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Banden &c$ Kyckowarden i r<l-rpes Fötfamlins,
Ärlig o* wälförständig

HENRIC ANDERSSON
Mm Huldaste Fader/

£"Äet är mig ett gladt tilfalle, at för all den ömhet oct>HSA omwårdnad, fotn milt Huldaste Fader alfiD haft for>^H> mig ofpard, jag nit til ett wördnads och tacksamhetswedernäle, får ttlägtta min Käreste Fader Detta mitt Acade-
misttt Lärdoms prof. Min Huldaste FaDer , I hafwett un-
der mångfaldiga txbtta stunder wid plog och yren ej un»»
dandragit Eder, at ömsint och kärleksfullt understödja mig i
alt hwat» jag til mine Studiers forkofrande haft <^f nöden.
Eder berömwärda hushållning har ock aldraförst gtfit>it mig
anledning at fästa upmarkfatnhef wid finullige Schäfferiers in-
rättning har i Finland; Eder mångårige förilgtige stötfei ttteD
tttläitöste Får utaf finullig att, hafwa öf.verfygat mig och flc
re i Landet, at ufländffe finullige Får med förmon och nytta,
låfwa all trefnad och fortkomst i tvårt Climate.

Min beständiga onssan ar och blifrcer, af Allmakten willeförlanga Eder lifstid, ntin Huldaste FaDcr, til många år ochlåta Eder förnögD uphamta frukten af Eder lttyckna frcett ochmöda. GUDs NåD och Walsignelfe upfylle EDer hydda häri tiden med menlös ro och ymnig gladie, famf stuteligen be-
kröne Eder ärbara wandel med ett ewig fallhet i Himmelen.FmmhärDai* med barnsiig filgifweuhef och woronad

Min Huldaste Faders

It-iJtijfre son
MATTHIAS (JNGSTDtÖM.



Inledning.

■bdffmer aro i et wälbestält Samhälle, fä myc-
l^^^^^Wket mcra nödige, fbm de ej allenast tildela landets

cana Inbuggare kläder och föda, utan ock tilflu,
ta genom handel af förädlade Schäffcrie rä äm-

summor/ mycken styrka och wälmago.
Ingen Nation i werldet har fölgt denna öfwerfygel-

se med större eftertryck än Engelsmätmerne. I början wid,
togo dc eaba\\ den utwägett, at igenom lctggrant wal af in-
hantsta Får och flitig utgalinng först sine ylle manufaäurer
med fin ull; kort häruppe* ledde rött och förfök dem på en gin-
wag til ttetma Deras bcrömmeliga afsickf. SXt blef kunnigt at
Spanioreme förädlade sine Schaffericr meD Afiatiste Får och
Baggar. EfterDömet fölgdes i England mcd Spanffe Fårsta-
get (*)" Schäfferierne wunno i haft mångfalt fiörre tnwåxt
på finullige Far an förr, och för hela Europén yppades filti,
ka et fynd, fom sedermera gifwit anledning ylle manufaåurer-
nes upkomst och flor.

Engelsmänner.te sitta i Parlamentet på walmar, af de må
sä Mpcket mera t)tfm i åtanka Schässeriemes wår) ; de an*
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wända onftroffad möda och kostnad för dcrcs underhållande:
men alt detf-» icke förgaswes; en O^v?iv^>!'r en King bewila
ock at wåxbet, af den ull, fem b>'> rt åt* kltopes i England,
bestiger sia til 2 auHioner Pnnd Sterling, En Spanfk grari-
de, afmäter sine rikedomar efter wärdef af f.ue t 'ika Får*
fojorttar, och i fall i detta land, den fina ullen igenon. manuta.
tfurer sslille beltörigcn föradias, kunde ben allena tilbrirtga det
större rikedom och walmågo, än nu deras många ©ullt och
©ilfroergrufroor.

Hoilendarene hafwa icke heller försummat at förfe sig mcd
godt Fårestag och förbättra Schafferier»,? ? för något mer än
hundrade år sedan, formenes bet, af de först ifrålt Oftindien-
hit öfwer bragt det stora Ostfrisländffe Fåreflagct, fom i fv>n*
nerhet på oen Texel untterbålles /(b) och nwilkef igenom for-
sichtig och laggran stoffet txifwet hos dem ock ännu gansta wäl.

§)e fötfot/ fom hos ech Inrikes redan i fTerc år til allmänt
nöje och gagn, blifwit anstälde mcd Spanske och Engelfke
Schäfferier, utmärka äfwen tilrackeligen, at Det finullige ftå*
reflaget här kan trifma* och bibehållas wid ae>b att. En af
det allmänna mycket berömd och förtient Man , har ocf för
nägra år sedan bewist, at Booco finullige Får rctan fiiié i
Rtket, och at De til det minsta, utgöra et Capital af 48c>,OQ<3
©aler (siiftts«rmpnt(c); men alt t>etfa ar ringa emot det,fom i
Denna fak hos o§ kan uträttas, allenast man igenom trägna
påminnelser och upfoéningar hinner öfmerminna fördomar och
utrota stadeliga plagsedcr, famt at Echäfferierne anläggas ef*
ter landsorfernes naturliga lynne och belägen Engdand
har 5 millioner Får, Swerige med des Provincer är tit uf-
rumme 9 gånger större; månne här icke et lift, om ej större
antal Får altfå med beqwämlighef bör kunna underhållas?
Nyttan af det finnlliga Fårslagct, framför dem, fom hartils i
landet finnes, bör ock locka famt upntumra hwat frefwen

LanDf-
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tanötmart, at' med eftertryck gripa sig an wid Schäfferiernes
förbättring. Det är allmänheten för ögonen lagt, at t fall
uppå hmart hemman i Riket, stulle fot 30 grofullige Får un-
derhållas Spaoflce eller Engeifke, få blifmcr häraf for Riket
<n årlig winst af 11800000 Daler ©ilfroermynt. (d)

Af fjena mina LandZman med uplysnlng om goda finulli-
ge Schäfferiers uphjelpanöe i Finland, har jag belt i attleD*
ning af Herr Pk^sidis famlade anmärkningar, dels ock efter
andras lemnade grunMfga underrälfelfer och egna rön, före*
fatt mig at i Detta Acadtmista Lärdoms prof, fåDant närmare
mförct, och på det min wälmel,ta åtgärd härwid, må blifwa
få mycket mera nyttig, förbehåller jag mig, af utan wttloftige
bewis, endast anförd korta Praåiste reglor, hwad få den finul-
lige Fårrtctts stotfel angår, fom ock hwad beträffar <SchäfT«*
rieis anläggning i allmänhet i Finland. Uftyd med ynnest G.
L Detta mit ringt hushålls fötTöf, j.tnte erfänjfa ef Din bewå-
geuhet, stal Det fördubla min fiit och upmärffamhet at gransta
fiere delar af min Fosterbygds hnshålluing.

(2) Monf. Clioinel Diet. Occon. f>3^. is2.
(b) Joh, Samuel Hallers Natnrgeschichte d».r Thiere P2F. lB9>
(c) cnmmcrcc.Rädtt AlYftr:immers Tal om (£thäffct'ier« nytta, hållit

för Swcnsta Wcfcnstaps Acadanicn är 1759. p. io»
(d) Samma Tal p. 9.

Cap. l.
Bewis at ginlanbs nordliga climdte , ej mtFgxnnar

©4)4l;i:er{er«
§. l.

Det allmännaste, fom anföres emot den finufJiga ©chäf*
ferie inrättningen i Finland, är Climatet» förmenta stränga
och kalla beskaffenhet , hwilken ej eller kan ttcfaé i anfeende fil
åtstiUige ölägenheter, mycket förringa beqwämlighcten för

A 2 Schäf-
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Schafferie inrättningen härstades, men alle dcffe emståndighe-
ter, äro dock ej få mycket betydande, fom de gtfmaé ut före. .

Af ciimafets köld härrörer ingen olagenhet. Fåren böra
trallas uti stugrika betesmarker i lugn dch mera ikyla än wär-
ma. Södre länderr.es ofunöa luft, utmärglande hetta, fafeliga
siormwäder, hagelstenar, försiräckeliga åstebrak, tortöner och
ymniga gräshoppor, fom ofta på en gång betacka någre milt
land , göra Fårestötfcfm hos dem långt mera tung och befmär*
lig, än hos of. I Africa och America äro Fåren grofullige,
fast de leftt-a iet warmt Climate. (a) I Suratt bära de ull,
fom är gröfre cch stflifware an getragg(d). Fåren i Siberien,
Ukrain och Tartariet, hafwa bättre Ull an de Tysta, (c)
I China äro Fåren fmå, och ei stort bättre fil ullen, än wå-
ra ilthemste. I Grekeland och i synnerhet på ön Chio
sinnes helt fmå och grofullige Får. I Morea äro de wäl sto-
ra; men ock grofraggige(e), få at afClimatets köld eller wärma
albekt intet ullens finhet härrör.

§. 2.

Fowfrttt detta, hwad finullige Färs trcfnad i wärt Nord-
lige Clim2te beträffar, fä har fiere ärs oemotfägeliga förfarenhet
Ådagalagt, clt det inhemsse fmä grofullige Farslaget astar längt
mera warma i Farhuset an Engelfke ccb Spände Fär. Uti
Lssex och Woodford i England gå Fären ute bäde wmter
och fommar, fast det ibland faller ansenligen snö; de köres ut
pä jxtt i snöglopp, ohvggcligit wöder samt i en köld, dä
Thermometern stär 3 grader under fryslNNgs punclen : den
myckna ullen t>e hafwa, bewarar dem dock sriffe och trefne
wid alt fcetta. (f) Les I.2ndes i Gafcogne, or en 6#tt »it>
foten af Pyreneifke bergen, Hmareft köld, storm och owader
nog ymsa om; men bär jödes och betes lifrcäl Färahiordar til
20' ZQooo stycken i stocken, (g)

§. 3.
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§- 3-

<2&åta år infalla i Finland icke oftare et* på äntra orter,
05 England ar regn och wäfa häftigare tch almannare än här.
s>orDmon och luften kan c, dier ftvMt för osund, eller betet föc
Får anfeé 'at wara här i Icmtet olämpcligif. *>it få Epidernifke
Fårsiufdomar äro i landet gångbare, det lan af Ca^. 8. när-
mare/.inhamtas.

§. 4.
Den enda olägenhet Finland nötgas »ibfäfittaé c-f Cfi*

iratet wid (^tfäfferie inrättningar, är den, at mcst i pela 7
månaders tit» Fåren här måste födas innont hué, hwilfet for*
drar en arbelsdrvg och kostsam foderfamling, och förorfafar,
at Schäffcrie Produtfer falla har lantfman Dyrare, än pä
de orter, där Fåren hela året om få gå ute på bete, eller ock;
hwarcst de kortare tid födas Innom hus; men fom lilwäl Får,
för Deras oumbärliga nytta, allmänt i Finland underhållas, fåär bit fördelaktigare at föda finullige Får och fådane, fom äro
frodwärte, än dem, fom äro fmå och grofullige; at ej förtiga
det denna olägenhet til någon del kan förefommas, i fan ige-
nom behörigt wal och anstalt, fåtane Fåtsiag til Echässcrier
här i landet införas och nyttjas, hwilla efter Climatets beskaf-
fenhet med minst kofifamt foter kunna utfpifaS och födas.

(a) Prc^. w. Haftfers lllldenättelsc om fullgoda Fars (Btfcl, paz. 35.(^ Olof Torens Oftindi/fce Rcsebcssrislling til Suratre, cl,ina öcc.
(c) 1. 5. Hallers Natnrqeschfchte p^. 288.
(<l) I'el,i Ofbccks Dagbok ostvcr del) Oftindifke resa pag. 188.

> (t) <3c«>l^ Abrah. Merckleins Hiftor. s>!c<tic. Ihi(Y ' ÖstfCj)X23. t^\.
(f) I4oscsölen Pehr Ralnis Americaiifke resa !, Toni.p:,^ 151. prf) »ll?.
(tz) Herr Theo!. Doft. Daniel Zach. Hallmans strfaltcde ltiintie af dch

'- jncd Herr Hiidebrand sot-isittte utlänste refor p. 20. Änmärtllin»
"" gen 2i och 22.
2snmärt'n. Hos P. ladat t des) 6» c!>cv. Marchais c„ c*!u!ncc zc

cavcnnc fom. lil. c!i. 8. och H(l<}Te eilidrc pastäs wal, at Ufl och
t, horn pa llreatlir, som iftän liulllpa öfwerförcs fil fobra rrterne,
t si»!a i anseende fil de vrtcrncs »ctnta climate förändras til fin,

A; lilli^are
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ulligare, och äfwen hornen bliswa pä dem smärre och fmtnare,
me» denna och Me anmärkningar äro få Particulaiw, al af dem
ej nägot allmänt stal til wärf falla ciim^« beffaffenhef at befor^
i>ra Schäfferiers icgeaeratioa tunns tagas.

Cap. a.
Anmärkningar om de Schsferier, som i Finland med

fsrmon tunna anläggas.
§. I.

lag wil et uppehålla mig, at tivnämna ätt mittbre at
widlyftigt bestrifma De många fårstag, som til Schäfferier not*
tias; mitt afsigt är, at allenast i fårthtt orda om De ftreflag,
fom pläga förestås och htoilfa med ftkmon kunna underhållas
i Finland.

€o?cv> rätta lLiderstäter Får, har har ffiedf få försök;
fom dessa, fåfottt härstammande ifrån Geistlanden i Tyssland,
trifwas endast på fett bete; men hafwa lifmål intet så ymnig
och fin ull, som Engeiste och Bpanste Får, förfiena de ej nå-
Zon hufwudfakelig upraärffamhet här i bandet.

§. 2.
Spanfk och Engelfk ull fan bäst Nyttias Wlb Fabriquer;

Den är finast, starckast och indrägtigast, famt hafwa fiere års
försik utmärkt, at De funna tämmefigen trifwas i landet, utan
at wanstacktas, allenast t>e hehörigen anfas och stötas. I ansett-
de ttärtil, at spanftt Färaro mindre än de Engetfit och at Den
fina Spanstc ullen faller Allmogen något owan at IjaitDfcra;
få lärer Dock härstädes Schäfferier af Spanfk art föga tvinna
framgång annorstädes än på Herre-gårdar och hos Stånds-personer; men den Enzelste afwelen kan med all bekväm-
lighet hlifwa allmän ibland allmogen, och fast Finffa Sanbfmau,
stoatt han förfebt stt egit hitöl)åll med ull, har mt-cfet ringa at
däraf til falu ciftåta, få är dock ej tmifmel om, at när han

blif-
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bltfwer rätt underrättad om nllens fortering, få kan dock
nägof af den finare ullen äfwen till 'plie^Fabriquemes föräd-
ling aflämnaö.

§. 3.
Wid detze H<,«ffe eller Engel^t Scktlsscriers inrättning

är uöDigt, at man förfersigmed Stamfar ifrån de orfer, där
de finnas af bästa slaget. Både i England och Spanien sins
efter Larbs-orfernes beskaffenhet , Får af olifa art och godhet,

Cafliiien fnnna de bäste Spanske Får erhållas. I
Cumberland i England äro Fåren fmarre och mera grof-uNi-
ge än be manlige Engelske (a); I Jorkfchire och Valliz a-
ro de ännu färmv, ftstän något större; De bäste och mast fin-
uOige finnas i Herrfordfhire (K) famt äro Echäfferierne fä
där fom i Lincolnfcbire, Leicefter och Rumnei få högt Up-
drifne, at Baggar därifrån pläga föpas anda till 12 guineer
stycket (c).

§. 4»
tt»F^ste och HoUend^e Får, tyckes på några orter i

österboftn, få<om i Limingo och på andra stallen, hwarest de
h.ifwa af Hafsntplandningar och andre stätmarfer ymnigt och
godt höbohl, med formon funna unberbållatf Ullen af Deste
Får är wäl ej få fin, fom den Spanske och Engelske, men fä
äro de af alla Europeiske Får de störste, te gifwa 10 til 16
marcker Ull och lämna gcmenligen q. Lam om året. Ån Texel
i Holland, hwarest detta stora och ulliga Fålflaget i synnerhet
unberhålles, ligger för öpna ston, och är mera ufstäld för
falla Nordan och Nordost wäDren, än de andre Hollendste
Provinceme, få at Finsta Ciimatec ej et stift Fårsiag fan
mi^gynna.

§. T.
Isländske Far ufgifwas mått för fmå och grofculltge ny-

are tiders ron och fafre underrättelser lentna of) Dock fördelak-
tigare
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t>gm tankar om dem och wifx, at uttber den grofwa raggen
de äga ett fin ull (d). I anseende til den fölb de ku.nta tåla ,
och at t>c tidigt om wåren, famt fenf om hösten och in pä
wintren, då stiö redan fallit, funna föba sig me på marcken;
så tyckes Schäfferier af detta Får-stagef m:d förman kunna
anlägga* iDe afiagne nordlige otterne af F-iiland. I Is-
land äco de orter, där dctze Får gå Ute mästadelen af.t''!N«
teren XX drifwas ock ej under tal ntib andre fiufailen, än i
den strängaste fölb; om fommaren betes Des?e Får^hiordar af
wifft Smalen eller tilfatfe Herdar ute på fältet och^i stogar*
ne; 4 2 foo Får funna Därfore läiteligen där af en Moe eller
på et Hemman unDerhållas, famt är bet ej fällfynt at til
ham.tarne och handels-platserne, wifft fiDer på året nedbrifwes
til affalu 8-2 10000 Får (f). De i Polen och Dannemarck
til myckenhet bekante Smaken, äro ock endast liXinchke
£ami?in (g).

§< 6.
FörwandUngs Schäfferier, funna här i Landet anlag-

gas på twtggch iiioa fatt. i:o%t af Landefs Itthäntsia Får ige-
nom behörigt wal och ufgalritig utmäljas be mäst frodwärtc och
finullige Fåren til StatifFår, och af betze böra Baggarttc ej
nyttias, faran de äro tre år gamle, och icke Tacfoftie föran
efter andra året; iafttages Detta, femte god stofeel, få utmifa
anstälte försök, at inhätnste Finsta Får bliftva både ansenligen
större och fitimlligare än de wanlige fmå-raggige Faren här i
Unbtt. Tyste och Pofke Far äro aldeles lika med de Finste;
igenom god ans och skötsel hafwa tte endast bltfwit upbragfe
til bättre itnulliglKt an deffe (h). Andra sattet är, at til Fin-ska Tackor, m-uiaé Spanske eller Engelske Baggar: i fall be
»al stötas och i rätt no brukas til befprhtgniita, så blifwerhärigenom z:Die generation af lika goo art fom agj*ttroatif.

"v (^ Herr
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X) Herr Prof. KALMS Amcr. Resa Tom.I, PH^. "O*.
(b) Engeijfe Mrman och Fära (jerocn. pag. 260.
(c) Nickols remar^uel far les avantages öc des- avHN«^cs <l« la Franee 3c

de la Gr. Britagne pag. iCW, .
(ä) t>>. Hora-bovs ZutvetMige nachrichten von ltian^ Pag. 138.

§. Vill.
(c) Joh. ÄndcrfoMs nachrichten von iliznei. Nrön!ancl Ullt> t>CC Straffe Da-

vis §. 28- Lauritz Volfis Norvcgia illuftrara. pag. 196.
-("f f*. Horrebov ' Zuwer. nachrich. VON lllancl l"Z. 14;, 144 «c 1474°
(g) joh. Anderlons,nflchr!chten »011 .Island p. 39.
(i)joh.S'*m. Hallers natur geschichte ber Thiere j-.28F.

Cap. 5,
(DmFrtrens Sommar-stohel och Betes-marcf... -. . .--. - §*'-

Fårens lämpeligaste betesmarf äro alle höglanfemarcker,backar
och träbes.gärdcn; Dock så atFårett hafwa tillgång til fristf godt
rinnande och ej stilla stående.watn*, måsar, kärr och alla sänka
ställett, har erfarenheten bewist wara häctil otienlige; om Fåridälder och på fiblänte marcker fPofa betas, är bet nödigt, at
på Engeizntännernes fält fåror med plog upDraM uppå be-
tesmarcken, at watnet må hafwa fritt afiopp och icke ftabna
c,war och fyra jorben famt göra den osund (a). S)är Törne,
gran, Étiebujfar och Tistel til myckenhet wäxa, tilfogas Få-
ren skada til ullen, få at stife belesmarcker i bet möjeligaste äf-wen böra unbwikas.

§.2.
Af faltatåt må wäl Fåren wäl; men lida därigenom i

sinulligheten. Betas de mycket på liunghedar, sker Det sam-ma- i rägnaftige år fan liungen dock något nyttjas. .
§. 3.

görgiffige wärter för Får, fom ifrån belesmarcker böra
öfröbmé,be äro i synnerhet,Sprengörten, cieum nro/a, Hy^,,?.

B Pin*
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TmgmtuU Fetörten. Dro/era, Illagräs Anthtricunt, Ufgh
Junau s//-/r". Merturialis. Sfäfte Equifttum. Altgräs
K<l»«"t«/«, flamHlt. LuMMCr Ledum och Andromed* fpeties.

fj 4»
Får kunna ock met> formon betas i wäl inrättade betes

hagar jetnte andre Creatttr (b); men därwid bor iafttagas Den
ordning, at miölcke-och dagge,foor med fpäda falfmar och qwi,
gor, kmnat at först utleta bet gröfsta och största gräfet; tiu*
rar, stutar och oxar funna en wecka därpå sedan betas, och
sibst eller tredie weckan Hästar och Får instäppas, då be än-
då funna finna för sig lilräckeligit foder. Hela Sommaren
böra Baggarne gå i färstilte beteshagar, at de igenom förtidig
befpringning ei må skada Fåren.

|. s
Trades--åfrarne gifwa almänt, gobt bete for Får, men

blifwa hårtill mångfalt nyttigare, i fall efter första trädet om
wåren de bej^s med rofroor, då de npronjme rofworne blifwa
ei allenast et funttf Sommarbete för Fåren infil befj höstträdet
sticr, man ock (efter Engelsmämtcrttes amnärfning) af dem
stal stelftva åfren gödas (c).

§. 6.
Om Sottttttaren böra Faren ej utsläppas på bete innan

daggen affallit, och bet icke få mycket för daggens skull, utan
fast mera för fpinötar och maskar af in/ditr, fom uppehålla
sig i gräfet, få länge daggen är däruti; men frt)pa nid, få
fttart daggen affallit och fölen lyfcr eller sticker på dem. I fall
Fåren gå uppå fjaft fält i bete, at de ej hafwa skugga emot
middags hettan, är nödigt, at ifrån fl. n til 2 ef.m. de bxif*was under jkiuhl i skugga.

§. 7-
Under regn och owader, böra F<ft*cn ej gå ute på bett,

utan om oroäber länge roarar, böra be på be torraste platjee
betas emellan rcgnfkurarne, och detz emellan fotos inne med.

halm,
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halm, föf, eller höö; falt slefet böra Fåren äfwen om Som*
ntaren få npttia, besynnerlige** i måfå är.

5. 8.
Wid Färens flyttning ifrån den ena Lands orten til en*

annan, bör iafftagas,at hwab jorbmon oa) falt Fåren tilförene
haft beras föbo uppå; ef stift bete bör i btt möjeligaste för
bem äfwen feban utwäljas; ifrån fett bete böra be straxt ej fö*
ras i et sämre, icke eller ifrån mager graswall pä bet fom äp
ofttterntåftan fett och rift (d).

§. 9.
Då Fåren äro flipfe eller ock 14 tngar efter flippningen,

när man är fäfer för/rost, regn och omäber, funna Fären
fållas til näfterne på Rkergiärdet * Detta slier med gtärbeé-
gårb och nät, eller beqwämltg.tst meb be få fållade hyrter eller
qwider, fom flätas af Ha§eM"prå:or. Wid fällningen lämnas
for hwart Får med dctz Lamb 2 quadrat alnatt rum uti fål-
len, famt btifmer Akren tilräckeltgen gobd på 3 nätter , då fäl-
lan åter flyttas. I England betala Fermerne eller Landt-
män åt Schäffrarne en wif) fumma penningar for hwart A-
creland, som de med sine Får fållo åt bem, och är detta et
fäft, hwarmed mången fattig man har sin föda 06) ut-»
komst

§. to.
När Lambett äro 8 dagar gamla, funna be i wackert

wäder följa med möbrarne på wallmarcken; men i owäber och
om näfterne böra be fodras itmom hus med det bästa och fi-
naste höö. Efter 3 weckor 5- ingen fara mera med Lamben,
tätan funna be med moder-fåren wara ute på betet. Efter is
weckor afwänias Lamben ifrån diande, fom plär ske i början
af Augufti s)cånab, hwarpå de betes färstilt ifrån Tackorne.

§. ii.
Wib Fårens fållanbe och betande äro Fårehunbar nö-

dige, at få brifwo ihop Fåre-hiorden, fom ock at förwara den
B 2 for
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för obiur. 9ff godt bardhiind flag tager matt walpar sä fnars-
de fått ögon; desse tipfödaé i Fårhnscf 5 Månader mcd miöl
och watn, famt cigtas a t beeffåfmaf på fött, bwnrttppå matt
låter Dem följa Farctt på betet, Då man stal finna dem wisa
mycken trohet och ömhet för Fåren. ■ ' . .
' (a) Herr prof. kalms Amer; resa Tom. i. pjg. 18^.
(b) Se Herr n.!reii. Jot». i)av. Cneiffi Jatifar em gflnl)fl)ttél)<illtttttoftl4

tiphiulpar.tK i A'lerl'otn, n.^. %l. hwarest alsi-lliat, miicket gvim»'
tieliXtcti om Belcsbaqor är ofhandlat.

(c) Herr commcrce Nndct Jonas AhUtrömmcrs Swensta FXirflfjertCttf
trogna Wagwii.ue §§. '4. och s. samt Fåraherdens Uftfått hem-
liga laster p.-!^. 17/ jZ.

(>I) Herr Prof. KALMS ämcr. resa p.-»^. 29F.
(e) Herr Dircir. Martin Hc^Hsl i'Frågor och StVflf framställa

Hcrda-fonst. 5.4c;. 46. Cap. 4'
<£>m Fårens stshel om Hösten,

" §* t, X':'■<-.
Om Hösten betes Fåren i afstagne tingat; och uppå Någ-

siubben. Den i. se^mber höres np med all fällning och
brifwes Fåren uti sine hus om qwallarne, efter bet oå redan,
Mifwex falt om näfterne; den tiden be stå inne af'Dygnet, är
nyttigt, at första cftnarne fordra dem med §11)1, Biörck-ocl)
Hägg löf, famt Lamben med Hufre halm. Hat; Landtmån
förmåga, är det förträffeligit, at 14 dagar först om Hö'ten
gffwa Fåren 1. quarcer Häfta om Dagen; unge Baggar böra
dock ej få Hafra i September och oaober Månader; emcban
det ttphit|ar Dem til förtidig befpringning (a).

§ 2.
Innan Fåren mfattes pa winlcr, foder, böra de få ester

teras särfkiftc Zrner2cioner, som ock de siufe, åldrige och min-
dre fttmliige Fåren stiljas ifrån hwarantta. Efter Det de stil-
jas t fätfilte fiim, är lämpeligit, at tttmärcka hwart slag med
ligM färgat gam uti örat, Då man fan hafwa rctighet på

Ywar
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hwar generation, at de ei blanbat om hwarandraXTreftioFåt*
funna fördelas i hwart rum, då för dem äfwen utmärckcs ock
tilfåttH tm fpringbaggar, med lika märfc, fom de 30 moder-
fåren äro.

§. 3.
Hwad Fårens färstilte generationer beträffar, hwilfa wid

Echäffricrs förbättring förtjäna mt:ckcn upmärlf<'mhct, få för-
wettcr därmed få, at til is goda Swensta Tackor emellan 2
och 7 års ålder, nyttias ett god Knoelst eller Spänst Bagge
til beftringning, och då bekommer afwelen e,'tcr Denna bcspring-
ning namn af första generation. Alla Bagge-lambcn af Den-
na art, utffäres eller stagms; men Tack-lamben pålägges; den
ilfmei, fom fedan fallet* ester Utländska Baggar och fltfe Får,
bär namn af 2:dra generation, och afwelen efter z:die bcspring-
ningen eller meb 2:Dra generations Tackl.tmb, som upwä,rt til
moderfår, heter z-die generation, ©et är högsinödigt, at ej någon
blandning sker med får af 1 och 2 generation och dem font a-
ro af z.die generation, hwilfa äro rcDan mangfalt bättre
än be första, fom ock ar angelägit at wid 2:dra och z:dte
generation ej bör nytjas Baggar af fämre art; men wäl bät-
tre än wid första generation; -jämwäl är det nyttigt at gjöra
ombyte hwarfamiat år mett goda Baggar.

' §.4.
Sedan Fåret blifwit B*9 år gammalt, Doger det ei at

lägga på; fil fiettc året fan man wist weta de§ ålder. Ucät"
Fåret bar 2:n« breda tänder fram mi munnen ar bet 2 årigt,
4 breda tänder 3 årigt, 6 breda 4 årigt, .8 breda tänder 5 å-
rigt, och Då är Fåret i bästa ålder; desse 8 breda tänder be-
håller Fåret til dess det fylt 8 år, då det sedan för hwart.
år fallet; 2 tänder, få m innom i2:te året det är tandlöst (b).

§. s.
De fäfraste tefn på stuka Får tages af ögonen. Besin-nes de muntra, tet hn-ital ögat hel blåhwitt, meb rena röda fi-

BZ na
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na ådror, är fåret frisst; men äro åbrorne i bet hwita på ö-
gat stora och röda, påflå förfarne Schäffrar det wara fefn
til lung^cUer lefroer-fmf an; äro ögonen meb tanbföttet gula och
andan stincker, röjer det gttlfoteit. Swullit hufwud, blefa
rinnande ögon, mycket ögon-wahr, hroita läppar, en fröullen
siäpande buf, utmärfer wafsot. Röda ögon, bläsor på tun*
gan, är fefn fil hetfig fjufbont och hufwud - wärck; finnes fmå
röda fläckar och ufstag i liumsten, är Det fämtittg til foppor.
Äger hullet icke en listig råbnab, utan är bleft, och ullen lotz-
nar lätt af, är fåret fäfert stuft och förfjenar ej at föda öfwer
winteren, om bet ej des försigfgare stötes.

$. 6.
Af funna urffilia be sämre farm fil staff ifrån bem, hwil-fa fåfont fullgoda funna läggas pä öfwer winteren, därtill ut-

gifwes följande fefn af funnige (Schäffrar: förutan bet, at en
tieustgill bagge bör wara munter och af den ålder, font i §.6.
c*ap. 2. ar nämt om, få bör den til siapnabcn wara stor,
lång, fatt, med bred rund panna och stora frissa ögon. Ullen
mtfcS för bäst, när den är hmtt, len, lång, fin, ymnig och
tiock. Finnes Baggen lurfroig i pannan och neder til flöfwarna
på bakbenen , är han få mycket bättre. Tackans gobhet igen*
fännes bäraf, at hott är qwick, stor, iteDerDrägtig , lågbent,
och har bred rygg. Tät och sin ua omkring bafen halfen ochnacken på Får, hålles allmänt äfwen föt tefn af gobt fårstag.

5. 7.
Om Hösten i September och Oflober Månad, infaller

fcefpringtttten for Får ; En bagge eller tacka ffal wara af tre
åxt ålder Innan tefta bör ffe, och gjör baggen ei tienst med
mifjhft längre än til 6:te året; All befpringning, fom stcr för
Mkhaeii, är sfabelig, få wiba bå af Faren, hwilfa i s Måna-
ber gå drägliga, redan Nyårs tiden Fårhnfen upfyllas med
£ambungae, Lantmannentil anfenlia åtgång på foder (c), ©en

be-
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fcefptingnmg, fom tillåtcs i stufet af September, anfes föt läm-
peligare, få wiDa Lammen bå framfomma i Martii Månab.
Men bäst är at föba wälsina baggar i färffilte hus tiljanuarii
Månabs början, och bå först stäppa bent til moberfåren, fä
winnnee man Det, at Lammen framföbas til nygräfet, och man
således albeles undgår Lammens Winfer-ffötzel, samt befpar
bet foder, fom til teras föba upgår; at ej förliga, Det färstf
gräs ofer och bibragcr til Lammens wäxt, i stället at fort hö,
fomnter bem at stå i fnut och af wäxa fent.

§.8.
Sptingbaggarne bbxa wäl födas, at be ej må ffnna*

skrina och magre til fpringe-tiden hwaraf afwelen blifwer flen
och fwag; de ffola i fynnerhet 14 dagar förut få 1 quarter häfta
om dygnet, och unbcr fpringefiden et hälft stop. Baggarne stäp-
pas fil Fåren om aftnarna och afffiljas ifrån dem til dagarne
famt brufas till 30 Får 2:ne Baggar, af hwilfa en i sänder
bör få giöra fienst. Sedan Fåren en Månad waxit tilfam-
mans, fan med fäfcrhet Baggarna tagas bort, och man
låta dem 3 14 dagar aflyla fin brunst rå Duig^bråDteu, ellct
ock ont ej tilfalle därfil gifweö, är nyttigt at gifwa hwardera
af dem 20 gran lufttätt Salfpeifcr 3 dagar å rad.

§. 9.
I fall mober-mcfortte strart om hösten stötas fom i betta

Cap. i. §. sagt är, och be däriämte få nottia faltstefe och nå-,
got af myr-pulfret, famt Därhos förfes med gobt foder, fittnes
be altib friste och tienlige til befpringnittg och afwclföre. I
fall ej förmycket regn och fnöglopp infaller, funna ock Fårenhär i Landet gå ute om bagarna til halfwa oaober Månat».

Cap. s.
(a) Herr Carl Guft. lioijcs fSrfarite fanbthii^atlare pag. 114. z. 8.
(b) Hetr Direéteurei. $tafs Herdafonst p. 14- §. 48.
(c) I Frankrike brufas, af lata Faren bcfprinitaS 2 «Bngor om Sref;

i April, di te lomma j »ez>lcmb. om Hösten, och i oaob«, d3
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Lammen framkomma i Martio. I Finland hwarest upgar. större
fodersamlingar wid FZrs underhällande, än i SöKe Drterttc, är

■ detta dock (i lämpcliglf.

Cap. f*
Om Fårens Winter - stshel.

§. 1.

Wid Fårens Winter-stotzel förtjenar samhet, ul-
lens befrianbe ifrån orenlighet, och at Fåren förses meb länt*
peligit foder, samt at de underhållas i lagom föld och wärma.
Fårhufet bor anläggas hälst på någon högb öfmer torr jord/
för 30 Får, 12 alnar långt, 9 bredt och s högt, wäl uphug-
git och möstat, förfeDt nteb tätt ntellanfaf, at höfmålck ei må
falla i ullen, behörigt golf och fönster eller gluggar meb skuf-
låck före, famt iubelt i fätfilte afoelningar for tackor, lamb,
baggar och får fom funna mara stuka.

För fodrets befparnmg och at höfrö bäraf må funna fam-
las för fmå fafelen eller gäOgumfarne, få är nödigt, at i sår-^
huset brukas häckar, hwilka med öfre kanten ef böra luta ifrån
ntan emot wäggen, famt inunder wara förfcdde meb lådor föt
höfrö samlingen. 20111061*. fan nyttias til foterhué, få at höö
bärifrån strart nibstäppeö på siborne in uti häcken, hwilken,
til öfre fanten bör tr»ara los, at forbret både fan nedstappas'
och ben sedan emot »äggen igen tilstutas (a).

§. 3«
F;århuf«t stall i bet möijeligaste hållas fnygt och rent, och

bör bär wara mera falt än marmt, undantagande wid läm-
ningen; lafttages ej öefta, blifwa Fåren af mycken 'wärma
och.imma fiuflige, ullen faller af, och deras skin blifwa tunna
och umfeliga. Så fttart Fåren ligga ifring wäggarne af hu-

fet och
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fet och flämta, ar det tvärnit; men lägga de sig i en Ijop, ät
det föt kalt.

M» 1

Alt mögligt och illa bärgat höö är Fåren iTabeligit. Hård-
wals höö med wapling utt är bäst, fom ock HXfre, wickert,
råg-och korn-halm famt löf af falg, björef, ahl, afp, ask
och ef; widc-löf och färfTf t.illris fan och sparfamt nyttias; af
tvahlbiörks blad Rhamnus Cacharticus, förmenes Fåren få
litfot, och wifr.r förf.r^.hcten at af för mycket asplöf de mista
ullen (b). slf hlfte förstår 2 faopor om hösten åt t Får,
och 6 kappor ifrån det de börja lamma och til del) de släppas
ut om wåren (<■■)*

§. r*
Förutan halm och lös, upgår (if et Fårs föda t fap 2 35

Lifp:d om winteren; ntfobrmgen sker bäst på bet fättet, at otn
mårgon gtfwes ii. Mtrk Höö. Klockan n. fedan wätnandet
stedt, tttdeies til middag h.^fre, wickert eller annan fin halm,
dels at ata, bels at liggi på. Kf. 5. eller emot astonen uffpt-
fcs Fåren tttcb löf, famf litet liung, tall och granris, til natteu
gifwes 1^ marck höö, få at hö, 3 marcker om dygnet upgår.
At Fåren en gång 0111 bagett utstäppes i fri luft på ladugården
«t roa sig, bet är dem gott och fuiibt (cl).

§. 6.
Baggarne böra fä mera foder än tackorne i synnerhet

fpringfioen. När tackorne börja lamma, ställas dc med sine
lam afstdes och i större wåema an förr, samt böra de i z för-
sta dygnen fä nnöldricka med litet falt uti; saltsicket andras
dä ock pä det säctet, at i ställe för malört och enedär, sedm
nyttiaé anis, Eummiit eller fenkal, fom anscnligen öker miöl*
ken hos dem. Wil Färct ej sticka eller kannas wid lammet,
vswerftcös det med litet salt, dä hon dit wäl giör.

C §.7.
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s. 7.

Sedan tackorne bäggiat lammen afstilt i 14 tagars tid,
ffola de wänias at åta höö, famt böra De fläopas at bi alle-
nast tit natten och par gångor om bagen. 1 Månads gam-
malt lam fan redan gifwas litet löf och häfte halm och f syn-
nerhet hafre. Så läng", lambcn endast di, bchöfwa te' ei
watn; men sedermera böra de alfid hafwa et ämbare mcd
watn hos stg, at de efter behag funna dricka. Af lammen
första året wäl stötas, därpå beror mast tet, af te framteles
ej wanstägtas; utan altib bibehålla» wib god art. Om ett
lambs finullighet och godhet fatt e! dömmas föran ester et års
ålder, emedan på lammen te första styhåren ofta äro nog
glefe, grofwe och ftnfwe; men när Fåret blifwit åxt gam-
malt, då röjes först bch rätta halt och finullighet.

$.8.
5! anftnde fil ten umnige fnö, fom hos ost i Finland fal*

ler, funna Fåren här fällan betas ute om winteren. I No-
vember och December Månaternc, fom ock i April Månad
om wåren funna i wackert wäder be lifmäl något få gå ute
och betas på rågbtåbd famf högläma ställen och Inmghedar,
bå be plåcka ris-lnopp, barck, fort löf, strå, gräs och halm,
Med Isländjjfe Far fan detta winterbctande bock allmännare
och med större förmon werckställas.

(2) Uf Hnr j3antv;fisf>ttig/n och Riddaren Hans Henricli Boije, finnes
Éan&tf fil gapeitgtt cfftrdSine uprä i?2lr.'.np2 g^d i Bibrnebörfej
L>ihii fädane laiTTDclige Schäff"''* hus uplu-gde.

(b) £'C'iK onmarl'!!!!gar om tvahlbiörcks l&fé erFeden" etttt Khamm
c«!>^4'.'z pffi slf|*'lBf, har Herr preses af Dtt) i FinssaSk.irqardcn giorde obiervationer, nnq ben.igtt mcddclt.

(c) Herr Carl Gult. Boi>s. Förfarne Swensta Landt'l)uel)allarcn pag.
I?s>. §. '4-

(>y Sc [amma bot c^. i-, ech Is.
Cap. 6.
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Cap. 6.

<Dm Färcns stötzel U)artiden.
§. i.

. Så fnart det blifwer bart om wåbrrtt, funna fåren om
bagarna betas ute, men om nälternc förses beinnom hus, mcd litet
höö eller halm; unge får böra dock ej utstäppas på bete föräu
det ar warmt i luften och gräfet npwurit; de stoia 8 ' »4 da-
gar längre födas inne och i bbxian om nanerne uiiplsas med
hälften höö och hälften gräs.

§. 2.
Af föda Fåren om wåren på Rågbrådden, ar hälsosamt

och nyttigt. På nagre orter i England fås Råg mera af fö*
da Får meb def) brådd i April än til föda for människor {-).

§. 3.
Om wåren, när Fåren först uistäppas, ar nödigt, öf i

början i 8 dagar gifwa dem i qwarter hafra med falt uti. I
hafran fan ock blandas af myr pulftcf, hwarom i fotjan*
de B:de Cap. 3. § meta förmäles.

§. 4.
Får, hwilfa ibland wintertiden wallas ute på marken,

fåfont i 4 Cap. 8 §. ar forestagit, om bem ådagalägger en
oryggelig förfarenhet, at de samme om wåren icke wräka ul#
len, jåfotu De gjöra, hwilfa winteren öfwer födas instängda
i fårhufet.

§. 5.
öm wåren skola Bagge-lammen utskäras til gäll-gumtar;

och fan bena bäst förrättas i Ivlrclja Maji, Då hwjtrkcn myc-
ken fold eller wärma städar. I slmct af Maj, pläga enstä-
rige Får ock flippaé; men i Finland, fan man ej med säker-
het taga af Fåren deras wintettläder föran i Junu månab.

C, §.6.
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§. 6.

s(t jämte höö föda utskurne baggar om wåren med
något biörck, ahl, och w,be- löf är hälsosamt och nyttigt.
Baggar och tackor funna förutan stift m*§ utfpruefif löf, ock
meb förmon fobas meb be unge utskotten, fom granen gör
benne titen, och hwilfa för Får äro högst hälfosamme-

(a) Herr Prof. Kalms Anier. resa Tom. I. p. 2;I.
Cap. 7.

Om npttan och infomsicn af Schäfferier i S^lanb*
§" r.

I anfende til bet myckna förråd af fober, fom upgår, at
måst i hela 7 månaders tid underhålla och föda Fåren innom
hns, få blifwex wäl ej infomsten af Schäfferier få indragtig
och stor i Finland, fom i födre orterne; men i fall de bärstä-
bes med försigtighet anläggas och stötas, tilbela de ganbtmatt
få mycken förmon och nytta, som någon annan näring här i
Landet. 1:0 är nödigt, at Fåren stötas såsom i3, 4, s och
6 Cap. är omförmält, emedan de då både blifwa store och
frodwärte, fom ockftambringa temeraochmångfilt finare ull, än
fom anttors, famt forwaras Fåren härigenom för De swå-
raste fiufDomar, hwilfa anttors funna myck t förringa npttan
af Schäffcriers anläggning. 2:0 Fortienar ullens fllpttincs,
lorterinZ, tilrcbning och forwarattde behörig upmärlsamhet.
3'c> Böra äfwen alle anbre förmoncr af Schäfferier I-tas til
bes ratta andamål och af Dem (efter uttanni*'öavncö c^crdöme)
all moielig nytta famlas. g. 2.

Om man stal hasma behörig nytta as simtHige Får, få
böra de Kippat alknafi en gång om. året, och Det i lunii
.Månad; ty det wore obarmbmigf at aftaga Dctze ädla kreatur
der^s päls höst cf> wåhr bå fallast. Sammen böra. klippas
något fenare; Denna billighet, at endast en gång om året

tlio-



21
flippa Fåren, finne*? ock för 222 år sedan, eller 1^72 af
Chur-Fsrstcn JOHAN 011(3 af Brandenburg wara på*
buden at tågat wid Schäfferiei*. Med Spanike och En-
gelike Får, fom hafwa mycket fin och tät ull, är bäst at
spara ullens iwäitning fil Def) Den är afXpt; men cmtre Får
kunna in ältas fornt, hälst i ftnr.mcr warmt rinnande watn,
dock få <tt ej ltägot wafn fommcr i öronen på Dem. I fall
Engeifke och Spanfke Får 8 drgar eftcv flippiiiiigcu twättas,
är det för dem gott.

§. 3,
Sedan Fåren efter twäimingen z:ne dygn rent och snygt

b-iswit stötte, förrättas flippumgen på Det lånet, at ullen eller
Får, pälsen öfwer hela kroppen hänger tilsammans i en
fiisa, fåat Den för hwart Får i en bunt kan ihoprullas; hwar-
igcnom Schäfferie-ägaren faller lätt, at wiD sorteringen rifwa
rt>gg<ullen ifrån, fåfom Den bästa; sito-ullcn cfstifjcé stsom mc*
del sort, samt buf-och -ullen såsom stmtft. Prima lurt,
plär ittgiöra hälften i anfendc til wigten af Fårets ull, 2:ria
fort £ och 3ttia fort * of fårets årliga ull afkastning. Lam,
ull, bör äfwen särskilt förwarat?, som ock bör ej"sp2nsK,
Engelfk, Polfk och Aibersräter ull blanbat om hwarannan.. « §* 4'

Ull fan wal faljavi ofwättad (i! svtZnuie^urcrne; men
font af Landtman ftelf lämpcligelt ullen bör kunna twättas, och
honom för rätt ttväitad ull dubbelt mera af Mar>Dfafiurjf?cu
betalas ätt för otwä tad, få är bäst at ullttwättningctt förrät-
tas af ©chäfferie-ägaren. Sedan ullen förut med kä;p blif-
mit renklappad af orenlighet och bås, består twäXningen bar*
uti, at til kalt watn lägges hälften så mycket ttpmärmb starck
lut, hwaruti med en harfa eller räffa ttllctt fnobas fram och
tilbafas dock få, at hon iittet rifwes sönder, man oltid sttter
tilsammans som ef flin; härpå lägges ullen i<m korg och Där-
med stölies i ritmanbc åå eller rent siöwatil-

C 3 §. f.
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§. f.

Innan ullen inpackas i sackar, bör ben wäl forckas och
hälft i fölen, då den blifwer ren och hwif, famt är för redig-
het wib afsättningen nödigt, at ull ' säckarne tefnas med särffil-
te mercken om de innehålla i.ma a:da eller j:tU fort af ullen,
och af hwad slag ben är. I windar ock på torra rum är
bäst at forwara ullett; den fom skal länge förwaras borde
bock ej altfor noga strax twättas; ty af Reaumurs infea Hi»
ftorie är bekant, at ben olfaftighct, fom fins i får tillät ej
allenast forwarar ullen sielf för mått och mahl; utan ock an-
bra (ing, om be därmed bestryfes.

§. 5.
At ullen wid Manufaaurer rätt anwändas efter fat art

och gobhet, det öfer dest rätta wärde och nytta. As Bpanllc
nll bör hufwudsafeltgen fina fläder tilwärckas; Wid Engelfk-
Klädcs tVanufa<surer brufas dock äfwen allmänt, at ti! instag
nyttia r.ma fort af Engelff ull och til uprännmg den Spanfke
ullen (»), be anbre befante ull fortem- funna med fördel an-
xvånbat fil Stoft eller yllettygs wäfnader.

§- 7-
At lin ock) hampa igenom iVlecljzmist och Cnemiff opera-

tion funna anfenligen til bef) finhet förbättras och förrädlaé är
nu mera bekant; men om meb grof ull fan ste Det fatnma är
ätt obewist; I fall bock behörige förfök fil best förbättring åf*wen anställas, torde något gcgaeligit med den grofwa ullensförädling ock påfinnas; En italienare i Vien formenes redanwarit innehafmarc af sådan kunskap (b).

§. 8-
Förutan ullen, sä kan af Schäfferier miölk och ost til n5-

Zon del äfwen anses för en indrägtig afkastmng. Spanste ochEngeljTe Far böra dock e> miölckas, om icke en gäng i »ec*
kan sedan lammen blifwit Milde, och til dch bespringnings-

liden
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tiden infaller; ben som wäl förmår underhålla Ungerske ochHoilendste Får, hön fan dock altid miölfa dem Med stor för-mött, och utan farhåga at Deras ull beraf blifwer fämre. AtFårfött är en funb och angenäm spis, fom fan i wåra htit3håafällan umbäras, är allmänt kunnigt; Fåren lämna of) finesiin til pälsar och fobetwmck; deras horn och flöfwer npttiat
fil limkofanbe; be göba fncrast och bäst wåra magra och o*
fruftsamma åfcrfelt, at förtiga mangfalt annan, nytta fom afbche äbla Creafur en Landtmau tflfafler.

(a) Joh. Sam. H.llers natur geschichtc der 3h'cre p.250.
(ft) Joh. Henr. Gott', jufti j del) o-conomische schristen: 2 band: p. 8«

Cap. 8>
Gm Epidemiffe Fär-siufor i juilant*', och huru be ssola

fsrefommas.
§. r.

I anseende til Landets goda Climate, äro Får här säl-
lan utstälte för Epidemistc fiufdomar; watfot, hosta, foppor
rch stabb, torde Dock funna anses af betta stagef. Efter rcgn-
alfga år angripas Fåren gemenligen af watsof och hosta; in-
nestutas De i mycket warma rum, och därifrån utstäppcé i
falla winterfölden, plär och Denne hastiga föräntring åtraga
bem siabb och foppor.

§. 2.
Stet bästa prsferverante medel emot desse ftufdomar är

först Det, at wid Cchäfferiernc Fåren ffiötas med den fbxfit*
tighet fom i Cap. 3,4,? ocb 6 förmält ar. 2:do Sån iae*
nom wäl inrätfaDe faltstcfen ock mycket uträttas til Detze fore-
namde fiufdomars förefommande.

5- '-Saltstcfet för Får, bor bestå alttingen af berg-falt eller
fältstenar, dem te funna få stcfa på i Fårhufcf, eller ock af

en till-
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étt tillredd fktrbeg, fom görs af ett fanna tiära, /-waruti np*

blandas i stop haswmiöl, istop malört, stop enebär, 4 lod la-
gerbär eller minruta. Wid de Tyste Schafferierne, brukas
fåfom praeferveranbe läfcbot för Får äfwen med förmon myr,
pulftver, hwilfet tilredes af torckade och puttverilernds
myror, upblanöaö med häfta ocl) falt, samt. gifwes åt få-
ren i gång i weckan hela wintren öfmer.

§. 4-
Får, pä hwilfa watfotenwifar fig meb hudwatn, anafarca, de

botas bäst igenom t)anå, fetaceum, och at dem gifwes dricka
enelag med falt uti; har watfofen angripit inclfwornc, få har
med sörmohn wid Schafferierne blifwit förfoft, at fåret i bör-
jan ittgifwes iquintin MUNck KnabarKer, Rbeum Raponticum
med io gran stött minsten, fom afförcr orenligheten; bäreftcr
tages fräft eller ostronfluhl, städerblomster, enebär och malört-
pulfwer och infnåöeé i hafre miöl, famt görcs til fmå bållar,
hwaraf 2:ne i fänder ingifwes åt Kreaturet; under siufdo-
men bör det puta fåret litet få dricka, och gifwes det watn,
hwaruti Perfilia blifwit foft (a).

§. T.
S)e mast försofte medel emot foppor, äro l-qufotfc eller

en fniféubb Swafwel hlommma i et ffebblad föt miolck åt
hwart Får; 523 broppor Rysiolja meb bränwiin, eller ock
I gran Zibet. iBränwitn för hwart får, brukas äfwen allmänt,som et Spucifique medicament wid Sd)äffcrier. emot denne
fiufbom (b). .- «

§. 6.
Förutan besse förenämde fiukbomar, som ntäst antasta

Schäfferier här i l>md.'f, så äro späda lam ock ofta nnderfa-
ftade ledwärck och trånsiuka; I den förra sjukdomen funna
lammen ej wal stå på benen, utan ragla, och då är bäst at
bada dem med flår 'branck eller hummellag. Trånsiufan wjec
fig åter Därmed, at lammet begynner stiuta i rygg, stamfar

med
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ined nedhängande hufroub; men ögonen se frissa ut; belemed.
let härföre är först det, at ullen ifrån tackornes biufwer fämycket bortflippeé, at unber biunbet lammen ej må få bärafltågot i munnen. 2.2 Ar wid Schafferierne utrönt, at bet
fiufa lammet bör gtfma» 223 singerborar af fammanfofadsiarck al)l, rön,och hägge-lag; igmt eller pepparforns storlek
lafrité eller Treafelfe har ock mist gob warckan (c).

(a) Sc Herr OireK. Staafs Herdatonst p. 62. §. I Jo.
(b) Kotigligc commcrce . Coikgii ufgisne underwisning »m en xått Fa»re-stötsel p. ??, 54.
(c) Herr Dikc\ staafs Herdatonst P'2. 33. §. 7;.

Cap. 9^
Om Polltiens atZiärd xx>ib Schässer'ernes uphielpan-

de i Finland.
§. i.

Poiitierts skyldighet, at wåtba Schafferierne och undan-
röja alla hinder för deras upfomst i landet, är få mycket stör-re, fom Denne boskaps stoffet ej allenaft tienar fil lifs uppehäl-
le utan den ock är grttnb, famt wärfar til alman förmon
mycket uiwå en annan rarings trcfnab och bestånd Cap. 7.
§§.4/6. Desi upmäfffamhct förtienar alfså 1:0 af Schäfferier
i Finland anläggas efter Climatets bestaffenhef. 2:0, 2lt til*
räckelig undcrwifning ej tryter ont teras ans. z:c>, At fcdan
en god Fåre-art i lanbet blifwit ittförb, ben ej må degenerera,
4:0, At i början Lanbfman igenom upmtintringar ledes och
wänjes wid en rätt @d;äffcr!c*stötfel, på det sedan upmunt-
ring åstadfommif förråt» af goda Schäfferier, nyttan igenom
siraff och piift må funna bibehållas. s:a, At @d*äff«rie-af<*
dragfen rätt wårdas, förwaltas och nyttias.

§. 2.
Efter Climatets bcstaffehet i Ftnlanb, få tyckes Schässe«

rler af En^iste Får, här i fmmerhet böra upl;ielpas- be
D f3pan»
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Spanfke trifwas wål ock ; men i bttta norbliga Climate falla
de Lanbtman för kostsamma at unberhålla,at ej förtiga, bet fol-
ket här iLanbet ej funna hafwa af bem meb beqwämlighet, få
mycken nytta, fom as Engeiste får Cap. 2. §. 2. Hos geme,
ne man, som ej äga förlag at strart inrätta Engelske Schäf-
ferier, är i början bock mycket uträftabt, om be wänias och
unberräffas, at tit sine Förwanblings*(Schäfferier Cap. 2. §.6.
nyttia goba Engelste Baggar. Uppå några orter i österbottn
Cap. 2. §. 4. funna Får af Ungerst och Hollendst att un*
beihållaé, famt uppå be måst afiägne norblige orter i Fin-
lanb, blifwa lämpeliguft, at inrätta Schäfferier af isländske,
Får. Cap. 2*. §. s.

§. s
Hwab unberwisningen om en rätt Schäfferie» sfötzel an-

gåt, få tärer fnapt något Dtife finnas, bär mera förfigfige
och hälfofamme författningar äro wtbtagne i befta änbamål,
än hos of) Snrifeé. Inrättningen af Schafferie-Scholan i
Alingsåhs , ©d)äfferie*inftruaion (a) och åtffillige andre,
tib efter annan utfottme Konglige förorbningar rörande ScHäf»
ferier De tala ötwecliubt om ben upntärfsamhet od) ömhet,
hwarmeb Höga Ofwerheten behagar wårba od) upmuntra
Sd)äffcriernes upfomst i Lanbet. Så wiba i Förften*
domet Finlanb meb Alanb, bock nu för unberwisning i Schäf-
ferier, enbast unberhållaé 3;ne Provincial Schäffrar, od) i det-
ta Lanb, fom består af 3000 qnadrat .mil, och hwilfet sålebes
nr llfa stort meb Franckrike, famt större än England, otttö-
jeligen af få få personer, Schäfferie unberwisningen od^hanb,
hafwanbet tilräckeligeu fan stötas; Så torde Höga Ofwer-
heten bock framdeles finna på utwäg at få öka stife nyffige
Ooconomie Betienferé antal här i Lanbet, fom ock lärcr det
befinnas nödigt och nyttigt, at Cec-onomiste hufefyner ,
och en hop andre Oeconomie mål, hwilfa nu af Krono Be-
liente i anfenbe til deras föröfte mångfalbige fystor, fällan och

albrig
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aldrig blifwa werfsialfe, de§e Oeconomie Befiente til förmäla
ning updragas. När en sådan författning (Ter, funnq Pro-
vincial - Schäffrarne få igenom underwifning fom Antbets
myndighet äfwen mera än härtils främja ängskötfel od) åkerbru-
fete förbättring i Landet, fantt derigenom lägga rätta grund*
til Schäfferiernes upfomst,

$. 4.
Af de redan i Landet anlagde Schafferierne ej må degen?-

rera, så har Lagen och sträckt sin upsigt t>ärtil derigenom, at
dels efter £ongl. Förordningar, både de hugnas med Premier,
fom af StånbSpcrfoncr försälja goda Bpanste eller Engelste
Baggar åt Sttlmogen, fom ock understödes Allmogen med un-
derhålls Premier fil deras föba, samt är pltft äfwen utfått för
bem, som i Byelag igenom Finste obugelige Baggars under-
hållanbe gifwa anlebning, fil et anlagt Schäffcnes degeneration
vch förwärring (b).

§. 5.
I Finlanb har i anfcotbe tit ullens foryttring ifrån afläg-

ne orter til Manufaaurer, bet mycket hindrat, at be samme ej
kunnat få fil tmobfing, fåfont Rudimaterie, ten fina till, fom
redan wärfeligen fallit i Landet; utan har den til ofullkomlige
landt-stogder blifwit anwättb od) mitzwårdad (c), Seban bock
nu mera efter Hans Äongl. $flaj:tt Nådigste Författning bå-
be åt Manufaauristen och ulffälicttcn bestås behörige upmun-
trings Premier; ben sina ullen efter behörig wärbering i Stä-
beme äfwen upföpes for Manufaauremes rakning, i fall ber-
til afnämare i orten sig icke stulle infinna (d), fö är benne
betybande swårighet för (Schäffcricritcs upfomst lyckeligen un*
banrogb, od) lärcr nu hwar redlig och sitt Xosterfanö älskande
medborgare ej underlåta, at nyttia Höga '.Ofwerhctens wärde
npmuntringar til gagnelige @d)äffenerö utförande och under-
hållande här i Finland.

36*©a



28
För Snhämffe M-l^anukaur-l blifwer ocf fwmbefes

llyttan af Landets Schäfferier betz större/ i fall Ullgarns-spin-
nerier hots O§, fafom i England och Frankrike steft, forläg-
Zes up i Lanbet , och Slllmogen tilwanies famt upmuniras ige*
nom Premier eller på annat fatt at anwanba wåra långa will-

ter bttat och qwäflaf til * fpintKrier för
Ivlanufaaurerne.

(a) Kongl. ä)Jäj:{é förnyade inftruaion, for Ptovincial Schäffrarne i
Riket <if den »8 tunn Ur 1750.

(K) Kongl. £D?aj:t^ Föi^rdtitng angående Premier pa fullgoda F3r flf
den 2; Septembr. Ar 174

Kongl. Brefwcf til sanitelige Landshöfdingarne om Schäfferiernes fort'
tplantant>e af ben 28 januarii, ,7^7.

KiJNgl. Commcrce (nitezii irculairc - %>Vtf öf Uti 18 J«n«> l^sZ. yH
Frovincial (gc|)isffa'f> inftru<3ion 12 §.

(c) herrvirect. Cneiffs Tantar ont hushållningen i östcrboffn. pag. lii»

(<l) Kongl. MatXfs ÄUBbflotelfe angående limfes till hand. lens befräm»
janfce af den »o Augufti 17^7. som ock Kongl. Maj fs författade
Kcgicmentc för ull roarderare t Sfädcrne af tx» 10 Aaguft!, sanum Zr.

G. A. H.
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