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§. li

Cljf länder pd jord-Klotet, f)afwa af ben alwifa nawrenz
'"Fl Herre uiifåtf sina fårffilbta fördelar. Sfi&är Norb har♦ f̂åledes ej eller i Def gäfwors utdelande blifwit lottlös.
Jag går meb stillatigande förbi alla de andre formSner, pwari
ben kommer up emot, om ej alldeles vfwerfrdffdr be föbre werl-
denes belar, od) fäster endast för denna gången min upmärfsdm-
het wid wdra stora och förfrdffeftga stogar, fom i godhet wiba
öfwergd de fiasie födre lånbtxs. Hela wår utrikes Qanbel beror
förnämligast pd dessas wärd och dibehdllande; tv större delen as
de waror meb hwilfa wi briftoa den, dro bemfabe ifrån ffogen.
Säledes utsteppas drligen ifrån 5© til '89,000 tunnor tjdra,
emellan 10 od) 16,000 tunnor beck, wid patz 150,000 tdlfter
fadder m. m. Därnäst äro wåre bärgwärf den andra &ufn?ub>
fällan til wåra mast betydande exporter. Men hwilfen wore
wdl -den fom wille pdstå, at bHa utom ffoa funna dga något
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bcstdnd? Det myckna trdwirfet, och i synnerhet ben anfenligd
myckenhet af fål, fom fordras til dcsta wärks tilbörliga drift,
öfwertyga ost nogsamt därom, af wåra stogar od) bärgwärk drs
i få nära förbindelse med hwarandra, at man wid be förras ut-
ödande, dfwen nödwlwdigt måste befara de fenares förfall.
Hwad nytta och fordel draga icke widare wåra steps-byggener
ifrån stogen, od) hwad förmån filfaller icke sjöfarten af de i egna
hamnar och af egit wirke tilwärkabe $arf»g? Handelsmannen
i Stockholm, den allmänt fänöa och stora Patrioten Here
OI^AEB GRILL, har i sif tal wid Prxlidii neb läggande, Hr
1749/ i Kongl. <2Bef. Acad. beräknat den winfi fom häraf til-
faller Swerje, endast för Rederierna i Stockholm, til öfwer 25
millioner Kp:mt. Wåra stogar dro dfwen et tilhdll för alle-
handa djur och foglar, fom fjena ost både til kläder och föda.
Herr Ingenieuren ocb Secret. MODEER, fager härom i Kongl.
Patriot. Sällst. Handl. i. Styck. Pag. 177. fdfonda: Om
»wåxa stogar ej pd det ömmaste trårDas, hafwa wi den olyc-
„fan at årligen känna en förlust, af fan hända mer dn fyra tunnor
„guld, l)wilfa wi nu funna räkna ost til godo för djur och fogel.
<Ben wärma wi hamfe ifrån wår (fog, dr bock fnarf fagdt den
förnämsta af alla dest förmåner för ost fom bo i et fällt och
nordligt elimat. I Stockholm allnia, dtgår årligen ungefår
89,000 famnar wed. (Se widare härom oftoanndronbe stycke,
af Kongl. Patr. (gdOff. Hanb). Men hwartil är det nödigt
<lf jag med fiera ord bewisar en sak fom ingen fwiflar om? Nog
af, af man af def fom anforöt dr, kan göra den stutfafs, at
skogarna dro

e
wår reelefta egendom, wår Hanbelö grundpelare

od) en oumgangelig wara i «*dut assmdnna leftoerne.

Dockdetta allt oaktade, höres en mer dn ömmande lagan,
vfwer deras aftagande, dfwen i wårt ginland. För so år til*
baka, fåg man här de yppersta stogar, fom något land kunnat
onsta fig, då man nu twärtom, snart sagdt allestädes börjark.m-
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Za brist därå. Wi hafwa fiere prof därpå, Åt sisVett'bdr
gamle dn lefwande månn i sin ungdom gäft roilfe, fynas nu
allenast har och där några fmd telningar. Och hwad ondatjhar
man wdl bort wänm fig, dd alla i gemenwarit betänf at pd
alt möjeligt fatt uföda (fogen, men få at bibehålla eller wårda
ben famma? Det tycks darföre redan wara tid för ost at närma*
re tänfa pd denna fak, hälst wi sielfwa och i synnerhet wåra ef-
terkommande, start nödgas lida brist, pd en betydelig nobroån-
bighets roara.

§. 2.

Wib befraffonbe, häraf hafwa bärföre ffere fatt blifwit Up-
gifne, och til en Del dfwen widtagne, til (fogarnas besparande.
Deras wärd har sträckt sig dnda fil Höga £>ftt>er!)cfené åfgarb,
fåfssm fiera tib efter annan til (fogens fredande , ufgifna KonA
stadgar och förordningar nogfamt ufwifa. Utom best haftva
dfwen fiere af wåra funniga od) adelfinta Patrioter, härutin-
nanwist(tt nit för Fadernes-landefs båfia. Herr Commerce diabet
LJlric RUDENSKÖLD, Herrar BRAUNER CARLESON»
FAGGOT, GADD, HJERNE, HÅRLEMAN,KRAFTMAN,
OEDBÅBK, VON LINNE, LOVENHJELM, MODEER,
POLHEIM, ROSENSTEN, TROZELIUS K. hafwa tydeligeli
ddaga laggt nödwandigheten af stogarnas bdftre w§xb, i wårt
Kära Fddernes-land. Men beflageligen! hwarfen Ofwerhetens
befallningar, eller wälfmta medborgares råd, hafwa af obetdnfta
mennistjor blifwit aktade. Wåra stogar dro alt i samma af ta-
gande, och fnart fagdt ingenstädes tdnfer man pd deras wår-
dande, och aldraminst pd deras åfer planterande. Detta waV
det fom utan twifroel förmådde Kongl. Patriotiffa Sallff-j at
för en tib sedan upgifroa följande fråga til fafwaranfce: Huru
ffal allmogen på siätbygden bäst upmumras och förmas
lil (fogs plantering? Hdrå infommo fiere ftoar och Upbords-
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mantn*n {Nyköping, Herr Carl Guttaf NORDSTRÖM, ttW
de:, nlfnta belöningen. Jag tilstar wäl garna, at i detta Herr
MORDSTRÖMS fwar, foreforna wacfra ocl) de ypperligaste
mefal upgifna, til detta stora ändamålets winnande; Men på-
står tillika, at de omöjeligen kunna utxåtta nägot, fd framtej^de
få stogar fom dn finnas, blifwa stiftace alla hemmans dgare
emellan. Detta har nu gifroit mig anledning, at tala .Stor*
stifters nödwdndigher, i anfeende til stogarnas bättre rodrd.
Jag ftr dock nämna förut, det Herr Mag. Jonas NORRGREN,
dfwen ut.aifroiten Dilputation hdr i Åbo år 1760 om nyttan
af Btorstiftet; men fom hcvi haft hela Landfbrutef til föremål,
och allenast fårteligen roibrort stogen, l)oppat ja at den 0. L«
gillar detta mit walmema foretagande.

§. 3.

Huru fwåra inritade wanor od) stadeliga fördomar års
at utrota hos et folf, därom bära ibland alt annat wåra (fo-
gar ef beflageligf witnesbörd. Allmogen fom med minsta ar-
bete och på' kortaste fifcen, fatt ifrån stegen alt hwad til detz
bageliga behof nödwdndigf tarfroats, har på fiera orter helt od)
hållit laggt sig på Deg ödande, utan af fe de swära päföljderna
hdraf, få för sig fieifroa som en olycklig efferwerld. feegdrel-
fen härtil har warit så mycket större, som wdra stogar hit infil
legat osiiftade hemmans dgarena emellan. Den har blifwit l)åU
len för den trefnaste ljushållare, pm mast kunnat hdrja de yp-
persta stogar, falla de wackraste frän, cd) forroanbla de täcka-
ste ffogépatfer, til fala och ohyggeliga fläfter. Deste l)afwa
härigenom blifwit wälmäende, ock just fat har upmunfrat an-
dra at följa deras exempel. £>m ock ndgon i &plctgef roelaf
fridlyfa den redan illa handterade (fogen, har han blifroit de öf-
rigas dflöje, och har så fil fdjande hans egen wdlfärd twun-
git honom at fålla ben (fog, hwars grymma ode han fd nyli-
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zen ommdf, bd han fett dt ben af hans obefdnffamma gran-
nar icke desto mindre ställe blifwa härjad. Jag ma ci tala
em, at inga trdd blifwit d nyo planterade. To hwarfil ha-
br det roat tjent för en £andtman, at fyåxå nedlägga arbete
och kostnad, bH han ii någon stund warit fdfer om besittnin-
gen af vesta sina anlagada plantager? Än mer: man har haftexempel ddrpd, af nar nägon, på framtiden mera tdnfande
granne i bylaget, börjat plantera några trän på hel fal dock
allmän marf, hafwa hans naboer innom fd är dem uthuggit,
af fruftan, at om denna trefna grannen finge fd fort fara. torde
wid förefallande störstiffe, denna af honom meö ffsg planterade
marf, af Ofroerheten honom fåftm belöning tildelas, utom det
han finge lifa stor del med de andre hemmanen af den öfriga
fogen i proportion efter fif mantal Hwad upmunfran ja
hwad mojelightt dr då, at på ostiftad mark någonsin roärda och H
nyo plantera ben fnart utgångna stogen, hälst inga lagar i all-
mänhet troinga någon jordägare til fåöana planteringars anläg-
gande. Dey första utroagen fom darföre bör tagas til stogens
bättre ans, ar des iftanöe hemmanen emellan. Blefwe detta
éfwer allt roMstdltöt, dr jag förfdkrad om, at den ftferligen
bättre stöttes; to en långlig erfarenhet har bestyrft det, at man
alltid bättre roårbar det en a^ena tilhör, an dä man har det
i gemenstap med andra. Då stufie man ftlfert fd fe fd tjärn-
brdnneriet fom froeb jandet, od) andra stogs ödande näringsfång-,
med större förstftighet brukas. SM hade man hopp om at ny
ffog blefwe planferab, få fnart man roore wist om dest orubbade
besittning, och dd funbe de af Herr NORDSTÖM, och fiere
andra funnige bushåttare dartil forestagne medel ocl) uplnnntrin-
gar, med ben största förmån brukas, til be utodande stogars
3ter i flånb fattande.

§. 4.
De' trånga grarifor jag nödgats förefalla mig, tiWtta mig
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tzj-at uptaga alla de inkast fom hanyib .funbe aoraa, Ds örb
ock detzutom fd ofta tilförene «f andra befroarta> at jag med alt
fog kan gå dem förbi. Ett enda nhdgas-jag dock här foy»
kattost roibrora och »vederlägga.. Man fager gt- fddayf (Fogarnas
stiftande hemmanen emellan, fWndrgr Nybyggens, uptagande,
fom lifroäl fortldmligast borde bidraga til landets upodling och
folk mummern3 förökande. Det (fulle wälsä tyckas; men roiO
nogare efterfinnanbe finna roi at fafen förhåller sig trodrfom. To en
jjemmans-dgarefomfåt sin roiha tilbeltaffog,har jubä tilfdlle at pä
fin utmark stfta så många itårpare han behagar, hroilfa meb större
ifroer nödgas arbeta pd jordens upodling dn Nybyggare fom til
masta delen fiMfäfta sig- med stogens förödande, utan at fyn*
nerligen bry^ sig om Landf.bruket, hroilfet be merendels stöta
fom et biroarf. Kronan förlorar ej eller harroid, ty en hem-
mans-ägare kunde ju fFattl4ac;aé efter den marf fom pä hans
dgor fä roäl är tjenlig til upodling som redan upoWab. Här-
wid bör dock mdrfas, at i fall i någon focken eller fcplag roore
mera (fog, dn til de där beftnteltga hemmanens bestdnö pröf-
roanfces för noöroån&igf, Funfce bärgf någon allmdnnig utstafas,
hwilken Nybyggare hade frihet at upodla, men det öfriga dela*
hemman emellau. Sedan ffogen på detta fäffet blifroit ffrftab,
bör hwar och enWnnehafroare styddas i besittningen däraf , och
fåledes inga Nybyggare emot hans wilja fd fatta sig pd den
honom tilhöriga ufmarf. Sedan han med mycken fostnad od)
bejtoar, fått fin bel af den tilliggande stogen, dr det ju all
billighet för honom af fä behålla den oanfdFfab. Detta
Nybyggens saftande ra en redan storstiffad marf, stulle
ock strida emot den gåberneä-fonbet högstnödiga ffogens wårl>
och förmerande; to ho wiUe wål bjuda til at wårda fin stog eller
pd Fala backar och falt plantera et enda träd, dd han ständigt
lefde i fruktan, at en Nybyggare, oaftadt allt hans protetteran»
de, stulle fattas honom på halsen. Han wore ju likfom troun*
gen at i {åban osäkerhet fjelf möda sin (fog, åtminstone pd be

längre
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KalMt ifrån gården belåsnt ställen , för al ersatta be dryga
kostnader han fått Faunas wld, hela Storstifts.'tiden. Ja et
ftbant Nybyggens planterande roore emot hela storstiftets

Ändamål, och just en roaloig upmuntran til ssogens fna-m förödande.
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