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Kongl. Maj:ts , .. .

Tro>Man och Landshosdingc
Osver

Ostcrbom,
samt

Riddare asKongl. Maj:ts svards-Orden,
Hogvalhorne HERRE,

__

Herr gustas
ABRAHAM
r x P ER.

KUnskap och. vitterlek i ratt Hushallning
har redan i sordom tima hos Keisare och
Konungar Agt v&rde och anseende, Hoga

Ambetsman och lystra Samsund hasva , sor des
stora nytra och adla noje 'H hedrat den med all
upmarcksamher, karlek och losord. Man saknar
ei store och vittre Man i Svealand, som med
penna och varckstallighet vijst Byrcka i Hushalls
konßen , och* sunnit litc lyßmare i des upod!ing;. ■ ' ""



och goda inrattn!ng. ;v Osterbotnske Hushallare
aga och vorda i EDER , NaDiGF. HERRE, en om
och vis Styresman; (om, mcd egit lysande Exem-
pel och osdrtrutna uppmuntringar, soker bringa
Landets Hushallning til hogd, salihetoch valtres-
nad. Jag dristar sa mycket mera, at i storsta od-
miukhet upostra EDER desia ringa anmarcknin-
gar, sora*jag sorut kan hugna mig as hopp och
sorsakran om deras milda hagn hos EDER, Naoi-
GE HERRE , Tom hysen g*?nst, karlek och vard
sor valmenra hushallsinrattningar i orten,

~ Up-
tagen sordenskull med sa hog nad och benagen-
het detra snil!epros,:som jag i storsta valmening
det i liuset sramgisvit. Allmakten uppehalle HOG-
VSLBORNE HERR LANDBHOFDINGEN och RICDA-
REN i hugneiig salihet och valmago, til EDER HO-
ga Familiesihugnad , och Landets obelkrisliga
sormon! Jag sramhardar ti! grasven

HogvHlboriie Herr Landshosdingens
och Riddarens

allerodmiukaste tienare ,

MATTHIAS PAZELIUS.



Rongl. MajitS
TROTIENARE och ASSESSORr <::r Vid

Kongl. Abo Hasdtsj '
I ogadle Uerren, ■li'

//«* MARTIN
POLVIANDER,

*M ~M ed (a Bort mannavett och rattvisa J,Hog*
iWI adleHcrre domstol, med sa
JLs M Bor mildhet och kSrlek hasven. y hugnat
Slacht och Vanner, och sa synnerlig adelmodig-
hetochynneß hasverdem blitvic arted, som vor»
da i Eder en hogtbenagen Gynnare. /ag ar en
bland manga andra, som agt hedren och lyckan
at raknas vardig I.der gunßiga acancka och val»
vilja; askar dcrlore min vordlamma plicht, at til
vederma!e daras,jamtebetygan asen innerlig ar»
kanila, tilagna Eder, Hdgddle Herre > detraringa
Academi!ka arbete. An!e det med biidt omdom-
me, sor arnnets varde och behaglighet, och mitt
goda och men!osa lystemak Let, H&gœdle Herre*
sall och va!maende ilanga tider! och hugna med
vanlig bevagenhec mig , som tor storsta heder ikac»
tar? At sramgent under diup vordnad sa kallas

Hbgsldle Herr ASSESSORNS

odmiukaste tienarc,
MATTHIAs PAZELIUs.



KYRCK.OHERDEN vid Forsamlingcn
' \ - ' '-

- . . i ° ' !

i KelsviS,

Den Vtshrevbrdige och Hsglarde erren ,

IU MATTHIAs
PAZELIUs,

Min Hogtahrade FARBRODEK.

"II Jsin estertancka sanckes i sorundran ; och
1%1 lampeliga ord saknas*,

i sorundran , och
lampeliga ord saknas , dajagarsmnad as

sg yttra min hierteliga tacksamhec och inner-
liga sagnad osvtr min k» FARBRORS crama om-
vardnad sor mig och min valtard. Da jag
var ett spatt barn, lag jag redan med noje jpa
Edra karleks-armar. Under min ungdom var
det Eder hiertans sagnad , at allka och varda
mig. Min FARBRORS hus och min Faders hus
hasva varit sor mig lika salla boningar. Eder
huldhet har taslat med mina k* Foraldrars om-
ma hiertelag sor min valgang. I mina sorsta
larodagar voren J min basta Ledesman. I
de osriga laroahren han J varit min storsta
Yalgierningsman. Nar jag behost yard , har



jag sunnit den omnig hos Eder. Nar migse.
lats rad , har jag ej saknat de basta hos Min
K. FARBRODER. Skulle nagot rr.arckvardigt sin-
nas i detta arbete, leder det sin uprir,neKe sran
Eder. Jag upossrar dersore med hogsta sog
och sagnad Min k. FARBRODER desle hushalls
anmarckningar; \Ehr stora karlek sor hushall-
niHg har lagt grund til mit tycke dersore, och
okt mitt noje uti skarskadandet-as Fodsiolan-
detsHushallsmal. Tack, Min Hulda FARBROR,
sor osortruten omsorg sor mit val sran.barna-
ahren til denna stund ! Arkansamhet och los-
ord iko!a aldrig hos.mig asstadna ; och on-
skan sor Min k, FARBRORS valstand aldrig up.
hora at vara brinnande. Lat huldhet och om
vard altid sramgent arbeta pa mitt basta , sa
lesver jag med vordnad, karlek och gladie, r-

Aiin Hdgtabrade FARBRORS

Sdmiuke tienare,
MATTHIAS PAZELIUS.



CHONO • BEFALNINGSMAN,
Hoidchtdde

.
Htrrm,

LAURENTIUs
BRUNELL,

Min Hdgtdhrade Herre.

JT*Der ynnesl och valvilja har giort Eder til
Si mangens Gynnare och alskad as alla. No-
~ jet,at bevisa androm godt, har skaslsat Eder,-
Min Herre, hvars mans karlek, Skarpsynt vett
har giost Ert inseencse lisligit i mycken vitterlek.
Den adla hushaliskonsten har sunnit i Fderensyn-
nerlig kannare och allkare. Mig har handt den
lyckan » at aga i Eder en prisvard valgiernings-
man. Bagge sorbinda mig»at sramte sorEderdes-
sa saa blad om visTa grenar as vartk oslerlands hus-
hallning, Hysen det va!behagtil mitt snil!essoster,
som til saken siels , sa ar min bon och onlkan sull-
kommen. Hysen, Min Herre , sa adelt hiertelag
emot mig harester,som hartils, sa armin langtan
upsyld. Min synnerliga arkansamhet, min vord-
nad och tacksamhetaro de gasvor jag kanupostra
Eder sor all bevagenhet. Sallhetochvalmaga soije
Eder til sena ahren ! bnikar jag troget, och har
aran at torblisva

tMin HSgtahrade Herres
horsamste tienare,

MATTHIAs PAZELIUs.



KaD-och HANDELSMANNEN
i Gamle Carleby Stad,

*Hdgvdlaehtad

HERR JACOB AELAi
Min {are Fader♦

EJ "\Aderlig omtancka ochhierte!ig kar!ck hasva parar (Ig hosEder,"FAderlig FADER, giora min
karlck basva parat sig hosEder,

Min K. FADER., at giora min lesnad 1411, och min sramkomst
B lyckelig. Dcrsore ha mina dagar under Ehr hulda vardnad va-

ric hugneliga, och mitt tilstand etc llindigt vaistand, Hcmma
har Ert karliga linnelag i-ignat mig'

, borta har' Er omsorg mig hagnac
och hugnat. Miu valsard har varit Eder la om hiertat, at en om
omvardnad strackt sig osver sormagan. .Da jag , som

.
varit en 13

lyckelig Son. under cn sa huld FADER , piminner mig alt ladant,
selas ord , hvarmed jag kunde min k. FADERS viilgierningar bepriia.
Min barnsliga plicht ar Itor, min brinn*rale liirlck cj mindre. :En
innerlig arkanllo kan aldrig planas ur mit sinne , och min racksam-
het uphor e) at vara hiertelig, I mit hierta saknas ej , hvad en
lyckelig och lydig Son b<3r hysa ; Men ord kunna ej aga lislighec
och styrcka nog, at wikanua gie min inra rorelic, jag upolsrar tdcr,
Min k, FADER , desle as mig samlade , men genom Eder onasorg i
liuset komne anmarckningar. Uptagea dem , sasom ct pros as min

arkansla, och som en liten sracht och ranta as Eder ltora om-
kostnad. - Hogsta Foriynen-inneslute Eder la i sin milda omvardnad,
som j hasven mneslutit mig • i Eder Faderliga , och late Eder lesuad
bli langvacig och sall ,- ril alla k, Anhdrigas standiga gladie och hug-
aad }')ag sramhardar til dbden

Mm Hogtarade s^DERS

bdmiuklydigste son,
MATTHIAS PAZELIUS,



Min Herr Landsman,
och jynverllge. IVœn,

Det sortroende och den vanskap, J, HERRE,
i slera ahr behagat hysa emot mig, tilla'gger mig

" den skyldighet, at , da J nu i !iuset sramgisven
EDERT Vittra Academiska arbete, darvid soga minhier-
teiiga lyckonskan. ; ; Det,skier ingalunda, sorsakrar jag,
i den menin,o , at med vidlbstigt berom smiokra EK.

\ | * O '■ i t •* 4 . .* * > O -W . r •.y
Det sorbiuder mig EDERT egicdygdiga slnne , hvilcket,
som jag sormarcKt x , ej sinner uti at horasit egit los.
EDERT arbete, MIN HERRE , hvarutinnan J as-
skildren vartland ock salck , samtderas Aker ockAngs
skotsel , visar nogsamt ,

- huru vitterlek ock slit tasla
hos EDER med hvarandra om sorcradet. EDRA Lands-
man aro sordenskul EDER dubbel tack skyldiga; deis sor
ERegen mod-a J anvandt vid var hushalnings beskrisvan-
de och granskande, dels ock dersore, at J lamnen en
oppen anledning at slera , at sulsolja , det Jej hunnit
med. Min onskan ar, at J,MIN HERRE, til belbning
sor de optacKte hinder J vjst ligga var hushalning i va-
gen, magen besriad isran alla de hinder, som
EDER lycka mora kunde L Det ar och blisver dens gla-
die, som med mycken kiarlek och sorbindelse sram-
hardar,

Min HERRES

Trogne vdn och sicn.t>e,

GERHARD HALLBERG.
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VId aisxngs urquadc och sdrsia borjan, da den
Alvise Skaparen satte hvarje del as vart
Jordklot i en ordning , som skulle utgiora
etc hariigit och sullkomligir varck och Ho*
nom anstandig byggnad ; da sick den lillajord-

stacken, och den ort, iom nu kallas Osterbotn, et rum
nar inunder den kalla Nordstieman. , Har hasva 'alt-
sa de sorsta Japhets esterkommande kunnas sinna sit lyst-
mate, sa sramt de, ester nagre vittre mans tancka, blis-
vit as denna stiernan och vara langa sommardagar
lackade til norden.', Ortens behagelighet, samt osvernod
pa,sisk och villebrad, hade och da kunnat sorma dem ,

at satta sig har neder. Men vi lamnedetta lned dyliikt
mera; och vande oss til detsa landskaps narvarande
hushalls ,mtattning, art och beskassenhet ~'den man ar
sinnad at med nagra . allmanna anmarckningar genom*
ogna. ■ : , 'i *"

® * /* 1 I* ' 1 1 ' » »

Om man med sund estertancka begier sig anten i
den ossa flora himla rymden, esser i varstusc kretz; an- J

tingen under polen effor til arquatorn, sa skal man sa se
och undra, huru som Uphossmannen til ' ait upratsat ssa
flora floder och minnes marcken as macht och'vishet'
pa det ena, som pa det andra {salicti Vi nordens in*
vanare saa under vart kalia lust-slrek med varmt hier»:
tt {arcta listigabegrepp om eri blid Osverherre, sosn in-
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palanda lamnae vart land flottlost as rika skastc-r och
fordelar ; ty. vi se, mon aldrig utan forundran', och
vi forundre oss. aldrig tilsyllesl HERrans varck i
Norden : sa atgrund och aranen, sa val silivordnad och ar-
kansamhet skaparen, somtil en sidi lesnad och hus-
halls inrastning i vart samhalle, til bsverstud sinnas.
Tusende naturens alslcr vantapa sinupodling; och myc-
kna desgasvor saknaannu en ratt ans-Mtn var.Nadiga
Qsvprhet, Foslerlandetsstyresman och svenska idroster
arbeta ei utan mada ochbekymmer pa vara skatters och
alssers ratta vard och nytsiande, och hasva med Grn nit
for landets valsard gattsa langtjat sallhet och vaimago
ei kunhaeller bora vika undan. Vart soresatta andamal
sillatesei.heller, at uppehalla oss med dylika harliga
betracktelser; -utan vi masle stalla var upmarcksamhet
narraarepa Oslerbotns skarskadande.

Om nagon skal kunna falla ett ratt omdomme och
yttra ovalduga tanckar ora nagot lands tilsland, hushall-
ning, narihgarochvidareupodling; malle ortens kanne-
dom, til des naturliga skick,lynde, belagenhet och for-
delar , tiena for grundsasle, hvarpa ett ladant omdom-
me bor sotas- '

Jag tilslar gierna , at min kundskap i
detta mal om vart vidlostiga Oslerbotn flodier sig pa en
osilrackelig sorsarenhet; dochvore det morali ordning,
at tiga om det, ‘ som sorsl och allmantbos vara kunnigt.

- Oslerbotn Gsvertrassar • sili rymd och .vidd ‘ alia
under, sveriges Crono lydande landskaper ; ocK som
mari annu saknar en noga afrnatning pa detta lands
langd och bredd; sa malie man atnoja sis'med en unge-

' j i ~ .. . .. •»,.; si* »ri •
° afarlig utrakning , tils matmngarne i Oslerbotnr hinna

til landets deras flytande flora sordei sullsGljasoch sull-
gipras. Vi antage imellertid esser nogasle anslald ut-

rakning landets langd ud en rat linea til 66
.

och
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des bredd sili ra mil, som gior 792 quadrae miiar; sa at
hvartochett helthemman,hvilkas antal ungefar larer stiga
fil 3000. ager litet osver quadrat miis utrymme,da del-
ningen giores jamndem emctlan, esser helaLandets stor-
lek. Haras ses klarbgen , huru saa.landcman skiota ett
sa stort land, och huru som rika alster maste ligga sor-
dolda och vanta pa upodling. iKjsiroch moras , strdm-
.mar och vasn, r salt och backar, marck ock tran uppe
landet, sa underga blott-iden sorandring, som naturen
derntilskyndar. Essor utrakningar, giorde aro och

1 uptecknade {innas i Kongi. ITetenskapt Ataacmiem Hand•
Ungar (*),. finner man, huru litet detta land emot de
andra maste vara bebodr, och huru hogt des upodling

..kunde Ty deras skonjes, at da hela sverigesLand
, jarasdres emot antalet as mantalen eller helahemmanen ir ßiket, beldpa sig likval 8 eller 9 sadane hemman innom
hvar quadrat mil: men as soregaende ssterbotns rymd
och hemmantal inharates , athar komma allenast vid lag

, 4 helgards - hemman pa en quadrat miis utrymme- , Ora
1 man derjamte becrachtar detta landets jamnalage emot
’manga andra berguta och ojamna orter ,sa kan nogsamt
stutas, huru hdgs antalet pahemmanenochsdrkofringenas solck i denna LandsortkundesUga. Voreden allenast

] upodlad i samma man, som Upland redan ar, hvilket doch
* annu tal mangsaldig sorbattring,skulle den aga tjo resor
Aera, an de sorutsatte nu i landetbesinteligehemman. Och

‘om solck soroknlngenraknas derester, skulle jordbruka-
. res antal med hustrur, barn och tienstesolck, har giora
,en dryg trediedel emot det, som nu racknas vara i hela
Sverige (£).

(4 ) Tor ibr 1743. 3. qu. 227, P*g% scb sSr 1744,
s. 69. - (*) V* A H. 1743, /t et :

T
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■s> At ett land ar vidflrackt, det kan val i sig'sielst ei
raknas for et samhalles sordei och basnad;' men ora
rymden har i solje med /Ig grund ochamnen til mangsall
soradling, manganaringar , dragtiga askastningar och
nyttiga varck och xnrattningar , da askaretc sadantland
om omsorg, och ar i varcket samhallets bekanta, men
ouptagna guldgrusva. Ty, ju rymligare et brukbarsoch
godtland ar, ju mera sbrkofring och tilvaxtkart det ar-
ligen losva ett rikeoch samhaile. c At Oslerbotn ager am-
ne och lagenhet * sili raangsall hushalls surbattring och
samhalless sordei , det kan i detta ringa arbete as en
upraarcksarh val skionjas; l men kundskap selar , arbeta»
re aro. saa , och omkossningar ar brist pa, m. ra. ;

Botniska Viken ssoter pa den ena langffrackta /Idan
as landet, som gior en bequamlig segel - och siosart ifran
aliakanter, samt lamnar Inbyggarena vid hasvet tilsalle, at
nyttia des vatn och invanare til sin formon och sorkos-
xxng , hvaras upkorama Aera drachriga naringssang: sa-
som lax - sik - och strommings siske, siahl- och sogel-
sange. m. m. , Vid siokanten as hela lodra delen/ insiil
Gdmle C/irlchy stads holmar , aro manga goda vatii-
strackningar, och en harlig skargard; som intet bestar
as skallotaberg och stenrosior; utan as holmar och ar,
som aga god skog, saratmarck.til angar, akrar ochbe-
sessalt mycket tienliga. , Ifrah Gamle Carieby • och * vid
hela norra siokantensins ei nagon marckelig skiargard;
utan allenast smarre holmar och sandffrander; : Holmar-
nenyttias as Innehasvarena fil sisklagers platser, angs-
och betes - marcker, samr svedieland; ■ undantagande
tvennestora bjar: Carlqn , fora utgior en hei sochn, och
'tUosdto, hvarpa nagra'tretsiobbnder hasva sina hemman
och agpr* .Hassvatnet mot detta land ar for
nagot saHlgt.och asventyrligit, for de myckna grunder,
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blinda klippor, sandryggar och branninga-r, som det
hyser: hvarsorejamval de slastainloppenaro svara,och
masta hamnar samt sialar och segel leder i Skiargardar-
ne ei synnerligt diupa. Landet ar genomskuritmed man-
ga storre oah mindre siskrike elsvar, aar och insioar,
hvarom se nu varande Kyrckoberden Mag. P. N.Matbe-
sii Disputation de Oßrobotnia. 1734. , ventilerad i llpsala.

DettaLandets andra langs at Jopande sida ligger til
sinhalstmotßyssland,ochtrasten vidhvita hasvet,hvil-
ket gier tilsalle til handels - rorelse med vart grantze-
Rike, sa langs Forordniningarne detkunna tillata. Natu-
renhar har giort en sdrtressligochrnarckeligGrantz.e-och
raskilnadernot RyssJand, och Savolax samtTavastlind,
sorh taga emot vid den sodradelen as landet, genom berg,
langa ryggar cch backar, som lopa langsmed landets
langstrackca sida, och varda kallade Landsryggen, pa
sinska n>/i/inse/ka.
jEn stor naturlig sormon , som Skaparen tildelt det-
ta landet, ar en jamn vinter, med en mastelig och beha-
gelig, sast skyndesam sommar. Andoch kdldenhar nagra
olagenheter med sig, och sodrar omkostningar ~ som man
annors kunde vara sorutan; sa kcmnit de doch i ringa
anseende, .da man ser pa des mangsaldiga och harliga
nyttor ;halst nar man estersinnar , at en varma, svarande
emot graden asvar kold, skulle ha i solje lika manga,
om ei slera olagenheter. Kolden gior.osver sioar och
trask, osver elsvar och aar, osver karr och myror en
badd, som ar langt ligare i sigsiels, och til nytta
langt sortresseligare',~ an de piachtigaste stenbryggor i
China. Huru skulle val gods och landets askastningar,
i synncrhetas lior tyngd, pa 12, iia 20 mihl isran siasta
stallen, med bequamlighet til assattnings orterna kunna
sramskassasj osver de otaliga i denna ort sammanhan-
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gande och vatuachtige stallen, om kolden" ei be-
redde vag och sart osver dem ? ty man sinner pa manga
orter, i synnerhet i demer norr belagna Sochnar , hu-
ru besvarlig sina varors utsorsel en landtmanharomsorri-
maren , sa at han ibland maste bruka bacar , ibland va-
Ta barare och dragare, ibland och mangenstades maste
han giora mils och hals -mils krokvagar. Huru skulle
lusten har i landet vara sa ren och haliosam, omei kol-
den vore en starck siende mot manga amnen til ohalsa
ochsmittor? huru kunde sa manga siahlar med behandig-
het dodas , och sa mycken tran tappas , om ei kolden
skulle sta!la ett stadigr isvals osver hassvatnet? Flera
koldeas nyttor i varNord atsortiga, esterman dem sin-
ner uptecknada och sorestaldai en min goda Landsmans
vackra Academiska arbete i detta amne (<■). •

Den ymniga och osver lang» vintren quarstaendesnon gier jorden och des manga soster, utom en liuslig
hvila och miukr tacke, asven, tor handa, annat, som

: tienar til deras naring och uplisvande; bevarar dem
isran de olagenheter och lkador,som staridigaandringir
och omvaxlingar as kdld, vata, stask m. m. kunde dem
tilskynda : och, sedan solen hinner stiga sa hogt pa ho-
rizonten, at hon borjar gisva en kanbar varma, da bli
de smaningom sria sran sin vinter hvilo, och ester hand
uplisvas as denna varmans moder. Ymniga snon, di
den har om varen blir osverdragen med en isskarpa ellerskara, gior, at bonden pa sina skidor och med sina hun-
dar ar i stand , at taga satt pa de snabba algar och snall-
sotade renar, och giora sig vackra byten. Snon utrat-
tar, at man genom tater skog, vilda och ojamna skogs-
marcker, ; sar goda vagar, hvarpa man kan sramsora
manga byggningsamnen och mycket travircke, som an-
nars nappeligen eller ock med stor iindda,'kunde der-

" ----- =

(s) Sam. ltirli»£t diig, de usu srigoris% 1748.
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ifran borthamsas. Hvad skulle val fylla vara elsvar
och - aar med osverslbdigt vatn omvaren, och gisva
quarnquarck sin snalla drift, samt. framskassa sag och
timmer - flockar , bielckar och annat, ned for bran-
tasleslrbmsal!, ymniga snbvatnetei skulle sinnas?

■ ■ sommartiden ar har i landet 2 manader kortare,
an vinrren; doch upsysses des langd til nysta och beha-
gelighet genom sidens hastiga doljande fran horizonteh,
med liusa natter och varma dagar , samtmed orters och
vaxters taslande om en snar mognad.

Utom nagra sa hbga berg och backar, ar detta ess
jamnt , /lact och lagt land: dersore det jamvasl lamnat flo-
ra marcken til vatnets bortvikande fran lina sorr inhas-
da hemvisler; ty i manna minne, ja pa mindre an hun-
drade ahrs tid, aro siske-slallen sbrvandlade til crea-
turs lackra betes marcker eller ock til angar florre
sartygs hamnar,til lina basars enskylta sahrvatn; slran-
der ock holmar hasva sa utvidgat sig,at det redanaslad-
kommit och upvacks manga tvisler omagande ratten sili
sadana tillandningar; Aera omflandigheter at sbrbiga.
Dochkan asven ogonskenligen i dettalaga land markas,
at det ar foder och vasler at ansenligen ashallande.
Jaimnheten as marcken har den flora sbrmon , at
masle-och florvarcks tran, skeppsdmmer ock plane-?
kor , sagslackar, m. m. kunna utan hinder nedflapas
til elsvar och vatn, at omvaren nedflotas,ellerock til all-
manna sar-vagar, hvarifran nedsbrslen sedan latteligen
ske kan. Om orten vorebergug, eller beflode as olandig
marck , sa skulle val manga tusende tran stippa at bli til
sadan nytta anvande. ‘ Detutom gior landets jamna lage
en vidflracktbetesmarck och myckna angar, hvarigenora
flor myckenhes as boskap kunna underhallas : och kun-
de landet kasla as sig otroligt mera hb, om marcker , som
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aro tienllga til aslgar,skullebli uppodlade, och solek der*
til sursnos. .

;; ■, Nu vele vi asven i korthet bese jordm?.nerna i
Oiterbotn. Har sinnes naslan a!ls!ags jordmon. MyN
la, sasom en aslir.g as diur-och vaxt - riket, sins har,
oppe i landet nog och diup, men narmare til sio-
stranden minst och ganska tunt,* hvaras. klarligen ses,
at en del as detta landets laga bsverbryne ingalundasran syndasloden varit sor vaxter och diur hemvist,
utan snarare sor siskar och sioar.
v, . Sand-jord sinnes lika mycket och nsgot mera
an lera; ty i norra halsten as landet bruka masl
alla landsman en jord as sandig grund, och i sodra
sochnarne ; gar plogen uti lerjord. De andre jord-
arter, samt hvarjehandablandningar, ser man vara har
och dar spridda i orten. - . • ,■,

> Upp i landet , hvarest tran ei hast sa manga och
narboende nyttiare och va!dsvarckare, sinnas stora
skogir med rsk-siock-ochhbgstammiga surur , hvilo
ka med sin prydliga vaxt ei olika de tran, som aro
under planterares och putzcres hander; men sor»
denna och dera omsiandigheter inslytajampligt*i sar-
skilta anmarckningar, sa gar man deras nogare skar-
skadande har sorbi. '

r> tt . • • i

man soregaende §. gisvit eakort beskris-Edan manj soregaende §. gisvit ervkort beskris-
) 3 ning pa Osterbotns naturliga utseende, tilstand,
Jynde och sordelar; ar nodigt, at och korte!igen or«
da om sielsva Inbyggarena. - Det ar val ostridigt,
at i hvarje landsort.sinnes| so!ck as killipa bojel-
ser,'. art, egenlkaper, kropps och sinnets "bsningar
m. m. marcker man derhos , at sasom hvart och
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ett land srambar sina sarskilta • vaxter och alster, soin
dar lyckeligare och ymnigare sodas och trisvas, an
annorstades ; alcsa aro jamval vissa vetenskaper, sar-'
skilt kunnist, vett och sldgd , lika-som mera heraram»
de hos_soleket i ett Rike, i ett Landskap,och oscai
en Sochn , an de samma sinnas vara hos nagra andra.
Dersdre ager jamval livart och ett Rike i Zurop* sor-
del och losord uti nagot vist , sram sor de andre. Sa-
dan skilnad och' olikhet harror til nagon • liren del
as climaten och solckets naturliga s kick ; men upso- 1
strings och undervisnings sattet, dsningar , vanor och
tilsallen : giora det masta harutinnan. Ty helr andra
canckar och annat omdomme saller en landtman i Ang-'.
l*nd omjord bruket, an en landrman i S4ve(4x'i an-
doch de vore as lika naturlig art och vett, samt ag--
de lika slags jord och marck. '

I Osserbotn firmus tventle stags invanare','Finska 1ochsvenska; as hvilka de sorra innehasva ei ailenast
den norra och drygaste delen as landet , intil Gamble
Carieby sochn; .utan ock usgiora alia uplands soch-
nar i fodra tracten. De svenske bebo sochnarne’
vid siokanten sanat skiargarden, ilran och med Gam»:
leCarieby foder ut; ochraknas har 19. Fins ka, och alle-
nast 9. svenska sochnar. Hvarvid ar at marcka , det
sinska Capeller sinnas i nagra svenska soriamlingarj
och at sinsk Gudstienst osvas och sorrattas i alia sven-
ska-sochnar, .essare eller mera stillan , estervanta-*
let as Finska' ledamoter. At Finnar och Lappar :va-
rit detta Landets uraldriga inbyggare, det intyga

teknare; det filkanna gisvaasven sochnar, byar och
platser? namda ester dem som i synnerhec. Mu/iasaari
sochn', somnu bestar mali as svens ks solck; Lasssierdt-
och Ltpo sochnar , Lappajervi Capell m* m.
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De svenska aro til hushallning och jordbruk ei

m?ra skilde ifran Finska Invanarne, an blott til den
olikhet, som sielsva belagenheten vidsiokantenledt dem
naturligen til; och synes aldcles sannolikt, as desse
svenska nybyggen lampat ssg ester Finnarnes hushalls-
och jordbruks-satt: ty i:mo hasva svenske bonder i
synnerhet blisvit nedfacte i detta Land, under Konung
ERICH Xltes Regering, da han sande sin svager Blß-
ger JARL, ahr 1249. med en Krigsmacht at omvan-
da Tav*sterne, som med Krigsflottan anlande fil nu va-
rande Landshosdinga satets Konholms strand , hvarpa
han underkusvade de vid Osterbotns fodra siustrand
boende Finnar, tvang dem sili Christna frons och la-
xans antagande, ock satte svenska bonder med Fin-
skorn i hvarannan by (4 ). Hvaras stutas kan at desse
vid siokahten nedsatte svenske nappeligen kunnat
hast manga jordbruks redskaper. med sig , och at de i
detta landet mast nagot andra sina hushalls anlag-
gningar; och da de sedt. Finska bondens maner, sac-
tat de samma til escersolgd; ei annorlunda, an man
marcks, at de huthald, som 1 senare tider fran andra
orter hitkommit, raast antagit landets hushalls - och i
synnerhet jordbruks - lact. sedan kan detta asven san-
nolikc dommas och skonjas deras, at nagre sven-
ske sochnar allmant nyttia sili aker-markens plogning,
en ssags plog pa Finska kallad sahr/t. Jab. 1. sig. 5,
hvilcket akerredskap brukas allenast i vissa landstracter
as-Finland , och ei i nagon ortpa svenska sidan. Den-

mening far asven ssyrcka deras, aedo svenska in-
byggare, som betieni- lig as sbrenamda plog eller tva-
greniga tradstock , hasva allmant behallit det Finska
namnet derpa ,

och kalia den antingen saru eller och
saru • abi. Man vil asven inrycka den anmarckning

(*) P, N. MAtbeßi aijsert, ds Ostrobotni*y p. . 87-
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harvid, at as Sahrjnt nyttiande i norra, och ah!s i so-
dra delen as landet, som ock as nagon skilnad ._i
Finska sprakets uttal , kan sannolikt domma», det Fir*
narnes slyttning til <3sterbotn skedt sran sarskiltakring-
liggande orter; andoch man med rrygghet ei kan ut-
satta hyarisran, ester en lius!ig underratce!se derom sa*
knas. Asvensamma omstandighet syr.es roja, atde Sven-
ske invanarne blisvit isranatikilligeSveriges provincier
hit slytrade, deras stora . s kiljachtighet til sleisva
kroppens vaxt och lemmarnas skick tycKes desut-
©m klarligen och ogons kenligen detta utvisa.
>• Folket har har sorokts til ansenlig myckenhet isran
det sor Oslerbotn omkeliga och ulla solck - bdande tiu-
gu ahra kriget; sa at personernas antal nu . larer sii-
ga nagot osver 80000. Hvaras sor vara antagna 3000
hela mantal A2O personer sor hvart, belopa sig 60000personer. For nybyggen, som nog ymnigt blisvit denna
tiden uprattade, vil man an/la i hela landet 6000personer. Vara otca,merendels sma?och ei synnerligen
solckrika stader, ma hvarje, den ena den andra til hielp,sa 1200.personer, och a!tsa tilsammans 9600- Ftands-
personerne med sine samilier, samt militieri kunna at-
minstone raknas til 6000; sa.ac ester denna urrakning
antalet pa solcket i hela provincen blir 81 00. Dar

, likvril vid sredens arhallande, 1721- rranga gardar
voro aldeles solcklose, manga hela och halsva hemmaa
ei agde s eiler 6 personer , och i siaderna ei voro
halsten sa manga invanare, som nu. Detta solckets sor-
okande harror as quinkonets synnerliga siuktsamhet,
hvilka,da de aro sunda och vidhalsan, samt osver-
lesva sina fruchtsamrna ahr, soda ifran otta til 16 barn.
Tidiga gissermal hasva jamval der til bidragit; eme-
dan nasian hvar bonde son silforene var gift innena
den nu uclasta tiden at sa inga achtenskap. Docti har
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Aerina trettio ahra sorokelien ei kunnat vara storre, an;
at man anna malle klaga osver brist' pa nodigt
solck, i synnerhet pa landes, dar utrymme och agor
aro tilrackeliga for manga tusende personers tilokning.
Hvarsore hvar och en sorstandig bonde skattar barn for
sin storsta rikedosn ock uppkomst; och har man val
prof i hvarje by derpa, at hvarest barn och derae
•sbrnustiga styrsel i garden sunnits, dis har valmago
©ch rikedom slytttat, och dar sagi hemvist. Har vil
man litet namna om orsaken til solckbrislen i detta
land, som likval i langliga tider varit bebodt. Den*
na brist harrorer ei sa mycket as stora hushald och
hemman,hvar6sver rnaneiheller har har sardeles at kla-
ga; vore allenast sili onska , at enighet sunnos hos dem,
och de blesvo tilsammans, tils de samsalt uphrukat
nya hemman til Aera hushald, ait derester som.perso-
nerne okas. Bristen pa solck i detta lan har har-
stutit fast mera ahstandiga och sdrodeliga krig, un-
der' hvilka detta varit en usel harjedal; : hvilcket i se-
riare tider det siuigu ara brloget beklageligen .vitnar’,
da , for invanarenas besynnerliga trohet emot sader-
nestandes, lisvet ei allenast bles pa hvarjehanda plago-
latt mychet solck ashandt; utan ock landets ungdom,som sara hiordar, sordes til siendens land. sedan har
jamval mycket solck as ovanlig spis i. stora misvaxt
ahr dragit pa sigdodeliga siukdomar, utom det, as myc-
kenhetsas barn och aldre personer dbdt borti okanda
siukdomar, och brist pa bot och hielpemedel. r Men
som hoga Osverheten as nadig och hogmild omsorg
for i landets valtresnrd och upkomst, tagit halsosom-
mx och alia mojeliga matt sili at sorebygga solck-bristen
ock oka arbetare til landets uphielpande , behosver
man ei nagot vidare namna derom; utan vanta onske-
lig utgang pa valgrandade ocb villigen anlagde assich-

12
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;rt D.s vil s min harvid , stia*rcka ■, /at.ssterbosns vid-
straciaa Jandflagenheter skulle ryckas vinna en snara-
re och onskeligase' upodling. och bruk, ora solck skul-
le kunna formas at , gibra Ayssningai', hit i landet, och
satta sig neder pa obebodda ssallen , dar marcken skulle
bli dem unt och meddelt, at uphrukas pa ait giprligic
satt; halst Dalarne och nagra andra ortcr i sverige
aga mera solck, an fora kunna ha utrymme och tilsalle,
at soda sig i egna sodflo- orter. Jag vet och ar sorsa-

Krad ora, at docta tal ei klingar., val i manga mina
Landsmans bron, mena, at de dcrigenom skulle
bli trangda , och.stanna i naringflost tilAand ; och
at detta land ei kan bara.-Aera, inbyggare och hem-
man , ah dar nu sinnas. Men at denna tanckan ar
salsk och ogrundad , behosver ei bevis ; ty det ar
onekeiigit, at om detta land hunne til nagon hogd i
upodlingen , skulle det soda manga tusende Aera inva-
nare; allenast ratt kundskap, god ordning, och de
som skulle drisva och Ayrat arbeset, vore at finna.
Men at den omnamda inAyttningen skullebefodra hus-
hallningens upkorast Kan as sbljande inhamtas. Ty
i:mo skulle folk .okningen snarast harigenom ernas ,

och soljachtdigen all den deras;harrorande formon.
<2.\do skulle raojeligheten och inkomAen as odemarkers,
karrs och morassers ! sbrbattrande laggas landtman for
ogonen; hvarigenom han nodvandigt skulle bli upraun-

de Aallen, han.anten hallit for otienliga dartil, eller
ock ei vetat eller tanckt, at de skulle lona mbdan.
3 'tio skulle den ena utas den andra- sa lara nagra nya
och i orten ovanliga handgrep, Jlogder, satt och ma-
ner, och uti mycKet asvanjas fran sarsars elaka va-
na: essera deras Aytande formoner a? fortiga. Men
skulle ock detta ickeske, sagisvecdoch detta lands halso?

° r .i.
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Carabe l och solkess frucktbarhet, hvarom vi redan JnlgoC
sak, saker anledning ac hoppas, - det solckbrislen,
fast ester langressid, malle likval omsider harifran
sorsvinna. I detta land sods hvarr ahr vid pass en
adertonde elier nittonde dei mot dess sdrra inva-
nare, ocii de’alirligen sodde arb.osyer en sierde dei
slere, an de doende.
d- Osterbotniske Landtman aro mastadelen idoge,
tragne och osertrutne i sys!or och giordmal. I synner-
liet viia de pros deras vid sades och no-bergnings tiderne
pa de langa soramardagar; da de synas vilja tasla med
solen om en hastig hvila ,

' och solja hewne i ned-
och upp-stigande. Somm.-,r varman, som plar gisva

- lattingar 'manga hvilosturider-y sormar ei drisva dem
sranlina angeJagna gibroma!. Sa snart gasTen sar lust
til knis, ,yxa ochKorllor', vanjes han med sursichtighet
dartil; halst landtman har brist pa solck, och raknar
en ung gasses arbete ei sor ringahielp. Vid yxans och
bj ! ans rorande til slogt, stadigt och behandigt arbes»,
visa de i synnerhet pros as siuckelighet, vettochkonst:
sa at inan med noje askadar iochnars valbygd*
hus och andra varck. I synnerhet hasva vissa sochnars
invanare ' vjst och an i dag a daga lagga synnerlig
sardighet i s!cepsbyggeri ; sa at manga as dem varcke-
ligen stadt sor byggmastare, sa val vid mindre sartygs
och jackters, som stora skeps sorsardigande, hvilcka
arbeten utmarckt kiacka byggmastare och goda timmer-
man, hvilckas stogd och' konst man vet tala om bade i
Stockhoim, och pa andra orter. De som bygga aslagsne
up i landet, aro mindreartige och belesvade,an de, som
bo vid siokanten ock allmanna sahrvagar. Doch iinries
icke nagot vildt och grost i hela lan er. Folcket ager
en god -styrcka , sast de masta ei aro grotta och langa i
viixsen; hasva kroppar och lemmar, scra. ei ivir.a sor

v
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alia anfloser; hvarsorc de kunna bade utharda i arbete
och modosamma vars och sorractningar.

De hasva altid a daga lagt, sig hysa en osorander-
iig och osorkrankt trohet, vordnad och lydno emot
den falla svenska Regeringen. I hushallningen lesver
Landtman ordenteligen , men ei mycket Tparsamt;'
snygt, tnen ei'mycket granlagit, Mot frammande sin-
des solcket vara nog valviljoge och hedersamme. Qvin-
nokbnet sbrsardlga nelsva alt,hvad iegishushald atgar,
til behos.i mat ock klader. De ga ock slerestades i
fika arbete med kar!arne,och tyckas derigenom visa,
at de an hasva nagct ibehall as den gamla ssvenhnask4

ler Amaztaiska arten. Jag skulle vara vidlyftigare
harutinnan;men det ar ett svart och granlagit arbete, ac
monslra solck, i synnerhet egna Landsman. ■ .

Usom den soda, som vara landtman samlaas akren,ar
och ha boskaps skiotsel stadse varit deras ymniga och
hiiraga spiskammare. Och om de i svara misvaxt-ahr
ei rikedom i ladugarden, sa hade hunger, uselher,
siukdomoch doden barde grasserat i raann garden. ■ Dc
branna flora saltenoch skogar at samla sig spanr.eraal. De
asklada til en oandelig myckenhet arligen ssurustan n ar,
och genom solens och eldens varckan gidra deras mult
ochkada til en flytande tiara som gier dem myckna
penningar. Lustens siader skaror sallas och sangas til
lacker mat och dunbaddar. De sorsumma ei hcllcr,
at ur sio och skog t?ga spis, klader, handels varor,
m. m. Om hvilcka naringar tilsalle gisves athandlaut-
sdrligare i sarskilta slycken.

§• 3-

DA vi nu skynde oss, at upteckna vara valmenta
(anckar omen och annan hushals deis beskassen-

het, ans och upodling i vart Oslerbotn, sa giore vi bil-
ligt burjan med anmarckningar »m 'angi marker och deras
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skidtse!. At rriyckna och sto.ra angar aro tatt nog sprid-
sla i Undet , kan sporjas as den myckenhet hob, som ar-
ligen atgar. sili foder och soda ac boskapen, hvilcken i
sio fulla manader malle underhallas i ladugarden; och
slet sa mycket mera, som stbrre hemmans agare, och
ganska mariga,inflecta land, fodra ifran .16 til 30 och.
Aera» miolckansle.rkoslr,,’ utom hastar och et vackert ah-*
tal fraa boskap , synnerligen i de : hbrikare - sodinae,
{pm aga vidstraKta angs belagenheter. . sasom i A Li-
mingo sochn , - hvarelt man til, noje och forundran
ser, ora hostetiden pa en gang manga hundrssieja na-
gra tusensle holod, salom salt, fora
'racka til 4 a y.rails vidd; hvaras det brdspraket kom-
mit: stoorkyro a ker och Limingo a»g , h/sr ei sin' like i
bredd eller I'i.ngd,' Men siculle. Osterbotns angs-marc-
Ker bli rate handhasde och upodlade, och landtmannen
uprauntradjunderrastad och hugad dertil , samt hander
sili arbetet ssiulle vara tilracKeliga, vorde visserligen
antalet pa bosoapen ansenligt stigmde,*oeh osverssials-
ten; samt den sordei och vaimaga Kunde ernas, som en
ymnig bosiups sicotsel as sig Kallar. Angs sorbattrandet
och formerandet borde vara Oslerboenifica landtman fd
mycKet mer ora hiertas, som des grasvaxt ei ar under-
K.astad asventyr as Kiold och frost, som vore marcicelig;
och emedan starigenom ymnigare godsel siculle vinnas,
fora ar ganka oumbastig i detca landet, och for bon-
slens harligasle ssiatr aer achta.

Men latom oss Uter ga ut och se oss om pa Osler-
ssiotnifica angarne , och giora oss underrattade , huru
sle arobeficassade. Actala om alia stags har besinteligs
angar, blesvevidlbfrigt; man vil allenall ; upmarcK,-
samhetpa de angs-marcKer, som osveralt aldramast sin-
nas. Mas - vatsKachtiga och sancKa angar usgibraine*
mothaistenas ortens holand. Dem «.assor Landtrrun ei
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mera pa, Hn'en' elandig stangsel, och det lieller
st alia, esser familia- ei betarsva nagot liagn. Nagrasaa as dessa stags angar sinnas vara genomgrasna med
aflopps diken ; men da ar tekn til, at naturen dersil
lamnat slcrsla laglighet.

; Mas-och sumpiga angar hysa under osversla
jord-badden , som somligslades ar diupare,' som*
ligslades grundare , antingen ett stort och sull-
komlimt vatugomme ; och da svichtar och gungar
den osversla bryn eller badden , nar solcket eller crea-
tur ga daruppa, och far.en rbrelse, som liknar hassva-
gor. Pa dessa och asven pa mera stadiga angar maste
de sa kallade r»Ai - tndrar , eller under sdtterna satte ski-
delika genornskuma brader, brukas, om man annors
skal kunna val barga sig , i iynnerhet med hobordan.
Eller ock ha de under sitt jordbryne och grasvaxt alle-
nasl nagra trangre vatu-adror och ledningar ;i hvarsoreossa vallen pa dem ar stadigare, och bojer sig ej ss
mycket undan. Grasvaxten pa dessa rattar sig ester
mer eller mindre vata eller torra somrar , och gisva de
masla utan minskning i langden sin vanliga askaslning;
ty nar solen med sin varma varckar pa ladane stallen ,

lockar och drisver den vathet, at med sina innehasvan-
de naringsdelar stiga up 'genom rotens hal til stammehs
gangar och adror, och gisva vaxterne sitt tiltagande;
och fora ps dessa stallen ej tryter vatn., sominne-
haller sodo for grasvaxten , ty blir den nog var-
achtig ; dersdre vardar ej bonden dem mer,ansagt
ar. sedan sinnas har jamval sadana angar , som has-
va stadig grund och bosn ; raen aro sa belagna, at det
giodande och grasvaxten befordrande vahr-vatnet stan-
nar qvar pa dem , hvilcket sedan smaningom , ester so-
lens varckan och hetta , minskas, Dylixa angar vaxa
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srodigt,» och aro aldeles massria ,, darvatnet satc~sta esl
tid. DesTa lamnas , och lcunna med sog lamnas i sit
naturliga skick och rilstand ; emedan sielsva naturen
giordt, hvad gioras borde pa manga angar medelst kon-
sien , nemligen , at kunna halla vahr-vasnet pa dem.
De sorutnamde massulla och vata angar aro as sarn-
ma art med karr, morasl*er och sancka stallen ; derso-
re ock-, , om man vil sorjindra deras vasachtiga Jynde,
och upodla dem til tienligare och lampligare marck, sa
ar tilgangen dermed lika. Jag vil allenast namna , hu-
ru val betanckt det vore , om landtman standigt ville sb-
ka at sorvandla dem til stadigare och torrare angsvall;
ty derigenom skulle vinsten och askastningen bli miing-
dubbelt storre , emedan i:mo Grasvaxten pa sadana va-
ta platserar mycket gles, emotvaxten pa torrare angs-
marcker. a:o Torckar sancka angsgrasetanseenligen
"tilsamman , ja til storsta delen; emedan det hyser myc-
ket vatnisig, ' som utdunstar,da graset torckas., For-
denskull ses

, at det sorslar mycket mindre, och ej pa
langt hall spilar sa val ,

som torrare valls ho. 3:0 Skul-
le angen blisva tienlig, at bara battre grasslag.

4-*

Karr och moras,, sumpi*a och sancka platser, .sin-,
nas , som redan sagt ar , osverslodigt ; hvarsore
man destomera bor med upmarcksamhet syna dessa'

marcker , halst de masta med tiden kunna losva landet
rika askomster. Sadana platser ,

sa val i Osterbotn,
som annorstades , kunna ej pa et satt och med lika o-
gon anses; utan bor deras botn och grund , deras skick,
deras lage, deras vidd och storlek, deras lutande, m.m.
noga mjirckas

, om man skal kunna salla ett ratt om-
dbmnie om deras mojeliga eller batande astappande,
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uptorckande och soradlande ; ty annirs sar man vilse
med en osverilad XlutsatSi Manga karr , moras och
sancka stallen hasva diupa underreden isran tre til siu
och slera samnar , hvilcka ar.ten besta as idel vatn,
hvilcket med starckare eller svagare slyt-mosa , .

eller
annan as vaxter harstammande osverbadd, lika som med
iis, aro osverdragne; eller besta de as pa annan lig-
gande jord-och vatavars ; eller och alc igenom as gyt-
tia , mull samt vaxters rotter och andra delar , som
utgiora en gles och los botn , hvars mellanganger aro
upsylda med vatn. Sadana diupa stallen har naturen
osca sa inrattat , at det vore sa orimligit, at annu
tancka pa deras uttorckning och astappning, som det
ar ogiorligit , at leda alt vatn utur en med aan eller
vatudraget lika diupt belagen insio eller trask; hvilc-
ket icke later sig i annan handelse giora , an dar vatu-
sallet ar kort, och tillika sa hogt, at det kan svara e-
mot karrets diuplek; men sadana assall aro mycket sall-
synta. Doch vore ej heller pa ladana stallen utdik-*
ning altid onyttig ,

1 ty derigenom kunde jordskarpan
smaningom komma til storre sasthet och stadighet. De
karr och moras, som aro belagna i vidlystiga skogar ,

olandiga marcker,m. m. eller ligga sasom ingnopte , el-
ler ej agavatu-drag, eller icke hasva dempa nara vagar,
dem vil man ej heller med sorbattrande annu patancka.
De slag igen , som hysa mineralisk botn ock grund,
och aro med skadeliga kallor och kallsag upsylda och
genomskurna , as hvilcka doch ej manga sinnas , kun-
na ej til dnskelig nytta och sordel uptagas ; ty sadana
ting och amnen skulle med sin tiirande K,rast giora jor-
den osruchtsam.

Det ar omojeligit at utsatta kars och moraslers
myckenhet i electa land, och hvarjes beskassenhetj men
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det ar en oneKelig sanning, -at mycKet sner an halssenas alia fflsammantagna i Osterbotn , KUnna och borde
ester, hand gioras fil nyttiga' och goda marcKer ; ocll
dessa aro.de samme, som nu sKola bli amne for var up-marcKsamhet, Man Kan lact blisva varse, at storsta de-
len Karr och ir.orasser hasva eller hasva agt utlopps-'
ssallen. De stags Karr, sumpiga och sancxa stallen,
ifran hvilcKa naturen siels medelst vasnets .siearande
och gang-letande giort slg aflopps-rannilar, storre eller
mindre , osvertyga oss genom sirrnaturliga lage ora
mojeligheten och framgangen as deras upodling ; ja s
de lamna hopp.och sorsaicran om en adel och raedari

donande rr.arcte, allenast hug, sili, sosstand och sara-
l.ielp ville para sig,' ac befodra vatr.ec fil friaro vag .as
erforderlig bredd och diupleK , medelll afloppess ran-
sande och upgrasvande , samr sielsva platsens gencin-
ficarande med asiopps och andra smarre tvar-diken.
sadana stallen aro ale for manga , .

som alia vanta ester
arbetare , nytt lis och bastre tUstand.

,

O at de ei lan-
ge macte dem saKna 1 Andre aro as den besKasstnhes,
st om de ej nu hasva utlopps - rannilar, sa visa de doch,
for en god syningsman ock estersorskare , .marcken as
sina sdrra vastu-gangar, hvilcka redan i alderdomen
bhsvit igenstangda i mynningen as sina utlopp ; cch pa
hvilcka, i synnerhet, dar stadig jordman eller jord-■ grund varit , vasugang arne hasva grott tilhopa , antinr
gen sorrnedelst vatnets medsblje , eller och genom val-
lens tiltagande as Itran , grasvaxser serae deras assali.
Men harvid voreju ej sa mycKet svart arbete ,■ ej hel-
lerbehbsde man giora det sorgasyes, da man vt.l soret sy-
nade och besege sadane asiopps" stislsenV Uvae! vij
man val tancka ora karr, morasser, .myror , surapar
och vata platser, som ligga nar til sibar, insibar och
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trask ? som satt sin sielagenhet pa hoga, backar och kul-
lor ? skulle val det kunna raknas for onyttigt assic-
te ,at uptorcka och astappa dem , samt gibra dem
gras-och saeles -barande ? Men i synnerhet ber jag
mina kara Landsman i (3sterbotn

,
at de doch sorbar*

ma sio osver sina egna akrar , pa hvilcka de kosta
svett , och vanta sa med gladje upskara sulia ax;
dermed , tt de vil e scrqvasja sidens statare och aker-
vaxsens arga fiender , jag menar: dyar , sumpar och
sancta stallen , hvilcka med sina onda och sdrgistiga
pilar,, kalia och skadeliga angor, nedsKiuta och: sor-
dertva manga tusende. iadeskorn. En som ogon har,
kan ej undvika , at med omkan se , huru som skiona
akermarcker vid elsvar, aar , vaen och vatudrag, has-
va til grannar ssadana grodan skadande och sorders-
vande platser. - Anskiont deras vatri om vahren arbe-
tar pa utfall ,sa blir det doch,ej tilrackeligit , utan
borde med konsttn undsattas', haist man pa sadana
stailen onodigt klagar bsver nagon ogiorlighet och
svarighet, mycket mindre osver , ringa nytta aslsadan
vatuledning och dyys uptorckning; ty derigenom skul-
lc dubbel sbrmon vinnas : sbrst, finge man as den o-
nyttiga sumpen och sancka marcken en skibn gras-
marck. For det andra, skulle derigenom manga Ae-
la tunnor sad, an nu , de stasta ahr sinnas i bondens
boda. Det ar varckcsigen sa , fast mangen ej vil sa-
ga denna sanningen i betanckande och til estersolgd;
emedan siikt intet varit i bruk hos sorsaderne , utan
ar ert ovanligt gibrciral , pa det sattet det borde ske,
och hvilcket mangen i borjan med begabberi sKulle
gapa osver. Har och dar i landet ser man doch na-
gon , som genom dikande uptorckar vid sina akrasi be-
lagna sumpachtiga stailen , och sedan gencm osver-
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brynans brannande eller ock pat annat satt glsr de sam-
ma til gras eller sades barande. Desle hasva och nyt-
tan i handerne , och behosva , sasl de ock skulle bo
langst norr, sallan klaga osver missvaxt as kold. Be-
klageligit ar allena det, at de aro saa, och ej med hog-
sta alsvare arbeta pa sadane platsers uptagande. .

Nu'vil man asven tilse , huru sadant karr-och
moras-arbete skulle bast komma i gang , varckstal-
lighet och sullbordan. Det gar ej sa latt med sada-
na plarsers sorbattrande , som mangen sritanckare me«
nar ; icke heller ar det sa svart och onyttigt , som
mslngen med bonden sig inbillar. At enskylta perso-
ner och landcman borja utrorcka och astappa nagot
synnerligit karr , det ar ej radligt , och derpa larer
man sa sor lange vanta ; utan hartil sodras slera han-'
der och samsalta kraster. Doch kunna sma och val
belagna sumpiga karr och stallen as enskylta bondes
med sordel uptagas. Borjan til ett ratt -arbete
tyckes bora ske med upmuntringar, exempel och sri-
heter ; ty landtman beqvamar sig ej garna dertil,
innan han ser med opna ogon sruchten och nyttan as
nagot kars upodlande , och om han ej ar sorsakrad
om god srihet derpa , sa later han val bli , at vara
en karr-och myr-arbetare. Ogonskenliga och gagne-
liga upmuntrings - satt skulle bana vagen til ett sadant
arbete och soretagande , och da kunde i sanning en
god sramgang vinna6. Icke heller skulle nagon kost-
nad dervid ga sorlorad , eller nagon inrattning bli
osruchtsam. K,arr-arbetet kunde pa slera satt kom-
ma til onskelig borjan och sramgang , sasom genom
sochne eller byalags samhjelp ; genom medel-sasla
mans pakastande , slera andra medel dertil at sdrriga, :
savilckas upsinnande , patanckande , behiertande och 1

• •' •
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drisvand® lemsias at Hoge ,- Vittre och'sor Fader-
neslandets. upkomst orrme och sorgsallige Man, hvilc-
kas tanckar aro grunddigare, och talan mera galler. i..

Sedan borde asvsn Standspersonerne med under-
visning och varckstallighet, sa i detta Hom annat,
mana landtman til nyttiga giorcmal , samt upmun-
tra honom pa alt mojeligit satt , ar giora pros med sa-
dana,stallen , som aro hans aker ti] mehn , . eller sto-
do lattast at hielpa. Men darvid moter den svarig-
heten , at m'3'st al'a Standspersoner har a orten aro
Praster och Ossicerare , sorr. hasva ambets och sor-
laningshemman ; dersore ga ,sa manga inrattningar
vid jordbruket trogt och langsamt , halst man maste
slera ahr kosta arbete och pengar pa goda anlaggnin-
gar dervid , innan man sar gladia sig as sullkomlig
srucht och nytta ; och emedlertid kan man bli quitt
hela jorden , och ha ingen sor sina omkostningar.
Doch hasver i de senare ahren en god del ,

- i syn-
nerhet as det Vyrdiga Prasterskapet, satt dessa be-
trachtelser a sido , och med' ospard slit och kostnad
begynt opodla sina agor. Darunder har man
ock sormarckt, at mastade!en utas allmogen och landt-
man i detta landet aro ei illa hugade, at anvanda ar-
bete och nedlagga svett pa nagot godt i hushallningcn,
sa snart de satt se, i lynnerhet pa praste-garden ,

at
det gar an, och lonar modan. Blotta sagen rattar bon*
den, sa har som annorstades, sig ei ester, om han ei
til sullo kan begripa sakens niojelighet och slora nyt-
ta. Han har ei heller rygg til at bara omkostningar-
ne vid ovissa sdrsok. ■ ■ :

Sardeles har Hogvalborne Herr Landshosdingen
pa alt uptanckeligit satt, och sa val med undervisning
som esterdomme, sokt sorma landtman til hvarjehanda
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«poda inrattnlngars antagande vid jordbruketV och til
den andan, icke allenalt med allman publication om
landtculturen i Lahnet, lamnat hvarjom och enom kund-
skap om vissa sorbattrings satt vid aker och angs skot-
se 1 m. m. utan och sielsvist mojeligheten och varck-
staHigheten deras pa Landshosdinge satets Konbotmt
agor, hvarest man'nu med obeskrislig sagnad ser en■ ymnighet as deharligastc aker-och angs- marcker, Om
vara manga och vidstrackta karr och moras skuile bli
pa samma sast soradlade, ombytta i gras-och sadesrika
parcker , genomskurna med -canaler och asdelra
med diken j hvadogna-sagnad skuile man icke sinna
pa sadana blomster-gras-och sadessalt? Hvad ndje och
-batnad hade man icke as de otalige i rikt bete gaende
boskaps hiordar ? akrens balsam skulle da sorokas,
sades axen sa blomstras och mognas, utan atbli skad-
da [as kalla dunster, och med glada hander samlas i
spanmals laren, »

' §. y. :

| TNder ett sa sagnesamt hopp lamne vi nu vara sanc-
•V/ ka platser, och vande o til torra och hard valls an-
gar. Det har redan blisvit en hvardags och hvarmans
hlagan, at goda angsmarcker, som sylt sa manga skrin-
dar med hoo, nu intet kasta as sig mer an halsten der-
emot, ja, an langt mindre. Jag beklagar,?.t denna qui-
dan ssver gras vaxtens minskning skal vara mycketsann ; men det ar underligit, at solcket ei soker at by-
ta denna; klagorosten i sagnetal bsver'ahgarnas harliga
askastning. Hvarcken himmel eller jord aro just skul-'
den dertil, as angarna bli magra - mas - lupna', tusgang-
na, och ascyna; utan solcket, som vil at.koon skal bli
set ochmibicka bra, utan at skibta henne val. Ty. intet
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lopa tusvoTne eller slyger massan sielsmantbort, sran
'de • stallen , dar de -en gang satt sri boning och
god hemvist; utan de aro jamval,mot vart arbete nog
motstrasvoga, om man ei med sirlt ?.lsvare sdker dem
sordrisva och utrota. Orsakerne til sadana angsmarc-
kers.sorvarrande aro slera an,en : sasom,mycket tidig
'slatter eller grasets nedsallande , .da marcken iblar.d
pa manga ahr knapt sar nagra korn as grasstanden til
sitt srodande; moslTans sria rotande pa grasvallen; bo»
skapens osorsichtiga och otidiga betande pa dertil minst
tien!iga angar och rider, girigt hdslag', m- m.

Bondens vanliga angs rcdiande bestarderuti, at
han borthugper onyttig ikog och travaxt, med grjis-
ta och yxa, ?amt med trad- och asven med jarnltang
uprycker och bortskasisar rdttcr , sa mycket han kan,
besriar angsmarcken" sran nagra Ibsa tusvor, och gior
henne reen sran asskrap; asven osta branner uphog-
ningar, quistar och rdtter pa angsvallen. Men angs-
marckens plojande, besaende, giodande, tusvors och
mossans asskasFande,ratt rothuggning och angens brin-
gande til srodig vtixt, ar annu ei paborjat. Skulden,
hvar!cre landtrnan ei mera vardar sina angar , Jigger
ingalunda i hans lattia, sorsummelse eller hugloshet,'
utan dels sker det as okunnighet och gammal vana;
dels deras, at h»n haller angen .i mindre varde, an
sig bor, och tycker ,at det vore litet batande, at kasta
nagoc synneriigit bruk pa den; utan lamnar den halre
sorlorad, och inhiignar nagon annan plats, eller min-
skar boskap i ladugarden. Men i synnerhet har landt-
man blisvit ashallen derisran medelst en vidlystig ho-
bergning, i det angarne ligga merencle*s bitvis vida
kringspridde j samt medelst skogsarbese och andra bi-
sys!or, hvilka. ei lamnat honom tid" at tancka mycket
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mindre -at i kosla nagor arbete, ,pa . angen; hAlsl defle
sednare dder, da trans fallande och brannande til tiara
gisvit honora myckna pengar, .och. blisvit hallen for
basla bondens sodokrok. Men mina Landsman ,

skatten angen sa hogt hon bor; ty hon stiger i varde
ei langt fran akren. . Hvarsore asven i de lander,dar
hushallningen och akerbruket ansenligen stigit mati
ser. angsmarcken. vardas rr.ed samma omhet, som aker-
jorden; och rbr man ei angsvallen i Oslerbosn mera
hadanester an hartils skedt, sa far man se sina angs-
parcker mer och mer utmagras, bli mastupn?, och ahr
fran ahr sornimma en ansenlig minskning i holadorne,
Det vore.sordehskull, esser mitt ringa tycke, hogsl an-
gelagit och gagnesigit, for sa manga angsmarckers be-
friande fran lagervall och odes gang, at bonden skulle
sorplichtas at dela sina elaka hardvalli angar i 12. i y
eller Aera delar , och sedan pa basla sattet arligen skio-
ta och.hasda en as dessa lotter , mer, eller mindre,
ait derester, som marcken skulle betarsva,- sadantskulle
ei allenasl landa honom slels til en anseenlig nytta, utan
asven landess hushallning i almenhet. til synnerlip sur-
snon. Man behosde ei manga ahr tvinga honom dar-
til; sy .sedan han skulle finna des flora nytta, infun-
ne sig val lust ock noje hos honom til en sadan angs
skotsel. Er dylikt angens vardande forefaller mig i
detta land mycket gibrligare och lactare, an pa man-
ga andra orser ; sa vida de aga boskap nog , ,

och
ymnig tilgang pa amnen , som aro til gbdselns sbrokan-
de tienlige.

s. 6.
Tld om ,anes marcker.,: vil man tilYldut sioso a ett lact,och sorsok, at sbrtagaoch ut-stut info aettsatt och sorsck, at sbrtaga och ut-

rota bibrnraas - tusvor as hardvalls angar. As en
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,hoga upmarcksamhet pa naturen, des lagar , ,vagar och
varckan, ei allenast uptaKt manga stora och sordolda
sanningar; utan asveri gisxic anledning til manga tu-

: sende. nyttiga anlaggningar och sdrsok vid hvarjehanda
varck och lnrattmngar, det ar en sak', sotn ei behos-
ver bevis. I synnerbet bor man ha naturen sor sin kla-
raste och sakraste ledestierna , da man tancker och
vil giora sig.sormon, batnad och noje as des rika, och
sor m?nnisKians lesnad, uppehalle, sbrsvar och ro oura-
barliga. och hogstgagneliga amnen och alster.

Huru sK,ulle man i harda bergen kunna lita pS
mineralgangar och malmstrek, om man ei noga*synat de-
ras viigar och siryknings lagar? Huru hade man sun-
nit pa orters sorundrans vSrda achtenskap och konstiga
hjonelag,om ei sicarpsynte man, med ogon och estertanc-
ka, solgtdem i sodslostunden, under deras tilvaxt och i
deras ascagande? Forgasves planterar man vatu-orter
pa torra backar; och en vaxt, som ager lis och sagring
i en torr jord , skulle aldeles do och visna i en sump.
Fasangt skulle.mankasta sit nat i vatnet, omman ei no-
ga markte siskens hemvister , sarskilta gangstallen ,

lektider och sodo.
TvenaeO(lerbotniske Landtman i Cronohy sochn och

Kmssundt by, genom liten, ren och enfaldig up-
marcksamhet pa naturen , satt anledning, at sili sin flo-
ra sordei och nytta friafina angar fran vahntresnad
och odegang. Biorn-massans Polytricum Lirini s/orasvec,
868« hade tis myckenhet rotat och spridt sig pa deras
hardvalls angar, och giors marcken otienlig och olam-
pelig til hovaxs och statter. Detta misssoslret pa angs-
marcken hasva de i manga' abr med gramelfe masl
askada ; tils de for nagon tid ssibaka formarckt, det
bibrnaiossan blisvit sortard, dampad och mlnskad pa
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de. sta!len as. angarne, darest narstaende granar medellt
asbarckning blisvit sortorckade , och barren sallic samtas vader spridt sig omkring pa de maslupna orter. De
ansago ; denna naturens varckan sortiena ron och ester-
solgd, Dersore ;asqvistade de granar, och osvertackte
meJ ris-quistame til en sierdedels» ja trediede!s alns
tiocklek de stallen pa sina angar, som 'as biornmassa
blisvit intagna och dsvervaxta ; hviicket arbete sore-
hades om hostetid , soran mycket sno sallit. Harvid
hasva de latit blisva , och larnnat granriset at ligga
under vinter ,snon. Sommaren derpa hasva de med
sagnad och nytta sbnharckt, huru som massan under
granriset blisvit sortard, och lika som til mylla sorvan-
,dladj samt at sarnma stallen andra och tredie ahret gls-
vit god och ymnig grasvaXs; utan at quistarne i na-
gor matro vid slattern varit hinderlige , sa vida de
lmellertid sunckit cch nedgatt i massan och jorden.
Ucom granriiets sortressejipa nytta vid godningens sor*
m:-r2nde och soradlande, iancka angsmarckers surbat-
trande, boskaps underhallande vid soderbrist', sa ar as-
ven denna nu omnamdV nyttan vid biornmas -tusvors
utrotande hogt at skatsict emedan derigenom ei ailo-
nast en as ladan massa- osverlupen- angsvali med rin-
gasse. moda och kossnad kan sorandras til god gras-
vaxt;utan haryppar sigasventilsalle, st tancka pa Aera
nytcor as denna varckan vid jordbrukct.. Vore onsk-
ligt, at de som ha olagenhet pa sina hbland as sorat»
nhmda tusvor, . ville, med Alt och upmarcksamhet nyt-
tia sorsoket. . /.

:•■■■ :
.

§• 7-
„

"

:
leder ordningen oss at bese ahermarikens ochNU leder ordningen

i Osterbotn. Husvud jordar-akerbrukets titsi&nd i Osterbotn. Husvud jordar-
.■ tesne 3 som akermarcken bestar utas 3 aro pa.det
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lacte* delta, at sandjord och mojorcllsinnesmasl, same
lerapa nog manga stallen. Ibland tunnare, ibland aeer
diupare svart mylla gibr bsversta jordskarpan. Jord-b'andningar as dessa arp orackneliga. At akerbruks
konsten i forna fidei och as landets sorsta invanare blis-
vit antingen intes ellcr litet idkad, vitnar inbyggarenas
flora lust for svedi.nde, diursang, silkerier in. m. som
annu i nagra sochnar och hos bonden uppe i landet
drisves med storsta alfvar. Troligit ar , at Finlands
sdrsla inbygpare bibehallit det siythiska lesnads sattet,
hvarvid Lappen annu star , och at sbrsl svediandet,
och saakerdyrckningen sedansmaningorakommitibruk.
Men vi vele ei invelda var estertancka i morcka giss-
ningar och opaliteliga sornmal;utan halla vici aker-
brukets b.skadande, sasom det nu ligger for ugonen i
landet. Darmed har man har pa stasta stallen ej langre
hunnit, an at detigoda ahr foder sin brukare, och at vissa
akerrika sochnar kunna foryttra nagot as bsverskattet;
rnsn vore svediandet pa manga stallen ei bifogat dersil,
sa skulle pa de samma akersaden ei hinna til broso-
dan. Fordenskul ser man, at nar misvaxt star til, ar
iadesbristen flor i landet- De manga hundrade tunnor
spannemal, som arligen til stadernes ja ock asven til
manga landtmans benos ifran savolax och Tavastland
inkomma, bara nogsamt vitne', at aKerbrukes ei ar pa
Jangt nar updrisvit til vederborlig hogd, och at bon-
den borde och med sordei kunde nediagga svett och mo-
dapa akrens goda hasd och nymarckers uptagande,
hvarigenom Fides sdrkofringen skulle.vinnas, och gc«*
r.om hviket bruK han ilangden kundehugna lig as storre
valmago och varachtigare inkomst, an han den sorstut-
na tiden hasc as andra naringar. Trbghet, lactia och
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soriummelle uti sina gioroma! hos solcket , ar ei til det
lingaste orsaken hartil; ty vi hasva sorut markt, at de
"aro langt tragnare och idogare an manga andra lands-
orters mbyggare. • Var nordliga och' kalla belagenhet
jahste jordmonens''asvoghet aro i 'sig sielsva ei heller -at
Vakna ; hinder och orsalcer til akerbrukets otilrackeli-
ga upodling;, andoch de nogtilsalligt vis bidragit dar-
til. -
*' At sorst namna om jordmonen,sa ar val onekeligit, at

r den ar mastendelsmycketmageroch torr, ibland och for
'suchsig, och askar saledes gods och sbrslandigt skbtande;
men som helaHusvud gioromalet blir, at kunna
sorbattra och soradla jordmanen til drachtigt bruk och
'askastning, och det i synnerhet genora gibdande ochasven andra sbssiattrings satt later giora sig , samt
amne och tilsalle dertil osverflodigt sinnes i landet, sa
kan det icke heller tagas for synnerligit hinder i jord-
brukets updrisvande. Hvad ortens elimat igen angar,sa ar
val sant, at frost nasterne ossa skamma bort sida ahrs
arbetet, hvilket. sbrqvasver lusten hos akermannen ,at
bruka jorden, och leder samt drisver honom , under
svar kanning as hunger och uselt silsland ,at gripa til
andra medel, som ei aro lika asventyr underkassade , och
hvarigenom Kan ar nagorlunda sbrsakrad, at kunna sor-
sKassa sig brodsodan. Men ehuru detsia mycket hindrar
akerbrukets tiltagande, sa ar det doch ei sbr sa svart atanse, at der borde eller skulle aldeles asskracKa landt-,
snan; ifran jordbrukets upodling , icke ’ heller for

alia delar ossvervinneligit. Dersbre ser man jamval,
at manga valbetanckta bonder, som lagenhet til aker-
marcks uptagande, siagit sig med alio kraft derpa. At
hindra den kold lusten med lig sorer fran aslagnareorter,
later val ei gibra sig; men det gar doch an, at genom
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sumpiga stallens ustorckande och, losskogs asrodianda
omkring akreh, m. m sorminska de kalia.suehtigheter,*som as dessa upstiga , och skarpa * samt understodia
lustens egen kold } til at lattare och snarare giora mang-'
dubbel skada. Och i sall hela landetblesve en gang'
isran sina ,staende karr och myror besriat, ar jag visl
uppa, : at klagan osver skada as kold skulle om icke aN
deles , doch ril storsta delen asstadna. Men at boteme-
dels sdretagande emot akerbrukets lagervall och vahn-
tresnad ei blisvit patankt, dartil synes slera sammansto-
tande orsaker varit, hvilka jag, at undsly vidlystighet,
allenast vil namna: sasom i:w»Brisspa solck, hvarom ar
handlat i2. §- 2'do Landets skattlaggning {4). 3 Sko-'
gens osverslodiga och utan all hosva anstalte bruk pa
alt sor manga stallen, som lamnat akerbruket om ei uselt,
doch i otilrackelig drisr. 41/0 Et pa nagra stallen i dessa
tider inritat omarteligic sKeppsbyggeri , och s:to En'
mindre nytcig seglation ; sora kunde vidlystigare bevisas,"
om detta tilsallet sadant skulle medgisva. !

8. §• '

sAsom svediandet ar det alssa, och annu i-docta lact!
mycket gangse satt at bruka jorden, eller bereda
henne sili sadesvaxt; ty vil man nagot i korthet der-

om orda. sattet och tilgangen med svediemark ar allom
vitterlig ? och en tilsorlateligunderrattelse sinnes derorn i
Kongh l?*t Acta. H/tndl. {b). sa at man ei vil onodigtuppe-
hallasig med berattelseora ensorutkunnig sak'. At urskil-
ja ratt den sordei och skada, som svedie- hygget har med
sm , ar en sax. as flor vigt och angelagenhet, samt askar
et noga och granlagit undersokande. Detta stags

(4) Riks. sibri, stinsers Finsk* Deput, betanckA»-

de om FinUnds aconmieykbr 1747» (s) 4s &pr 1742.
t*£* 286» ■
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skogs och jordbryns brannande ar vid manga tiTsaHen-
sbrdbmmeligit, och gior en antingen aldrig eller sorst
ester lang tid arsattelig skada. . Man sinner sa har som
annorstades manga och stora skogssa!t genom svediande
eller annan vadelig branning sorvandlade i torra och
osriichtbara bacKar och platser/; Doch visar ock samma
sorsarenhet j at man asven genom ivediandet, da dermed
sorsichtigt och vahrsamt ,omgas , sacc goda holand och
bstesmarcker pa de lagenheter, dar man annors varit
dem sdrutan; ochacmanmed latthet, ester ratt anstaldt
svedielands bruk, kunnat uptaga marcken cil bestandig
aker.

Om en jamn marck , bestaend-e as ett tunt osver-
drag och Jitenmatjord, ucses och nyttias til svedieland,
sa ar onekeligit, at ett sadant land utmarglas, skadas
och giores til vidare vaxt otienligit, och bor dylikt so-
retagande anses sor ett sordersveligit sicogs odande och
jordens bortsKammande. Men nar sadan skogsmarcK
til svediande utvaljes, som ager>diupare masmylla, och
ar osvervaxt med stora och losa biornmastusyor , onyt-
tiga vaxters klasar och ris , samt osverslbdar as trans
assall och lamningar;hvilK3 platser om vahrtider masta-
dels.hysa mycKen vatska, men om sommarenaro sa tor-
ra, at eld latteligen kan dem olverga, sast ic!te tranga
sig ned i jorden, de samma sycitas kunna til svediebruk
utan skada anvandas; ty genom sadant brannande brin-
gas allenast de nedsalta trans quistar och en del as stam-
marne, samt de : omnamde vaxser til aska och tienlig
blandling med den mylla och matjord, som under lig-
ger, och ei undergar eldens valdsamhet , hvilka med
hvarannan genom plojande, grastande eller annat om-
rorande sammanblandas til en iadesbarande jord,. den
asvenval ester svedielands nyttiande gisver god gras-
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.vaxt j. och snart igen med en ny skog osverdrages.
Doch dlstar jag garna, at svediandet ar en mera gran-
'laga sak, an at den kan lamnas ienensaldig allrnoges
oinskranckta frihet, och at dervid mycken vardfloshet
soreloper, samt ossa oboselig skada,i synnerhet vid Aera
gangor pa samma ssalle anstak brannande, deras timar.

Men jag vil annu narmare yttra mina enfaldiga
och osorgripeliga tanckar osver vara svedie marcker,
'och esterse,om och huru vida samt Kvarest svedie-bruk i
'Osterbotn kunde skattas nyttigt och tillateligit eller ei.
Et sa allmant och osverflodigt svediehygge , som an-
nu osves i electa land, och i synnerhet i nagra langst
norr och upp i landet belagna sochnar, kan ei pa na-
got satt gillas, utan fodrar alsvarsig inskranckning ;

halst det betager bonden all tancka och arbete pa
Akermarckens uptagande , upodjande och tilbcrliga
ans, som likval bor vara hvar och en landtmans ypper-
sta husvudsyste och gioremal, om han vil vinna en val-
grundad och varachtig iallhet. 2:do Har &sadantos-
verflodigs svediande altid vardfloshet i solje medsig,
at'det skonasse travircke och amne til rik betalning
far los at stupa for yxan , och uphrannas dllika med
sina sarnre grannar pa egit sbdfloslalle, sa at sortresse-
lige stammar ossa ei giora en giopen sads asnastning
eller nytsa. 3:o astadkommer okunnighet och tygel-
frihet harutinnan, som sorut namdes , at manga vida
salt gioras derigenom helt skallota och tradlola." •

svediandet vid skargarden, sibkansen och asven
manga astrander , ar jamval ganska skadeligit, och
bordealdeles landrmannen sorbiudas; ty i:m» arpasada-
na platsermerendels tilrackelig lagenhetoch skonatilsal-
len for en god akerman ,

at arligen oka sina~jordagor.
Men 2'do sa lange bonden genom svediande, som pa
sadana landtlagenheter ar ganska sprdelachtigt, sidi as
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kort yarachtighet, ' ser sig sa tilrackeligen spannemal
.til husbehos;- bekymrar nan sig aldrig om at sormera
och sorkosra bohlakren. Dersore ser man tvartemot,
huru debyar och gardar, sommist tilsalle til svediande,
sattat lust til akermarckens okande arligen, ja sa, at de
«j halla modan sorgasves , at upbryta stora stenbackar,
hvarest man Knapt sinner sotrum mellan stenarne; hvarorp
innankort. 3:oOdelagges och utodesdensK,og med bran-
nande,somi anseende til belagenheten borde . och kun-
de nyttjas til adlarebruk, til allehanda rravircke, tim-
mer , ved , slogder &c. och dersore . 4.70 astadkom-
mer svediandet pa sadane-platser brist och dyrhet pa
•veds och tinjmers sornodenheter i staderne , och as-
ven sor bonden sicls. .

svediesall kan dochej annu, effor mist tycke,alle-
stades upp i laudet och pa vissa orter sorbiudas , dar
som myckna Karr och moras , eller och annan til aker-
marck citet otienlig jordsinnes. Ty i annor handelrse skulle manga landtman och aboer i manga ahr vara
quiete sirodsodan, innan de hunne uptaga och upcdla
marcken til aker ; eller skulle de kibpa ansenligic
spannemal ahrligen, hvartil deras forrad eller sbrtienss
ei kunde hinna. Doch hindrar det icke ,at ju sve-
diandet, asven pa sadana stallen kan sparsammare til-
siadiae , och efrerlatas ; och vore viil , ora Riksens
Hoglosl. stUnders Tinska Drputatiom bet&ncktnde i.desta
mal kunde bli varckssals ; nemligen , aat Landshos-
-s,dingarne late undersoka, hvarest svediande raa silia*
5 , tas , och til huru mycketma dertil lamnas tilsland,
~da til allmogens- lindring i besvar och kostriad , ut*
„ syning djira bor. ske for lex ahr i sander ; doch sale-
;,des, at uti synings - zedelen tydeligen namnes, hvilc-
„ken plan eller siette dei hvarje ahr ma sallas, men
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derosver icke det ringaste , det ariigen ma vara"
nagot at tilga, och icKe alt pa en gang ti gripas; sar-K

deles som OCK kan handa , det en aboe asslyttiar in-
nom de sex ahren , da det vore aldeles obilligt , at"
den tilkomraande skulle sinna altsor sig assvediat. Har-"
vid bisogar Deputation soljande erhindring : neml. At"
vid assvediandet bor noga i achrtagas ,• det alla til c<

skeps vircke, sagstockar, timmer, gardsel, tiaruved"
m. m. dugelige tran borttagas, eller etter mdjeligheten"sorvaras , sarde!es pa de platser , hvilcK,a ej til aker"
eller ang aro dugelige. Desutan bora lamnas til skogs-"
vaxt hagre mogne surur och granar , som kringrod-"
jas, at de aselden icke miigs skadas, utan kunnamed"
sina srdn ater besaa den auvediade marcken ; men dar"
jordmonen ar til upodling lampelig,bora Herrar Lands-"
hosdingarne aga macht at tilhalla aboerne , ester som".
deras nyrcka och platsens belagenhet medgisver, up-"
taga nagon del as svedielandet til aker och ang samt"
beteshagar , vid strass til giorande , at lata hvad in-"
stangt blisvit, . sedermera ikoglopa. « v..

• Huru vardflbshet vid svediandet har'in til ossa
skamt bort sida arbetes, sa at man intet tanckt pa na-
sta bargning , mindre p& framtiden , kan liustigen der-
as skonjas , at manga lamna ester" brannandet langa
qvarblesna brandar liggande pa siet stalle , • som
blir i grund sorbrant } utan at denvihopsamla eller un-;
danrodja; samt, sedan saden ar kassad i askan , aslenast-
har och dar med grastan rora jordtn , hvarsbre ej alle-
nast manga hundrade ja jusendesadeskorri ej komma til
vaxs, utan ock sades-ssanden sondentrossas genom blas-
vader mot de qvarlemnade brandar. Dersore bor for ali
ting det vara angelagit , at saden blir val nedmyllad;
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ty i annor hande!se har man sedt ibland 6 magra skylar
sta pa 2 a 3. tunnors land. ' • :

Til slut vil jag har inrycka besitassenheten as na-
gra varckryg, vid svediandet brukas, hvilcka ej sin-
nas varaomnamda iKangt, Vet.Acad. Hanal.wu berattelsen
om Svediebruk (£). • Til saidens nedmyllande ,lsom
sas pa askan , brukas i de norr belagna sochnar Sabrtra
Tab- i. Fig. 3. men med hel rat eller bakut vand mull-spar E, 'at den ej ma sasta sig under tra-rottren, utan
obehindrad kunna ga osvandem och osverlysras. ; Hvar
mycken sten ar , laser detta redskap ej val bruka
ty nyttias. i des stalle en kratta , den Finnarne kalla
Har/tsom ar giord as jarn, klusven i tu, och nagot trub-
big 1 andarna ; hvar gren ar nagot tiockare,an en van-
lig jarnhars pinna , tvarhands lang, Ratt osvan sor
trenarne ar det oklusna jarnskastet bogt til en rat vinc-
kel. Andra andan as detta jarnet eller ;j.arnskastet;ar
spetsat, krokes i vinckel tilbaka, och ilas igenom
tradskastet. Nar in til kroken vid K,lusna andan pa-
drisves en jarnring, ,sa

, at hela jarnredec sitter sast vid
tradskastet, se Fig. 1. Med detta redsKap krattas sa-
den ned i svedian mellan stenar och usver a!t dar Sabra
ej kan brukas. Annors hasva dean et varcktyg til det-
ta behos, som gar sortast , men gior ej gotr gagn , utan
i ratt los jordrnonmellan stenarne. ; 8. 10. a 12. styckea
grantran huggas til en samns langd; .pa hvart tra lam-
nas tre eller syra , atminstone tvanne langa och rata
qvistar, til I* aln eller liret langre, at stockarne matte
ga sria sor trastubbarne , och 6sver dem. Desse sran
hastas jamte hvarandra i rad saiedes, at stadiga kap-
par laggas tvert osver dem , litet isran hvarandra , och
hastas i allakors med vidior.Sist sastes vid detta don andra

(i) As ibr 1742. 28^.



37
tran, sasom skaklar , hvarvid hasten spannes at draga
varcktyget, som gar med et tammeligit buller ochsprat-
tande bsver stubbar och stenar, emellan hvilcka qvistar-
ne nedmylla saden,lh.*iriq i

Har gisves nu ock salle atlitet orda om Kytto-
lands bruk , som ar ett satt at upodla karr pa manga
stallen i Osterbotn, idesoderut belagna sochnar. Som

•vi redan age underrhttelse cm tilgangen vid detta jord-
bruk (<), aronodigt, at det hai beskrisva. Det alle-

•na: bor jag namna , at i detta landet brukas sadan
marck til kyttland, som ar karrachtig as diup jord och
underrede, som hyser under sig en Bandigt stillastaende
och intet utsall iigande , samt saiedes syrachtig , och sor
all vaxt mycket otien(ig vatska; dersore ser man,. At
gras och tran, somvaxa pa sadana platscr, aro sasom
missoster , hvaras slutes , at denna jordmon bor an-
dras, om den med botnad skal-kunna upbrukas til sa-
des elier gias-marck. 1 den osra och vatsKesulJa jor-
den sinnas asven orutnade stubbar och rotter- Forden-
skui hasva de funnit radlipast sa forfara med en sadan

O v» , •

marck,at de scrst upgrasva ett diupt utsallsdike, och in-
sida marcken i sma stycken medelss kors och tvar di-
ken , som alia lopa til assalls diket , sierpa lamna de
marcken, at pa ett ellertu:ahr uttappa och utsila siet
syrachtiga vasnet, sedan rothuggas de tran som aro pa
karret , ossa jorden med des innehasvande stubbar och
rotser upgrasves litet och losgiores ; hvarpa , sedan
marcken ar torr. sntandandet sker sa, at elden allenast
gar osver de omnamda cch; for brannandet grasvaxten
hinderliga amnen , utashvilcka ernas aikan, som tienar
til god blandning och godsel i den underliggande obran-
da karrjorden.- Och Kan val en sadan marcks osver-

(c)Kongl, Vst- Ac,Havdi, as 1742. sdßansordt rar» t
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bryne nappeligen p"a annat satt snarare och battre t'lre-
das til sades och grasvaxt , an genomsorsichtigt ansta!t
kyttande. j BrSnningen sker i synnerhet heltlindrig, da
man amnar en sadan plats til angsmarck, och besas sid-
ßa gangen med hassa; emedan hoet skal derescer battr«
vaxa, an escer rag eller korn. En osdrsichtighet begas
likval ester brannandet , som atskilliga intet veta eller
ock med alsvare intet vilja undsly , hvarom en min go-
da Van mig underrattat, nemligen : at de lamna alkan
orubbad pa kyttlandet ester branningen, som ett insal-
lande.b!asvader , osta til stor skada, bortsorer, utan
at soka bot emot denna olagenheten ; da den liKval larc
kunde sorekommas , om man nattetid eller nar daggen
starckt sallit, skulle anten grasta eller pldja marcken-,

manga giora. Dermed blir ej allenast askan bibehal-
len, utan asven den rorda jordengidres dymedelsl tien-
ligare til sruchtbarande,'- ' -V, ",

: §• 9.
_

. . .
skynde vi oss at tilse,pa hvad satt landtman up-

i\tager en ny marck til akerjord , och huru han der-
/ med umgar. Nymarcks uptagande och beredande

til- akerjord sker pa manga satt i Osterbotn , som dels
ratta sig ester jordmanens och marckens lynde, hvilcken
upodlas lkal; dels ester sarskilt antagna och brukeliga
maner hos solcket. Man vil allenasl: uptekna nagraas. Dar marcken ar jamn:, och allenast med sma skog
osvervuxen, hugges den samma bort, rotterna upryckas
och landet upgrastas val; derpa ransas det ocb plojes.
Denna marck brukas as landtman det ahrer til rosland,
ahret derpa giddes och besas den med korn eller rag,
alt so-m akermarcken ar belagen til.

. Dar jorden , som til bruk amnas ,ar osvervuxen
med stijrre och tatare skog, samt bekladdmed tusvor,
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rrns-och andra skogsvaxter, som giora"ett. ojamt os-
verbryne , uptages hon slera satt. . Manga behalla
helt och hallit vid skogsmarcks: uptagande til plog-
jord det vid svediandet osliga j.nemligen genom
eld * och ester sadesbargningen rodja' marcken, gio-
ra henne arligen mer och mer sri sran stenar

, stub-
bar och rotter , all derescer de kunna losTas och 'd-
£e gioras ; och besas en sadan marck gemenligen med
rossro ester. ragsaningen , som gisver stora och val-
smakande rosvor , dem bonden brukar osta til sin
lackermat, sedan de aro anten stekta, kokade eller.
ock pa annat satt rilredda. r

Ifran de langst norr belagna sochnar har jag satt
sbljande underratrelse (/i) : Pa den marck , som til aKer

uptagas skal, rothugges skogen. De nedhuggna tran
asqvistas , stammarne ihopsamlas i hogar at torckas,
som sedan hemsdras til husbehos. Qvistarna sarasas i
sina sarskika hogar , som sedan uphrannas pa tusvor-
ne eiier de staslen , hvilcka aro dockasl bsverbevuxna
med massa. Askan , som bsverblisver as branningen,
urskoslas til alia kanter til giodning. De stallen,som aro mindre mastupne , uprisvas med en jarn-Krat-
ta ;ty briinning ar dar ej as noden, det jord-
modran ej ma blisva sorficamd , kunnandes den os-
versta mullen i sorsta aren dena til gibdning. • sedan
stubbarne aro nagot rutnade och mera lole blesne,
bortrodjas de , hvarigenom akermarcken ar satt i sa-
danc: tilstand, at den aret derpa kan ordenteligen up-
brukas ; da den aldrasbrst ophjles i Kors och tvar
med en plog eller skiarbihl , sa at allenast jordmo-
dran genomskares , utan at sandmyllan eller nagot
annat underliggande radt jordlagetherrnedblisver rbrdt

(-») as Herr Probßen Batkmar. i Sotkamo.
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eller oroas. Sedan uptages nymarcken genom plojande
med the i lahnet;vanlige tvehosdade plogar eller Sdb-
ror, som vanda den genombilade jorden , alt derescer,
som torsven ester skiarningen eller bihlningen saller.
Sedermera handteres akren ester det vanliga sattet. •

Et.ganska sordersveligir nymarcks uptagande
och brannande ar det, som alt sor manga bruka pa marc-
ker , som besta as mycket grund mylla elser matjord;
darmedelst , at man grasver sma diken later jordbry-
nen genomtorckas , hvarpa man samlar tors, som genom
dikandet sas , samt qvistar, ris och annat eldsangc am-
ne , och sa osversar marcken med brannande och sve-
dande alt igenom , lika som ej battre sact kunde gisvas
til nyjords renande} och vet jag ej , hvaritran en sadan
brannxngslust harstammat, om icke as svedjebruk. Ja,
man sar ibland se , huru som en torr sandjords torra

och tunna osverdrag ej sar vara sritt sor sadant bran-
nande , som halles sor basta grep vid nymarcks upta-
gande. Men det ar ju solklart, och utgangen visar, at
basta musten och naringsdejarne pa sadana platser sor-
taras , och askan anteligen qvarsamnar, som gisver en
ahrsvaxt; men sedan blir jorden helt mager, och maste
mycKet giodas- • Vore det ej langt battre , at allenast
bruka grasca och plog , sedan man satt marcKen torr och
ren , och sedan saa hasra eller Korn deruppa ? Da skul-
le man sakert se och vinna battre nysta as en sAdan marck.

§. ro.
Har jag hartils vid Osterbotnstca hushalsningens

paognande mastendels hast anledning as klaga, sa kom-
mer jagnu at ansoramina landsman til berom,nagot,som
liKnar Cbinesrrnei idoghet vid landtbrukes; nemligen, om

osruchtsamma stenbackars upbrytande til ahermarck,
som en del soretagit sig- Men jag sar uti berartejsen
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darom vara sa mycket kortare, en min Landsman
tancKt utgie en sarskist ashandling om denna sak. Til-
salle til stenbacKars uphrytande fil plogland, hasva bon-
deme satt, saval daras, at de agt ,lvagt och magert
(and ti( aketmarck, som och darigenom, at de fornum-
mit , stenbacKar aga Aera formoner, vara asdragtiga
och nastan aldeles frost fria. Detta arbetet har i seci-
naste ahren ansenligen kommit i. gang och drift 1 Cro-
nohy och Gamle Carlehy sodinae, samt asven i,Kelsvii
och PeJersfre. Darri( valjes halst sadana backar , som
hasva sandmylla med stadig leergrund; ty svartmylla
slns ei pa sadana stallen. Ju mindre land, ju battre,
fast sadana platxer ei (Innas mangehstadcs; hvarsore
nlappurstens grund och annan jord asven tages si( go>
do jamval ock mycket sandig raylla , ja ock sadan
botn, som har sogo mylla ibland sanden; urrdflyende
sa mycket mojeligit ar , den as bondernekaffade speck-
leers-grunden , hvilken Landtmatare kalia vatusand,

ssenarne.uphrytas, fast de vore aldrig sa mange
eller tatt tilsammans, allenast ei Aera stora sten-vars
ligga osver hvarandra. Xill detta arbetet brukas vanlig
jarnstor och grasta. spadan gior sallan nagon tienst.
Xrabomaroch hasvare.rilredas sa stadiga och tunga,
at en karl med moda formar lysta en upratt, nar den
nagot spetzade andan skall satsas under och emot na-
got horn as stenen. Man brukar och vid detta stenar-
betet vandhakar, som besta as ett.stycke jarn om i a
i | tums tiocklek , ja och storre ,

a(t ester (angden.
Langdessar til en aln mer och mindre, formen buchtig ,

inae stangen bogd med en vassning i ena andan och
ett hal i den andra, hvarmedelst haken med en stadigasp esser mar(a fastes i en stadig och lang Aang: se
Fig: 2. Den vasta kroken sattes emot nagot ojams
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stasle as stenen, och andan as stangen utstrackeS at
en arman (Ida, da en.karl eller slera lagga sig med
macht pa den andra och langre andan as stangen,
och saledes vrida och vanda stenen opp eller omkring.
Medelst detta varktyg vinner en karl *storre styrcka
an tvanne med jarnstorat lossa och vanda stenen.' De
storsta stenar , som ei kunna r&ras , brannas och be-
giutas med vatn eller sallaka, om den sinnes, cils de
sprieka och kunna sonderllas med makare eller anhac
varktyg* Stora stenar grasvas asven ned . i jorden,
sa diupt, at de b!isva as mullen til halsannor aln eller
mera bsvertackta. Nu sorst i nysvekne ahr har sat-
tet hirkommic, at spranga flora ocii josdflasla stenar
aKerraarcken, och gibra dem rorliga medelsl vanligit
barande och sprangande, . hvarmedelsl slenbrackandet
gar fortare och lyckligare, an pa nagos annat satt.
Detta ar anna ganska litet, i gang, raen,man formo-
dar, at ett sa n ttigt och ssirdelachtigt’ slensprancande
snart far storre drift, da. Jandtman blxr, bsvercygadsnart far florre drift, da landtraan biir osvercygad
ora arbetets och koslnadens ringhet eraot nyttan och
formon dasutas. ■. v • .

' sedan slenarne aro uphrutna’,' och i hopar lagda,
sorslas de bort vid sursla snen om hoslen, at bjisVa
arnnen til slenmur omkring agorne. stora slenar kio-
ras och stapas med en lag slenslada, hvats snedar aro
inemOt qvarsers breda. och nagot hogre an bredden,
men insmot en famn langa , glbrda as emot andan
{itet krokugt vuxna granar. Medarne . sammansogas
med brader, fora saslas och saslnaglas tvart osver dem,
och sorses osvanpa med en Jisl pa hvasidera (Idan. Den
upkrokta andan as bagge medarne ar genom huggen,
och d?rusi intappat et stadigt brade ; mitt daruppa
sasles i evanne ha! en'slad'l2-lanck as' vidior, hvarusi
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de bekanta losa skaklar fasthastas. stria stenar samlas
anten med bar eller skottkarror, ;a ock med srna bra-
der, hvarpa stenarne staplas. Detta arbetet sdrractas
mast as quinsolck och ynglingar, hvilcka sedan stielpa
sina stenlass mellan bagge vaggarna as stenmuten. -

Nar stenarna aro losbrutna' och undanrogdayssin-
derhackas .grafroten med grasta , och har merendels
blisvit sa laranad at nedkioras bland mullen, r';ls den
rutnar och skall gisva akren styrcka. Men somlige
samla dessesma hackade grafrotter, skaka val mullen
ifran dem, branna dem ,i hogar, och stro askanjara-
te gibclningen pa den upragna akermarcken; emedan
man maria, as gras roten, anskiont den ar smatt hac-
kad, likval ei rutnar innan nigra ahr aro sorbi, och
imedlertid formyciceC loser mullen, ■ hindrar sasieskor-
ren at rota sig, ra. m. Hvilckesdera sattet brukas,sa .sores, sar-seli halst as ali siags godning straxt
pa den upgrastade nyjorden, plojes ned , som i sbr-
llone ei kan sicte siiupt , och darpa merendels siesas
med rpffrd , som i sadan nyjord trisves och vaxer
bacae, an nagor annorstasies. sedan brukas och be-sas den som annan aker. Emedan sbrenamda ssenbac-
kar aro mastadels as naturen mycKet ashallande , ty
brukas inga eller ganska saa och fraa faror och vatu-
rannilar har och dar pa dem, om de icke ligga alde-
sles horintzontelt med marcken: ty. ait det vatn, som
faller dessa hoglansa och ashalda platzer, behosves val
til marckens vatskande, sasies vaxtens sodo och narings
delarnas updrisvande , halst denna stags \ akermarck
snart upsorckas , och vatnet darifran hastigt boresoree
samt bortdunstar. i Desta backakrar frambringa en skon
och harlig vaxt", aro . mycKet, ja snart sagt aldeles
fria fran ogras ,om de ei vardflbst liandtera«. ;, Vi lam-
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ne nu vara stenbackar och deras upbrytare; med on*
skah , ac. lust och' ahoga* til thetta nyttiga kosteliga
och batande arbetet matte inplantas' i alla deras sin*
nen , som aga cilsalle at dageligen askada sadanahar-
liga akermarcks platzer , och hvilckas hander aga
macht at dem uptaga och upodla- Ty utom det, ac
de gie omnig sadesvaxt , ■. giora de marcken och uc-
sichcen sa behagelig , at man sasangC soker storre noje
i konstiga tragardar och deras assaCCningar, an vid
och pa dessa akersalc kan hamtas.

' §• li.

lOsterboCn brukas almanc samma satt vid aKer och
angs hagnande, som osveralc i Finland, med gard-

' sle och storar. Se harom Mag. J. Krasitnant atono-

miska soreiasningar , 1746- pag. 81
nast harvid paminna och arhindra nagra sel vidgardes-
gards upraccande , som nastan almanc gangse aro,
och dem mangen menar ej sorciena synnersig upmarck-
;samheC eller sorandring; ! dar likval osvercygligt ar ,

ac : de narra manga dagsvarken as jordagarne , och i
ocranpc mal minska skogen. 1:0 Nedsacces storarne el-
ler storparen mycket langt isran hvarandra ,

- som sor-ler storparen myckeC langc lsran hvarandra , som sor-
orsakar svichtande i hvarje bldsvader , darigenom
storarne smaningom och osormarkc brytas och brakas,
samC saledes snarc mista sin styrcka ; til hvilcket
'den emellan hvarje storpar beslnteliga gard/legardens
olika cyngd emot storarnes styrcka; och motstand ar
vallande ; sa at genom en sa lang mellanvag gardlle-
garden blir snart lutande ,

- saller kull och ar mycket
ovarachcig. Fordenskull bora storparen ej sattas lan-
gre sran hvarandra, an sex qvarrer ,'-

r stangslensa-
kerc blir dubbelt ; slera* ahr standande ,

- an i*det sorra
sastec. 2:0 Marcker manj huru;de masta ,

- saa landc-
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shan pa vissa stalleh Ondantaghe ,
• bruka ait for 13n-»

ga gardselerodar, hvaras hander, at de sili satta for
mycket lutande, ja, nastan jamngaende med marcken,
hvilcket ar et sordersveiigit maner, n i synnerhet, da
man pa kiopet kastar osvan pa gardstegarden losa
gardsten , darmed at hoja den samma, hviTcka i vae-
ket sili for storarne en mycket tung och skadelig bor-
da. Och ar detta just det som gior , at ett sadant
hagn fodrar nastan ahrligit botande och omlagande,
ja , utractar sa mycket , at man ibland ser hundrade
samnars gardesgard pa en gang ligga pa marcken;
ty sa snart den blir aldrig sa litet lutande, trycka pa
osvanntimde satt lagda" gardflen med hela sio tyngd
'pa storarne ,' och kunna saledes snart osvervinna de-
ras styrcka, sa ac garden blir underkastad ostadighet
och kullsall. Utom ait detta stadnar vasn pa enmyc.
ket lutande gardflegard , som gier tilsalle til mas-vaxt
och snar sorrutnelse. Detta ait undviKes,'da storar-
ne factas tasare, och gardsten brukas kortare , samt
mera perpendiculairt och upratstaende, same andarne
litet nedjagas och nedstdtas i marcßen ; hvarigenora
tyngden pa storarne ej blir halsten sa stor , och vat*
net rinner fritt neci for gardilen. HacKar , grasvar
Och jordvallar sancker man iinnu ej pa i detta land;
hvarsore jag asven lamnae dem ; och vander mig fixi
at beskada stenmurarne ,- som soraligestades i Oster*
botn brukas til akrens hagn. ■' :

As hvad sorut ansort sinnes , marcker man, at de
stasta sochnar besta as en jaran, stat och stenlos sand
eller leerjord ; pa hvilcka stallen ■ det,'ar sa.mycket ,

Ivarare och omojeligare at upratta nagon stenmur ora
agorne , fora man med raeda kan sa nodig sten til Kalia**'
{j

re , brunnar och grundstenar under husbyggnader.
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Pa de orter , dar steniga marcker rtl Skrar aro
uptagna , har man hit intils bar och dar ■ sedt nagrasamnars eller och nagra tijo samnars illa, uprattade
{Venmurar. ■ Men uti vissa byar as Gam/e Cdrteby , Cro-
sioby och Fslsvik sochnar , har, riilika med det osor-
likneliga stenbackarnes upbrytar,de til. akermarck,
:slenmurarne och konsten at dem bygga, sa tiltagit, at

man ma sdrundra sig darosver. En . landtman i G,tmle
Carleby sochn och S&ka by , har innom otta ahrs sor-
lopp upstalt kring sina agor.7oo:de samnars mycket
valbygd stenmur , den mangen med noje och hapenhet
askadat; hvilcken ssenmur , om den vore i qvadrat,
skulle giora hagn omkring 275625. qvadrat alnar ,

som ar litet osver 19. 'tunnlands-jord ; och losvar
han kringgisva alla-sina akrar med sadan stenvagg.
Desutom har han as de utvaldaste , slataste och jamaa
stenar , tagne ur akermarcken , upbygdt est stors sa-
hus med breda vaggar , hvilcka aro sa jamngaende,
och grasten sa val lagd , som vore det en tcgelstens
mur. En annan,arbetsgirig bonde med sina soner im-
le Carieby sochn och Oszcrvati/ capell , har, utom no-
dig stenmur kring akren, pa en lida uprattat och up-
kastat pa syratijo. samnar en sa bred och mur,
at man utan sara med vagn och hastar kunde aka dar-
uppa ; ty bredden vid jorden sir litet osver, och osvan-
pa inemot otta alnar, Detta gier tilkanna , huru ste-
niga somlige marcker aro , som til aker upbrytas, och
at lata hander ej sinnes pa de stallen. Hos samma
bonde ses asven en stor , Kostelig och valbygd sten-kal-
lare.lbland mastare i konsten, som angar stenbackars
upbrytning och stenmurars sortardigande ,ar Capel-
lan uti Teiri/arsvi capell och Cronoby sochn Herr L.
Haggmd» at rakna , hvars akrar.och murar aro mycket
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praKtiga. Hdgden as Bdana stenmarar ar mellan 8 och

■Io qvarter. De gioras mer eller mindre breda, alt es-
ter tilgangen pa sten. Bagge sidomurarne eller vaggar-
ne upstaplas sbrst , det sattet, at de storsta, tyng-
sta och jamnaste stenar stallas ned pa jorden och lagst
i muren, sedan de somsmarrearo i ordning och stap-
las desse sido-slenar sa, at den mindre och tunnare an-
dan 'as sten a!tid ar inat , annars blir muren ej stadig,
darpa sylles mellanrumrcet med sma stenar, hvarom
sorr namnt ar. Sidorne draga sig i*hogden litet och
smaningom inat , men aro desutom mycket jamna
och slata. Vore onskligt, at alla landtman , som
aga lagenhet dartil , med alsvare lade sig pa denna
hogstgagneliga stenmurs byggnad , och saledes skud-.
dade" as sig det ahrliga skogssorodande gardesgards
uprattande och botande. Hvilcket raan asvenval sor-
modar smaningom ske laier ; i synnerhes , som man
darigenom gardar pa en gang icke allenast sor all sin
tid , utan ock sor sina sena esterkommande.

§• 12.

Blkandet har i landet bords vara akermannen en
angelagen sak emedan marcken pa slasta stallen
ar jamn , sa at det pakommande vatnet behos-

ver en god och sullkomme!ig asiedning. Bonden asi-
do satter ei at dika sin aker , och somlige giSra det
gar.ska val ; men en del hasva annu ei kommit eller
vela ej .Komma pa ratta ' dikningssattet , nemligen,
at gtora dem i skalig lutning bredare opputi- och
smalare i botn ; hvarsore man och ser pa de stallen,
som blisvit ovaligt och .oratt dikade , huru som up-
grasna diken innom tu hogst tre ahr aldeles syllas
och gro tilsammans , samt gisva akerman et drygt
ahrligit arbete. Aslopps-diken sinnas har antingen in-
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ga , eller ock usla-; utan vatnet maste pa slasta stal-
Jen sta quart i akerdiken , ti!s det as torcka antin-
gen sages i jorden , eller utdunstat i lusten , ocsl
gisvit akertegarne kanning as sin llatta varckan.

.. Andoch manga i denna ort dela val sina akerstyc-
ken , sa sinnes likval osverslod pa stora breda och
pjamnt delta tegar , som harrorer dels daras, at
manga ,osta aro deltagare och agare til en aker , ja
en akerceg ; hvaras hander , at "marcken aldrig
kan bli delt och dikad , sasom den naturligen sordra-
de och sordelachtigt vore. Dels ar en gammal ogrun-
dad vana vallande darcil , som borde undanrbdjas
och bortkastas. Ty naturen askar , at med teg-
skisce eller akerjordens delning bor i synnerhet has-
vas asseende pa vatnets aslopp i diken, och des as-
rinnande sran tegarne , samt akrens goda rygg-
ning , som altid bor vid macht hallas. Men huru
sKall detta andamal kunna vinnas pa en jamn eller
mycket litet ashald marck , da diken utan atskilnad
ldpa hit och dit ? och huru sKola val breda och i
otta , tijo och semton horn och bukter gaende stycKen
kunna hallas vatu-sria och ryggada ? Fordenskull ser
man pa manga stallen om vahren och i vata somrar,
huru som . aK,erstycken ligga undervatn, hvilcketoroar
och skadar vaxternc och deras rotter. Hvad ar val
orsaken dartil , at man pa manga aKertegar bredevid
renarna ser mycket ogras, glesa, magra samt stand
ochax? ingalunda annan ,an den at vatnet lang tid
blir stadnande stallen , da manhar sor hoga re-
nar, eller ej sorser dem med tilrackeliga sar-eller tvar-

diken.
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■§• T-

NU vels vi nagot ansora om den har brukeliga:plogen och plojandet. I sodra delen; as landet brii-
kas ahl, 'kti.A/tra, lik den , som almant har i Firi-

land ar i bruk , 'och asvenuti mSnga landsorter i Sveri-
ge; hvarsore den ej behosver nagon beskrisning.
1 norra delen as . Osterbotn plojes jorden med en
tvagrenig plog eller ahl, pa sinska Sahra kallad. • Som
denna plogen ei brukas pa manga orter i Finland , och
man annu ei sedc nagon ritning pa den samma; ty. har
man latit ascaga den

, ochvil har nedansdre gisva en no-
ga beskrisning pa alla des delar.

Tig. 3.AA aro skalmarna, Fen. Alsat ,
,hvilckas an-

dor aro intappade eller insastade i handraget B. sen.
Sarvet eller Curki , sora har svanne handgrepp , ett at
hvarthera handen. Vid sKalrnarnas andra anda aro
svanne pinnar a. a. hvilk*s syda ar at sasthalla rem-
mame as .ranckorne. C. ar en slan, . sen. Suiet, som
tienar at halla skalmerna sastaoch stadiga. D. ar en an-
nan slan , som haller emot mullsparen, hilcken gar upp
emellan denna och handraget. E. ar det, som kallas.
mullsparen, . corrup. jibiper/in, sen, Per 3, som ar as
Krokugt och i andan grenigt trad, och gar i jorden;
hvilcket ses as siguren. Mullsparens ssra anda har pa
sin inra' sida tre eller syra skaror, ,hvilcka stota ock
ligga emot llanD. atmullsparen ei sar springa eller rdras
uppat» Pa ytrra sidan gar en sra- vigg mellan handta-
get , som tienar bade til styrcka och saslhet, som ock
ai halja mullsparen mer eller mindre sluttande. FF. aro
jarn- biKlcrne, sen .Sabran raudat eller vannat , som aro
lika breda med trJigrenarne," men lbpa -med sina andor
litet osver deras langd , och aro sastade med spiKar,vid
grenarnes inre sidor. 'G. ar mullsosan eller vandaren ,

ester den vander torsven och jorden, sen. luutin ; har
~
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tradskasc och en jarnskisva, fora ar pa bagge kanter-
na hedbogd as den andan,som ligger grenen , padet
den ei macte rubbas ur sitt stalle. Denna vandare sim*
far plogitarlen medelsl nappande i handraget , ifran
den ena til den andra grenen, hvar gang han vander til-
baka under plbjandet; sa at vandaren skall ligga pa
den gren , som gar emot den oupplogda jorden.

H. aro vidierep eller ock jarn tenor, sen. reisivhzat,
hvilcka Idpa ifran tvanne ringae pa skalmarna, och ga
tilsammans raed dem, fora komma ifran etc jarngrepp as
mullsparen , hvfrest vandaren gar emellan vidiere-
pen, sa as den med latthet kan siyttas ifran den ena
grenen ril den andra. Desta vidierep eller jarntenor
brukas at sassas i muli sparen , anten vid gienarnes rot
eller ock litet hogie, och lopa asven pa Aera satt ifran
skalmarna, : ait ester vanan och tilsallet. Den tiensten
giora de anda, pa hvad satt som halst inrastade, at
mullsparen genom dem halies mer eller mindre uppat el-
ler stuttande. For de 'omnamda ringarnear pa skalmar-
ne en uphogning lamnad, hvaruti skaror aro giorda , fora
tiena at halla ringarna , ' sasom ock at boja eller falla til-
baka mullsparen. Fig. 4. aro skalmarme med hand-
taget och bagge Man. Fig. s. ar sielsva mullsparen.

Denna nu beskresna plogendelar och vander aker-
jorden ganska val, och gior den helt sili och liksomgia-
sande. Den ar osbrnekeligen en as de basta akerplo-
gar; och brukas storre eller mindre, ait ester sornjord-
manen ar hard eller los , diup elser grund til, m. m. doch
ril vanan ra sdrmycket pa stassa ssallen. I.andrman
plojer och rilreder lin jordganska va(, och osvergar dar-
utinnan miinga landscrters inbyggare. Hvarsdre jamval
sallan mycket ogras ses , dar jordmonen annars ar na-
geriunda god '

'
* ■ ' •
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Har.,l orten ar asvenmycket i bruk, a e mcd spa-

da upvanda akerjorden , hvilket skattas for det balla
sattet, som det ock i vaicket ar; emedan torsven och
mullen blir derigenom sa vsss vand och delad, sarat os-
verbryn sa jamnad , at aldrig nagon plog idy mal kan
giora samma gagn, I den akermarck, . som amnas til
ragsaning, gar ei spadan, utan i den man tancker til
kornsadd. Dettaspade arbetet ar i vissa byar uti Kiemi
sochn sa aldeles i gang , at de ei bruka nagon plog i
kornatcren; ja,manga aga ei plog i garden, utan lana
den as sina grannar til trades gardens plojande. I syn»
nerhet gior spadan god tienst, da man tancker up-
vanda en Unda til sadesjord. Detta arbetet gar val
langsamt, och fordrar mycken tid; doch gior man det
ei sorgasves, ester sades-standen sees pa de akerslycken
langt jaranare och harligare ,an de, som med plog
tilredas. sa at landtman med sordei kan arsioen ester
tid och tilsassemcd spadan upvanda ett effor annataker*
stycke*

Akrens farande sker mast osveralt med vanligs plog-
nings redskap. 1 Crtnoby sochn sKer det pa det jsattet,at
mullsosan esser vandaren Fig-s-G- borttages,och i des stal-
le insattes et emellangrenarne passat och pa bessages med
en kanthvilande bradstycke, sedan fastes et brade tvare
for mullsparen E. sa hdgt up, 1 som man vil hasva farao
diuper. Detta bradssycket ar litet vindhuggit banut,
at mullen ei fica! mycket stanna daremot ; as un-
ctoris kanten i bagge andarne ar det upat litet assnedat*
Detta hrade gar til tre ja syra qvarter ut pa bmse sictor
om mulllpkrpn, ait som man vil hasva langt emellan sa-
rarne/ sattet at sasedes sara akren ar asflor nytta; eme-
dan derigenom den ucur faran updresna mullen llrykes
helt jamn, sa at ei nagoh cppning far lamna ernei-
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'lan de upkiorda sararna , utan mellansangencTar en
god o:h surdelacluig snapnad. ■ ' -'•

'

-

L . Alcerdelningen ar har i landet ei enahanda;ty i man-
ga sochnar ligger haifren as akerraarcken i trade och
den andra halsten star i fadd : i andra ser man en tredie-
del vara- i trade , ■ och tva trcdiedelar i vaxt.
De som : hasva sin akermarck i tveskiste •, giiida
ossa pagor under ragen , men nastan akid under
kornet, mer eller mindre, ait som akerjorden sinnes
frodig och botdig. De igen,sqm ha sin akes asdelt til
tsedings sade, fixa det akerslciste,som ligger i trade, alle-
nast med sag , och aret ester ragnußrdehssamma dei med
Korn , "sa at. akerjorden hvart tredie alir ligger i trade,
och giddes allenast under kornet. De somtrada ocsigio-
da under Kornet, sa bastre och ymnigare korn ; men vid
kalia somrar och tidig ko|d om hosten ar detta kornet,
som frodigare och langsammare vaxeroch mognas, me-
ra utstalt for frost; eraedarsnagra dagars eller en vekas
langre droasmal med s kdrdtn ossa surdersvar sidakorn-

O O
vaxten. ;; ; •:i : , ‘

o . :
'

§. -14., • ■' ■Akermarcken betassvar har mycken godsel sur de scrr
omnamda orsakers skull. Godsel samias har i ladu-

garden,och siliolus med allehanda uti och btedevid gar-"
den bessnrelige assall, lamningari asskrap, bas, sopor
m. m. Annan godilens formering och sorkofring ar har-
tils ei mycket patanckt. Nagra saa giora godllen ymni-
gare genom granris blandning. Uti Li<r.in%o sochn samlar
Landsman usora’sagargen en god godsel iran sibstrander-
n'a , as det rbstc och de lloVaxter,' som hsctctides med
floden eller gen«tn vatncts flodande sores up til lands:
och quarlamnass De nedersla 'Jamvalvid sorsta is-
laggningen roorochsas> same fora dem pa sin aker3 hvilc-
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Ket gior ali lerjord lacto och uphojer den samraa.;,
hvarsore jamval aboerne,.i asiseende’'til J derafflaglan-
u jord, halla sadana ror .for den basta-gbdsel och
akrens sdrbattring-Det vore dnskligis,aralla de i Oster-
bosn -ville solja Limingo boen i dessa rnal, som aga
sanck jord och sarrima tilssUe med honom, sa,sku(lede
vissersigen sa arsara akermarckens goda sorandring. Jag
vi' har inrycka et exempel, huru som de skonasle giod-
ningsamnen kunnaliggadagesigen forenakermansogon,'
utan at bli nyrsiade. Vid dhlbolmarve uti inloppet as
siockheln.s skargard, dar Nsirrbottnska skepp hasva sio
segessed, sag jag sorltdne sommar i siovikarne flora ho-
gar och orakneligen manga lass. as.siovaxter vara up-
kaslade as hassva.orna , hvilcka singo-ligga ordrda,
allenasl niigra slenkasl fran byns agor. Der hade ej
koslat mycken , at sa haras en den basla god-
sel at lina;akrar..„l Oslerbotn hasva asven nagra val-
betanckta odi for jordbruket och des upodling lact
pch }tog-,jagande< inarui ~ dessa sistaahren, borjat at
formera och surdka gbdflen darmedelst ,

at de samla
amnen dertil fran myror och sumpiga stallen , upkasla’
dem i hogar, lata dem brinna, om mycket grafroctei'
sinnes bland ,myr-jorden. och .nyttia den sedan til
pddning ,pa. lina akrar ; fora gior ‘godi gagn., I synner-
hct vil man med berom namna Herr Handelsman Petter
btenhagen i Gamle C/ir/eby , som med granlaga.och mo-

git beranckande sorsdker de , antingen as Hushalls
bdcker. inhamrade eller egen escertancka sdrekommande
sorbattrings-satt vid jordbruket, och som sinnes aga
synnerlig dtisti, ait det han paborjar, Han ; har pa
saa ahr uptagit nya marcicer,, -samlat ansenligp godsel
\fran sumpiga platser , uphygdt pa sina akrar hus
hvaruti.den : samlade gbdflen ist insbrd at brinna- och
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sdradlas t Forneclrat och sßrrnlnskat hoga Ikerrenar,
giort dem smalaoch lagre an akerstycken, ryggat val
och saraC val ; ihopstaplat de as renarne skurne tors-
vor ihogar; satt hvars as granris eller annat tienligt
amne mellan tors-hvarsven, at sorvaras til akrens be«
hos, m. m. Hans arbete och kostnad har ej allenast
glort hans sades-vaxt harlig och ymnig , usan asven
lamnat den nytta, at slera, som askadat hans sorsok,
sattat lust, at pa samma satt soradla sina jordtorsvor,
och giora dem sruchtbara. Man onskar ,at slera,
och pa andra stallen , halst de , som aga sorrad och
tilsalle dertil, ville sorega andra med sadana upmun-
tringar, sa skujle varckeligen jordbruket snart kom-
ma i en sall drist och lycKelig tilvaxr. Doch skatta
vi oss nu redan lyckelige, emedan har och dar i lan-
det sorstandiga man pa alt satt arbeta pa akerbru-
kets upratt-och uphielpande , til hvar mans estersyn
och esterso!gd.

Ett satt, hvarlgenom m3nga gioda sina trades akrar,'
vil man har ej sortiga , som siter salunda, at man
haller boskapen pa nagot vist aKerstycke en tid , och
sa omsar dem pa ett annar. Pa de samma stallen bran-
nas hogar as tors , ris , qvistar , span m. m. At med
roken skydda creaturen sran mygg. Det ar val sant,
at ett slikt rokande och boskapens liagnande sran o-
hyra kunde ske i sahusen eller pa ladugarden , samt
at akren giodes as sin egen sommar grasvaxt , jamte
det, at godningen okes i godselhogen, om ock bosK,a-
pen ha 1 s inne. Men sa ar doch ett sadant creatu-
rens sallandc pa akerstycken ingalunda at sorkastaj
emedan det, om ej osvcrgar, doch alde!es ar lika i
nytta med det ,sednare { ty marcken sar genom
boskapens urin och dynga en kcstelig godsel ,



55
icke b.eh!er iipbrannes gencm det omnrrr,da kyssande
matjorden; emedan hogaine sro sma,och pa saa stallenas stycket.

Giodningen utkiorcs har lasstaJs med srdor om
vjntrerij och stialpes pa sncn hvar sor sig, at ligga til
vahren. Huru skadeligit detta ar kan inhamtas as
Hogvalborne Hcrr Landshosdingens publication om
landt-culturen i Lahnes, hvarest orden Iyaa : Man<{

har ej uran gramelse kurinas ?se, huru illa detta Lah- {<

ress inbygg2re rmd sina akrars god/lande umgas, da"
de om vinteren .i hogar , och dubbelt mer an eljest tC

thertil behosdes , utkioya sin godsel i snon , der da"
emot vahren des brsla och siyck. vasende utdra-44

ges, och as thenYmaltamse snon , shet scm theras un- <£

derligger sordranckes. Samma godscl ligger sedan "

lange nog innan hon nedkiores , da til ett /!us so!en 44

om dagen och srosten om natscn det osri; a as thes"
must aldeles utpinar ; sa at det grosva jordachtiga"
vascnder as godsen erdast nederarjes, scmdaejkan"
rreddela saden mera drisc i thes vaxt och sruchtbar-"
het, an annan a!!mrn joid." At sorekorrma skadan
s aras , kan man antingen kiora gßdslen ut om vahren
mvd karror , eller cm vintren , dit karrvagen vore
svar , samla manga !ass uti en hog pa akerhyciies,
cch cm vahren de(a godslen kring akren. '/>-•

Scm har i orten, i skogar och pa siostrander, p5
irvyror och sumpiga p!atser, sns osversiodig tilgang
pa giodnings-amnen ; ty vore ganska bnskeligit , at
miria Landsman ej late tilsjillet sopa sig sruchrldst lan-
gre ur hsindeiiva ; utan sbkre pa basta satt och med
1 ogsta slit soroka godsien, sasom akrers sKonasle sals-
va. Nyttigt vore ock ,at asven sorsbka slera satt at
sbrbattra jordmanerna.
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s. i?.

SAden ' asskars osveralt raed-handsKiaror , och brir-
kas lian ej dertil vid andra tilsallen , an da den be-

, . drdsveliga handelsen insaller, at starck srost_ med
Bstl annalckande

.
bebodar jnagon oundvikelig sadens

undergang.', .samt' sadeskbrnen redan hunnit til nagor-
lunda mognad , sast ej tilrackelig stadga , da nappar
man til lian , och.ilagen gA snalt osver stora akermarc-
ker, at ej akerman aldeles matte bli utan sad och brod.
s* ■De asskurna sadesstanden bindas tilsammans , och
sattas i skylar at torckas;; sedermera sorvaras de 1 slac-
kar eller hassior, och innom nagra vecKor ar alt rroskat.
Saden sramskassas til riOrne'med slador, karror el!er
med barande pa ryggen , pa hvilcka , i synnerhet de
sednare . inbargnings-satt manga ax och korn komma at
bortsalla och sorsaras", halst da saden rakar i vardsldsj
och obetancksamma tienstehjohs hander. Ett godt och
sordelachtigt satt vid sadens inbargande bruka manga ,som borde as allom estersoljas., i synnerhet da skylarna
aro nar til rian. Man tager tvenne langa stanger, pa
hvilcka sadesbanden vacKert laggas och radas , da tven-
ne personer ,sramskassa bordan til rian. Hela ragskylen,
som den star , bares asven behandigt med tvenne stan-
ger. Vid bagge tilsallen komma ej axen eller sadeskor-
nen at sdrspillas j emedan banden bli ganska litet ror-
de och skaitade. ,

Saden torcicas i rior , hvarom jag vil til ett/lut
lamna en Jiten anmarckning.

_
Som saden med hal-

men uti de nu brukelige rior och 'vid lgsset at dem e(-
'da, torckas mastende.s genom rokanrse; ry kunde, isall
nagon vi(le pasta , ett bade sadeskornen ochhalmenj i
synnerhet om de suchtiga upsattas i rian , taga ti( ligsor mycket as roK,en och des amnen, sa at saden och hat-
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men ti!skyndas envarckelig, om ej a!de!es marckelig
osmak , ochbrodet sorlorar nagot as sin hvishet , riorne
latt sa inrattas , at blotta varman sku!Je varckstal a
torckningen. :
vwi

As hvad stor och ovarderlig nytta och*sdrmon ir-
rattningen as spannemals och sorrads hus i hvarje sochnas detta lahn ar, detbehosver ej bevisas, sedan Fin-
ska Oeconomie Deputation i sitt betancKande om
Finlands huehallning klarligen det a daga lagt,
och allmogen i Osterbotn enhalligt arnandt, pa allman-
na Oeconomie sarr,mankonster, det landa til deras san-
skylJiga sallhet och basla. Hvarsore de asven redan
giora bdrjan til sadana sorradshus uprattande,. hvar-
til lycko och god sramgang onskes.

S. 16.

TAg har , Benagne’Lasare ; ,.. rr.ed noje upteknat ochJAg har, Benagne Lasare
anmarckningar ommicmed sagnad llucic mina ringa anmarckningar cm mic

Fddfloland och des jnbyggare, same omderasan-
gars och akrars hasd. ■Asnnets behaglighet, mina Her-
rar Landsmans benagenhet , och min viilmenande kar-
lek til Fadeir.esbygdtn h*s\a ej tilstat nagon oro hos
mig upstiga cisvtr min egen Klena arsarenhec och svaga
inlicht i ladana vidlyftiga hushallsmal. Den Benagna
Lasaren finner val , fat har saknas myckec as ziiliga ord
och en smaklig skrisart ; men han fodrar ej hellermycket
as en , fora anna ar stadd i borjan 'as sici tancke-och rale-
gasvas upodting. “ J Har sattas asven mycket i berastel-
sprne; men en inskranckt tid och otilrackelig kundsnap
hasva giort :vidlbstigheten for mig ledsam, och arbetet
Kort. Jag var val i sprstone sinnad at lamna anmarck-
ningar om hvarje dei as hushalningen; menlandets an-
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gar ock Snrar '.Voro nog ,vidstraclctai" as ; utmatta ; en : o-

sorsokc beskadare. -Dec J ar dock min sagnad , at has-;
va talt om lirec ; pa "det mycket m§tte atersta ,ihyar»-
om grundligare och n*Jachtigare kundskap kan as arv-
dra Hinna samlas och i liuset bringas. I .V^v' :i 4i\" ..."

*| Edtr, rhlna .Herrar Zandsman, ' sorti uposven Ert
snilse" och eder / tanckegasva i vitterlekn

,
: sorsakrar

jag V' ac upmarcksamhlt pa .'husha!nihgeri.* gier edra
sanningar den ' liusvas*e drisc , och edra (Innen gagne-
jiga och ndjsamma tancke-amnen. ' A!sken sbrdenskull,' 1ac"ej allenast med ' skarpt * bga syna ; alla hushals ■satt;'-
utan : skiaVskaden asven noga deras halt och bcskas-
senliet , samt meddelen sedan allmanheten • edra ranc-
kar och anmarckningar , som alla valmenandeK och rat-

ta samhalkts alskare med sagnad och tacksamhet up-
taga och anse. "' l *"

SOm mitt sorsta systemai, at i allmanhet nagos or-
da om

' beskassenheren as hvarje hushal» gren : i
• 6sterbotn, 'ej; kunde vinna sullbordan ; ty vil jag

nu., sasom til plagning, ett sorsbK om riarans
soroKning 'vanligheten; samr;en beratcelse cm lat-
tet aV sanga Basrar i Kiemi LappmarcK.

Satt at sormera Tiarii-tilvarckningen,
. med skogens ansenliga besparing. ;

DEs ar hogst gagneligit, atman ej allenass tancker,
jjs utan asven med upmarcksaenhet:, vett och sorsich-

tighet soker at bringa de amnen och alslersil mb-
jelig nytta , botnad och askastning, hvilcka.tlena til les-
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'ssadyiharing' och I sdrkofring -! icvar hushals rorat triihg.
Ac med ••litensmsda sa soradla sinijdrdtorsva','. At den
bar rnangsak mera sad och gras, an- annors , ar.icke
det hogsl och beromlictt ? Ac ucur sKpg , ja j
as ett 'enda tradikunna- giora sigi cijo ganger sicta; nyt-
tor och askastriingar 'j an -vanligit ar

, vore icke det
en harlig sparsamhets, sdrsichtighets och hushals-regla?
Denne konslen har den flore och beromlige skogsKannar

- ren,Herr Assesforen Ulricßudetiskldld lardt oss i et grund-
rikcoch mothans diupa arsarenhet svarande tal, om Iko •

garna.! vyttiande ocb-vard;. ■ Jag vi 1 nu ei orda om annat l
dettaland ossigit skogsodande, icke engang om dernan<
ga tulende rorter och skatar, som ahnigen vardflosl
lamnas P skogarne esser tiaruveds huggningen,hvilcka
likvalkunde och med skial borde sili nytta anvandas.’;
Jag vil allenasl lamna beractelse om ett satt som litet vi-
kct ifran den.vanliga tiarutilvarckningen , hvarmed man
likval skal vinna ansenligit mera, :an allmant—Detta
sdrsdk hasva redan Aera bonder , ester upsinnaren Macti
J-or/ii , besient sig as i Pedertort soclm och Lapp*Jervi ca- :
pelli' •De asbarcka ej , som almant iker , tall-eller suru-
slammarne pa en enda gangdahogt, som langden as tia-
ruvedsflocken skal bli; utan skier asbarckningen pa tre

sarskilta ahr a ssag , da sle hvart ahr allenasl kara en me-
dicae! as tiaruveds langden ; -hvarigenomdeassiaickade‘
delar as starnmen bli ganska kadsulla-i sa at man bgon- i

skenligen marcker ymnigare fetma och kada pa dem ‘an
pa andra som ester almanna sarree handteras. Pa sier-
de ahret asdraga de denrpa norra’sidan as tradet lamna-
de barckranden ;

: derp‘a torvedflocken a van-
lig tid,doch med den sorsichtighet, at ej det ringasle
as barcken 'lamnas pa nagonthera as. anflorne; ty de
saja , at tiaran as qvarlemnad barck blir.oren och o-
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skiar. ' Vid torveds-stockarnas soriderdelande aro de
derutinnan skiljachtige sran andre , at de klysva tra-
det i ganska sma och tunna skisvor och delar, hv lc-
ket giur, at . branningen gar sortare, och naturligen me-
ra tiara arhalles , an da stytken aro dryga och tioc-
ka. Blott geno.m dessa omstandigheters i achttagan-
de vid riarubruK.ee , , sa de syra tunnor god tiara;.es-
ter en torved;. samn, da likval almant, jamvai esrer
lyckelig branning, ej arha!les mera an tvanne. Lat
vara, at de allenast ester samnen singe en rur.na,nier,
som de ock altid aro sorsaKrade om , sa sn.ullsc.der-
igenorn anda en otrolig vinst . och sordel arhailas. Vi
antage ester medel utrakning , at ?0000 tunnor tiara
ahrligen. rilvarckas i Osterbotn. Til hvar tunna at-
gar , esrer almanna tiarubruks sattet , . ungesar 64*slockar , som gior en-, summa as . 3200000 tallar och
surur, som har til, tiara sallas hvart ahr. Men ester
det beskresna sattet, skulle ,en trediedel as, det utsatta
tradens j

. antal ahrligen,besparas , som vore 11066666.
tran , och anda lika manga. tunnor syllas. Jag lam-
nar en och at domma ,

om ej en sadan tiarans
sorokelse; sortienar upraarcksamhet , och desse smi ,'

men gagnande omstandigheter, as blisva skyndsamt,
och almant vid tiarubrannerierne . vedertagne ~; til
landets deras slytande otroliga botnad, och skogens
ansenligai,besparing.;. -Jjb,r-! - n*.r-v

Sattet
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■- r.. • • Satt at sanga.Basrari •

> ,'-v

SOm ; man i larda arbesen ock rese - b?n<risningar
s?nner sielsva Basvern, des underbara och kons-

.. ga bo' och bygnad , hushallning samt naringssatt
soresta!da , ty ar onbdigs, at lata beratteisen derom
har inslyta. Men basversanget ar mycket skiljak-
tigt. pa ;; hvarje ort,. ty vil man allenast i. korthet an-
sora de satt , med hvilcka basrar sSrlgas i de upp i
landet. beiagna aar cch grenar as ~stora Kiemi ■ els.
Skiutandet ar ; det ,minst

;
indragtiga'sattet at sa bas-

rar ; hvilcKet I'kier r

l:o ;;Tidigt. om vahren ; ty sedan vatnet be-
gynt. Ha vak :i: .ian , och . snoskaran bar , slytta
lig somlige- basrar ester , landet isran et til annat
sialle ,

- hvarsore de , da nagon skytte ,sinner. dem pa
detta sist sramtag , Fenn. juto

,
som ej gar sardeles sort,

kunna latceligenjsaas; och,dodas med kula: 2:0 SKer
basver skiutandec om■ vahrsiden ,- sedan aar och bac- ;
kar,aro alde!e» opna ; ty da omsa alla sitt tilhald ,som dmsa skola och anlagga. nybyggen , da man som
cn : segel - skytte,- achs*r pa 1 tiden och tilsalle at sst
skiuta basvern i r vatnet ; - hvarvid man bor vara nog ;
snabb- och sqrsichtig , emedan han ester skottet; siunc-
ker - til botn , som s)ahlen. ; [. 3:0 Skiutas de ock ibland
om sommaren,da de pa landet aro sysselsatte med trans

sallande. r- I gemen ar skiutandet pa • dessa diur me-'
ra jslump och lyckskatt, an sordelachtigt. v' ;

2:o Fangas bafrar med rassaxar , I;pa det
at sectari man funnit ssasset nar vid aslranden, sta de
falla tran ti 1 sodo och byggnad , som mast; ar asp ?

nagos ahljlbibrck o«h wide; tar basversangaren val i
acta diurets vanliga upgangs rum ur vatnes ,

samt
des saluvag , hvilcken, i synnerbet om abranten esser
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stranlen bsstijr as' los jord, ar nott och nedtryckt ester
basverens upp-och nedging. Pa detta spar gilras enrassax hart intil' abradden , livarmed diuret ljckeli-j
gen sangas- ?'Kj-tc.s!

3:0 Fas de asven pa 'stallen , hvarest de sal!a tran,
med BiSrn-eller' silsras-sallor, sen. *&m*tpKlan' utsoker
de rum c

, hvarest basverh mast 'gar och vistas ,
5 dar

nsdlarsges '"en "stoclc •* pa marcken ,*» ochrtvanne an-
dra rilhopasogas ' osvan "~pa hvarandras hvilcka
upgildras osver den pa jorden liggande understocken,
saledes~,' ;

at en tradpinna insla's"pa' sidan och mot ena
andan as den stilla liggande stocken*, 1 uti" denna pin-
na sastes en bidrcktelning med smalare andan , i den
tiockare skiares~en''Bred skara , hvaruri tvanne gil-
ler - pinnar sa paslas v at de uppehal'a de omnamde
osra stockarna ; men biorcktelningen loper langs med
den, underliggande stocken. T -Nar nu5 diuret"- tager sin
gang genom detta :giller, 5 rorer det vid T telningen, som
da lotes sran uppltainings - pinnarna , hvilcka sKin- 1
gras ,

* och: stockarna salla pa rosvet. Harvid marc-
kes , at sa den : stocken som ligger pa marcken, sorri'
dyn mot henne sallande -skola' astasjas pA bagge lido'-,
at de matte klamma starckare • til ;V1 ty annors ; kan
handa' , ,at basvern ib'and , da den> Kommer allenast
med bakdelen under "sallan,V drager sig igenom. • - Des- 1"'se sallor stallas med ; lin storre anda anten mot nagot)
trad, eller ock mot nagon 1 marcken jagad pale.

! Det ; sierde och mast osliga sanget skier-om ho-
stens vid det isarnadagga sig, borjandes isran Michaelis
dag til Andeismassan. 8 i"*- ";a
-di nstandst :::Q i?&ixmvi i-. nsaalivi {
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Basrarne sam!a ej all sin sodatil boet, utan has-

va asven andra nederlags - stailen ; nar sordenskulj
basversangarne sinna boen och marcka deras' visthusy
garda de med nedslagna palar en lang stangsel Fe»,
pato eller s3lA'j - aita , hvilcken (oper nedan sor boet
isran abradden antingen - snert upat eller nedsore
strijmrrien

, alc ester-naiings -,stallets belagenhetyjFran
denna palradens anda Joper en. annan Kortare arrn
och stangsel , sa at den gior et horn mot den sor-
ra. I,sielsva angeln gioree doren och. ingangen til
sanghuset , hvars vaggar asven besla as tiocka ibotn
dresna palar , som giiira ett nagot aslangt rum. Do-
ren giores ■ altid sallande med ltrommen , samt lutan-
de ,'ar den snart igengar och battre halles til. Med
en smal vidia eller annat Jampeligit gillerband , som
gar isrtin vaggen osver ingangen , nalles doren op-
pen. Nar nu basvern skall astad at sdka sig scida,
escer vanlig sahrvag , och kommer i hornet aspajra-
derne, ror han vid gilret , doren /lutes til och han
instanges. Man masle osta vittia basverkam-
rar ;tyom en syra eller sem ahrs basver Kommer
dar in , kan han> med;sina vassa tander gnaga palar-
na as pa en hals dag , och ga sin gang, Vara Bas-'
versangare soregie , at i ett bo sinnas 4. 6- hogst 8-
basrar , samt ar, sedan ungarne bli tva ahrs gamla
skola de sjiskiutas as.de aldre, och soranlatas , ~at'
upratta sig nya boen. En ahrs gammal basverunge
kallas Cussxj , 2. ahrs Vuorsu , och tre ahrs Cuntuus.
Den sa val annorstades , som har nedre i landet
lopande berattelsen, som skulle i hvart bo sinnas en
hane, hvilcken aldrig parar sig, utan tienar de an-
dra sor slada , hvarpa de sramsorsla sin vinterkost
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och byggnings -iamnen , den och Finnarne dersore
kalla rekim*javd .",'r pasta Lapparra vara ogrundad;sa vida de aldrig i manna minne satt nagon basver,
hvars rygg-har varit nctte och asskasvade. . ' .

Harmed .stuter jag , och utber mig, den sienagna
Lasarens gunst och imilda

. omdomme. • , ■

A N D E.
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