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§. I.

Huru man nogsamt finner, Hush Miingen genttH
mittre och idoge Mäns jarj> pä en kort tid
stigit til jadan högd, at ttlÖ för Trettio är ejkun-
Nltt förmoda det, och för Femtio näppeligen wä-

gat ollffa e,t fä lyckelig. tid; måste man doch tilsta, att ännu
manac.hint.er ligga i wåaet., fom gjora at Hushälinillg... an
tarfwar ständiga förbättringar. D<rt ar fanf/atr' wärt Fin-
(and mäste kännas wid ett härdt c/,'«.<_/; men Himmeln tyckes
mildras, alt efter fom Menniffjorne uparbeta jorden. Tacitus
ffrifwer om TyMand, czuo6 fuerif fytvis horrida, humoribus
fqUll'll.3, 3lqve paludibus foeda. m. IN. Tänck, OtN Hatt
nu (Fulle stiga up,od) ester dctze känneteckn igenföka Tnffland,
hwar ffnlle han wal finna alt? tag tror knapt annorjfädes, än
i wärt Lappland. Sä hafwa de andre Länderne genom fii-
ttghet blifwit förbättrade. Wära kärr, fom finnas här i Fin-
land, åro ej eller sä ohyggelige, at de ej genom idogt arbete
kunna förwandlas til de wackmste ängar, och de härligaste å-
kerfalt, hwarpä wi rcdan hafwe nägre angenäme prof. Men
fövutatt de naturlige olagenheter, som de Nordiffa Länder f«n-

na



*** ) 3 ( ***kunna plägas utaf, gifwas-andre, som äro gemenfamme med
andre folckstag i Werlden, stsom gamle inrotade wanor, jjroifc
ka hafwa sin styrcka af en blind wordnad for de wordige for*
fäoer, fordomar om alt hwad nyare tider päfunnit, fast de i
sig sielfwa hafwa en obeffrifwelig nytta. De omkostningar,
utom hwilcka de omtalte fördelar albrig kunna erhållas, af-
ffracka mänge Menniffjor , besynnerligen dem, som hafwa all finupmärckfamhet fästad pä det närwarande, m. m.

§. a.

l?^Bland de förnämsta hinder, fom legat wör HushällninH
r\w i wägen, kan man med stjäl räkna det frän uräloriga
VOT tider brukeliga Ceg-skifte. Mcd Teg-ffifte strstär
jag den indelning och läge af ägor uti en by, dar hwar bonde
eller granne ej har sin jord pä et ställe för sig sielf, utan där
hans äker, äng, ffog, m.m. är alt blandade meb grannarnes,
gemenligen efter st kallade rätta Sol-ffifte, st at en enda nog
liten gärds åker, fan ibland ligga pä 10, 20, ja fiere särstilick
stallen, liggande hans grannars äkerbitar

t
eller st kallade Tegar

emellan hwart ställe. Och pä samma satt förhallar det sig me-
rendels meö hans äng, och de öftige gårdens ägor:. Härige-
nom blifwa då den ena äboens edelar i äker och äng lifa fom
inwecklade med den andras. Härigenom ffjer, at man ej fär
bruka ioröcu pä det nyttigaste och^fördelacktigaste, utan pä det
mast öfiige sättet. Man mäste Ploija, när grannen st behagar;
Man mäste ock ffära när nästa äboen fä lyster, antingen Sä-
den är mogen eller intet, så ftamt man ei will fe fin fäd afgrannens boffap plötzligen nedertrampas och upätaä. Pä lila
fatt förhäller sig saken med ängarne. Mängen är nödsakad,at
lata stå alt fitt ho neöer, innan gräset och orterne hafwa bli si?
wit tilbörligen mogna, famt innan deras frön blifwit på behö>

A 2 rigt



*** ) 4 ( ***Mt satt utspridd^ Härigenom stjer på den ena sidatt, di
afkastniNgen åf Spanmål bfifWer ringa, emedan ntfåbet warit
fwagt, och at på andra > ängarnas srodighct på mänga ställett
örligett aftagér. Hwad will man då tala om den städa, som
stogen tager deraf, at alt ligger i samfält? Om en will hus-
hälla st, att stogen fan for framtiden räcka til, äro Bjo an-
dre sä bégifne pä den närwarande winsten, at de uthugga htt)aÖ
bem förekommer^ och den wälfinfe blifwer allenast bespättad,
dä han ej är lik tilltagstn och omild. I England, bär huö-iåflnmgéh' har gansta högt stigit, sinnet matt ej mycket af teg-
ftfte: och det soM mer är, blifwer man wqrse en ganffa stot
åtstillnad emellan de åkrar och ägor, söm äro enstakade, och
dem fom liM i Eeg-stifte. Be förra wisa nästan hwart
är dett angenämaste och frodigaste ät^wäjtf, ard försedde med
de täckaste hackar, och lämna ägaren på marqfälligt fatt ym-
nig båtnad, dä däremot de senare tyckas likjom af iänafart
ester frihet Och frätt twång af grannens gddtsinnände,aftaga och
flrsmäM Se Herr tnfej* kalmsdmmcanfe Nesa n>«». t,
s» 278, ä?9*

§. 5>

åfiSÄSrt en fefém^örfabérnäé okunttöghei främäfstrak, dch
M^Dt efterkomwandernäs blinda Ock) otiVW worbriab i fiereWHöV tidehWarf wid thääf hållit fast hän är nldeles stade-
-Is, kan dock ej si [att ändrad.Störte oelen ås Mennistjorns
töras mast af de narWarändé fördelar, och wiljä fnapr hotattäcknås rtya inrättningar. Oöras HaMla tnräkntng rubbas, hwil-ket är åt röra dem på det Mäfté, . At därfore funna förmH
Wårs åböer till sn annän delning affinääabt, än bert, fom warit
täNZe wedertägett, fordrades,Xitottt be säkraste dch tydetigasts
O«,Ms«,,M bewis > Höga OfweHeténs ntynbtghet och åtgärd.

Denna



i * ) 5 ( tz: *Denna saknade wi ti eller längre, emedan år w. ntkdm wse
Nädigste Konungs förorontng om etor?f?ifte. Med^ Stor-
stifte sorstäs tet läge och indelning af ägor uti en by, därbwar
flårb far sin jord od) marck, antingen pä ett enda ställe för sig
fjelft, eller af all gärdens äker ligger mast tillhopa pä ett enda
ställe, od) famma bestaffenhef är med gardens äng, befesmarck,
stog m. m. Af en fä Konung, i samräd meb Rif(engHöglDf!i>
ge Ständer och yppersta Män, hafwa wi mänga inrättningar,som förtjena at af. hwar rättsint blifwa ansedde som stor- wärck 5
Men näppeligen lärer nägot mer kunna bidraga fill wär all-
männa Hushållnings uphjelpande> ärt detta förordnande. Härförekomma de mast bindande orfafer, hwaraf wi stola föranlä-
tas titt detta delnings-fättet. Hans Kongl. Maiuts ömma
hjertelag för sina Undersätares wälfärd od) lycksalighet, famtve wfsa steg, somNiksensHoglofilge Ständer gjort ril Sweriges
beständiga wäl i framtiden , lysa på hwar sida. Här upglf-
was äfwen be fäkraste utwägar at ärhålla betta hälsosamma
nnvamäl, och hwad hufwuofaf angär, så är i detta granlas
ga mäl en undrans wärö Medelwäg träffad emellan befallning
ock öswertalande. Förordningen har en blandning af bagge
twä, som giör att hon af/'-/",", hör anses som ett Mäster-
stycke uti sitt siag. '

§.4.

Sto&mä inrattninZ OM Stor- stiften i äket Sch artg tiertäk,
Koö åt förekomma de ölägenheter, fom af Teg-stiften upkOM

ma. Des fördelar funna fördenstull ei annat, än fallahwar och en i ögonen. EnLandt-man, fom härtils warir
wan> ja nödsakad, ät inrätta sina gjoromäl ofta efter sin gran?
nes behag, får nu efter egen beqwämligbet jffötaåkerbruk. Hän
får ptoija od) fä, när han sinner jorden därtill warä tjenlig»

AZ Han



*% ) 6 ( ***Han är ej nöbfafab at samma bag täta nedhugga sin, fon-
stje halfmogna,fäb, fom den gwr, hwilcken äger nästa äfér-
stycke in till honom, utan kan bkia sin bärgning pä en tit), då
naturen sielf påminner. Men at wi desto ljusiigare mäge fe,
hwad otrolig nytta Stor-Skiftet meb sig hafwer, och ot

-brukets uphielpanÖe til deh rätta högd enkannerligen
stöder sig derpå; och att twärt emot Teg - stiftet är pä märg,
falligt sätt hinberligit och stadeligit för samma , ja, at wårt
Landt-bruks upodlande aldrig kan vått stje eller wänfas, sä
länge det warar , wele wi taga ett och annat txempei af witza
delar eller grenar af Landt, hushållningen, uti fort och enfalligt
öfn>erwäganoe. Angarnes rätta wårbanbe är hos otz sä mycket
mera nöoig, som öe ej allenast äro grunden bäde till Boskaps
stlötsten och åferbruket, utan ock wi, fom bo i ett falt cimst
dar bostapen flere månader mäste fordras i'nNe,och ej fä gå ute
mast bela året, som i de södre Orter, tarfwa för dem fä mycket me-
ra foder; wt wete ock,at ängarne hos oh blifwa snarare mah-
lupns, och aftaga i godhet, om de ej flifigf och warsamt skö-
tas , än uti de warmare Länder. Därfore, om en äng stall län-
ge behälla sin goda och frodiga waxt od) bördighet, bör gräset
årligen pä nägon mig bel öecaf få stå sä länge osiagit, fils de§ frön
blifwa mogna och fä besä ängen; hwarmed sä ömsas, at ängen
innom 4 eller 6 år, kan hel och båöen blifwa besådd lika som af
sig sielft.e Skall en starckf nMupen ang hjelpas rätt, bor
den upploijas, läggas nägon tid till äker, sedan befäs meÖ ut-
walda hopfrö, (ämnas, och läggas igen till äng, famt fä befre-
das, at inga Creafur på celler 3 år därefter mäga få gå därpå,
at nedtrampa ock) uprycka det ännu fpäöct grälet. Skall äm
gen vått wårdas, bor den anfen aldrig betas tidigt om wåren,
eller ock bet gansta litet, emedan flitigt wårbete är fom en pest
for ängen, och äfwen bör undflys, atbeta den länge om hösten,
i synnerhet när marcken ar mycket mjuk. Skall man hafwa om
stmmareu (iteäckengit btte för fin bostap, och få mera mjölc?

och
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och annan astastning, ja om man stan funna häl^a och föda på
en beteshage mera boskap gansta wal , än det förr äfwen mycket
fnäff stiedt, böra bcteéljagarne nööwänoigf blifwa afdelte i fiers
fmärre, och at bejfapen om fommaren betar en eller par dagas
i hwar, och få-ständigt ymsas til de andre, hwarigenom metat
bete winnes genom tet de andre fä längre tib at hwila, ochgräset far bättre wära. Skal änöteligen äker-bruket hinna
till sin rätta r)ögb, od) blifroa sullkomligen gagnande för Lan-
bet : ffola angarne fajra af sig den winst de böra och man ser
Vem i andre Länder gjöra: ffall betesmarckerne blifwa fä gif-
wande fom de kunna; sä fä wi läf att gripa tiU de medel,som
brukas i de mast upodlade och häftade Landstaper i England,
nemligen, at alt eftex omständigheterne och som det fordras
hmsom och Skiftewis förwandla åker till äng, ang till äker,
åker till bctesmarck, befesmarck till äker eller äng o. f. w. ty
jorden foxdrar ombyte och ans, om hon annors stall wara rätt
barande och tacksam. Skall Finland rätt upobfas: ffal utrym-
me- blifwa för mera folck at bo där: fall man hafwa hopp, at
ciimattt bltfwer mildare, och de ibland om fommaren in-
fallande fråstnätter förfwinna; få bör den otaliga myckenhet af
moras,fom nästan på alla ställen ligga där pä offiff marek, up-
torckas,od) genom flit förtbanöfaé antingen till betes, marcker,
ang, äker, eller annat gagnande. Men huru alla be§e, och-ännu fiere dnlife högst nödwändige gjöromäl, ffola halst med
någorlunda fördel funna werckställas, där agorne ligga alt i
Teg-ffifte, lämnar jag den Gunstige Läsaren at besinna. Efter
Min ringa oel) enfaldiga tancka finner jag ej, af bet är giörli-
git; ty om en uti ett Bolag

t
will fvam, få wela ofta fttva fil-'

baka; ja, man nödgas ofta atfara, at i en ej särdeles stor bt),
wäl kunna finnas de, fom antingen af ensidiga assikter, eller
ha^afrounö, enwishet, m.m. med flit och af alla fvafttt fatta?sg emot alt det, fom en och annan af grannarne sorestä fil
deras gemensamma bästa; ja,de funna gjöra sig ett nöije, haf-

wa



5*5 ) 8 ( ***wa funna hindrat det, ehuru de ock sielfwa nog flarligen tyc-
fas hafwa funnit, bet dem sielfwom äfwen ffulle tilflutif storfördel af ett fäoant förflag. Någon funde täncka, af genom
goda^och stadfästade Nyordningar kunde såoant förefömmas;
men ärfarenheten har wisat, at de bästa Byordningar ej haf-wa funnat ur wägen rödja alla öe hinder, fom wid Teg-ffifte
ligga förcnämöe gjöromäl i Landt-bruket uti wägen :-t£tt enda
enwist och illparigt hufwud har nog funnit utwägar, af gäcka
bem, famt gjöra dem lebfne wid alt hwad nyttigt warit. Alt
betta fan med fkbel t häfwas genom Stor-stiften. Den som
tmiftar härom, han jämföre ef stort bolags ägor med en ensto-
fad gärds, sedan man först antagit, af äboerne pa bägge stäl-
len äro lifa fiitige, sä stall man finna, en oförnefelig ätsfilnaö.
Mdfeligen bör märefas, af den som äger enstakad jord, äger
ej allenast mera lätthet, utan ock större upmuntran at stöta det,
än den fom plägas af Teg-stifte; hwarföre förfarenheten äfwenintygar, at be >ou'e gemeniigen aro mera wålmåenbe, än de senare*

5.5.
<^)Tom hwad,<om nu nyligen om åker-och angs-stjotseln
9isfo forfeligen ocb enfaldigt är sagt, gifwes en annan gren
VtSP af toöf-bruf, som ej hafwer mindre, at säga wld wårt
hasta, om den ratt waxas, än de förre. Jag förstär härmed
Skogs, skötseln , en den ömaste ocl) wigfigaste />**# od> del i
Fädernes -Landefs Hushällning, och gunden till wär Utrikes
handels wäl-och bestånd, Dä l»'mge stogarne ligga i allmän-
ning, täncka större delen af bönderne ej annat uppå, an at
nedhugga sä mycket de och deras tjenste-folck förmå. Wmftenhäraf för närwarande lid är handgripeKg, feban.-.wed od) titn-
mer blifwit pä alla Orter gansta dyra; hwaiföre i denna hän-
delsen är fåfängt, at bringa wederbörande på fundare tanckar.

De
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De täncka af de hafwa nog af gjöra, at förja för fig och de
sina; de hinna ej täncka pä framtiden: Efterwerlden fär fjetf
draga omforg om lig.. Ja, om ock i en sädan by eller Sockn,
dar stogen är allmän, funnes någon fä öfwer-^^/o/ist, at
han for framtidens wäl ej wille ipåtöflöfa stogen, sä wägar
jag säga, at han däri pä wist sätt gjorde oförswarligen bäde
mot fig och de sina; ty om han ock ej förde ett trä pä ' stogen,
stulle "dock hans obarmhertige och mindre estertancksamme gran-
nar lifa fullt hasta sig, at utöda den samma. Han nodgas
därfore anten i grund af ffiffet, eller de ej wäl indelte
ägor, at blifwa en ifrig skogens utööare. Men när äfwen
stogen lägges i @for-ffift lärer Allmogen snart finna, huru
förwändt det gamla hushälls-sättet warit. Den mäste täncka
på sparsamhet, sä framt den ei will, at bef? efterkommande
stola sakna bäde wärma och nödige hus. Arfarenheten wisar
på åtstilliga ställen i Swerige, at dar gärdarne (säsom hos
fomligeHerrsfap) warit enstakade, hafwa ffogarne blifwit wäl
handterade och befparbe dä Böndernes Mmänningar xuiibt
omkring warit sä utödde, af ej en qwist fuimitz pä öem, utan
de warit nöösafade af sielfwa bränna en illa osande förf, och
aftoen refa fiere mihl efter sitt wercke til reöffap.. Jämför
Profef. KALMS Americanfk,. Resa ?<»»" I />< z. Det är äfwen
at förmoda, det Procejjer od) Rättegänger smäningom aftaga,
sidan Stor-stiften äro giorde, sä wida hwar od) en Landt-
man får sina ägor innom wisa och tydeliga M-märcken,
hwilcka swärligen kunna rubbas od) ändras. Andteligen bör jag
ej lämna oförmält, at denna Stor-stiftes inrättningen, som
pä fiere ställen i wärf K. Finland redan blifwit antagen,
lärer framdeles winna en allmän Credit; hwilcket sä nwcket
lättare l)är kan toantas, emedan här finnas,snart sagt, flera
enstakade Hemman, än i Swerige, hwarest stora Bylag fö-
rekomma.

§. 5<
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§.6.

K^Attet pä hwilcket Stor-stiftet anstalles, är afwen med
Kl3 billigheten aldeles öftverens siaminande; Ty hela bylagets
G^3 ägor böra först aftacM; fedan stola Tegarne jämföra*
od) deras godhet sxdedes utrönas. När detta tillbörligen fficdf,
bör efter öre-talet äfer^od) äng-stycken sä delas; at styckernaS
storlek btifroer i en reäproqve /^,po„,e» emot deras godhet, det
ar at dm som sär bättre brukade stycken mäste gifwa bort
fä mycket större strcken at en annan, sA at hwad han förlorat
i godheten , fä mycket winner han äter i miöö od) utrymme; ellcl
Mmfas det pä omiat för bä<M parterne fördelackttgt {ätt.

§.7-

6^3 Ag tror mig wal ej mycket fara wilfe, om jag gissar,
LM en eller annan mindre eftertänclsam mennista fan finnasv^V ibland of, hwilckm står i wäDret alla de anförde stål
och bewis, som ffola förmå o§ at antaga Stor-stlftes delninZeu!.
Man lanr pasta, at det är förnmcket ömt, at bltfwa rubbad
i de besitwnigar , foni bäde han och hans Mr äder i fiere tider
innehaft. Man fan bortnrista ätffilliga fördelar genom ett fädant
stistx, hwilcka a!ifingen aldeles intet eller näppeligen funna på
annat ställe erhållas, m m. ftm Mom* söner i cnslighet lörtörnas
ed) fö argas efrcer. Wlm , min kära fanötman, eho du åt, som
fa bafsram wanct eäncker, du besinnar intet hioaö du lioer af
din g amies bostap> tmder det,, at dm äker och äng ligger 1
Tcg-Pste, od) huru mycket dina ängar wahr och höst blifwa
nedtrampade oeb förvai-fwade, genom otfcfgt betande, hwilcket
genom^tot^pffs delningen fölekommes. Widare bör man ta*
ga i ofwerwagande,, at ingen btifmer wib denna delning lidan?
de, man alt afpHas få, at avkastningen blifwer lika stor.Hwad
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Hwad äter de fördelar angår, somman innehasiver och hwilcka
man genom Stor* fan bottmista, sä åligger honom, som
fjftet förrättar, at filife, det ingen i detzas åtnjutande blifwerförfördelad, och hwar fadant nödwandigt måste stie, b\i\wet för,
lusten pä annat sätt ersatt. Stndtcligen fan inwändas, at sto,
garne genom Stor-stifts delning stulle nägot iiba, fä wida
man bchöfwer mera gjärdsel at stänga och nu hägna fina ägor,
ön tilsöene. Men härtill stoaraé, at den omtalta stilnadcn ej
är särdeles betydande, och bör, i anseende td den sörmon ma»
hafwer at wänta af Stor- ifte, ingen ting betyda. Dehufom
nar hwar har fttt at stjöta, sä fan man längt begwämligare
freda det, an när den ena gjardes - gärden stall starsivas ihop
med den andra; hwarföre forfarenhetm lärer osi, at stora äfer,
fält jaflan äro så wål fredade fom de borde wara. För ofri,
git kunde Landtmannen härigenom blifwa upmunfra&xat brufa
gärdes-gårdar anten af sten, där det låter gjöra, fig, eller
leswande häckar/ hwilcka ffulle aifwa et täckt utseende,
utom det at de ffulle anfeuffgeu gagna det allmänna. Ellerkatt
man på de fiasta stallen bruka tåga gardes-gärdar med diken
pä ömfe sitor, då på längt när ej sä mycket stog äfgär, som
eljes, och deffa dock gjöra samma gagn, som de andra' ja äro
wid åkern längt bättre; emedan de ej samla fåbana snodrifwor
fom de högre, £sc§utem ersätter ben ömhef, fom en od) hwar
landfmau Dr om fin stog, nåt han fär sin del för sig pa^et
ställe, mångtfåt het, fom nu stulle tyckas åigå fil flexe gjär,
des-gäldar. Ty han ansar sedan stogen på hett annat saft,
och med mäng-dubbelt större sparsamhet, an han gjorde förur,
Ja, fanningm at faga, ffulle man nu wid Teg-stiften wilja
b ufa sina ägor ratt, och pka bringa £anfct -bruket fil allmöi,
jelig högd, fa stulle darwid uogå nästan dubbelt mera stog til
gärdsel,än nägonsin kanstle wid Stör-Skiffer Ty om man
wiile rätt gjöra nytta af sin jord, i synnerhet om man hade en
enwis, aftvundssuk eller egennrttigx granne, finge man los at

B 2 upsät^
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upfäffa giarbeé-gård nästan omkring en ocl) hwar af sina te-
gar: Den^som någorlunda nar förstår, huru äker, äng, be-
feémarck och stog, stola rätt brukas od) wärdas, lärer förmo-
deligenMe 'hafwa swärt af begripa detta. Slufeligen wägar jag
mig mast M säga, det wärf K. Fädernes - Land (fall genom
Stor-stiftes' indelningen framoefes kunna hälla en tredjedel me-
va boffap och fä af åkern en tredje del mera fäö årligen, än
förr, då samma Länt) låg i Teg-skifte, (om ej mera)., endast
lika trägne åboer finnan på bägge.

Mera wore wål ännu af anföra til bewis på Stor-stif-
tet nytta; Men så wäl^mina wilfors omständigheter, som den
korta tid, som mig är lämnad til detza betracktelser, befalla mig

båt at fluta. ■. Jag önffar af denna och andra nyttiga "

inrätningar mage minna hos ost sitt tilbörliga an-
feende, hwarigenom Guds ära och wår wäl*'

färd funna befrämjas.

G. A. g.
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