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§. l.

Palcfamo Soken drftont, nästan längst i norr belägen
taf

»^ alla ©werigeö Krona lilhoriga Soknar: od) atlstontM. närmast til be ohyggeliga od) meb stänbig fnö och is betok-
te och obebobde fjällen, har bock af Forsynen icke blifwit lam*
nad allbeles lottlos, pä naturens häfwor, fomiallmänhet tros
bidraga til wär lycksalighet; utan har warkeligen, fast ej til ef-
werflob) bock til nobtovft blifwit forfebb meb dem; Utom bet
ot hon kan fägna sig öfwer faPnaben af mängt fom folck, fastföbbe nti et blidare Climat nobgas nog tungt sucka unber.

Intet af ana naturens Rifen, hor wid sina häfwors nt-
delande albeles förglömt denna ort: Diur»Riket tyckes ämnat
ortens wibloftige stogar til fn',stäber for sina rara och mast
efterletabe inwänare; fä ben räbba Renen fom ben mobiga
Björnen hafwa här funnit sina boställen; lära ock sist här kun*
na esterletas.Waxt-riket tyckes wol ej amnot hor anrätta nägot rikt
tvisthus; Dock tyckes Ut ej eller häfta welat göra den albe-
les lottlos pä sina foster: Nägra af best for mennijfans jmol
Mroste alster, säsom be lästanbe Hjortronen, be wal luktanbe
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Hch fmakmbe åtevbåtm meb fiera, hafwa hor funnit sin plats,
at fortiga fiera gansta nyttiga trän, fom bes wibsträkte stogar'
i stor ymnighet fcamälstra.

Qlt Ut är likolebes mcd Sten-riket, man i brist pz
unberféfntngar funnit pä fä af beh gömmor, kon man fä myc-
ket minbre twtflo, fom här finnes ms M och stora berg, därest
de k.iona i ofwaflob gömmas; hälst fom man wet, at &*$
alster och häfwor ej lida mera af Norbens kolb, än 3nbiens
warma. Här kan man ock med alt fog bruka samma orb, som
Tacims forbom fabe cm Tystlanb: Quis fcrutatus e/??

Luften änstont stunbom nägot obtibore än nti be Soblige
lonber Hr bock i allmänhet ot tota ej mycket omilbare pä an*
dra orter. Sommarn ehuru fort, or däck oftast titrockelig forrätt mänga af wära nyttigare waxter, utom det. At den Nrer
woro där blond de linfligoste pä jorb-klotet. Dä ben omtäll-
Za Wirginisto Tobaken kon båt frambringa mogna frön, lä-
rer man ej med stal, sa mycket fom ster, funna ffylla pä Cti-
niotet, och fommarené korthet. Orsaken faUbeö til äfwen wä-
ra allmänna Sades arters wantrefnab, tnbe meb större stal
böra sökas uti hworjehanba fel i jorbens ratta stötfel.

Som nu Paldamo ej äger nägon synnerlig brist, pä fä-
bana naturens formaner fom ofta kunna göra en lyklig och
wälmåenbe $an&r*susb#tare, allenast be rätt brukos och anwän»
bes til nytta; utan twärt om wärkcligen är forsebb meb största
ymnighet ra fornt, fäfom på stogar fulle meb ollchonbo wille-
bräb, tröst och äor, rike pä den wälfmokeligaste fist, Berg,
Slätter, Kärr Myror meb mera, fom allo utbjuda sig til
Mennistons nytto: Och fom mon ci ell?r hat' fynnerligen at
frnkta för Climotets stränghet, ollenost ttlbörtiga tnott och steg
togas til sörekommonde af des stobeligo wärkningor, fom i föl,
janbe stol wifas; Sä isynnerhet, fom benne or min Födelse-
ort, hwars upfomst "naturligt wis bor ligga mig mast om hjer-
tat, har joganfebt min stMghet tfm&igt, ot hofwa hos mia

51 2 betz
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deg ttphjclpanbe i omm ätonka, fornt om ef annat bäck fofa;
at upleta be orftker, som wälla beg norworonde obe fäfom ock
ftomte bet som stnlle tyekos woro tjänligast til beg upräftanbe.

Wlb utgifwanbe of Utta mit Academi|?a arbete, hor
jag sölebes föresatt mig ot meddela allmänheten bet jag i enfal*
dighet tykt tjena til nämbe andamak, nemligen, lil hushällningens
uphjetponbe i förenambe min fobelse ort.

Ehuru jog wid utforanbe j>draf warit föranläten,'at hälla
mig innom nog tränga granfor och ehuru jag finner at utta
fälebes ej fan bliftvo, sä omstänbeligrn afhanbtat, som fig bor-
de, wägor iag bäck utbedja mig ben benägne Läsarens milda
vmbömme.

§. 2.
Ingen af alla Swerige tilhöriga fofnar innefattar innöt»

fina granset et wibtoftigare land : Denne sockens area fan wal ej
noga ulfättos, i brist pä nödiga matningar, bäck tärer ben til
det albrannnsto funna tagas for wibpas ijo Swensta gwabrat
mil. (Se nuworanbe Kyrfoherbens i Pubafjorwi Herr
Mogister Eric Costrens Difputation om Cojana Borgs Un,
pog. 38.) fäkbs mycket större än mänga FörsteMmen i Tyst-
lanb och annorstädes.

Qetta oaktat stiger Fotcknummern hor ej högre, än til
ungefor 7600 personer, föst man hor minsta orfok ot twifta,
det mängdubbelt större hop här funbe

e hofwa ftn bärgning.
Mon kon ej eller anfe sör olift, eller omojeligit, at benne foken
genom en rott huslMning, anstäib unber ben Högstos bistand,
sv engäng äfwen wäikeligen kunde bringas b.nltl, Ty 1:0
kon ci jorden h'rstodes anfcS wara blond be otafsammoste,
allenast ben ratt brukas och gob famt ljcnlig wäderlek tilfom-
mer; swviba åfraene allenast de äro i god rykt kasta ofta of
sig ester rägcn ic> tit 20. och kornet tili2tte kornet,ochSweb-
jorne när be tkt mit tyckas, som bock fällan händer hafwa gif-
wit srai 20 til ioo;be kornet räg, ja än mera. (Se ofwon^
nämde Herr Kyrkoherden Costrens Disputation pagina 47.

2:0 H.ir



5
&'o Höt Folksorökningen worit hr sä onfenfg, at Folk-

nummer innom 24 är stigit til alterum tantum, som kon feö
af Tabellerna. Folknummern för t)ela CojonO'Borgs Ldn, etter
Paldamo Probfteri3,bef?åenbe ofEajana.BorgsStad ocbPalda-
mo fornt Solfomo foknar besteg sig är 1749 til 5879 personer,
tilen är 1773 til 10797; fäledeS til 49,8 fiera än är 1749. När
hårtil konnner at Folk förökningen i Paldamo Socken altid
worit lånat större, än iSotkomo Socken och Cajana Stob: sä
folier bet af fig fjelst, at folket förökt (Ig i Paldamo- Soken
innom 24 är til most bubett antal och kon mon fåkUt, näst
den Högfies wälsiguetse efter andra 24 år, om ock hushållnin-
gen blifwe wib fit förra, och om folket sär fitta i frib och in-
ga fmittofamma stuldomor tilstoto: finna hor en folckhop of
15200, petfoner fornt efter $0 oswcr bet antal, fom jag i följande
antar for mojeligt at hor kunna söba sig.

Men få wiba bock hwarjehonda hinber kunna förorsaka ok
Ut kunde nog draga ut pä tiben, innan soknen hinner fä fa
mänga inwänare, som båt kunna hafwa fin utkomst, och bet
fot bet allmänna wore stor stöda, at sä flott stycke land sännn
längre stulle lämnas i sit öde, sä stulle f\mas woro högst nödigt,,
om mebelst höga Ofwerhctens Näcigo åtgärb Folk frän anbra
orter blefwe lockabt at fiytta hit ock hor nebfåtta fig: Om dem
lomnobes några synnerliga friheter och förmanet, fä torbe män-,
gen ej finnas nödbuden, utan gärna emottogo et sädont tilbud.

Detta fört/enar fä mycket meta at tacas i öfwerwägonbe,
fom efter Herr Ofwer-Directeuren Foggots method' ot rökna
(Se bes Swensta Londibrukets hinder ock hjelp pogina v*:)
nemligen om hwart helt hemman finge 231 tunlond, häri soknen,
dä beg area toges til 150 qwobrot mil 7500 hela hemman
stulle da hofwo sitt utrymme, fast mon och cfdrogit hälften, för
fö.r, Berg, cch annan olonbig morck, ech 'aledes til Ut min*
sta 112000 perfoner bor finna sin bärgning.

Men (åwiba efter detta rakningsfott 50 hela Hemman stul-A 3le
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lbtilfalla hwor qwabraf mil brufbarmorf, och detta af mätt-
gen torde anses för högt tiltogit, sä lot oss ponera, at allenast
hälften af detta antal kunbe hr hafwa tllrvckeligt utrymme;
mon ej bet stulle löna mödon om hemmonens antal hölst i den
mon kunde forökos? Jo wijferfigen; ty dä stulle innom soknens
gränsor 37f0 l)ela Hemman rrknos i Ut stället nu innom he-
la den stora rymden raknäs ollenost nägra ock) 70: Dä stulle
ock konste 7>ooo menniffor hor finna rikelig bärgning och ut*
komst i det stället nu 7600 i mycken fattigdom mäste draga (7g
fram. At folket äfwen utom Mkningor innom 80 är kunde
hinna til nämbe antal, kon fes af föregäcnde, och at jag så-
ledes ej fogt nägot orimmetigf.

Dock innnan man kan med säkerhet hoppas betta, bör lan^
Het först i så)out, fom ej meb best egen förmögenhet Kon ut*
rättas, af Kronan blifwa unberstöbt; fom kunbe ste 1:0 genom
Främlingar inlockande, hworom redan nämdes 2:0 At jM
Elf, jämte de i sok len besiutetigo förstör btefwe räusabe, fomfast Ut det blefwe något kostfamt, bock stulle rifeligen löna sig,
i synnerhet om 3avo!ax sjö/.rne, blefwe meb denne led förenade.

3:0 At dar U(årr;(f utfaller blefwe grafwit, fä at trästet blef-
we grundare, 06) följakteligen allakring lilgonbe orter befriade ifrån
den wrttu fjufa Umt dragas meb. Detta arbetet, fast det stulle til*
fom orten en owiröertig nytta, fones dockkunna med nogringa kost-
nad wara giorbt,så vida den sirsta hällan, somformerar första fallet,
och som ligger i wlgen för wattnets

e utfall ur trästet, ej är
mycket bred och stor, utan kunbe förmod eligen gonsto fnart
blifwa bortfprangb, och wattnet fålebeS fä fr>tt oflopp*, holst
fom ofwon for follet, eller pä trastsidan af ben nämbe hällan,
är tilräckeligen djupt.

4*o At lanbef ju för detz håldte 6?efwe lagt i Storskifte,som wore *n af be gagneliga ste utwägar, som til lonbets up-
hjelpanbe knnbe wibtagas ; men ock af be fwäroste> at af lonbt-

mannat
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mannen siels åstadkommas Därföre itorbe Kronan cfiven
i)'tuti böra räcka Soknen bchjelpellg.hanb, i bet den ålmin--
fåne lönfe, dem fom hade ot göra med stiftet ef de fattigores
ögor; fom däck ej stulle" tilföra få betydebg fostnab, för bet all-
männa, fom mången förbe inbils sig, isynnerhet cm man besin-
nar hwob förtcffeliga föfjber delta stulle hofwa; hwilka cck
i efterföljande stola blifwa fil någon bel nambe.

Sjwab wibave denne sikens uphjelpande angår hwad ccf
däri on stulle komma an på Kronan, fkal i estersöljanbe wib si»
natilftllen blifwa cmrort;m<?n innan jag går widare, wil jag för.
bättre rebighets winnande förut lämna en helt kort bestrifning
på Sofriens lynne, och nuwarade utsikt. Härwib behöfwer joH
wara ja mycktt minbre wlblyftig, som betta rcban gar.flPa om-
ständeligen är utlorbt i nömbe Herr K. H. Costrens wakra
Disputation om €a/ana*9sorgs Län.

§. 3.
Soknen fom ligger wib den 64 od) 6?. Lat. cch 39. Lon-

Zlwcls zraclen (Se Herr Prof. Planmans utgisne Disputation
De tranfitu Venens per solern a* 1769) fagnor sig af m
ren, funb och hälsosam luft, innesluter et länt), fom allestädes wän->
tar pä uvodling 06) forbättring, tiJbiubanöeé sina alster åt '.ten,
ftm wil bewärdiga bet meb någon stoffet, på bes Kärr,
moras, fält backar m. m. Et sådant arbete stulle rikeligen lönch
de händer, fom wille nederläggo härstädes något arbete.

Huru glest bebobb denne soken är i jämförelseemot de osrige
Sweri^s länder, ses därof, dä enligt gjorde räkningar t Wett.
Acad. Handlingar för år 1743 3 <l- p« 227. cch »744 p. 62.
heta Sweriges land jamfores imb antalet af mantalen eller
hela hemmanen i riket, belöpa sig likwäl 8 eller 9 fädaie hem-
man innom hwar qwobrat mil, bå i Paldamo boremot pH
<jwbrat milen ej kon roknas oswcr hälft helgårds hemman;
sälcbcs om man cck jämsörer denna rrt mcd de must bebobb
de Sweriges länber, är den dock nostau at anft |cm en cbe-

mark
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&tfrc? i jämförelse emot dem. Soknen gtfroer däck på många-
ställen, ben behogeligoste utstgt medelst wokro mast meb löfstog
hewärfe högder ock kullar: Dalarne nedan före frombringo bä
frodigaste bete, för boskapen: Här finnes l/öga berg, som ci
flå kale och bore, som wontigt är, uton oro o, werlokte ofta med
den stjönaste Furustog: Träff, åar od) bockas samt KollMäng
genomstara och wattna landet mast allestädes: i frost ligga
tacka holmar: ja sielswa bergs ryggarne äro ej utan k^Uor od)
watten fom befufta ben kringliggande motfeu.

Men sä tilstär man ock at hor gifwos sämre trakter, fom
i sit nuwarembe öde ej roa en åstädores ögon, utan gifwa enom
största orfal, ot hormas ofwer Inbyggorens förwänbo hushål-
ning. Ty här kon en som oftast fe gansta stora,och wiblöftis
ga fanb hebor, fom tilfötje af bet ohyggetigo fwedjandet och
brännandet nu flå hett blåtu och nakne, nästan utan hopp,
at nägonsiu funna förbättras, feban elben borttagit frän dem
all lifgifwande kraft. Annorstädes möta ohyggelige kärr od)moros, mcd tjock stog, til een Ul ofwerholgde, hwilka
i deras nuwaranbe tilstånö aro et hemwist för Biörnar och
anbra willoa b/ur, od) en rik alstrings plats for mugg, brömsor
och anbra stobeliga kräk, utom bet be med sino stadeliga im-
mor förorsaka hos deu noro til bern boenbe Londtmonnen hwor-
jehonba siukbomor, ock) meb beros kM ofta åstadkomma mifi<
wärt på bonbens åkror. Pä andra ställen fer mon huru wot-
net, ofta hela Sommorn ofwer fwämmar od) dränker, stora
stycken af nyttigt tand.

§.4
Ordningen leber otz nu at orda nägot om Åkerbruket. Det

drifwes t) w m.b gansta stor w^rbstöshef. Bonden hor härin*
tils fatt filt förnämsta göroinåt uti swebionbe od) Tjärubronne-
ri, genom hwilket förra jorben fmålnngom förwanbfas til et ca-
put mortuum och et arbetes onyttigt lanb. Eiter gammal
wana plöjer Ponden jjar nust den magre och torr fanben, som

dock
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dock ofta gör hons möda fåfäng. Pä mäigo stollen bestar å*
kerjorden of en gungande lera, som dock sällan blifwer med di-
ken fkfebb. Nogre hoswo ock eu stadigare lera, men så wida
den ock är mast odikaber, sä or den gansta litet fruktbärande.
Swartmpllan är gansta solWtt i äkrarne , och bet fil en stor
del för Ut, of Lonbfmon horintlls ci wägof onläggo fina åkrar
på lägtondtore od) sådone stallen, bär den holst tunbe trdffaö.

Nu will jag nåmna de förnämsta orsaker fom wib Åker-
bruket, wällot Lonbets närwaronde ödesmat, fornt anföra be
medel, som efter min. enfaldige tanka kunds wiöfagaé til beh
uphjelponbe.

Första hufwub hinbret är brist pä inwånore od) arbetare;
detta kon blifwa unbonrögt därigenom , at främlingar blifwa in-
fatlobe, witza stycken land dem tildelte, famt, at de i börjon
med witzo frihets or bliswo benäbelbe : Kunde de ock meb rå-
gof understöd af öfwerheten i förstone hugnas , sä ginge detta
desto lättare.

2:0 Hufwub hinbref, fom legat Åkerbruket i wägen, öro
be i orten oftost infollande §rofln4tfer. At dcsja kunde förekom*mas intygor erfarenheten; ty utom hwob man i sietswo Soknen
finner at" i benno fak kon tilgöros , öfwertygor otz ofwen an-
dra orters erfarenhet, fö be ock watit längre i norr beläone.
Då wid sielfwa Fjällen (Se Herr Kyrkoherben Hö^ftrömz
artiga Tal hållit i Wetf. Acad. om orfokerna hworlore So-
den mera stados of köld på somliga orter i Norrland ån på on-
dro.) akrarne ollenost de äro vått onlogde, kunna frambringa
mogen frukt, hworföre bå ci i Paldamo? ollenost man i okffa-
ger olt hwad fom bör. Jag or försäkrob , of om i min födel-
fe ort, fådono och dylika ufwcgeir, til förekommande af köl«
bens. stabeliga utbrott stnlle widtagas, fom Herr Kyrkoherden
l^äZltröm i sitt nytznambc Tal gifwec wid handen, stulle fo«
k'rt ej så ofta och allmänt klogos öfwer Frostnätter: öm å-
k-'arne här stulle genom. bikning. befrias slån wottnsinka: om akt
siuile gifwas wid okrornes anläggonbe på deras blifwanbe Icge;

B och
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ech M mot ©ofen, wobret, kringliggande frakter m. m. om t
synnechet kärr, moras, m. m. blefwe uttorkade, om oltid boir
siie kunde stulle tilfees, at åkem stulle få någon sluttning,
mot morgon od) midbogé S^len hafwa si'!)gd mot de stodeliga-
ste wäder , cch; äter sta öppen för andro ; om säger jag dctze och
fiere ufwägar , <om en sund effertonka stulle gifwa wid handen
blefwe wibtagne til åkrornes befrebanbe för den stadeliga frosten.,
få kunde man här så font, som i sielfwa Lappmarken och wid
Fi Men finna gårdar, där fölben ej i manna minne stulle tilfoga
åkem stöda.

At allmogen stulle stå fig på mera Höstfode, torde ock ej
woro otjenligt hälft mon wet, at Ut ej fa ofta stödas af köl-
den fom Wårsodet; Men då borde Lanbtman ofwergiftoa sinaförmycket Jögfänbte åkrar, ty brobben will ofta taga ffaba pä
bem. så wiba be för tibigt om wåren mista fnön. Höstsäbet el-
ler Övågfåbbm, wore ock här af ben grunb formonligare, at
den först wäxer hattre ån Kornet i deras magra åkrar, och fe-
dan ot den ej dier wid insaltande, torra är tager fä flor städa
af torkon, fom Kornet/

At i åklagande af detze omständigheter gagnat, och förfum-
mmanbet städat, intygar ortens egen erforenhet, to här finnas
hemmon, fom i manna minne, ej Haft synnerlig olagenhet af frost
nätter, och som säledes bewisa, ot ej Climatet eller ortens belä-
genhet längt uop i norr cnbost kunna anses för wäNonbe til
nåmbe frost staber, holst har ock finnes orter fom antingen för
worit frost nästen, och sidan genom nagcm Of nämde omstän-
digheters i akttagande blifwit från den olägenheten befriade; el-
ler, fom för warit ftestfiie men sedan genom ågarenoé wards-
löshet blifwit frostnamde. Tit bestyrkor.de härof får jag onföra
et betydande erempel, som hälidf med ef Hemman uppe i Soknen.
Imellon gården och et nära widliggonde kärr, stod en flor och
uråldrig stog orörd, antingen of någon händelfe, eller at be
förre Aboarne wewt nytta^arof. Sä länge ben flob qwor ha-

de
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de gårdens skror ingen otrgenfef af jkabcr, men fedon fd-
gen blef fäld fil fwedin, blefwo ock itutne straxf bårefleron»
grepne och stadde af köld, och det så långe, allenast något frost*
ar inföll, filé en annan stog hont upwäxa, do ekcorne i ben mån,
tom Fogen filfeg miste kölbens olägenhet. 2!f leden stöda lärde
sig Hooarne sedermera, at rat wärdera denne skogen, cd) läret
den nu ej fnart blifwa af(juggen. Ehuru benne ånyo npwäxte
stogen består endast af löfträn, or ben bäck i ständ ot bewara
äkren; men orsaken lärer wara ben, at stället bär stogen flår,
ital wara tort och hogländf. Ty åtftiUia erforenhet tyckes we-
la intyga at en b örk stog wäxonbe uti kärr, isynnerhet på nor-
ra siban om en åker, fnarore städar än hjelper den lomma wib
infallande frost nätter.

3:0 Hindret för åkerbruket hor i soknen or förfnmlighet t
äkrens dikande; det gör ot Åkermannen, såwido hon af sina
Odikode åkrar, aldrig får någon lönande årswäxt, mister 01l lust
for åkerbruket, och blir hugfallen för Ut stobeliga fwebjanbef,
eller i brist därpå, på bet litet lönonbe tjäM'tilw^rkandet, ssm
feban borttaga all tiben för monmfolkef, och gör, at åtren läm-
naé några fwoga qwins-personer i händer.

Huru Allmogen kunde wänjas til sina åkrars bifänbe, tor-
de fnarore wara sagt ön gjort, hälfl allmogen r'r infogen afgamla och däremot stribanbe fördomar, och! mången detzutom ej
äger nog förmögenhet, eller kunskap, som härwid fordras; Men
Utta torde dock winnos 1:0 Om ju förr desto fjalbrc efter Hö-ga Ofwerhetens förordnande. Soknen bleswe bett i witzo Ca-
pcllgolD, od) hwart Copcll finge sin Präst bär boende, som med
sitt exempel kurdé föregå Bönderna hörutinnon. Nu dä allaPrästerna hofwo sing gårdar nära infil Moder-Kyrkan, stjer
1 denna Wlbstrokta <§ofn, ot mången Bonbe knapt någon gång
i hela sin lifsfib får lilftlle, at fe huru Prost-Gårborne ars
hosdode, od) hwob ffltnad i fruktbarhet ar emellan en wäl die
kod cch $btt åker, och ben, dar watv.et nästan flånbigt ståttoch
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vch fntnat; men i det iaM kunde \)an ständigt hafwa tilfålle dar-
til 2 9 Om nägra frefne Åkermän frän andra oner blefwe
inkallabe, fom genom fina xfterdommen kunde utrota, så foi-bo-marne, fom ock <:Fmtnfg och fatta lust derföre i allmänhe-
ten, dä ej eller förmäga torde fetas.^ 3:0 Om Krono - Betjeuiu-
gen wore förbunden, underrätta Åkerman, om och hwar f)a«
bör dika, m. m. famt mera fe efter, at sådant blefwe werk-
stätt. 4:0 Torbe ock wara fjenligt. om allmogen genom nägra
imä upsatte praemiesL.baft.l lockabes, etter om^Boilbe @o-nen ej
finge förr träda i gifte, mindre til Hemmanet, innan han utom
annat, åfwen genom biken förbättrat gårdens åkrar, bä fakcrt
Afwen hans Släktingar, fä kärt fom dem wore at befrämja
mannens lycka , ock skulle l)jelpa bonom at fullborba betta.

4:0 Och z:te Hindret för äkerbruket ar het ödande swcdjandet, och
onyttiga tjaru-drannerier, Ijwilta hur gansta starkt idkas. Desie äro de,som wällat til en stor del, och wäffo, äkrens och helal<y,dbrnkcts wanmagt;
de borde ock säledes wara de första, ps hwilkas afstaffande man borde
wara omtanke; mendesse aro ock beklageligen de, som bär längst mässets,
las, ti) at strart twärt af förbjuda, alt swedjaude och tjsrnbränueri det wo«
re at rent af rycka brödet nr handen pa den fattige almogeu, som til stor del
an ef want wid annat äkerbruk; utan stal något häremot siretagas, sii
mäste bet stesinäningom. dtaf dekraftigastemedel til dessashämmandewo-
re säkert. <3torstifre;£» dä hwart hemman finge sin ensiildta stog, stulle des
ägare ömmare satt den, an härintilsffedt, t>ä stogarne waritodelte och
denbonden tror sig winna mast daraf, som bast hinner med at swevja och til*
warka tjära ; ty han wet noga, at om och han för sin del wille stona stogen,
siulle dock hails granne ej göra det> Men om högsta uddwandigheten af detta
storskifte, är redau nägot namt i föregående.

6:0 Hindret ar bri pä tilrakelig gödsel; detta kan pä ätstilligt fart af«
hjelpas; ty blefioe de mänga har befiitteUga kärr utdikade, sä kunde de sma^
ningom förwandlas til gräsrika ängar, eller frutbaraude äkrar; den jord, som
Nptages iirm* kärren wid dikandet, i synnerhet wib de större utfalls-dikens np*
fäfianbe,*Futtbe laggas i högar hwilken sedan den hunnit wal t hop brinna,
wore gattsta tjenlig. isynnerhet skr sii höglandta äkrar, som ortens masta aro.
Genom et fåöaut kärrens updikaudeoch forwandlande, til lönande ängar, kun-
de Landtmannen föda merabostap,° och dymedelst fä en ny tilötniugaf gödsel.
ätstilliga kärr, hwilka aro sä belägne, atwattnet pä intet sätt, etter ock ej
ntan största omkostnad kan frän dem ledas, kunde sä til nytta anwandas , at
wid stark torka jorden i dem upgräfoes, och lades i stora högar at rutna,
samt sedan med wintelsöre fördes til gödningpä äkrarue.
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