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I- 3. t-j.

■$t Inwm.arenc. uti et Land hafwa lilräcke-
ligell föda och fläcer, kan man med fogfäga, det
de lefwa i möjcligaste U:xJcfa\istt uti timclig måt*
to. Bland de förnämsta wagar, som föra et folck
til denne lyckans grad, aro, ndfi Gudsfruktan,

Åkerbruket och Bostaps , stjötseln. Dej aro fädane grenar afé(.ndt-st'iotfdn, som med hwarannan fpnaé tasia om företräde.
Lika äldriga fluter man dem wora af Gen. 4: 2. Dock wet
mal., at Åkerbruket mer än sällan blifixnt någon tid idkadt
utom Bostaps-st/ötsel: men twart om sinne wi exempel där-
llppä, at^ mange lefwat med Bofknpö- stjötseln allena, utan
ringaste Åkerbruks haft), fäfom de Gamla Bc^cl,er, Se luft.
Lib. 11. l^ap. 2. §. 3. Sa närde ock Patriarcherne fia i syn,
nerhet gmom Bosiapen; Sa gjöra an i dag wara Lappar,
famt flere folcksiag bäde uti Afien och Africa, Häraf kan man
ait}i\ aftaga, at Mennistjan lefwer ock genom Boffnpé-stjöt-
seln utan Åkerbruk: Men den för syndenes stuii förbannade
jorden kan ej bära nägon för mennistjan matnyttig säd, med
mindre Hon bliswer wal omlagad , famt af Bostapen gjödd
och upbrukad. Haraf ommer fördensttlll det , som ordspråket
lyder, at Äng åt eller kallas Äkcrns Moder, och bör för-
stas genom Bostapen, Ar altsa Bostaps jrjötfeln en sädandel
af Landt^HwshaWniligen, som bör winua hos 06 den första
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2
och största atanckan. I gnmt paraf hofwa ock alle gode

hållare i mätt Land tragit försorg, of ärligen staffa fil-
hopa f5 mycket Boskapsfoder, hwormed de kunnat öfwer den
länga wintern föda nägon mycketthet afe

Boffap, ehttru stikt
hos de fiosto hartils ej stedr med den försiktighet, fom warit
möjelig. Icke testo mindre hofwa gansta mange ringa trott
sig ont Boskapens b.qwäm.igo ffjötfel öfwer Sommaren , hwtt-
ht nogsitmt ffönjes, dä mon iblond annat städar deras Be-
tesmorckers stora lagerwoll, de der likwal pä mängfolt sätt
kunna förbittras. Dä jag uti följande blad hor wogat röija
te fancfetr, hwilka jog pä refor och ffogsganger i fiere Sok-
nor har i Finland e

aitat om fogde Marckcrs förbättring, be-
ter jag den O. L. oswerse met swaghet.

§. i.

(TOvS^Unöe ing uti den kortthcf, fom mine omständigheter
mig rifma , miso midden of den nyttan, fomC(yl/(l Boffopen hofwer med fe, fornt den montrefnod,H<9>H. en e.oÉ od) olilräckelig, och de-i trefnad d.r.mot,som

en god och tilräckelig Betesmorck filfynbar Boffcpen, stulle
fåöont tilrdckeligen förestallo Dig, min Lösare, nödmandighe-
fen of Befesmorckers omare hafd uti mårt £anb.

e sctoelet!» o-
umgänoelig är Boffopen för ost, icke allenast ot giödo oeh up-
bruka Akem , utan ock at omedelbart flada och föda oh med.
En mer on omistelig nytto hofwe mi of Kreoturen mib refors
anställande, fomt onbro fohror cd) korstor. Skulle en Londtmon
mara utan Boffap, och med fpoden i honden nätter ocf> dogor
gråfmö i sin $tfer, fomt gjödo den, fom f)an dä kunde, och
sielf flnpo hem Bronnmeö och Timmer, kunde hon oldrig i
de§e Nordligo länder beqwämligen födo,och aldeles intet, hälst
Någorlnndo tilräckeligen fltoo och marmo fe Slikt öde ho-
tar mårt kära Fädernes-londs Inbyggore,der be ej befiito fe,

ot til-
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at tllbörllgen nära och ansa Bostapcn. En allman klogen
föres i w.n-t kora ffatcrnes land öfwer Fol.kbristen. Swära
siukdomar gä femmål ofta i fwang hos te fa Inwänore; De
lida des utom ofta hunger

e och nakenhet. I w-wt käre Fädernes-
land , halst uti Finland , ar ymnig förrad pä tjcnlig marck til
Åker, alleliast Bostabs -stjötseln, såsom en grundwal för Åker-
bruket, först genom Mgs-ochßetesmarckers förbättring, kom-
mer i stänt. Sker tctta , st ar man , nast Guds Försyn , säker,
tet har finé Bröd, Sofwel och Kläder; Dä hafwer folck en
lyckeligare frefnad; Dä fattar ojVpcn Utlondningen behag at
sotto sig ned i wärt land. Det ar en ofgord fak, at i Fin-
land kan met Hö omöjeligen och aldrig födas tilrockelig Bo-
stop hela äret öfwer; Derföre or det notroantigf, of wara
försedd med fätane marcker , ter Boskapen katt betas om Som-
maren. £>d) fom tet ar gansta nyttigt, at hafwa got, frist
och fix'äckelig Bostap, fä ar tet lika nödigt, af, jemte got
och filräckelig Winler-ons, hafwa godf och filracfeligit (Som-
mar-bete; Ty naturen wil alfid hafwa sin anfjnfng och fitt
underhält, fä mal om Sommaren fom Winferen, om ten
annor*, stall fjena ti^def ändamäl , l)an ar ämnat til. Wilje
wj se på Mennistjon, fa finne wj, af der hon ej alla tider
har en jemn stjötfel, eller stdan, fom naturen fordrar, fä blir
hon offickelig af fullgjöra den plicht, fom naturen henne an-
nors förestr.fwif, och förkortfar beklageligen sina lifsfcagar.
Wända wj otz til 3nwänarena uti det wldtutsträckfo och här-
liga £Båvtri?et, se wj, of de gronjfas härliga, dä dem intet
fattas tilbörlig näring of de fyra EJementer, och blifma uf-
wortcs ostadde: Men hafwa de nägot af deras näring någon
tio faknaf, dö de bort, hwarä man hade exempel är 1757
tä wotnet i jorden, för den storcko forckan wordf förmittjfodt.
Det famma händer ock ofta , dä de utwärfes pä nägot fått
blifma stadde. £>m te ock icke tö stroxt, utan man har än-
nu tilfälle at anfa tern, och bjuta til at bringa tern i fitt förra
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tiand, sä do de ättdock ofta med tiUen för samma orsak; Eller
åtminstone blifwa fållan fä frodige, si>m te warit förr. Sam-
malunda är tet bestojfadt med Kreaturen, hwilka, dä de om
Sommaren gä fwonga och forna , blifwa de kraftlöse 06) kincku-
ge, famt kunna fällan med det torra Winter Fodret mera fil
(itt hull bringas. Hafnxi de äter ett b.swärlig Wallgong, fä
de ofta Benbrott, blifwa utsträckte til Senor 06) ådror. m.
m. Felar dem filräckeligit och fundt wottn, ellcr Mareken bar
sädane ©rosarter, som för Bostapen äro ståtlige, ådraga de
sig ätstilliga aitstöter och siuwontar inwättcs : -htvod gagn mä
man dä wanta af sin Boffap. Ätstilliga Bostaps-ffukor och
krantpor funna wä. ofta botas; men jag tycker det är bättre,
Ät aldrig behöfwa nägon Cur, än genom den fomma hela
nägot: Dertil med hafwa ock sidane ('urer hartiltagö mycket
fällan fpeffatg. drrfarenfieten har allaredan beflageligen begynif
wisa, huru Bostapens godhet mäst öftveralt uti wätt Land
årligen aftager. Santma erftrcnhet wifar, at Bostopen tager
ett anseenlig stöt til fin godhet, ej allenast dä fodret wid flu-
tef of Wintem blir alt for knapt och uselt; utan ock, fetan
Bostapen siuppit ut p.t mulbetet, och innan te fatt frihet at
efter HobargnittZen komma i Ängarna. Pä te fiästa ställen,
i fynnerhet när torra Somrar infalla, ar Mulb.fet fä magert,
<at BojTaoen näppeligett kan ter uppehälla tifwet; Koomo sij-
31a af och gifwa riltgo eller ingen mjok; Dragarena blifwa
snaftlofe, fa te lita o/to fä mycket häraf, of tet ymniga bete
de fedan funna fä i éngarne^, och det goda foder dem gifti?es,
sedan de kommit i Hus, ej ar i stänt at återbringa dem til
deras förra godhet. När man ock något litet eftertäncker, hu-
ru Betesmorcken hos osi of de fläste hont)teroö, fä mä manhögeligen undra, at ten fan hafwa pä ftg fä mycket bete och
gräs, fom der finnes : Creaturen gä derpa hela Sommaren ige-
nom i forcka och wäta; med sina fötter trampa te i wsf wä-
derlck sönder grä^itterne, l)xmaf de oftg yiäste dö ut: Deras

ständiga
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ständiga gnagande tilläm fällan eller oltria några grässtag at
genom ftöcmde föröka sig. Gräsarterna oro mal til en stor
del perennia, cficr stä år från år »af fomma rot;Men Botani-
sta grunder och dagelig förfarenhet wisa, at de mer och mer
aftogo och tijlta bort, om de ej iblant fa föröka sig genom
ftön. Gemena folckef som i synnerhet haft of giöro med Bo-
ssops-stjötseln, ser det, men deros enfaldighet tillåter tern icke
brtlfo den billiga efterfonckan, of eftersinno orsaken til en flik
Bostapens wantrefnad. Somlige of dem stämmas ock icke,
til förläggande of yelsosommo föreställningar, säga: Man hor
ju Ufwat förr ock, fornt haft fin utkomst, utan farte.es för-
bättringar och nya inrättningar; Men l)mars 06) ens tilstänt
utwifar snart, hurudan utkomst hon hofwer. Som landet
pik årligen mes och mer bebott, st fortras ock mera mulbe-
te: och hor i förriga tider Mulbetet ej worif st befwarligit
fom nu, ty mitzbruket hor gjort tet nu filen stor del obrukbart.

§. a.

fp^Kogen utgjor nästan pä de flasta stallen hos otz den dry-DH gaste delen of Betes-Morcken, under det Angarne äroM^ hägnade; Men hwar 06) en, fom har gått uti Skogar-
ne horiFinlano, lärer funna nefa, tet et stdant JSfogarfl
mif.bru£ öfwos nästan oftoer alt, of dä något warcke hugges
06) aflamtoé, lämnas tredje delen eller Ijålffen, jo ofta fwH
tredje delar och mera of trädet liggande qwar i Sfogen. Dä
Bränn-wct ock onnot hugges, lämnas Skotorne och Qwistar-
ne hijt o* filt knngspndte. Öanteligen många frän, fom fäl-
les under Löstackt och Nasiverfiånings titen , upfylla och orena
te i gräswoxt onnors härligoste ställen. Härfit komma te
mänga windfållen, hwilfo antingen första af storckt wciter
blifwif nedbrutne, eller först of forelten fil teras stam och
totter fatte, och sedan jemroäi of lindrigt water, ja ock af
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sig sielfwe nedbogde; V.ed et ord : Skogen ser p"i mer on män-
ga ställen st ut, fom wore dar gjorda stora förrhuggningor,
nästan fom man ärnat at förhindra en Fiendes framtagande;
st of Bostapen med plats, och pä mänga stallen altens intet
fan fomma fram. Det ontro stallet or åter fumpigf, st ot
Kreaturet mä alt til benen sjmtcka i ofjo, och fäfebeé anten
wada öfwer, eller blifwa ofta foststä.nde. Det tredje stället,
tär Bostapen stall tåga from , består of Berg och Steni-
ga Bockar. Når nu Mareken är st bestasiat, med hwod
beawämlighet stall då Bostapen gå där i Bete ? Jag me-
nar, den wil haldre låta iblond blifwa ok äta, on gå i en st
besvärlig och fohrlig -morck- Man hor ju funnit, af>
tor Betes-morcken är i fiere telningar, af hwilfo den ena
or ren och beqwämlig at genomtåga, ehuru litet Gräs där
woxer, och den andra or upfyld med 2Binb ontro Fäl-
ten, Berg och Morotz, ooffadt Gräs-wäxten altrig ar st ym-
nig, BostoPen då altit welat åt ten förra, och ej utan twång
til ten fednare. Ty då Kreaturet stiger öfwer Trän och Qwi-
stor, domna detz Ben, det får Senodrog, fornt sträcker sina
©itor och Leter. Jog hor fje.f ofta fedt, ot tå Kreaturet ha-
stigt stigit öfwer et träd, hor tet pustat, fornt welof terpå stå
och hwilo en stund. Om fumpiga Morckers ffodelighet stall
from-bättre wifos. Betesmorckens orenlighet är jemwäl der<
före jfatelig, at Kreaturet icke fan komma untan, utan måste
nödtvändigt gifwa sig fil rof, då det af milltjur anfätfes. Det
händer wäl ofta,ot något Kreatur ,'emwål på jemno

e och flacfa
ställen blifwa of willdjur färgade, fönderstitne och^upottte; men
en flik wådo kon dock med stjäl enkannerligen råknos til de
förre eller orene ställen: ty de äro de somme, som g.ömma
Kreaturet untan för Hertarneé ögon, of tet kommer stledes at
lämnas ifrån Hjorten. Skogen är ock ofwerolf bedrägelig
horufinnan, Jjroarom mera frombätfre. ©fulle nu Sfogen
blifwa unterqwistat, och fillifa rånfat ftän flife ofwonomtolfe

netfoll-
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nebfollreoch fåltfefrån,hwitfa fil största delen tjena til bränn-
wed, och borde med flit tertil famlat at fil båttre bebo/fporo den annors nog hos o§ oftjnonde Skogen, hwortil itu
länningens forgfallighet och e^empe! bör o§ förmå, fe l^2Z.LiTHAADERs tonckor om nödwändigheten of ©fognrneé bättre
wärd i Finland §. n, st förmodar man, Betesmarcken blef-we åtminstone en god del beqwämligare och säkrare.

§. 1-
Ggy Ag wil stroxt, ester min i fftffa §. gjorda lofwen nägot
Cffr orda om en Skogwuxen Sgetesmaref. ©en or intet

'** til bete st got som en öpnore Morck. Th tet ar te-
konf, of planforne stiga til fig tet sinoste och froftigoste of
jorden, hwilfet uti stugga hworfen of ©ölen, Wädret eller

oltid tyckes funno filbörligen
efifret)as; Hworföre

alt Gräs, fom i stugga upfommit och woxer, gemenligen ej
finnes för Kreaturen st halfofomt, - utan understundom föron
fofor hos dem många hostigo Anstoter och (Bjuftomor. Det
or fanf, av Gräset ien stuggig marck är långt mjufore och
behofwer minöre bitas och dragas på, an det, som wäxer på
flacka falfen; Men erfarenheten wifar dock, at Kreaturen ofta
ej fmafa st begorigt på fåtant, der ollenost onnot på öppen
morck ärat fifaå. To märck: ©er Bostapen betes i Skogen,
om då n^got öppet stolle förekommer, hofwo Kreaturen gnogot
©rofef infil Nötterna : Men i fota Skogen och mit Trod-rötter-
ne, nägra flögs Trän undantagna, fom rott nu stall omröras,
kommer Groset nog ofta til mogenhet, ollenost det ei blifmer
ncdfrompodt. I Sfegorne fofnor Bostapen ofta en frj luff,
fom icke litet bidroger fil deros oholfa. De oändeligen många
lnfe&er gjöra ock Bostopen stor oro i Skogen. De§ utom
oro Sfogorne beswärligo at drifwo Bostopen igenom och fohr-
lige for Willdiur, ty man fan der ej fe långt. Den unga
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©fogen liter ock mycket genom Bostapen, emetan mänga wockra
Telningar och Hntnen blifwa fönderbtutne och upatne, Rötter-
ne trampade och sargade, st ot Trän derför.Dfto ej funna erna
ten mognat , längd och tjocklek , som onnors wore möjelig. Utafalt tetta mil jag stuto, ot tet wore icke allenast nyttigt, uton
ock gonsto nödigt, ot Betes-mareken stod. för öppen luft utan
mycken Skog. Härtil gifwes i Finland tilfaik nog, utan of
©fogen derigenom blir sörminstad. Ty har finnes alt omfring
gansto mänga stdone Morcker, af fm.ilfa Inbyggarena nu haf-
wa aningen nytta.. Somlig, of dem bära \UI Mäfa; som-
lige litet starr och Ängsull : Nägre oro öfwergrodde med någon
Ahl, Pihl, <2K_>ite, Björck ock Gran m. m. te der lifwäl
oro dels st fmå och torre, tels ruttne, of te ej fil någon
märckelig nytta funna anwändos. Men blifwa siife ställen
ränstte ifrån deras förre otugefige wäxter, och sörwondlode
til Gräs-och Härdwoll, fan Bostopen med mycket större be-
gär stilla stående där föda sig^ än i Sfogen här och där fom-
lo strån jjela dagen, och lifwäl gå om aftonen hem fwong
och fonn Uti stogorne finnes afwen här 06) der större och
mindre jämna platfer of stjön jordmån, hwilfo med större for-
del och tåfnot funte rötjos, inhägnas och onwänta^ onten
til Ang eller Betesmorck,on of låta dem stå bfmermåvta met
©fog: Mon funte, alt efter omständigheterna, anlägga fiere
fåtane i ©fogen, och låta Bostopen om Sommoren beta 3»
eller 4. togor i hwortero, alt efter teros storlef och Bosto-pens myckenhet, jjroarom mera längre net. Härigenom, for-
motor jog, funna ock åtstilligo fluf or och fohrligheter hos Bo-
stopen förekomnas. Den inwändningen , at Graswaxten är
ymnigare i några ©fogar ontpå flacka fälten , 06) at Betes-
morcken genom

t
Skogens ofrödjonde stledes blir förwärrod och

ej förbättrad, förfwinner nu of sig sielf, då jog redon wjst,ot
stuggegräfet icke är för Bostopen st Hälsosamt 06) begärligif.
Ingen kon med stjäl fåget, at ©fogen övergår öppna Fäl-

ten



9
ten ut. grosfcort; Dock postor log icke heller, at alla Trctn
isron cn til Bttct omnot morck stola afrotjaé, utan böra nogra
lämnas har och ter sioende, fomt witzo slogs Tron efter om*
standighetcrno planteras Hl, til stjuhl för siarckore Solsten och
blaswotcr, fornt o. befordra graswoMn. Borrtron, som Gran,
TM och Een boro ter ej totas, ty te aro en sommelplofS
för Bromfar och ontro Bostopen stateliga infeäer, fornt
hindro och utöto groswortcn runtt omkring sig, och i tes stol«
le befordra mGon til watt. Jag hor erfarit, ot Kreaturen in-
Ut olsta tet grdé, (om woxer öswer éf-Hdgg-oci) Runn-
rotter: men gnaga desto närmare ti! Ahl, £int, Hosiel, Wi-
de och Pihl, Fennis Roito; försmå ock ej t>em, fom wora
wit Björk och Asp; Hworfore of tesie fctnore fan och bor
qworlomnos, eller sedermera planteras , i fall fdtane Trovsiog ej
tilforene po ten marcken wuxif , to teros blöt och stugga pä
en kort tit förtoontla en sämre lortmon til bättre. Da et
ftareff storm *efletr urwader upkommcr, fan wol ej Bostopen un*
der te fa Träns stjul fufldigen bärga sig; $?en fo gifwes icke
heller po mango ställen ttlsolle ot gjöro sa witlyftigo fdlf, at
måtxtt met hela ftn fort kon bryta on: Der.ilmet woxcr jcm-
wol Skog pa 0110 fttor omkring, st af Bostapen i siikt fall
kan ga pd en sito wit Skogsbrynet , halst wi hoppos, at ten
Högfte förlänar otz sicra kloro och lugno tågar om Sontmar-
ttten, an mulna, falla och fullo m.t owlter: $frcen re-
commElicjsres Oflfen te as Herr Öfwerfte Lieutenanren BOIJE
uti vcs forforna Swenssa Lantchushollore teffrefne stjnl eller
tok och hus, eller nogra ontra tyltko, for bote större och
smärre Bostop och nngnof, ot fa go uti om hetosie ttten på
dogen, fomt eljes, to owätcr infallo, ot terigenom förekomma
fyoatjefymta annars of fiarck hetta eller fwar waterlek lilstö-mu smkdomar,

5 4,
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§. 4.

(Tg^TlMigftåteé l Sintont finnes md. flcicFa och öptta ftcftr,
JSl© hwilfo bara ndgot ymnigt wisto gräsarter, fom funno no-
MM gorlunta behago kreaturen ; Men jog pdstdr tock, ot
fsdone, jemte ontro fumpige marcker, oro ofta mycket stateliga.
til mulbete. Ty «fom det, fom is. a ndmntes, ot halst iiti
wdto dr, fornt hwar höst och wdhr, fan kreaturet fd ftuncfa in,
(Åt man mdfie trogot up , fimatigenom tes lemmor icke litet bra-
kos; fa hdnter ock, ot fa ofta bofföpen gor utl trock och äfjo,
foftnor wit teros ben en hop orenlighet, fom förorfo^ar ffabh
och stors, hwilfet oflmånt dr mdrff hdlst po ungnöt. Ko-
fpenorne oro fomma öte unterfaflate, Wdton gjöt tesufom
pd ofl bostop flosworne ntiufa, fa ot om te komma feton ot
gd pd ndgon fantig, stenig eller onnon storp jort, fa te oftasddont qwol,ot de ndppellgen kunna gd och sid. Witore ndr
et kreatur gor i wota och dsia, trånge; raatnet sig unterstun*
tom, ute>n at undergå den sörwandling, som onnors ffer i mo-
gen, igenom huten uti köttet, hwilfet, tor Honda, fan fciDraga
til fttJLiOnot, wottusof, hosto,stmt ollehando sorrofnelf. och öp-
ningar pd kroppen: td foges dfraen freoturen sa lötz, fd snott
de om hösten blifwit tnftaflate, hwilfet icke aflenost tet exem-
pel som ex__r.e-2. uti fuktiga fähus , ufon ock td kteoturen för-
tore tdfwigf och mått foder, tyckes intyga ; men vafwlg och
pinrfonte jort bor tdfwigf och stinckonde gräs. Man ser ock,
ot boskapen sielfwo långt hdllre woljo ut, ot beto pd hdrdwoll
dn pd foncka ställen : hwor hushdllore wcf ofwen, of et lotz hdrd-
tooflö spisar dt kreaturen mera, och gifwer bättre kraft, än
2 a 3 latz starr eller pd fancka Ängar och i kärr wdxf foder.Följet förthenstull af olt detta , ot tet ar ganska nödigt hctf*
wa en torr bttcsmatf, td dfwen bostapen fot longt mtro
styrcko. I fyntmhet met hwor och en, of, om Hastar , Far

och
*» " *~»-t
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Och t^effcr es hafwa fort mulbete, marckes wantrefnaten mer
in ögonstenligen.

§^ 5-
OM^T gjöro mange os de t soregdente §. §. fil befesmarckMM forcsiogne och nu dels föga dels olveles intet nyftjotore
-H^A magar, farr och moragtil hord-och grdswall, dr pd
te masta f.åtlen gansto mojeligit, lått och ej särdeles fdftfamf.Angelägenheten, ot detta företages, or i föregående någorlunda
roist. Detta tor icke fosto en Landtmon heller mero, on te
dogsworcken, fom tjan nu, tels förfummar i lattja, och tels
onwonter til ttdgro mintre nyttiga och ofto stoteltgo gjöremdl,
fdsom Swetjehygge , hworigenom de frodigaste stogsporkerne öde-
laggeö, och bonden (stadon, som stogen lit>er oberäknat,) fål-lon hor sitt orbete be.altt : icke heller funno st högldntto marc-
fer tliftoo gjdrno gräsbortige. Det or mojeligit, ot tege taas*
worcken dro filrock-lige fil berörde nu obrukbore marckcrs föråt-londe; Tt) ten lilla och odugeligo ffogen, fom nogre of dem
o'ro öfwergrotde met , dr snart ofrötjot, och amen stft i hö-par och upbrant, eller, fom gagneligare år, hemförd til bränsle.Det förnämsta blir, of vet suro och osundo rcafnet oftoppos
genom dikonde ; Dock Idter sddont jemwol småningom beqreåm*
ligen gjöro sig, holst naturliga bockar, ehuru nu fostgrotde,
utur te flåfia förr och mdgor utfollo. Ej heller md ndgon
fdtto större worde po te horwit nödigo rctstap, on orbetet
l början förer met ftg gagn. Nar motne. or offoppotf, begynner
morcken ester hont förwondla sig i gros-och ha°rtn.ali,och te
sörro mintre nyttiga och otugeW mårferne offogo. Mon kon
ock, (etan rcofnct dr nffoppatt, uti logom torcko fcortfroeta"mdgon, td ten verof blifraante ostan icke litet giöder och gjör
morcken frugtfom* Hor man ldmpcligit, eller gior et rdttwcchlB H utai
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4tias wiga af de slags hiftön, fom Herr Oeconomi* D.re#eure£
och Cherriis Profefioren GADD Uti O.^ c>m Finsta ÄnH.
fijötfelns h'nöer och hjelp 2. astetn. 46. le. §< §. recom-
niencler^t, ot befå Me fwette morcker met, kon boffapett
efter et dr hafwa tar sin fota. Alle flike morcker beslå wd<
icke af famraa jortmon, och foljakteligen dro icke lika frugtbo-
re; men om te icke a&e tugo fil dng , fd tjeno te tock til
betesmarck: ft) bostaps trampn-ngen i rattan tit stedt, jämte
te i 3. §. recommenderade träns planterande, dr mågfig oi
gjöro en tylif morck tämmeffg bäronte, holst man finner, af
fontmoar , ter bostopen fjoff sin wog öfwer, hoswa togif nä-
got gros. At wotnet, fom of fogte morcker blifmer utletf l
ftöot och dfmar, cl md tilstynto te btedewit tern t. bddgna
byar fil dker och dng ndgon s?ata, hor wåt Höga Ö.werhet
redan framföteåt genom- gorgtfeningen begynt förekomma,.

§. 6-

A^N stor olägenhet har bostapen pd dtstillige ssollen hor l
3Ä Fittlond terutof, ot te måjle gä halfwo fil hela do-

gen om ten hefo sommaren utan tricfo. Just terutof,
menar jog, harstammar til en gonsta stor tel ten fwdrafommotfiu?an, ten farliga bostopspesten och forftoppdfen. ©i
finne ot en orbefskorl, ehuru hon intet folf förfarer, ej" fan pd
ndgof stff borga ftg uton tricko om sommaren. (Éå ffafmdfr
los dfwen bostapen, fom dr hela tagen i rérdfe, och faller
omsiter of wohnmdftighef, ter ten ej får tricka at fwolka
(ig met. Mon hor ju fett (freafur, hwilcka, td de uti storck
fommarhetfa gdft ndgot långe uton tricko, follif knoll och föll
döto neter , och fdlunto teros hel hastigt störfat : foorno sij-
na lamwol otroligt of roatfubritf. Not kreaturen omsiter
komma fil wofn,tticka te för hastigt, som icke ljfef ståtar tern,

och
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och femte tef förta, dr en filrdckelig otfaf til waifu-röd-och lungstsett.
Denna olägenhet fon met ringa möda uti roorf länt förekom*
mos, cmeton pd te ftdsto stållen finnes en mt)ckenhef of fål<
lor, hn.ilffl renfode och uttifote gifma Ut behogeligoste wofn.
Skulle dter ndgorstodes el woto filgdng pd fållor, fd oro
tock under lortyton odnddigo wottuddror och tdnnllor, te
ter med mojelig fostnot och besroot funno upgrdfmos, forntfdletes inrättas roaffubrutwar, hworufur Herden fon met et
tertil fjenliaif wdrcktyg öfo uti hoor för bostapen. Sddone
källor diet brunnar böra wota so mango, af bostapen fdr
tricka ndr ten lyster, eller åtminstone $. gängor om tagen,
neml. första gängen ungefär fl. 10. f. m. @etan fl. 1, eller när
\)å\fi te meta unter teras hroi.o-fit, och sitst fl. 4. e. m.
Skulle Betesmorcken waro wof och fumpig , behöste wdl ej
treafuren tricko fd ofta, och td te fdtont farfmate, hiffote
te sielfwo uppd, ufon of folck hate befwdr .met wattubrunnors
inråff mte; men en fddan morck dr reton i 4. §. bewist woro sto-
telig;Hmarföre ingen inmäntnlng i fa måffo fan mer hofwo rum.
Dertilm.t, om bostapen tricka utur te fura woftupugorne, in-
tricka te sig mycken ofunhef. Det art rföre, som mångfaldig er-
f&rengef mifar, gonsto ongddgif mit betesmarker, r. At ter stoffa
filrdckeligif jo öfwerflödigf mafn; watn måste msta foon alle-
städes, fom fsn påminna henne när hon det behöfwer tik
llstmnc/heta fommaren, bwatiQenom mjslfen i proportion
ökas fager Herr Baron BRAUNKR i ftno tanckar om H»
ter och Äng edit. 3. P ifi. 2. Af tet dr fristf och hel*
sofomf rootn ; dnnante- och fållwafn o'r bost : Der f dllronni-
lax åro, kon man fd onldgga maffutammor för bosTopen. ae
fdllednnilan löper mitt igenom tammen, hworigenom wafne.
ter oltit pd tvist fått dr rinnante. Stillostoente watn taget
i fommarheffo röta fil sig , blir illa luftonte och upfyltt med
Mhonta infeer, hworaf en stor tel dro för bostopen min-

fä " dre



14
Ay hdsosommo. Broddarn^ of dammarne boro foata long^
Jluftante och ej tworo, ot ingm olycka med bostopen ver kat.
ste. Wit Jhofö fonurno boro Be.esmorckcrne so inrättas, at
bostopen ibland kon \å dricka det fatta hoss.wotnet, fom fom*
martiden gjor dem mycket gott..

§"7.
Äss\s-* wtm nu fdletes , som bege enfaldige blöt innebollo,
Ss4s lägger sig winning om Bettsmorckers möjeligo förbot-«J'" tting< fon Mi Finland, .nås. Wuds wålffgnelfc, och
feton ångarn, åhven wunnif en tilråckeligore nord, sidas dub-
belt fd mcrfen bostop, fom hor mt sintKö, ja ntero , och
tef mycket lyckeligore. All ten nyttan, fom ii. §. nämn*ges, filfalkr td wtgerligo fantet. Dertilmet hor allmogen ten
lifon, of ej behöswo unterhdllo så mdngo hertor, som nu nö-
digt farsh-Oé: Ty td kon en person hoswo hdo hjorden
l ögnosifte. Uti flere Intdningor fan och bör tetesmarc
fen td telos; hworof följer, af, när Bostopen gor no-
gra togor i ten eno intdntngen, te andra td wockert hin-
no filtogo i gräswdxf. Hwot otrolig sörmon man hor os te*
tcsmotckens indelande i ffere fmorre delar, och of, td Bosto-
pen beter utt ten eno, te ontro fd woro, fornt huru fddont
astelande beqwdmligost fan ste, finnes utfört uti Herx Baron
BRAUNERS tonckar om 2(fer och äncj, 3. Upl. p- 149«
och följonte. Af just pd allo orter i Finlont om gärto får-
stiltf eflet ofstångo hwot togs'betesmarck söt sig, tyckes wora
en fåstsom fåfänga, emeton en hel foton indelning på så stal-
len hafwes i et ögnosifte, eller, tet ten ock fd wore, dr den
lifwål po fiåsto stallen genom Backot, Böot, Skog k. stild
lstdn te antte. I Finlont behöss ock oltit en Herde jcmwäl
sot otjuteno stull, hdlst ten ej ännu yppats, fom tern istän
<fttfv. land tan «fota, och td bör ej Herten nöta fina togar

i lätt*
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i lättja, utan (lyra Bostapen pd teras wiga wägor; Dock,
der belägenheten sa är, bor man onfe Herr Baron BRAUNERS
försök i tes tanckar om lifet oäo Äng, 3. Upl. p lyt»
Något hinterligit honttworck bör ej ttllotos en Herte unter
woflgången, fy sddottt föthtntrat. honom mårcko ot turens state-
Viga onnolkonde, och gifroer tilfälle of hålla Bostopen länge in*
nestängt uti tes hwiloställe- At ej omgdrdo Boffaps-ljmf*
lotne, uton låta Bostopen här och tär t morcken hwilo, hor
sin nytta mct sig, fd i onseente tertil, of morcken td blir jemt
ojödt, fom ock ot Bostapen fdr begynna dto når tem lyster.
Hor wore än mycket ot fäga om fåtfef, of förbättra en mes*
marck; men mino fndfwo wilfor tillofa mig ef ot utföra olt,
som jog mifle; jog wil tcrsöre entost met fä ort nämna et och
onnot, fom termit tor i offogos: Sonck betesmarck bor ot*
trig betos i roat måiDerlef, ta jorden är mycket mjuf, utan
om gjödigf är, entoft i storck torcko. De forraste ftålleo of etr
betesmarck funna betos i wät wåderlef. (gä mycket en hinner,
bör man fä laga, ot en liten eller wig tel of befesmarefen hwort dr.,
for grasfröo sig. Mon bör fä öfwer en wig del hwart år te grås-
frön, fom man om Wdren famlat pd stollsstullor, uti och
unter Hästktubbor, po CatugäJf och bottnar le. Om jord*
mon 5r Hdrdwoll, of, fä mycket mon förmår, följa Engdsta
plågfeten, och hälla en bestäntig ommdrlmg,ae logga Åker
til Ung, Äng til betesmarck, betesmotck fil Mer: näppeligen
fon något sä mycket bidrogo fil en bärande Äng och söttraffe-
lig betesmarck, fom tetto met fötjlänt inrättotr. Om tet,
fom i synnerhet rciD befeömotcfen for Fodr or at i ofttoga^,
hinner jag nu ej orda.

§. 6.
ge dto nu, G. £. te enfaföige anmarcknlNM, fom jag

SÄ/ haft tilfälle ot gjöra om Betesmatckers nödiga och mö*
S£*> Jeliga1
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jeliga sörbaffring i fftnlant. Ämnet hade fortrot, til tes utför-och hondteronte et mognar, snille, en större förfarenhef, ochmindre fnofmo wilckor; Dock försäkra den G. L. ädelmod
mig om et blid. omdöme. Erncdlertit or mm önston, tet ten-
ne teten of Londtstjötseln, jemte andre, komme til sin möjeli-
go högt), tet Allmånno famf hwor enstiit fil ymttig nytta! £)n.ar*

igenom ocf befråmjes tet Ma iSUDé Namns Ära.

Til Herr augtoken
och

RESPONDENTEN.

©SjQODot är, min Won, som Eder hog mdn trifmo?Sol Hwot år, fom G£l)t så oförtruten gjor,
V^ Af ifrigt op pä Hindi trappor fliswo?

Hwat är, at I fd tristigt mäga tor?

Förlät toch ot jog Ehr fd tjerft toill frdga;
Jag twiftor ej, mig gismas lär fil froar;

Män trgt ej stall och Lärdom .roffa wdga
Tjf, hwor af them el nä'n tit olönt mar.

Sj cflroen tef a't hwot jog troget önstor;
Ebr tårtorn och Ehr tygt md fd sin lon :

Ehr Lager mä, fen I ten arndtf grönsta,
$ite dldren sent föttot teg fägring stön:

Fötttlfwos md tet Moln, fom mörcker gifmer
Ehr lyckos Sol, fom ståts mä lysa flor,

Nls tidfens längt ock äntfeligen ttifmet,
%\i nöAmt Jto. sidst alla Etro tor.

, Således rvälmeut t)tttaU as
I. H» H. ,
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