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§♦ r.

AT icke åkerbruk , utan faft mera fifkerie ,
lagt, diurfång och bofkapsfiötfel, fyflelfat de
äifta ,nordifka inbyggares åtancka, det är la
mycket tvdeligare, fom de mäft och endaft i-

från diur riker hämtade titt uppehälle, och våra nor-
difKa rymder, med fiikerika fiöar, gräsfulle lundar,
och fKxgvuxne villmarcker hällt kunde gifva anled-
ning til deiTe näringsfångs öfvande.

Attefäderne idkade vidcbegrepne fifkerier i villa
hafven, at de fkulle finnas (å mycket fkickeligare i
fina Vikings färder: de ftridde i vilimarcker med vill—
diur,at de defto oblygare kunde utöfva fin mandom i
Färnader. Med åkerbruk och annan jordens upod-
ling brydde de minft fin hiärna, utan nyttiades dels
landets villa växter til bröföda, dels tallbark (*) Has-
selnötter, Bok och Ejcollon (**).

I detta beftod de förda nordifka inbyggares lef-
nads fatt, flere närings fång vifte de ci at, innan um-
gänge med andra folkflag och deras egna tiltagande
tar.ver nödgade dem, at äfven lägga handen vid jor-
dens rätta häfdande och andra freds idråtter.

Början
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Början til åker och ängfitötfelenV giordes igenom
Jordens kyttande och fkogarnas affvedande: At me-
delft afka af förbrända fkogar i haft förfjcafTa fig fäd;
Genom eldens våldfamhet uprödja ängsmarcker och
beteshagar, var det hufvudfaiceligafte fom påyncades.
Så vida fvedandet, var det lättafte fättet, at i haft af
jordens afkaftning rikta fig och framfkaffa bröföda ,
var alt detta efter den tidfens befnaffenhet, nog förfig-
tigt: men fom efter hand fkogarne härigenom blifvit il-
la medtarne och utödde, nya näringars inrättande i
landet och grannames behof, giordt deras nyttjande in-
dräktigare och oumgängeligare än för, har en fenare
tid infkräncKt deffe närings fatt, och billigt fatt i tvif-
vels mål, om fvedande och kyttande kunna anfes tor
lämpelig grund til åker och ängfkötfelen, eller deras
idkande ötverensftämma med enfkilt trefnad och all-
män välmågo.

Eftertidemes färfkilte omfkiften,har om defTe närings-
fång på åtlkilligt fatt blifvit ftadgat och förordnadt. Vår
närvarandetid, fom af deras idkande nödgasKännas vid
defvåraftefölgder,har i fynnerhet på dem faft all up-
märckfamhet. Det ypperfta Vettenfkaps gille i famhället
har om defle närings fatt yttrat fina tancKar, (***) och
andre Vettdigre män äfven funnit nödigt,at vid utredan-
de af deras fammanhang och befkaffenhet, nidläggaflit
och möda (****). At nu mera något om dem anföra, fy-
nesaltfävara onödigt: Men fom mitt viftmde på de or-
ter , der jordens fvedande och Kyttande mäft brukas,'
gifvit anledning ti! anmärckningars famlande » hvilka
ännu närmare kunna uplyfa detta ämne i jag ock är

fkyl-
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f_yldig'jat fullborda den låfven i 1751. års lärda tidnin»
gar tinnes införd (*****); bär i Finland äfven det ftör-
fta mifsbruK med deffe näringsfång öfvas, hoppas jag
hes det allmenna äga rättighet, til et bevågit uttydan-
de , för det defle tancKar til våra hushållares nogare
granfkning och fkårfkådan nu underftälles.

(*) I de längft up i norr belägne orterne häruti landet,
hwareft folcket ännu ci afwändt fig ifrån det gamla Schyti-
tifka lefnads fättet, brukas alment ock i goda år, ac för
fpisfamheten i fädesbröd inblanda barckmiöl. Nordens äl-
ifa Inbyggare, fom de efter all farmolikhet landvvägen hit
anländt igenom Tarteriet och Ryfsland, finnes ock förutan
andra känningar af deras wiftande pä de orter äfwen den
lämning, at ralibarck äfwen der nyttias til bröföda. Så be-
rättat Phil. Joh von Strahlenberg, ?.t Jakuhterne, et Hed-
nifkt foikllag, fom bo vvid Lena ftrömmen och ftaden Ja-kuhfgkoi,de fkola näftan endaft af taflbarcfc tilreda n"cbröd,
Se defs Hiftorifch-Geograph. Befchreibung defs Nord-und
Oftlichen theils von Europa und Afia pag. 377.

(* +y Förutan det mäfta delen af Europa ide äifta ti-
derne födde fig af Haffelnötter, Bok och Ekollon, utmärka
och wåra äldfta lagar famt andra påbud om fkogames be-
fredande, at deffe trädfruckter underftödt Inwånarena i de-
ras lifs uppehälle, fe §, 19. i detta arbete.

(***) Kongl. Wettenfkaps Academiens Handlingar för
år 1742. 4- Quart. 10. och 11. rönet. Herr öfwer Dire_eu-
ren Faggot i 17/0. års Wettanfk. Acad. Handlingar p, jo.

(****) Herr Archiatern Linn/EI Öländfka refa p. 19, 32,
defs Skånfka refa pag. 19, 410. Herr Baron HÅRlEmans dao-
bok, tryckt i Stockholm 1749., och defs bref til Herr Pra>
fidenten Piper. Mag. Welins Difputation om Landthushåll-
ningens förbättring i Finland, pag. 7. §. 111. hwareft en del
af mina alimeuna anmärkningar, om fwedandet ech kyttandet

finnes
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finnes aftrykte. DHputation om åker och äng fkötfelen iÖ-
fterbotn, under Herr Doflor Mknnanders infeende utkom-
men pag. 31. $. B-

{*****) Lärda tidningarne för år 1771. N:o 6a.
e §" a.

ANdamålet är nu icKe, at vidlyftigt orda om
fättet och handalagec af fvedande och hyttande;

Jag vilom dem altenaft anföra några allmänna anmärck-
ningar, hvarpå omdömet om deras fkada eller nytra
kan grundas, och at hvilkas jämförande hvar och en
må hafva anledning, at behörigen infe fammanhanget
at deffe näringsfångs art och befkaffenhet.

Förft bör jagbilligt antiiärckä» at alt fvedande och
kyttande ci är enahanda, utan mycket oliica få til ar-
bete, fkogens utödande fom andra fölgder. På treg-
gehanda fatt fvedes i allmenhet här i landet, och af
defTe hafver hvart och et fit (ärfkika namn.

Hufia kallas den förda fvede arten.
1:0 Hirtil utfes mätt allehanda ojämn och ftenig

marek. Sandblandad mylla, mo och or jord famt li-
tet med mull öfvertäckte ftenrölen, utgöra allmenna-
fte jordmonen.

2:0 Gammal grof fkog, afhugges mäft genom det-
ta fvedande, det ftörfta mafteträd, den bäfta timmer-
ftock måfte här ftupa för yxan, och med den fpädafte
vidja förbrännas til afka för några fa bördiga ax.

3:0 Som barrfKog här mäft affvedes, förbrännes
Jorden för nidfälde trädens .är.kilte ftorleic ci alle-
naft mycket ojämt» utan kyttas ock ofta Jorden i|myc-
ket måfsvuxne fkogar til 4. å 6. tumns diuplek.

4;o Plog-
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4to Plögning eller harfning kan vid deffe Svede-

land icke bruKas; Ty träden fom elden ci föibrändt,
ligga i kors och tvär q var på mareken och hindra fådant.

S'.o Rotrågen hvarmed defle fveder mäft befås,
kaftas fördenfkull emellan brandarne på mareken; är
lycKan få flor, at ftraxt efter fåningen regn infaller,gror
det väl; men om utfädet utan väta några dagar lig-
ger på Jorden» förmultnar det dels aldeles, dels ock af
foglar upätes.

6.0 deffe fveders belägenhet i flora täta fkogarne
lörordfakar, at fäden på dem långt lenare mognar ån
uppå ÅKrarne.

7:0 Rotrågs halmen äter Bofkapen ci gärna, icke
heller är den fä födande fom halm efter anan fädes växt.

8:0 Sades kornen afrotråg äro långt fmärre än i å»
Kerrågen , upgå ock aldrig med den fenare i godhet.

9. Til et fvedeland af 1. tunnelands utfäde (*) fom
efter detta fvedefätt tilredes, behöfves följande dags-
verken.

Dagsvercken,
t vH: g-
i 1

Til fielfva hygget - - » - - 10
Omdikning och vatn tilförfel (**) - 62
Skatande och qviftande - - - 5Atfvedandet --- . - - - | 3
Hägnadens upförande - - - - I 4
Befående --.«».. j 1 1
Sädens meijande (***) - - - " .10
Stackande. (*9**\ Ig

B Til
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Til körslor upgår, innan det Kommit ] 1 t
ifrån ikogen iR.ijan {*****) - .10)10]

70.

io.-o A fkaftningen af deffe fveder ftiger väl ibland
til 1. tunna etter kappan; den allmennafte kan dock al-
drig högre beräknas än til 18. kornet. I fölgd hvaraf,
när et tunneland jord befås med 8. eller 10. kappor
rotråg efter landets fed , inbärgningen för 70. dags-
veriten blir 5. å 6. tunnor fäd.

11:0 Til höflag tiena icke deffe fvedeland; dels ä-
ro de ci bärande öfver 4. å s. år, innan gräsväxten
aldeles aftynar och förfvinner» dels äro växterne fom
uppå dem föreKomma, måft veronica Lin. flor. Svec, #*
Feftucagi.Cynofiur/u82,83* Eteris 84hLiung. Epilobium 3°4.
tardum 6<;4. Gnaphalium 675. Centaurea 708. Och en
hoper andre hvilKa hafva femma pappoja; det är, få-
dane, fom minfl öka Bondens hölada eller af bofkap
och andra kreatur fortares.

12:0 Med tämmeliggrof fkog,kan den fvedde mar-
ken etter 40. eller ro. år vara åter bevuxen, och det
med tätare ncogväxt än tilförene; någon god timmer-
ftock, mindre mafteträd, får man knapt innom den ti-
den docK än tälja.

(*) Med tunneland förftås i hela detta arbete, et tunne-
land Geometrice eller 14000. qvadrat alnars rymd på marken,
hwarefter alla jämförelferne näringsfången emel.an äro uträk-
nade,

(**_)



11

(**) Åt innan fwedelandets itändande, omdika det {am-
ma, och lil föreftående behof framiläpa watn, brukas wäl ci
allment: men fom dock efter 1660. års förordning om fkogjr
eldar, allmenna Lagen B. B. XV. Cap, 12. §" och 1734. års
Skogs ordnings 28- $. det altid borde fke; af en del för-
liktiga fwedare det ock werftälles, har de wid alt fwedan-
de härtil upgående dagswerken jag ci undgå bordr anmäcka.

(***) För de efter detta fwedefätt på marken i kors och
rwår qwarJemnade brandames läge, kan en Perfon ci up-
fkära mera än högft 3. Cappeland on dagen, och derpå fo-
tar fig uträkningen til deffe dagswerken.

(***^ 1 Hutta flackas fäden .gemeniigen 2.ne gängor,
förft dä fäden rneijas, och någon tid derefter andra refan,
då akfamtnans i hela iwedelandet famlas ien flack, fom kal-
las Auma, och för deffe omftändigheter upgar härwid de
nämnde Dagswercken.

(*****) Som mäfta delen af deffe fweder åro öfwer 2.
mil ifrån Inwånarenas hemwiften belägne, äro deffe dags-
wercken ci för högt upförde,

giAJki, är den andra arten af fvedande här i landet;
foreKommer m.ra allment än den förra, brukas ock

i Sverige (*) lamt finfka fkärgården.
1.0 Härtil utfynes god jämn bördig marek, hälft

mylla, klappurjord» grå och gas lera.
2:0 Til bygget utväljes granblandad löfficog.
30 Skogen nedhugges, fkatas, qviftasoch förbrän-

nes triedelft detta fvedande, docK igenomfvedesjor-
den ci mera, än högft til 2. å 3. tums diuphet.

4.0 De qvarblefne brandarne nyttias dels til bräns-
le , til hägnad , dels ock annors famlas i högar uppå
fvedelandet, få at den fvedde mareken både kan med

fve-
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fvedeplogen plogas, fom ock utlädet med harfvet*
nedmyllas,

5;o Til et tunnelands tilredande, efter detta fvede-
fättet,upgär följande dagsvercken.

Dagsvetcki
A ■y~~Ö:.

I 1
Ti! hygget (**) - - - " - ij ""
Omdikning och vatn tiltörfel - - $ 2
Skatande och qviftande {***) - - g
Svedande -.---. 2
Hägnaden (****) [o
Til plögning «-«."- 3
Harfning »"'»-..".- \ ,
Befående _.--._.__. j

Meijande * g
Stackande _.-«--. 4
Hemkörslor - - r r - - 6 g

64. 14.
7g

6:0 Afkaftningen häraf biifver» i allmenhet efter9*de kornet 9« tunnor fäd.
7:0 Efter 2:ne Års, fäde nyttias fidlänta och fanka

Hällen med fordel til äng, de ofriga upodlas til åkereller användes til mullbete och fKogväxt.
2:0 Skogen i deffe fvedeland, kan efter 20, å. 30. år

vara tämmeligen återvuxen.
(*) Linnaei Skånfka refa pag. 410.(»*j (***) Efter detta fwedefättet upgår flere dagswer-

ket»
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ktn til hygget än det förra, emedan härigenom alla träden
fälles på ftubb, fom dock wid Hußa ci fker ; likaledet
qwiftas och fkatas i deffe fwedeland, de nidfälde träden no-
gare, än medelft det förut befkr c fne fättet j hwilcket alt
fordrar mera arbete.

(****) Så wida af de qwarblefne brandarne eller fmec-
hweden, här upfures med ftörar ordentelig gärdesgärd,up-
går härwid til hägnadenj dubbelt mera dagswerken än til
H*Ba, hwareft af näft in til gränfande fkog, en förhuggning
allenaft til hägnad nyttias.

§" 4.

Äiescama&t Vierumaa, är tredie arten af fvedHanden,
brukas ock på de fkoglöfafte tragter i Finland.
1.0 Sxogen fom härtil utvaljes, befåår mäft af

Biörck, Al, En, Gran, gårtall och HalTelbufKar.
2;oMo jordock .andhedar nyttiasei härtil, utan hälft

mullbackar,fandeller mullblandad lerjord,rödlera, vefa,
3:0 Emedan af den unga fpäda fkogens förbrän-

nande jorden ci nog fvedes, nyttias härvid bränneftoc*
kar, fom jämte brandarne vältas och flyttas af ock
an på manen, at främja et få mycket ftörre och jäm-
nare jordens fvedande,,

4:0 Jorden fvedes, härigenom fällan diupare än
til 1. a 2. tum.

5. Flere dagsverken gå til koft, med detta fvede*
fättet, än de förra.

Dagsverck,
■■■_

_r O
<_.. -rfi__

Til hyggetat. tunneland - - I 0
Omdikning och vatn tiltörfel - - A 1

B 2 Bran-
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Bränftockarnes hygge (*) - - - jio
Framkörflor (**) " [4 14
Affvedandet(***)- - 7
Hägnaden ------ 12
Plögning 3 3
Harfning och fående - 1 I
Sädens meijande ----- g
Stackande -_.---. 2
Hemfläpandet. z SS

76. 24!
100.

6:0 Afkaftningen af defle fveder, kan i allmenhet
äfven beräknas efter 9:de kornet, dock mycket fäl-
lan högre.

7:0 Til åker och äng vore defle fvedeland,mäft
altid tienlige; klagan värdt är, at de dock myckec
fparfamt dertil uptages,

8:0 Efter 8. a 10. år, kan det fvedde ftället åter
vara öfvervuxit med lika fpäd löffkog och bufxar fora
tilförene.

(*) I allmenhet päftår landfman , at til det ringafte G.
laff bränn^ftockar tarfwes i deffe fwedeland på Cappelan-
det; gör fåledes för et tunneland 180 laff. När til de/fas
hygge tuges 10. dagswercken, blifwer til hygget för hwarje
dagswerke 18 laff. hwilcket aldeles infaller efter landets
arbets fatt.

/**) Bränneftockarnes framkörflor äro icke för högt
upförde ; Ty att med 14 dagswercken framflåpa jBo lafl
bräniiefteckar , blifwer redan mäft 13. iaff » för hwar-



15
je dagswecke at framförfla. På några orter måftedeffebrä_»
ne och waltftockar, på | och | mil wäg ifrån fweden oft*
tilfkaffas. Se Mag. Welins Disput: om finfk: landth: för-
fcetr:pag. ia. ock däblifwadeffe dagswerkenfäkert fördublade,

(***) I deffe fwedeland, är ci fwedandet dermed giord-,
at elden allenaft i fweden itändes, utan måfte här mäft ige-
nom bränn ock wältftockarne famt brandames i hop famlan-
de, på de upbrände ftällen fådant åftadkommas. År mare-
ken fucktig ock wåt, kan på detta fättet en perfon ci fweda
öfwer 3. Gappeland om dagen; det allmennafte är dock här
antagit, neml. mera än 4. Cappelands affwedande för en
dags åtgärd,

flyttandet, fom beftår i Jordens brännande utan
/V fkogens affvedande, förrättes ock här i landet på
treggehanda Cätt

Förfta arten afKyt fölanden tilredes afmåflar ochkärr.
1.0 hälft utväljes härtil fädane, fom äga diup torf

och jordbädd,och hyfa under fig ett ftilla flående vatn
på leracktig grund.

2so X kärret updrages förft et ftort utfals diite, til
vatnets aflfbrande; härifrån ledes åtfkilliga tvärdiken,
fom fördelar den til åker och äng ämnade mareken i
allehanda fmå ftycken och tegar.

3:0 När efter et eller tu år, det fyrliga vatnet blif-
y;t.aftappat,rothugges de uppå kärret befinteliga trädé.

4:0 Den af måfla och andra växter framfödde
torfven famt öfre jorden lösgöres och upgräftas,
famt derpå kyttas. och brännes den famma.

5-o Innan det befas. Upplögeskärret, at afkan
a£den förbrända måffan, måmed den öfriga mullen fa
Öiycket bätre inblandas, " 6:0 Se-
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#0 Sedan fåden med harfven blifvit nedmyllad;

plogas fluteligen vatuforor på mareken, at fä öfverflo-
digt regnvatn fom annat må kunna afrinna,

7'.0 Efterföljande dagsverken upgår vid denne
tilredning,

Dagsverckené

15" Si
o' %

Til diicande a i. tunneland 30
Til rothugning och Jordens upgräf-

tande(*) - - - - - 20}
Hägnaden --«-«. 10 f
Kyttande och fående - 1
Upplögning ------ 2| 2
Sädens nedmyllande och harfning - Ixl £
Forornes plögning - - " - i 1 1
Sädens meijande - - . I 8
Stackande ' - - - - - - J2l
Hemkörflor. " ~ 3 B - -mWI

80.14.
94.

&_■ Afxaftningen af defTe syftade marker är an-
fenlig 5 Ofta ftiger välfignelfen ötver i. tunna efter Cap-
pelandet, famt är ci fallfynt, at efter en tunna xytte-
lands utfäde inbärga hela 20. tunnorne f__.

9:0 För fråft äro defTe xytteland äfven fem fve-
derne något utfatte; Säkrareär, at nyttia dem til ängs-
marker i fedan par lades växter blifvit atbärgade» hvil-

ket
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Jet en hel hoper trefne landtmän i öfteribotn ocK an-
norftädes med ftor fordel erfarit.

~(*) Som deffe kärr,bbtt med få gårtallar eller andra bu-
fkar äro öfwerwuxne ; Jorden i dem til upgräftande ock
är mycket lös, fordrar detta arbete ci flere dagswerken än
anmärkt är.

§. _.
JkWdra Cåttct af kyttandt», beftår i gräsvuxne fälts

fi ock lindors upbrännande; brusas på några få
** ftällen här i Lands -Höfdingedömet, fåfom i
Loimijoki Sdkn, mera allmänt i Tavaftehus län.

I:o Til rummet fom härtil uptages, flapas vin-
tertiden 4. a 5. alnars långa granftockar; de k'yfvas ,
hiigges list vanligie gärdfle ock nyttias vid jordens
atbrännande.

2:0 Marken upköres härpå med rift och Plog,
3:0 Den af plogen upvände torfven, hugges i få

flora ftycken fom beqvämligit fvnes; fyra eller femb
granftockar lagges i hop, ftälles i en rätt linie på mar-
Ken, och derpä upftaplas torfven, få ac hveden i alt __"

vertäckes.
40 GranftocKarne itändes uti andarne, och med

dem törbräfies fedan den på dem uplagdetorfven ti! afka.
$10 At afican at torfven må jämt falla öfver hela

marken, är knapt tvenne alnar emellan de i linier lag-
de jord högarne fom kyttas.

6:0 Här uppå pipges kyttelandet och fäden med
harf nedmvllas.

7:0 Igenom detta kyttefattet upgå anfenligei.
mycket dagsverken. Såfom for ert tunijehnd.

C Daggs*
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Dagsverk-.
ar. o:o- 5

Til bränftockarnes bygge ~g
Deras körflcr ----- 4
Bränflets utbredande på marcxen - i
Torfvens upbilande och vindande (*) 3 2
Torfvens fönderdelande (**) - - 12
Upftaplande til jordhögar - - - 6
Itändande och fående " 2
Piögning 33
harfning ------ j ,
hägnaden ------ 10 5"
Sädens upfkärande - 8
SracKande --"-». 2
Sädens hemfläpande. - " - $\ 5

6S» 20.

gjo AficaAningen häraf, kan högft antagas iifven
fom Riejcamaa, for 9. tunnor af tunnelandet.

9:0 Fölgden af detta »yttande, är utom 2. eller 3.
flörder den, at hvarcken gräs eller träd i manna min-
ne derpå mera upväxai utan blifvcr marken pöfigj,
länk och näftan botnlös.

(*) På några ftällen brukas wid detta kyttande, a t med
fpada upwåndatorfwen, fedanmarken blifwic upbilad, hwar-
rii 10. dagswerken mera upgå än anmärckt är, men fom med

Pl >9 det dock m.ra allroeuc flier, äro dagswerken här, der-
ef..r upförde, (**)
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(**) Förutan det torfwen fönderdelas innan'den på brån-

aeftockarne kanupftaplas, fönderbuitas den ock andra re-
fan efter kyttandet , famt mullen och afkan deraf jämt öf-
wer marken kringfprides. hwilket arbete tarfwar de näm-
de dagswercken.

AF dem fom umgå med Huéfa och Cafki , brusas
det tredie kyttefattet; är ännu mindre allmänt;

no När fädes växten om höften af fveden blifvit
inbärgad , göres af de qvarblefne brandarne bränneftoc-
kar; de flapas dit, der bäfta jordmon finnes i fve-
delandet, och med dem, famt den förra fades ftubben
kyttas jorden.

jo Defle Kytteland befås med åker råg heltlfent
om höften Michaéli tiden, hvarfore ock et flikt fäde
kallas Köururuvis, Umboruvis.

3:0 Om kölden höfte tiden ftraxt omgifver jord-
fitorpan med en faft kala, trifves detta fäde väl, växer
med hel kort fpäd halm dock mycket bördiga ax: men
infaller ock fnöfaM innan jorden om höften tilfrufit,blif-
ver fkörden aldeles ingen.

40 Härvid fordras til et tarmelands ans och fköt-
fel efterföljande dagsverken.

Dagsverk.
O" O:
o' ?T

Til brSnneftockarnes hygge 6
D-ras framflapande 4
AtTvedandet och kyttandet 1*) - - Ij
Piögning - % 3
Harfaing ,-""-- x| t

MeijanJe
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Merande " - - " - " Is[
Stackande .-----. 2
Hemkörfior I**) ... 7 7

4C> ir.
n.

5:0 Af mareken fom fåledes blifvit* tiVedder, kan
väl afkaftningen ibland blifva efter ic::de kon et; fom
det dock alt for oftamifslyckas, kan i allmenhet inbärg-
ningen af deflekytteland ci öfver s'te Kornet beräcknas*

ö.-o Efter detta kytrande, finnes mareken på
lång rid hvarken fko^ eller gräsbärande.

(*) Efter landets arbets lätt, kan af i perfon ci mera
än twenne Cappeland om dagen af fvveder kyttas.

(**)Som deffe kytteland äfwen fom Hufta och k*(åi, äro
ifrån Inwånarenas bonings faten mycket afiagfne, upgår vvid
fädens framförfel flere dags werken, än dä ifrän närmare
orter den hemfläpes.

S.B.

AF deffe anförde anmärkningar fer man altfå, at vid
fvedande och kyrtande, forefaller fåfom det allmän-

natte hvilket förtienar upmärkfamhet co. eldens värkan
pådenfvedde ock kyttade månsen, 2:0 den förändring
jorden derafundergår, 3:0 de lemningar fom af fxxgens
ock växtemes förbrännande på fvedeocK kyttelanden
qvarblifva. Innan deffe omftändigheter behorigen
blitva underfökte ock fkärfkådade, Kan i far om hvar-
je fvede ock kyttelands fkada eller nytta, ci något vift
ftadgas ock fägas.

Hvad angår, eldensxerckan påden fvedde mareken,
ar



21

Sr allment besant, at fom elden med fin våldfam-
het alting Hungrar ifrån famband förftor och ödelag"
ger, urofvar hon på jorden under defs förbrännan-
de lika verckan.

Elden, fordrifver ifrån den fvedde och kyttade
mareken up i ångor, all for växter tienlig muft och
vätfka, utbränner des fetma, bortjagar ifrån matjor-
den få falla ejfentlalla fom volatllia, famt lemmar
fedan den brända jorden qvar, fom et onyttigt ca-
put mwtuum, til et bedröfveligit vedermäle af d^n.
valdfamma medfart hon undergädt.

Som eldens kraft och lågans häftigher anfenli-
gen af allehanda eldfänga ämnen, låfom harts och
Feta Kådor, mycKet ökes; Barrfkog mäft at fådane
ämnen öfverflödar; Igenom Huäa och Cajkl, den i
fynnerhet atfvedes 2. §, 3. j. §. 2. kan altfä ci annat
hända, än at igenom deffe fvedefatt jorden mycket
utmärglas och eldens verckan fördublas.

Ju ftörre och gröfre fkpg til fvede nyttias, de-
fto längre underhålles elden, och våldfammare biif-
ver defs verckan. Man har ofta märckt, at på de
ftä!len brandarne efter ftora timmerftockar fådt län-
ge brinna outfläatte på mareken, det jorden då til
I alns diuplek varit kyttad.

§" %

lanfeende tit alt detta undergår och jordenigenom
fvedande och kyttande anfenlig förändring', Iför-

hållande til jordartemes färfkilte art och lynne, är
den dock nu ftörre nu mindre.

Mo,fand, örjord, rödlera,gäs och hårdlera, klap-
Cj purjord
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purj"ord fkadas mäft af detta brännandet. Den ringa
fetma defle jordarter byta, varder aldeles genom el-
den bortjagad, och de få jords urmyllingar de in-
nehålla, få förfkingrade, at i dem ci qvarblifver me-
ra något bindande ämne för gödfel, eller dylikt an-
nat hvarmed de kunde förbättras.

Mylla, lermylla, Vefa, Grålera och kärjorden e-
motftå väl någon tid eldens våldlamhet: men blifva
ock omfider fkadde,när de för diupt och ofta brän-
nes.

B!e*e, krita och mergel jordarter,fsadas fa myc-
ket mera af brännandet, fom de i fig fielfva, för fm
alcaliike natur, redan förut äro mycket torre, och
igenom eldens vSrkan, de ännu mera beröfvas fin fet-
ma och det ringa fal alcali volatile de kunna inne-
hålla.

Svedes och kyttas fådane marcker, hvilsas jord-
arter hyfa några minerale inblanningar, fåfom fvaf-
vel, bergfetma (*), faltarter eller metaller (**) är
verkan och fölgden än fkadeligare; de förre fåfom eld-
fänge, underflödia elden i defs våldfarrhet och öka
den famma; de fenare utöfva efter brännandet på
jorden långt värre fin fkärpighet än tilförene.

(*) Af måffar ocb jordarter, fom hyfa någon btrgfct-
ma. åro wäl hos ofs ännu icke månge bekante; I bar»n*i
Sokn i Småland på fwart måffan, famt i Erikftads Sokn i
Dalarne, är dock redan en bergfetma hyfande jord funnen;
fe Ukb. Hiärnks befw.fr. flak om jorden, pag. 307. &c.
kunna ock framdeles anncrflädes öfwerkommas.

(**) Hwad fkada ock olägenhet deraf timmar, när få-
dane
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dane marker fwedes eller kyttas fom hyfa Minerde inblan-
ningar och hälft äro jernhaltige, fkönjes nog här i Finland,
hwareft mäft all klappurjord, mo och fandmylla altid in-
nehålla nåoot jern. Deffe jordmonerrodna allment i elden,
och blifwa fedan de ofrucktfammafte marker, i hela lan-
det finnes.

§♦ io.

LEmningarne , fom på Kytte och fvedelanden efter
fkogens och växtemes atbrännande qvarblifva,

äro i allmenhet ci annat, än ajka, fot, och kol. Mäft
påftås at igenom defle lemningar, fkall til fullo er-
fättas all den fetma, fom ifrån jorden medelft brän-
nandet afgår; huru härmed förvetter, kan af följan-
de omftändigheter aftagas och inhämtas:

Alla växter när de förbrännes, förfalla de til a*
fka, fom innehåller et lutfalt eller fal alcalu De rön
fom med dytorf och käärjord äro anftälte, utmär-
ka äfven det famma; äro kärren dock nära vid haf-
vet eller några (altkällor belägne, kunna de ibland
äfven efter brännandet, med fin afka röija något kck-
eller medelfalt.

A t denne afxan af dytorf eller förbrända väx-
ter erfätter den fetma, fom igenom eldens våld lam-
het, af fvedde och kyttade marcker afgådt, blifver in-
tet rimmdigit.

I fig fielf kan afkan med fin Alkalifke natur
enfidigt det icke göra. Så finnes märgelen fom en
Alka\\i\i jordart, blott och naken öfver alt uppå Ö-
land och Gotland; inga växter kunna dock i henne
fortkomma (*)" Krirbergen i Engeland, äro ibland
landets ofrucktfammafte marker.

Afka.
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Afka i blanning, med andra jordarter gagnar ic«
ke heller få mycket fom allment förmenes. Erfaren-
heten intygar, at afkan nyttiad i väl gödda åkrar,
har äfven fom märgelens oförfiktiga bruk, innom f_
år dem utmärgladt och aldeles pä fetma blottade

Jord, fetma och vatn, fom de äro ämnen, hvar-
uti växtemes föda beftär, och de tvenne fidftnämde
hälft bringas i famband, om något fil alcali (lut(alt)
inblandas, gör väl afsan i gödda åkrar gagn i det,
at hon de i mullen befinteliga vätfkorne med fet-
man noga förbinder, uplöfer den ifrån jorden, för
växter tienliga närings Mten, famt tilreder henne fi-
nare och flycktigare: Men fom på fvede och kyt-
telanden, igenom eldens våldfamhet redan förut fet-
man mycket blifvit utbränder; afsan med fin fälra
äfven det, fom än förvaradt finnas kan, fedan til
det ytterfta uplöfer; kan fölgden ci annan blifva, än
den, at när afsan, fafom en lemning at fvedande
och kyttandet, ur jordenuplöft och uttvingat den yt-
terfta muffen, til en eller par fkörder, matte mare-
ken derefter qvarblifva hel fteril och ofrucktfam.

Kärr fom kyttas, och hvilkas afsa innehåller ett
lutfaIt, på dem kan afkan göra något gagn; ty hon
fuger i fig den onyttiga fyran i dem finnes, förändrar
jordmon til medelhaltig, giör jorden lättfmältare
af regn än tilförene, och ftadgar henne emot torka.
Men kärr fom hyfa jernmylla,' eller efter kyttandet
röijai fin afka något kol-falt, i fådane gör den qvarlem-
nade afkan iragen nytta, icke heller kan derigenom
erfättas den fetma, fom igenom kyttandet af jorden
afgådtj Set
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Sot, är den andra lemningen af Skogen och väx-

ter på fvedde och Kyttade marcker. Den bördighet
och fetma -jorden häraf tilflyter, är alt för ringa och
älsingen.

D. Burdelinut 9 och andre, fom bemödat fig i-
genom laggrane rön och förfök,at utreda arten och
befkaflrenheten af fot, de hatvamärckt,at igenom de-
flillatioitf $. marcker fot, gifvit 11. uns vätfka, fom
innehållit en flycktig fyrlig fälta, och 12. \ uns olja;
alt det öfriga har varit et kålaktigt ämne; fom för-
brändt til afka , lemnat s» drachm. Julis alcali fixi,
eller et faft lutfalt. Häraf fer man altfå förft, at
fotet i fig fielt ci innehåller något, hvarmed den
föriuft af fetma kunde erfättas, fom jorden genom
fvedande och kyttande lidit. 2:0 ville man ock med -gifva, at fotet til fetmans återftällande åt jorden nå-
got fkulle bidraga, är mängden eller quantiteten dock
deraf, på de fvedde och kyttade marckerne få rin-
ga, at den ci kan Komma i någon åtanka.

Med kolen , fom efter förbrända växter och dy-
torfven på fvede och kyttelanden qvarblifva, för»
vetter likaledes, Deis hyfa de ci fådane ämnen, fom
kunde öka jordens fetma, dels bringas defle icke til
röta af luft eller vatn, icke heller kunna de ftort up-
löfas, hvarcsen af menftrua acida s alealina eller oleo-
fa. Det äger altfå ingen grund, at afka, fot eller
sol, fåfom lemningar af fvedande och kyttande på
mareken, erfätta den fetma fom igenom eldens våld-
famhet afgådt.

(*) Linn_i Skånfka refa p. 3,
D §. «.
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§. ii.

SFdan fåledes de allmännafte omftändigheter vid
fvedandet och kyttandet blifvit underfökte och

fkärfkådade, kan jag nu fa mycset iåkrare och ty-
deligare i lär ytra minatanckar, om hvarje art, defs
nytta eller fkåda. Svedandet fom kallas Uußa, kan ci
annat vara, än fkadeligit för hvarje hushållare i Ri-
ket, fkadeligit för hela famhället.

1:0 Utödes härigenom den grofvafte förfta och
bäfta fkogen 2. §. 2. för fkogens vidare tilväxt lag-
ges oöfvervinnerlige hinder, fa vida fkogvuxne ften-
röfen ci nconas, utan affvedes 2. §. 1. och hvilka lik-
väl efter många feclers förlopp icke mera blifva fkog-
bärande, fedan den ringa mylla hvarmed de varit
öfvertäckte, blifvit dem afbränder.

Som til hägnad om defle fvedeland, förutan de
til marcsens fvedande nidhugne träden, ockfå färfkilt
nyttias den näft tilftående fkogen 3. $. (****), for-
ftörer detta fvedefätt mera ficogen än de andre.

1 allmenhet påftås, at efter 40. a fo. år defle
fvedeland,åter fkola med vanlig grof fkog vara be-
vuxne; den grofva fkogen år då dock ci gröfre,än
at den väl kan å nyo fvedas; mafteträd och duge-
liga timmerftockar är fåfängt» at innom den tiden
af en flik fkogväxt förvänta. Våra tallar fom ock
andra träd här i Norden, blifva väl faftare och ftar-
kare än i födre orterne: men fordra och flere År
At växa på. Så är utredt, at en furu af if. tums
diameter i ftor ändan vid Beurdeaux i Franckrike ,
fällan finnes öfver 50. års ålder (*), hos ofs hinner

et
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et flikt träd den ftadga knapt innom 150. a 200.
års tid.

2-'o Som utan färdeles urfkilningtil defla fveder
nyttjas allehanda jordmoner, fåfom mäft fandblandad
mylla, mo,örjord famt litet mulltäckte ftenröfen 2,§.
1 defla jordmåner fnaraft och mäft fkadas af eldens
våldfamhet under fvedandet §. 9. Jorden igenom detta
fvedofitt och ofta fvedes til 4. a 6. tums diuplek
2. $.3. Den på marcnen af grof fkog qvarblefne a-
fkan,gör fkåda och förminfkar jordens fetma §. 10.
kan ci annat hända, än at igenom detta fvedande
mareken måfte utmärglas och matjorden beröfvas
all fin mull och fetma. Deras ranckar, fom föreflå
til liunghedats förbättring , litmgens afbrännande
(**), eller ock utgifva för en faker och bepröfvad
fak, at genom fvedande kunna torra fandmoar för-
vandlas til en frucktbar jord, äro altfå ock vida
ikilde ifrån dem, fom med naturen öfverensftäm-
ma (***),

3:o Är nyttan och afkaftningen af defle fveder,
ci på långt när fvarande emot den möda och arbe-
te, vid deras filredning nidlägges. Dtis är rotrågen,
hvarmed defle fveder alment befås ci få god fem an-
nan fäd 3. §. 8. halmen är mindre gangnelig för Crea-
turen 3 §. 7- til äng och höflag kunna defle fveder
icke med någon fordel nyttias 3. Q. n. Dels kunna de
icke heller til ftändig åker uptagas, få för deras aflä-
genhét ifrån invånarenes boning", faten §. 2. (*****)>
fom och för de grufveliga ftora flubbarne på defle
fvedeland, allment efter den atfvedde grofva fkogen,

qvar-
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qvarblifva^ Faft defle fveders fäde, tyckes vara af ati*
fenlig äring, och i allmenhet de gifva 18.kornet 2. S,
10. kan i anfende til de många dagsvercken til deras
ans och fkötfel upgår, doch med mindre möda och
ftörre nytta gräsvuxne fält och lindor uptagas, famt,
de fåfom et rätt åkerbruk häfdas, än defle tilredas.
Om de dagsvercken fom til Husa upgår, järnföres
med dem, fom efter landfens fed användes til ny å-
kerjords upodling af gräslindor, blifver man härom
nog öfvertygad»

Til ett tunneland ny åkerjords uptagande af lin-
da hvareft fjcogen blifvit afrötter, fordras.

Dagsverk.
Jr~o.i 5

I rotig mark, til torfvens upbilande - 22
Torfvänning med plogen - - - 22
Piögning med fvedieplogen - - - j. 1
Sädens fående och nedharfvande - - j 1
Hägnaden -------- 12 $
Sädens meijande ""---- 8
StacKande -------- 2,

Hemiörflen -------i. $\ 5
33.16.

.WWW—K——■■-i — '
49.

Til et tunneland Hußa upgår 70. Dagsvercken 2.
§. 9. användes altfå 21. dagsvercken mera vid et tunne-
land Hnfias fkötlel, än et tunnelands åker uptagande af
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linda, afkaftningen af i. tunneland Hußa är 6. tunnor 2.
§ 10. antager man efter det fom allment fke plägar, för
nvrödningen 9:d- kornet, biifver indräckten deraf, fe-
dan utfädes fsilnaden blifvit åtdragen, dock til det
ringafte 8. t:nor fäd, det är 2;ne t:nor mera än af
Hußa. När den til åker uptagne lindan framdeles rätt
updikas och godes, biifver afkaftningen årlig, der
dock Hußa med en enda eller par fkörder affpifar
Jandtmannen.

4/0 Äfventyrar Hußa mycket mera med fin
växt, än en välhäfdad åker, förutan det: defle fve-
der hugges och tilredes utan fxilnad, om kärr eller
moräner äro i negden, mognar fäden i dem myc-
ket fent, för deras belägenhet i ftora tära fKOgarne
2- §. 6. \ anfende härtil, kunna de mycket fällan
undgå at blifva fråftfsadde. Utiadet, fom det efter
detta fvede f-ttet icke nedharfvi-s eller plöges 2. §. 4.
■äro defle fveder mera i fara for torka och väta,
fom de ock mera ficadas både af villa och tama
"diur än åkrarne. Af oförficktighet lemnas ock ofta
eld qvar i brandarne, fom ligga på mareken, taft
läden redan utfådder blifvit, och då törbrännes utfä-
det, famt jorden ftndeligen kyttas §. 8. få at arbe-
tet varder fåfängt, fkörden ingen.

(*) Se Herr A/fe/for Rud'-:nschiöi.rs rön, om furuträ-
dens ålder, i 1745. ars Kongl. WetKsafk. Atadcm, Hahdläp-
gar a, G^virt, 11. röner.

(**) Herr Ajftfjor Jacg-ii Rich.VKDSccvs HalUndia Ahtiqux
té koaUrns Part, 1. pdg, 98.

(***) Uppå de örte? der iiucla. här i Landet brukas',
D 2 för-
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förfvvara menige man i allmenhet, irledde af en fkadelig wa-
na, at det;a fipeatftntt äger fina flora fördelar; I fynnerhet
anfccret at härigenom ofracktfamme marcker kunna förbätras,
och påftås genom detta fwedefätt famr Cafki, de marcker
kunna upedlat , fomannors igenom åkerbruk, för inwånarene
wore omögeliga at häfda.

Skälen fom tages, at beflyrcka den förfta omflandig*
heten, ftödja fig til en del på generatio *quivota. Inwåna-
rene hafwa märckt,at marcker fom för fwedandet, warit öf-
werwuxne med barr fkog , af dem hafwer, fedan de blif-
wit fwedde» ci allenafl upwuxit tätare fkog än til förene, u-
tan ock biörk, al , rön och annan loffkog. Denne timade
ändring med fkog wäxten, tilfkrifwer menige man, en ny,
igenom fwedande i jorden förordfakad bördighet , i fölgd
hwaraf, jorden förmenes fedan kunna frambringa ci allenafl
en tätare fkogwäxt än förr, utan ock af fig fielf förmå fram-
alftra allehanda träd arter fom dock tilförene på mareken
icke wuxit. Skärfkådas alt detta behörigen, finner man
fnait at denne fl utfars af den åberopade erfarenheten är o*
rstt hänl dder. Man medgifwer, at på fwedde marcker kan
efter barrfkog til en del mera löfträd upkomma än förr, få-
dant härrör dock icke af någon ny, igenom fwedande, jor-
den tillagd bördighet. Den fom wet at wåra måfta löftråd
äro rtmenracea , famt hafwa frön hwilka propter ednexas mew
branns lätteligen af wäder kunna kringfpridas; Wet, äten
del af dem ock frambringa bär, fom ci mindre än ament/i-
--itarum fröknoppar af allehanda foglar begärligen ätes, han
finner liufligen huru frön til löffkog på deffe fwedde marc-
ker utfås, och at för någon ny , igerxm fwedande tilkom-
men jordens bördighet flike träd icke upkomma. Sedan
trädfrön på fwederne blifwit kringfpridde, nekas ock ci,
at fkogen i början rätt frodigt på dem upwäxer: men huru
förwetter här med uppå tiden; Intygar icke erfarenheten, at

en
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en flik fkogwäxt blifwer mycket fpåd;hinner aldrig den ftad-
ga fora tilförene, utan med tiden af fig fielf, beiynnerligeh
på de tragter fom ofta fwedde blifwit, aldeles aftynar ock
forfwinner.

At igenom fwedsnde, de marcker kunna upodUs , fom
medelft rätt Åkerbruk wore omageliga at håfda,detta påftåen-
det håller icke heller ftick. Swedande förwärrar jordmo-
nerna §. 9. åkerbruk förbätrar dem igenom Jåmpeliga jord-
arters inblanning, Swedande bortjagar ur matjorden all
muff. och fetma §, 8. §- 10. åkerbruk oker den famma genom
tienlig gödning. Swedande öder fkogen §. ir. §. 12. §. 13,
åkerbruk räddar henne ifrån undergång. Til HuH* upgår
70, Cafki 78. IFierumA 100. dagswercken §, 2. §. 3, §" 4. in-
tet åkerbruk, inga gräslindors upodling §. 11. ingen nyröd-
ning §. 22- tarfwar få många dagswercken; Ho fer altfå ic-
ke af alt detta, fom ock hwad annors i detta arbete anföres,
at åkerbruk är lämpeligare och nyttigare at idka, än fwedan-
det. Ja, när af en torr mo och fand , eller annan mager
jordmon en fwedare icke kan tilbringa fig ringafte afkaft-
ning, förmår en rätt åkerbrukare medelft jordblanningar af
gödfel, dock upbruka dem til anfenlig indräckt gagn och
nytta.

§"12

SVedefättet Cafk\ är i alt drageligare och mindre
fkadeligit än detta förra.
Jorden förbrännes häigenom icke öfver 2, a j.

tum. 3 § i. grof gammal fKOg ödes ci få mycket fom
medelft Hußa 3. $. 2. Vid tilredningen nyttias ftco-
gen fä foriicktigt at ingen ting kommer til fpillo,
utan brukas det fom etter fvedandet qvarblifvit dels
til hägnad, dels til bränfle 3. §. 4- Skogens återväx*
ande fäguar ock här laridtman fnarare än efter Hußa

3-_-
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3.15.2. Den våldfamhet matjorden af elden efter
detta fvedefätt undergår,är efter jordmonernes far-
halte art dock åtfKillig, Är jordmonen i fvedelan-
det mylla, vefa eller grålera 3, §. 1. fkadas hon ci
ftort deraf» om fitogen en gång afvedes §. 9, men
gasleran ochklappurjorden blifva merendels illaf„adde.

Gasleran, fom hon beftår i matjorden, af en grof
med hvit eller gul glitter fand blandad lera, och hy-
fer til grund en fuktig våt fand, beröfvas hon ock.
af et ringa fvedande aldeles fin fetma och biifver ut-
märglad. Det är anmärckt, at efter brännandet en
flik jordmon, blifvit mera fank och pöfande än til-
forene; vatten har pirradt ftåndigt up af henne och
mareken förvandlats til et fråftnälte, fom intet fäde
okadt kunnat frambära.

Klappurjorden, hvilken förutan litet mylla inne-
håller fmå ften eller grus, den fkadas ock värre af
detta fvedande än annan jordmon. Af Phyfiken är
bekant, at kropparne qvarhålla elden eller värman i
förhållande til lina tätheter; Sten och grus äro af
ftörre täthet än någon jordart; När defle altfå i klap-
purjorden af fvedandec blifvit uphettade, hyfes här-
igenom längre tid värman i mareken än annors fxe
plägar. Ju längre tid elden underhålles, defto våld-sammare blifver defs verckan §. 8. Är fölgden för-
denfkull ock tydeligen häraf den, at klappurjorden
af fvedande mera måfte fi£adas,än någon annan Jord-
mon. Emedan utfadet efter detta fvedefitrer ned-
plöges och med harfven nedmyllas 3. §. 4> äfventyrar
detta fade dock ci fa illa fom 1 Huåa, Afkaftniiigen

är
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är häraf ftörre 3. 5. 6. 2. §, ?3. mircken kin efter det-
ta fvedande nyttias til hoflag och äng 3- $.7= af hvilket
alt och hvad förommält är, man kan finna, at detta
fvedefätt i åtfkilligt är bättre än dit förra. Men fom
härtil upgår näftan dubbelt mera dagsvercken än til
ny åkers upodling af lindor 3 §5. 11 §.3. Klappur-
jorden och gasleran efomoftaft medelft djtta fvedan-
de alt för illa fkadas, tyckes för iandtmannen vara
ingen fördel, at idka detta näringsfätt, utan blitver
nödigt, at med tiden äfven detta inforankes.

§" 13.

IGenom det tredie fvede fin/tet, fom kallas Riefka-
maa, Wierwfiaa,ödes väl ci någon gröt barrlkog;

löfträden och annan ung fkog medfares d mycket
värre 4. §. 1. Som efter detta fvedandet fKogen innom
g. a 10. år kan vara äter vuxen 4. §. S. fvedes häri-
genom et och famma ftälle, 2. a3. gångor i et man-
na minne, af hvilket händer at jorden anfenligen för-
fvagas och fkogväxten äfven omfider aftager. Föru-
tan detta, ödes fkogen och anfenligen af den mycken-
het bränneftockar, til detta fvedande fordras, 4.5. f,
(*) hvilka alla omftändigheter fammanfagne, utmärka
detta fvedefätt, ci mindre fkona fkogen än Hußa,

Elden i defte fveder, förbränner ci jorden diupa*
re än högft til I. a2. tum 4. §. 4. Mullbackar, fand
och mullblandad lera, vefa och rödleran äro i defle fve-
der de allmerinafte jordarterne, 4 §. .. DefTe jord*
moner emotftå längfta tiden eldens våldfamhet §. 9.
Timar altfå ingen fkada om mareken en gång medelft
detta fvedande öfverfares. Beftår dock jordmon i fve-

E delan-
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delandet, blott af rödlera fom man ock ofta märcktj,
och denne mareken med bränneftocKarne mycket fve-
des, kan den fammaei undgå at blifva anfenligen fkad-
der; Ty fom rödleran beftår af en med jernmylla',
eller fin rödfand upblandat lera, biifver defs fetma
ock af en ringa eldens våldfamhet bortjagad.

För fråft ftå defTe fveder ci i ftörre fara än åk-
rarne. Som dock hälft jordhögder, hvilka mäft äro
utfatte för Solftrålarnes heta, til defle fvedeland ut-
val jes 4.§. _. Den på marken, af förbrända växter,
qvarlemnade afkan är mycket torkande §. 10. äfven-
tyra de altid i torra år, och måfte då ymnigt regn
nidfalla, når de finnas fädes bärande.

Afkaftningen efter detta fvedefättet, är icke til nå-
gon mån tvärande emot det anfenliga arbete, vid defs
tilredning nidlägges. Jämföres4. $. 5". med fl. §. i. fkon-
jes,ats"i. dagsverken mera upgår til i. tunnelandsfköt-
fel efter dettafvede fättet, än til et tunneland åkers up«
odling at linda, inkomften åter af en til åker uptagen
linda biifver ftändig, viflare och med tiden äfven in»
dräcktigare än af fliKe fveder, få at landet och In.
vånarene til oootelig fkada, nu igenom detta fve-
dande fKogen ödes, och en myckenhet dagsvercken
i fåfänga törfpilles, hvilka med allmen fördel til an-
nat nyttigt arbete kunde användas.
-_" _- S- 14
T/yttandet, fom det är mycket fkillaclctigt i tilred-JT__. n,'ngs fättet, §. f. §. 6. $. 7. finnes fölgderne
derat på jorden ock vara mycket åtfkillige.

När kärr kyttas, fkadas jorden bitet. Eldens
vald»
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våldfamhet hindras af torfvens fucktighet, och det
under jord bädden liggande ftillaftående vatnet 5. §. /.
kyttas kärret något, afgår derigenom éi annat, änblott måfs arterne och andra onyttiga växter fom fram-
alftrat dytorfven. Afkan af dem gör anfenligit gagn
på defle kyttelanden; med fin alcalUkz natur förän-
drar hon kärr jordens fyrlighet, gör jorden medelhal-
tig, uplöfer defs fetma, få at marcxen kan blifva
tienlig för all fädes växt $. 10. A t kärren icke för diupt
och ofta kyttas på et och famma ftälle, fordrar docK
en billig förficktighet, fom ock det, at fådane Kärr
ci til kyttande utvaljes, hvilkas jord är jernhaltig,
eller flik.e fom innehålla några mineraliike inblannin-
gar. Erfarenheten har til fullo utmärckt, at fådant
icke gagnar. §. 9. (**).

Til defle Kärrens dikande och upgräftande up-
går väl en myckenhet dagsvärcken <;. §. 7. Men forh
efter förfta året, fedan hägnaden blifvit upförder, och
kärret är dikat, hälften til det ringafte af defle dags-
vercken afgår, varder härpå deras fKötfel nog dräge-
lig. Annors upodlas igenom detta kärrkyttande de
onyttigafte marcker och landets allmenna fråftnäften
S, $9. Inkomften af dem biifver beftändig och täflar
deras atkaftning i allmenhet med de bördigafte åk-
rar. 5". $. S. Landtman kan altfå intet nyttigare ar-
bete fig foietaga, än då han vid kärrens förficktiga
Kyttande nidlägger flit och möda. Åtfkiflige af hö-
ga Öfverheten utgifne ftadgar och påbud förunna ock
fkatterättighet (*) famt tilräckeliga frihets år (**) åt
dem fom upodla mallar ock kärr; önfkeligit är, at

vare
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vare landtmän med fin idoghet g'örde fig ä.lenaft
värdige få värda npmunrring.r.

(*) Se 1734. Skogs ordnings if. §. 1740. ars Förord,
om Lands Cuiturtn. 1741. års Förord, om måfTar och kärs up-
odling. Refotut. på allmogens befwär 1741. 4. §.

(*"*) 1739. års forklarandeSkogsordning. 174T, Förord,
om måff. och kärr upodiingen, 1747. förklarade Förordning
om Lands Cuiturtn.

$. if.

Riktar kärrkyttandet,landtmän med en ymnig ficörd,
fvarar afkaftningen efter det, da han upbränner

torfven afgrhsvuxne fält och Jindor §. 6. fa mycket
mindre emot defs flit och möda.

Medelft detta Kyttande marcker man elden på et
fordublat fatt utöfva fin verckan uppå jorden, 1:0
När de på mareken utbredde bränneftockarne 6. §. ;.
itändes, förbrännes den på dem upftaplade torfven
fom utgiordt matjorden 6. §. 4. 2:0 Svedes förutan
jordtorfven och mareken nedantil vid bränflets af-
brännande, af hvilket alt ci annat kan hända, än at
jorden måtte aldeles blifva förfvagad och utmärglad.
Den ymniga afKan, af detta kyttande på mareken
qvarblifver ,uplöier famt ur jorden uttvingar defs yt-
terfta fetma $. 10. få at mareken efter detta kytte
fättet utan träd och gräsväxt i manna minne biifver
pöfig, fanK och näftan botnlös 6. §,pt Ja den uflafte
man någonfin kan öfverkomma.

I anfende til den mycKenhet bränneftockar här-
vid upgåt 6. §. 7. utödes medelft detta kyttande en
myckenhet fkog, fom vid kärrens brännande aldeles

fpares»,
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fpares. härvid förfpilles 36. dagsvercken mera, än vid
lindors uptagande til åker 6. §. 7. n. $" *. få at detta
näringsflits idkande aldeles ftrider emot enrKi!t och
allmen rrehiad, och ömmar åtankan häraf lå mycket
mera hvar ock en rättlint, fom förutan der, i detta
folckiöfa land härmed en myckenhet dagsvercken
förflöfes, för joxden ock intet fördärfveligare kan
uptänckas.

§" 16.

DEt tredie fättet af kyttande §. 7. är ci mindre
fkadeligit _, än detta nyfsnämde.

Som efter Hußa eller Cafki, de tilforene fved-
de ftällen härigenom å nyo fvedes och k'-rtas 7. § 1.
De mullrikatte jordmoner efter fördubblat fvedan-
de lkades §. 9. mareken efter detta kyttande, på
lång tid hvarckea biifver fkog eller gräsbärande,
7. §. 6. är tydeliga känningar för handen, at jorden
af detta kyttande anfenligen utmärglas och förfvagas.

Skogen fKadas väl icke härigenom få mycket
fora efter de förra kytte fätten, emedan de af fve-
derne öfverblefne brandarne vid deflas tilredning bru-
kas til bränneftockar 7. §.?. Denne fmethveden kun-
de dock användas til bränfle hemma i hufen och
andra nyttigare tarfver, än detta är.

Dagsvercken fordras til dettakytrande flere, än til
nyåkersuptagandeaf linda 7. §. 4-U.§ 3. icke defs mindre
kan afkaftningen dock ci ftiga högre än ti\s:te kornet 7*
§. 5. man kan derom ock mycket fällan vara förvis-
fad, emedan f:o defle kytteland befås mycket fent 7».'
§. _. 2;o I fall om höften ci jorden belägges med

E 2faft



38
faft kala, biifver aficaftningen ingen 7* §. 3- få at då
en mycket lämpelig väderlek, måfte infalla, när des-
fe icke äfventyra. A t öfva detta kyttande tyckes
altfå intet vara gagneligit för landet eller någon
defs Inbyggare.

S- 17.

När nu alt detta, fom fåledes om Jvedande och
kyttande anfördt blifvit, emot hvart annat jär-

nföre s, kan hvar ock en fnart oväldugt finna, at
förutan kärrkyttandet §. 5. §. J4. defle näringstång
hvarcken gagna någon enfkilt, eller bidraga til all-
män välmågo, utan märckes de, faft mera uppen-
barligen lägga hinder för begges trefnad och fallhet.

1:0 Olägenheten af defle näringstång, är jordens
förbrännande och utmärglande 11. §.;. §. 12. $. 13. §. 15*.
§.16. På de orter, der i fynnerhet Hußa brukas och
torfKyttandet $* 15". är fxadan aldeles odrägelig och
känbar. Igenom det nämdekyttandet, förfvagas jor-
den på det alravärfta; medelft Hußa åter förbrännes
innom få år, hela ftora vida fälten och fKogstragterne.

Af de jämförelfer och uträckningar, fom äro
anftälte emellan Rikets Area och jordens (halt til up-
odling, finner man vara utredt, at til ett helt hem-
mans ägor hos ofs, ci mera fig kan belöpa, än högft
231. \ tunnel jord. Häraf blifva da 40. tunland til
åker, 91. f til äng och 100. tunneland til fkog och
betes hagar (*). Ett helt hemman uppe i landet fom
har ringa åker, och efter nu bruKefgit fatt näftan
endafl lefver af Hußa, tarfvar til det ringafte fveda
om året få mycken marek, fom med i.\ t;na rotråg

be-
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befas; Härmedelft fvedesaltfå årligen 4.* tunneland
eller 630c0. quadrat alnar jord. I fölgd häråt har
hemmanet, innom 9. år upfvedt fine 40. t:land
aKermarcK. Vil man antaga, at af de 91. f t/land ängs
marek, 20. t.land vore tienlige til fvede ) och af fxogs-
marcKen 30. t.land, gå innom ir. års tid och defle
til koft, famt på det fåttet hafver et helt hemman,
fom mäft endaft har bröfödan af Uuäa, innom 20.
års förlopp en gång öfverlvedt alla fina ägor. I fall
altfå under det famma, nu förtiden ci funnes olaga
inkräCKtningar, vore nödvändigt etter detta närings
fättet, at et ock famma ftälle af hemmanets jord och
marek, fiuille innom iootdeårs förlopp 5. färfkilta re-
for fvedas och brännas. Men är ci alt fådant, at up-
penbart göra våld på naturen, och mifsvårda de me-
del fKaparen ofs förunnat til timmelig trefnads be-
främjande?

20 Utodes igenom deffe näringsfätt, anfenligen
våra ädla jkogar. Denne fkadan är för det allmenna
få mycket känbarare, fom vår Utlänfka Handel nu
för tiden mäft på fkogs afdrägter fig fotar, och at
dem, den framdeles äfven bör underftödias. 2:o vå-
ra fKOgar tilväxa m\ eket långlamt 11. §. u 3:0 nya
näringars inrättande i landet, fordra dageligen mera
fi.og til nyttiande än förr. Så angelägit altfå det är,
at igenom god hushållning främja allmen trefnad, få
ömt vårdande fordra ock fitogarne famt deffe närings-
fång alfvarfam upfickt. Vi hafva märckt; förut, at
et helt hemman fom mäft endaft har bröfödan af Hit-
äa, uplveder om året 63000. quadrat alnar jord j Man

anta-
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antager allenaft, at på hvarje 12. quadrat alnars rymd
i fvedelandet, växer >. fullkommeligit träd, upbrän-
nes faledes hårigenom på et år af detta hemman 5250.
fullvuxne träd, hvarje träd eller ficogen på de 12. qua-
drat alnars vidd må beräknas til 16.öre S.mt, den til afaa
lagde fkogens värde, fvarar altfå emot 2625. Dal, S.mt;
afkaftningen af de 63000, fvedde och befådde quadrat
alnar jord är 27 tunnor rotråg 2. § 10, 17.5.-» mån-
ne härmedelft altfå icke denne fäd biifver för dyrt
köpter och landet på fxog aldeles utblåttad ?

3.0 Förutan det faledes igenom fvedande fxogar-
ne ödes, äro äfven allmenne Jhgs eldar häraf ound-
vikeliga filgder. Vår Vittra Herr Profeffor K ALM,
har anmärckt under fit viftande i norra Amerlca, at
en del Colonier derftädes,aldeles blottadt fig på fkog
derigenom, at de på mareken pläga upbränna trä-
dens nidfalne löf; Hos ofs, hvareft igenom årliga fkogs
eldar, ci allenaft gräs, löf och liungen i fkogarne af-
fvedes, utan ock trädens flammar och toppar af el-
dens våldfamhet få illa medtares , måfte altfå fkogen
aldeles grufveligen häraf förftöras.

4.0 Intygar erfarenheten, d&trid, fom af fkogs-
eldar blifvit fkadde^ och bragte i et fiukligt tilftånd>
uppå dem utöfvar allehanda Infetler, mera fin vild'
famhet än på frifka träd. Dermefles elytris retufis,
och allehanda erucer af Cerambycer och Lepturer ,
har jag i fynnerhet märckt, federmera föröda våra
tall och] granfkogar.

S'-o ffo'(pilles medelft defle närings fatt landet'til
fkada en myckenhet dagsverckeiu Vid Cafkioch Vle-
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rumaa, fåfom de allmennafte fvedefätten, upgår i til-
redning af det förra 24 dagsverck. $. §. 5". 22. §. 7.
vid det fenare åter 46. dagsvercken mera, ån vid en
nyrödning. 4.5. $, 22.^.7 förutan det altfå, afkaft-
ningen är ftörre och inkomften Händigare at nyröd-
ning än någon fved, gör landtmän fig medelft blotta
dagsverckens förfpilning, när hvarje allenaft ti! g. öre
S:mt beräKnas, härigenom vid et tunneland Cafki 6.
daler, och 1. tunneland vierumaas tilredning, n. daler
16. öre S:mts uppenbar fkada.

6-.o Biifver afkaftningen af fveder och kyttelan-
den § 15". §. 16. ci i någon mån hvarcken fvarande e*
mot det arbete vid deras tilredning upgår, eller den
afdrägt andra näringsfång i landet fina idkare tilde-
la. Jämtbres 2. $.10. 3. § 6. 4- § 6. 6, §. S. 7. Q. y.
med [[. $.3. 22, §. 8. 10. fer man tydeligen, at intet
fvedande eller de förenämde KVtte fätten äro af den
inKomft fom nyrödningar, af gräflindoruptagneåkrar,
eller et rätt häfdat åkerbruk.- men dagsvercken for-
dras dock vid deras ficötfel långt flera, fe 2. §. 9 .3.
§. f. 4- $5- 6< §♦ 7- 7- §" 4- och ir. $. 3. 22. §. 7, 8. 9*
I denne§.N:o 2. är bevift, ätet helt heman, fom mäft
lefver af Hußa, det upfveder om året y2yo. träd ;
man antager, at|del af fvedelandet fom nyttjas til Flu-
Ba allenaft beftår af få fullvuxne tallar, at de kunna
nyttias til tiärubränneriet (**), det är i7fö, tallar. Til
I- tunna tiära tarfvas efter landets tilväncnings fått
64. träd (***); om altfå |del allenaft af den fkog, et
helt hemman om året til Hußa upfveder, flculle nyt-
tias til tiärubrännerie, är afkaftningen af denne (ko-

F gen
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gen vid pafs 27. j tunna tiära. Afkaftningen i fäd
för fvedelandet, då hela fkogen a 525D. fullvuxne träd
affvedes, blifver 27. tunnor rotråg 17. §. 2. fer man alt-
få häraf, at igenom tiärubränneriet, med 3^oo. full-
vuxne träds beiparing, och förutan jordens brännan-
da Kan dragas en ftörre vinft, än medelft fvedefättet
Huéfa. Alt detta, fom ock hvad annat fvedande an-
går, blifver i hänfeende til tiärubränneriet ännu få
mycket tydeligare , fom altid vid fvedandet upgår
långt flere dagsvercken , än vid tiärans tilredning.
Efter det här i Finland briiKeliga fättet, at tilreda tiä-
ra, upgår til 9 tunnor tiäras tilredande vid pafs fo.
dagsverckan (****)♦ 9. tunnor Spanmåls indrägt af
Huäa , fordrar loy. dagsvercKen. 2. $. 9.10. Cafkiyz.,
3.§.5". Viemmaa 100. 4. §. 5. 6. fa at hvart man vänder
fig, är folxlart, det både vid tiärubränneriet, lindors
upodling och nyrödningar,nidlägges med ftörre fördel
flit och arbete än något fvedande.

7:0 Har man ftörfta anledning at tro, det ige-
nom et öfverflödigt fvedande och fkogs brännande, i
Atmolfihieren förordfakas ätfkilliga ändringar, fom rub-
ba väderleken i defs ordning, igenom Rägnets kring
delande på andra orter, jbrvarra Climatet, och un-
derftödia de ordfaicer, fom vårtiden befynnerligen hos
ols, vercka torka och allmen brift på rägn. Den
fom med någon upmärckfamhet vil ögna den anmärck-
ning, vår Svenfke Plinius, den högtförtienta Herr
Archiatcren och Riddaren himiisui i fin Ölänfica refa
pag. 19. härom anför, han fkall finna en oftridig
erfarenhet fadant bekräfta.

8.0 Fin-



43
B*o Finnes ock känningar derpå, at de fom myc-

ket umgåts med fvedande, hafva fåfom fblgder af nä-
rings fattet, ådragit fig perfonliga fmkdomar. All-
ment marcker man deffe vid tiltagande ålder få fel
på fynen. Den våldfamma verckan de under fvedan-
det lida af elden och en ymnig rök, gifver otvun-
gen anledning til en fik fiukdom (*****) hvad olä-
genheter Kunna tima af en under fvedandet åftadkom-
men öfverflödig fvett och utdunftning, famt hvad et
derpå brukeligit kalt vatten dricKande förordfakar,
fådant öfveriemnes til andras mognare fkärfkådan
och öfvervägande.

(*) Herr DireUeuren Faggots Svenfka Landtbrukets
hinder och hielp, pag, 7a.

(**) At I af mareken fom brukas til Hußa antages be-
ftå af fådane tallar fm kunde nyttias til tiärubränneriet,
är icke för mycket; Ty fom förut på hvarje 12, quadrat
a'nars rymd et träd allenaft är (uppeneradt, och § del der-
af här föregifves vara bevuxit med tallar, folier häraf, at
på hvarje 36. quadrat alnars rymd allenaft i, tall i fvede-
landec fkulle finnas.

(***) (****) Differtatio , de arte futm deflil/andi in Of/ro»
botnia pag. 29. af-

(*****) Objerv/itioti.Pbyfic,OeconQtnie£ in feptentrionali pr**
tura Satacuxai* collecl* pag. 31.

§. 18.

Til landets upodling , lägga faledes defle närings
fång ftändiga hinder; Erfarenheten intygar få-

dant ock på det kraftigafte. Sä är allment bekant i
Öfterbotn famt annorfiädes här i landet, at på de trag-
ter der invanarene blott och endaft umgå med åk-

rens
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rens rätta häfdande famt äng och boficaps fKötfelen;
der finnas folcket altid välmående, landet mera up-
odlat och folckrikare, än på de orter, der inbygga-
rena af jvedande fig nära och uppehålla.

På fvedande och kyttande §. 6.7. kan aldrig nå-
gon ftändig fällhet och välmågo grundas, icke heller
kunna defle näringstång gifva anledning til några nya
hemmans och hushållslags inrättande eller folcKets
förökande i landet, utan faft mera lägga de emot
alt iådant uppenbara hinder. Som landtmän på de
orter der deffe näringsfång öfvas, förledd af vanan
och förut fattade irriga meningar, anfer fvedande och
kyttande fåfom en ginväg at förfkaffa fig fäd och
bröföda, biuder han icke en gång til, at utvidga fin
äng och åkermarcK igenom nya upodlingar, utan al-
deles ur ackt lemnar det, hvarpå dock en varacktig
des falhet och trefnad fig fotar ; Svedande och kyttan-
det §. 6,7, är ock biifver altfå det, hvar med han fkall
underhålla fitt hushåld och betala fina allmenna ut-
fkylder, men hur„ tienliga medel deffe näringsfätt ä-
ro til vinnande af et flikt ändamål är förut bevift.

1:0 Jorden utmärglas, at efter 2. a 3. fäden den
icke mera kaa blifva fädesbärande.

2:0 Skogen utödes på bränfle, hved, Timmer,
Bygnings virke, allehanda ämnen til flögde yrken, tiä-
ru och Pottalka branneriers, famt dylika andra värks
fortfättande, fom igenom fkogens afkaftning Kunna
underftödia Inbyggarenes nödtorfter, fyflelfätta deras
åtancka och gifva anledning til nyttigt arbete.

3;o Efterfättes för deffe näringsfångs idkande ock-
få
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fa af landtmän aldeles Bojkapsfkbtfelen , hvilken med
fina många afdrägter dock för honom här i landet vo-
re den indrägtigafte och måft lönande näringen. När
hela vår och Sommar arbetet användes til fveders
och kyttelands tilredande, biifver ingen tid mera
öfrig til ängames fkötfel och vård, denne måfte få*
ledes nödvändigt förfummas, och en derpå grundad
Bofkaps fkötfel aldeles lemnas opåtänckt.

4:0 I anfeende dertil, at flere dagsvercken vid
fvedande och kyttande upgår, än andra näringsfång,
falla deffe närings fatt, fvkrare och långt drygare at
Idka, än några andra, fä at här i Finland fom ock
allment annorftädes, fvedandet, fom ock et oförfik-
tigt jordens kyttande, mycket hindrar landets up-
odling.

Hade här i landet varit tilräckelig betiening,
fom med alfvarfam upfigt handhaft, at intet fvedan-
de på annat fatt blifvit idkadt, eller til andra ända-
mål brukadt, än lag och utkomne förordningar pä-
biuda , ficulle fäkert hemmanens nyligen efterlåtne
delning och klyfning, famt det at Bonden får öfver
den i iegohions ftadgan proportionerade myckenhet
folck, qvarhålla egna barn ifm tienft (*.), tilfkyndat
det allmenna anfenlig vinning medelft ny åker och
ängs mareks upodling: men fom hartils, fom fram-
deles vifas fkall, omögeligit varit at hårftädes hindra
mifsbruk af defle närings fång, har man nu tydeli-
ga känningar derpå, at ändamålet af flike förfiktiga
påbud blifvit förvfndt, fKogen finnes blifva härme-
delft nu mera utblottad än förr, och andra idoge

F 2jord-
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jordbrukare nödgas fakna det biträde af tienftefolck;
de efter vanligheten annors fkulle behötva.

(*) Se förordningen om hemmanens klyfning af den 30»
Julii 1747. förklaringen deröfwer af år 17|2. *

sV<^^ nufiAedes, fvedande och kyttandet, til de*
ras art och befikafjenbet, nytta och ölägenheter blifvit
underfbkte ,har man i detta arbetevidarevaritfinnad at
utfbra, V,o huru i äldre och Jenare tider, den lagfiif»
tände Makten budit til, at injkränka deffe närings fång»
2:0 huru vida , medelft lag ocb hartils utkomne fbrord*
ningår, det ändamålet kan vinnas, 3:0 Sättet, hvari»
genom, efter orternes farfkUte belägenhet har i landet,
defle närings fångs infkränckning bbr lämpas. Men
fSr Academie Boktryckeriets tilftånd, och influndandehelg nödgas man med defte afhandlingar , /// förfta låg»
liga tilfälle afftanna. Gynna i meliertid 5. L. detta
med din atanka, til defs det bfriga ock kan under»

fl allas dit ovälduga omdbmel


	Dedication
	Chapter
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables

