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Kyrkoherden öfwer Sodankylä Församling/
Samt

Probsten öfwer det därunder lydande conii^c?)
£ocj<frnx>or&icje och Hsglärde

HerrHEN RIC
WEGELIUS,

Sslin Huldaste Fader.

tz^cn ömhet/ hwarmed min £u!da(fe Fader/<«_^ behagat omfamna sawäl mig/ som alla mina
Sysson, är ja stor/ ar dcnknapt hos någon

Fadcr kan wara större. I hafwen/ min QuibafttFader/ icke allenast sielf lagt handen wid wär under»
wisning/ utan ocf Haft all <£fccr egendom ofpard til
cu befordra, war wälfard. For huru otatsam borde
jag ej förbcnffnU anses/ om <ag icke nu i akt toge
detta t lfaUct/ at darföre offentcligen betyga min in*
nerliga erfänflto/ samt med barnslig wlrdnad fitågna
öder/ min Huldaste Fader/ detta mitt första Aca-
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demijld snille-prof. Uptagen benägit/ min Huldaste
Fader, denna min gaston/ som Eder egen frikostig-
het endast sätter mig i stånd at för Eder frambära;
min ringa förmöga tlllater mig ej/ nt Eder nå-
got mera lysande wedermäle af min barnsstga ttU
gifwenhet.

Den ©före GUDen iåtftté uvpeballa mina
Huldaste Föräldrar wld en beständig hälft/ samt
förläna Eder en läng och fäll lefnad! och när I
änteligcn skolen lämna detta jorWffa! fiytta Eder
til sina Ewiga HimmetfFa Boningar. Med denna
önfTan framhärdar jag til min sista andedrägt

Mn Huldaste Faders

n!;iifli;? son
ESAJ. WK6Kl.l^3.



Äptlo^rdett öfwer Ut^oki och Församlingar,
Ulälärewördige och HöZlärde

Herr Mag. HENRIC WEGELIUS,
Herren

Hrewsrdige och Höglärde MAGISTER,

Herr johan wegelius

Mine högtWelige tareste Bröder.

ej/ mine Käre Bröder/ deruppa/ at jag
«3fe3? tillägnar Eder desia fa blad/ som min späda
Mer recknat. Därtll förbinder mig den stora kär-
W/ som I mig altld bewlst/ broiifcit ar långt stör-
re/ än at den as mig med ord tan ut.ägus.

AUma g ten glöre Edra Dagar sälla och grön-
skande/ mtll alderens sena höst! Så önlkar

Mine käreste Bröders

trsZnasse "httt
ESAJ, W2QKI.IU3.



Zngängcn:

■irlanb dr nål til tvtbb tt &an*(fa stort Lönt), och ofroergär i storleken U
ffäfto Kon«ng<i-3?i^n och Första ndömmm

i^^^^^^^^Wi Europa; Men hyser dock innom sig et
sä ringa antal as Inbyggare, at ofta smai^^^^^^^^WFörstendömmen annorstädes haswa fiere.»««««««««««««W Mänga torde tro , af detta härrörer asbandets naturliga ofruktsamhet, samt (Tuia, at det sör t./,"^",

hårdhet (Jr til widare upodling otjenligt. Men at denna fanfa
är falst, derom öswmygar ofj,f<! wäl andra Länders lsterdöm-«nen, som stelfwa sakens förnuftiga eftersinnande. Huru myc-
ken brukbar Jord ligger icfc ännu hos otz onyttig, som igenom
omtänksam hushällnmg kunde upodlas och föda en myckenhet fie-
re Inwänare ? Huru mycket mera nytta funde wi ock icke haf-
ma as den Jord, joml redan hos otz är i bruk, om den rart
dlefwe hajdad, och Länt) stö tse len tomme til sin fuflfommeliga
pgt), samt alla andra näringsfång j jämlörelse däremot bleswo
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upftifne ? Man fsr icke altid as et Lands närwarande f!icf och
teg inbyggares ringa antal, siuta til detz otjenlighet til widare
urot>Urifl :" Inwänarenas ftit och instgt uti en förnuftig bushålls
Vetenskap gjör härwid det masta. De Länder, fem äro un*
der bästa dinarer bliswa icke allid de mast upodlade och solkri-
latte. Det härliga tfw/>» kan nu kallas nästan et Adeland , i
jämförelse emot den folkmängd där fanls i Jiilii c^s^Rjs&b,
ej*'**" Land berömma i fefriften framfor alla andra Länder
i Werlden; Men at sädan detz fruktbarhet, redan för Israeli-
ternas ditkomst, förnämligast ej härrörde, af andra orsaker, än
detz inwänare, de gamle, idoge och tiltagsne, fastän ogudaktige
CAnaneer det stöptes nog fcctflf, at delta nu för tiden ej är
bättre, om icke mangfMt sämre, än andre Länder, sidan i-
duqbet och ftit afssadnat, samt detz inrcdnareé Poätie och hus-
halls författningar blifroif mindre förnuftige. Ibland mänga an-
dra hinder, som härtils legat Finlands befolkande, om jag' sa far
kalla det, och war hushållnings uphjelpande i wägen, (orde wi
fä räkna den myckenhet af onyttiga Kärr och Mägor, hwarmed
Landet är upfyllt, för et ej det minsta. Desse haswa fjittite
hli^wit lämnade nästan utan alt bäst); ätminstone kan bet ickesagas, at med deras upodling ännu är roifcwre hunnit, än at
man i sednare lider funnit möjelighcten deraf. Icke fä mycket at
förklara denna slstnämde, fom ät korteligen roifo nödwändighetenas sadane Kärrs och MGars uldikning och upodling, har warit
mitt syslemäl med närwarande omogna Arbete. Den ofullkommelig-
htt, fom jag olwungit erkänner loda mit» denna min Lärospån,
hoppas jag, at den B. L- sä mycket mera urfägear, som siere
omständigheter förbudit mig, at uii delta eljest ymniga $mne
wara roidlyfe

§. I.
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§. l.

As de ftäste Kärr och Mogor, hwormed wsltt Lond ar up-
frjflf, hafwa wi nu ingen eller orm nstone gansto ringa nyttta.
étörfto telen af dem ligga bara, so at ingen ting roarer uppä
dem: andre bäro endast litet Hjortron, Tronbor efler Odon:
fomlige Ijafrea nogro fo, merendels odugelige %an:-ai dcl oro
rool bcwäxte med nogon stog; mensvm po långt, nar icke swarox
mot Den nyttan, man of dcm, sedan de blifroit utdikade och up-
odlode, kunde hafroa; jo denna stogcn swarar icke en ssong e-
mot Den stora ftaba , som sodone Kärr ofta förorsaka: nogre qf
dem bara wäl något littt gräs; men dels märer det mycket glest,
och dels är det gansso grost, hwilkct Bostapen endost i brist
po bättre nödgas åta, yroad (bärigheter och bcswärligheter
möto icke Degutom mannen raid denna KUa ho-roäjcfö oi-
borgonde och insamlande? och likwäl froarat den un gagn oefc
'spissomhtt icke til hälften emot hardwalls hö. (a )

(2) Se Herr Mjgiftcr Norcgrcni Difputation, om Mäsjlupna hardwalls
SJiMjaré förbättrande. ulgiWen häriladcs 54-

§. 2.

Men utom den ringa nytta, fom wara mällga oupodleche
Kärr och Mossar således tilbringa o§, so tilsogo de ock Landet
l mångananoa offeenden fanbera stador och ölägenheter. Det
är of ärsarenbelen bckmt, at Kärr och Massor aro de sista som
isftysa om hösten; jo det bänder ibland, at de hela winteren
icke blifroa tjenlige at färdas oswcr, ff( ej ringa olägenhet for in*
roanareno i Landet, roiö deras korslor och refor. Hwad swo«
xigtyt upkommer ock icke ofta har^s for Londtmannen, at af*

A 2. häm ■
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hämta den lilla märt, som hon po (Ina fanfa Kärringar kun-
rot inbärga? Men när änteligm dessa widlyftigo eraffer sent
omsider iéfrufif, sa finner man, at t>e icke oOenaft lånat motwä-
ren ofla isen och kälon qroar hos stg, ulon den ligger ock of-
ta infil Midsommars tiden, ja, understundom och pä nägro ftäl-
len ölwer helo sommaren; emedan de för deras jordtäcke icke kun-
na sä snart ostinos, feban kölden en gäng wäl frängf fia i dem.
Deffe äro säledes orjafen til wäro sena wäror och semkomman-
de somrar. De bidraga äswen til sroNnätter bcde om woren ochsommaren, emsdon of dem upsiigo fofla ongor och dunster, broil-
ka förkyla luften, och bidraga til ot förminffa nödig näringssafts
upstigonde och omlopp bos säd och wäxter, bindro hos dem en
nödig utfcunftning, samt söndersiito och bringa i oordning deras
lnre Delar (a) Hrsorenheten gismer og yäruppd tilräckeligo be*
lvis wid handen, ©ädane bemmon sch byar, hwilkas åkrar
ligga l »egben as Kärr och Mässor, finnes altib wora mera äf-
lventyr af froster underkastade. Watnets köld i kärr och mt>-
ror finnes jämwäl midt om sommaren nästan altid många grader
större än i luften. (K) Man hor ock exempel därpä , at ofta
om somar-nätterne en kallare luft kännes pä de (tdflen, där kärr
och mässar äro t negden, hälst om måbxet ligger iftän Dem«
Mängen resande kon (ör den orsoken lida til ftn häljo, bå ho»
förut är hef, och sedon i hast blir koll. Man finner ock, ot i*
meflan liggande höga berg, bockar och täta gronstogar, ej altid
om sommoren funna förhindra frostnätter , som sörorsokas os sä-
done kärr och mossor. Til höst - froster bidraga de sä mycket
kraftigare, som luften dä or förut mera affy(t), och oltsä faran
och städan as Deras til myckenhet up|licjcmt>e ängor och dunster,
fclifmer ännu mycket större. (c ) §ärof är klart, ot fcege ma-
ra kärr och mogor äro en ej ringa orsak til wära sena woror,
korta och oftafaaa somrar,samt tidiga höstar. %nbxa länders exem-
pel bestyrka ock pä det kroftigoste denna fanning. £)uru olikt är
icke Tystland i wor tib den fcejlrifning, ftm *'?<"«' Kimnot om

fatm
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samma Land. Term />,„/em^, fägcr h(tn, femrum F,io>
rum tmpatiens , petoruw feetunda , fea pleraque mproeera, A*
érwenrU quidem Jutu honor aut gloria frentis, Nutxero gau~
éent;-E*q%e [o!a 65 gr*l(fm* e/»ei fu»t. Men sä säger hon ocklitet förut, at Londel mar h unlvcrfum nut [yivu horriäa aut
f.Uuäibw faia. (ti ) Kölden uti Norra An, erha i guebet uti
o<,^^ är längt storckore än uti /ln^^»? i BoUand, ehuruden förra ligger öswer 5 grader mero til söder, än den fenore.Hwilket hänorer til en gonsso stor del därutos, ot i Norra <*■
merna finnes en stor myckenhet as kärr och mässar, hwilka uti
mlljKd bWfmit utdikade, och til srugtbor Mork sörwondlode; so-ledeö kon man fe, ot roäro öswerfiödigo kärr och mogor, Hro en
Por orsak (il roäro förta omrör, och länga somr fafla mintrar.

(2) Ee Herr rroscllor 02^5 Tanckar VM stadeliga Frostnätter §. no
111, 115, llb och 117.

sl>) Ibidcm § »57.
(c) sbidem § 145.
{i) Tacitus, <ie iiiu, moribus sc pop. Qerwänilr (^2?. V.

§. 3.'
Kärr och mogor äro widore en alstrings ptots för mycP

och brömsar samt onnan ohyra , som om somrärne sä fruära plä-
ga Bostopen. Det är pä sodone (länen, som dessa beswärliga
kräk finna en tilräckelig wäto, som til deras olssring är Nödig.
Därstre äro t>e orter, hworest inga färr och mägor eller hwa-
rest de redan blifmit utdikode och upodlade, icke mycket beftoefrO*
de of sädon ohyra; dä mon Varemot pä ondra orter, där sädo-
ne kärr och mogor i ymnigbet finnas, fnapt fär öpno ögonen för
dego ledsamma gäster. Bostopen är där om sommaren nästan

51 3 ftän-
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siändigt plägad as dem, och mässe osto mast hela dagen HM
sig wid röken, om den hälst någorlunda stall kunna bärga sig;
jöljokteligen kon Landtmannen om sommaren \)afma föga nytta
of sin Bostop, emtban den ej kon sä gä til (fogs at föfa sig
föda. Utom teg, oro fädane oländige marker et beqwämt och
säkert tilhold för ollehondo stadeliga ros-djur. Om de äro myc-
ket soncko, få fan ock bostapen uti dem ofta nedstänka och om-
tomma. Worgor och Björnar förstå jcmwäl mästerligen, ot
nmtjo en so god lägenhet til sin fördel, och driswo Bostapen ttl
farr, ot desto lättare jå sött po dem.

§. 4.

Emedan Wotnet uti Kärr och Magar, or merendels oltid
fllflafläenfce, rutnonde och stinkande, sä måste dtt jämwäl wora
ganffa ofunW. De hysa ock i stt (lifla»>ående Watten en m^)c-
kenhet stadeliga l>^^. När oltso Bostapen befinner sig po
sodono kärrogtigo släden, där ben ej onnot sär, än'rutit wottn
ot dricka, och lerigt, e'!er med gyttja blandat fot)ec och bete, (a
löper han fora for hnjarjehanda stukdomar, (<,) dels of det rut-
node Wattnet , dels ock of de stadeliga tnfeaer , fom däri fin*nas. De storckoste Bostops jtufor hofma ofta endo,i os denna
orsaken härrörde. Jo sodont hö, fom pä dylika ställen uproärf,
fan jcmwäl om Winteren förorsaka samma olägenhet, när Bo-
stopen nödgas äta deraf. Och torde rot härof fä hänledo en
del as den fmitfofamma Bostaps siukdom, som i synnerhet, dä
torra Somrar infM, gör Landtmanncn i Finland få stor stä-
ta. (b)

l«) Se
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(a) AfieiTor Haartmans .beffrifning.öfwer den i Finland gångbara 80,

staps siukdomen, i Kongl. Wcttlcnfkaps Academicns Handlingar,
för ar 1758/ pag. 47- ftlj.

(b) lbid. pag. 48, 4?.

§. 5.

Wid och omkring fodono Kärr och Mogar' än ock för
Fo!k gonsto ofundt at^bo, för ten mnckenhet stadeliga ångor
och dunper, fom de gifmo ifrån sig. Mon ser noasomt både
om Wären och £>ö(]en, fornt jomwäl ibland om Sommaren,
hwod dimbo ifrån sådana platser plägar upstigo. Därsöre dro
ock på de orter, hmorest dylike Moras mycket finnas, så rodl
Lungsot, Hosta, gluger och Brost-siukdomor, fom bworjehon-
to &brer gonsto gängse blond de därmii) boende. Salige Herr
Londshösdingen Hieme utlåter sta, härom sålunda: "Kärr och"
Moras stottos ot rooro ohälsosamma, som bi ock wisserltgen"
öro; så mdl deg Wottn inmättes druckit, som ock för den"
stadeliga ångan och lukt, hmarmet) det sine oboer förolämpar."
Det förra, ot mebon Wotlnet or gxoft, bt)Ot ochl fullt metee
orenlighee, sörstoppar det olla IMiig* gånger och wdgor l<
Männistan , färfceles de som igenom de små f>ta»duiM och"
firstar go,'medelst deg sega grofbet. Och dersöre kon dtt ejc«
heller som annat ftnf Saften tränga fig igenom, uton fynger'c
mogen froårUgen, fördersmar honom ester hand i grund, söder"
'crtleljanba förstoppelser i lederna och lifwet , hworos ätstilligo hårt)* *heter och stygga roärter förorsakas. Och som det ingen #/W "iuAiiut med "sig har, så hindrar och fördersmar det mogens"
digefthn , gör blodet tjokt och segt , monfiäfler til störblugg"
och odehando onfcra blodets orenligbeler, hmarom totdtu ut* te

forligen bejTrifma. Och sosom detta Vattna gifmer en ruten"
och stinkande lukt, och deg bunfitx upstigonde förorena måbxet"

»fan
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vfan tef lungorna och ten täruti trogna luften, famt flféan*
torna ej synnerligen gagna, ulon di/ponera. och ställa kroppen, ;til oflebanta fiuftomar, i fonnerhef om Wären och (Som*

>:moren, til fi*r*i putridaa; som man ser t de orter därest, stora Kärr och (tiflastäende Wotten äro, som i Smartsiölon-
„tet och mänga annorstädes." (a) Alla Cänders erfarenhet

roiso öfraerflöDigf, at roiö Kärr och Moras or gemenligen gon-
sto osundt af boo. 8

(a) Anledning til atMiga 50?alm och Bergarters, Mineraliers sch
"jorojtog* efterspörjande och angifwande, andra flåefen/ i2:te frä»
$as r^. 273» och 274.

§. 6.
Ester oltsä woro Kärr och Mätzor nu äro oss mycket mer

til stöta än nytta, sä bört'e te förmonlos antingen til srugt-
bärande Nkror eller gräsrifa Ängar. S>e(fa torde pä de ftä-
sto ställen oldeles mäl läto gjöro sig , i synnerhet där naturen
redon siels öpnot sig smo oflfopp, eller där Wotmet Igenom di-
kande kon beqroämligen oftedos. Erfarenheten hor mist o§, at
sfwen os de Kärr och Mässor, hwilka man trott oldrig kun*
no utdikas , hor en -omtänksam och filfagfen hust)ällare gjordt
te bästa Wror och Ängor utan särdeles omkostnot. Hmod
set jotd i dem finnes, fan nogsamt däras förstas, af te, ofta
til por olnors tjup , täckas os idel förrultnote v?gembuier, Kärr-
mnfla nyttjas sörtenstull os alla omtänksamma hushällore, som
tortil hofroo tillgäng,, met största fördel i stället för götfel; i
synnerhet fet>an den nägot sätt ligga och mistot sin masta ra*
het, ©roat) härliga äkror funte sordenstull icke blisma os män*
ga wära Kärr och Moroser? Kyrkoherden i StorKyro, fal.
Yerr Vaac F^e»^^, hor oset Kärr mid PrästeGärden, bet
hon utdifaf och upodlot ester 8 tunnors utsäde, bekommit izo
tunnor Ssd, <a) och otstillige andre wäre store hushållarehch
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H(M iämwol häruppä lämnot otz öswerflödigo bemß ('). Til
ängar funna knopt nägra beqroämare plotzer g/froaö, än wora
torr, när de rätt blifma upoblabe. As den mulleß, som mid di-
kens gräjmande uti Kärr upfafta*, kunde man jemwol, utan de-
ras fördärfroonde, hofwo den bästa gjodning för Äker och Tro-
gärdor. De Kärr och Mässar, som icke äro möjcligo oe utdi-
fa*, kunde onda med förtei göras nnttigo pä det sätt, som Aerr
/idoipb Maehman bestrifwit, Utt ftN Difj/ut, £UW sadane R rr
tunna göras nyttiga, hwarislan Wattnet e, tan ledas rrw&
dttande. som härstädes är 1777 bles utgifrcen.

& ,— _—

(a) Hiernes anledning til ätssilliqe Malm och 23Crgarteré, Mineraliers
och Jordslags cftcl.pörtanbe och angiswande, pag, 277.

(b) Se s. Brauncrs tanfav och försöt &m iirer och 4n§, z». 106. föll.
$. *7

Det lärer fälebes bmor och en funna sinna, of om Kärr
och Mäffor ffufle bWroa utdikade och uptorck^de, fornt sörmond-
lode antingen til frugfbäronbe okror, eller gräsriko ängor , fä ffuU
li Finland stippa störsto delen os de olagenheter, s^irn i §§ 2. 3.
4. och s. äro upräfnabe. Wäro Wäror tfufle fommo tidige,
roäro Somror blifwo mycket längre och marmore, mara yöstoe
infinna sig fenare, samt märo Winlror blifroa konore och mil*
dare, broarigenom soledes belo roar hushållning stulle lo et onnot
utseende och blifwo otroligt lättare och mero sördelcigsig. yoq
lärer och ej faro roilse, om jag pätfär, at Finland dä stulle sä
tubbelt, jo fanffe mer än dubbelt so mntfef brukbart och nyt-
tigt £anb, som rof nu hofwo, och oltfä bliswo i stänb, ot rike*
ligen föda mångdubbelt ffere Qnwänare, än nu ster. Folket stul-
le härigenöm snorore förökas, do de fingo tilräckeligil Land ae
sätta sig ned terpo , och säletes more t ständ ot tidigare gifta
sig och nära ftna barn, Wa fibers hijlorier miffna om densör-
tslogtiga förändring, som ätstillige folkstogs hushäöning igenom
fäöone upodlingor undergalt. slt fortiga Frankrikes, Tystlonds,

B «n#
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ffngelanbé och Honans olika lnnn# nu för tiden, emot deras
bestoffenhet för nägro hundrade är ttflbafa, sä hoswo wi i fyn*.
nerhet i nyligarc fiber uti Qrrlanb och Skottland häruppå et
märkeligit exempel (a). Set wore tilonjTonoeö, ot detz efferfcrém*
me också hos otz snart ffufle följas.

(2°) Se Herr Profetior GaHJs anförde afhandl. §. 170. p. 90 och'
xi. samt Dubiinjfa ock Lclcnlim^ffa Wettenssaps Socictetcos Hanlingar pä
flera ställen u.

§. 8.
Huru detta låttafl funde roerfställos lämnas til Höga Ös-

roerhetenö åtgärd. (35anffa mäl wore bet, om den ismer, somwore Londtmän härtils höft för swedionde pä torra ställen och
bördig Mark, kunde förwondlos och lebaf pä Kärr och Mäs-sors utdikande och uptorckonde. ©en of Osmerheten befalte och
påbegynle Strömränsningen kon ofelbart mycket hielpa härwid/
At: uton pubtui hondräckning och åtgärd härmed ej alla funna
sä longt komma, lärer hwor och en kunna finna. Om en del
Krigsfolk wid Fredstider härtil nytljodes sä kunde, utan at
pilla Folk, och uttömma Rikfens Skottkomror, de mtgtigoste

orosringor göras innom wore egne gräntjor; och Soldaten déssu-
toml göras mera härdig ot tälo fatiguer mib påkommande frig.
Flera Folfstogs erfarenhet fon härom öswertyga og. Om mis- .sa p^^^ utsattes och cjåfwo5

t
ot den, fom ftrfl rigtlgt kunde

mifa, ot hon ötbifae , och til Äng eller Mr förroanWat et rcijl -
antal of funlanb utof Kärr och Mossar, fo torde det upmuntra
monge idoge Londtmän, ot met) alfmore tänka pä en få nyttig,
söks werkställonde; Men jag wogar knopt, ot förestå Pr*mier,
som nogot upmunfronbe; ty om jfå ster, ot den, fom kon stryta
och sträfio mäf], och fom met sätt at gfora stg männer; sär
tr*r»ier t utan ot upriktigt undcrsökes, om hon. gjordt holst hälf-
ten of det hon ttfllriaf; och frcärr om, om den, som ej myc-
ket lolor om det hon gjordt, sost l)an uträttat mängfoll me*

ra,



få ) " ( W
ra, än bef hon giswif tilfänna, blifwer förbi gängen, dä ned-
tryckes och dödos långt mera högen for gonsto mango, ot
arbeta fil PubUt- nytta , än ot ben upeldos och upmuntros.
2Cid Premiers utdelonde bör bärföre brukas största marfamhef,
onnors stöda de mer än gagna, och def anmännoliderpåtwännehon-
do sätt på en gång, nemligen det pr.äffor 1:0 ut penningar och
ä:o nedtrycker def lusten of g.öro godf, då de få dem', som
dem minst förf jenf, och de lämnas obelönto , som gjort def må*
sta och båfia, Det torde jämwäi hoswo någon roerfan, om
en mist tit) utsottes, på hmilfen hnoarf och ef hemman filhöran»
de Kärr och Mässar, til hwilkes upodlonde enstilte personers styr-
fa kunde pröfwos nog förflå, ssulle nödwändigt rcara fufleligen
upodlade, samt at be, som försummat en sodan styldighef, stul-
le blifma desse Marker sörlustige, hrcilfo Kronan kunde stänka
den til eroärt>elig, egendom, som påfogt ftg, of innom witz nö-
dig tid, gjöro dem nyttiga. Förmodeligen stulle jämwäl mycket
minnas til et få hälsosamt ändamåls ärnoenbe, om de ollmän-
no, Kronans egna och intet mist hemman tilhörigoKärr
och Mässor bleswo i större eller mindre fiyrfen stänkte til dem,som innom fä or påfoge ftg, at gjöra dem nyttiga; och of den,som ej fullgjorde (It *#*/*», ffufle', i fafl honom ej mötte alffor
stora swårigheter, gå i miflning bäraf, och plafjen ttldelos en
annan , som rciOe bruko mera flif och^ alfmare* Mångfoldiga
andra förstager fil fommo ändamåls minnande, kunde rcäl än*
nu läffeljgen upgifwas; Men Höga Vederbörande på hwil-kaö beirifwon^e oltfammans i synnerhet widkommer, kunna

sielfwe finna de bäste.
IGUDi Allena Han.



MaanMiehelle

Maan joca tundeoman/calketsenedut jocatahwold/
ynnä ja sen tarpet/mitä suingin puuttua tajnne/w £otta fe maan paruhln puuroyet poistapi pojes;

SW se Nntun saa para&an/ joca £eintä cafwa;
Saatta newat wetisct/ pimiät cornxt/ ra'Mlltåttin
Slh\n corjoir' Pelloix' cuin Nytulr' wcherjåisir.
Pstäwä/ fens ofotat fina eaunthm opplst jålken
Culnga newat wetiset Suomengin SKubtmacuntMs
Nijn tuljsit pieaisest' o\ituxi la myös paratur»/
Etta ne candalstt meillen sekä Hemiä paljon/
Että <a myös galfton/ <oca inaxais työmme ja waiwan.
Angara neuwo fe-.on/ totistst' hyödyllmen aiwan.

Oppinut ystäwä/ sentähden toiwon Sua/ catcK
KijtMwät/ ynnä ja nu)6* tolwottawat £>mtm Sulle!
Sen minä myös teen/ coscan ölen

Sinun
Ystäwäs aina.

c. G.
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