken han föga kan förmås. Af honom bör ej begä-
ras få mycken Botanik at han fkal igenkänna alla de gråsfiagens
Irön, fom man föreflår at cultiveras, ej eller fä mycken Meca-
flik, at han fkal kunna inråtta dammar och fluffar at vatna fina
ångar. m. m. Men ville man fåga, at man förfl borde lära och
upmuntra Ståndsperfonerne at inråtta artificiella ångar, då deras
efterdömme fedan kunde upmuntra Bonden til efterföljd, få vore
dock allt detta fegnes Medici och lenta remedia, fom kanfke; efter
aoo år kunde verka något.

Deffutom år ock det ofvannämnde fleget dårföre för ofs
möjeligare, emedan vårt Climat mera tyckes gynna åkerbruket ån
Ångsfkötfeln. Hos ofs infallerefomoftaftregn ihöbårgnings tiden,fom
gör vår möda med ångsfkötfeln om ej alldeles frugtlös dock föga lö-
nande (rfffr. början afdenne $fid. p.) Våra fetmyllige och målsbelup-
ne härdvailsångar bara ganfka litet hö, men til åker vore de få
tjänlige, at de i förftone ej en gång behöfde gödas. Mångeftå-
iiådes beflår ock vår ängs jordmon af en flyf lera, fom ger nog
litet hö, men år däremot ganfka ffådesmild. Våra kärr bära til
måfladelen nog litet hö, men updikade fkuile de gifva en ymnig
(körd af hafra, blandfåd, bönor, m. m. Hvad i fynnerhet den ar-
tificiella Ångsfkötfeln vidkommer, få gynnas den ej af vårt Cli-
mat fa mycket fom af Utlåndningens, ty gråfet har i et blidare
Climat längre tid at växa, ån på våra karta fomrar, hvarföre
ock Söderlåndningarne kunna bärga fina artificiella ångar flera
gångor om året, men hos ofs kunde det ej (ke. Det vore ock
hos ofs både ganfka kinkigt och koftfamt at inråtta artificiella än-
tgar. Det förra, emedan de örter, fom hårtil plåga föreflås, nåra-

B 3 ligen

q) Se härom företalet til Tyfka öfverfattningen af F.HOMES'Treatife ofAgricultmre,
och U Bon Fermier'f, 170.
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ligen Luzmie, St. Foin och den Spanjlia klöfvern hafva ej en gång
i iödra Sverige röjt någon.trefnad, utan aftynat och efter kart
tid aldeles utdödt (r) och i Finnland hafva de näppeligen velat an-
norftådes fort ån uti trägårds fångar. Flvad åter inlåndfka .grås
och eter vidtråiiar, fä år ånn ej genom inhemfk erfarenhet ut-
rönt, hvilka fom båil tjäna til artificiella ångar; at nu förtiga f

fvårigheten för en Landtman at känna och famla deras frön. At
artificiella ångar måfte blifva ganfka kollfamma och fordra öfver-
måttanmycken gödning, fer man af den befkrifning fom en berömd
Auclor (/) ger uppåjderas uptagande och underhållande, af hvilken
jag fluter at det måfte fordras et Herculis arbete och et Augcce
Hall, at inråtta och vidmagt hålla en artificiel ang.

z:o Kan man låtteligen begripa, .at det år genare at endaft
fköta åker, och med defs afkaftning föda bofkapen, ån at tillika
fköta både åker och ång. Våra fomrar åro karta: arbets tiden
år dårföre hos ofs ganfka kart och den arbetande folkhopen äf-
ven ganfka liten; vi böra dårföre föka Oeconomifka compenäia
och genftigar, hvilka för et mera folkrikt land kunde vara min-
dre nyttiga. England hyfer, innom en mindre area ån Finn-
land, en é- gångor llörre folkmängd ån den Finn-ka. En fådan
folkhop kan hinna med artificiella ångar, och at i et få folkrikt
land vela förkårta arbets methoden, vore fnart fagt at taga näring
och arbete ifrån en del af defs invånare. let fadant ■ land kun-
de det fyftemet fom jag förfvarar, blifva utdömt af famma fkal,
fom den fnillrike och vålbelönte Upfinnarens fpinnråck, på hvil-
ken en perion kunde på en dag fpinna fa mycket garn fom 50
med de vanlige. 3:0 anfer jag det ock i fig fjelft vara af ofs ét

■florre fleg til'rikedom och välmåga, at i et för allt vinlågga fig
om

(r) Se Herr Bartco-Coiumifiarien BER.GII allmänt berömda Tall om Svcnfka ångfhöfelif
fid. 38. , '"if) Lagman KÖNIG i fin Lårdoms ofning 4 tom, I afdeln. Cap. 4 § 4 fager j Den mar'
ken, fom man til ång tjånligajl finner, måfle ilsa 16 månaders tid få ofta (
jas, at den blifver aldeles ren, fedan godas, gödfelnfraxt nedkåras ~ -Jedan jim
med något godt höfrö fom nedharfves; det förfla året bör den ej af bofkap betm

, ej eller flås, hvart fjerde fyller femte år bör brunnen gödfel utföras i Novembe\
månad. m. m. Hvadan fkal en Landtman få tid til et få vidlyftigt arbete, ocl
råd til få mycken gödfel? I
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om åker, ån at börja med artificiella ångar. I följande 5. g,
bevifes med giltige (kål, at bofkapen, med fpannemål och hackel-
fe underhållen, trifves båttre och rantar mera, och i 13. §. fkal
ådagaläggas, at genom den föreflagne Hushållningen vår
lilla folkhop båft blefve använd, och vår Folkbrift afhulpen, at
landets inbyggare kunde hinna med landets upodling, at jorden
härigenom fkulie bringas til ftörre afkallning, at allmän och en-
fkildt välmåga följakteligen fkulie ökas, at Climatet blefve för-
båttradt, och at vårt Hushålls-fyftem blefve fatt på en redigare
fot, m. m.

Men ehuru jag faledes tror mig kunna bevifa ångfkötfelns
umbårlighet ivår hushållning, få hvarkenkan eller-bör jag dock gå in
i den ytterlighet, at utdömma allt hvad äng heter; tvärtom an-
fäge jag det vara ganfka nyttigt, at på de Hållen, där hö båttre
växer ån fpannemål, om annars fådane finnas, för bofkapens rak-
ning inråtta en liten Kryddgård, i hvilken man cultiverade få-
dane gräs, örter och rotfrugter, fom "tjäna bofkapen ej allenaft til
krydder uppå deras föda, utan ock til prefervatif och läkedom
för och i fjukdomår, famt i fynnerhet fadane, fom åro kånde för
at öka-mjölken hos kor, och göra den fmakelig, famt mera fmör-
och oft-gifvande.

Sluteligen bör jag 6:0 uptaga et betydande inkaft, fom jag
föreftåller mig göres emot det i fråga varande fy.ftemet. Man
lårer fåga: Våra hemmansbrukare innehafva näppeligenfå mycket folkr

fom kan hinna Jkbrda den fäd, fom til deras 'föda och utlagor åt-
går'. Ont då ängarne blefve förvandlade til åker, få Jkulle fakert axen
til en del afbrytas och faden rinna, innan man kunde hinna /kä-
ra en få flor åker. Hår möter ofs nu det flörfta oeh vårfta hin-
dret i all vår Oeconomie: Folkbriften. I denna omftåndighet tror

lag den likväl ej fatter något oöfverfligeligt hinder i vågen. Uti
oljande 11 g. uträknas, at et helt mantals hemman, fom med
kannemål ville underhålla en ladugård af 80 kreatur, ej k ömmeI öka fin åker mera ån med 10 tunnelands årligt utlade, och en
I ringa tilökning bör han väl hinna med at fkörda ? då en Skånfk

bo&de
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bonde, fom ofta äger 100, ja i__.o tunnelands utfåde, IVnner bärga!
en fa flor åker. Jag mäfte dock medge, at fkördetiden hos ofsj
blefve nog knappt om tid; men få bör ock märkas, at hö(l-och|
vår-fade ej mognar lika tidigt, och fåledes ej eller på en gång, be-j
höfver fkördas. Man kunde defsutom börja fkörden något tidiga-S
re ån vanligen fker, ty erfarna hushållare intyga, at axen mata
lig nåftan båttre uti fina (kylar ån på åkern i fin våxt; hvarfö-
re de ock upfkjuta med tröfkningen intil det fenafte, ja mången
i Savolax och Tavaftland låter fäden flå hela året otröfkad. Ge-
nom det föreflagne tidigare -kärandet blefve ock halmen muntli-
gare och kraftigare. Defsutom hafva vi ock ända til fena hö-
ften ljufa och ljufliga nätter, af hvilka flörfta delen kunde använ-
das til fkårande, få mycket mera fom at fäden, om den ock vo-
re få långt kommen, at den om dagen rinner, likväl om natten
hänger faft vid axen. Neceffitas feriis caret; och hvilken Landt-
mankunde kalla det odrågeligt, at vid et få angenämt arbete, fomdefr
■år, at af jordens fköte emottaga den vålfignelfe, hvarmed hon
kröner fina dyrkare, tilbringa til och med fjelfva natten. En
penningeman (kulle förmodeligen ej ledfna vid at tilbringa hela
nätterna at inräkna pengar til fin bank; fkulie då en åkermän
kunna ledfna vid det fifta af fina göromål, fom fa rik eligen lö-,
liar alla de förra. Om atlt detta ej vore tilråckeligt, få borde
prccmier utfättas, för dem, fom kunde uptåcka de behåndigafte
handgrepp och verktyg, at fkyndfamt och vål bårga fäden.

Flera inkaft af något värde kan jag ej nu föreftålla mig; hai
ock ej hvarken hog, tid eller rum at vidare uptaga några.

$.5.
Sedan då inkallen blifvit undanrödjade, får jag nu obehin

drad ådagalägga både mbjeligheten, fättet och nyttan at utan ån
gar (kota Landtbruket. Detta kan båft (ke med det jag utredé
de 6 frågor, hvilka jag ig. % utflakat mig til befvarande. i-fl
frågan år, om icke Bojkapen få väl Jkulle trifvas af Spannemål, fot*
af hbf Både fåkens natur och all erfarenhet tyckas gifva hår-i

' ii
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Li fit famtycke. Det fordras ej flor infigt i Botaniken, för at fin-
!! na, at hö icke kan vara et fa kraftigt foder, fom fpannemål. Hö-
l;. et utgörs af gråfens fljelkar, hvilka af Skaparen åro ämnade,
] fåfom til canaler, genom hvilka all den mull och faft fom ro-
,; ten fugar utur jorden, rinner til fröet, fom fåleds år et famman-
drag och en quinteffence af alla de våfendtéligafte och kraftiga-
fte delarna i hela plantan. Spannemål år ej annat ån de grås-
flagens frön, hvika kallas Cerealia, och måfle fåledes vara kraf-
tigare ån blotta ftjelkarna af de grås, fom utgöra våra höflag,
ur hvilka muften antingen redan upfligit til deras frön fom affal-
fit, eller ock har den efter afhuggningen förtorkat. Men ville
man kalla detta blott et (kål a priori, få låt ofs rådfråga erfa-
renheten, hvars vitnesbörd i hushålls-vetenfkapen år ojåfvigt och
bör utgöra domfkålet i alla defs mål. Han fager ofs då, at bo-
fkapen i China, Tyfkland o. f. fl. lefver och trifves ganfka våljaf

* fpannemål oeh halm, och vifar för våra ögon, huru Tavaftens,
Carelarens och Savolaxarens med fåd och hackelfe fodrade Hä-
ftar åro feta, härdiga, lätta, muntra och glimmande. Parade-häftar-
na åro de enda fom \ likna dem, emedan de likaledes til måfla
delen underhållas med (åd. De åro fria för qvarka och dylika fjuk-
domar, hvilka de häftar!fom ftåndigt med hö underhållas, fållan und-
gå, enligt alla Flåftkånnares enhälliga vitnesbörd. Hvad Kor
angår, få veta alla fom hafva ladugård, at då de gifva dem al-
drig få fitet fpannemål, få få de det mångdubbelt erfatt i en ym-
nigare, vålfmakligare och kraftigare mjölk. Det år bekant ät
man i Städerna år ganfka mon om at få köpa mjölk hos Baga-
re och Bryggare; orfaken år, at den förre gifver fina koi
kli, och den fenare måfk och dränk. Hvad kan ock vara
naturligare, ån at de kor, fom födas med fåd, (kola gifva er
god och ymnig mjölk, ty fager en berömd Författare fom egen-
teligen fkrifvit om deffa kreatur: (a) en mjblkeko är fåfom en di-
ftilerpanna; hvad flag jag lägger i pannan och diftilerar, få få?, jag mer eller mindre, bättre eller fämre igen, fåfom defs godhet var
fom inladesi af ftrid fäd blir mycket och godt brånvin, juftridar^
ju mer och bättre; af flb fåd litet och fvagi, ach ju mindre och fva-C gar

(«) Herr S, LAGERLÖF i fin tra&at om mjölkekoiv
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gaer, ju floare fäden var: ju fhhiare och bättre rofor inläggas, ju
tåftbarare vaten äiftikras; äfuerfå ju bättre och kraftigare foder kon
får, ju mer och muftigare mjölk gifvcr hon.

Hvad får vidkommer, få kan jag väl ej anföra Tavaflens
eller Savolaxarens exempel, at beftyrka, det äfven de trifvas gan-
fka väl af hd, ty både den förre och den fenare föder dem me-'
råndels med hö; Men få har jag dock andras erfarenhet at åbe-
ropa mig, til bevis at fårafveln drifves til fin möjeligafte höjd,
når de födas med fåd. (Jf) At halm tjänar til et godt foder för
all flags bofkap, vifar en dagelig erfarenhet: bevis därpå år ock
det, at man utomlands finner fin räkning vid at få råg endafl til
foder åt häftar och fåbofkap, och då afflar man honom innan
han hinner fkjuta i ax, och ledan å nyo, få fort han någorlunda
hunnit våxa til, hvarigenom man kunnat efter et utfådefå sflot-
ter, nämligen 3:ne på det förfla året, och a;ne på det andra, (c)
Jag medger, at en fa tidigt (kördad halm år muftigare ån den
fom burit fåd: men all den kraft och muft', fom ifrån hah-
men upfligit til fjelfva fäden, återftåiles ju henne, då fåd ftrös up-
på hackelfen, ftfom i det följande iåres. Vare flörfte Oecono-
mer, ehuru de alla åro ifrige Gynnare af Ångsfkötfeln, vitna
dock, at {i väl fäden fom hackelfen åro en 'ganfka tjänlig och kraf-
tig föda!för bofkapen. Jagnämner HerrarBOJE (d) BRAUNERf^)

GADD
.(_») Med hvad fynncrlig fördel Herr BOJE låtit gifva fpannemål ät fåren, omt-..lär han

på flera ftällen, i fynnerhet fid. 72, 318 och 519. Jag har ock en päliteiig, vin.
derråttelfe af Herr Comminiit. Mag. FORSINIUS i Kauvatza, huruledes han, en,
daft i några veckor låt föda en gumfe med hafra och rofvor, och fick vid defs-
fiagtande et det fmakligafte exh fetafte kött, jämtefexton marker talg. Manne
det icke lönte fig? ock kan man icke åfven håraf f luta til nyttan af at föda bo-
fkapen med fpannemål?

O) DUHAMEL eletnens d' Agriculture tomt 11 fid. 153 och Herr BERGII tal, om Äng-
fkötfetn fid. 2,5,

{d) L* c. lid. 153, K-4 berättar denne ftore Oeconom, huruleds han blott med halm f
en tid ,'fodt årligen 100klafbundna nöt, förutan häftar och.far, med f-örfta förmon,
och lägger til: jag törs ej tilkånna gifva allt det gagn och nytta, fom den omtalte

fkötfeln tilfkyndade mig, affruktan at blifva anfedd för florfknjtare. fid. 357 be-
fitrifver han åter huru häfta fattet at göda oxar och kor, är med haekeif-y böne-
art-och hafre-n_jöl och fager fid. 3-8. Kunde jag rått tilkånna gifv'afruglen af
denna forplågning, få fkulie du förundra dig, min låfare; ty på 2 månader kan
man göra en oxe Jafet, at han knapt kan åtas för fetma, och har jag haft den
oxe,fom jagfått 5 Lispund talg utur* Kor kunna åfven vål fetas på famma fått

(_r) l fine tankar vid fhpljelen och nyttan afBofkap och fjäderfä tid* 25 fager denne likaledes
ftore
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