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Kongl. Majtts
Tro-Tjenar'e och Fendrich,

rvälädle
Oerr LORENTZ Lo«l^A^,

Min Huldaste Fader.

n^tö det jag för Allmänheten framlägger detta mitt Academi^a>«i-«^ %xhete, kan mig lägligare tilfålle aldrig ärbjudas, at ädaga
lägga en aiskad Faders huldhet, och den wördnadsfulla arkänfla,som deremot i mit inre lägar. Min Huldaste Faders emot mig
srtedda otaliga och priswärda wälgjerningar kan min matta pen-
na aldrig tilbörligen afstildra, än mindre befinner jag mig fcrmo-
gen, at i sielfwa warket dem kunna aftjena.

Ifrän de spädaste aren är jag blefwen meb en mer än Fader-
lig ömhet omfamnad, och har alt sedan rönt en ospard möda wid
min wälfåtfca heframjande. Atankan.af alt detta, upwäcker hosniig de gladaste rörelser, til betygande af et tacksamt hjerta; up-
taMN derföre, min Huldaste Fader, säsom et prof af min barnsliga
erransla, detta ringa arbete, dct jag har den äran,at Eder upofra.

Himmelen bckröne Eder mcd alt godt, och lata Vdra ännu å'
lcrstälmde äldcrdomodagar wara sä inänga som sälla, mig och mi-
Ne Räre Svston til enhjertelig fägnad; under hwilken önstan jag
til bleka stoftet framhärdar

Min Huldaste Faders

ödmjullydigsie Son
DIDR, Joli. LOHMAN.



Krono Befallningsmannen,
Ädle och Högaktade

Vcrr NILS QVl^OL^,
Sä ock

Kongl. Hof-Rätts I^iqui^tionZ Commiffarien,
2ldle och Högaktade

Vcrr HENRIC STRÖM,

Mine Högtärade Herrar Morbröder.

min synnerliga fägnad har änteligen den dagen upklarnat,
'V- da jag offenteligen far äran at betyda den skyldiga tacksamhet
jag hyser, for den myckna ynnest och godhet, hwarmed jag af iL-
Ser, mine Herrar, blifwit omfamnad.

tTTitt sinne intages af de listigaste känslor, när jag eftersinnar
de många prof af ädelmod och walwilja, jag, (ehuru oförtjent)
fädt röna, i synnerhet da jag hade den förman, at tvistas i Edert
hederwarda hus; hwaremot jag ej annat kan, än framte en up-
riktig och tacksam erkänsla. Til et weöermale härå, har jag nn
den åran at tUägna Eder deste få blab, hwarwid min önffan er-
når sin fullbordan, ont detta gunMgt uptages. .

För öfrigit innesluter mig, i mine Herrars warda åtanka,
famt har äran förblifwa

Mine Högtärade Herrar Morbröders

ödmjukaste tjenare
DIDR. lon. LOHMAN.



Kongl. Hos-RattS LiquVdations Commlssgrlen,
2ldle och Högaktade

©trtLARS CONRAD
LOHMAN,

Min Högtärade Broder.

Den margfalliga karlek min Högtärade Broder for
mig städse behagat hysa, bör ingalunda af mig med
stilla tigande forbigäs, utan är det mig en syn«
nerlig fägnad, at jag nu, wid detta tilfallet, fär för
det allmanna yttra, med hwad beständig tilgifwen,
het, jag min Högtärade Broder derföre är förbunden.

S)et stal föröfrigit wara mig altid högst om
hjertat, at stka ftädfe framte en uprittig erkänsta
häraf. Förblifwer

Min Kjänste Broders

Trognaste Bror
DIDR. JOH, LOHMAtf,



§.!-
pwob ologenVet Lonbtmanuen tilstynbos , dä des ån*

gar af Tufwors myckenhet göras obördige, finner
hwar eftertänksam; ty härigenom förorsakas ej al-
lenast en befworlig ställer, uton man crnär afwm
ej bengraéwajrt, fom pä jämnaangår' stär at winnas^

All benna olägenhet kon bock en försiktig HuShätJai-e förekom-
tna, medelst tjenliga anstalters wiotogande/ naml. ot antingen
strort wib. beros titwoxt ock boron bem förhindra, ellcr
ock, ba be reöon fätt tillaga och föröko sig, medelst wi^e bertil
gjorbe redstop och mebel afstoffo. Sä stor nytta mon sig gör?
mebelst ångan* stötfel och widmokthätlonde, sa mycken städa tit-
fogar ben sig, beröm ei sorgfollig är, holst erfarenheten m-
tygor, ot äkren omojeligen kon ägo bestånd, so ft^mt l)an cj ofängen unberstöbes. Jag wil derföre kortcligen nämna et och
annat fatt, hwilka eftertänksamme Hushä'!are br^kot, ot bort-
taga be ofwerfiödige och onyttige Tufwor pä en häröwotls ang,
och göra ben mera fruktbärande. Hirwib utbeber mig Läsa-rens milda ombome.

§. 2.

Ehuru mit syftemål nu ej år, ot onlstonbcllgen utsöro ot*
fokeii til Tnfwors första titkemst och ttttof&atäéi bör jag bock
ej obtmålt lomno, hwob til sokens utredande tyckes woro ticnli-
git. Tufwor fom wära på torro ellcr hordwalls ängor, bara
gansta litet gtas, och oro til utseendet något rundoktige och
Pttflcige ofwontil, fomt urtömma of ätssittigc orsakar, fäfom of
att hwob fom förorsakar nägon uphögning meta på Ut ena on
pä Ut andra stoltet, antingen of lorbeiis g^fiing, af Mull*

A wodors
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wabers gräfwonbe, eller ot Swln u^kosto torfwoc, cllcr ock
Myror brogo i hoo smä högor omkring smo tål, eller of lrans
och bnstars rötter, eller ndor of polar lämnade i zorden, eller Wlfa
groesiag, som alnd wäxo i Tufwor, med mcro; Hwilko up-
högningar, ehuru de i början oro nog ringa och ("mä, taga dock
til onseenligcn, nor allohondo lätta söker, som ligga lösa pä
marken, kring och til bem soros, hwaraf nödwändigt högder och
o/amnheter mer och mer förorsakas.

§ 3-
ffn tusivig ong or antingen sädan, at ftifworre-stå pa ben

glest, eller nägot ifrän hwarandra, marken emellan tufworne är
Hämn och stot; tßer ör öngen fä full meb tufwor, at ben ena
är tätt wib ben a: bra. I den förra handelfen fan äter wata
dcn ffifno&, at bm jämnamarken emellan tufworne, är anten ännn nog
grosbarande, eller or ben meb måjja öfwerbragen, eller annors
helt fattig pä stå*. Man fan Mä ej pä lika fatt bota alla
förenämnde ölägenheter. Ar det längt emellan tufworne, och
marken emellan dem nägorlunda jämn och gräsbärande , få bott*
tagas Tufworne rä etdero of nedannåmbe satt; men or morken
emellan dem mycket mager, eller Tufworne öfwer hela ängen
hett tott til hworondro, med enbost litet gräs^ emellan bem,
men litet eller olsintet uppä dem, fä or bä bet fcirafte, at med
plog småningom, och alt fom man hinner, upplöja hela ängen;
dock bör man, dor Tufworne sta glest, förut borttaga bem på
et afde nedonbestrefnesätt, och logga dem i stora högar, at ligga et
tUet por är ot rufna til mull, och so snart be aro donsturne
och i högar togbe, upplöja helo ängcn, bruka ben rograär
til åker, ro samma fått, som mcd Lmbor onuors wonligit or,
och sedall i sinom l<d lägga bem til onq igen. Erforenbeten
wlsor, af ehuru en lärdwolls-cng kon onten wora helt mafjfti-
pen, eller annors baro gaisfa ringa gr,:s, kan den l^ock hafwa
djup och fet froart mylla und^r sig; men som bock g fwer in?
gen löl^onde gr swäxt, innan dcn blifwit uop ögb och omwä"d,
och sätt nyt titfille .^t of luften m. rn. broKa lcka som ny frost
til fig; ty jorden ostar ombyte. § 4-
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§.4.

Nu wil jag anföra flere jott, fom man betjenar (Tg af, at
borttogo Tufwor. Nägra nottia cn s^rdecs dertil gjord Plog,
fom pä bägge fid^r är hmos;, eQer ock en gob Torf. lita, dem
berige.som ot bortssjöro. Bestrifning och ritii-g på fädaneTuf-
P^ogor finnes så i Kongl. Swensta Wetfenstops Academiens
Hondlingor för år 1744 P. 122. följ. 1752. p. 226. Baron
Vi^unLkä tankar om åker 06) ang, eclit. z. p. 186. fom hos
andra.

Detta Tufwornes borfstäronbe bör ste om fena Hösten, bä
Jorden of regn är mjuk, och drogorena hofwä basto styrckon,
inom bet, at lorben på oe öpno ställen, igenom winteren och
kölden, blir onnu lösöre ocb fär som ny kraft; be ofsturne Tuf-wor logges febon i stora högor uppä hworondro, och lämnas
at fä ligga i. 2. a z. år, fils be hunnit wal förwonblos fil
mull, eller om ängen ej är längt frän Gärden, föres be hem,
och utbrändas meb Bostopsgöbningen. Detta hemföranbet kan
beqwämligost ste meb första äkföre om bösten fent, innan be
hunnit mycket fryfo tilhopa. De tjeno do til en gob gödsel pä
äkeren; b.ros stallen besås följanbe or meb tjenliga höfrön,
famt strös berpå glest med Hofra cch krattas ticb. Hasron
fommcr stroxt up, och ger stygd åt bet groende grofet emot
Solens l)etta. En bet ploga sticka uti Tufworne nägro ärter,
hioarpå Swinen inlåtet, hwilket lackade of ärterne, hofwo Tuf*
worne bftr-tt ända, fom sebin i bogar famlas; men dctto fåttet
duger intet, ty Swinen göra ängen aldeles ojämn. Anbre
betsena sig af en wijj lorb-höswel til Tufwornes osffaffonde, i
form ungefar som en stadd, 6ocf nästan of lila längd och bred.
Den föregående plonkon går pla't po Jorden, men den efter-
c^ende or med et längs med brädden fast fatt loin ssutt-stöld.
Då cn Kart foc et por hästar för höfwelen, och en onnan, gåendesefter,
trycker på och häfwer ut den sturue jorden; såledeskon dcn Tufvigaste
ang äfwen med gansta ringo möda platt ochjomnoörok. Se Salan-
ders Gärds-Fogdelnttr.eäit.).p.2Bo. Andrab^ki,at med enhwatz

Ll 2 fpabe
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fpobe hugga Tufworne 12,3,4 eller flere betor, alt efter best
storlek, och dymedelst bovttasa Tufworne , och göra ängen jämn.
Tufworne läggcs sedan i högor, rå sorcnomde fött; anbra åter,som med spodo sålunda bortskära Tufworne, fafla deu under
Tufworne woronde lösa Jorden kring ängen, fasom cn gödning,
sedan, pä Ut gr!£wnflen mä bibehållas och göras jämn, stjäl*
*pes tilhopa b.' ff ide delar och pArampas. Men po Utta sätt
kan ei ängen blifwa rätt jämn, at förtiga dct de nedtogde styc-
ken of deu gamla Tufwon, gifwa gansta ringa gräswärf. Jag
fjai* scdt eu Loiidtman med mycken fördel nyttja, til Tuf.rors
aMronde, eu hwah 3årnfnif, krokl ät aggs -fidan, of twä
alnars längd, fem tums bredd, och half tumö tjocklek, tik en
hackelse knif; med en ring på ändan af tre tums diameter,
samt af derrå gjorde fr'stoft, of half alns längd, up åt något
krökter. Denne knif fästes nära wid Tufwon medelst en våte
fatt i tingen, fom i jorden nebtryckes, dä en Kort, holst när Tuf-
worne of watu blifwit upblöffe, for fnifwen omkring henne,
nära wid horden, och fätedes dcm til stor myckenhet om dagen
afstär. Dock är fil märkandes, at betta wärkfyg ej kon nytt-
jaé b: Tufwon med nägon bnsta or bewuxen, eller om i hen-
ne nägon sten stulle p.tnas, få fromt detta förut ej med någon
spade blifwit botodt.

fr 1:Ibland hwor^ehanda medel, :dem Hushållare nytfjodt wid
Tufwors afstoffande, är ock det, fom finnes infört i KongK
Wettenstops Academiens Handlingar för är 1742 pag. 188.
oc!) följande, bero st tatos om en, fom worit ägare af en sid-
ländt och tufroig ang, hwaraf han högst årligen kunnat er-
hMo 12 a 16 log, men fom fedon funnit ben ufwäg, of berör-
de ang i fyra lika befor ofstilja, od) meb hwor bel på olika
sätt forfara. Första delen, fom tiUita med de andra bchörigen
dikades, blef om wåren hackab, och jämn g'orb; wib stulet of
Maji Mänob lat han plöja och horfwa honom, fedan med
granris vertäcka, fom tjugu dygn derefter brändes och med

Haf-
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Hofra besåddes. Enar nu denne Hafra war sä fång, fom
wål wnxit gräs, afjjogs ben,- och fom hö torkades; fästaden i
torkningen nog förminskades, blcf bet bock et gebt och waljma-
keligif foder för Kreaturen.

M denna ängs del blefwo feban sötjonbe höst ock)
wåhr Bosieipen ifrån stängde, på bet be meb trampning ej
måtte stodo den nytz förbättrade matfen. Sommaren deref*
ter blef w^ gräset godt, dock icke mycket, fom deraf härrörde,
at gräorötterne ännu icke fått binda, eller i tåteet skjuta sig fil*
fommon; men de följande åren erfor hon, det gräswäxten an*
srentigen tiffog, att fom wäderlekeu sig fogobt.

Aubm beten hackades, plögdes och harfwab^, famt feban
meb hafra och höfrö befåDöes, utan at hwcnken gjöda eller
bränna honom. »Denne har Sommaren derpä frambragbf en
ymnig årswäxt, få af lorbägoren icke forgäfwcs fåg sig haf-
wa neb logbt möba och kostnob.

Trebje delen berebdes på famma fätt foni be twanne för-
ra, bock gwbdes wal, och med Hafra fomt Klöfwergråé-fro
befllbbes. Denne delen har tyckas wilja rå i ymnig gräswaxt,
men fä hor den första, tom hor blifwit brand, feban han full-
komligen blifwit rotab, icke glfwit benne efter i grasbörb, utom
bet, af man genom bränning ej behöfwer beforo, ängen wara
måtza od) den berof kommanbe olägenhet unberkastab.

Fierbe beten utnHrgick icke nägon plogning eller hockning,
ntan Tufworne blefwo meb en Uttil gjorb Plog afsturne, od)
feban logde i en hög meb Ljung e och Granris hworftols at rut-
na; berpå fådbes Hofra och Höfrö i stället, fom tillika med
ZrDt ofstors. Denne del har åfwen framfcOt en härlig gräs-
wäxt, ehuru hon ej så aldeles blifwit of måsio befriob, i fyne
nerhet derost Tufworne watit. Denne idoge Londtmon har
af sin osparba möbo störbobt en anseenlig nytta, i så måtto, at
ha» of den gjöbba delen bekom största Hö,wäxten, fom be-
steg sig nästan mera, än hon of hela benna omtolte ängen til
forene bekommit. Näst benne lonfe honom den förbrände ängs*

513 delen
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Ulen , feban han fullFommeligen fått tota fig Hwob be twä
anbra delar beträffar, ägde ben som m.d Höfröet warit besabbföreträdet; bock war äfwcn ben sämre dclen anseenligcn förbäit-
rab, i anfeenbc tit ängens förra beskaffenhet.

Til detta arbetet nyttjobes en P!og, af en bandknifs
stapnab, 6 qwarter läng, i dito breb^ famt of cn tums tjock-
lek; ä rogg fiban war g ord en aveoa fom på en Spabe,
bögd måt, hwori faffeS en styrstoke för Korten, at hålla od)
styra Plogen med; på andorne war knif.ven ninb, som stickes
i flacfiorne, od) meb et benil g ordf I^rn pä stackelen, at fost-häftas efter behag.

§.6.
Det plägar nog ofto hända, då man mcd Höfrös fåen-

de wil göra de ställen på ängen grolb.Konde, der mon skurit
bort Tufworne, at liten eller olsinqen gr^swäxt infinner sig
bcrefter; detta förorsakas gemenligen då,nä' en ut n wal som*
tor alla be Höfrön hon finner på golf och botn of Labor, stoll-
stullor, krubbor, hwarof en bet kunna wora få^ona, fom wärt
på fonka ängar, en bet onyttige blomster* fton största Ulen
torbe ock ei wara un gen; hwob börbig gräswäxt stolt man
wånta af sådane? Likaledes, om en gansta torr och brännande
wåberlef infalla' om Wären efter tienlige Höfröns fående, fä
at ock den tiHita sädbo Hofron borftorckos, fom (kulle gifwa
jkygb ät be fpåbt upkomnonde gr''sstånb. (Jftertänkfamma
Hushållare,

f hafwa derföre fokt etfåtta Utta genom det de
pä sädane stallen, der Tufworne blifwit bortsturne, planterat
rötter af den så kallade Hwit- eller Öwickroten (Triticum re-
pens:) denne är bet wärsta och stodeligaste ogros i Kryddgår-
dor, f mt ofta på feta åkror: den kan ock intet nyttiqare on-
wånbas, än då detz rötter bortransos t från Kryddgårdar och åk-
rar, od) bfir fåtunba pä de boro stallen af ängen utplanterad.
En härlig od) tåt Höwärt upk^mmer strart berefter; Bosto»
p^n oter befto mjuka och lena gr isstog gansta g''ama: men ben
hot ben olägenheten, at man ej i många år får frögbo (Tg of

beg
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detz frodiga w.'xt pä ongorne; den älst r cn fet och lös?ord-
mur; deriore wäxer den ock i boron frodigt pä fodone ställen
på ängen, men sä fnart, cfter 203 år, Jordman på dylika
ställen pä ängen blir hoppackad och härd, börjar dcn alt mer
och mer aftaga i sin frob;gf)et, få at efter 506 år, sinnes
Mast något enda stånd har och där, pä de ställen, der den
förut siadt få hottig: andre waxter, fom af naturen hålla til
godo en hård Jordmån. »>finna sig här, och småningom for-
qwäfwa ö.ioicf ®tl man hafwa sådone st llen länge
©rås* od) foderbärande, fä bör mon mcd flit so, dit sädone
fodelstog, som 1 längre tider gör, en frodig w rf^.pä d lika
st llen : d tze äro i synnerhet of Gräestag följande: Sfng.-Kanu
p/, Kafla, Nödhwen, Falthwen,^Täckttätel, Betesgroe,
Angsoroe, Clåttergroe, Htmtsåxing, Angswingel; och of Dia-
delphia von Linné, Gigols-ärter (Lathyrus pratenssz,) Mus-
arter (Vicia Cracea), Trtfalium hybridum, Nödwopling,
fomt om mon fan hofwo frön of Linn^i Höfrö (KledicH
falcata); At få frön af foienåmde, bör mon anten med flit
låta famla bem, eller wara forgsällig om, at när sådant Ho
föres hem, fom til största delen består af en eller flera of fo-renämbe, be bå i Krnbborna för Hästarne cd) Boskapen ned-
fallonbe frön af detze med all fl t somtas cch förworos, fornt
ej blandas meb Gräsfrön, som kommit från sänka eller obu-
gebgo ougor; detze sas om Wåren på be ställen, där Tuf-
wor blifwit boriffume hösten fornt: Hofra strös od) d/r glefl,
fomt, om någonsin giörligif är fpribes litet brunnen gödning (i?
fofebes på flocken < och frön nedkrottos meb en K> obbgårds ftatta,
bock ej biupt; skrost gor man, om m n f^rst med gödning
beflrör rå fUcken, sär sa Holra glest, krattar Hofran ned, til
ungefär tw rangers b up!e?,fac so ef elier flere stag af fönoåmde
Gr s - eller örtfrö berpå, och harfwor elier drager öswer med
en En- eller Granris < gwifl, rå det b Ve ffron ej ma komma
för bnot ned. På twä ä fre års tid dereffer.böra inga Krea-
tur fl p,oé l)it ot beta; ty stoppes Kreaturen in, fä göra de

häl
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häl med sina folier i den lösa Jorden, ocb tillika boda de späda
gräsen, utom det be meb munnen uprycka dem med rotterue, l)wH*

ka ej än fått taga wal fäste i den lösa Sorden.

Wiin Kfareste Bron

V^Dwad fägnad mfö nu tilstyndes, dä jag ärfar:n>^ Min Bror lyckligen hafwa genomgått, .4 ca-
demifft* Lärdoms-profwen, och at Du ssledes banat
Dig wag, til warda Lagrars skjordanbe/ som til en
belöning följer, pä alt $>itt bemödande, kunna deste
fä rader ej tilbörtigen aMdra. Billigt lyck-önssar
jag Dig af upriktigt hjerta til åtnjutande, as det
Du jott Dig til winna; Den Högste tildele Dig alt
godt, med hwilken önstan jag förblifwer Din

?£fo<jrirt(!e Vrot
Adolph Er. Lohman.


	Dedication
	Chapter
	Gratulation
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables

