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blanb be synnerliga förmäner, l>»vilfa ben goba
Skaparen »5r faQa Fosterb»)gd behagat förläna,

i dro ock wära Skogar, bem »vi sä mycket mera
finne »vara dmnabe et förnuftigt Slägtetil nytta/

1 som wi i dche förmäners bageliga nyttjande öf-
wettygas, at en annan inrättning skulle gjordt wär Fosterbygd
til en obes plats. At uprdkua fordelarne af wära Skogar,
dr intet mit ändamål, utan allén;- st gtfroa nägon anledlling
til Skogarnes och de til deras nyttjande antvaube Dagswar-
kens besparing, öermedeifr at Bräder pä et bättre satt tilwärkas,

hos otznmendcls »vanligit warit och dr.
§.2.

Det albra-äldsta fatt at tilwärka Breder, ldrer ofef-
batt wara, det ännu öfftga Skog ob.mbe och Dagswarck för-
fpiOanbe Nyfwaude ocy tdiigande, bwilht, tvio betydligare
Byggnaders anläggande och större behof au^öra^r, ldr haf--5(3 roa



m)6 ( M
wa gifwit anledning til Sä^warkl-ns anlangai^de i wattn-fass.
Detta Bräders tilwärkande, genom feyfwaijbe och tålganbe,
borde aldrig m^ra wara bos oy tz!'å cilg!c, sedan »våra Sw-
gar f» grnfwellgen aftpaat; i ftnncr-u, wm genom delta satt
fäs/ af en Stack gemenligeu endast 2 nsia Braier , dä dcre-
mot genom Sågande, (1 synnerhet nwd fin bkbg.» S^g-W/)
kunna erhållas 4, 6 och fi're utwadc Bräder, alt cher @i&c<
tens tjocklek. Wt kunna nu mera aiU.g iåua no^ wdrde- pä
Skogen, emedan den, utom det myckna wi deras tmfta til
enskilde behof, dr förnämsta grunden til wär utländska handel;
Så |uart »vi hunnit med, at göra flut pä Skogen sd nMrer
ock tillika all »vår utrikes handel af »värde och bå wi,om wi
wela eller ej, aldeles umbära alt bet myckna granna och läckra,
(ommi taga af Utlänningen, och som »vi nu tro,at wi ogörliga;
kunna wara förutan.

§3-
Alle i mår Landsort anlagde Sågwdrck, undantagande

Windt fågm i Sveaborg, dro anlagde af private personer,
at med deras prociuökor, dels förse sig til tgit behof, dels ock
förnämligast, at foryttra Bräder, så inrikes, som enkan-
nerligen til utlänningen, och bymcbelst forfe wär Fostewygb
med sädana waror , fom »v sielfwe ej dga , och nn
mera i hushä^ningen oumgangeligm beböfva. Såiebes tillä-
ter ej det förnämsta ändamålet af sagde Sågats anläggning,
at de stola få synnerligen tjetta Landchushällaren, ebnru nära
han ock wore Sägen boende, mcd Sägninq til Husbehof;
dock nekas icke, at Landthushåiarne, anten för reda Pennin*
gar, eller för byte emot Sågståckar, få utståts Bräder, be
ber el kunna nyttas för rena Bräder; be funna jämwdl fäfäga på hälften, sedan anlaggirens tilwäfkning ar förrättad;
och tilläte* hälftcn sägnnigen merendels efter 2Battub4»nninaar,
emedan ingen Säg i wäc Landsort, mig witterligeu, fåaac

f>ela
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hela året, utan mmnbelé allenast Höst och *383t;och fälebes blifwa
gansta fä hulpne meb hälften sågning, i brist hwaraf ©fogar*
ne ej särdeles besparas. Wib wära manliga Såg-Qwarnar
fan jag icke unbgå at erinra, det de grofwa Sågbladen borde
albeles utbömnnls och ■efffaffas., och deremot alla Såg-Qwar-
nar intåtta* meb fina Sågblad; likaledes, at inga enbladiga
Såg-Qwarnar borde tålas, utan alla sorwandlas fil mång-
blabiga meb fina blad. , Hivad otrolig staba Riket hafwer af
grofwa Sågblab., och beremot, bwab gansta stor »vinst bet
stulle tilfli)tar genom ftn-oel) mängblabiga Såg-Qwarnar,
finnes fortrdffellgen »val, genom reua och klara uträckninaar,
«tförbt,fa wdfttttHercCommerGe-Oiåbet RUDÉNSCHÖLDS
tal wlb Praftd. neblågganbc i ftongl. Wett. Acad. är 1748.

>om Gkogarnes nyttjande och wärd p. 29. 30. som uti
Herr Hfwer Ineenäenten Baron HÅRLEMANS fcacjboÉ
eller refa år 1749 p. 7c>> 71, 72.

§. 4-

Den i föregående §. omrörde hälften sägning, lä »val,,
fom det i 2 §. omordade klyfwande och tällgande , jemte de af
Afwerheten bewilade Husbchofs Såg-Qwarnar, säfom kost-
famme för privatis i a!tlagg:'ing och »vid magt håfiattde, kun?
de meb bttydande fördel umbäras, om hwar L ndchushåtläre
wille med handsägning til fit H^sbehof ttliväictijfig Bräder;
Jmilfet Sägaings fatt försiktigheten och tatckan om Skogar-
nes besparing larbt Skoglö^e orer éibtap;, Sådan bandjdg-
Ning brukas redan i I^ocalax, Wehmo, Nykyrcka, Wirmo
och Töffala., jemte Nyftad, hwarest hanosågningen jemlvdl
til Salu med flit idkas. Hwad iag til Handsågandets för-
mån i private hushåll anfört, stal i §. 6 framför andre
Brdd -tuwarkmligs satt igenom utrdlning bewifas.

§. 5>
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§.5

Handsågen, til sin ffapnab, dr ej annat,' ån et Säg-
wdrks blad, med den stilnab, at fanderne ef dro fåbinpt stur-
ne och litet mera ntbögda, dn på et Sägwarks blad: uppå
blabet fästes i bägge dndorne, med en liten Trdril, et Trä
handtag, at med bagge händerna hålla uti och braga upp och
ner under (lagningen. Ställningen består af twdnne fä kal-
labe bäckar, bet dr, twdnne ungefdhr en famns länga stoc-
kar meb 4 fötter under hwardera; men fötterna sä höga, at
en karl fan stå »val rak uiibet bäcken och säga. Stäcken,
fom ämnas til Hanbfågning, plankas litet å ömse sidor, hwar-
uppä sedan, dfwen ä ömsei sidor, jemte smalare ånöau, ut-
märkes, meb et kritade, eller i fot* blanbabt »vatten boppat, fnöre,
tiockleken och antalet afbc ufafStackenblifmanb(?Braber:bn)arcf-
ter Stacken löstas på ställningen och fägningen wdrkstdlles
of tivdnne katter, af hivilfa ben förra står uppå ställningen
med eibräde underhwardera foten och stacken, fom sägas ligger emel-
lan bem. ©en andra karlen står pä marcken, och braga bäg-
ge karlarne Sågen längs ät ber förr omtalte mdrcke. ©om
det ib and kan wara mödosamt, at lyfta tunga Stäckar uppä
förenämbe ställning, få kunde man, ber bet låtet sig göra,
medelst en grops grdfwande, beri ben ena karlen kunde sia
och Säga, lätta arbetet, pä "fatt, fom bet stjer i änglanb,
och finnes bestrifwit i Herr Prafidis Amer. resa I. Tom. p.
220. hwiikens orb jag båt, til mera ljus i faUn, wil infora:
"Säg stallen, hwarest be sågabe fonder^ Stäckar och klabbar
"til Bräder oeh annat, habe be här i Änglanb wib be sidsta
"gärdar, samt på et behändigt fått giorbe. I stället forl, at
"wi hos of? i Swerige hafwa Sågbäckar, pä hwilka wi med
"mycket befmår måste lyfta be Stackar, wi wilja fåga fonbee,
"hafwa dehär grdft en graf neb i jorden om en famns bfup,

aner
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mer eller minbre. Längden af samma graf dr gemenligen 3"
2 4 alnar; bredden 1^ a 2 dito. På alla sidor muti dr"
ben gemenligen forbrab meb Bräder, at ej tnuHcn må rasa"
ned från siborna in i ben famma. De Sågar, fom har"
allmdnneligen brukas, dro ct bredt Sågblab meb handtag 1"
hwardera dndan. En karl står derföre ned i gropen, och"
den andra ofwansore, fom hälla i hwar fin dnda af Såg-"
bladet. Ståckel hczfwa de »vältrat twdrs bfwet gropen, lå"
be wela saga den twärf af, eller låilgs ester ben famma,"
ndr be wela saga den til Bräder. De slippa såedes, at"
Ufta Stäckarne uppä Sågdackar eller höga ställningar. När"
någon af Snickare eller atckra köpa sig en hel Bok 1 Sko-"
gen eller »vid någon af Åkrarna, såga be först omkull ben 9>

famma lätt wib mareken", och feban be således fåbt trädet om-"
fuQ, göra be sig ej d«n omkostnaden, af föra hem hela trä/'
det, som bet fallit, utan be såga bet i minbre stycken, p<f"
stallet, ber bet wuxit, grdfwa ber en famns djup grop, eller"
af ben (kapnctb, som nu bestrifwen dr, hwarest be såga lrd-"
det fonder, antingen til Bräder eller hwad be tvela.

§.&

Ut nu wara, at til en liten Boggnab behofwes ro tåffter
Brdber, be ber annors pä hälften kunbe tilwdrckas wib et Säg,
tvdrk af stäckar til längd efter behag, fom hälla nijo tum i
ItU dnban, och gifwa hwar af fig 6 stycken rena brdber, af
iwita stackar upgär til sagbe brdb i^uantum 20 stycken: men
Sägagaren »t>il for sin hälft dsiven haftva 20 ftdckac af fag-
de tjocklek, bwar fläck kostar i Dal. och gör 20 Daf. stogen,
hwariftän stäckarne flåpa*, ligger ifrän Sägen pä en mils
afstånd : til betza 40 stackars fållande och fldpanbe til Sä-
gen äigå 20 bränge bagslvdrken ä, Dal. stycket, g^r 20 Dal.
elfwen få många öke dagswdrken Dal. stycket, gör Dal.
SägumKeu enligit 5* §» förrättas efter ddmminM,- hlvar bdm-

B mms
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ntfttftfuppowerasikdtö 7stäckor, och fåtebeé upgår tit 20= ftöcfar*
färning nästan 3 ddmmingar eller dagar 1 twdnneSåg-karlar förrat-
ta lagningen, och belönas for dagen »neb 2Dal. som gör i 3 dagarpH
2 karlar 12Dal. ; Såg-Bokhållaren, for bet han låter ben ena såga
fnm för den anbra, torde nog ofta äfmen fordra något, po>-
Nora bet wore 6, Dol. ; til 10 tåifter brdbers he»nstdpande i-
frän sogetr pä omsirmdlte Httanoo åtgoi! s brdnge^och öke-
daaswdrken af »arbe, som sagt dr,, som Mages för »vagens
kottbet tll llfwawarbe, ochgor^Dal.i6öre.lilsammans?osDal^
,6 öre 4orenämbe 10tålfter bräder stola klyfwas och tdlcjaé af stäc-
kar tittjocklek, som dfwen fagt dr, och upgår til 60 i antalet: en karl
tDoneraskloftoaochtdlga-rena brdber 2 stockar om dagen, uogor
a'tså io drduge bagswarken ä r Dal. stycket; som gjör 30 Dal.
bdr vwtm* ef några körsior, få wiba klyfningen och tdllgan-
det kan förrättas i Skogen. 10 tålfter bräder tilwdrkas med
Kandfåaen af stackar til besagde tjocklek, och 20 tit antalet.
2'ne karlar såga på en dag 2 stackar, i synnerhet om stacken
tårckat en sommar, och således upgår til dagswdrken to da-
åar som gör po 2 karl.-r 20 Daler; har uptagas ej några
körssor to handsågnmgen kan sondttas i Skogen; wib det
iuDDoaeradebehof, af 10 tålfter bräder blir altsä handsägningens
Gördel för hälften sägningen stogen fil besparing 20 Daler
besvarbe dagswdrckenb* andra omgdlder 85 Dal. 16öre. Po klos-
»ande och tdlganbe of ofta nämnde brdb cjuantum, dr sto-
eens beföartug pä hanbfägen 42 Daler, och pH bogswdrkenb
" w

10 Daler, all KoppornMt.

M A» A.
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