
Academifh Afhandlhig.
Om Medel

At

Underhålla och öka Skogsväxten
i

Finland;
Med Philofophijka Facultetens famtijch

FidKongl. Lärofatet i Abo
Sednare Delen*.

Under
Ordin. Ghtmit Pmfeforen- Plantage-Bire&curen i linland- Riddaren
*f Kongl. Wafa Orden , Ledamoten af Kongl. Svenjka Vetenjkafs-Aca*

demien-, Käftrliga Oeconomifta Societcten i Petersburg, Lurdomt-So*
cietcterne i Upfala, Lund-, Gåthebörg m. m>

Herr Pehr Adrian Gadds
Infe ende,

For Lagerkranen
Utarbetad ocb förjvaraå

Af
Philqfophice Candidaten

Carl Petter Hällftröm,
Kongl. Stip, Ofltrbotninge.

I Abo sAcademies Öfre Lärofal f. ta. d. 6 Junii 179?.
Tryckt i FRENKELLfka Boktryckeriet,



Kapellaneti
vid

Malax och Sålfuo Förfamlingar
Väl'ärevördige ocb Hogvällärde

Herr CARL HÅLLSTRÖM,
Huldafle Far!

Jl or at betyga den tackjamhet* fot* Faderliga välgemingar
fortjena* tilegnas Eder detta Academifka arbete.

Emottag* Qmmafle Far! et få ringa Offer, med famma
hjertelag , fom altid utmärkt Edert bemödande for miv väl.
färd. Det bar åtminflone den fårtjenften at intyga om min
vilja at vifa mig tackfam, ocb om den vårdnad- bvarmed
jag beftändigt är

Min Huldafte Fars

lyiigalie San
CARL PETTER HALLSTRÖM,



§. 7-

Sedan uti förra delen af denna Afhandling blifvit an-
förde , huru uthuggne Skogstrakter genom Baliveaux,
eller Trådfroftammar, låmpeligafl: och fnaraft kunna

befordras til förmånlig fkogsvåxt, vil man hår meddela
några anmärkningar och underråttelfer, huru Skogarne
genom befparing och varfam hushållning i framtiden kun-
na underhållas.

Tjärubränneriets förbättring fortjenar hår i landet få
mycket ftorre upmårkfamhet, fom Tallfkogarne genom
denna näringsgren fluteligen aldeles utödas , om ej en for-
fiktig och öm medfart mellankommer. Denna förbättring;
år af mycken vigt, emedan tjåran onekeligen år en at
de måft lönande Rikets utgående Handelsvaror. Til en
tunna tjära anfes åtgå omkring 70 falleran, och åfven fle-
ra, om unga tallar af 8 a $ tums diameter dertil använ-
das. Antager man, at medeltalet af årliga tilverkningen
i hvarje Socken, der tjårubrånneriet idkas, upgår til 1000
tunnor, fållas til detta behof 70000 trån. Defutom bru-
kas granbark på botnen af tjårudalen, för at afleda tjåran
til artappningsftållec. Barken af 10 granar fordras til hvar

A tun«
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tunna tjära, då fåledes» 10000 grantrån åtgå til nämnde
tunnetal. Men fkulle hartfen af de afkatade granarne
famlas til harts- och terpentin tilverkning, få fkulle de
göra en dubbel nytta.

Til all tjårubrånning borde I:mo ej kåtas och fållas
andra, ån myr- och gårtallar, famt de, fom på fandhe-
dar åro krokiga och vanvåxta. 2:do vore nödigt, at i
ftållet for två längder, fom nu vanligen fker, tre längder
af trädet tagas och kamingen förrättas lä mycket högre
up på trädet. Härvid kunde de vid löftoppningen bruk-
lige klifftegar, eller korgar, fom med rep uphiflas, göra
nytta. Ville man 3_tio gifva fig tid och tålamod, at låta
de til tjärubruk katade tallame, flå några år längre at öka
hartfen, ån vanlig plågfad år, få fkulle därigenom ock
ftorre atkomft på tjära vinnas. 4:to at den af Herr Ba-
ron Funck befkrefne tjåruugn vid tjårubrånnerierne må blif-
va vidtagen, vore ock få mycket nödigare, fom fkogen ge-
nom den ej allenaft anfenligen fparas, utan den ock gif-
ver mera tjära, famt flera andra producter, ån genom.
det vanliga fattet at bränna tjära kan erhållas. Genom
Kongl. Commerce Collegii åtgärd har väl för flere år re-
dan modeller af denna tjåruugn, til de flåfle Soknar blic-
vit affande, men detta har dock ånnu icke upmuntratall-
mogen til nyttjande af denna ugn. Någon öafkad vår.
kan af defs inrättning torde ej heller vara i förväntan, få
framt icke til allmän efterfyn iädana ugnar genom publik
anftalt inråttas, en i hvar Socken, där tjårutilverkning
idkas. s;to borde fkatarne af de til tjärubrånning fällde
trån ej qvarlåmnas at öka vindfallen i fkogarne, utan til
flere andra behof, fåfom til mindre flockar, fparrar, gård-
fle, brännved, kol- och afkbrånning, nyttjas och användas,
*;to Skulle allmogen åfven tilfkyndas förmån, ån genom

beck«
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beckkckning, ån ock genom tilverkning"afTjårveja, Tem-
plinolja och Kimrök, hälft på denna förädling af tjäran
vore fördelaktig affåttning både uti In- och Utrikes Städer,

§. 8.

LäcJderbygget har i orcerne kring Ståderne Raumo och
Nyftad i alla tider medtagit mycken fkog. Man haraf tull-
fpecialerne anmärkt, at defla Stader jämteBjörneborg från
år 1754 utfkeppat 561950 täljde Låckter, förutan fparrar,
bjälkar och annat trådvirke: likadeles finnes, at til Nyftad
blifvit år 1770 ifrån tilgrånfande Soknar införde 87063 fl.
Låckter, och 1780 dels täljde dels fågade Låckter 143177ft.
famt til Raumo ar 1770 87200, år 1775 95300 och år 1780*
dels fågade dels täljde Låckter 165850 fl. Och fom år
1755 til utrikes orter afgingo ifrån Raumo 2s, ifrån Nyftad
12 och ifrån Björneborg 10 med Låckter laftade Skutor
och i hvar Skuta til det minfla utfördes 10000 Låckter 5

fa var utförflen ifrån defla tre Stader, detta år 460000 fl.
låckter, eller trån. Om man antager, at endaft et enda
fadant ungt tråd vuxit på 2 qvadrat alnars vidd, få up-
kommer haraf 7000 trån på et tunland; famt har fåledes
år 1755 genom låckter handelen af förenämnde Stader
något mera ån 65^ tunland Skogsmark blifvit blottad och
uthuggen. Et få omåtteligt låckter hygge, hvarigenom
få mycken gran- och tallfkog förflöres, har derföre och
billigt föranlåtit en uplyftRegering, at år 1780 genom en
forordning faftftålla, det alt hygge af täljde låckter måtte
infkrånkas til 6 års tid, hvarefter tåljning af dem borde
uphöra, ock låckterfågning allenaft nyttjas. Detta bar nu
mera ock haft den goda verkan, at allmogen federmera
vande fig vid låcktefå handfågning, åfven fom ock låck-

A z ter-
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terfågar i landet blifvit inrättade, hvarigenom go procent
af fcogen fparas. Sedan Låckterhandeln på förenämnde
fatt blifvit infkrånkt, och då åfven ännu flere förfigtig-
hecs mått til fkogens befparing dermed kunna vidtagas.,
möter dock icke hinder, at låckter ifrån Finland med ut-
märkt förmån få framdeles, fom hårtils, på utrikes orter
kunna affåttas, utan blifver de** nödigt, at denna näringsgren,
fåfom en art förädling af Skogen och nyttig för Riket
åfven ännu vidare bibehålles och fortfåttes; ty fkulle låck-
terhygget aldeles förbjudas, författes den allmoge, fom
idkar det famma, i flor förlågenhet och mycken brift af
nödig bärgning och utkomft, emedan denna orten äger
ganfka få och ringa tilfållen til fifke, åker- och ängfköt^-
iel, De förutnämnde Sjöftåderne åro ock innehafvare af
K. Guftaf Adolphs privilegier af åren 1616 och 1617 på
denna Låckterhandel, famt årdern tillåtit, at til främjande
af vigare och fåkrare affåttning på de i kringliggande Sok-
nar tilverkade grofva trådflögder, få utföra Låckter få-
fom barlaft.

At Låckterhygget forfigtigt och fparfamt måtte verk-
ftållas, dertil tyckes bidraga f:mo, at ingen flJQgstrakt
hårtil borde få huggas och användas, föran genom laga
fyn blifvit bevift, at fkogen der år få tåt, at den utan
grofre och frodvåxtare träns fkada kan derifrån utgall-
ras. 2:doGran, fåfbm fåmre ån tallen, borde alimånnafl
nyttjas til Låckterhygge; och i fall unga granar året förut
katades på tvänne fidor til hartsfamling, fkulle trädet vin-
na både ftorre fafthet och ftyrka, famt åfven blifva lät-
tare at inlaftas i Fartygen, då de utfkeppas, 3:110 Dar
tall- och granfkogen år glefare och beftår af ftorre och
grofre Skogstrån, år nödigt, at indela den famma i fle-
re farfkilde Hygftren, til et hälft, eller et tunlands vidd;

af
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af deiTe hygftren må et'eller flere hvarje år huggas: men
med kraftigafte förbehåll, at til villa Baliveaux lamms
några frodvåxte Skogstrån, på det för naturen må bl. i
utrymme, at fjelf genom trådfrön befå den afbuggrre
Skogsmarken. 4:to Böra fkafarne nyttjas til gårdfle och
flor, qviflarne til vidjor, m. m. och marken rånfas fån
all fkogsflyne, få at marken lämnas öppen för nedfallan-
de trådfrön.

Om defla förenämnde förfigtighets mått och en var-
fam hushållning iakttages vid Läckterhygget, år fedan
icke tvifvel, at med ikogarnes beftånd det är och blif-
ver en ganfka nyttig och indrågtig näringsgren i all fkogs-
bygd. bonden får, efter nuvarande pris, 1 Rdlr. 32 fkil.
för 120 fl* Låckter a); använder han tillika på behörigt
fått alt det éfriga affkogen, har han få deraf fom ock
af Läckterhygget en förmånlig årlig inkomfl. Stadsboens
fördel af Låckterhandelen år icke heller mindre, emedan
honom på utrikes orter, för 120fl, betalas 14 a 15Rdlr.
fpecie b). Skutle ock denna handel drifvas ej allenaft på
Tyfkland, 'Danzigs Pommern och Holftein^ utan den ock
vore tillåten på flere orter, utom öfterfjön, få torde af-
fattningen på Låckter jämte grofva trådflögder ännu blif-
va mångfak ftorre , och upftiga til högre varde.

§■» 9-
Skogshygget af balkar, bomfparrar, [ägftockar, Skeps-

virke och käftved har i alla tider medtagit och blottar
ännu

a, b) Se; Anmärkningar förande L\HcHterhyg'gef,"" utgifnfe under Herr
Prof. Hellena infeemie, af Hr. A. R. VVidqvift, fid. 6 och 7, Efter
upgiften i detta arbete fid. 8, har är 1792 endaft ifrän Ranmo och
Nyftad blifvit utförde 12534SÄ. Lkkter. Dä 120 Låckter blifvit
med 15 Rdlr, har inkomften tilRiket fåledes varit 15668 Rr, 24 tk
"ch för hvarje Lkkter 6 flull,
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,3nnU mycken fkog, få vid hafskuflen, fom iFinfka Skir-
gården. ' År 1770 utfördes ifrån ÅDo och Björneborgs
Lån 18274 tolfter bräder och 10 år derefter, eller 1780,
vid pafs 30000 tolfter. Antager man, at endaft tre brä-
der kunna erhållas af en Sågftock, få har til nämnde an-
tal bräder, år 1780 åtgått icoooo tallar eller fägftcckar»
Når hårtil lågges den myckenhet af kaftved, fom årligen
föres til Stockholm ifrån finfka hafskuflen och fkårgården;
fåfom, at endaft ifrån Tenala bocken i Nyland med 20
fkutor öfverföres vid pafs 10000 famnar ved; få år lått
at finna, huru fkogarne åfven genom vedhugget och an-
dra dylika hyggen minfkas och urödes. Skal detta dock
bara fig i längden, år högftnödigt, at följande förfigtig-
hets anftalter^vidtagas: I:mo At til ftockar och balkhygge
ej annan ån mogen fkog fålles a). 2:do På det ftögftam-
mig fkog defto fnarare må hinna til mognad, böra de
mindre och otjenliga trån efter hand utgallras. 3:110 Up-
qviftas alla dugliga trän, på det de måga växa med raka,
höga och fria flammar. 4:to Då man med våra Skogs-
förordningar hårtil haft !mera afféende på fkogens be-
fparing, an defs okande, hvaraf det förra likväl icke
tilfylleft och noga kan handhafvas, eyckes det blifva af
mycken vigt, at uti dem åfven tydeligen och med efter-
tryck ftadgas om trådfröftammars qvarlåmnande och bi-
behållande på Skogsparkerne, til nya barrtråns utfåning
och fortplantning b), 6:to År ej mindre nödigt, at all

käft-

«) Se förra Delen af denna Afhandling, fid, 3, 5 och 6.
b) Härom kan vidare jämföras Herr Pmfidis fvar på Kongl. SvenskaVetenfkaps Academiens priifråga; HvilKa forfattningar aro de bäHaat underhålla tilråklig Utgång få Skog kur i Ritet! 6. 6, X, l&.

%*■* 13 och J4,
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kaftved af al och björk, fom ifrån Finland ärligen öfver-
föres til Svenfka orterne, borde för detkoftfamma nåfrets3
barkens och löfvens fkul endaft huggas midfommars tiden.,
och icka andra årstider, fom det nu fker.

§, 10.

Afkbrånning förfummas allmänt på de flållen, dår-
glasbruk ej åro inrättade, oaktadt Finland, fom til flor
del beflår afSkogsbygd, lämnar deypperfle tilfållen der-
til. Multna och rutnade trän, famt ris och qviftar, jäm-
te Ormbunkegräfet , Pteris och allehanda Polypodia, åro
til afkbrånning de tjenligafle. Gammalt och vanförde
folk famt vallherdar, under det de beta bofkaps hjordar-
ne i vilda fkogsmarker, kunde genom denna näring båft
och lättart hafva lågenhet til vinnande af mycken^nytta
och förtjenft; at ej fortiga, detfkogarne desutom på detta
fått då fkulle uprånfas från multnade trån och vindfälle^
hvilka efter afkbrånning ån vidare förädlade til råPotafka^
fkulle berda en fördelaktig och indrågtig handelsvara a).

Vid Skogens användande til Kolbränning, begås ock
flere mifsbn.k hår i landet, i det icke vindfallen och an-
nat dylikt, uran växande trån dertil fållas. Dock får man
ej neka, at tåmmeligen fkicklige kolare finnas vid Järn-
bruken, hvilka allmänt bmka Ständmilor, emedan Ligg-
tnilor ånnu icke blifvit vidtagne. I Férfteliga Blankenbur-

gi*

«) Jämför mera härom både i Kongl. Vetenlkaps Acad. Handl. for
r J7SV» £°ir> °ek Herr Praefidis Cheiiiitka och oeecnoiniika Af.

handling om Rå Pctajke tilverhiing och defs uphjälpande i Finland.
Åbo 1774Jhvareft älven om aikbränning omftåiideligen afhaadJas..
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gifka Skogsförordningarne år all flubbkolning af Bok och
Ek infkrånkt och förbuden, äfvenfom dci år förordnade
och ftadgadt, at til kolande inga rutna trän böra nyttjas,
emedan milorne af dem mycket förderfvas. Kolare må-
fle ock dårftådes förut bränna profmilor, och hafva be-
vis om fin kunfkap och förfarenhet, innan dem något
kolande uplåtes- — Önfkligt vore, ac Finfka Landtfolkets
hog och induftrie omfider js-unde upvåckas, at med ur-
fkillning och nödigt handalag anflålde både kolning fom
ock Afkbrånning, famt rå Potafke tilverkning hår i landet.

§. ir.

Når fkogen för nya tipodlingar afrödjes och bårthug-
ges, då inträffar den båfta lågenhet, atförut alla til fkeps-
virke och båtbygnad a) nödiga både raka och krokiga,
fom ock vinda trån utgallras "och bårttagas; åfven fom
ganfka nödigt och nyttigr år, at ifrån en fådan fkogsmark
förut bårttagas hågg, rönn, oxel, getapel, lind, afk, alm
björk, ek, lönn, haflel och hagtorn, hvilka ån af Svarf-
vare, Schatulmakare och Snickare, än och af Hjul- ock
Wagnmakare, kunna förädlas. Framför alt borde allmo-
gen i de aflågsnare fkogsbygderne upmuntras, tilhållas
och vänjas, at ock fjelf, efter fkogens art ochbefkaffenhet,

id-

«) Då Skogarne med förfigtig1 et och fparfamhet til Skepsvirke med-
tagas, iker åfven derigenom onekeligen en betydande förädling af
de famma. År 1782 förfaldes ifrån SjöftadenNyjtad til Köpenhamn
IO (t. på klink upbygde Fartyg, hvilka på hvarfvet bil- och bol-
fårdige kortade p a 7 tufen daler, men betaltes på fiftnämnde ort,
efter deras olika ftorhet och godhet, med 18, 30 til 33 tnfen daler
ftycket. Denna Skepsliandel år i Ståderne Gamla Carleby och Ja-
töbftad af mycket ftorre vigt.
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idka allehandc flogder i flock och tråd, fåfom laggkåril,
fpadar, fåar, vannor, föll, ftol - och korgmakare arbeten a).
Desutom kan ock för Schatulmakare och dem, fom idka
ånnu finare trådflögder, altid träffas ymnig tilgång på
flogdeåmnen, i fall allenaft rötter af al, en, ek, alm, afk
och andra trån, dertil fkulle upbrytas och famlas.

§. 12.

Bland de orfaker, fora I Finland bidraga til Skogens
förminfkring, kan man med alt fkål åfven anfe öfverflå-dig busbygnad på Hemman ocb Torp, famt oförflgtigt
bygningsiått til eldrum och annat b). Vid defla förekom-
ma icke fållan flere porten, flugor och bodar, fårfkilde
halm- och foderlador, badhus och malthus, rior och lo-
gar, hvilka merendels åro fpridde och ej bygde under
iämma tak; at ej förtiga de otaliga ångslador, fom alle-
ftådes träffas. Olågenheten af alt detta kan fvårligen hjel-
pas, i fall icke genom något Kungligt påbud visfl fkulle
ftadgas, huru många hus, på£, | och helt mantals hem-
man böra anfes för lagliga och nödvändiga» Eå i Kongi.
Svenfka Vetenfkaps Academiens handlingar för år 1750

B fin-

a) Såfom i Soknarne kring Städirne Raumo och Ny/lad iker. Det
år bekant, at et lif flrqp irlr genom grofva flögders tilverkning
derftädes kan förädlas af Bonden til 120 a 130 dalers värde. År
17^2 belteg fig defle Städers utrikes utförfel af Låckter och Tråd-
flögder i värdet til en vinft af 500000 daler ktnt.

b} Om Bakugnar, kölnor och kakelugnar, famt andra eldftaders for-
bättring finnas af :»ndra förut mycket Ikrifvit och afhandlat, hvar-
ibland mi nämnas Kongl. Vet. Acad. Handl, för år 1739, fid. fl\
och i Schvei» Hr. BERTRANDS Defcriptiond'un fourneau & d'yrt

foel pour tpargner le lois.
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finnes befkrifvit, huru et enda hus få kan inråttas', at
det på en gång år brukligt tilria, löga, malthus och bad-
ituga; torde det förtjena upmårkiämhet, »at i anledning
af flere dyliks bygnader, fladga om husbygnad på hem-
manens bolftåder, famt huru i fynnerhet med bråders be-'
fparing de kunna upföras a). Och emedan inbårgadt hö
lika lått och fåkert kan upfåttas och förvaras i höftaekar,
fom i ångslador, få torde efter hand de fednares bruk,
fåfom onödigt fkog- och timmerödande, aldeles uphåf-
vas. Varaktiga trådhus, fåiStåderne fom pålandet, kun-
na aldrig vinnas, få långe omoget timmer härtil använ-
des. Moget timmer kan väl altid ej erhållas; olågenheten,
fom af omogne timmerftockar upkommer, blifver likväl
drågelig, i fall af dem enfamt hela husbygnaden upfö-
res, emedan timrets uptorkning då i dem fker jämnt och
lika; men om bagge flagen, mogne och omogne floc-
kar, brukas biandvis om hvarandra til husbygnad, blifver
våggen af dem altid vind och fned, famt hufet kallt och
Htftåldt för våderdrag ifrån alla knutar och timrets mel-
lanrymder. Taktäckningen borde ock allmännare, fke,
ån det nu brukas, med torf, fmå flenklappur, takfkifver,
taktegel, halm och vafs, få at fkogens mårkeliga befpa-
ring åfven derigenom kunde främjas, Trådhufens ålder
och hårdighec kunde ock mycket förlångas, genom röd-
fårgning, famt bygnadsvirkets och timrets betning i alka-
lifka Saker, viftrill- ler- och alunvatten, m. m.

Den fkog, fom til Brobygnader åtgår, kunde ganfka
mycket fparas, om broar fkulle upföras af ilen, dår til-fålle til fådant år. Af gårdfel flor och fåikshuggande tilgar-

b) Se Herr Peter Wäsftröms Tal om Skogs i fynnerhet bräd«rs be.
fparing vid bygnader,



37
gärdesgärdar utodes och mycken ung fkog, der dock, ef-
ter jordlagets och jordmåns befknfferhet, 'genom ftengår-
desgårdars och mullvallars upkaflande jfamt häckars utplan-
tering på dem, med florre förmån allehanda hågnader då
kunna anläggas c). Så långe, förutan alt detta, man der-
jemte åfven icke har afféende, på all möjlig fkogens be-
fparing vid Sten och Malmbrotts uphrycningar, fimt
vid malmroflningar och fmåltningar, få kan det icke hin-
dras, at fkogarne innom kart tid, aldeies medtagas och
förflöras.

Om Landets famtida inbyggare under våra fkogars
dagliga nyttjande och användande, ännu undvika at fukca
öfver en aftynande fållhet, och de icke ånnu tro det
vara nådigt, at öka, freda, vårda och med fparfamhet
handtera fkogen, efter de välmenta upgifter, dertil nu
blifvit anförde, få får dock et efterkommende flågte fnart
fåkert råna och erfara at: Sera in fundo eft parfimonia!

*) Se Herr Prasfidis Gedponia Svccica, eller Syftematifk Indelning til
Syesika Landtikötfeln. 2 Tom. Cap. 3, 4, 5, 6, 7,
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