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Kongl WWts
Tro-Man och -Siftop

Oswer
?'lbo-Stift,

©flina Kongl. Ac.2demiens Högt Ansenlige Pro-Canceller,
Samt

Ledamot af Swensia Wettenffaps Academien,

Den YSgwördigste Herren/

Bcrr o.^. d!^RE
MENNANDER,

35iin Hög-Gunstigste törfbrtwrr*

MMDZtvordigjke Herr Biffopen täckes ef' ognnstlgt d«fe, at
SjÖj jag ttl Vetta ringa snille Mer .fördristat mig läna
«^F förswar od) gfarré af Des mtdtberömdct och wardastenamn. Mera orsaker hade wål bovbt förbinda od) aftkräckamiZ, at mch dehe ohpssade blad inför Högwördigste Herr Bi-

stopens



fhpewt nplysta ögon framträda. Men den höga och makalössa ynnest, hwarmed Högwördigste Herr Bisiopen omfamnat
och upmuntrat alla nyttiga cudierefittigaidkare, tyckes alde-

witja förwägra mig, at fä under Högwördigste Hett Bi-
stopens Höga Namn söka förswar för ett e wärnlvst arbete.
Desutom ar ock detta bet behageligaste tilfaUe jag nägonsin
kan äga, at betyga den allerodmjukaste tacksaijdse och dinpa-
ste wördnad, hwarmed mitt sinne sä länge warit npfylt,för den
hvga gunst Högwördigste Herr Biffopen säwal min kära Fader,'
som mig od) min Bror ständigt behagat bewisa- Wid blät-
ta ätancka häraf mister min ringa taiegäfwa all sin kraft, och
mäste jag stanna i havenhet od) tystnad. De inra rörelser aro
således allenast de, fbm kunna tilfredsställa min ästunöan. De
ffola jämwäl ständigt fyffe.fattat med de ifrignste böl.er til W**
mad)ten^ Han täcktes uti mänga od) sälla är uvpel)ålla Hög-;
wördigste Herr Biffopen til Fädemes Landets nytta, de Lär-
das prydad samt GUDs Förjamlings hugnad od) fördel. Un-
der hwilcken önstan utber mig den stora förmon^ at ständigt
med diupaste wörhnad fä nämnas

Högwördigste Herr Biflopens och
Pro-Cancellariens

Allerodmfnkas?. t/ettHre,
Johan Wsgeuus



Kongl. Maj.tö
Tw Tienare och professor i Naturkunnighetttt/

jl.imLedamot af Kongl. Sw. Wtttcnst. Academ,
Höglvördige Herren/

Herr XDoctor JACOB
GADOLIN,

Wg-GmMe Herre.

Ml^En Höga »MNst och gtmst Hogroördige Herr Doämm
tÄI behagat roifa mig makt- det: lilla tiden Försynen bestidrt
v§s mig lyckan, at rotstås harwid Kottgl. Academten. dr låttM

större, avi at den (wniM ffulle af mig filfi/llest' funna beprisers>
mycket mindre i fjetfwa warckct på något sdtt roedergallas^
Hogroördige Herr Dofiorm täckes lika bmagit anse min rodl-
mening, M jag nu i ödrnjuftet underMr mig upoffra detta
mit ringa Hc^mista Arbete , såsom et litet roedermale af styl-
digaste erkansio. Hwad jag mera förmår, är at anropa den
Stlöroålötga Guden, Han roille förlänga Hogroörtuge Herr
Doåorer.s dagar til sednasie ålöreti och dem med alifflöns roäl-
stånd bekröna! firoilfen onstan af mig stal blifwa lika oaft
låtelig, fom den wördnad är uprichtig, med hwilken jag til sid,
sta andedrdchten framhärdar

min Hög-Gnnsttze Herres
Ödmjukast. Tjenare,

JfOHAAI W£©Ei.lUe.



Probsten od) Kyrckoherden ofwer so6an!c^la Församling soM
det derunderlydande <2ontla<_t,

Dm HöMewördige och Högliirde Herren
Herr l. L I^ Ii I C!

WEGELIUS.
Mln Huldaste $ctfetr.

M^Afom den Högste ej feestjärt allom Vru tyckatl, at i stillhet och tr-
r&<X ta» stor omsarg och mycket beswär kunna föda och draga MD^F stam t werldcn', fä äro ej heller allcl i stånd-, at uthärda dyliks

v^' swarigheter. g, min Huldaste Fader, läten hafwa Ehr noga be-
kant, hwad den omständigheten har at betyda; ock Edra Grahar famt
«f swart arbete uttröttade krafter lära nogfamt ocy ojäfachtfgf besanna,
«t I i drygaste måtto fatt kännas harwiö. Si) mast hela Ehr lifsMhanlmast i willa ödemareken, afstild ifrån Edra wänner och Wcderlikar.
trälåt och förnöta Edra dagar/ samt der beledsaga de tviöfaratid^ Fartil den Högstas kännedom/ och för deras fromma och bästa npofra Me
Ehr halsa och Edra krafter; i förhoppning, at I, som alla andra trogne ochidsge HERrans tjenare, engang mötteu Mifm ihogkomtckn, samt i nå-
SO. bättre lugn fa fornöta Edra öftiga Icfttab^agar 5, anstiöne Edert hopp
ej au blifwlt upfylt. Men 3 hafwen et allenast haft til at gjöra ntcd trä.-
pmma _itnbe«- systor , utan I hafwen ock innom Edra egna koijor haft,,
och hafwt» ännu späda telningar, som ropat, och ropa som Mil efter hjelp
och underwisniwg. I hafwen fiejf mast lägga handen wid deras infor-
mation, änstjönt Edra swara Ombetssystor ej- gjerna wcl^at rimna" Eder
tid dertil. Ja, I hafwen icke heller höft bctärckande wid, at sticka dem
til långt Mgslm lärdoms f&ett, at der förkofra sig i nyttiga- och det all»
fltamta gagnande wetenstaper; och för deras upkomst och timmeliga walfaw
hafwen I upofrat-alt hwad 5< ägt, sch kunnat Hopsamla. Sa stor omsarg)
hafwen I,mine Huldaste Föräldrar,haft om ung och mina mänga Syston.
och få ömma hjcrtan hafwen I l)$ til oh. Undren derföre ei,at jag.nu til,
ffrifrcei' Eder detta mitt första ac^.miffa snille prof, mcd twgcn önstan.
let wille den Mwawige Skaparen, bcstira Eder mina huldaste Föräldrar
hålfa och funbse_- i Edra öfriga lcfnads dagar, langa de samma til män-
ga tider, samt lc°ta Eder med mindre bekymmer >ch oro åxi hittils stjcdt,
de samma förnöta» Sa önstar hierteUgew den/ fom «ed all uptänckelG
NöMssd ttl döds' siunM' 'framhärdar ■

Min HuidaK Faders
Johan Wegeiiu.»
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SSRin Herre.

■figSSOt «m«3ö åldrar och tidestiften tilba.a fanf intet hnshalsVjSjfä ttifl någon stadgad förtrolig burstap. lätt uti wala Finste bys-
U.H/ ber f man tyckte sig hafjpa fog at siuta af landets lyndc och stick,

huru »aturen warit för Norden en alt för swar Styfmoder, som
lcmt?at henne aldcles letit löser ifrån de harliga och ly.at.de håfworoch fötdclar, hwarmed andra länders lagen prunrfa och yfrua. ; härafspäddes at Thulems inwånare oldrig genom wett och arbetsamhet med
famnad styreka wore i stae-.d at bringa fine widstrcckta rymders oné och
höfsning til någon ansenlig större hegb, än Far och Farfars huglösct wa,
ne utstakat gwn.jor och räluerckcn for Wetenstapen. bc.lagelig »ar.,
at landet innvm egitffjöte hyste dylika dålste inwånare, fom med före,
nad macht hindrade nartngarne t stt påbegyntta lopp . af denna wår
fiummerachtighct uti de tarfwelga hushalls stycken lufroabc sig enkanner,
ligen nä-grannarne ingen ringa grsnstande trefnad. At nu gjöra til-
lempning pa Lappmareken , |'å hafwa ware samåidriga Landsmän ännn
i nyligaste tider ansedt henne för Naturens miéfofler och ffclfwa oyyga>
lighetens förnemnsta fafc, lika fom alla gagnande handteringar har i
fn späda linda gwaft)^ och näringatne rönte et aldelcs oblidt öde. des,
fas stjäl framsiugo uti *n mångfaldig drecht, ty huru stulle wöht uti
en fall luftkrets af de stallota stal ryggar, berguga hogder, ohyggeliga
J)'äld.roch obrukbara rymder inbergas dryga fiörfrnar af några.riks kroppen
batandeoch för landet indrechtige affallnittgflr,Dflchtflt)tfßuf..ttstc&fjång noga
åtföljdes .alla sa.dane på swaga stylttorbygdegissningarhindrade doch intetwår
-Råftfge Höga Ofwerhet at närmare täncka pa Lappland upbringande
ifrg» sitt lägerwal och iråkade ntsrcker; besyntlerligen förswunno t>e Lapp-
mareken påtrugade falsta färger, sedan landet, nogare bestrifning råkadt
för några eldiga snillen, de där med ntmarckt listtghet afstildrat Lapp,
marekens egenffaper, och sökt af naturens vita Jämrat at slappa dest
brister; sålunda utwerckade dessa wittra lärdoms Z)rckcn (t för Lapp,
mareken prydeligare ochl bettre anseende, wädias ock fafen under ttatttr,
kunnighetens och hushals Vetenskapens dom, så tror jag, a% de »M
reckeligen stämte ttenltga ämnen, som ester htmmelens och Ittftfret-sens forhållande, aldelcs trifwas nti ett tilredd famt med varjehanda
tlanning, gjödfetl och annan förbättring bördig gjord marek I, Min
Herre, fiellen för en solklar dag uti närwarande lärda arbete Lappsta hua,
fäldningeus bint>ct, I byggen edra fdrflagö meningar om M.ani>eps
npkcmst pä okulistöteliga grunder ,' I btatten med städad, wctt och grum
delig insicht åker och ängsmarckers ftoåra sittkdomar och tttstaken för h.clp-samma och treftte händer marbogd botcbel til deras uphaswande 5 I Of*
wertygen det gransyntta aötHennfl, <tt deras tancka ar grtraM^/ som As-
ta n.«lWtoflrck(.B pg naturen, och säga a, climatet wallcr til kappsss

hnsM'



hushNningM ödesmahl, niatt feletvberor pa inwana.enas härttl mfs-
dre omhugsamm.. åtgierb ; I richteu den lärda werlden med mogna rön
och påfund: wardoga ta\\(h*åwmn för Edor lyckliga grftnstnings gaf-
tv* och w^.ckra insicht i huskatt» j* ivittcriek . miv inffrcnckta tid och mitt
kortta radrum hindra ntig at anföra nggo.t till Edor. wMrticnta låf-prd; önskar endast, ar Himmelen må med sin Ngdes Hand bekröna E-
tor trägna fiit och anwända mödo -. med hw.jcken anönstan jag stedje
och Vsståttligen förblifwer,

äJKn Herres/
srogna watt och tjenare
C.HRISTIERN 8/_F.^ILMt/Z'.

l^l-l!. K-SA

Til Herr buraret».

tllnttfl wäl enahanda nöije» wara altid tilräckelige ni smickra wä-
ra sinnen, och man ej wår fmaf for ombyte fom oftast sig röijcr?

MM Det är, få til säijaude, en allmin lag i naturen, at smnct halst
""'^. böijes til det nya, och rogr sig mast af snar omwäxling. Me»
just härigenom söker wår fwaghet at förekomma den ledsna, fom yppas,
Ka enahanda göromål H sysselsatta och nar wi medelst en annan w) för-
mätning ej fa tilfälle at fatta sinnet uti nödig munterhet. Den stora
tvarldencs stadsplats lämnar wäl margfnlt nöijen ifrån sig; tnett, så .vi-
da en stor dci af tzcs förmåner äro bålba, kallas det difligt en ny ro,
då en, til sit inre lynne, obekant del af Jorden göres almänheten f«tt-
jttg. Hwad möda Eder, min Herre, har mött wid undersökningen af
lapparnas hushållning, kan wal intet den sig " föreMa, fom ännu ej an-
nat sedt! an sista fält och parkVr. En famns diup Sniö om winteren
har ej förmått göra Edar wag wiHam: och botnlösa kjärr samt him-melshöga stall, utom de histeligen tatu och mörka skogarna m.d sina o-
rakneliga mflgg om sommaren fjafn. ej wan. nog mäktige at afstrackaE-
der ifrån et sa berömwärbt upsat, fom wor, at Granska Kapplands lin-
rc lynne. Uti närwarande lärda Arbete lamnen I allmänheten ef alle-
itast et ojafaktixt prof af sspard möda, utan afwcn nlwaga brintcn et
fullkomligt nöije genom en nohef, fem mången tror wara och biifm
otttöljelig . nemligen at i Lappmarken åkerfält ock Ängsparker stul-
le winnas. I wtsen.tttt med en wälöfwad hand '■■6uabi\U»insenB bin*per, och utstaken med ett qwikt irnfle öes hjeip fåfom tröijelig schhögst nödig. En owaldog Läsare kan ej annat än lämna Eder det f.v*
tienta låford. At I gjordt hwad en ren f2..i0. ägnar. ■ Til Eder belö-
ning, tör I ock med tiden få see Edra wdlgrttndaöe förstag warkstal-
ta. Såsom en lärdoms Idkare Znstes Edrr däck först, til ärsättuing afEdar möda, den l allmänhet fällan wundna men nog Eftertättgtaba.
(-rantfcn.



§. l.

Unga pläga i allmänhet hafwa den tancs
1 kan om wsra Lappmarcker eller det widsiräckta

'< länt)/' som derunder hörer, at ej något Landt-
bruk stall ber kunna uprättas och i stånd sät-
tat; Sa mföa de Ma före, at alt hwad un-

der det otbtt L-appmarcken inmbegripes besiar 1:0 af wel stal-
lota och Himtnelshöga bärg och fiell, hwarisran sommarens
hetta ej är nog tilräckelig, at afiladl. den hwita fnön och hardck
isen, utan at de äro dermed wintet och jommc.t öfwertäckte. 2:0
As wldlyftiga och sumpiga Rjeirr, Myror och sfilota&t.fytoll*
ka ock om sommaren aro botntjelade. 3:0 At detze orter plä*
gas as langa och swara wintrar, och at söljachteligen fonw*
na äro korta samt ej tilräckeliga at bringa Säden til Jutfmogncfo
<z:oAt här finnes en stor myckenhet fflyggot.fk hwtlka styg-
ga kräk man ej är säker at öpna ögonen. 2>ege och dylika
tMckar pläga de i allmänhet hyja om wara Lappmarcker, somom deras beffaffenhet, aro mindre kunnige.

Men at ej aU dctza swarigheter, som anförde äro, kun-
na lämpas pa alla delar as Lappmareken, och minst pä flårjla
delen af l^lml-L.appmarck, kunna alla d. besanna, som dem
zych upmsrcksamma ögon genomfärdals; icke heller fto de ("0 al-

A x dcks
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Ms flört* och ftuärcr, at de icke af förståndiga och Magsna
Landtmän funna til största delen undanrödjas och flMfommaö.
Ty l)wab den strsta otn(länt)ighcten anbelangar, sä fan den al-
btles intet pä Kimi - Lappmarek lämpas; ty där sinms gansta
sä de sä taHiabe Fjell, nåt man endast undantager Utsjoki
gö.fatniinai och kunna de således intet wara en Landlmcm til
hinders. Hwflb igen den andra bejräffa^; sa månne icke Ma
Kjarr, Myror och Mowsser, som aw köldens förnämsta nä-
sien, kunde updikas och walnet oftappoö, samt detze sumpiga
och otänoiga marcker sälcdes ttl fruchtbaraste Äkrar och Ängar
tagas och sörwandlas? 5:0 sft ej sommaren fltoU wara til-
räckelig at bringa säden til fiiflmopad,ag.r icke heller sin grund:
ingen kan roat neka, at der äw tottate somrar ån annorstä-
des i Rikets men sä aw jemwäl arrie omständigheter, som mot<^
denna swärDtt, om Hwilkä kan fes, Kyrckoherden Herr Mag.
ke.l^lli högströms bcMninZ öswer de til Swertges
Krona lydande Lappmarcker, sid. ig, neml^ 1:0 at dä som-
maren ändteligen kommer i Lappmrckcn, sä blir jorden snarare
torr och bar, än pä någon annan ort; och 2:0 mognar Sadm
xä dehe örtet* förr, än pä andra; erfarenheten är ' dcsuwm här
det bästa bewts, ,9 Räg, Korn, Hasw, Rofwor trtswes ju
här sä wal som pä andra stallen; ja, man har funnit, at Hwe-
te äswen har kommit sött. Hwad ändteligen 4:0 Wyggorne an-
går, sä tror jag, at man ej stulle l)afma nsgon stor olägenhetas bern, sedan Landet bleswe uphyfsadt och upfcrufadt Utaf alt
detta, som nu anfört år, kan hroar och en klarligen aftaga, at
Ma fcfge hinder, dels ej kunna lampas pä alla Lappmarcker,
dels ock, at de ej äro sä swara, at de ffirfle böra förhindra och
Mräcka folck, at här fästa sina bopålar.

Jag menar deOre, at förnämsta "ofdfafcn, hwarföre pa
detze mers HushMning ej förr, än i fednaste tibet blnMt pä-
tänckt, leker osKMipeligen wara, at Lappmareken hitintils ej
st«M mer an tit namnet warit dem ftastom bekant, och at Lag-

stiftande
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siistande Machtcn el haft sig aldeles noga bekant Hetta Landets
läge och lynne, som dock är grunden til den Wa.ånna Hus-
häflningens «pot)l(.n och nefnad; börandes nodwändigt en orfå
bcssaffenhet (Brut wara dckant, innan några fördelachtiga %ué*hattsgrep der kunna pätänckas. Som man altsä i gemen häötf
Lappmareken snart fagt fot det odogligaste och öfruchtharaflt
Land, som under Solen finnes, fä har man ock ej achtat
wödan wåtbtf at pä des Hushållning och upodling nägot sär-
deles omak anwända. Men wåt uplysta tib och wär Wift
Regering, hwi^fns ögon ej en gäng de afiägsnaste wincklar
och wrär i Riket sä wara obesökte, har äfwen fäst ögonen
pa detta Sand, och låtit des wärd ga sig til hjettat, samt ta-
git de kraftigaste steg eit des uphjelpande.

Nar man nu btfxnnat att detta, sä mäste ju Lappmare-
ken innan kort sä ett blidare utseende, och mildare omdöm,
men dcrom fdflas, an härtilé sttedt. Har lämnes Dig , B. &
några enfaldtza. dock walmenta Anmärkningar, om HushM-
ftmejens hinder ock hjelp i Kimi-^appmarck, i förhoppning,
at de af 2)ig med wälwilja, efter wanligheten, uptages, samt
mitt menlösa upsät och företagande til det bästa uttyder

§.2.
(^S^fg lärer ej gåiftån min föresats, om lag i början mtds<v fä ört) nämner deras hartils brukade näirtngéfdng, eflet
w^ förnämsta fodokrok. , Den har infil stdnasie tider endast
och förnämliga.! warit lagt, Fogel-och Fist-fänge. $D?crt
deras omatteliga fiit och idoghet härutinnan har tllbtagt dem
siöm städa och armod, än de pä långt nar kunnat föreställa
ftg, hwilket de torna Skogar, Träff och $ar, fotn här nu gc-
mentigm finnas, nogfamt witna. Ordsaken, at de f<_ obetänck-
samt härmed fortfarit, lärer osörgripeligen warit den, at de litet
etter alsintet tänkt pä esrersiängen, etter den olägenheten, som
dem od) deras efterkommande nodwändigt stutte drabba i fram-
öden Mat fytxobt, det detze näringsfång wm oulödelige.

As De



W ■> 4 (O
De haswa hållit dem wara lyckligaste, som wäl kunde tömaloch
möda de i Watn och Skogbefintellga Fistar, Foglar och
Djur,hwarsöre de ock i kapp med hwarandra blintwis fram-
farit härutinnan, (il des deras stogar, som warit med ymnig
erillebräd af ätstilliga ssags Djur och Foglar, -fornt beras fists
tika Trast och Äar, fom pä lika sätt warit med 'Fjst, BGrar och Uttrar upfylte, bliftuf. genom denna obetänckfamma meb*
sart, jnart sagt loma och ode; liknandes sig nu, som GUD ta*
$\t sin wälsignelse aldeles bort isrän deras Land. Men häre-
mot totDe inwandas, det jag sagt för mycket, dä jag endast
tilroittr mina Landsmän, de genom deras otidiga sängen kom-
mit til det elände, zzfom de t>ega tider mast kännas raid, dä jag
likwäl l)at mig bekant, at deras Renar, fa wäl tama som
wiOci, hwaruti deras förnämsta rikedom hartils bestädt, detza
tider i myckenhet mdödt, framför .i de förra; Men harM sma-
kas: at min mening ingalunda är, ;at utestuta detta. Wde
.bege Aren .mista, måste delen af fina Renar, är en mer an
beklagelig sanning; Men den Allwetande Guden har sedt förut,
ot ■ tetta ■ ssulle wara dem pä wist sätt nyttigt och gagneligifV
Ester Mennistio sätt at döma och ester mitt ringa begrep , häl-
ler jag söre, at Han härigenom likjom påmint dem, at ej få
oförnuftigt framfara, med. Qatit skapade ting, utan ocksä tillika
immcfntx. jorden til fin nytta, samt med sitt anletes ftéétt. ge-
nom VE fruchter framdraga (Tg och at de sina i werlden. . c^y
sä wäl Znum Veoersbiie som Animaic" war stapat Mennt-
ssian ti! nytta. Se som allsa eiwekt med t.ggarstafwen stryka
landet om»ring, .haswa gripit til fpatan och plogen, och dermed
funnit jpäl. sin utkomst som genom sin förra lesnads att : dock
har dem, säsom i'början härutinnan aldeles okunmga, hwarle-handa hinder och swarigheter mött,
.^^<rf^£ simämsta hinder berföre, som legat sch ännu ligga de-%£/'.wö huéhådning j wftgm, stola i stljande - kortteligen
'52^ '' bM
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omröras, samt derjemte wijas huru'te torde kuttva ef*
hjelpas.

£)e. första hinder uti betta landets upodlande sär räknas
den stora Folckbrist här är, dä ofta den ena Nybyggaren bor
hela. milen och längre frän tea andra, ehuru jordmän emellan
dem är nog bärande. At söreslä nya flyttningar hit up larma-
ra fåfängt, sä länge samma saknad pä solckrikhet äswen tryc-
ker de mera til Söder belägne orter utaf Swerige. Hw«rje-
hända friheter til fiera $r, understöd .> i början af publiks
medel, solekets och i synnerhet Cronans wärd wid siukdomar',
m. m. torde dock härutinnan kunna mycket hjelpa.

Det andra hindret är, at landet är upfylt med Rjärr,
Moratz,Matzor od) Trast, stan bwilta watnet icke ännu
blifwit asiedt: detze gjöra ej aöenaf. mast all den mark o-
fruktbar, som t>e Intaga, utan de bidraga ock gansta mycket
ti. fädens bortfrysande om jommaren och kiöldens tiltagande;
s(t förliga, det de med teras. dunster äro sör hälsan ■ mindre
gagnelige. Genom Krigssolcks tilhjelp i sridstider, eller genom an-
dra pubiique sammanstätt, kunde detze ställen metdst watnets
nfledands sörwanlas on.en til de härligaste åkrar eller gräsrika-
sie ängar. Handledande och upmun.ringar för inwänarena här-
fåbet kunde ock något härtil bidraga.

Det tredie hindret är, at de ej i tid, eller bå be ännu
hast nägot sam med, siagit sig til träbyggare; utan bå
yttersta nöden twingat dem dertil, eller dä de ej mera någon
mman utwäg hast at ttlgå-, och sedan de aldelcs warit utblot-
tade. Men denna deras uträkning har stagit dem grufweffgeiv fclt.

hwar ock en larer lätteligen finna huru längt de da mera
deruei hunnit. Med twenne torna händer larer tet blifwa
för swått at begynna ett stift företagande; de borde dersöre?
dä de ännu äro ml nägot walstand, sörmäs at slå sig ps
Nybyggen.

$!( tet fierde räknar lag för ett hinder A de m»ånb*
AF M
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sitt arbete mer pa det som ej tjenar landet til upöbtln^
ån bet, som der.il bidraga stulle. Karleken til Djur-och ÖiflP*
fänge är sa inprägladt i teras hjerna, at teti ej tdtteligen
siar at derifrån utrotas, som undertiden fan, när tet mal
lyckas , rikta sina itlare, men ej förbättra jorden. Man har
märkt, at de basia hö-bärgnins /iden, utan något trängsmål,
gifwit sig tid, at fånga och möda små Fägel ungar, af
hwilka de likwäl ej kunna haswa någon fcfrdete* nytta; mm
boskapen har i\ det fläflet om winteren fått lida och smälta.

Hdttian och owanan torde (og fä los at räkna til det
femte hindret i f)utt)ålt wäsendet. Det har man wål märkt,
at de watit rätt flinkt och fnält orbcts folck, sa at man ej
bättre kunnat önsta sig, bå bet kommit an pä några dagars
tid; men gar det längre ut, sa finnas de wara nog tröga och
otoliga. Men härofwer ma man ej sa mycket undra, ty wa-
nan är andra naturen. De kunde biifwa äfwen sä godt ar-
belsfolck som tros pä andra mer äro, dä de endast blefme wa*
ne wid denna handteringen.

On tlat hushållning med det de äga, räknar jag
för tet fiette hindret. Ty merendels weta de ej, hwad spar-
famheten, eller at ställa mun ester matsäcken, har at betyda,
lltan dä ©ut) wölsignar dem med got Ms-wäxt efler med
annat gobt, täncka de ej mycket pä margot, dagen, utan les-
wa friskt sä länge det räcker. Hwad må man terfåre undra,
al de redan luhltiden börja sucka ester tageliga foton, och
måste sedan uppehålla sig mast med stamp och barck; at de
utödt tjur, Fogel och Fiff, ulan at täncka pä framtiden, är
förut omtalt.

Landt-och Åkerbruket lider ock, til bet Sjunde, mycket
derigenom, (.t de hafwa sä läng xoäg til Ryrckan, at de
understundom pä den resan, mäste anwända nägra Weckors
tid. Wore terföw nödigt, at fltxt Kyrckor W« upbpgdes,

haldst
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hälst man förmodar, at de, efter råd och lagenhet, ssulle bi*
draga til Prästens uppehållande.

De myckna Myggor och 3?c-f<ff hwilka i detta Sand
Ploga gjöra en stor olägenhet om Sommartiden, håller jag
ibland de förtretligoste , och räknar dem för det Ottonde Hin-fcrct, emedan mången för deffe afffräckes, at har sätta sig
ned. Ty om Inwånarena eljest mla bärga fig, så måste
de ständigt hålla fig och sin 33oj^p wid Röken. Men at
man antingen genom konst, eller sedan Marken bchörigm
mfwit upodlad, wore stånd at sätta fig i tämmelig säkerhet
emot dem, äro klara bewit uppå. Ty of en Waderpust el-
ler het Solstråhle blifwa de oldeles fotfutgrade. Det ar
äfwen bekants at man hwarken i Fjällen elier andra fiada
ställen särdeles wet af dem, utan blott i Skogsbygden. Re-
febeffrifningmne intyga ock enhälligt, at både i'^flwa midt
under en brinnade Sol, samt i de Norraste Delar af Eura-
z>2 och Americjt, finnes otaligt Mygg i de tjocka Skogar;
men förjwinner så snart Skogen Mir borthuggen 5 Vattnet
afiedt, och Landet Upodladt. Jag håller altfå biffa Kräk
för Pä-yrkare, hwilka påminna, at vetta Folket med det för-
sta bör upputsa och upodla sitt Land.

©et Nijonde Hindret är, oc de ej weta rödja sig Hng,
Utan nYttja allenast sådane stallen, som Naturen lemnadt dem*
Hwarföre ock ej är underligit/ at de hafwa fina Ängs-täppor
några Mihl ifrån Bostället. De räkna det för en formchn at
siippa arbeta på dem. Men om de räknade allaDagswärken til-samman, som blifwit genom den långa Wägeu <ff dem til
fpillo gjorde, så ffulle de tätteligen 06) otw.mg.t förmmmc.,
at de kunnat anwondo dem med bättre nytta til andm stäl-
lens ofroDj'ande> som legade närmare til Honda, af hwilka de
scF wnnat gjöra sig bättre gogN/ och tiili.a kunnat lmdwika
den olägenhet de haft af långa och kfmarfea Resor Win-
ter och Sommar. Om de ock til aftventyrs Mom röd-

jande
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ftnde staffat sig någon Ängs-täppa, så är tet et stort fel as
dem, at Marken ränsos så cudeles bar, ot ej något enda tiett-
ligit.Löf-trä lemnas qwor, hworaf måste nödwandigt följa,
at Ängen af Solens hetta, och de kalla blåfonde Woder
Nårtidett torkas bott och blir ofruchtchoronde ; Skulle har
alla til Ang tjenliga ställen uptagos och rott brukas, få kunde
man har föda mängfaldt mera Creatur än nrr stjer. Ren-
Måssan, hwilken här finnes i stor myckenhet, brukas med
stor fördel, och utgjör nästan tredjedelen af Bostaps-fodret.
På hwod fatt den famlat och tiluDet, besirifwer Herr Ar*
chiateren och Riddaren hINNJEXJS. i Flor. Ldp. Stö. 334.då han säger, Norunt <5_ Novaccola. (quibus vita est ö-
rnnino rustica) in ufum fuum vertere hunc I_icbenem; tem-
pore enim pluviofo corraclunt furca multiplici 6. instexU
noccs vegetabile, c^uo6 tum Cenäx est, tacile a terra lece-
clit (contra vero tempestats ficca fragile est se in pulve-
lem vertitur), in acervos colligunc 6. b^emali.tempore it-
ligatum. pauca quantitate aq.u« bobus inäs pabulum pa?
lanc optimum.

Som Åkerbruket är et ibland de nödigaste Nährings-
fång, få wil jog ock, för bet Tijonde, korteligen nämna en-
dast några af be brister, som uti Hkerbruket här på Or-
ten finnan Wid ftno Gårdars eller Nybyggens anläggan-
te, hafma de merendels sitt förnämsta afseende derpå, at Or-
ten ligger för dem beqwämlig til %agt och^Fisie-fonge, ej
bryendes sig om, huru tjenligu stallet ar til Mer; Häraf l)ån*
der mer än ofta, *at teras Mror anten bestå of torr Sand
vch m-mager lordmohn, eller ligga wib Kjorr od) Moraff,
dor^de hela Sommaren igenom äro Frost underkastade.De aga här gansta små Täppor til Åkrar, emedan de mastflagit fig på det i grund ffadeliga Smekandet, bot-
tte from ffal ordas. Men, ehuru små deros Åkrar ock äro,
så hafwa de dem ändock icke wederbörligen Mte; Här fin-nas
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nas inga eller ock gansta få Stilen, hwaraf nödwändigt föl-
jer at de Höst och Wår med 2Batn öfwerstoljes, kraften af
dem utsuges och de således utmagras. Desutom bidraga de
af en sådan wåtoch kall Jord upstigande Dunster ej litet til
'Frostens förökande. Gjödning hoftVa de litet, emedan de ej
äga mycket Bostap, icke heller weta de famla de tjenliga äm-
nen til födsel-samlingar, på hwilka få wät hor, som pä an-
dra örtet är en god tilgäng i alla Namrsens riken: Chinefer-
nas och andra Nationers mer än berömwärda oföttrutenhet i
denna delen, borde tjena oh til eftersyn, at wi ock en gång
måtte Wfwa delaehtige af deras wälmåga. Det ar ju den
anständigaste och menlösaste handtering, nac man på alt moi-
jeligt. sätt, twingar sin lilla jordtorf til bördighet. Den lilla
gobfel, som de hoftva, siäpa t>e pä Äkren rå och obrunnen
lastals, mast om' Wintern, : hwarigenock hon förlorar större
-detck' af-sin styrckav 1i ty sjelftva musten Mom Solens strä-
lar: och wår-flödeck blir utmärglad utlakad. Det är feM
wäl en gansta stor 'bforschtighet, sä wål här, som på många
tindra orter i Riket, at inga gödnings lador bvutat, utan
-gödseln lämnes at ligga kringströdd under bar Himmel; ty v.e>
far den' da ej brinna ihop fa wäl som i en födan lada. 2!<l>
-Utdrages musten af ©dl feftan, wadeet och -fjoföen, eller ock
urtufar och bortstöttes den af Regn! ocl) stost. Såm.uti -felf*wa Gödsel-Högen, som legat under bar -£>rnunef, ej annat är
qwar, än en grof 3oro, som gansta litet eller altintet bidrar
M trenö ftud)tbarsef. ©oMoetfa Land på wist fatt är ét
oJj)bogge', M bvrde alla Hemman här blifxoa strap enstakade^,
och Grannarne ingcilUHöa få 'tilffånb, ot lägga deras>marck i
tegstifte för den met an stora förmon forn det förra Bar öfwer
det senare. Genom tjenliga Politista anstasted, kunde lat.e.tV
gen de ofroanforde fel ändras och botat , dem mina ornfranoig*»
l^erejttftåfam^ mföra. V : ' '
" ?'lagl har tilföreck tiåmbt, at afMnschek.m_-Lappar

■-i >- ">''' B flagit



V ) io ( A
jlaZit sig på det ffadeliga Swebjande, i synnerhet fat HM
fflsdt i Kul3mo gorfamltng, och i fenare tider har den oseden
ock begynt inrota sig i Sodankylä. För enffilta personer kan
Swediande for närwarande lid wara gagneligit, men i lång-
den och för famDållet ar det gonsta stadeligit. Wore derforegansta wal, om betta äfwen här, på det kraftigaste blefwe in-
stränkt. Tn^at låta det hofwa fitt fria lopp, gior nödwän-
digt en lat Åkerbrukare, och lärer då med tiden besannas,
hwad den mittre Mag. $AM GHYDENIUS,fom för sin tidiga
hodonford hiUigt af bet Allmänna mer mycket fafnat, spått i
fin Di \T'.'de Oecnomid & »H^/i'«, incolarum Lapponum /K«..>«/5>

■■*«"_ dä Han säger sid. 22. 8i autera,eadernpoft bac, tzu, Kuo
«syue, defeftabili fylvarum combuttiono» ferras Lapponicas
c.eval.are per^gnt Novacol* noftri, eric tandem b«c. Lap-
ponia fteritifTtm^ js< mif<.rrima regio^ per totum .slratum
orken» reperiunda; «tenim campi pr_edi#_ Alaledll, l^bH»
»e obduäi, qui prata iunt bapponum lertilissim.», l> ione
tuelint combui.i vix unquam ad priflin redit>unt lerti»
litatem; sed manent licbene se omni fere alio voZe.abi.. na-
dafa cpjus re, per totam banc Lapponiam plurima ob^
lervaviftius ;e«empla triftiflima. l^icbenes dur» a lanoife»
l>B eejpntuj.* eadlcez rernanent, l»ova f>r»zermm»nt vegeta-
lZiftÄ, Vlelcunt K augentur; i^ne vero exufti vrx fecufo ternafci qtjeunt , ideoque K aiicubj, certe in __apponi2 jeei-
tzus prohiberi deberer omnis fylvarum corobuftio; & ernnt
1-appcmes accufatores se oblefv_..ores transZrelsorllM fide-
liMmi: Jfråtafkan t\)beligen ses, hurudan påplgd Swedsan-de har med sig hasiver, od) huru nödigt det watt, at detsamma afwen i Kim.-Lappmark med det första måtte för-bjudas ochafstaffas.

§. 4.Pfcruton detta, som nu fogt är, beror och stödjer sig Kim,-
M Lappmarks upkomst tömomligast derpå, at Kimi-(£_f
"^ blefwe
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bleswe uprensab och gjordes hälst någorlunda navtgahk;
få at fo\t, utan ogenjkenlig liftfata kunde derigenom resa oå)
falas. At detta kunde lätteligen låta gjöm ftg, kan man feaf min Brors Mag. NKNKI(. WEGELIf tanckar om ms-
jeligheten och nyttan af beqwämare Bätfarter i Kimi-
<3lf. Hushållningen må blifwa stäld på huru goda 'fötter somhälst i Kimi- Lappmark; så fiannat den dock af, od) är sH
gobt som af intet wärde, få långe et så otroligt stort jjinbes*,
<om kimi.Elfs nuwarande tilstånd, ligger 3ntt>ånawia s wä-
gen, som nu ej kunna med beqwamlighet nedstyra sina waror
ttt närmaste Städer och dem där med fördel yttra. Dä
först kunde de widsträckta od) goda <&logat här finnas, mt->
fördel til publici nytta anroån&as , hwilka nu endast amen ned-
tutna, eller genom et fördarfweligit Swediande blifwa Elden
til rof. De bästa Mastträn, Bjälckar, Planekor och Brä-
bet kunde då utan ringa fånnmg därifrån nerflåtas. En myc-
kenhtt af Tjära, tiattt, Bäck, och Kinrok kunde
där tilwarckas od) beqwamligen nedforas; utan flera nästan o-
rickneliga waror som därifrån kunde fäs. Häraf fan då tyd
ieligm tagas, huru nyttigt och nödigt det wore, at mer be-
snäite l^imi - Elf blefnx uprensad och någorlunda fegelbatgjotb.
S>nna enda Lappmark fulle dä i Utlänffa Handelen endast <*fstogen gagna SKiftt otroligen.

.... , §'f*
ÄoS}2Baö lag nu i föregående §. §. korteffgen emroiftt, Fatt
SÖI ej, såsom redan i början nåmbet, tit alla delar af Kim,-
«raP Lappmark lampas, utan allenast til den Södra delen,'
eller Sodankyiä och Kufamo Församlingar. Men hwad Nor-
ra delen eflet: Utsjoki Församling angår, få har detta där ef
rum; ty utom bet, at här <j finnes et enda $iybygse,swattil
icke heller sselfwa climl.ee tycks Mlra tjeniigit, st består hela
Lathet mast af Himmels fåga Baw od) Fjellar; hwikas Awerjta tappa? hima W til Molnen och Skyarna. Mm pH

Kl
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tet jäg doch ej aldeles måtte lemna denna delen i glomsta och
förgätenhet. så må jag endast nämna Herr Archiateren och Rid-
daren LltfN_£f proje^ i Wetenstaps Adadv Handl. för år
M4. Om nyttiga N3äxters planterande på^e Lappssa Fjel-
lar. Med de af Herr A.cl,.aterel. förrstagnä waxters plattteran-
xde borde derstre med det första afwen på Utsjoki Fjellar en
början gjöras, och de nyttiga Wärter , som teban på Fjellen
wlldt wäxa, såsom Angdka och Radix Rhödia borde samlas,
hwarmed mången förtjente sig födan/ och et ödeliggande Land
blefwe gjordt få nyttigt som möjeligit år. e " ' ,
■■»■ Umkoketiet kunde äfwen i Ucsjoki med fordel företagas;
såwida där finnes en god tilgång på renhorn, af hwilka det
bästa Limmet kan^ fås och tilwärkas; härmed fnnbé Zfwen
många mennistor föda fig. ■■.'''"'.'"' >- ;

*
De§e äro nu de tinga doch wälmenta anmärckningar,

hwilka jag gjordt ofwer min Födflo orts Hus-hållmngs hinde«
vd) hjelp; mångt oä) mycket hade wål här ännu warit, som
förtjent at omröras, så som Städernas mer an stora aftägfen
'noga utspanande af alt, hwad nyttigt »Wnesal diifetDév kan
H fina gjömmor hysa; huru lögst nödigt det-wore, at irW ack
dra blefwe Dit til Präster förordnade, än be, fom jemte nödig
kundstap in 'Ebeowgiciz, aftven wow pröfwade grundettg
insicht uti Hushållningen och natural Hiflorien, med de dit-
hörande delar, m. m. men mina omständigheter hindra mig^at
xoava widlyftigare. Jag stuter derföre med den önstan: at de go-
da och hälfbfamma inrättningar, som H"gaOfwerheten gjordt til
OeconomienH uphjefpat.de i detta tant), mägahafwa sin lyckeli-
ga framgång, så at detze Nordens folck, såsom famteliga Swea
Inbyggare, må få i fridsens lugn stiöta och nära sig af sina men-
lösa stogder od) handteringar! Då man ffal fönumma, at de, an-
ftiont de hafwa sina bopålar under Norra-Polstjernan, stola dock
waranug.de med den del od)tott, som den Stora Skaparen af i-

del godhet dem tilbelt hafwer.
H.W.A. I. A. E.
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