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som med den ifrigasie äbäga at gagna Fäderneslan-
det, äfwen förenen de qrnndeligaste insikter i alla de
wettenffaper, som hufwudsakeligen bidraga til et LandS
sallbet och walmägo. Landet har redan, under den
kort» a tid Eder Höga Näde warit desi Styresman,
rönt sa mänga prof af Edert wisa bemödande om
desi wäl, at det ej annat kan, an i Eder wörda en
öm och uplyft Fader, som grundat desi wälfard för
tilkommande tider, och med bett yppersta sorgfMghet
bidragit til det stora andamälet at göra memMorlnckeliga. Upeldad af den listigaste högaktning, sä förHögwalborne Herr Landshöföingens odödeliga fortjew
ster om Landet i gemen, som den Höga ynnest min
hemort och min kära Fars hns i synnerhet ätnjntit,
har jag understätt mig, at ät HögwalborneHerr Lattds^
yöfdingen upojfra detta ringa Oeconomiffa arbete.
Uptag det Nädige Herre, säsom et prof af den dju«
paste wördnad, hwarmed jag til mitt sista har Mden
at framhärda
Högwälborne Herr Landshöfdingens och Riddarens,

Bder Hsga Nädes

VldrzzdmZukaste tjenarz
ISAAC 3ctt^oOZK^3.



ÄONgl. Höf-Rätts I/iquidations Commiffarien Och
vice Krono Befallningsmannen,

Hdel och Högaktad

©m* ISAAC SCHRODERUS,
Min Huldaste Fader.

Elfwen de minsta wälgärningar fordra et tacksamt sinne
hos den som de samma ätnjutit; Sä mycket mer förbinda
mig de otaliga ömhets och kärleksprof , hwarmed jag
ända iftån mina spädaste Hr afEder blifwit öfwerhopad,
tit den wördnadsfuttaste erkänfla och tacksamhet. I haf-wen haft hwarken omsorg eller kostnad ofpart) wid min
upfostran: Edert bemödande om mitt sanna wal, min
lycka och fortkomst, har warit outtrötteligt: Ja med fä
ord fagdt: Jag har af Eder rönt sä mänga och oförtjenta
wälgärningar, at et barn aldrig kunnat fordra eller ä-
stunda dem fiera af ben ömmaste Far. Wanmägtig at
ftågbäfin tilbörligcn erkänna att denna Eder godhet, har
jag dock trott mig böra lämna Eder min Huldaste Fa-der et ringa wedermale afden barnsliga wördnad, hwar-
af hela mitt hjerta ar upfyldt, dä jag ät Eder tilagnar
detta mitt andra smlleprof. Allmagten läte Eder til den
senaste åWtv tilbringa det lyckligaste lif. Dä är min ön«
stan wunnen, som oafiäteligen har äran, at med barn-
siig wördnad framhärda

Min Huldaste Faders
Odmjl,k,lydigste Son

ISAAC SCHRODERUS,



§. lo

SEJkwf alla öe f^moner, fom wårt fara FäderneslandfiL3^) hor fromför många andra orter, förtjena i fynnerhet
*»ZLs wåra stora och kasteliga stogor den yttersto upmärk-

fomhet; To utom det, ot de i onfeende til köldens wålDfomhe-
ter, äro otz oldeles oumbärliga, och Swerige jämte hela Nor*
den Dem förutan wore et odeland, få gagna de oh äfwen uti
annat ofseende, emedon de oro snört sogdt grunden til 01l war
hondel å Ulrikes orter. Huru otrolig toinst hafwa wi icke år-
ligen af wåra exporter utaf tjära, bräder, bjelkar, mastträn
m. m? hwilka -omcdelbarligen leda fin uprinnelse ifrån stogen:
At förtiga huru oumgängelig den ar wib borgs* och bxutttb*
relserna, som mer än mycket bidraga til wår handels ofroer*
wigt. Men ehuru oumbärlig och nyttig stogen också är, och
änstont wi redan se på de fjäfta stallen i Swerige bedröfiiga
exempel Därpå, huru snart den genom wårdsloshet, oacktadt
mon hor Den öfwerfiödigoste tilgång Därpå, kan odeläggos, fa
blifwa wi dock än beklogeligen worfe, huru ömkeljgen Den här
i Finland odes och mitzbrukas wid sådona tilfäHen, då man
kunde tvinna samma änDamål utan ot meDtoga stogen, som i
anseende til de stora forDclar wi därutaf hämta , aldrig nog
tilborligen af otz kan wå dos och b.sparos. IbfautJ de månge
faldiga mijbruf Därutaf, som hos ost förekomma, ar Det fan*
nerligen ej d't minsta, som ster genom Det hos ost allmänt we-
dertagna sättet at gärda; Ty ehuru otz ej fattas anDra medel,
hwarigenom wi med större fordel kunde befreda wåra ägor,
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6
ån genom wåro wanliga gardesgårdar, och dct med alsmaen
eller ock gansta ringa stogeus bekostnad, sä se wi dock wära
Landsman ns'.mant nyttja dcm, ehuru mycken stog ock därnl
gär ät, och som Dock utom Det de ärligen behöfwa reparation,
högst stä åtta eker tio är, oftast ej en gäng sä läng tit), i
synnerhet uti sandjord. Jag har derföre nu föresatt mig, i
synnerhet sedan behofwen af stängsel härefter genom StorjFift
te ofclbart ökes, at korteligen wifa, huru antingen hägnader
aldeles kunna umbäras, eller ock waraktiga gärdesgärdar med
fördel anläggas, dels ntan, dels med Det minsta stogens med-
ta

§. 2.

Jag wil nu först efter min gjorda utsiakning wisa, huru
man kan hafwa bäde äkror och ängar beftcdode utåt) någon
hägnad. Detta torde förefalla en Del Läsare wid första på-
seendet underligt och omöjcligt; men at det kan ste, bestvrckabäde Herr AppelbUids Pommerfa refebejkrifning, och åtjFif»
liga andras som rest i TystlanD, samt Herr Prxfes i dest til
Wettenffops och bitterhets Sällstapet i Götheborg ingifna
berättelse utnr dctz Tysta Resa; Allo desie bttåtta, at de öf-
weralt ä fiere örtet i Tyffland och Rvtzland ej sedt Den ringa*
ste hugnad af gardrsgärdar, utan at deras besådda äkrar och
frodigt wäxande ängar, blifwit bewarade för bostapen genom
Herdar. Hwar och en Landtman eller Hemmans ägare i
nytznämnde Länder, nyttjar allenast gamla Gubbar, Käringar
jamc barn, fom ej förmå med något strängt arbete, til at wal-
la fina Kreatur. Dche herdar eller wallhjon,! aro i ständ,
at genom sitt blotta ffrik, eller ock hotande med fpö aflMa bo-
stapen, dä det händer, at de ämna göra de besäoda åkrarna
och ängarna eller andra Dem förbudna ställen nägon ffada.
Ordfaken, hwarföre Kreaturen Därstädes äro sina wallhjon så
lyDiga, är ej annan, än at De ifrän Det första De begynt ga
med annan bostap i bete, blifwit med stryk wanda m ej nal-

kas



7
kas sådana förbudna trakter, Utan at följa den äldre bössa?
pen, fottt gansta sällan wågar några dylika försök. Skulle
Vet ock någon gång hända, oro de som nånindt är mcd herdens
minsta wmk af »åilna Därifrån. Mästo befwaret, som wallhjon
nen således hafwa, är m>d Den ungi boskapen, som utof det
de ej oro wana ot mer t afdålo sig ifrån De besådda äkrorna
och grådwujma a: garna, än från ondra ställen, litet mera &m
trufaö uti sit bemödande, ot Dar söka en bchagelig och lättfan»
gen spis; men i anseende Därnl, ot de gemenligen i början st-
följa sina mödrar, och ar de sedan de fatt några gångor stryk
aro sina wallhjon äfwen så börsamma, som Den gamla bostft*
pen, så är beswäret meD dem <n eller större, än ot icke gam-
malt folk soim barn Därm D wäl kunna komma til rätta. Det
wore Därföre önsFvligt, at hwar och et, Londmtan hos otz wil-
le börja med famma fätt at förekomma, det bostapm ej finge
göra deras oaor någon städa, emedan wåra wanliga gärdes-
gårdar jå gm sto mycket medtaga (koaen, oH likwäl fordra lika
port om icke större beswor och tidspillan, an då herdar stulle
nyttjas til bostapens wallaude.

Någon torde wäl tyckt, ot detta wore omöj l'gt ot wärk-
ställo eller få i gång i et Land, där boskapen är wan Ot utot»
fiilmod gå öfwer alt, fom ej af irdesgårdar är wäl stångdt
och förworoDt. Jag »låste ock inebg:, ot något fwårt wore
dcr i början, men likwäl aldrig (å fnårt ot icke äfwen Den
bångstyriga g ten och hästen tu D lst maiihionené försiktighet och
tilhi lp of goda hundar, små ingom Punbe wontaé, oc afbåflfa
fig ifrån de dem retanöe och förbudna stallen. Til ac än scira»
re winna Detta änDamäl, ku''De i bördan så låga gärdsgår-
dar inrättas, at de wäl cj stulle ofsträcko bostopen ot göra
försök ot fomma öfw^r dem, men at dc l kwäl t mer ell<r min-
fiiån stolle förhindra dem Darwid, på Det wafibfoncn järnte
lundarna cnuDfcrriD kunde hnum til oc D<ls afbållo Kreatu-
KU, D.IS ot näpsa dec för d.tz försök. Då jag försäkrar ot

sedal?
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sHin det flera gångor för fin bångstir^ghet blifvit ag^Dt, ochtzetz försök ej lyckats, d.t i franitiDen (Fal of>äila sig Dor.ftäilSciuinstone ej wara enwist uri sit bemödonDe.

§. 3-

För det andra folier til ot wifas, huru sådana hägnoder
hos otz med fördel kunde inrätta*, som el Det rii gaste nudtoga
stog n. IblanD dctzo förcieno De så kallade lefwonde häckar ot
örit anföras, sä för Den.s styrka och woraktigher, fom ock för

deras öftlga stora förd tar. De brukar pä flera ställen utom*
londs med ga: sta stor förd l. De tron som af Engländaren
nytnas därril äro af fi ra stag, mcn i synnerhet Hagtorn. De
inrätta dem korteligen sagdl på följande sätt: Där t>e töncka an-
lägga häcken plöio De först par färor, så oc särorno wåuöas
emot hwarandra, seDon gräfwa De et dike längs efter eller tre*
Ve wtd Det up.löjda stallet, och kasta muflen på det plöjda stäl»
fet, uti! hwilken mull, De sedan Diket är gräft ungefår en aln
Djupt, plantera smä telningar af benämnde hagtorn, wiD po§
par qwcmer emellan hwart stånd. De planteras ej perpen-
cliculsirt, utan (luttanDe utåt. För ot förhindra Det ei Krea-
tur måtte komma åt Dem, nyttjas af Engelsmän en så kallad
död-däck eller wanlig gärdesgård. Mina trånga gråntsor, tillå-
ta mig ej at wara widfyfugare horutinnon, halst omständel'ga^
re underrättelse om ait Detta kon fäs uti Brobergs Rön angå*
ende trä planteringen pag. 42, 4) Det är gnista undrans*
wärdt, oc Detta haguingssatt ej blifwit omagit äfwcn of nära
La^idsmon, då det likwäl i sä många ofseenden är fördelaktiga*
re än wärt wanliga. To först hafwa detza ej d^n cliignheren,
fom wåra wanliga gardeégårDar, at de så gansta mycket öda
stogen, utan fast mera öka den på wist fått, em don häcken,
sedan Den wurit olc för stor, tan huggas gleiore och nrttias til
bronst', da cn nt) häck igen upwäxr af de afPiggna tilniagar*
na. Sedan hafwa Dejja stags gardesgårDar afwen Dcn liytton,

at
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at de ej fordra det årliga reparerande fom wåra wanliga, e-
medon de i flera år stå utan ot De

a behöfwa wiDroros, utom
det de äro en gansta (kön storm för ängar och äkror emot stor-
mens woldfamheter. Ordsaken hworföre man ej äfwen i Swe-
rige börjat onläggo deha stags hägnoder, torde wäl wara Dcn,
ot' man tyckt sig finna hwarjehanda fwårigl>eter derwid. Den
betydligaste af alle jag fett och hört anföras, är wäl Dcn, somafwen of wår stora LonDthushällare Bot omnämnes, naml.
ot de fpädo träden, of de til odygd wanda Kreaturen stunde-
ligen (kulle nedbrytos och ofätos. Jag tilstär afwen ot detta
lott kon ste med wanliga Löfträs hackor, men med dem som
uprättas af Hagtorn, försäkrar jag, ot det aldrig stulle hän-
da, ty fä fnart et Kreatur nalkas cn fädan häck af 6 qwor-
terö högd, motas det af detz hwatza taggar. Nägon torde wi»
Dåre inwändo, at en sädan Hagtorns häck ej kunde hos otz in-
rättas, emedan Hagtorn, som i synnerhet 4il detta behof är
tjenligast, ej wärer wild hos otz; men utom det at samma hag-
torn, som är gansta tjenlig til lefwande häckar, wäxer wildt
här i Finsta Skargården, få wises af Herr Praefes mi^Btt*
tenstaps Academiens Handlingar för år 1773 sista qwarta-
let, huru äfwen denna Americansta-'Hagtorns arten, Tupp-
spär'Hagtorn kallad, täl Finsta Climatet bättre än Den för-
ra Hagtorn, och följakteligen afwen få wäl kan gagna otz som
Utlänningen. Denna Tuppspär hagtorn har ock Den förmon,
at hon mycket lättare (åter omplantera sig än Den wanliga
hagtorn, samt har starkare taggar, at afhällo Kreaturen ifrån
at tränga sig m i genom en-sädan häck. Den planteras tit
häck aldeles pa samma sätt, som den orciinaira hagtorn, hwar-
om förut är nämnt. Här bör jag än erii.dra, at bägge före-nämnde hagtorns stag fordra gemenligen torr jordat wäxa uti, och
trifwes ej pa, fanka stallen; likaledes, at wär wanliga hagtor»
är tåmmclig ömtålig wid.De stränga wintrarna, dä hon iblandDör ut äiWa til ro^en; men utstår dock strån Sommaren Dcr*
pä nya stått, och innoin 4 å 6 är är äter blifwer sä hög som

B " for-
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fordras til hägnad; därföre kan denna endast komma fort i
Södra delen of ginland. Tuppfpår hogtsrn ar däremot min-
t>re ömtålig för köld.

Utom förenämnde, kunna ho* oss äfwen Lind, Alm och
©ron brukas tit lefwande häckar; man hor deraf haft prof
på flera ställen Utolnlands, och erfarenheten har wist, at fe*
dan Kreaturen blifwit litet wana, at ej tränga stg in genom
fåDana, hafwa de fedan aldrig försökt det famma. Min kring*

urna tid tillåter mig ej , at gä in i Dcn widtyftighet, tit at
omstandeligen bestrifwo, hurn hwordero af de näst förut näm-
de trän stola plantera* och upDroga* tit lefwande häckar, u*
ton nödga* jag tåmna sådant ät någon annan tit utförande.

5 4'
JÖet andra slaget of gärDesgårdor, som utan fogens

minsta meDtagonde hos otz både kunde och borDe anläggas, ä*
ro Srenlnnrar. Utom Det at ffogen genom Dem besporos,
hofwo de äfwen den förDclen, ot De utan reparation» sa
snart de rätt anläggas, kunna stå i ewardeligo tider, och få*
tedes otaliga många Dogswärk til LanDtbrukets större fördel
anwändas, hwilka annor* wid et ständigt gärdande upgä pH
wist sstt i fåfänga. Nyttan af detza stenmurar är ock så ö-
gonstenlig, ot De blifwit nog allmänna i en stor Del af Riket*
I'rovineiel-, såsom WästcrgöthlanD., Bol)u* Län, Skåne m.
st. som ResebestVifwarena intyga; Afwen fom man rätt myc-
ket får fe få&aua hägiiaDer i synnerhet i medlersta Delen of t>
flerkottn. De anläggas beqwämfigafi på höglänDta och torra
stallen, där grunden är fåf fast, ar cj Den upresta muren an-
tingen wid Kal-låssnlngm kon förstöras, eller oL annors ned-
ftunfa, och således göra en* möDo fåfäng. AnDtcligen kun*
na De wäl ock på sonckare ställen bringas til någorlunda wa-
rolighet, om antmgen grtmDtvalen gräswes mycket tyupt, eller

0$



11
ock med stickar underbäddas; Men som arbetet wid dylika
markers gärdande med sten, blifwer gansta drygt, wil jag ej
iå mycket recommendera Dehe stags stängsel l lös och sank
Jordmån. Beqwämligast anläggas, defom redan fade*, pä tor-
ra ställen, i synnerhet öar sten är nära för hand, hworigenon,
mänga dagswärf* feefparing winm*. Sedan man förskaffat
ftg så stor myckenhet af st nar, fom ungefärligen tycke* förstH
til den låns> af gärvesgard man dä tånfer upföra, göres bör-
jan til arbetet medelst grundens gräfwande, som i fast mark
ej behöfwer woro Djupare än par qwarter, men Djupare i lö*
jordmån til 3a 4 qworcer. Bredden af Venna upkastode
grofwen bör ungefärligen wora 9 qwarter.' dcn understa sten-
läggningen göreS då wid potz 2 alnar bred, hworwid man i
akttoger at den flataste eller jämnare fiöan of flen wänt)cs i*
mot marken, så at muren kommer ar stä jämt. Härtil kun*
na Ve oformligaste stenar auwåndas, och de jämnare befpa*
ra* tit öfwerbyggnod af muren. Dock bör härwid noga til-
ses, at vetzct grundstenar komma tit ar ligga tätt til hwar-
andra jämnt och stadigt, ty därpH beror mycket gärdesgår-
dens fosthet och woraktighet i fromtiden. Alla gröpper och
hål som äro emellan dem, böra därföre noga och wäl npfyl-
los, först med smärre stenar, och fedan med gru* och muff,
hwilket alt med en järnstör wäl tilpockos, få ot botmen så-
ledes blifwer wäf sost. De sntä Diken eller rännor, fom af
den först upkastode grofwen ifwa på ömse fidor om imu*
ren, npfylleS ofwen få med dylikt grus. På en få logd
grundwal upföres fedan (telfwa muren tit en 2^ 2 3 alnar*
högd, hworwid man bör med all sorgfollighet tilfe ot de stör*
fta stenarne först sättes öfwer fielfwo grunden, hwilket gör
muren stadig, och det åfwen ar beqwämligare än ot lyfta
up de n , fen muren hinner til någon högd. Stenarna böra ock
altid få läggas, at de komma ot ligga öfwer starfwen eller
öfwer kanterna af de twanne närmast underliggande stenarne,
ty Därigenom fär muren et wakrore utseende och winner äf*B z wm
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wen i styrko och waroTfigfiet, genom det de fålunda bindas.
Afwenså böra de, få mycket mojefigt är, patzos tätt til hworon-
dra, för ot undwjko refwor och ojämnheter; De statare stenar
nyttjas til sidor, Ds Däremot De ojämna kunna onwondos midt
uti. De gropper fom i muren lämnas mellan stenarna böra
ej fyllas med grus eller mull, emeDan Det snarare, i synnerhet
wid stark föfD, bänder stenarna ur fit läge, än ot Det stulle
gffwa Dem nägon styrko. Jag fär ej wara widlyftigare här<
uti, hwarföre jag hänwiser Dem, fom wilja hafwa härom me-ra uplyfnwg til Den uuDerrättelse, som finnes införd af HerrProferforen och Riddaren Kraftmän uti Åbo tidningarna
för är 177'i- p. 67. följ. p. 169. följ. p. 178. följ.

Dtt ar sant: sådana Stenhägnader fordra mycken tid
och arbete til deras up^ttande, därföre bör en ' Laudtbrukare
upfätta Däraf litet hwart år, alt fom han hinner. D^t ar
annars ongstigit at fe, huru som på gansta mänga ställen,
Där täöe äkrar och backar ligga fulle med stenar, och där
stogen redan ar gansta mycket medtagen, de dar boende dock
euroifaä med at stoffa sig gärdesgardar tit stogens widare ut-
ödande, utan at Det minsta tänka pä sädana nywga stenmu-
rar til hägnad.

Min gansta knappa nd tillåter mig icke, at anföra fi-ra
stags hagnader, dem man pa flera orter brukar omkring åker
och äng tit stog^ns gansta ftora besparing; jag wil därföre cn-
Dast med fä ord nämna några, samt tillika gifwa underrättel-
fe,' hwarest man far de famma wirtyfrigt beffr!fna: Sådana aro

1:0. lordwallar; d^tza brukas pa ganjra inånga ställen
både i England och annorstädes Utomlands,Jämt mangcnstads
i Swerige. Kalaii so >i förovdsakas af wara kalla sintrar,
gör, at desia nog ofta falla ntD,'och mäste sådDeö-åfwcn ofta
omlagas; Söesfrifning, huru de bos ost bast stola göras, sin-
nes i Kongl. Wettenstaps Academiens Handlingar- för är
1755, pag. 298. följ.

2^o Gärdesgardar endast 5 qwarter höga, med diken a
ömle
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ömse sidor: inga höga snödrifwor kunna städa åkern, dar des-
fa brukas. Bestrifning huru desto stola ratt göras, finnes i
Lgron Brauners Tanckar om äker och ång> p. 38. samt detz
ofhandling om stogens wärt), p. 101.

3 s) Wasa gäwe eller gardesgärdar of bara Enris qwi-
stor; Dehe wåi giorDe kunna stå i en hel mans ålder. Huru
de stola rätt anlaggas, finnes omständeligen bestrifwit uti Boi-
jes LonDthushållare, p. 334. följ.

4:0 Kring ängar på mycket sumpiga ställen kunna Djupa
och famns breda diken nyttjas; på iura sidan emot ängen up-
rättas pa dikes brädden en låg gärdesgord af 2 eller 3 åfwan*
före hwarandra horizonealiter liggande gardesträdar, at i)in*
dra det Kreaturen, då De simma öfwer dike-t, cj kunna stippa
npp på ängen; sädano brukas ock pä fiera ställen Utomlands:
Och kan om dem läsas Przefidis American, Resa. Tom. 2.
pag, 2. och 13.

Det wore gansta wal, om man i tid til wåra skogars
besparande, wiUi börja bruka et eller fiera af förenämnde häg-
nodsfätt; ty fortfars wi, at fs wärdslöst och obarmhertigt
utöda stogen, fom hittils stedt; fä blifwer t>cn i förtid all;
och t)å måste wi, om wi wclo eller ej, ändock gripa til etde-
ra etter fiera of ofwon omtolte sätt, olt som jordmän och cm-
Dro omstänDigheeer det fordra. Lycklig Dcn, som härmed icke
upstjtmr til det sista: Nam Ara parcimonia in fundo sld>
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