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Ndågfte Herre.

SomEder llbg-GrefveligeFxcelkiiceshöga och för-
treffelige egenfkaper i flere år omfattat hela ftell-
ningen af Sveriges Rike och alla defs delar; få

har ock hushållningen haft deraf en högftönfkelig
kenning, få vida Eder Hog-Grefvehge Excelfence
icke allenaft krafteligen befremjat Manufaöurernas
upkomft och tilvext, utan derjemte befynnerligen'

bi-



KONGL» MAfiTS
och Sveriges Rikes HÖGSTBETRODDE MAN,
RÅD , CANCELLIE - RÅD , Öfverfte MAR-

SCHALK , HERRE famt RIDDARE
och COMMENDEUR af Kongl,

Maj:ts Order,

Högvdborm Herre och Grefve,

Ndégfle Herre*

FÖr tiugu fem år hade Finland den lyckan» at af
Eder Hög~Grefvelige Excellences Högrfornä-
me nervarelfe, och Kongl. Academien härftä-

des den förmån, at af. Eder Hög - Grefiige Excellences
prisvärde ftyrelfc fig hugna. Sedan har denHögft-
rådande Förlynen få fkickat, at Eder Hög-Grejvelige
Excellence, i åtfkillige Konunga-Riken, och under

vigtige



bidragit dertil, at fremmande hand icke kan tmder-
grafva och ftörta denna plantering. Eder Hig-Gref-
velke Excellence eger ock en ypperlig del (i de til
landtbrukets uphjelpande högvifligen jgiorde anftal-
ter och författningar, hvarafFinland i iynnerhet bar
fig at hugna; hvilket alt hvar och en redelig landets
invånare nu ärkenner och vördar, men eTterkom-
manderne iå mycket högre fkola beprifa, fom de
fruchten häraf än rundeligare få infamla och nyttia.
I betrachtande af detta, fom ock, at Eder mg-
Grefvelige Excellence under få många högvigtige
embets-förrettningar jemvel täckts antaga och be-
hålla vården för Kongl. Academien härftädes,
med, oaflåtelig omfärg för ftudiers befordran och
lempande efter angelägenheterna i det menfkelige
och borgerlige famhället, få fattar jag den tilfor-
ficht, at in för Eder liög-Grejvelige Excellences
högtuplyfta ögon i underdån-ödmiukhet nedlegga
defla enfaldiga dock velmenta tackar om Landt-
hushållningens förbettrande i Finland; hvaruti om
något funnes, fom kunde vinna Eder Hog-Grefve-
lige Excellences nådigfte approbation, vore det
mig en ofägelig glädie; i annor hendélfe anhåller
jag i lika underdån-ödmiukhet, det verdigas Eder
Hog-Grefvelige Excellence nådigft anfe mit ofkyl-
diga upfåt. Framhärdar til grafven

Eder Hög - Grej-velige Excellences

underdån-ödmiukafte tienarc
JOHAN WELIN.



vrgtige fyfslors handhafvande förverfvat Sig en hög
kunfkap och vidtbegrepen ärfarenhet^ i alt hvad til
et Lands och Rikes velftånd och fällhet förnemligaft
tienar, och fåledes upftigit ifrån den ena hedersgra-
den til den andra, til des Eder Hög. Grejvelige Excel'
lence upfylt det almännas enhälliga åftundan, och
intagit det högfta äre ftelle, fom en Svenfk Herre
och Man intaga kan. Som nu Eder Hög-Qrefveligc
Excellences höga Embetes vård ftrecker fig til hela
Sveriges Rike, och hvad til des befta lender, få kan
hushållningen få mycket mindre vara derifrån ure-
fluten, fom den gemenfamme velferden til få ftor
del derpåberor. Och, at Finland med des hushåll-
ning inbegripes i Eder Hég-Grefvelige Excellences
öma omvårdnad, är få mycket fckrare, fom Eder
Håg-Grefvelige Excellences nådige böjelfe hinner til
enfkildte perfoner famt ringa folk här uti landet;
hvilket jag med innerlig glädie och vördnad ärfarit,
dkEder Hög-Grefvelige Excellence täckts icke allenaft
lemna mig et nådigt filtrade, utan oc!c förklara Des
nådigfte velbehag, at framdeles vilja tenka på min
velferd. Alt fådant har hos mig upveckt förtröftau,
at in för Eder Håg-Grefvelige Excelleucs. i underdån-
ödmiukhet framkomma med detta ringa Academifke
prof om Landthushållningens förbettrande i Finland,
lika underdån ödmiukeligen anhållandes, det verdi*
gades Eder Håg-Grefvelige Excellence med vanlig nåd
uptaga defta rader; famt hvad deruti kan vara feladt,
lika nådigt uhrfechta. Framhärdar til mit ytterfta

Eder Hog-Grefvelige Excelfences
Hnderdån-ödmiukafte tienare

JOHAN WELIN.



Kongl. Mafts
TRO-MAN och LANDSHÖFDINGE öfver Åbo

och BiörneborgsLän med Åland,
Herren,

Högvelborne

H*** JOHAN GEORG
LILLJENBEKG,

Nådige Herre.

Under den korta tiden detta Larnet haft den lyckan , at ftå under
Hcegvelborne Herr LANDSHÖFDINGENS vifa och forgfellige
ftyrelfe , .no af Hcegvelborne HerrLANDSHÖFDINGEN fä mån-

ga treifelige anftalter giorde til hushållningens fcerbattrande, fom fkulle
gifva rikt emne til en (jcrfkild befkrifning. Och fom jag arkenner min
ofcermcegenhet, at alt fådant fom fig borde, utfcera, få fordrar min
fkyldighet, at arrkenna och veerda den befynncrliga grace, livarmed
Hcegvelborne Herr LANDSHÖFDINGEN har taeckts icke allenaft flere
refor gifva upmuntring til detta ringa arbete, utan ock det famma
genomkefa , fcerr a:n det gafs til trycket; fom ock en af Heegvarlborne
Herr LANDSHÖFDINGEN giord erhindran af mig icedmiukhet xt i acht
tagen vorden. Anhålleri lika cedmiukher, det behagade Hcegvelborne
Herr LANDSHÖFDINGEN tillåta, at detta mit ungdoms fofter xa
en gäng får komma tilbaka igen , at ytterligare lig recommendera i
Hcegvelborne Herr LANDSHÖFDINGENS nådiga och milda omdeeme.
Skal med oaflåtelig vcerdnad ftedfc finnas

Högvelborne Herr Landshbfdingens

allercedmiukafte tienare
JOHAN WELIN.



■Ksnrf. Ma]:fs
TRO-MAN och BISKOP öfver Åbo Stift, famt

Kongl. Academiens Högtanfenlige PRO-
CANCELLER,

Den Herren,
Högiördigfte

Herr J)ooior JOHANRROWALLIUS,
Ledamot af Kongl. Sv. Vet. Academien,

Sedan Hcegvcerdigfte Herr BISKOPEN,fom en namnkunnig Larrare rid
Kongl. Academien hsrftsdes, flere år drifvit och fortplantat nyttiga
vetenfkaper, och i Iynnerhet de fom arga mefta gemenfkap med-

liushåilningen, få underlåter ei heller Hcegvcerdigfte Herr BISKOPEN nu,
fom Kongl, Academiens Hcegtbeicemdc PRO-CANCELLER , at flika
vetenlkapcrs eilvext och fcerkofring befordra, jemveldem, fom til mer
befagda yetenlkaper» och i fynnerhel ftudium ceconomicum venda fin håg,
med gunft och bevågenhet anfe } hviket jag nyligen i ceumiukafte voerd-
nad .vrfarit, di Hcegvcerdigfte Herr BISKOPEN, na-r detta (kulle lemnas
til trycket, det t;,l min fxkerhet genomfe tecktes, hvarfcerc jag ced-
miukaftc tackiå-gi lic aiicggcr. De margfaldig.i velgiernmgar, fom Hceg-
vcerdigfte Hcii BISKOPEN mig och de mina behagat bevifa, fkal jag,
fi lenge min lifstid var.-r , ihotjKomma och veerda, Bce.cr cedmiuKaft,
at Hoigva-rdigfte Herr B SKOPTN recKtes defla rader, fom til betygande
sf niii tuuerliga voerdnad, jagunderftår mig at framgifva, med vanlig hccg
ou.iit och ynneft uotap-a. famt mig h.-ctefier et litet rum bland Hce<?-
verrdigfte Herr BISKOPENS clienter fceiunna. SKal med ftadigvarande
va-rduad altid finnas

Hégvordigfle Herr Bifkopens
och Pro-Cancellerens

allercedmiukafte tienare
JOHAN WELIN.



Kongl, Maj.-ts
Tro tienare och GAPITEIN vid Nylands

Dragone Regemente,
Den Velborne

Herren,

m* JOHANREINH.TAUBE,
Hög-Gunftige Herre och Gynnare,

Mandom och tapperhet iKrig, omhugfan och ömhet för
vår hushållnings uphielpande hemma, hafva gifvit

Velborne Herr CAPITEINENS namn en dubbel glänts,
och riftat des förtienfter iet odödligt minne. Edert blen-
kandeSverd, Velborne Herre, har viift fig på utiendfKa
felt, och äfven fächtat för Fäderneslandets frihet. Vår
hushållning har varit Eder öm, och Sveriges vel Edert be-
ftendiga ögnamerke. Jag håppas fördenfkul, at Velborne
Herr CAPITEINEN med famma gunft anfer deffa blad,
fom röra et fl ikc emne, fom jag i lengre tid faft oförtient
haft lyckan at röna. Det fkal vara mig högt om hiertaf, at
icke allenaft al tid med vördnad erkenna den mig ertedde
ynneft, utan ock. den ömma och uprichtiga gunft och ven-
feap, med hviliten Velborne HerrCAPiTEINEN bemötte
min framledne Fader i hans lifstid, och den nära del Vel-
borne Herr CAPITEINEN tecktes taga i det fvåra öde,
mig igenom hans död timmade. Allmachten uppehälle
Eder, Velborne Herre, i långliga tider uti all fielfönfkelig
fellhet och velmåga! Detta är och fkal biifva min önfkan,
få lenge jag lefver och får den förmån at vara

Velborne Herr CAPITEINENS
ödmiuke tienare

JOHAN WELIN.



S. i.

SOm Finland är ett vidtbegrepet land, ja ftörre
än äcfkillige konungariken i Europa , fa finnes
det ock begåfvadt med mänga och herlige na*
Curens förmåner. Jordmånen är i fig fielf me-
ftendels god och bärande, och på fomiiga ftel-

len , befynnerligen i Tavaftland neftan ucan lijke.
Efven ock vifa fig här de fkönafte engar och betes-
marker, anfenlige fkogar, få vel af gran och tall,
fom ock många ilags löfcrän , hvareft en flor myckenhet
af foglar och diur hafva ficc tilhåll.

Den angrencfande fakfiön eger etc riitt förråd
på fifk, fogeT, fiääl och andra fiödiur, och Jemnar be-
qvämt rillfeile till fegiation. J fynnerhet famlar fig i
clfvar och floder en ftor myckenhet af lax,fijk, nejonö-
con rn- tn. Jn i landet finnas ock fiöar till ftorc an-
tal, fem jernvel innehålla ymnighet af allehanda
fiags fifk. Somlige af deffe fiöar, livar med befynner-
Hgen förflås Pejäne och Saimen, aro få ftora, a. de
pä åffkiilige ftejien fe ut fom haf, och öppna för lan-
dets invånare en temrneligen läng inbördes fiöfarC Ja
en ftorc.el af Tavaftland och Savolax har anfeende
af en (kärgård , och många ftellen der fiöar och
löffkögår til fkiftes omgifvahvarandrå,likna etc paradis.
Metaller hafva pä någon- tid ined al n.jf här blifvit
cfCerfökre. jernmalm har ock vijft lig på åtfkiiuge
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ftellen, men när der på något arbete blifvit anvendf,
har hoppet meftendels flagit felt ; likaledes har det
jått med kopparftreket i Tammela. Lindersbergs jern-
grufvavid Helfingfors, 1744 uptagen af Bergmeftaren
Herr Magnus Linder, är den endafte i Finland, fom
nu för tiden arbetas; hviken gifver rijk och velartad
malm, famt förhoppning om beftendighet, fom velbe-
melte Herr Bergmeftare i des til mig aflåtne fkrifvelfe
berettar. Jernmaterien i Savolax, fom tages ur fiöar och
Kärr, lärer vel hålla ut, få vida der af fkal finnas en ftor
ymnoghet. Eljeft är der ganfka troligt, at i våra berg
ftora fkatter ligga fordålde , hvilka tiden torde up-
tecka.

Deffe förenämnde naturens fördelar, hafva invå-
narens ei heller underlåtit at nyttia, hvilket de mong-
faldige landets produkter nogfamt legga å daga. När
Gud velfignar åhrsvexten, hafva icke allenaft inbysjga-
rena nog, utan kan ock et anfenligt quantum affpsn-
mål och Ti-Viöl utfkeppas. Huru mycket bofkap, fmör,
talg, kött, hudar, jemväl fifk, och i fynnerhet ftröm-
ming, 'ax , fijk, gieddor, lefvererar icke Finland til Sve-
rige? Skinvaror härifrån föres dijt ock något, faft myc-
ket deraf til

bortgår
Rysfland.

At Finfka nationen ei heller ärotienlig til handa/lög-
der, utvifar den myckna våf och lerfter fom härifrån
öfverfendas, at icke nemna om de tufende tgls ifrån
Nådendahl afgående tråftrumpor. Men at komma til
ftörre verK , få byggas i Finland fkepp och andra
fartyg, icke allenaft til invånarenas egit bruk, utan
ock til falu för fvenfk och urlenninge.

Den finlka tiäran, bräder och balkar, äro fan-
rierligen få nödige för den fvenfka feglation, ac den
des utom fvårlig.n Kunde beftå. Näfver, ieKfer, trä-

karil
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käril m, m. fom fendae både til Sverige och utom
'länds , vil man nu ei tala om.

1 anfeende til alt detta Kunde tyckas , det hus»
hållningen i Finland vore få bracht til fullkomlighet,
at litet eller intet fjculle mer dervid faknzs; men då
man tager faken i närmare öfvervägande, lärer veder-

befinnas.
fpelet När man jämför landets vidd, och naturliga för-
måner med invånarenas antal, och landets utgående
produefter, fä gifves en ftor anledning at Huta, det
i hushållningen finnes mycken brift; hvilcket än liuf-
ligare kan fkönjas, når man med vederbörlig achtfam-
het vender fig til några des färfkildta delar. Och är
min förefats, att allenaft korteligen nemna något om
landthushållningen, hvilcket hos läfaren til ett gun-
ftigt och mildt omdömme med al vördnad och tilgifc-
venhet anmäles.

§" ii.

SOm åkerbruket är ett ibland de nödigafte närings*
fång, få vil jagförft nemna något om de brifter, fom

deruti befinnas, Störfta delen af Savolax och Care-
Jemmed en del af Tavaftland hafva ganfka litet åKer-
bruk, emedan de meft nära fig af fvediande, hvarora
i följande fkal handlas.

Men ehuru fmå deras åkrar äro, få biifva de
enda icke vederbörligen vårdade ock fkiötte. I be-
fagde orter finnas meftendels inga dijken , hvaraf måfte
fke, at åiuarne höft och vår , jemvel eljeft när vä-
ta infaller, med vatn öfverfköljas, deras kraft fåledes
utfuges , och jordenblir vattubulen och klimpug. De
af en fadan våt och kall jord upftigande dunfter bi-
draga ock mycket til froft. Giödning hafva de li-
tet,emedan de ei ega ferdeles bofkap. Ei heller bru-
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4
ka de granris ocn annat, fom til giödningens förökan-
de år

tienligt.Det förderfveligafte är, at en dej, närde om vå-
ren kört up åkren, låta den fedan ligga orörd enda
til den tiden, när de feola få, då det käftar ganfka
mycket befvär, at i haft få honom någorlunda redd,
ty fullkomligen miuK blir den icke , åtminftone der

är.
lerjord En fådan ofed vilja några befkönja med ett orim-
meligt förebärande, at jorden fålunda bettre behåller
fin kraft , och veta de icke, at ju oftare den vendes,
ju ftörre blir des fruchtbarhet. Här til kommer, at
många äro okunnige om retta plognings och fäclesti-
den, kenna ei heller jordmåners ätfkillnad, mycket
mindre förftå, huru hvar och en jordmån efter des
färfkildte natur bör hielpas och brukas. Det är un-
dran verdr, at., hvareft en fådan vårdslöshet regerar,
enda kan ibland komma en ymnig vext, men detfker
meft, när vederleken är tienlig och naturen benägen;
ty när den i någor måtto vifar fig vidrig , blir gemen-

åhrsvexten fåfom åkerbruket är.
ligen elendig,

Doch finnas på åtfkillige ftellen, i fynnerhet i Ta*
vaftland en befynnerlig jordmånens godhet, fom of-
ta utan ferdeles kenning kan utftå en hårdare naturens
medfaft , hvareft der vederbörlig vård och fköffel cil—
kommer, något förtreffeligt giöras kunde. Deffe bri-
fter vore fvårt at bota och förekomma , åtminftåne
fkulle det gä långfamt, om i hela landet intet bettre
åkerbruk funnes. Ty allmogen ftår intet at lära hus-

annat fett än
hållning på genom exempel.

At raifonera med en bonde i fådanamål, det är få-
fengt; ty fom han raifonerna icke begriper , fä kan ei
heller ventas, at han fkal rettafig derefter , men när nå-

got
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got legges honom för Ögonen, och han får fe hurrj
det ficer , at det går an och har nytta med fig , dä
bör han finna fig dervid och giöra derefter. Nu före-
komma här i landet exempel nog pä et godt och acht*j
famt åkerbruk.

Sådant finnes befynnerligenj den delen afNyland,
fom grencfar til Borgå , uti Åbo län i Hvittis och
Loimijoki Soknar , och de foknar fom ligga kring
Åbo Stad. Desutan finnas på åtfkillige ftellen i lan-
det de af Adel,Prei.erfkap och Scånds perfoner, fom
ciorc CrefFeiiga prof af flijt och idoghet i åxerbrukecs
upådlande. At ferfkildt befkrifva, huruledes härmed
förfares på hvar och en af de nemde orter och an-
norftädes, hörer icke til mit endamål, utan fynes det
vara nog ac korc.ljgen förfatca de vefenCeligafte ftyc-
ken, fom af goda åkermän i achtCages , helft emedan
fkiljacnrigheten i någre omftendigheCer och redfkap ei
glor ftrdeles cil laken.

I*rno Laga de få mycKet mögeligt är, at åkrar-
ne leggas i lagom lutning, at hvarken torka ellervä-
ta Kunna giöra dem fkada. Dertil bidrager förnem-
ligaf., at dijksmullen upKöres på åkerftycKerna, hvar-
eft de betarfva at uphöias, och om den icke är tilrecke-
lig, erfettes briften med grus eller annan mull, Dijken
gräfvas i lengd och tvär få mårga, fom til vatnets ful-
kctnliga afförande behöfvas. Deffe dijxen giöras fma-
la och diupa, och gå meftendels få rett fram, fom de
voro fkurna efter linial. Renarne äro fellan bredare
än en tvär hand.

2:do Brukas til jordens glödande icke allenaft
hvad af creaturen faller, fom ökas med granris och
quiftar af löfträn, utan ock med Kärr-famt annan jord
utkommen af förrutnade YegetabiUer, jernyel tufvor

ock



och alt hvad uptenKas och i hopfkrap-s kan,, fom
til befrämjande af åkrens fruchtbarhet tienar.

3:tio Ploga de fina åkrar 3 gångor, och när få nö-
digt finnes 4. Mellan hvarje körning flåddas åkren,
och om gräs vijfar'fig derufi, harfvas. Desutan flås
grästorfvor fonder med -hackor af jern , klimpar och
koKor med träKlubbor. Och fom detta feer med ftörre
möda., an när det grofva i åkren kroffas med vek, få
å'r ock fäkerheten ftörre; ofta gifva kokome fig un-
dan för veken, och biifva liggande i jorden orör-
de, men här är ingen undflycht, utan måfte de alla
gå i Kras. Och ligga några torfvor eller klimpar i
jorden, få tagas de up och flås fonder. Til detta ar-
bete brukas meft qvinfolk och barn, Karlarne Kunna
cck hielpa til, medan dragarena hvila fig och beta.
Således blir jorden fä fmå fom afka , men leran giö-
ra de med flijc icke få fijn,at den vid på kommande regn
ei må rinna ihop och taga fkorpa på fig.

4:to Förftå de vel, huru åtfkillige jordmånerfko-
la på atfkilligt fett anfas och fkötas- Och ehuru det fy-
nes enfaldigt famt allom bekände, hvad om dijkande giö-
dande och jordensredande nu är anfördt, få har I'iKvel det,
jemte hvad fidft nemde«,haft den verkan,at hvad de hand-
rera trifves vel, och finnas här foknar fomfellan, och
byar, iom aldrig i manna minne kent miffvext.

Fördenfkull, når fådane exempel i landet ligga för
hvar mans ögon, genom få mänga tiders erfarenhet be-
ftyrkte, kunna de på intet fett urfektas , fom antin-
gen af lättia, eller envijshet at biifva vid lin gamla va-
na icke fråga derefter, utan handterä (ut åkerbruk på
ett oförvarligt fett; hvarföre fielfva nödvendigheten
lärer fordra , at ett få fkadeligt förhällande genom
"Cilreckelig alvarfamhet forekommes och rettas. Och år
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det fäkerf, af en del af almogen eljeft aldrig går ifrån
fin förra och inrotade (ed. Kraftigare än alla böter och
kropsplichc vore fGrmoc!eligen,om den författning iked-
de, at, eho fom icke ville begifva fig ti! ett för ho-
nom och det almenna nyttigt jordbruk, des hemman
fkulle upbiudas, och dentilfalla, fem för en flik fkyl-
dighets fullgiorande kunde ftella nöjachtig borgen;
hvaröfver fä mycket mindre någon hade"crcTfaK at Kla-
ga , fom fådant vore enligt med lag. De fiefte fkul-
le vel efter fkedd kundgiörelfe förr gripa fig zn,än de
ginoo från hus och hem; men om någon enda icke
ville följa de trefnas exempel, kunde han varna de

med fit
föifummeliga egit.

När hushållning feall uphielpas i ett land, måfte
dertil brukas antingen nya inventioner och påfund,
eller de hos andra nationer befintelige fett och kon-
fter, eller ock den kunfkap, fom finnes i landet,och af
en del invånare med fördel praåiceres.

Hvad nya påfund angår , få äro de til en del
mycken oviffhet underkaftade, och det fom i ett eller
annat mindre förfök går an, när det famma fkal verk-
flellas i ftort, oeh antagas fom en alimen maxim i hus-
hållningen, blir ofta inpraclicabelt, Hvad hos andra
nationer är vedertagit och bepröfvadt, flår ofta fel t
i annat clima, i annan jordmån och vid andra tilfel-
ligheter. Begge delarne, om de i fig fielfva och i an-
fe«nde til alla andra emftendigheter voro mcgelige, få
föreKommer härvid enda den fvårighet, at folket, fom
fkola fköta fådant, icke förftå fig derpå , eller veta i
achttaga hvad i achttagas bör, bvarigenom letteligen
fker fkada. Hvad kan vel vara enfaldigare än at el-
da en rija? hvartil i Finland brukas gamla gubbar och
käringar, fom ibland litet både fe och höra; men denne

tun-,



tunnor gull verde konftens införande i Sverige har va-
rit fåfvärt, af ehuruvel åtfkillige förnäme herrar och
andra Ståndsperfoner på det högfta vinlagt fig derom,
få hafva de flefte mäft afftå dermed, och ofta med för-
luft bäde af hus ochfäd, Alcfå går det åtminftänepå tiden,
för än nya och tilförene obekandte fett i hushållningen
fcunna antagas och komma i gång, hvilcket bör fee på
annat fett, hvarom fluteligen fkal nemnas. FördenfkuM
tyckes det vara nödigt, at al den befta hushålls kun-
feap, fom i landet finnes, förft upfökes , och på alt
mögeligit fett förestil almenf bruk, få vida den är fäker
och bepröfvad, och en hvar kan ftraxt lära den famma,
ochde dervidbrukeliga handgrep. Tyckes ock ha anled-
ning at tro, at den nysnemnde praflifke kunfkap, hvad
åkerbruKet angår,iFinland finnes fa ftor fom i något land i
Europa; helft när jagbettachtar,ac här under et få kalt
clima jemvel en medelmåttig och ibland arm jordmån
kunnat bringas derhän,at den ganfka fellanliditmisvext.

§. 111-

SOm m ftor del af landets invånare i ftellet för åker-
bruk nära fig med fvediande , få vil jag nu anföra

derom,
något Svediandet förrettas på 3 färfkildte fett, af hvilka
hvart och ett har fitt ferfkildta namn.

l:mo Ar Hubsa\ härril utfes mail allehanda ojemn
och ftenig mark , fom är bevuxen med gammal grof
fkog; gran med löfträn fkola utgiöra det mäfta til ett
flik t fvediehygge , tal! der minfta. Detta hugpes om
höften för löffalfet; de ftörfta .trän nedfelias intet,
utan med yxan allenaft på fomliga orter fkalas eller
barkas , hvaraf de torka oeh förviffna. Små qviftar
ech trän afhuggas med qviftyxan veffitri eller veffoin

kallad
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Kaliad. De ftörre trän huggas allenaft til diametern
och fellas de mindre på dem, då fedan vid infallan-
de ftormväder alla utan vidare mennifkohielp kull-
ramla. Sedan hygget fåledes är endadt, lemnas det-
ta åtminftone i* åhr at ligga ; famma vår, fom fve-
dian om fommaren fkal brennas , qviftas de gröffta
trän , på det elden vid brenningen må komma at ta-
ga få mycket närmare til marken. Brennandet förret-
tas antingen midfommars tiden , eller af fruchtan för
regn något tidigare. Sedan elden öfvergått fvedian ,
fås denfamma ett dygn derefter- med den brukefige
rotrågen ; någon plögning eller harfning kan härvid
icke brukas, ty träna, fom elden ei förtärt ligga qvar
pä landet , utan fäden ftrös på bara marken , och
det få gleft, at i cappe rotråg intager til det minfta
fa mycket land fom med \ tunna åkerråg fkulle befås.
Hender den lyckan at ftraxt efter denna fadd regn
infaller, gror denna råg vel , men kommer den utan
Väta några dygn at ligga, förmultnas den aldeles,och
upätcs af foglar , då blir fkörden ingen , och arbe*
tet

fåfengf.

2:do Cafki Kallas den andra arten af fvedieland;
marKen fom härtil utfes , bör vara af god , jämn,
bördig-mark , beftående af mylla och lergrund , tall
eloger heller icke tit detta hygge, utan löffkog, fom
är något granblandad. Sielfva hygget fker om våren,
iå fnart träden hunnit fil fult löf; de ftörfta löfträd
fkalas vid roten, på det de få mycket fnarare må tor-
ka. Detta fvediehyggef brennes året derpå , när grä-
fet under de nedfeide tråden är torr. År fvedian myc-
ket gles, och ei vel granblandad, brukas ock bren-
ftockar härtil at marken må biifva jemt fved-
der. Blifver landet gräsvuxit, innan det hinner fås,

B ploges



plöges det då med fvedieplogen. Uti deffe fvedior
fås fedan åKerråg , hvilken antingen med plog eller
harf nedKöres, När deffe fvedior fkola anvendas til
vidare nytta, få plöges igen om höften famma jord
med fvedieplogen , och följande året befås antingen
med hafra , erter eller ock lin, hvaruppå den fedan
kan brukas til åker eller

eng.

3:tio Riefkama, . Härtil utfes marxer, fom bära fmå
Jöflkog. Detta hugges helt tidigt om våren , då löf-
vet börjar at fpricKa ut , och måfte antingen ftraxt
brennas til vårfäde , eller ock om fommaren til råg.
Vid detta ivediande nyttias vel terftocKar , emedan de
fpäda trän allena icke brenna jorden få mycket, fom
det behöfves. Denna mark plöges förft med ivedie-
plog , fedan fås och fäden nedharfvas.

Förutan defffe fvedior brukas ock på många ftellen i
Finland et annat fett at brenna jorden, nemligen kyttande,
hvarmed fåledes fsrfares. Vinterriden fläpas veden, af 4
å " alnars lengd , fom beftår meft af gran, til rum-
met, fom dertil fkal uptagas. När jorden om våren
blifvit tårr , tages den up med fpada , eller upköres
med rift och plog, hvilket meft är brukeligt, då en
annan går efter plogen, och hugger torfven i fä flora
ftycken fom beqvemligt fynes. Sedan lägges veden
uti en jemn linia och torfven lyftes derpå, at veden
dermed beteckes öfverak, undantagande endavne, der
den itendes. Diftencen emellan deffe fåledes upka-
ftade jordhögar, är något mer än 2 alnar. Ju mera
jorden brennes, defto mindre afvel gifver hon ifrån
fio, och bär ett fådant upbrendt land utom 1, 2 eller
3 fkörder , hvarken gräs eller trän i mannaminne,
utan blir pöfig, fank och neftan botnlös-

Sedan jag fåledes någotberettat oro dehär ilandet
bruke-
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brukelige fett at fvedia ocX brenna jorden, företer (Ig
nu den frågan , om «ch huruvida fådant är fKadeligt
för jorden eller ej. Angående denna fak har jagmed
al mögelig flit föKt at biifva underrettad , hvadärfa*
renheten {kulle gifva vid handen; hvarföre jagtak här-
om med åtfkillige ifrån Tavaftland, Savolax, och Ca>
relen , hvareft fvediandet meft ar i bruk. De tilftä, a.t
Hubta fkadar , emedan jorden derigenom blir få diupt
brend , och går lång tid ut, föran efter detta fvedie
trän vexa, hvilka enda biifva fmå. Det famma med-
gifva de få mycket mer om kyttandet , fom derefter
neftan aldrig kommer hvarken gräs eller trä, åtminftone
går det långt ut på tiden, och vexer enda intet annat,
än armt gräs och några fmå bufkar. Men hvad Kafé)
och Riefkama vidkommer, derom påftå några helt an*
nat, och fäga at fom jorden härigenomicke brennes mer
än i tum diupt, få kan des närande kraft, fom ligger
långt diupare, fålunda ej ferdeles lida; hvilket fkal der-
igenom leggas å daga , at jorden efter ett flikt bren-
nande föder lika vel, och ofta frodigare af fig både gräs
och löffkog , fom ock fielfva matjorden genom det for-
rurnade gräfet och löfvet fKal förökas. Ja, de gå än
lengre , och berätta fom en fäker ochbepröfvad fak,
at genom fvediandet kunna torra fandmoar förvand-
las til en fruchtbar jord, fom fkal fålunda fke : När,
på fådana moar ftå ftora tallar , kringfkalas de vid
roten eller 'huggas, at de förtorkas. Derefter upkom-
mer fmå fkog , nvilken få fnart den hunnit något vexa,
nedhugges , marken fvedias och befås. Sedan vexer,
både gräs och löffkog, och kommer genom det förrut-
nade och löfvettilförenevarit.

Häremot cilftå andra, ac hvareft ofca och efter en
liten tidsförlopp blifvit fvediadc, på hvad fett det ock;

B _. fkett,
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fKetc, der har gräs -fkog-och fielfva fädesvexcen afta-
git; hvilket många landetsinvånare finna och beklaga,
och få myckec mindre Kan dragas i Cvifvelsmål, fom det
genom ale för mycken ärfarenhec nogfamc fig vifar.

Men om ock fvediandet icke vore fkadeligt för
jorden, fom det doch är, få henga enda dtrvid fa mån-
ga och ftora ölägenheter, at det allenaft derföre fa fnarc
mög.ligr är, borde affkaffas.

i:moEhuruvel almogen tycker fvediandet vara let-
t2re än åkerbruket , emedan dertil hvarken behöfves få
mycket dragare eller redfkap, fa är det enda i fanning
långt fvärare. Här forftås fadant åkerbruk , fom biif-
vit vel anlagdt och kommit i ftånd. Ty livad arbete
fordras icke at fella fkogen, hugga qvifiar af trän , vår-
da brennandet i ftarka fommarheean, ploga, fä, harfva
eller mylla ner fäden mellan ftubbarna i Hvareft til
Svedior behöfvas velrerftockar, ökas befväret genom
deras huggande och framfiäpande , hvilket ofta måfte
fke på \ och \ mihl. Svediornes årliga kringfttng-
ning genom träns nedfellande dercil, fordra, ei heller ii-
cen tid och arbete. Uppe i landet, der ftora och vid.
marker äro , fälles fvedie 2 å 3 mil från gården.
Hvad möda är icke då , at gå fä läng våg til och från
arbetet, framfkaffa förtäring, och ofta vid infallande
ötienlig väderlek lemna arbetet ? Likaledes har fädens
hemkörande på få lång väg icke ringa befvär. 1 an-
feende til alt detta är det omögeligit, at få ftor vidd at
jord , med det folK, arbete , och tid kan genom fve-
diande nyttias, fom genom åkerbruk fke kunde.

2:do År fvediande mer våda undemaftadc, än etc
gode åkerbruk. Ty fom redan merktes , om regn icKe
ftraxt faller , fedan fvedian är fadd , går hela arbetet
förlorade, Svedior ftå i ftörre faia för torka och vår

ta,
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ta, fom de ock mer fkadas både af tama och vilda diur
än åKrar,

3:tio Förödas fkogarne härigenom. Ty efter
fvediandet vexer meft löffkog , men aldrig fä grof
gran och tall fom tilförene; hvarföre der mycket blif-
yit fvediat , få de köra iång väg efter timmer och
kunde framdeles biifva brift derpå. Desutan förbren-
nas ofra vida marker genom fkogseldar fom ifrån
fvedior upkomma.

4,:t0 Hvareft fvediandet få mycket brukas , fin-
nes ganfka litet eng och bofkap. Ty til denna hand-
tering måfte våren och meft hela fommaren anvendas,
få at ingen eller ganfka liten tid är öfrigj til engs
uptagande och bruk; hvarföre ock bofkapen, fom här
iKal meft födas med halm och fäd, blir ringa; hvil-
ket har få mycket ftörre fkada med fig, fom i deffe,
från ftäderne få aflägfne orter, affettningen på fpan-
mål är fvår, men hvad bofkapen käftar af fig, fom
kött, fmör, talg och hudar kan til ftäderne beqvem-

föras och förvandlas.
ligen

<;:to Der fvediandet är neftan det endafte närings-
fånget, kan landec aldrig biifva fulkomligen bebodt,
eller få få många invånare, fom genom åker-och engs
bruk fke kunde, hvilket jag haller få klart och oftri-
digt, at det ej behöfver något bevis» Som nu i an-
feende til alt detta lärer vara onekeligt, at fvediandet
bör affkaffas, få är min mening icke, at detfkal fke tvärt
af och på en gång. Ty det vore icke annat, än at
taga brödet frän invånarenas mun , och giöra landet
ftraxt öde. Utan fordrar faKens befkaffenhet, at det
fker efter hand , och fålunda, at hvar och en bonde
pålegges vid heinmanets förluft , at årligen upådla nå-
got vift och honom förefatt til åker och eng. Imed-
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lertid få mycket mer åker och eng uptages , få myc-
ket mindre fvediande fkulle honom tillåtas. Härmed
fortfares til des få mycket blir upådlat, fom bonden
fedan förmår bruka; då intet fvediande fkulle honom
tillåtas , fom icke fker för de ordfaker och ined de
vilKor, fom i Lagen utfatte finnas. Ofrige jorden fem
lyder under famma hemman ftår öppen för andra , fom
vilja den på famma fett upfaga och rtefda. Skatte och
frälle tyckas vara fKyldige til det famma, emedan in-
gen underfåtelig rettighet kan ftreckas få vida , at den
rnå bruKas ti! egen och landets fkada. Doch före-
kommer här den åtfkilnad,at hvad pä en fådan mark
uptages hörer jordeganden til; hvaraf kunde fnart flte,
at ett fkattehemman iklädde fig frälfe natur, hvilket
i Savolax icke är få ovanligt, hvareft en bonde ofta
har få många åboer på fina ägor under namn afTor-
pare , fom betala honom mer än fkatten af hemma-
net til.

ftiger

Ett flikt äKer-och engs upådlande är få mycket
mögeligare fom fielfva fvediandet banar vägen dertil»
hvilket huru det kan fke och gå an , invånarena i
landet äro nog om.

kunnigeNär fvedie felles i fådant upfåt, lemnas ftubbarne
något lengre. Sedan fäden är affkuren, renfat marken
ifrån löfa trän och brandar, fom öfverbiifvit. Sommaren
derefrer , få fnart några telningar börja upfkiuta, hug-

fas de af med den för omnemde veffuri eller zefjoin.
oljande fommaren begynna de flå mellan ftubbarne,

och fålunda afhuggas relningarne med lijan, hvarmed
årligen fulföljes, lmecllertid bultas ftubbarne ibland med
yxhammaren, ar de fåledes kråffade må fnararerutna,
och defto förr låfsna från marken. År jorden fuchtig
giöras diJKen at fkynda rötternes rutnande. Närde

nu
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nu lofsna , tagas ftubbarne med dem up , då faken
är giord , och Kan platfen nyttias til åker eller eng
efter des befkafTenheC , och fom det behagas. Skal
der biifva eng, giöres jorden jemn , åKren upplöges
och lås.

Kan nu ftörre genväg finnas til åker och engs
upodlande ? Huru fvårt och Jångfamt det går med
rothuggande , är nogfamt bekandt, hvilket Finnarne
ei heller på många ftellen förftä fig på. Men på det-
ta dem vel bekandte fettet, kan under det, och der-
med de fig riKeligen nära, fnart nog en för dem och
det allmena gagnelig hushållning inforas.

§. IV.

SOm i Finland finnas til myckenhet fumpige orter,
kärr och måffar , få förftå ock landets invånare at
giöra demfruchtbara. Härtil utfes meft fådane kärr

fom äro flarkt måfsväxte och hafva lergrund. De för-
delas igenom dijken, i viffa ftycKen och afdelningar, fä
at värnet kan afrinna och måffan biifva vel torr. Vid
infallande ftark torka om fommaren itendes måffan,
då den för fig fielf efterhand Kyttar och brinner. Detta
plöges ftraxt derefter och fås med råg, fom anfenligen
vel vexer, och blir fedan åker eller

antingen eng.På några ftellen i Savolax och Carelen hafva invå-
rarena til fin ftörfta fördel uptagit en ganfka fumpig
mark , fom Knapt tilförene kunnat bära något diur ,
och det fålunda:

De genomgrafva kärret med diupa och täta dijken,
och kringdijka hela platfen , de vilja uptaga, at icke
något vatn utifrån kan komma derpå. Alt efter fom
vattnet afrinner, biifva deffe dijken grundare; hvarfö-
re det är nödigt, at de efter hand uprenfas, eljeft fkul-
le de aldeles löpa ihop och förfvinna. När jorden få-
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ledes fmåningom ftadgat fig, och på flutet blifvit få fta-
dig, fom en annan mark, går en förut och fkär den med
en bred bila uti ett qvartersbreda afdelningar , då en
annan kommer efter med plogen och uprifver famma jord-
fkifvor. Sielfva jorden,fom fåledes uptages, är ganfka
fvår at ploga , hvarföre ock efter hvar och en afdel-
ningsfora , blir allenaft en torf, fom är fä lång fom
fielfva föran. Jorden , fom på detta fettet blifvit om vå-
ren upplögd, befås ftraxt med hafra, då med en harfva
af torfvorne få mycket mull uprifves, at kornen näpor-
lunda kunna dermed teckas- Vexfen blir meft her-
lig , halmen ovanligt lång och grof , kornen ganfka
ftndiga. " Om höften fä fnart hafran blifvit upfuuren ,
upplöges famma land , få at fårorne nu gå i kors öfver
de gamla fåror, om våren befås landet åter med hafra,
och harfviS på famma fatt fom förr, vextenblir ännu
bettre. När man nu i några är fortfarit med hafvcrfädd,
och torfvorne vel hunnit murkna , få kan denna jord
med fördel brukas til åker eller

eng.

När fådane kärr äro bevuxne med fkog, och de på
nysbefagde fett blifvit uttorkade och ftadgade, nedhug-
ges fkogen ; och iommaren deruppå går elden öfver alf-
iammans. Sedan plöges jorden,och fås med råg. Srraxt
efter ikörden upplöges igen landet , dä de qvarblefne
trädsrötter afbrennas , jorden befås åter med råg, och
på flutet méd hafra , til des marken blir jämn, och alla
ftubbar äro borta , då den lemnas til eng , och nyttias
få med fördel.

Brennandet har i måffar och kärr icke den fkade-
liga verkan, fom förr omkyttandet äranmerkt; hvilket
ärfarenheten nogfämt vifar , få vida jorden derefter år
fruchtfam och bärande både af fäd och gräs. Doch bör
härmed ock brukas befked och varfamhet.

I Lapp-
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I Läpptrefk foKn, och' på nå grg andrs fr. ellen ,-haf-
va de brukat, at, uri fkogbevuxna må (Tar och kärr,
fom ej varit mer fumpige , än at de ibland blifvit
uttorkade , när jorden varit torr , tenda an trades
rötterna uti en vifs omkrets , at något ftycke lemnas
mellan hvarje rot, fom antendes; då elden löper om-,
kring, och jemte jordbrennandet nedfeller trän, hvil-
ka fedan näfta vår afrödias, hvaruppå jorden plöges
och befås med korn. Nu kan henda, at efter något
brennande regn infaller , fom flecker elden , och då
{ker ingen fkadaj men varar torkan lenge, fräter el-
den fig få diupt , at den ibland brunnit in på vin-
tren, då jorden i grund förderfvas. Fördenfkul bör
detta brennandet, lom altid vådeligt och ofra fkade-

aldeles affkaffas.
ligt,

En bruksägare i Nyland har ock vijft, at torf-
ven af en måffa, fom blifvit uttappad, kan vid ftång
jernsfmide, i fteilet för kåhl med ftor fördel brukas.

Af deffe anförde exempel fkönjes altfå klarligen,
hvad kåftbara fkatter våra kärr äro , då vi förftä at
rett anvenda dem ti! vår nytta. Meft öfver alt anfe
vi dem med föracht, men, när någon möda anvendes
til deras upbrukande , kunna de tiiföra ofs mycken
botnad.

En del af deffa kärr kunna lett utdikas, och giö-
ras torra, emedan de ligga när til fiöar eller åar oclt
beckar, at vatnet fnart kan ledas deruti.

Meftendels gå ifrån kärren några renlar , fom
vi fa lutningen af marken. Ofta kunde öpnas en gen-
Väg til värnets utlopp, när en liren backa blef genom-
gräfven. Men med de ftora och vidftrekte kärrens
uttömmande är fvårare; ty det kan icke fce utan ge-
nom mångas tilhielp. Och vore det neftan omögeligt,
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at en myckenhet jord-och hemmansbrukare, flcul-
le fig godvilligt derom förena. Fördenfkul om
något fi-: a I tilgioras, lärer det vara nödigt, at der fto-
ra kärr och måffar finnas , fedan det blifvit bepröf-
vadt, om och på hvad fett det är mögeligt , dem at
uptaga, få mänga fom dertil behöfves, pålegges, at
med förente krafter ett fådant arbete angripa och
fullborda; då hvar och en i proportion af fine giorde
dagsvercken , kunde få del i den fåledes fruchrbare
giorde manten. Och är det icke få ovant i Finland,
at hemman hafva engar långt ifrån gårdc-n belägn?.

Förutan det at genom et flik t kärrens uttömman-
de och torkande, mycnen jord fom eljeft varit onyt-
tig , giöres fruchtbar , följer ock dermed en annan

af lika om icke ftörre verde.
nytta Ty fom det är bekant och nogfamt genom erfa-
renheten bepröfvat, at den froft fom ofta förderfva"
åhrsvexten i landet, har meftendels af deffe kärr haft
fin uprinnelfe, få vore fäkerligen til förmodande, at
få mycket ordfaken blefve undanrögd, fkulle jemvel
des verkan förminfkas och

Huru i en ftenig mark kan giöras åker , derpå
hafva de i Öfterbotn , i åtfkillige foknar vifat
gode prof, hvareft ock de dervid upbrutne ftenar til
hägnad kring åkren ganfka nyttigt äro anvei.de.

När fåledes i Finland slt blefve upådladt, fom
fruchtbaiC giöras kunde, få fkulle til det minfta blif-
va tre gångor få mycket åker och eng fom nu finnes.s. v.
Eljeft hvad angår engfkörfelen i Finland, få beftår

den meft deruti, at de ftertga engama och renfa
dem ifrån feog och bufkar. Sumpiga och vå-

ta engar hielpa några med dikande.
En

n
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En del bruka den förfichtighetcn at de engar
fom ena året blifvit förft flagne , dem flå de andra
året fidft, och fk-jfta få framgent om, at hvarc annat
år de mognade höfröja må kunna nedeifalla, rofa fig,
och «jKa

gräsvexten.

Många handtera ock fina engar ganfka vårdslöft.
Uppe i landet och jemvel annorftädes, lemnas de nå-
got från byarna i fkogen belägne engar uran negn och
itengfe), då de ofra af heftar och bofkap urbetas. Det
är en fkadelig fed hos alt för många , atde fent pä hö-
ften låta heftar och bofkap gå i de af regn genomblötte
engarne, då de uptrampas,och gräsrötterne förderfvas.

Men alt detta, och mer dyliKt, kan fnart hielpas ,
genom ett alfvarfamt infeende. Huru engfkötfeln
torde ytterligare kunna förbetfrasj derom fkal i följan-
de nemnas.

§* vi.

Som i Finland, af urminnes tider , varit en ftor ym-
noghet af fkog, få hafva invånarena,på många ftel-
len , med all flit arbetat på des förödande.
Det i:fta och eldfta fettet , hvarigenom ock fko-

garne meft lidit, är fvediandet, hvilket de fom bo up-
pe i länder tycita fig Kunna bruka få mycket mer fritt,
fom de eljeft fe ingen utväg til någon inkomft af flto-
gen ; men huru fkadelig denne hushållning är , har i
föregående blifvit bevifadt. Derneft och för det 2:dra,
kan man fettia tiärbrenneriet , fom i Öfterbofn meft är
vordet idkat, med fkogårnas alt fur ftora förminfkande,
cch derjemte både invänarenas och publici fkada; fä
vida däran genom en omåttelig tilverkning otta .kom-
mit i vanpris , allmogen för mycket arbete fatt liten be-
talning , ocii en få redbar rikets egendom för ett ringa
verde afgået til utlenningen. Detta fkogsödande. är

C 2 genom



."enom åtf; illige Kongl. Förordningar, famr god anftalt
och infeende temmeligen infkrenckr, hvaraf fa vel in-
vånarena iom det almenna, redan haft, och fa än yt-
terligare mycken nytta och förmån, när deröfver fram-
gent hand hålles. Det fkadeligafte i denna handtering
är, at gemenhgen til tiärved fälles träden öfveralt, ftör-
re och fmärre , utan åtfkilnad, der likvel i. ftort trä
kan gifva få mycket tiära från fig , fom <; eller 6 fmå.
Och när allenaft de ftora trän roges bort , fkulle de
fmärre få mycket frodigare vexa, och efter någon tids
förlopp, hinna ril den ftorlek fom de förra.

Det y.åie iätrer at öda fkog , är ett omåtteligt ved-
hygge, hvilket alt iör många ufva af dem, fem bo vid
falrfiön , och hafva tilfclle at föra ved öfver ril Stock-
holm. Andra här til ftäde ne närboende, underlåta ei
heller, at föka förtienft med vedfäljande, få lenge det
recker. Det är fåkert, at åtgången af ved har rid efter
annan anfenligen tikagit , hvartil finnas åtfkillige ord-
faker. Som öfverflöden i annat tiivext, fä har det ock
fkett i nyttiandet af flera boningsrum och eldftäder.
För någon tid kunde i hederlige hus , man, huftru och
barn , bo i ett rum , och lengre tilbaka tienftefolket
med. Men nu Inhöfves långt flere , när husbonde,
matmoder, föner, döttrar, drengar, pigor fkolabofer-
fkildt. Derjemte år folket i ätfKillige fläder förökt,
ledan lefnadsarten blifvit mer cultiverad, flera handt-
verkare behöfvas, fiöfarten och handelen tikagit, och

af allehanda manufa<fturer.
nyligen genom inrettning

Altfå i famma proportion fom boningsfettet är en.
dradt, eldftaderne föröKte,och folKets antal blifvit ftör-
re, har ock af veden fig föröKt.

åtgångenHärvid Kunde invendas, af KaKelugnar nu mer bru-
kas än förr, och veden fåledes befpares; men detvil ej

få myc-
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få myck>t fäga , och om härigenom fker någon be-
fparing , få fordra köken nu fä mycket mer , fedan
matredningen blifvit öfverflödigare , och få mycket
Thea och Caffeé fkal kokas , fom de gamla intet
vifte af. Desutan hafva årfkilliga handteringar och
verk tilKomnit, hvartil en myckenhet ved fordras. I
fynnerhet har brennvins- brennandet, fom infördes i
Kong ERIC X(V:des tid , efter hand tikagit, och i
fednare tider tilvext.

Nu fom til följe af alt detca vedhygget få an-
fenligen tikagic , få äro fkogarne på många ftellen
derigenom redan förödde , och hvareft än någon fkog
finnes, måfte den fnarc gå åc, få framt dec icne ge-
nom tidig och cilreckelig anftalc föreKommes.

Härtil fer jag ingen annan utväg, ån at i de or-
ter der vedhygge til ialo är brukeligit , på hvarje
hemman efter röregången fyn bepröfves, huru mycket
ved åhrligen kan feljas utan fkogens utödande, hvil-
ken ved fkulle famlas på ett ftelle , och befichtigas
föran den affbres. Döljes någon ved på andra ftel-
len at hemligen borcföras , den fkulle angifvaren cil-
höra. Som deCCa ej kan praåiceras med dem , fom
efterhand lafsCals föra ved cil ftäderne, få cycKes, at
deras fkog hvarc g.die åhr borde fynas , och hvarje
gång annoceras i livad ftånd den befunnes, då den fom
mer huggit än fkogen tål , fkulle lagforas och plich-
ta. Jag nekar icke, at härvid kunde något underJlef
föröfvas , men hvar finnes den inrettning , fom der-
ifrån aldeles är fri ? och om den fruchtan gäller, få
fKulle alt infeende uphöra. Til fkogarnas befparning
fkulle ock mycket bidraga , om i hushållen på lan-
det til brenfel mer brukades vindfällen , fkatar af
timmerftockar, ftora qviftar och dylikt. Och är det

of.r-



oförfvarngit,af til ved nedhugga vexande trän ] då
fådant ligger och förrutnar.

4UO Lijda fkogarne genom en öfverftödig hus-
byggnad, hvarom i följande något fkal anföras. Sko-

fkadas
garne

"«;:to Genom et oberenkt gierdfel-och ftör hug-
gande. När gierdfel och ftör fahugges,at fkogen der-
med gallras , är det iCKe allenaft intet fkadeligt, utan
ock gagneligt. Ty det vifar erfahrenhefen i alla ve-
getabilier , at när de ftå för tätt, få tager det ena bort
näringen för det andra, och alt blir fmått, hvilket jem-
vel är klart hvad trän angår. Förft de komma up, och
medan de ännu äro fmå , fkadar vel tätheten icke, men
fedan de hinna något lengre och behöfva mer näring,
fordra de ock mer rum, och ftörre diftence ifrån hvar-
andra. Härvid kunde fågas, at i öde fttogar, der in-
genhugger, finnas ock ftora trän. Derpå fvaras, at det
ar fan t , men fådane trän hinna til ftorlek derigenom,
at de för mindre vexlige til fig dragit näringen, och de
få antingen måfte gå ut , eller ock biifva ftående fmå
och vanmechtige, hvilka om de genom gallrande i ret-
tan tid fått rum, hade förmodeligen fnarare och bettre
vuxit. Som nu gierdfel och ftörs huggande befrämjar
fkogsvexten, när det fker med achtfamhet, at de vexlige
och raka trän, fom hafva minft qviftar, lemnas qvar,
och de andra tagas bort til en lagom diftence; få feer
en grufvelig förödeife, när alt, hvad föreKommer,utan
åtfkilnad afhugges, då hender ofta, at ett trä fälles til
ftör eller gierdfel troda , fom kunde biifva en timmer-
ftock eller mafteträ. Och emedan bönder hafva litet el-
ler intetbegrep om fkogens galrande , få giöra de fäkert
mycken fkada genom gierdfel och ftör hygge. Doch
bruKa någre den achtfamhet , at de til ftör hugga ftora

gran-.,
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granqviftar, fom ock äro ftarkare ä'n unga frän. Ti!
gierdfel fellas ock fulkomlige granar, fom låta vel klyf-
va fig, hvilka fedan huggas i flere delar, och hvar del
xlyfvts, at af ett trä faft många gierdfel trodarKunna
fkattas. Det vore önfkeligir, at vexande gierdsgårdar
kunde planteras ; men imedlerrid tyckes, det nysnem-
de fettet at fkaffa gierdfel och fler, vara drägligaft och
för minft

ikogarne fkadeligt,

6:to Medf? res löffkogen illa genom et oförfvarli-
git löfnygge, Rongl. Förordningar innehålla ,at til löf-
tagande inga trän fkola fellas, utan allenaft qviftar af-
huggas, dä det fkedde utan fkada, och ftammarne vex-
te dello bettre ; men derefter frågar neftan ingen , utan
at fyllan fical gå något fortare och med mindre befvär,
hupgas de löfrikare trän neder , både ftörre och fmerre,
fom fedan til en del brukas til ved, men ganfka mycket
blir qvariigpar.de och förrutnar. Härmed går än gruf-
veligare til, när valbarn fettias at taga löf, hvilka, fom
de ej förmå at fella trän , få afhugga de fmå plantor,
I eller 2 alnars långa, at Jf>, 12 ja vel 20 fädane gå til
en löfkerfva ; detta är et nidingsverck, och et bar-
namord

på fjcogen.

Sluteligen legger jag härtil, at om fkogarna nå-
gonfin fkola vederbörligen achtas och fparas , tycKes
det vara oumgengeligt, at både byar och grannar e-
mellan fkogen fkal delas; ty få lenge den är gemen-
fam , tycker hvar och en fig vara få mycket bettre
hushållare, fom han kan taga rundeligare för fig, och

tenKerat
ingen på befpara.DefTe äro de befynnerligafte fett, hvarigenom fko-
garne fkadas här i landet , men de gifvas än flere,
dem jap nu ej hinner at upreKna och befkrifva, At
hic-lpa alt detta behöfvss mer inftende än många tro.

När

8*
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När den af Lands'*öfdingen Högvelborne Herr
Johan Gsoro Lillienbergprojeékrfde ferfkildte för-
nyade^ fkogsordningen för Åbo och biörneborgs lähn
med Åland , vinner Hans Kongl. Ma;:ts allernädigfte
ftadfäftelfe, fom förmodehgen fke lärer, kan man vara
förfäkrad , at genom des handhållande och efterlefnad
fkogarne här i lähnet frän fkada och förderf bevarade
varda. Imedlertid har Högvälbemelte Herre , fomKo-
nungens Man i Landet , härvid giordt al mögelig an-
ftalt, fom ock i månpa andra mål ådapa lagt en ftor
iorgfellighet för hushållningens befordran, hvilket här
vore alt för vidlyftigt at beikrifva,

§. VII.

Ineft föregående §. nemdes , at fkogarne lida genom
en öfverfiödig husbyggnad , hvarmed fåledes tilgår.
En ftor del af almogen och jemvel andra fetta en fer-

deles heder deruti , at hafva kringbyggde man-och la-
dugårdar , upfetta iål des många hus , och långt mer
än lag fager. I mangården byggas flere ftugor, eller
porten up i landet , med fina förftugur , och desutan
3, 4 och vel flere bodar, at ofta hvar perfon kan haf-
va fin ferfkildta bod, dertil med fteger hus, hvareft de
koka omfommaren,och mer dylikt. Ladugården beftår
af flere fähus, får och giet-hus , med fina lanor och la-
da för hvart hus. Härtil kommer rija, löga, badftufvii
med mera.

Byggnaden kunde oförgripeligen mycKet indragas,
utan föriuft af nyrran och beqvemligheten. När tvenne
ftugor , en bonings och den andra geftftugu, fertias
emot hvarandra, få at der emellan, jemte farftugun, blir
en matkammare, kunde det vel gå an; och när deffe hus
giordes några hvarf högre, vore under famma tak 334
bodar, der folket kunde giömma fina kläder, och om

fomma-
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fommaren bo .beqvemligare ot;h mer fria från myggor
och annan än i hus när vid

ohyra,
jorden.Et hemman, hvareft födas öfver vinteren 32 nöt;

behöfde J.me fähus af 12 alnar i fyrkant innom knutarna,
hvaruti- giöres a" rader fpiitor, 8 fpiitor i hvarje rad,
fom fvarar emot det gifna antalet af bofkap. Den*
andra raden ftelles få,atder emellan och veggen blir
4 alnars rum, och dermed är i hvardera hufet ferdig
en afdelning , hvaruti får och Kalfvar vel rymmes.
Man vet at lamb ofta dö af köld, när fåren icke äro
få många at de kunna verma fårhufet, fom ock kalf-
var och fielfva'bof?,apen lida och vahntrifvas i kalla
rum; men när få många creatur, ftörre och fmärre,
komma i et rum, få måfte det biifva varmt, om det
icke år alt för elendigt, och trifvas creaturen , både
af det ena och andra flaget, fåledes vel) hvilket er-
farenheten lärt på årfKillige ftellen, hvareft detta är
practiceradf. Om på gården kan födas mer än 32 bo-
fkaps-creatur , då Kunna i hvardera fähufet giöras 3
rader fpiitor, och fåledes rymdes i deffe hus af den
befägda ftorleken 48 nöt. I proportion af bofkapens
ftörre antal Kunna fähufen giöras lengre , få at 12
hus af 18 alnars lengd innom Knutarne , med 3 rader
lpiltor, kunna rymmas öfver 70 nöt, - -\

I den hendelfen, at 3 rader fpiitor brukas , kan
mellan begge fähufen giöras et rum få ftort, fora be-
höfves för får och kaffvar. Der fähufen äroi2 alnar
breda, kan detta hufet få inemot 8 alnars bredd, då
4 enda äro qvar til ingång förbolKapen, fom är nog.
Härigenom befpares 2:ne ve^gar, ochfom vädret få-
lunda allenaft får blåfa på en vegg , få måfte hufet
vara varmare, ån eljeft när det fkulle blåfa på 3.

Här behöfves inga lador, utan deffe hus timras
D2å 3



a a 3 hvarf högre , och dä kan fodret beqvemligen
leggas pä bottn, hvilken giöres tät , med måffa och
torf derpå , eller leggas tunna trän på måfTan , hvil-
ket är bettre och ftarkare. Således biifva hufen var-
ma, och fkemmes ei heller fodret genom den af bofka-
pen upftigande ångan. Huruledes et hus kan giöra
tienft för rija, löga, malthus badftufvu och badftuf-
vu lvala , har Herr Kyrkoherden Justus vifat, och
finnes i Kongl. Vetenfkaps Academiens handlingar, för
anno 17^0 få tydeligen befkrifvit, famt i en bifogad
tabell för ögonen lagt, at hvar och en det lefteligen
kan förftå.

Hvad fåledes anfördt blifvit , må icke anfes
fom någon blott fpeculation , utan finnes verkeligen
fådan byggnad, fom lärer nog vara bekandt. Härvid
kan giöras det inkaft, at almogen ei förmår upfettia
fådana hus, hvartil fordras flera arbetare ; derpå fva-
ras, at 2 karlar fom ega någon ftyrka, få vel up en
ftocK af 13 alnars lengd. Eljeft fom man vet, atbön-
derne i annat arbete inbördes biträda hvarandra , få
kunde den, fom ena året i byggnaden hielpfe fin gran-
ne, det af honom få famma tieftft tilbaka

följande igen.

Nyttan af det fom fagt är blefve fäkert marg-
faldig, i:mo Som husbyggnaden fålunda vel til half-
parten komme at indragas, fkulle fkogarne i fam-
ma proportion befparas. 2:do Skulle hufen ftå mycKet
lengre; ty fom de biefvo ferre, fä kunde de få mycket
bettre hållas vid macht , och taken vel förvaras; ge-
nom hvilKas bofellighet hufen meft förderfvas. Hvad
lida icke ladorne derigenom, at ofra halmen om våren
fages "bort til bofkaps-foder , och de fedan ftå taklö-
fe hela fommaren? men då måfte ladugårds-taken
Icmna*- orörder 3:do Skulle icke få många eldsvådor

upkom-
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upkomma, hvilKa til ftörre delen derigenom fig til-
draga , at gniftor ur fkorftenarne flyga på eller in
Uti de tätt kringftående hufen , fom då voro borta
och faran med dem. Ladugårdarne borde ock byg-
gas i god diftence ifrån Mangården, at de för gniftor
Ur fkorftename vore fäkre. Ja om elden , der få vo-
re bygdt, kommejös, få kunde den fnarare hemmas,
an der hufen på en vidd ftå tett tilfamman , och det
ena tender det andra, hvarigenom ftora byar fnart gå
i afka. Eldsvådor hafva på en tid här i landet giort
alt för ftor fkada ; och hörde jag nyligen en bonde
ifrån Tavaftland fig beklaga , at han på i åhr kom-
mit at betala 20 Daler S:mt i brandftod. 4:to Och
det fom meft vil laga , få kunde millioner dagsver-
ken, fom eljeft årligen gå til en fåfeng husbyggnad,
fåledes anvendas til jordensupådlande , åker och engs
uptagande och förbettrande , famt andra nyttiga nä-
ringsfång, hvarigenom få vel landets invånare, fom det
almenna, en treffelig nytta och förmon tilfalla fkulle,

§. VIII.

12$, är anmemt, at åKerbrukets förbettring, på de
ftellen hvareft det finnes i Hett tilftånd , fordrar et
alfvarfamt infeende, få vida det icke är at förmoda,

det almogen och en del andra eljeft gå från fin gamla
vahna. Det famma kan än med ftörre fkäl fågas, om
fvediandets affkaffande,hvareft det af urminnestider va-
rit neftan endafte näringsfånget, famt i des ftelle åker
och engs uptagande och hefd. Härtil begifva fig aldrig
bönder genom perfvafioner , om ock hela veltaTighets-
konften fkulle anvendas dertil. För befallningar och
påbud lära de ock få hädanefter fom härtil Iföka at
ikrymfia fig undan, få lenge det kan gä an, och tilfelle
dertil icke aldeles är betagit. Skogarnas nermare vård
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här i landet, tyckes j^nnvel vara få angelägen, at, om
.dermed lengre upfkiutes, då til befarande är , at ftä-
derne , och de i dem anlagde koftfamme och för det al-
menna faft nyttige inrettningar, tiiika med de mindre
nödige handteringar, ickelångt härefter luta til under-
gång. Til et få noga och vidftreckt infeende fom ber
höfves til alla deffa och ä'n flera i föregående omtaka
angelägenheter , tyckes fordras någon ftörre betiening
än den, fomhärtils varit antagen och brukad. Åtfkil-
lige foknar i Finland äro ftörre än hela län i Sverige.
-Huru fkal jdå en länsman fom har mycktt annat at giöra
ikunna hinna.med,atfe efter hushållningen i en fä vid om-
krets? Cronobefaflaingsmennerne må ingen giöra rekning
på , ty de hafva ibland flere fådana fochnar i fine häre-
der, och äro fyffelfatte med få många ärender, fom kun-
na.hålla dem varma nog, förutan den privata hushållnin-
gen, Härtil fordras ock lådantfolk, fom fielfva förftå
fig derpå , . Kunjja undervifa andra och föregå dem med
egna exempel , hvilket jcKe,fal|er"på hvar och en krono-
betient eller länsman. Nu, fom Kongl. Maj:r allernå-
digft behagat anvenda en anfcnlig koltnad, pådenhit
fende och nu i landet varande Landtmäteri-commiffio-
■ne.n , och dethärmedelft påfyfrade endamålef neppeli-
gen flår återhålla , utan et rilreckeiigt infeende på hus-
hållningen , få gifves anledning at nappas, det Hans
Kongl. Majrtsallernådigfle förfärg fig jemvel härtil ftrec-
kandes varder, Hvad härpå blifver anvendt, förmo-
dar man fkal genom Guds nåd icke få långt til komma
tilbaka iKongl.Maj:ts och Rikets caffa med margfaidigt
i-ntercffe, och i framtiden fkaffa än ftörre nytta och för-
mån.

§, IX.



$" IX..

NU vil jag något tala om landthushållningens hinder
i Finland, ibland hvika folkbriften hålles almen-
aellgen för det ftörfta. Och när man jemförFin-

lands vidd med invånarenas antal, få befTnnes det fe-
nare emot den förra faft ringa; få at om alt hvad ilan-
det kan giöras .fruchtbart, fkulle uptagas och vederbör-
ligen häfdas , få behöfdes dertil 3 å 4 gångor iå myc-
ket folk ; hvarföre det kunde tyckas fåfengt at tala om
landets upådlande, få lenge folkbriften giör fåken''omö-
gelig. Altfå är det en hufvudfakelio fråga: huruledes
detta hinder fkal rödias ur vägen. OrdfaKerne ril folk-
briften äro åtikillige. De många och långvariga Kri-
gen hafva upfrätit en otalig mycKenhet folk. Genom
hunger och peft äro mångas ögon igenlagde. Tid ef-
ter annan hafva tienftehion, båtsmän och annat löft folk
emot förbud begifvit fig härifrån och aldrig kommit
ti.lbaka igen, fom ock både vid det förra och fednare
ffentliga infallet många flychfade til Sverige och Ner-
vö der qvar. Men om alt detta aldrig fkedt, fålla-
de enda under den härtils briiKäde hushållningen, !;:n-
--det icke kunnat berga få många invånare, fom igenom
en bettre hushållning vore aldeies mögeligf. Om den
ftora delen af Finland , hvareft fvediandet är neftan
endafte nåringsfeftef, blifvit få tätt bebodt , fom der
åker och eng brukas, få hade marken Iångefedan va-
rit förvend i glas. Fördenfkul vore det orimmeligt,
at förft vilja fKaffa fig en ymnoghet af folk och le-
dan begynna en bertre hushållning; ty begge d larne
äro fins emellan få förknippade , at den ena ei kan
beftå utan den andra ; och fom til hushållningen for-
dras folk, fä ökar en god hushållning^ folket, hvilket
många tiders och nationers erfarenhet utvifar, Här-

tils
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tils har ofta et hemman uppe i landet innehaft få
mycket jord, fom f eller 6 och vel flere kunde va-*
ra belåtne med , men fom fvediandet fordrar én få
ftor vidd af mafx , få rycka de enda fig icKe hafva
fpr mycKef, och behålla för fig om det än vore mer,
någre undantagandes , fom inrettat på fina egor ny-
byggen , under namn af torpare , hvarom i föregående
är nemndt. Således, om några haft luft at anlegga
nya hemman, har ofta dertil icke tilfelle varit, hvar-
före de ei heller kunnat gifta fig , «få vida de icke
fedt utväg för huftru och barn, Eljeft vet man, at
hvareft jord til uptagande ftått öppen, der hafva ock
efterhand kommit nybyggen , fom i Ikalis fokn och
annorftädes fkedt är. Ödeshemman hafva jemvel til
ftörre delen fått åboer , faft deras egor ibland äro
fnefva nog, ' Altfå när nu landet blifver afmätt, och
fålunda allom bekandt , hvareft nya hemman kunna
uptagas, och deras egor finnas utftakade, få lära vel
de komma fom vilja fettia fig derpå , då med flere
hushåll, flere hionelag och flere barn tilkomma. Det-
ta fkulle förmodeligen mycket befordras , om fådane
nybyggare af publiqve medel emot borgen kunde få
nägot forfkått, hviket de innom frihets åren borde be-
tala, och emedlertid vore deras anlagde arbete, upta-
gor och jemvel underpant för lånet.

byggnad,

Hemmanens klyfvandei fmä delar,kan ock bidra-
ga både til landets upädlande och folkets tilvext. Et
Itort hemman fordrar mycket folck ,och ftort förlag, fom
få äro i ftånd at pra:ftera ; Men et litet hemman kan en
man med fin huftru och ett eller annat tienftehion fköta.'

När etftort hemman innehafves af en husbonde, få
ärder ofta et hionelag allenaft fom föröka fig , ty dren-
gar och pigor äro meft ogifte, men när et fådant hemman
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blifver klufvit i 3, 4 eller flere delar efter befkaffenhe-
tén, då tilkomma få många hionelag, och följachteligen
få mycket ftörre förökelfe. Således, håppas man, helft
om Gud förlenar ofs fred och ro i landet, at tillika med
hushållningens förkofring folket tilvexer,och det tilree-
Keligen. Eljeft hvad lag och Kongl. förordningar inne-
hålla, om inhyfingar, lettingar och lancltftrykäre, famt
huru defkola upfökas och til arbete hållas , jemvel om
folkets afvikande ifrån landet , och huru det fkal hin-
dras och förekommas,med mera , häller jagonödigt at
vidröra, emedan alt detta är tydeligen och tilreckeligen
hog förfatfadt och ftadgadt ; och fom höga vederbö-
rande icke lära underlåta at hålla en alfvarfam vårdder-
öfver, at höga Öfverhetens nådiga vilja efterlefves, få
lärer hushållningen genom fådana mifsbruk ei komma
at lida.

ff* x.

Landt-och i fynnerhet åkerbruket i Finland lider ock
mycKet genomfeglation, hviken en ftor del af dem
fom bo vid faltfiön idKa. De giöra årligen få mån-

ga refor til Stockholm, fom någonfin mögeligt är. Hus-
bonden feglar gemenligen fielf, och hender ofta , at han
är borta höbergnings-fkörde- och fädes- tiden. Mans-
hielpen hemma kan vara liten, och förrättas åkerbruket
jemvel andra fyllor emedlertid meft af qvinfolk och
barn. HuYu härmed då måfte tilgå , behöfver ei vid-
lyftig utrekning, helft emedan erfarenheten gifver der-
på faft många och bedröfveligabevis. Mången husbon-
denär han begifver fig på refan, äger ei råd atfielf pro-
vianfera fig och befettningen , hvarföre han måfte tillita
andra. Huru mycket landskiöp genom denna almogens
iiöfart föröfvas , är mer beKant ån at man bör nemna
derom. Til denna feglation brukas och mycKCt onödigt
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folk , ty almogen har meft fmå fahrtyg -,- hvartil åt-
nrnfoie 4 karlar behöfvas. Et ftort fahrryg-., fom
fkulle bära 3 gångor få mycket,- kund* regeras med
.*: å 6 karlar. Förutan befettningen föija ock andra
"med, faftän de ibland hafva ganfka litet at fälja, eme-
dan de icke vilja förtro finv&hra någon annan, hvilka
o,m de vore heitfma, Kunde neftan få mycKet fortSena,
fom verdet afdet de föryttra. .

Altfå enär rätt uträK-nas fahrtygets och des tilbe-
:hörs verde, hvad fedan fical anvendas til des vid macht
hållande och reparation, jemte koftnad på befettningen,
"famt haffard , och dertil legges åkerbrukets med andra
landtroanna-fytlors förfummande, få lärer det fäkert be-
rinnas, at almogen genom denna handel mer tappar än
.vinner; hvilket ock hos mänga kommit i betrachtande,
hvarföre de derifrån afftådt , vendt all flit och Kraft på
deras egenteliga giöromål,och fåledes vunnit långt flör-
re velmago, än andra fom taga tig mer före an de ga ut
med, fa at det gamla rimmet fannas:

När hvar och en fin fyfla fkiöter,
Då går det vel ehvad ofs möter, ,

Privilegier vil jag icke klandra , men håller få före,
at ingen har fådt privilegium derpå at förderfva landet,
hvarföre de,fomfäidka fegiafion at dederigenom låta fit
landtbruk fa[(a i vanhäfd, tyckas ei vara begrepne un-
der deffe privilegier, och kunde påleggas, at afhålla fig
i rån alt feglande, ti( des de fatt lit landtbruk i fulkom-
ligt ftånd, och bevijft, ar de äro förfeclde med fa mycket
folk fom fil begge delarnes tflbörliga fkötande fordras,
Elj-'ft hvad denna fak angår, Kan jag vara få mycket
korrare, fom för 2 åhr fedan härom är underfökt genom
i.n Kongj. commisfion , och lärer a[tfammans vid nefla
r Ksdag komma underKong!,Maj:ts ochrikfens högläflj-
£. a Stenders Tkerfkådande". §, XI.
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;§*■" XI. '

Genom mifsvexter har Finland och des hushållning
iblandmycket lidir. Närmifsväxt infallit på en el-
lerannan ort,har ymnoghetenpå andra ftellen kom-

mit til hielp. Om ock rnifs.vexten ftrekt fig något vi-
dare, har desutan i förftåne tilgång varit til den fpan*
mål , fom en del landets invånare uplagt och giömf.
Påftår mifsvexten än lengre och utbreder fig vidare,
tiltager i famm-4 mått dyrheten , nöden och elendet.
En del ätabark, rötter och annat dylikt, hvilket meft
fker på de orter, hvareft de af urminnes tider vant fig
dervid, och bruka jemvel litet deraf i god tid, at de i
den onda tiden ei må vara aldeles ovane. Andra, fom
ei kunna nyttia en fådan föda, och egt något pennin-
ge-förråd, hafva gripit dertil, flere läk eller pantfatt
lin redbarafte egendom , och den fom fått låna utan
pant, haf ofta måft förbinda fig til en ak för dryg be-
talning. Altfå, fom några riktat fig genom den almen-
na olyckan, få hafva de flefte råKat i ftor penninge-
brift, och mången blifvit fördiupad i fkuld. Nu när
Gud igen välfignat landet med en ymnig åhrsvext, då
nödfakas en myckenhet af des invånare ftraxt fälja fin
fpanmål, en del at iniöfa fin pantfatta egendom, andra
genom borgenärers prefsande och pådrifvande, famt at
flippa frätande intereffen, många at fkafifa fig omifte-
liga förnödenherer, hvarmed de i dyra tiden maft låta
anitå, hvaraf fkett, at, få mycket fpanmåls-prifetof-"
verftigit medelmåttigheten, neflan få långt har det i haft
fallit derunder. Til exempel: 1726 gielde 1 tunnaßå.»-
-öfver 'o daler k:mt, följande året fåldes den för 8 dito'
mynt och något mindre. Således hafva 6 tunnor och mer
gått i betalning för 1. Sådant måfte juutmerglainvånare-
na, och gifva hushållningen ftöter,fom alt fpr lenge kennas,.
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Man hoppas, at åkerbrukets förbertrande igenom

Guds nåd kan mycKet bidraga dertil, at få fvåra mifs-
vexter ei fKola ofta infalla; men få bör docK det hel-
fofamma Jofephs råd icKe förachtas, och ide godaaren något tilräckeligt infamlas och befparas, til defs
de onda Komma.

NågraLandthushållare kunna vel giöra något här-
tij, men de äro ferre än det kan förflå , ty de flefte
måfte efter hand fälja fin fäd, at få penningar til nödi-
ge utgifter. Hvad långt uppe i landet blir liggande i
brift på affättning, kan vid påtrengande nöd ei heller
vara til ferdeles hielp, emedan få mechta fara få lång
▼äg derefter. Handlande hafva ock fvårt at häruti ned-
legga fina penningar, dem de behöfva i ftendig rörelfe.
Fördenfkul lärer neppe?igen annan utväg finnas, än at
genom publique anftalter Magaziner inrettas, hvilket
kos andra Nationer, fom beftitat fig om en grundelig
hushållning, för detta varit i bruk, hvarmed ock efter
Tår höga och nådigaOfverhets högvife förordnande, här
i landet nyligen kett en faft önfkad begynnelfe. Man
håppas ocjc, at en få gagnelig och nödig inrettning hä-
danefter kommer af aga beftånd. Härvid förefaller
mig en tanka, fom betrachtandet af Finfka Rij-torra
fäden upvecker, hvilken, när den är inlagd i goda och
på torra ftellen upbyggde hus, kan i många år förva-
ras lka ood, och eger fördenkul et fådant invärtes och
beftendigt verde, fom andra ting, de afRikfens Sten-
ders Banco anfes fom gellande emot penningar; och är
det troligt, at jern-ftåneen förr kal råftas i vågen, än
Finfka fäden kemmes i Magaziner. Det kan ej heller
gå få långt ut, föran en femre vext gifver anledning til
flikaMagaziners uttömande, då få mycket måfte vinnas,
fomKunde fvara emot intereffet. Fruchtan för '»fallan-
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de krigstider lärer få mycKet mindrekunna giöra hinder
håruti, fom juft då magazinerne meft behöfves , och
kunde fpanmål derutur vara Kongl. Maj:t och Kronan
til tienftför lindrigarepris, än om den vid fådant tilfei*
le fkulje.

S. XII.

MEn alt hvad om åkerbrukets uphielpande i Fin-
land, tenkas, föreflås och förfökas kunde, lärer på
åcfkillige orter neppeligen Kunna vinnaverkftellig-

het, hvareft lå liten rörelfe finnes, och afiettningen på
fpanmål är ale förfvår. \

Härmed förftår jag i fynnerhet ufvre delen afTavaft-
land,Savolax och Carelen.En del invånare hafvajo andr*
40 och flera mijl til nefta köpftad. Huru mycket fpan-
mål fkal vel på en få lång väg kunna framförflas? eller
hvad kan vinnas derpå, när haft och karl fkal vara bor-
ta 3 vekor, en månad och mer? hvad kollar icke för-
täringen på en fådan refa? helft emedan få mycket heft
foder lom behöfves omögeligsnkan medföras , ock fkul-
le allena giöra 1 lafT. Altfå måfte fpanmålen blifva lig-
gande i landet, och invånarena lijda ftor brift på pen-
ningar, til utfkylders afbördände och annan förnöden-
het. Hvad icke är tilfelle at föryttra, anvenda många
in natura ochfupa det up. Kortehgen at fäga, der lin-
nes redan mer fpanmål, än folket vet råd före. Huru
fhal då åkerbruKetkunna utvigdas,och bringas til ftörr
re fulkomlighet? Detta har höga öfverheten lenge fedao
tagit i et nådigt betrachtande, och låtit anftélla åtfkil-
liga underfökningar, angående huru vida en durch fart
genom landet til faltfiön inrettas Kunde, hvartil fielfva
haturen tycks gifva en befynnerlig anledning, fä vida
här finnas få många närgrencfande och en del fig långt
ftreckande fiöar, jemce åar och beckar, Men|etä få nyt-
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tig och oumgengelig faak , har härtils icke kunnat ftel-
las i verket; hvad hädan efter ke Kan utvifar tiden.
Imedlertid få framt hushållningens förbettring i deffe
orter icke fkal aldeles gifvas förlorad, fynes det nöd-

at vara betenktandra
yendigf på några Utvägar.

I min
é
enfaldighet har jag tenkt på följande.

Itmo Är det läkert och genom alla tiders ärfaren-
fcet bepröfvat, at manufakturer bijdraga mycket
til befremjande af rörelfen iet land, och jemvel til
landtbruktts upkomft. Ty derigenom befordras affett-
ningen på landtmanna vabror, och der förrienften är
för hand , der upveckes fiijten och idogheten. Til
manufa<"turers trefnad giör ei litet, om rude materien
finnes i landet, hvilket i deffe orter är få mycket ange-
legnare, fom den långa vägen från ficfiaderne, fkulle

flike emrtens tilförfeloch koflfam.
giöra belvärlig

Nu finnes på åtfkillige ftellen i Savolax, i fynner-
het i Cuopio fochn, er rikt förråd på jernmalm i fiöärne,
hvareft ock ef bruk redan äranlagt, och torde flera än
kunna inrettås. Efter någon tid kunde förmedel igen fä
mycket jern här tilverckas, fom vore tilreckeligit icke
allenaft ti! landets förncdenhet,helft efter en flor de]af al-
mogen förftå at fielfvatikeda fig jern, utan ock til ätfkil-
ligtmanufa«ftur fmide.Komme flålbruK, til vore fa mycket
bettre. Förråd på kog kan här aldrig tryta. Spanmäl
och viflualier kunna öfver Saimen, både når och fier-
fan ifrån bequemligen tilfkaffas.

Des utan finnes här i landet, goda betes marcker
jemvel för fåår. Til deras vinter föda kan genom engars
utrödiande förfkafifas höö ymnigt, och der til med löf,
af den derftädes öfverflödiga löffkogen, utan fruchran
ät derpå någonfin blir brift, helft om der med beke-
deligenförfares, fow lagfäger, och i6§ förmäkär. Så-
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ledes kunde ftora Schefterier jnrettaSj fom fkulle rike;-
ligen gitva emnen til ylte manufadurer.

Lijn fadd och handCering har ock iFinland af uhr-
fminneS cider varic mycket i bruk , hvar med invåna-
rena meftendels äro vel inkomne. Qvinnorne äro ock
äldeles irtelle at fpinna. Således fkulle hvarken mate-
rie eller handalag felas, til linne manufafturers anleg-
gande och drifvande. Deffe ylle och linne manufaftu-
rer kunde jemvel få anleggas, at fpanmåls och andra
matvahrors tilförfel fä vel til fiös fom lands vore be-
quemlig.

Desutan har mig förefallit en annan tanka, hurule-
des de omtålte orters invånare kunde få affettninp på
fin fpanmål; hviken mening, ehuru den vid förftäpå-
feende torde fynas paradox, lärer förmodeligen efter
närmare betrachtande befinnas ei aldeles vara utan
grund.

Under fidfta RiJKsdag hafva förftåndige och för det
älmäna vel finnade män proponerat och päftått, detret-
tighefen at låta tilverkä och förfelja bren-vijn borde
Kongl. Majitocb Cronan tilfalla; hvilket i et ferfkildt,
genom trycKet utkommit betenckande blifvit få grundeli-
gen bevijfadt,at hvar och en oveldug måfte gifva dertil
bijfall, och lärer det framdeles efter al liknelfegå dertil.

I fådan hendélfe tyckes , det vore nyttigt at bren-
yijns brennerier i de ofta nemnde orter inrettades, åt
minftåne til detta landets behof. Då hade invånarens
tilfelle nög at föryttra fin fpanmål, och vore vel, om
et vift prijs årligen utfattes, til förekommande af alfe-
hancia konfter fom dervid eljeft kunde bruxas. På ved
vore här et ouföfligt förråd, och fkontes iden delen
fkogarne, fom i nedre orterne, och meft kring ftäder-
ne äro nog medtagne. Förflen voremögelig, få vida

denne
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denne fiqueur Runde göras få ftarck j at den til nyttiand»
Hunde upfpädas til alferum tantum. Sålunda kunde pji
et laff framföras efter flera tunnor fed. '

tilverkningen

Men förflen blef ännu mindre Koftfam, när der-
på ftörfta vägen fkedde fiöledes , och formän voro. til
bands, fom på den korta landvägen kaffade varan
fram, hviket genom god anftalt vore lett at å'rhå ia?
Som det är i fig fieff klart, at en fådan inrettning fkul-
le mycket gagna öfre delen af landet, famt der befor-
dra åKerbrukets förkofring och utvidgande, få fkulle
den ock filbringa hela Rijkef en anfenfig vinft. Ty
den fäd hvaraf uppe i länder fåledes tilverckades bren-
vijn, kan eljeft anfes fom förlorad, emedan, fom förr
fagdt är, den icke kan nedföras ti lfiöftäderne, utan må-
fte der biifva liggande , eller på et öfverflödigt fett
förtäras- Men hvad fåledes anvendes til nedre orter-
nes och ftädernes bruk och nyttiande, derigenom be-
fpares här nedre i-landet-et lika ftort quantum, fom
utom denna inrettning fkulle gä til, hvaraf ker, at få
mycket mer Kan öfverfkeppas ril Sverige, och fa myc*.
ket mindre utlenfk fpanmål behöfves. Föijachteligen
befpares få mycket för Riket, fom kan fvara emot
famma urlendfka fpanmåls verde, Altfå om någon vil
förklara detta för orimligt, få måfte han ock fä ga, det
vore bettre, at denne fumma årligen utgår til fremman-
de, än at den blir qvar i riket.
Öfver merbenemde inrettning hade borgerfkapet i ftä-
derna få mycket mindre orfaK at klaga, fom de icke
allenaft kunde biifva deltagare häruti, utan ock deras
handel härigenom förökres, fä vida mer fpanmål än til-
fqrens vore ac uphandla och öfverföra.

§. XIII.

HVad i neft föregående § i-.r anfördt om fpan-
måls

*



Äiåls affettnihgens nödvendighet, til åkerbrukets up-
komft i de öfre landsorterne, kan jemvel fägas om
de nedre. Tyhvareft affettningen ftadnar, der hindra*
och förqväfves åkerbruket,

l Sverige blir fiön öppen långt förr än i Finland.
Ofta hender at den är öppen hela vinteren. Då hafva
utlenningarne godt tilfelle at jemte annat införa fpan-
mål, hvarigenom ker, at när Finlands invånare ente-
ligen hinna fram, är prijfet äldeles förfallit. Sedan dri-
ftar borgerfkapet fig intet mer här at uphandla fpan-
mål, få framt det icke kan fke för et ganka ringa
-verde; uran fvtrtom, när utlenfk fpanmål kan i fve-
rige fas för lett prijs, kiöpes den der up, och föres
hijr, ehuruvel i landet finnes fpanmål nog. Och förftår
vel utlenningen den konften, at med flijt fella fpanmåls
prijfet, i hopp at när åkerbruket derigenom blir un-
dertrykf, framdeles få fkadan rundeligenerfatt. Såle-
des fker, at Jandtmannen har ingen affettning, och mi-
fler och mod at upådla åkerbruKet.

hågNu har Höga öfverheten förklarat få ftor omvård-
nad och forgfellighet, för åkerbrukefs uphielpande i
Rijkef, och i fynnerhet fagif fig an landthushållningens
förbettrande i Finland, hvarom pa Riksdagarne årfkil-
Jigt blifvit handlat och rådgiordt, hvarpå fyftes ge-
nom den af Kongl, Maj:t hijt i landet förfende Landt-
mäterie commifTionen, hvars giöråmål effer inftru«ftions
lydelfe är, at afmäta hela Finland fil des belägenhet,
famt befkrifva famma lärd til des befkaffenhet och för-
måner, på det Kongl. Maj:t må fedan i nåder kun-
na upmana underfåtarne til at nyttiade näringsmedel,
fom ftemma öfverens med hvarje orts naturlige art, och
fcvarigenom landet må Komma til behörig hefd, och in-
vånarena til fin retta ftyrka, Alcfå tyckes fakea endaft
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komrria derpå ån, at til HögaÖfverhctenhvarje"åhr'hö>
ftetiden härifrån afgå berettelfer, om åhrsväxcen, och
huru den varit mer eller mindre ymnig * och följande
åhret kunde borgerkapet i' ftäderne få fnart mögeligt
vore efter fohrers befkaffenhet, hos Konungens Befal-
ninpshafvande upgifva förfekningar, huru mycket vore
at öfverföra til Sverige. Si då kunde fpanmåls inför-
feln derefter mer eller mindre infkrenkas; och när få
continuerades, fkulle förmodeligen åkerbruket tiltaga,
och i proportion deraf utlenfka införflen förminfkas, til
des faken kunde komma få vida,at ganfka litet eller
inpen fremmanae fpanmål mer behöfdes. Det är nog-
famt bekant, huruledes utlenningarne , efter ytterfta
förmågo fökt at lcgga hinder för manufaäurernas up-
komft ißiKftf; få lära de ei hdler underlåta, at på alt
möneliot fett under minera LandtbruKer, helft emedan
de anftalter fom giöras cil des uphielpande dem icke
äro okunnige; men få litet deras Konfter och anlegg-
ningar gått an i det förra, få liten framgång hoppas
man de fkoia få i det fednarc ; åtminftåne ker det
icke, om underfåfarenas flijt och achtfamhet, fvajar
emot Höga Öfvcrhetens nådige vilje och förfårg.

§. XIV.

SOm i föregående är handladt drrom , huru den
kundkap och pra<ftique, i hushållningen, fom fin-

nes i landet, bör forft upfökas , och få mycket möge-
].igtär, giöras alman, få vil jag ock uptecka min oför-
gripehga tancka och mening derom , huru!, des ny
hushålls kundkap och pradiquc kunde i Jandet in-
föras- "

Ifrån de aldra eldfta tider, har mycken hushålls
Kundkap funnits i verlden, hyike.n ofta flyttat fig
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från det ena folket til det andra, tillika med dé lär-»
de vetenfkaperne; men ibland til ftor del, ftadnat qvar,
och varit i behåll, hvareft deffe gått ut, eller blifvit
bortfkemde. Det kan ei heller neKas, at olärt folk,
genom fit naturliga fnille, jemte en äehtfåm ärfaren-
het deruti mycitet upfunnif. Tillika med andra ve-
tenfkaper, har ock ceconomien, i detta och förra hun-
drade tahlet, anfenligen tikagit, hvar till de i åtfkil-
lige konunga Rijken och Republiquer inrettade veten-
fkaps Academier, icke hafva

Och ehuruvel den Svenfka Kongliga Vetenfkaps
Academien , ei få lengefedan cilkommic, har den iå
i andra faKer, fom befynnerligen hvad oeconomien an-
går, framgifvic ec rijkc förråd af trefTelige påfund.
Men hvad antingen hos fremmande nationer är i bruk,
eller i lärde mäns verk, och hela Sociececers hand-
lingar finnes befkrifvit, gagnar vårt Finland litet, få
framt icke något deraf hos os kan til verkftellighet
bringas. En begynnelfe dertil tyckes Kunna giöras
genom Kongl. Academien i Åbo, I fådan afiicht har
Hans Kongl, Maij:ft, tecKts för några år fedan, hijt
i nåder förordna en ceconomie Profeffor. Här finnas
jemvel Profefforer i naturkunnigheten och mathemati-
quen, hvilka vetenfkaper kunna bijdraga til oecono-
miens befordran. Flera Kongl. Academiens Ledamöter
torde och träda härtil. Derjemte viftas här ftuderan-
de ifrån alla orter i landet, få at neftan ingen fochn
är, hvarifrån icke någon kommer til Academien, Deffe
Studerande refa meftendels hem om fommaren, få vel at
ftyrcka fin helfa, lom i fynnerhet derföre, at de icke
förmå hela året uppehålla fig här i ftaden.

När nu deffe Herrar Profeffores, fem veta hvil-
ka .af Studerande hafva heg för oeconomien, och förftå

F något
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något, i de vetenfkaper, fom höra dertil, behagadeef-
fer plägadt famråd, til dem fom de funnit fådana egen-
kaper hos, utdela när de refte på landet, och tenkte der
något dröja, et eller annat ceconomifk emne, at under
bortovarelfen giöra förfök med, få kulle förmodeli-
gen hvar och en der vid anvenda al mögelig' flijr. För-
äldrar och anhörige kunde ei heller vara få hårde, at de
icke fkulle lemna litet jord, eller annan koftnad der
til," om få behöfdes, Deffe förfök fkulle ftellas på få-
dane ting, fom voro* meft gagnelige at uphielpa landet,
nemligen åkerbruket,Engfkiötfeln, och Skogarnas rycht.
Fruchtbärande träns ans vore behagelig och nyttig.
Åt fkaffä vexande gierdsgårdar, antingen af gran, hag-
forn,eler pijl, hade jemvel fit ftora gagn. Allehanda
redfkap hvarigenom arbetet, med ftörre behendighet
och förmån, kunde drifvas, vorelijkaledes verdt at för-
föka, och få vidare. Emnen kunde aldrig fela, men
det vore til efventyrs bettre, om de i förftånc icke blef-
vo få många, utan famma prof fkedde på flere ftellen,
at de nyttigafte kunfkaper defto förr och kraftigare kun-
de kringfprida fig i landet. Hvar och en fkulle förfat-
fa en noga befkrifning omtilgången af förföken, hvad
dem hindrat eller befordrat, och huru der med aflupit,
fom lemnades til den profeffor, af hvilken han fått ern-
net; och af honom communicerades med desmedbröder,
Deffe befkrifningar Kunde årligen fanvas , heftas
tilfamman, och förvaras i Academiens Bibliorheque, at
hvar ock en der kunde få under rerfelfe om det fom få-
ledes blifvit pra«fticerat. Om ock de , fom här uti vijft
någon fynnerlig flijt, blefvo hugnade med ftipendium,
eller på något annat fett i hogkomne, vore det få myc-
ket ftörre upmuntring.

At



At nya konflers antag-nde är få fvårt för bönder
och gement folck, herrörer befynnerligen af 2:ne ordfa-
ker, i:mo hafva de en hemlig vedervilja, för alt, hvad
tilförene icke hos dem varit i bruk. 2do fom de icke
förftå grunderna til det fem bör fke , kunna de i verk-
fteHighefen fnart förgå fig, och genom et eller annat
mifftag, förderfva altlammans. Menbegge deffa hinder
Kunde här icke hafva rum, få vida det praefupponeras,
at de allenaft fkulle brukas här vid, fom voro hogade
för fådant, och jemvel egde någon inficht ide vetenfka-
per fom tiena dertil. Sielfva vetenfKapema fkulle få
mycket begierligare läras, när de ftraxt fördes til prafli-
quen, och egen ärfarenhet vijfte deras nytta.

Eljeft kan, hvar och en del afLandthushållningen,
anfes för en ferdeles ve.tenfkap,fom fordrar fin ferkildta
ärfarenhet, hvilken är få nödig, at utan den hielpa an-
dra vetenfkaper litet eller intet. De fom fåledes i ung-
domen begynte fammanfoga vetenfkaper och praftique,
och fingo någon öfning deruti,fkulle fedan närde fielfva
blefve hushållare,fåmycket mindre, lemnaet fliKt före-
hafvande, fom deras egen nytta då mer berodde derpå,
och de hade ftörre tilfelle och förmögenhet dertil, famt
kunde ftendigare förblifva dervid. Detta vil fäga nå-
got mer än det förra , och om det förra kunde allenaft
gifva fulkomlig anledning härtil, få vore nog vunnit,
Airfå vore denna anftalt en plant fchola til goda hus-
hållare, och kulle fåledes efter någon tid finnas
ymnigt förråd på fådant folk, fom icke allenaft kunde
vel bruka den i landet befinteliga hushålls leunfkap.,
utan och införa nyttiga konfter, fom hos andra natio-
nerrilförene varit,och ennu äro ibruk.fomochde, aflärdt
SocicteterochVetenkaps Academier,uptecktainventio-
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fler och påfund, Alf fådant til- toge mer och mer, de
förftåndigare antoge gierna, hvad en fäker erfarenhet
vijfte nyttigt vara, och defom icKe vilie begifva fig der-
til, kunde genom alfvarfamt infeende tilhållag.

Hvad härickeär omrördt, fom angående fikerier,
jagt och diur fång. m. m. kan af de i föregående omtål-
te grunder hän ledas, få vida jemvel til fika närings-
fångs befordran Kan brukas antingen den i länder redan
varande , famt här och der kringflrödde kunfkap och
ärfarenhet; eller ock nya påfund härutinnan efterom-
ftendigheter och mögelighef jnplantas. Eljeft har jagfå
mycket mindre tenkt eller Iåfvat at härutinnan inbegripa
alt, fom til detta emnets utförande tiena kunde, fom,
jag är.förfäkrad der om, at til fullkomligt utrönande
af den minfta del i landfhushållningen fordras flörre är-
farenhet, än en länglifvad mennifkas ålder recKer til,
Hvarföre jag hoppas icice hafva handlat mot anftendig-

heten, när jagär af den meningen , at ien fä vid-
ftreCKt faK mänga lärdas Kunkap bör leg-

gas til grund.
ENDE.
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