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Till

KONGL. MAJ:TS
Tromann och SUPERINTENDENT

ofver Väfternordland
Hogvordiga Herr DOCTOR

ÖLOF
K LÖ R NING,

GYnmnäe Allmagten, och floraßrtjäft-fler hafva jatt Hogvbrdiget Herr DO-
CTORN ttppå thet åroflålle, hvarifrånHerr. DOCTORN igenom lyfande lårdom år

icke allenafl hade ett kraftigt efterdornefåran*dra, och ett ovildögt åfyna vittne tillthe Öfrigasförtjånfler * utan ock the thervid hångande belö¬
ningars rättrådige utdelare„ I ingénthera afthesfa af(igter underflårjagmigframkomma u-ti Hbgvbrdiga Herr DQCToRNS dfyn med thes-
fa hlad:fårihy i them finnas ingenting mindre;



anßdantfom, efter allmänna crdfpraket Hort
hofves ftorom; kanfågas vara flört, och (vara
mot thyliktjbm hör bevårdas med Högvördiga
HerrDOCTORNS afkodelfe. Tbet endajdgll
terpå, år then höga och prisvärda gunft, Jom
Högvördige Herr DOCTÖRNftådfe plågar vifii
Lårdomens fofterjöner; famt tbet happjaggbr
mig,att gåfvans ringhet icke föragtes, tåjag vå¬
gar förjäkra,iatt ihen årjättes medettfä mycket
vördfammarefinne. Tag therföre nu, Högvör-
dige HerrDOCTORfåfom alltidgunfligt upp,att
jag mbdarHbgvbrdiga Herr DOCTORN medatt
emottaga min lårofpåndåt igenombgnandet vara
ett tidsfördrifunder hvilanijrå the bekymmer-
jammefla, och allramefl behårande göromål:
låt ock, Högvördige Herr DoCToR, mig i till¬
kommande tid vederfaras höggunftig hägn,
Herren GUD göre i medeltid Högvördiga Herr
DOCToRNSlejnadlyckofam, och förlånge Hög-
vördiga Herr DOCTORNS dagar långft in uppå
then ålderfm liknar kalla Nordens vinterkläd¬
nad, tillGudsför(amlings uppbyggelfe, till vårt
Stifts ljufva heder och högdönfkada förfar,
till Högtfhrnåma Vårdnadens ofattbara fag¬
nad ; men till en mågtig Befordrarejör alla bok¬
liga konfler ålfkanae Nordlåndingår: hvilket-
bntkar

Högvördiga Herr D O C T O R N S

Allraodmjukefte tj'duare

Jon Boding
Danielsfon,



Högårevördige och Höglårde Herre,
Kyrkoherde och Projl öfver SjålévadSoekeft, '-

Herr Mag. JON LOCHNAUS.

Valärevördige och Höglårde Herre,
Kyrkoherde i Nåtra Socken

Herr Mag. JOHAN TOLLSTEN

Valårevördige och Höglärde Herre,
Kyrkoherde i Sidenfjö Socken,

Herr JOHAN LIDIN.

Ärevördige och Högvållårde Herre,
Coraminifter i Vedbyggerå och Ullånger f ,

Socknar i Södra Ångermannland,
Herr ERIK SELANDER.

Ärevördige och Högvållårde Herre,
Comminiftcr i Grundfunda Socken, 1

Herr JÖNS GRANBOM.
Mine Gnn/ligcFdar >torc välyillje,och Edor godhet,Mine Bevlgnegör,at teg,till fkyldigtvördnads ochtackfamhets vedermämed vidfogad onfikan, att then Nådige Gud ville vålfigna ".och lådan lefnad ochvålmågo, löihen mån

fåkrar, att jag allrig
Högårevördige, VälircvSrdige och

Ärevördige och H6gMina Gu,nftiga Gynnares ödmjuke 1 t
. Jon Boding *



Höga revord ige och Hoglårde Herre,
Kyrkoherde uti Arnås Socken,

och
Proft' ofver Norra Ångerraannländ,

Herr Mag. NILS STECKSEN1US.
Välårevårdige och Hoglårde Herre,

Kyricohcrde uti Anundsfjö Socken, .

Herr ELIAS SALIN.

Välärevordige och Hoglårde Herre,
Comminifter i Själevad,

Herr Mag. JOHAN SAMUEL
THELAUS.

Ärevördige och Hogvållårde Herre,
Comminifter i Nåtra,

Herr JON TÖRNSTEN.
Ärevördige och Hogvållårde Herre,
Comminifter i Nordmanning Socken,

Herr OLOF WATTRANG.
Gynnare.
Vålgern'hipmånri,föm jagliar haivit äran att alltid forfara,
le uppoffrar Eder thctta mitt lilla Äkademifka arbete ;
edek,mine Gunftige Gynnare,med alltönfEejigct godfc

nifkelig tunga någon fin vill begåra; (ämt for-
återvånder att vara * /J

Hoglårde Herrar Proftar, qäIa Kyrkoherdar, 0
lårde Herrar Comminiftrar 3 (

och horfamfte tjånare *
Danielsfon. A 3



Dygd&dfa FRU
REBECKA ÖMAN

Min Högtårada kärafta Moder!

OM någor förfarit en kjr Moders ömhet ochgodhet emot ftg, . bafver v is fe liga jag att
(katta mig ther lyckeligföre. Hvadbafver väl
varit i Edor formägo, min kärafa Moder ,

fom lej hafven låtit vara ofpardt endafl tillmin tjänfl?
Hvad hafven I väl gjort, fom icke hafver ländt till
mitt båfta ? Hafven 1 och fagt mig något, fom ej haf¬
ver varit uppfylldt med allraljufvafia välmening,allra-
förnuftigefla råd, allrakfrligafia formaningar, och
barnungsfota ord? Men hvarmed fkal jagkunna vifa,
huru vå(jag uptager ett fåäant kärleksfullt Moderhjår-
tas öma och kärliga förehollelfer ? Annat råd år mig
fortaget: jag vet icke något, fomjag kan håtrevifamin
tillgifvenhet och vederkänsla med, ån ett lydigt och
tackfamt hjärta, och ther, vet jag, I åren nögda med\
Bock jämnte thetta, villjag ock utbedja mig then god¬
het, att /, min kärafla Moder, tagen thetta mitt A-
kademifka arbete tillgodo^fåfom fötfllingenbåde afE-
dor ofßora godhets allmännaförklaring, och mina ungt
doms framfieg. Ehen Hégfle GUD uppeholle Eder vid
krafter tillatt uthärda och lyckeligenigenomgå thefvå-
ra olyekosflötar, Jom Eder förr 12 år tillbaka började
villja öfvermannapch ännu ej hafva lemnatpå thet,att
jag och mina kåraSyfkon mågom hafva,then vi ofs tillita
kunnom. Lefver hädanefter, min kärafla Moder, ä
och ä trefallt fålla: jag är alltid och in i döden

E DAR,
Min Högtårada kärafta M O D E R,

Allralydigefte Son
JON BqdiNG.

Danigislon,



Hans Kongl.Majits Fribref,
RIEDRICH med Guds Nå-

dc3 Sveriges, Götes och Ven-^
des Konung &c. &c* Landt-
Grefve til Hesfen , &c. &c.

Vår fynnerliga ynneft och nådiga benägen¬
het med Gud Alsmåktig, Truman, Vare
och Rikfens Råd, Herr Grefve , Prafident
och Academie Cantzler. Hos ofs hafva Rik¬
fens vid den nu ofverftåndna :Riksdag for-
famlade Ständer genom underdånig fkrif-
velfe af d. 22 i nåflledne månad andragit,hu-
ruledes,fedandevid 1738 åhrsRiksdag funnit
fig foranlåtne, at hos Ofs underdånigfl an¬
hålla, det måtte den i Upfaia då ledigva-
rande Juris Romani ProjeJJonen thådanef-
ter forordnas til fårelåsningar får den Stude¬
rande ungdomen ofver fundamenterne til
Oeconomie - Cammercie och MamifaEhir för¬
fattningarne i Riket; och Vi, i anledning afde¬
ras då tillika gjorde underdånige hemftälian-
de, huruvida famma Oeconomie och Com-
merciorum ProjeJJlpft borde endaff fköta
fårelåsningarna åfver Rikets handel ocli hus¬
hållning, hvaraf den thädanefter komme at
få fit namn, eller ock vid Juris Romani Pro-
feljonen vara förknippad , genom utflag d.
16. Febr, 1740 i nåder fåflffålt , at Oecono-
wies och Commerciorum Profejjonen fkal en-
daft fkota fådana faker, fom dårmed ge-
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raenfkap hafva, famt d. 18. Martii famma
åhr vidare i nåder förklarat, at bemålte Pro-

feßor Oeconomiß &1 Commerciorum hvil-
ken kommer at förklara alla Qeconomz(ka La¬
gar och Förordningar,' fkal vara ledamot af
den Juridilka Faculteten och kallas Juris-prudentiß , Oeconomta och Cowmerciorun
Profeßor, fåfom ock vid examina rigorofannderfoka, hvad framfteg Philofophu Candi-daterrie gjort uti Oecoijomikz Vetenfkaper*
ne, famt at de Dijputationer, fom hållas un¬
der bemålte Profeßors prßfidio, angåendedelsa Vetenfkaper, fkola anfes och räknas för
dem, fom vilja antaga gradum in Philojophia\Så hafva Rikfens Stander, vid den nu öfver-
ftåndna Riksdag, årfarit, huru fom dennafak hlifvit lämnad uti det ftånd, at til när¬varande tid intet förflag til denna Profejßonlivarken hlifvit författadt eller iniåndt. Rik¬
fens Ständer

, fom på ofvanförmålte Ritt
redan förut pröfvat nödvändigheten af den¬
na inrättning vid Vår Academie i Upfala, för¬mäla fig ältfli nu hafva funnit fig föranlåtne,
at ytterligare arbeta derpå, at en få nyttigoch välbetänkt fak må bringas til den fullhor-dan och Hut, fom fyarar emot Rikfens Stän¬
ders härmed hafde upfåt och påiyftade ända¬mål: hafvändes Rikfens Ständer vid öfver-
vågande håraf fig ärindrat, huru fom Vår
Academie i Upfalct med rätta åger heder ochberöm, at den i alla tider upammat fådanaämnen, famt inom fig f jelf nu hafver flera
ftldana man, fom med grundelig lårdom kun¬

na



natilfkynda Riket bade nytta och anfeende':
Jivarfore Rikfens Stander ock i the mål, (om
efter Academiens fordna inrättning egentelb
gen hora til Conßflorü Academki beförjande,
1 afva til bemalte Conjtftormm Acaåemicum et
godt förtroende. Men föm Riklens Ständer
derjåmte kommit at befinna, hurufom den
med Commerciorum och Oeconomi<e Profejjion
nu federmera giorda författning är vid Aca-
demien i Upfula aldeles ny och ovanlig ,

och at detta (Indium hårril icke blifvit på det
fåttet vid Academien idkadt; Så hafva Rik¬
fens Ständer vid fådan omffändighet aktat
nödigt, at nu vid denna nya Profejfionéns
befattande,för förffa gången, taga de mått,
hvarmedelfb den famma må blifva förledd
med en fådan man, fom, järnte de dertil årfo-
deriiga Vetenfkaper, äger fjelf bug och bö-
jelfe för Mamfaäurer och Handelen, famt
luff, at derom inplanta i ungdomen funda
principer, och en för Riket fördelaktig om-
tanka, få at af des fkickelighet Rikfens Stän¬
der kunna göra fig et tilförlåteligit hopp om
det påfyftade ändamålets århållande, fåmt at
igenom den nu bli fvande Profej]oren för
framtiden få fådane ämnen upammade, fom
honom i famma profejjion kunna efterträda;
hvårföre Rikfens Ständer ock yttra fig, at de
varit omtånkte , at til oftanämda nya Oeco-
nomide Commerciprwn Profejjion i Upfu¬
la nu för förffa gången utfe och nämna en
fådan man , fom icke allenaff äger uti de A-
cademi(l$a Vetenfkaperna god kunfkap och
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grund, utan ock nödig infikt i det allmän¬
na hushållningsvålendet, lamt en befynner-
lig hog och böjelfé tor det, fom Manufaäur-
och Commercie-fokzr tilhörer, och hvilken ,

under de lift förflutne Riksdagar, då Rik lens
Ständer med all möjelignit och åhoga ftråckt
fin omforg til R ikets Manufaäurers och Han¬
dels utvidgande och den allmänna Hushåll¬
ningens förbättrande, RikfensStånder tielfva
funnit vara förledd med de egenlkaper, fom
fodras til detta Profefors ämbetets behörige
förvaltande vid vår Academie i Upfala : biif-
vandes för öfrigit Confiflorium Academlcum
obetagit, at i framtiden til denna få väl fom
de öfrige profejjionerne , enligit lag och A-
cademiike Conflitutionerné, upråtta förllag.
Riklens Ständer anmäla fördenlkuld til mer

oftanåmde Projejjion vid Vår Academie i Up¬
fala hos Ofs i underdånighet Extraordinarie
Notarien uti Vårt och Riklens Commercle Col-
legio Anders Berch, hvilken Riklens Stän¬
der pröfvat vara til lamma behållning både
förtjänt och Ikickelig: anhållandes Rikfens
Stander derhos, det Ofs täcktes, medelft
bemälte Berchs förordnande til Osconomie &
Cammerclorum Profejfor vid Vår Academie i
Upfala, nadigft befordra det uplåt och ända¬
mål , fom Riklens Ständer endaft af välment
ömhet för Ungdomens fanfkyldiga under¬
visning och handledande uti de högnödiga
(jecommKkc Vetenlkaper fattat til Fädernes¬
landets både enfkylta och allmänna nytta och
rjånfh Sluteligen anföra Riklens Ständer ,

ac



a t fbrn det Latinfka Språket åger vid 4-
cademien många ålfkare och idkare, hvår¬
före det billigt fynes böra låmna något nö¬
digt rum åt Vårt Sven/ka tungomål; Så år
jåmvål Rikfens Ständers underdåniga åftun-
dah och anhållan, det Ofs täcktes göra den
nådiga författning, hvarigenom denna Öe-
conomix ér CammerciorumlJrofejjor forpliktes,
at hålla defs förelåsningar på Sven/ka fprå-
ket,famtat alla Difputationer, fbrn under he-
m'lte Erofejjors prtfidio komma at hållas,
börafke uti SvenQvafpråket, emedan Rikfens
Stånder anfe det vara både tjånligaft och nyt-
tigaft, at vår Svenfka hushållnings Veten-
/kap blifver föreftåld uti fit egit Sven/ka mo¬
dersmål. Detta alt, fom R ikfens Ständer hos
Ofs andragit, gifve Vi Eder härigenom i nå¬
der tilkänna, med nådig vilja, at J om vårk-
ffälligheten af hvad hårvid på Eder förforg am
kommer behörigen föranftälten: hafvandesVi,
enligit Riklens Stånders i ofvanberörde måt¬
to yttrade åftundan, ofvanbenåmde Extra-
ordinarie 'Notarien Anders Berch med Vår nå¬
dige Fullmakt på oftanåmde Profefßon för-
fedt. Hvarmed Vi befalle Eder Gud als-
måktig lynnerligen nådeligen. .Stockholm
i Råd-Kammaren d. 16 Sept. 1741.

FRIEDRICH.

Gustaf v. Heland.



Förrmäle.

m känning och kuufkap ar fprha grun¬
den, hvaruppå all tjogs .nyttjande fe-
dan beror; åro undervisningar om
hushoHni.ngens tillhand uti hvarjelandsort fådana njälpemedcj, utom hvilka in¬

gen förbättring theri här att, förvänta/ Then-
na fänning år få mycket fahare, lom thet år
oförnekeliget, att hushoilningen mähe vara
lämpad efter landets naturliga'lynde, om hon
fkal kunna göra gagn; hellh iflöm thet i
theffa fall ej kan taga lag, att blindvis och
utan fÖrrut gånget ortens bepröfvande företaga
något fldantj närings medel i verldens Nor¬
ra delar, fom enaaft kan förmodas under
Södra Himmelen» Och lemnar jag thet tillförfamarc Månns omdöme, huru vida bri-
ften pä thenna kunfkap kan ther vara vållande
till, att många näringsmedel räka ej allenah i
föragt hos inbyggarena, tå the förpligtas till
thcras idkelfe på lädana orter, fpm naturligen
åro ther obeqväme till; utan ock föga fördel
af theras inrättning årholles både för landet i
allmännhet, och hvar och en Landmann i fön-
derhet, Vore mitt åmne att har förehålia fät-
'1 '
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tet, hurulunda fådana landfkapers hushollsbe-
fkrifningarböra vara inrättada ; hade jag tillfälle
att vila thet the allraminfta omflåndigheter
icke f å ther uteflutasdfrå: Men emedan aitfkili
lige kloke nianti, i lÖnderhet Friherren d/oA
Schrodern i fin Eürßliche Schatz und Rent-Cammers
XI. Kap. få val, fom Författaren till en Fvenfk
bok, kallad Sätt, att igenom Politijk Arithmetica
utröna händers och .Rikens Hushäidmng ? i andra af-
délningen, redan hafva iågt häri mera och
kraftigare ån af mig kan iagas; förthenfkuld
hafver jag fattat! thet upplåt, att upfylla låda na
Manns åifundan i thy, fom mig kan vara vit-
teligetom min lödeiles orts hushollning: hvar-
vid jag hafver mig tilfefterfyn hafvit the frågor
och påminnelier, fpni then för Fäderneslan¬
dets hushollning nit älfikande och therför evår-
digt beröm förtjänande Infpeftoren vid Kongh

|i-v Landmäteri-Samfundet Herr Jacob Faggot låtit in¬
föra i Svenfka Petenfkaps Academiens handlingars
i» qvartal år 1741. Jag hyler ej om mig then
förmätna tanka, fäfom fkplle thetta„mitt ringa
arbete på något lått antingen fvdra emot thet
ändamål,fom faniraeHederstnann hafveruppå-
fyftat, eller gifva tillråckeliget ljus i thenna orts
hushollnings Imårrfla omflåndigheter: Jag år
ther för fak rad om, att fnthge kunna göra thet
bättre: men jaggörmig likaväl håpp 0111 tillgift
för the fel hår kunna finnas, hos them af mina
Landsmann, iom befinna, huru liten hjålp
thefla flags arbeten af androm kunna vänta.;
huru otillråckelig upplysning mann håruti hit-
intill hafver af våra Landfkaps chartor kunnat
finna ; huru the kunfkaper, fom fkola bana
vågen till then fullkomfigafla vifshet . fåfom
folkets antal, afdrägternas myckenhet, och flera

om-
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©mfiåndigheter, måfte till ftörre delen ankom¬
ma på gilsningar. Om therföre jag kan hos
flera mina Landsmånn uppväcka hugen till att
förbåtra thet, fom af mig kan vara feladt, eller
förbi gånget, lamt vårt k. Fäderneslands hus-
hollnings tillftånd fåledes varda med tiden
bragdt utu fitt mörker, och anledning gifven
åt Höea ofverheten, att nyttja thelfa underråt-
tellér till lina afligter; hafver mitt arbete vunnit
fitt uppåfyftada ändamål

t
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I

Fcrfta Kapittlet
Om Landets Tillftånd i allmånnhet.

: V ' * I. f
vearike beftod fordora aftu flrfkilda riken,

Svea och Göta, hviika förr många hundra-*
de år ledan vordo till ett rike forenadaJag
lemnar Gotariket, och hofler mig vid
tl)£t, fom fornt kallades Svearike, hvil¬

ket varder fördeladt i Svealand egenteliga få kal-
ladt, och Nordland, fom i lig fattar Gäftrikeland,
Hälfingeland, Medelpad, Jämteland , Angermann-
land, Näfterbotten, och Lappmarken. Men eme¬
dan mitt uppfttnuej år att tala om alla; fkyn-
dar jag till mitt Angermannland, fom i Syd-oft
ligger längds efter Bottnifka vikens våjflra Brän¬
der, och i Nord-väft råcker upp till Afele Lapp¬
mark, I Syd-väft grånfar thet ihop med Jämte¬
land ; ochnåBan i Söder eller närmare till hafvet,
med Medelpad: men i Nord-oft lår thet Våfter-
botten till granna. Och år Angermannlands belä¬
genhet , efter then Bora Geografens Wilh. de /*
Isles charta éfver Nordifka Kronorna, i anfeen-
de till Längden ifrån ön Ferro räknad, (tå Upfala
obfervätorium ligger under 3 f gr, 22 m ) imellan
then 33I och then 37^ eller 374- grad: men i

affeen-



2 Jf ? O c £
afleendc 'på Bredden år Landet beläget imellanthen 62:36 och then 64.gr. 2 a Norra ko¬
lens högd. Angermannland år fördeladt i tu Fög¬derier eller Hårrad, Norra och Södra, hvilka
genom then bekanta Skulejkögen fårfkiljäs: ther-
ior ocktheafthctfeduare kallasSunaritWerFram-
anfkogsmänn, och the af tliet förra Nordanfkogs-
her. 1 thet Södra åro 30 Socknar och 'Kyrkor (*)
men i thet Norra alle.naft 7, munneliga Ndtra,Sinenßo eller Senfjö, Anundjo (**), Själevad eller
Sjåla, Arnas, Grundfunda, och Nordmanning el¬ler Nordmaling. Och emedan jag ej år få fön-
derliga kunnig o ni thet Södra Fögderi, och åt-
fkilligt förefaller, (öm thels Landsmann, och
the af thet Norra fkiljas uti; thet Nrrra thefs-
utom år min lödelleort, få att jag hafver ther-
igenom hafvit båttre tillfalle att få veta och kan¬
na theras lefnad och göromål: förthenfkuld
hafver jag förefatt mig, att allenaff theras Hus-
NIlning framte, fom nyliga kallades Nordanfkogs-
boer, eller lom bo Nordan Jkogen.

-• §• £ % ;
Thet eger enefullkommen vifshet, attthen Norre del af Angermannland råder af natu¬

ren ju ofve-r få herrliga förmoner, (öm andra
Svea länder. Här hafver naturen nedlagt, fnart
iågdt, ötverflöd på mycket godt. Här år ymnigikog, öfverflödandepååtfkilliga flags tråd: hårtorde ock vara rika bårg: hår åro fete dalar och

backar:
('*) Se 4- §• titi Hr. Erik MStroms (nille prof de Anger-

rhannia är 1705 theil 12 Junii förfVaradt här i Upfala.
I forrtiden hafver väl Åftle fockeii hort till Jhwndsfiomed finn hem ans brukare; men fom hon lyder nu un¬
der Lappniarka inrättning ^ hafver jag henne ej intagit ithöfa iycknars antal.
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backar: hår åro åliver, flrömar, ftore fjöar, the
ther gifva mångahanda flags flikar: hår åro ån¬
gar, prydde med åtfkilliga blomfter, och mån¬
ga för bofkapen vål fniakande grås: hår åro
fruktbare åkrar, hår år hor myckenhet af djur;
hår varda fbm oftaft fedde öråknelige foglafka-
•rar. Thet öfver a Ut behageliga fmör, then co*
de talg, thet vålhnakeliga kött, fom hårifrå
komma, åro fåkra teken till landets feta
backar, och icke få magra ångar The många
tunnor lax, the oräkneliga tunnor flröming, the
mänga djurs fkinn, then otroligt myckne fo-
gel, löm hårifrå föres, åro allefåmman öfver-
tygande vedermalen af landets herrlighet och
jofmyckna goda»

•

: ■' vt ~"";'J
Ett lands uppodling grundar fig uppå in*

byggares antal: åy therfore värdt att veta, hu¬
ru vidt Nörra Angermannland- ar;.huru många
lieman och hemans brukare hår finnas; lamt
huru folkrikt thet år? I anledning af thet, fom
alhnånnt holles före, m\Syea^ocb.Ootarikéfitillika
med Finnland innebegripä %©oc qvadrat-milars
vidd, fluter jag af then jämnad, fom thetta
fögderi holler emot öfriga-delen af riket, att
thet utgör vid pafs 130 fvadrat-mi\zx\ ja ock
therför, att ifrån hårradsrået xVpfoSkukfkogen tjll
få kallada Bäcken ^ löm år landsrå mellan An-
germannlahd, och Väfterbotten , ärp inemot 13
milar, qch ifrån hafsflranden upp till fkilnadefr
imcllan Afele Lappmark och theffa loknar
åro vid pafs io milar^ hvilke göra 130 qyadirat*

B milar,
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nnlar. Men emedan thcfia focknar icke råcka
alla lika langt upp- med fina grånfor; och på
thet, att jag icke må till åfventyrs tillägga laiv-
ciet fiörre vidd; än fom the-r ofelbart torde va¬
ra; ja ock för jämnare räknings fkuld: vill jag
afllå 30 quadrat-mihr: foljagteliga varder ta
återftoden för thefia 7 focknar 100 qvadrat-
pillar, hvilke göra, 2,314,200 tunnoland»

Eiter then underrätte! fe mig lemnad är,
befiå thefia 7 focknar af följande Manntal, och
Husholl elier Rökar, Inhyfes Rökar, och
Nybyggen:

Manntal. Heniäns råkar. Inhyfes råkar. Nybyggare.
Na,tra - 6- 177. - - - - 8- - - - *
Präfieb» i|$*

Sidenfio* 42-ig - «132* - * - 10. - - - -

Präfieb.
Anundsfjo- 3 84 - - 126. - - - 7, - » 1.
Pråfieb. i ^

Sjdlobad-iiofg-.-" - * - 13, - - ié
Präfieb.

jlrnås - &tUm-107' - - - it. - - 3.
Pråfieb. if.

Grundf-zi|| - • 67.** - - 8» - * -
Pråfieb. t|;|.

Nordrtiann.qQi? - 128. - - 22, * * i»
Pråfieb.

inf. 79* 8.
Ibland

(#) trcom Kfonohemanet OksbSlt || ftOrt, fom aflpu njutetfkafte frihet.
( Här dr ock inrdkrtad ende bonden på iLronon ^ fbrn fkat»

tar allenaft för fifkej fåmt 5 bönder 1 Ava by, och 3 xMnbvlm, med theras 3 manntal. Om thefTa 2. fedaare byaf
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Wand theffa 40 5r| manntal åro 34Ü-I- (katte s
men Krono-heman* 1 följe håraf belöper
(ig uppå hvart manntal dier helt heman öfver
hufvudet en mark af ?7]4 tunnolands innehöll,
ochforhvarje rök 2068 tunnoland, fom, i fall
håraf dragas | af thenna furnma för fjöar,
ftrömar, bärg, och odugelig mark lefvnr
efter % en brukelig mark till vid pafs 1428tunnoland för hvart manntal , och för hvar-
je rök f 17 tunnoland. Oni nu then fats år
fafl, fom Herr ' Infpeftorch Faggot hafver i
S-venfka Landtbrukets hinder vek hjälp p. före-
ftållt , hvilken ock tyckes hafva fin fulla vifshef,
nåmueligen attjt. heman icke lår tarfva flera, ån
231! tunnoland, hvaraf 40brukas till åker, hälf¬
ten årliga, 911 till ångj iåmt ioötil fkog och
beteshagar •> af hvilka hdflnåmtida, når 20tun*
ttql* åro uppredda till betesmark , och 80 till
fkog, fom therjåmnte kan brukas till bete,
hvåreft efter then anledning, fom Politijht
Arithmeticans Författare pag. fö vid ha laden gif*
ver, kunna våxa vid pafs 300,000 tråd, hvil¬
ka, medels fparfåm hushollning, blifva ettflån-
digt forråd: tå (kulle af i. hemans egor 1 then¬
na landsort kunna varda 6 heman, och af
405* manntal 2400, famt i ftållet för 11x9: rökar
6,700: eller på annat fått att fåga: om hvart
heman hade 6 gånger få många uppodlare,fom
thet nu hafver, (kulle famniå ändamål vinnas.
Att likaväl thenna orts kalle himmel torde gif-
va anledning att anflå hvarje heman något flor-
te utrymme till höfång, ån fom nu fågdtår, få vi¬
da bofkapen (köla långe fodras inne j hvilket i

B i thé
hafver af ålder' varit tvift, antingen fhe borde hora tili
Ginndfunda, élléf Nerdrntmning. Na håra the tiH
Grund/und#*
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the Södra orter kan fke med ftörre beqvåmhet:
thet kan icke nekas.

4» §♦
Hvad folkrikheten vidkommer, finnas for

år 1746 i manntals längderna vara upptagna 94
Ståndspérfonerj nåmneliga

Månn - 43;
Hurtrujr - - - 37*
Söner - - - - 4.
Döttrar - - - 10.

Af meniga allmogen åro följande upteknade;
Månn, fom bruka heman, - - 1042.
Hullrur - -- -- -- - 1027.
Enkor; dels båtsmånns,delsbönders C6.
Söner -------- - - 45-0*
Magar - • ------- j9.
Drängar ------- - 283.
Döttrar ------ - - 514,
Sonahuftrur - -- -- -- 43.
Pigor -------- 6^7.
InhyfesMånn ------- 94,
Inhyfes Qvinnor ----- 232.

Hårtil läggas ock Båtsmånn, fom åro - 12,7.

4699.
Hår åro dock the oräknade, fom äro nedan

i; år, lamt uråldrige, och vanföre. Och ehu-
htvål manntals längderna kunna vara kronone
till fvfies i thenaffigt, att veta, huru högt mann¬tals panningarne kunna ftiga ; åro the doclc
otillråckeliga, når fkal göras någöt allmånnt
flut, hurulunda folkets myckenhet år lämpad
efter'landets vidd, ochhvad vårkan ftörre eller
mindre antal åftadkommer i hushollningens
utöfning; hvilket år lika nödigt.att veta, fom
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thet förft nämnda; Therföre få långe, fom
thenna uplysning år i vårt k åra Fädernesland
icke byggd uppå tillforliteligare grund, kunne
vi i thetta mal icke vidare komma, ån hvarr
hådan (ännoiika gißningar leda. Hvarföre,
om then förfarenhet (lårfaft, iöm Engelsman¬
nen John Gravnt hafver i iina Natural and Poll-
tical obfervations upon the Bills of mortality an¬
märkt, namneligen att uppå hvart hjonelag öf*
ver hufvudet kunna råknas 4 barn-, och then
uträkning ock hafver fin riktighet, lom Herr
Prof. Mennander gjort och infört i KongL S-ven-
fka Vet. Acad. handl. 3. qvart. år 1743 p. 227,
och Herr Infpeäorm Faggot likaledes i Siscnfkä
Landtbr. hinder och hjälp p. 5*3 beftyrkt,* nåmne-
ligen att uppå hvart manntal bor åt minftone
räknas 20 perfoner, fmått och ftortfolk: torde
på thefla 7 focknars 4oy Manntal finnas imellaa
8 och 9,000 månnifkor: emedan, när jag räk¬
nar 20 perfoner å manntalet, varder fumman
8,000; men når jag gör en jåmnförelfe mellan
alla iöcknar af thet antal, fom jag förlidet år
fann både iJVifr#-Sockne-förhör -bok hvari
öfver 1,400 fjular -täljas, och igenom andra
om Själa fått veta, hvareft (kola vara vid pafs
2,200 månnifkor.; fliger fumman inemot 9,000.
Att likavål landet (kulle kunna föda 48,000,
ar en påföljd af hvad i förrut gående §, år
fkrifvet.

y- §.
Huru mångfaldig nytta kunfkapen 0111 ett

lands inbyggares antal , tkeras af-eljer tilltagelfe
kan åfiad komma antingen i politifka eller hus-
hollnings mål, år med många fkål beftyrkdt af
fchem, fom enkanneligen hafva afhandlat thet-

B 3 ta
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ta åmrrc: i hvilket m|l jag vifar LAfaren hädan
till then lilla fvenfka bok, fom heter Sätt, att
igenom Politifk Arithmetica utröna Ländert och Ri-
kens hushåldning. I anfeende hvartill, och me¬dan jag Ar fyflofatt med att vifa, huru mycketfolk hår år, jag ock vill gifva vid handen , hu*
ru'många barn och månnifkor i the ofvan för¬
mälda iöcknar årliga födas och dö; och thetefter Kyrkobökernas vägledning»
b* 1737 föddes i Natr# 57 barn; och d§dde 2$ Mlnnifk:

1738 - - - 40 - - - - 3f
1739 - 7 44 - '' - - 37
I740 - - " 36 * '

- - - fl
1741 - • 42 - ■*- - - 4f
*742. - - - 43 ~ ■ w " 3*>
1743 -

- - 28 ■» ' ■■ - - 117
t-744 * - ■» 46 - -■ '-* - 34
J74f - - 40 • ■* - *8
1746 - - - 60 - - - - 30

434 barn.
l l - 1

i.

429 Månn:
• ?737fodcs i Sidtnßo 47 barn: och dodde Måiyiiffe,
*738 - « - 4f - -' - v 24
*739 " • - 43 - - - - 3Q
1740 - - - 37 - - - w 49
*74* * - 34 • -

- - 3*
*742 - * . 3* * - - 14
*743 - m % 2f * - " - 3?
*744 - ' * 34 * *

1 * "*

*74f - * ■* 49 * * - »3174« * " - 43 - •- . 7 " 2f

3f9 barn. 284 Månn:
'

1737 föddes i Jrm/ids/)* 26 barn: dödde Månnifk:
*738 -

- -
- iz - - - - 33

*739 - - - - *9 - r ■ * 21 .

I74I
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1740 - - - . 14 - - - 2g
3741 - - - 29 - 7 - 16
1742 - - - 17 - - - 14
1743 - - - 16 % - - 33
1744 - - - 18 - - - 10

174V - - - sf 9
I746 ---21 - - - Il

205 barh. 172 Månnt
Är 1737.föddesiNordmann. 53 barn: och dodde 37Männjfkä

1738 " - - * 48 " " - - 39
1759 " ' " " V - - ■ - - 33
1740 - - - "37 - - - -61
174t - - - - 38 - 7 - - 33
174* * - - - 41 .---31
174 3 ' - - .32 - - - - 74
1744 - - « r SS ' - - f4
s74v • ' ■ - 54 . - - ' 28
J746 - • - MO ' - - r 30

460 barn. 420 Månm
Ehuruvål thesfa förtekningar öfver födda

och döda begripas inom tå rader; vore thetdock
mögeliget, om kofhiaden thet ville tillåta, atthärvid fogay hvarjehanda Politifka och Ekono-
mifka anmärkningar, /om fkulle uppHla mångaark pappen fardeles i fall vid thefsa uppfatfer ic¬ke laknades folkets.kon, ålder, nårtng och äm¬bete» bukedom, ther the hafva dödt uti, m m.Vore therföre till önfkandes, att fådana födel-
fes-och dåds liftor vordoomfländeligareinråtta-da. Men i medeltid kunna följande flyckerhäraf märkas: 1.att åren *740, 1741, och 1743hafva varit mcfhdeles allmånnt ofundaoch fju-keliga år för thesfa focknar, hvilket till ftörfta
delen kommer af krigsfolk, fom antingen hafva

dödt
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dödt, eller medfört fjukcdom in i lårrdet. z¥
Når vi tage medelvågen öfver Nätra locken;
och the ofvannåmnda try år afdragas, lom för
vislkochfynbara omlfärtdigheter ingaltådes kun-
nna komma med i rakningen; finnes, att i then-
na focken år jåmnaden af årliga födda mot år¬
liga döda låfom 47 till 30: uti Sidenfjå låloni 37
till 24. utiAnundsfjå iålom 31 till20: i Själevad lå-
lom 6c till 36: uti Arriäs låfom 49 till 24: i Grund--
fitnda låloni 22 till 13: och i Nordmanning fåloni
70 till 36. Hvaraf 3. följer, att Nordmanninga loc¬
ken år en ganfka atvelfam ort för thy, att i an-
leende till henne, borde i Nätra årligen hafva
vordit födda 67 barn: i Sidenfjå fi: uti Anunds-
flå 49; i Själa 110; uti Arnas &c: cch i Grundfun-
da 16: eller, om i Nätra icke flera, ån 47 barn
hafva kommit i verlden, fkulle, efter iamma jåmj
nad, icke flera, ån 33 födas i Nordmanning: 17 i
Grundfunda: f4 uti Arnäs: 74 i Själa: 33 uti A-
mindsfjo: ^iSidenfjo: och lä vidare. Men ther-
<rfhot lynes, the andra fockharvara håiloläiii'
mare, ån Nordmanning förthy, at folket härinne
mera dö: och borde, efter ofvannåmnde jåm-
ltåd, årliga dö i Nätra 49 månnifkor: i Sidenfjå
37: i Anundsfjo 37:1 Själevad 77: uti Arnås f $: och
i Grundfunda 19. Och fafl ån thesfa håndelléra-i
ro i mångfaldiga mig okunniga omftåndighetcr
inviklada ; hvarföre jag icke heller kan gifva
fikäl, hvi thet lig lå föreholler: lår thet Ukavisft
icke vara omögeliget att utreda, .om jag hade
the underråttellcr till hands, fomäro hår ofvan-
före nämnda.
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Andra Kapittlet
Om Skogen, och thefs margfaldiga
; Nytta.

Kogsmarker år-o begynnelfer til åker och
ån g: for thy fodra the ock förrut vårupp-
mårkfamhet Bårgen åro meß ailaftådes,
fnart lagdt, gömda utaf fkog. The ther-

imellan liggande flåttor åro med lommiga tråd
öfverfkyggada. Ibland allafkögar år Skulejko-
gcn then namnkunnigfie; och thet för thet be¬
kanta Skulebdrg, hvaraf fkogen förmodeligeii
hafver fått fitt namn. Hår låter fig fe
något afall fkog, lom i hårradet meß finnes,
förutan björk, forn icke nå många Ballen fynes.Thenne fkog år till en del Nåtra lockens allmån-
ning; men thet öfriga hörer til Södra fögderietfmcllan Sidenfjo och Boted focken, funan fko¬
gen , år ock en fkog, (om Mpp i landet fkiljer
båda hårraden ifrå hvart annat, lika fålora Sku-
kfkogen nedre i landet, och heter Botedjkog:han
år väl allmänning; mért hvem han fkal till¬
höra, år iCKe kunnigt få långe, lom ingen
fårdelning är fkedd. En Bor fkog år ock
imellan dmndsfjo och $jdUvad\ men med then-
na år lika fkaffadt, fommed then förra; i me¬
deltid nyttja themthe näBgrånlande focknarin-
bördes, Likaledes år ock en Bor fkog imellan
Grundfynda och Nordmannwg, then the Manning
eller Maling kalla; men är icke allmänning: hår
finnas xnapt annor trådflagJ än tall Annars

ligg«
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ligga alle fkogar under vis/a byar, fom bruk*
them till dageliget husbehof.

Jk i JB
The mefta trådflag har i landet åro Gran

(Abies foliis fölitariis, apice acuminatis, Lim.
Ti. Sv. 789), Björk (Betula folii& acuminatis fer-
•fatis. ibid. 776 ), MyrbjorK (Betula foliis orbicu-
latis crenatis. ibd. 777), Al, Ådder, eller Ålder
\4lms folipincapo. ibd. 77$"./3}, Tall efter Fu¬
ru (Pinus foliis gbminisprimordialibus fölitariis
glabris ibid. 788J, Gortall (Pinns humilis, ramQ
& folio denfiore, cortice fubfulcQ. ibd. 788 J),
Ene (,Juniperus foliis féflilibus patentibus. ibd.fyi4)
VTle ( Salix variarum fpecierum), Saig {Sali* fo¬
liis ovatis rugofis fubtus tonrentolis margineun**
dulatisfupernedenticulatis.ibd. 8»i.), Jufier($a+
//xfolüs férratis glabris, flofculis pentancirts. ibd,
792), B^Populus foliisfubrotundis dentato-an«
jjulätis litrinqueglabris. ibd. 819): Men till mindre?
myckenhet finnas hår Rönne (Sorbus foliis pin-»
natis. Linn. Fl. Sv. 400 ), Hägg (/W/^glandulis
duabus bafi foliorum fubjeois. ibd. 39*}, Tryg
(Lpenicera pedunculis bifloris, baccis d iftintflis,fo^
Liisintegerrimis ibd. 19V). Töraefcauk acu*
leato, petiojis inermibus calycibus femipinna«t
tis. ibd. 406), och HafTel (Corylus ftipuiis ovatis
obtufis. ibd787), fbm dock år ett rått fålliyndfc
tråd i Nordland, och finnes allenafl uppå ett ilAl-,
le i thetta härrad, vid ett bårg i Sjdla focken,
Billabdrg kalladt Tryg våxcr ej heller fleraflå-
des, thet jag ver, än uppå ett bårg i Ndfra hafs«
fkata> via namn Baihusbårg. Hågg waxer ock;
allenaft hår och ther. Gran åifkarheljft fidlån-
da orter; Ju finnes ingen till husbyggnad
nyttig gran annorhådes. Björck våxeruppå los
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jordmon; Hon våxer väl uppå hårda och bårg-
agtiga hållen; men tå tjånar hon icke få val till
nåfretågt Vår al vifies mefi uppå händ och
landagtig jordmon: fämmaledes tall» Ene trif-
ves balt uppå hårdt och fienigt land 5 annars
lian han ock vara till uppå båttre, om han alle*
nah får ther lof till. Vide och fåig hafva fin
båfia trefnad inom åker-och ångeshagar, Ju-
fler finnes vifiafi vid f jöftranderna. Afp vå¬
xer med uppå hårdt land, eller ock i bårgs-
{kolor; men rönne vid bårgsrötter. Af alla flags
tråd finner intetthera fiorre förtroende hos
landmannen , och båttre tycke till plantnings,
ån rönnen: han tjänar honom till ögnaluft uppå
gården: honom lemnes och förtros ofta porta¬
vården» Tå härmed jåmnföres, hvad i r
Kap. 3 § år taladt om landets vidd och fiorlek;
öcn af the hvarjo hemane tillflagna 1428 tunno-
landlbrukelig mark afdrages 124 tunnoland för
åker, ång, och beteshagar, fom, efter thenna
landsorts befkaffenhet, kunna fågas vara i bruk
vid hvart heman; återfiår för hvart heman en

fkogsmark af 1,304 tunnolands dugelig mark,
hvilRen i anfcende thertill, att bårgen (fom i
förrut gående §, år anmårkdt) finnas åfven med
Ikog betåckda, med billighet kan hollas före,
närmare fiiga till 1,400 tunnoland, och fåledes
utgöra ett antal af 541 f0,000 träd för hvart
heman, fom vårkeliga bör kallas en outodelig
ikog få länge, fom landet ej år tätare beboddt,

3. 5-
^Mine Landsmann hafva mångfaldig nytta

utaf fin fkog: The ega ej allenafi fin nödtårft
theraf; utan meddela ock androm mycket.
Han tjånar them till husbyggnad, fkeppsvärke,
båtar, bräder, lagg-och gröpkåril, inidkeri,

band-
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bandflakar, 16f - och nåfretågt, vidjor, Bafl,
fvidjande, vedebrand, tjårubrånning, kolning,
famt mycket annat, fom i hushollen tarfves;
Om timmerfilliter honom hvarmann: och fin¬
nes hår ej ett enda rum af hen byggdt, förutan
kyrkor, och källare> utan af gran, eller tal!,
allt efter tillfället. I Nordmanrimg, hafver jag
hört, att fkeppsvårke åtfkilliga refor huggits,
och fartyg en och annan gång byggts. Och
tyckes the t vara till thennaorts nårings förökcl-
fe;nyttigt, attthefs inbyggare uppmuntrades till
flörre och mindre fartygs och båtars flitigare
byggande, hvarigenom fkogen kunde lemna
utaffig florre nytta, ån nu fker; Vore therföre
till önfkandes, att en eller annan af the Nord-
låndifka fläder ville företaga fig thet låföm en
fladsmanna nåring. Bräder Tågas här en del
pf gran, och en del af tall; iåfon Bondens fkögs»
flag år; men.tall - eller furubråder äro mycket
båttre. I Nätra, Siden-och. Jnundsfjo, Själevad'y
Arnås, och Grundfunda fåges icke flörre myc¬
kenhet bräder, än i landet nödigt behöfves till
husbyggnad , kyrkors förnödenheter, likeki-
flor, ni; m. få att ifrå thefsa foeknar afgår intet
bräde utu landet. Men f'äfom Nordmanning år
rikaft uppå furufkog, och ligger lägligaft till för
utfkeppning; utgör thcn ock enfam vid pafs

tolftar enkla bråder årligen, utaf the
fågeqvarnar, fbm therflådes åro byggda i åar,
och linå ålfver. Och låfom,efter tagen me¬
delvåg, 2 tolftar bråder kunna råknas efter
try tråd; kan ock thelTa 37^0 timmerflockars
årliga upplågande få mycket mindre bidraga till
fkogens utödning, fom i thenna focken måfte ,

i anledning af thet, fom i 1 Kap. 3 §. och thet-
taKap. i, § år anfördt, finnas yid pafs'32,^0c,

OQ.O,
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é>oo,öcö tråd, i hvilkeri fumma 37? o kunna a«-
fes låfom intet. Men att i ägarna ju kunde får-
bättras , lä val medels flera blads inl åttning,
hvarigenom thet förbi löpande vatten kunde gö¬
ra ftorretjånff, Jom ock igenom tiinnare lage¬
blad, efter Hollåndifka låttet, tå 1 eller 2 brä¬
der mera kunde lås utaf r. flock; therom år
ingen tvifvel, och bero'r allenaft theruppå, att
Allmogen får ther undervisning om.

Uti ingen locken idkas liiidkeri, och Iagg-
fting lä litet, att hvar icke hafver få mycket,
fom han noter; utan en flörre del hafver oftafl
flågot tilllälti af kannor, flop, hyttor, fkålar,
fat, Ikedar, afkar, flörre och fmårre, kiflor
fkrin, lådor, och flolar, fom allelämman åro
mefladelcs målade och ofverflrukne med får-
nisla; thet theraf undantaget, fom kommer u
frå Grundfunda och Nordntctming; jåmnte låaf,
kar, drypkestunnor, tynnilar, bunkar, fmör-
liiått, Kaggar, Ipiltetråd, m. ni. Hårfinnas Oct
ilågre, löm göra rått l a goda Violer, fom en de!
Tylka. På all tifla, loin nu åro upräKnada, år
icKcflårre ofverflöd, ån uppä trådlkedar: jagvå-
gar låga, att håraf tiflvårkes en otrolig mycken-

// het. Färnisfan, fom nu nämndes, tiilredcS
n på följande vis: " The taga godt och frifkt lin-* frö; (thet, fom år odugfe till l ade, duger ej
I * heller lå lönderligcu hårtill) thet mala tne o-

"torrkadt nog grofl, vid pafs fom groft Korn-
"mjöl; lägga ledan mjölet i en kittil, inemot i,M

tV tunna i lönder. Sedan mjölet år vål vordet** igenomvårmdt, börja the att ftänka med en
0 vilka litet vatten i lönder på Kittelbottnen un-
*'der mjölet; och under flåtiKningen röra och* vånda the mjölet med en fpada, lå att thet ic-i ? xe får fallna vid bottnen. Tå the fåledes

l . " twf-
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}y hafva koKat mjölet någon flund, och fä att /•
" xlimpar varda utafthet, Tom med händerna
'' tillhopa trycKes; upptaga och lågga the thet
" i eh thertill ämnad lårefts pMav fä grof, /bra>? the. igenom hvilicaflårKcl/e plågar /Ilas: Pås-
r' fan lågga the ledan uti en enKom gjord pråfs,
V /om är /ålunda inrättad: The taga två icKe få

/må ßocKar; midt uppä then ena göra the en
M fyrKantig grubba, /(or allt få/om the hafva |
''

mycKet mjöl till; igenom grubbobottnen bo*
''

ra the Hl många /må ho! 5 fom the någon/in
r

Kunna, eller tycKas behöfva; i thenna. fy ritan*
'' tiga grubba lå<iga the förr nämnda på/Ta; hår
1 ofvan uppå häfva the andra flocken,. fom ei-
? ter två flåer eller /pjälor, hvilka fitta vid hvar
" fin ånda på grubboflocken. löper få, att han*' faller jåmnt efter then usicler hggcr, Och tå
'■ kilar fadrifvas igenom båda flåerna, uti hvih

ka låmpeliga långa hol åro gjorda > förord/a*
'' kar öfra flockens tryckning emot then nedra,
"

att Lift börjar löpa genom the fmå hol, iitat
b lårefts på/fm, /om vardt inlagd i grubbaa.
"Och till att lågliga kunna emottaga fäften,
" åro fötter gjorde under thenna prå/s. Saften
*\ kalla the linolja♦ Men inan ther varder färnif*
"fa utaf, måfle the i en kittil koka linoljan s ^v dock med en /akta eld, hela tu dygn; ochfå varder hon Färnijfa, The kunna icke gif6

något känneteken vid handen, hvaraf
" Kanförftås, när få rid/Tan år lagom; utan med
v

fingren, fåga the, xånne vi, tå hon år la* i
gomt KOKad: anKonuner få thetta på öfhing.

''Vid koKningen, måfle noga vaKtas, att
" elden iexe fåflnar i henne: emedan hon åt

mycKet eldflygtig; vårrc ån tiåra, et'er talg,
'' Efter frö få the öinfeledesj allt fåfom

fröet 1
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" fröet är godt och moget till, och lycKanvid
* KOKiiingea vill vara ; llundöm 3, ftundom 4,
'' ilundom 44 och ibland s fic:p. färnifia.

Hvad näfretågten vidKommer, hafverhvar
focKen något: helilithe byar i focicnarna, fom
ligga långt bårt, och i fjållbyggden, eller när-
malt till allinånningarna. 2 till 300 mefar tages
hår låKert: hvar mef beftår af 70 nåfror, fom
holla vid pafT 3 lisp., når nåfret år godt; omthet år förtjocKt hol er vål 1 mef 4 till y lisp.,
och få tvärt om. Men hårvid år till märkan¬
des,^ att nåfretågten ej alla år gifver lka; utan
ena året kan fås dubbelt emot thet ett annat år
ficks: The år falla ock in, tå the knappalt kunna
få några mefar till gårdstarfvor: Thet ena året
löper björken välj men ett annat litter nåfraii
få falt vid trådet, att man fkulle Kunna tro, att
nidingar hade ftriiKit beic imellan barken och
näfran. Gamle och förftåndige månn hafva på
tillfrågan lagt mig, att thetta kommer afhofte-
feölden: Om Kölden kommer, låga the, förr
ån björken hafver fått vinterfödan, thet år, fått
fiillkommen och behofvelig faft utu jorden, fkal
året therpå gifva litet eller intet nåfre ; men
i annor håndelfe ymnigt: år fåledes allt fålom
höften ftåller lig, I brilt uppå nåfre plågar Bon¬
den efömoftaft betjäna lig af granlop eller bark[:
hclllt uppå Uthus, fåfom hölador, fäbodar,
qvarnhus, och foderrum hemavid gården.

Med rönne-,fålg-,afp, qch videbark utfpi-
fes bofkaps fodret: Sälg-och videbark år ockl å
med i hudcbarkning. Baft taga the ockfå af
fålg och vide; men icke mer, ån hvar för lig
fjelfvan behöfver till att binda lin och annat
fmått * Torrkad al-och bjorkebark varder bru¬
kad till att ther tårga fkét, not, och nåt med.

Fu-
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Furubark hafver i förflutna hårda tid tjånt mån¬
gom i {fället tör bröd.

På följande fått tillredes thetta bröd: ''Om
våren hugga the then tall, fom ånnu ej hafver
fä flark bark, att han liknar flarn; utan fynes *
grön: och ju grönare han är, ju båttre tros han"*

vara* När barken år tagen afträdet, fkafves hanv
få, att all grönfka bårtgår, och han fåren hvit"
färg: ther på torrka the honom förfl i vådret,"
och fedan i badflufvun, eller bakeugnen,"
hvarifVån, fedan han få linå, fom fke kan, år"
vorden föndprftampad, han föres till qvarn att"
malas. Vidare förfares med honom fåföm med"
annat mjöl. Brödet häraf ler ut fåföm thet bå-"
fla hvetebröd, men thcras hull, fom äta bar¬
kebröd, varder lika fåföm uppblåsdt. Vid
tjock och ftadigare mat 1 makes barkebrödet nå¬
gorlunda vålj men vid tunnare, fåfom löt
mjölk, hatver thet en allt för vidrig fmak med
fig. Therfore the, lbm hafva någorlunda bått¬
re råd, plåga blanda litet rogmjöl i degen, plthet att then annars obehagelige fmak ma nå¬
got förgå. The, fom åflfa pmflåndeligk?
re och nårmare beråttelfe 0111 thylikä ymkeliga
brödflag, bebaga lålh, hvad i Kongl. Fetenjk.Jcad. handl. 4 fyöart-. år 1742, är fkrifvet om
ßampe-,barkeoch miflebrod af Herr Prof. Men-
mnder\ famt på famma flålle om bröd af tri*
glochin, con<vallaria foliis verticillatis, lingon,blåbär, nors-, mört -, och iderom af Herr Stenbeck
under namn af Iproclis: jåmvål i 3 quart. år
1744 0m hedcmoflfac.Her Liehen foliis oblongis la*Ciniatis , marginibus conniventibus ciliatis;
Linn. fl. lapp, 44f- Radices tritici radice repen-fe, foliis viridibus.* fvicf^éWer fkråperot, Linn.
fl. fy. ioy. Huru ro/ve-, och potaioebrod tiljre-

C des,
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des, omtales i Engelfka Philof: TransaHionsN«*
90 och 20f. Och then for Fäderneslandets
hushollning evårdelig tack förtjänande Herr
Commercie - Rådet Alflrbm hafver therom gjort
eii fullkommen befkrifning i lin lilla bok om
Färajkotfel framgifven år 172.7. Om thefla få
kallada Jordpåron plantades, fårdeles i Norra
orterna, lom oita åro underkaiiade frort, fkule
the med Guds hjälp flippa att åta barkebröd.

Men hår i landet plåga the och fä åta fåm*
re bröd; hellff the, föm icke hafva tillgång
uppå furufkog. " The taga årteris, agnar;
?' och halm; blande thefia flag tillhopa, torr-t" ka, ftampa, och mala them, flikt thet kan
" fke; brödet af thetta mjöl baka the hela tu el-
" ler thy fingers bredd tjockt. Så klent och
jåmmerliget år thetta bröd, att en hund fvål-
ter förr ihjål, ån han thet äter. Jag hafver
hört berättas, att the, under hårda tiden, fom
år 169p gick öfver landet, hafva redt lig bröd
af en rot, fom the kalla Syra (Rumcx floribus
dioicis, foliis oblongo-fagittatis. Linn. fl. [v.
2.pf). Men the beråtta ock, att theffa brödflaghafva varit rått en olund och bedröfvelig Ipis.Tå onda år infalla, åro vål icke råttmånge,
fom ej hafva någon kånfla utaf milsväxten;dock undandrager lig likavål then, thet kan,
att fpifa fig mea thylikt bröd; ju lå mycket*fom mögeliget år.

4.

Syidjande är hår mycket i bruk. Förutan
thet, att Ividjande befordrar ganfka mycketbofkapsfkötlelen; och thet icke behöfves fåll«
giignehg fkog till vedebrand } belpares göd-

felen
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felen åt kornåkren, och rog fås åndock rått
få ymnigt upjpå ividjoland.

The, fom ej hafva mera, ån lagom fkog5
brånna ej annan, ån fotved hema i fhifvun*
men uti bädftufvuugnen, och under brånnevins
pannan, lamt vid några hogtideliga tillfällen
brånnes melfadeles ren och god björkeved.
Andre åter, löm hafva öfverflödig fkog, brån¬
na theq, fom them oårm-aft, och båff flår till
hands , famt till intet annat duger. Men in¬
gen ved upphugges hår till falu: om icke något
Nordmanmngsbo låter en eller annan famn följa
ined bräderna, fom han Täljer,

5\ i
Enda trådet furu eller tall fkafFar åt -Nord*

'wamigsboerna rått ymnig tjära. The äro ock
the endelle, fom hår idka tjårubränning: och
brånnes i thenna, locken tjära till vid pals fpo
funnor, then the hema hos % iålja till imek
lan i2 och if daler kopparmynt. Med thenna
tiårubrånning Ikada the ingaledes någon nyttig
fkog; utan barkad gortall (Pinus humilis ramis.
& folio dcnliöre, cortice lubfulco. Lwn.fi.
fa. 788 <?), och i eller öfver jorden jiggande
gamla rötter varda till flik gagnelig förråtting
tagna, fom ledan fönderhuggas och klyfvas
rfrriä ftycker, hvart vid pas 1. aln långt; bindas
uti knipper, att the theltobeqvåmare måga ku ti¬
na båras nea i tjårudalen, hvilken uppå någon
hög backa, nederi jorden grafvenår, liknande
en tratt, vid upp och fmal eller fpitlig nedåt;
fåiior, att i honom kunna 100, ifo, ja 100
lafs lÖnderhuggen gortall och rötter rymmas;
innan vål fodrad med granlop; hafvande ne-
derft ifpitfenenlå kalladJko, (gjord ilåftan fa-

C z loin
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fom fltoen under en qvarnelur ) med tapp uppåandan, Tå dalen år fäledes tillpyntad, ve¬den inlagd, och vål itånd , dämt uppå thet all-
rabåha tåckd med torf: tå uftappes tjäran ige¬
nom nyls nämnda tapp,allt efter jom fkoen var¬
der full: Öra thet tå vill lyckas, kunna the .ejf
-ter ioo lafs få'£0 tunnor tjära 'Q. Härvid bor
jag likaväl, filHiunamiadre kV^ördmanningskqen
linderråttelfé, ej obemåldt Icmna, att them
vore thet en öfver motton herrlig iak, att thet
påfuild till tjåruugnars inrättning vorde all-
männe'iga kungjordt, och igenom trycket tillhvars manns linderråttelfe utgi.fvet', iom Hög-välb. Friherren Herr Alexander Funk hafver
ifrå Norrige inför&afjdt, famt vid Garpenbdrgoch Gäddeholm i Väßmannland i gång bragtjhvarVid, efter then kunfknp jag om tnen haf¬
ver mig kunnat förfkaffa, fyal kpnna århollas
både tjära och kol, lamt kinrök'på en gång*I medeltid år dock något thérom förmåldt i
thet bihang, foni Aufcuitant'en uti hogh Kongl.
Bärgs-Samfundet Herr shlén Riiiman låtit följavid Herr Magn. IVallners kolarekonft, tryckdår 1746, hvart hädan jag vill forvifa Låiaren,

^ i 6. i : bC
Emedan hår ej ännu Kommit någpt bärg-vårk i gång; bryr bonden; Hg i cse mycKot om

Kohiing: år här hågor, fom icolar, bygger hanicKe ftörre mi!a, ån Ko'en tferäjf tillgå;| hans
egen fmid-jå. '

7. (5. :
Gärdesgårdar hängas hår af Klufven gran,

eller

Jf) Såfnarg fom j.ig % thet ta veta, fkal jag tkev lemajLkuriffcap «©vISSOi - SKÜH
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éjleralp; och bindas antingen med ene, efer
björkeqviftar; eller ock med kl 11 fa a grantelain-
går, hvilket ock är allrameft brakel iget. Jord
vallar och Ilen gårdar fynas ingaftädes; utan
tvifvel therför. ättehögen är lå ymnig, att nö¬
den icke tvingar them thertill

8.§.
Svidjoland efter bjorkefkog fkaffar fig fkyn-

defamaft nytt tak och kläder uppå af fainma
fläg, föm the förra Voro. Vill marken båra alvel-ö
ler alp; åro theftiieftadeles the allräförfte telnin¬
gar, fom therå upprinna. Men vi hafvc ther
många vedermälen af, att, uppå fvidjoland ef¬
ter idel gränfkog, hafva björk och al intagit
fordna granens rum. Inom 16 eller 30 år
Kunnom vi få fålla Björkefkog på ett och famfria*
ftålley men icke få med gran och tall, hvilke
hafva längre tid af noden. Om lyidjan varder
mycket djupt i jorden brännd, gå väl många är.
förbi, innan någor får le en enda telning therå
upprinna: i annor håndelie plågar thet Ike få-
Ibni fagdt år.

m

Många flaes mofte finnas hår j men för-
liåmligaft 5 eller 4 åro, föm förtjäna nämnas,
för then nytta the i hushollningeii Skaffa. Ren^.,
moffans (Liehen fruticulofus perföratus ramo--

A fisllmus, rarnulis nutantibus. Lhm. fl. fy.
^80) nytta gifver fjellva namnet tilKånna. Men
att haii år tjänlig till föda ej allenaft åt Reny
utan ock åt annor bofkap, lamt att bolkapem
vål trifvas, mjölken varder muftig, fmöretgodt,
och köttet fett, inhemtes nogfamt och höres,
få af hvad i Svenjkd Vet. ylctid. bandi. 2 qvart,

C 3 år
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|r 1742 år vordet anmårkdt; hvareft ock be-
fkrifves, huru med theis inlämling och utfo¬
dring fkal forehollas:. Tom ock af hvars och ens
bondas munn hår i Angermannland, fom till når
gorlunda ömaxet vedergållande myckenhet xan
finna honom. Bofkapen åta honom hår utan
någon iblandnirtg. Med feogs-eWtr timmermbjfa
j^Hypnum ramis proliferis plano-pinnatis. Linn.
fl. % 87.2. möisjas hår hus. Med kjornemofla
(Politrichum capfüla parallelepipeda. Linn. fl.
fv. 868) doppas och botas qvarnedam, m. 111.
Stenmoflen (Liehen imbrieatus, foliolis linuatis
jcabris lacunofis, fcutellis folio Concoloribus.
X/m fl. jv. .946) varder brukad i fårg, till att
therfärga rödbrunt med; hvarvid få tillgår:-
"Ihop me,d thenna moda blandes vid päls 4" fheremot väl fönderdötter albarkj och tå*

färgen fkal kokas, lågges förd något af then-"
na blandiiig på kittilbottnen, få atthanvar-'' der ther väl öfverhyld med: ther ofvan uppå" fågges ett enkelt hvarf af tyget: ther åter of-

"van uppå drös fårgeblandingen j och få öm-* fom och hvarftals. Men härvid bår fes noga" till, att intet af tyget år, fom icke varder väl" bedrödddt med färg, och få tjockt, att tyget" föga lynes för fårgen. Tå thetta år gjordt," flås litet vatten theruppå, och kokcs vid pafs* i 2 timar: dock allt fålom fårgen tyckes bita på"

tyget. Sedan tyget hafver fått fin råtta färg,'' och någorlunda Kallnat, fkyljes thet och torr-
kes j och fä år thet fårdigt. Men (kulle några" fläckar theråTynas, lägges thet drax i kittilen,bch förfäres thermed få(om förr: kokes dock
'M ^nge, fom nödigt finnes. Men hårvid fö-* rekomma tryting att i agt tagas: i. attthfeu
mode år bad, fotn utan uppå tyckes hafva li-
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fto iåfom en Blandad fårg af rödt, gult, och
brunt j hvars fida, (om legat ned åt ffenen,*
är tåt och i vart, och, når något ftvcice thcraf
iönderbrytes, år innan full med hvita rånder: *
•éi att ju tjockare al barken år, ju hellre duger
han till thenna förrättning: 3. att linnetyger*
Runna icxe färgas härmed»

Tredje Kapittlet
Om Ångsfkötfelen.

i. §.

Ijåmnförelfe mot åkren hafva Nordanfkogs-boerne meffadeles nog tillråckeliga ångar.Skul-
le the hinna med att uppodla (förreåkerfält,
felar themalldeles intet rum att kunna (kaffa

(ig (förre ångesbord ; fom i 1 Kap. 3 § år vordet
visdt. Sina ängar fköta the vål både med häg¬
nande och rödjande; ja the åro ock efomoftaft
theras åkrar, tå the förfara med them på följan¬
de vis: Tå the rödja fina ångar, lägga the fäll¬
da (kogen i vilsahopar ut efter marken, bränna
honom, och få ther vinterfåd uppå : tå the
jåmnté rogen förda året få en ymnig gräsväxt f
(om varat i några följande år.

Gänlka nfänge, och hellft the, fom bo up¬
pe i fjållbyggden, hafva lå ymnigt höfång äf
the många myror och mosfar ther åro, att t£is
fållan hinna till att allt inbårga. Samma till¬
fälle kunde ock andre hafva på hård vall; men
en (for ordfak till vidrig håndclie är hjålpelös-
hcten; emedan ett fådant företagande kråfver
mera folk, ån (öm them hitintill varit lofljget

C 4 haf-
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hafva på fina heman; hvarigenom ock fåHaft
händer, att någre mos/ar varda till bårande mark
uppodlade. Men (kulle något litet (tycke lådan
jord vara inom theras hågn, underlåta the icke,
att efter fin formägo genom dikning thet godfc
göra»

x. f;
Harbrukasickeiittlangeliarj utaniallmårin-

het hinna the allenaft till i. eller alns längd;
alltefter (om the hafva (låta eller tufviga ångar;
Theras orf (lrf: fä kalles fkaftet, (om lien år
fåfter vid) åro af åtfkillig längd: allt efter perfo-
nernas Aorlek eller högd, fom threm bruka.
Måttet therå år thetta; Ifrån armebogan till yt-
terft på långfla fingret, med 2 tvärhänder thertill,
år rummet imellanöfra och ncdrahandataget:el¬
ler (åfom the (åga; mellan ofver - och nederknapan.
Stycket, fom ther nedan om år, (kal Tedan va¬
ra fä långt, fom ifrån armegropen till förr nämn¬
da fingers ända, och med i, tvärhand thertilh
Når orfvet år gjordt och 1 åledes dålldt, tå fager
Bonden : thet är lagomt, och rätt pafadt \ nu kan •

jag flä fäfom en käcker karl. Brukar någor långro
orf, an fes han gårna for låttinge. Knaparne fitta
icke både ofvaniippå orfvet* utan then ölrc,
loin år fadvuxen vid orfvet, fitter under thet
(amma: få att tå the flå, holla the vandra han¬
den under orfvet, men then högra ofvanuppå.
Annars plåga någre fatta på åndan af öfra kna-
panen tvårpinna: och ther holla the handen uti.

Theras härfvor (få kallas the yåfketyg, thefthet nedflagna ho med fämanråffles) åro fa
inrattada, att kammen , ther pinnar åro falle
uti-, icke längre mellan hvarthera, ån ett godt
tvårfingers bredd, hinner icke mycket öfver |-
alns långd; år krokot vuxen,/ (mal och tunn

tålgd,
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tålgd, att han icke nvå vara tung förfheh ho¬
nom bruka fkal: fkaftet thertill hafver gocla V
alnars längd: göres hellft af afp, Hela hårfvau
holler icke 2 marker i tyngd. I

S- 3- Yn
Ingen flår hår något höftrå ned förr Miifom-i

marsdagenFjållboer börja till Pädersmdsfodagen,
^medan thc halva mera att öfverfara, ån Neder-;
låndingarne; hvilke fållan förr Färfrudagen rö¬
ra lina ångar» Men flrax. therefter, komme nä-
§or hvart han psk vill, (kal Hän höra loch
fe'ett hurtigt och flitigt fågtande- Med ßnda
eller hvätteflen, roch bryne, hälla the fina liar
hvafsa. Efter 2 flättare, hinjtéruipiga råfffii:
efter 3, 2 pigor; flundom ock 1 tillika med nå¬
got barn: 2 raffla ock efter 4flåttekarlar. Hår
tillätes icKey ätt något hö fl^i öfyer: natten lig¬
ga ofämmanråfffädt: flter odYjfiellef, om icke
genom tjånflefolkets otidiga vårdslöshet: utan
få fort föm höet nederflås, få fkyhdelhmf var-
der thet ock tillhopa hemtadt, och lagdt i få
kallada dysfjor ut efter marken: dock fkulle thet
vål fkaffa flor nytta, att; höet finge någon ftund
ligga på flag eiler uppå-flubban; hellfl åt theti^
foiii flå lå nåra intill grälcrötterina.'

Then dag, tå the tänka lada, uppröra th&
hela lädningen, (å fhaft fom daggen om inqrr
gonen år ututorrkad; rullande tå höet i visfa ra¬
der eller fträngar: lagande therjåmnte få, att fö¬
len far flicka rått midt uppä höftråugen Till
ladnings bruka the icke hjulbredÉap, utan f å
kallada ftrindor, fom ej annat ärö, änflådebott-
nar med vannar therofvanuppå.

Allt hö och halm, föm Bonden hår får,
förtåres hema vid thefs egen te&lgård, efter

Cr fom
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fom intet tillfålle låcicar honom att något bårt-
fålja.

Ehuruvål tbet är mycket fvårt*att utfåtta,
huru mycket hö the kunna få efter i tunnoland;
tryggar jag mig dock vid förftåndiga och förfar¬
na Manns utlåteller, fom gifva tillxänna, att
hår fås vid paff i. vinterfkrinda, the kalla, efter
tunnolandet uppå hård vall; men 4 och 5* up¬
på läggdor eller lindor, iom tycxes fvara mot 1*
parm.

4* $-
I vårens förfta grynne renfa the fina ångar

uppå båfta fatt, the veta, ifrå visbyfke, ftub-
bar, torrakar, löffall, och annat thyliktigräs¬
växten ikadande.

Fjerde Kapittlet
Om Bofkapsfkötfelen och theis

Nytta.
'

. i. f.

ICke liten grund lägger Bofkapsfkötfel underÅkerbruk. Then år ock en af thetta lan4|förnåmfta och ftörfta rixedomar.
Hår finnas trifne, kraftige, och icxeheller få finå haffar; men hvar Bonde brukar

allenaft 1 haft, och med honom förrättar han al¬
la nödiga xörflor: hvaraf lår ock vara Kommet,
att folket i allmännt ordipråk plågar
laga, att Bondens huftru, eller häft förordfaka
honom nåftan lixa forg och affaknad i hushol-
Jct, tå nägorthera dör. Ganfka fä hafva flera,

ther
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tkerieKe drifvande ordfakerthet Kräfva. ; Ende
liåfieu måfte nödvändigt fodras med båfla hö:
thet han ther fhailar af, eller krubbovraket får
koen lof att åta.

1

i. $. ■■

Alle hafva enahanda bglkap; mjolke-
KOer, rätt goda, efterlitt flagtei . Herr Ar-,
chiatern Linnaws hafver mgrlf t *ntt (torre delen af
therrt äro fkallota eller hornlöfa. Når koen»
hafver framburit fin kalf:, öefovsrder efter van¬
ligheten fodrad, mjölkar iipn f till 6 halfftop,
mer eller mindre i målet. Vore Bonden icate
nödig om foderlparing for e^t och annat behofs,
fkula, torde hon holla ut med l ådan mjölk¬
ning. Men få luart en annor ko hafver burit,
inåfle hon lemtia henne -fin hölpisning, och
fjelf iåta nöja lig med halm; allenaft tå och tå
litet hö; fålöm förr ån hon bar: onl hon fedan
finar litet af, I? t{iet icke till undrandes: Når
hon komer på betet i gröna grälet, ökar hon
allt mer och mer. Så fnart, fom bofkapen äro
för vintrens våldlamheters fktild fatta under tav
börjar ftillepigan föda köerna med rena rog-,
och kornhalm till fkiftes: en gång, 0111 dagen tår?
hon Kornhalm, annan gången toghalm , tredje?
relän årteris: men når årterilet år förtårdt; läg¬
gas, om hörten råffadt, löf i åmbar, flås Kallt;
vatten therå, och gifves them till mats. The
plåga ock gifva them falge.-, rönne-, och vide¬
bark, fom the kalla Jkafc om the ther ega till¬
fälle till. Hela vintren öfvér få the allrig jfrrta-
Ka någon låd; utan ibland agnar, lem lagda i
åmbar, och med vatten blötta gifvas them fä
ofta, löm Bonden ther hafver råd till; ibland
en gång hvarje dag, ibland visTå dagar i viekan:

Dock
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Dock få fållan andra Koer thetta, än the, fom
hä&a burit» ThcsfOtom vårmes ock vatten,
eKer enelag uppå iäggdeho; men förnåmligafi
tå the nysfharva kalfvat» En-fior del gifva,
ibriftpå foder, fina Koer alldeles håfledynga,
blandad med Korn-och rogagnar, och hömol-
la; men fomligc låta Koka henne, innan hon gif-
vés åt Köerna» Och ialedes föder Bonden fina
Koer tills the få fylla fin lyftnad med markens*
grynne.

Hårvid bör jag icKe gå förbi att nåmna,
huru Herr Regerings Rådet Sandberg i ii qvartV
af Fetenflt. Acad: Mandl, år 1740 gifvit vid han-*
den, att få vål håflär, fom annor bofkap, och
mjöjkeKoer kunna ibrifl uppå annat föder, vånjasÉ
vidnrit fönderhackadt granris, hvars koda Ar till-
förena vorden igenom vatten utudrageto, fedati
theniie fpis i förhone inedels ofverflröddt klii
draF, grypd hafta, eller lältlaka är vorden giord*
vål fmak ande för bofkapen. Ochår-thenna hus-
hollsKonft fä mycket nyttigare för Nord i fka
byggden, fom ther finnes en outodelig fkog;
och bofkaps antalet fkulle fåledes många refor
fördubblas, tå thervid icke blott ha des afléqn-
de på hölador» The, fom villja varda under-'
rattade om the fmå omfiåndigheter-, föm vid
thetta flags framfodring förekomma, hafva på<
förr nämnda ftålle tillfälle thertill. 4

3- S-
Får och Getter fodras af fleflom med hö:

annars ibland med tallris, och ibland nied gran-~
ris': tå the ock tillika gnaga barken af famjma
tråd: the få ock fom ottaft löf»

4- $■
För ftall, få - och fårahus utföfcer alltid

■ Bon-
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Bonden thet båfta, torrefta, och fundefta rom,
han vid fin gård finner; varande, nåft eget val-
händ, oip ingen ting högre bekymrad, ån fina
Kreaturs trefnad. En of ed hos them år likaväl,
att the få litet vårda fig 0111 håckar får fåren;
utan oagtfamt xafta, öfver fårens hufvud och
ryggar, theras ho till them i kattan. Men häri
är få mycket förr åndring till förmodandes,
fom en och annan hafver redan funnit thetta o-

råd, och fig ändrat.
J.

Neder i landet fes ej ofta odjur; för thy få
ock Bondens bofkap gå i frid utan vallaret men
uppe i.fjållbyggden, en eller flera milar ifrå lands¬
vägen, ther måft alltid hollas vallhjon; och £f-
ven vid fäbodar: och ther hafva the gärna 1.
hund eller 2, med fig i följe»

d. §.
Hvar och en föker med all id, att thefs bo¬

fkap måga hafva godt och ymnigt bete, hela
förarn aren ofyer; men emedan thet icke räcker
till hos alla, för thy komma Nederiåndingarne
ifverens med fjällbyamänn, (öm hafva vidt och
öfverflödigt mulbete, att them för én vifs ve¬
dergällning efterlätes, en liten tid beta fm bo¬
fkap å theras egor: och brukes thenna husholls-
konft af allom, fom häri tarfva hjälp, och hen¬
ne kunna undfå. Till fjälls föras bofkapen två
refor om året: vår och höft.

^ Sömlige refaöck
allenaft en gång om året till fäbodar; och thet
tå the hafva lägligare tid. Om våren fker re-
fan hardt efter Eriksmås[ödagen: ther icke Pin-
geshogtidens.fttmg hindrar them therifrå : och
om höften få fiiart, lom the fitt hö bärgat haf¬
va, I v»rf jållet blifva the tills grälet utmanar

lian:
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lian; rfiefi i höftef jållet till thelf, att fädenåfkar
hjälp.

En del Bönder, fora icke hafva (kog till
öfverlopps, hafva ock fåbodafiållen uppå egen
mark; hellft tå hon ligger få till, att bofkapen
annars icke (kulle komma att ther hafva gagnutaf. När dugelig mark finnes omkring the-
ras fåbodar, varder hon af them till åker eller
Oåttegårde opåmindt upptagen, få framt icke
fåbodarne åro mycket långt aflägna frå theras
heman, eller (kogs egaren ihafver fig all theras
gödiel tillförene förbehollit.

Och på thetta fätt (köter Nordanjkogs-
bonden fin bofikap: friges'nu billigt efter, hvad
gagn han af them hafver?

% §•
Bofkapsfkotfelén (haffar visit mycket

godt: theraf hafve vi vår mjölk, (mor, cft,
kött, hudar, talg, ull, flå(k, och annat thy-
likt. Mycken mjölk tjånar till föda i hushol-
len; men [en fior del yfta the till ofi, hvilket
på följande vis för lig går: '' Når mjölken!
:'kittilen år ly> fåfom the fäga, dller ljum," lågga the ett vårketyg theri, (om varder af
''them kallad kefe, med hvilkens innandöme

mjölken blandad firax yftas. Kefen år gjordaf kalfvemaga, hvari något råmjölk af förfid" och andra målet och litet iält år lagdt. Tathet inlagda börjar tryta, fpåda the ther kefe-'' blanda uppå, thet år: fårfik ofivasla: och med
'' hvarje kela kunna vid pafs 10 ofiar göras.Af thenna fårfka valla: göra the ledan fin få
kallada -fyra, hvilken the om vintren, tå mjöl¬
ken tryter, pläga åta vid gröt. * Med#> kcleblaüdari måfic väl uppkokas; annars (kulle
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£ fnarfc matkar villja bo i fyran; och laggas i få
Ä. hora käril lom tycKes, nvilka fåttas i uthus,
" hvareft lagom lommarvarme får vårka; men
"

ej i kallare lör thy, att ther fkåmes hon, och
4 varder dunken, förutan om vintren: fkulle
'' hon ock tryla, år hon ledan likaledes odug-
v ié: ]u flera år hon kan behollas, ju båttre var-
* der hon. The laga alltid få, att något af thea
gamla lyra fpares till nåflom: för thy thyme-
dels att litet gammal fyra blandes ihop med
then tillkommande, får then nya lamma god¬
het, lom then gamla» Och tå fyran år god,
fikal alitlamman, vare ock ehuru mycket khet
kan i ettkånl, therutur ölver bräddarna draga
lig, om en liten ftrångaf lyran lkulle*oaflkuren
fåråcka öfver bråddarna. För thy måfte ock
then, lom henne åter, vara mycket fnåli med
Ikeden åt munnen, om han vill ther något be-
holla utaf (*).

Med fyran fpifa the lig om vintren; men
om Ibmmaren ar tåtmjo\ (•**) the kalla, the-
ras mefta föda Söt och fjelf lupen mjölk röra
och tycka the icke få mycket om; then förra,
för att famla lå| mycket mera imör, men then
fednare, elter the ega båttre» Tatemjolken vår¬
ka the låledes: " The taga tåtegräfet (.Pingvicula
" nedario cylindraceolongitudinepetali.L/'»» \fl.
" fa. 2i»); lågga thet i föt mjölk, hvari thet lig-

ger till-thesf, att -mjölken hafver vål fvigit eller
55 år vål lupen, hvilkctfkerinom 4eller ydygn:
" allt läfom årstiden och värmen år till Med li-
" tet af thenna fvigna eller lupna mjölk öfverhry-

ka

(*) Jlmnßr härmed Herr Archiattrn Linnai Difp. , Inaugiir.
de Febrium intermittentium caufa p. 10» kollen i Härder«
vik år 173 5>

(##) Se Flor, Lapp. pag* XO» Lac compactem byperforierum.
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^ka the fedän en del af bottnen på troget, ther
,"the uti tänka fila tillkommande tåtemjölken.
" Öch tå mjölken 2 eller z § d?gn hafver flått up-
Pjpå tåtan, år hon få god, fom hon kan varda*
fphe åro mycket rådde 0111 täta, och villja ic¬
ke garna gå frå fjelfva thesf förfla begynnclfer ,
emedan thesl barndom gifvericke få god tåte-
mjölk, fom thesf fullvordne ålder : therfor upp-
frifka the honomom vintren tidt med ny mjölk*
ihe måga och allrig få litet hafva*

8. Sr
Vid fmörkärningen finner jag intet, fom

år vårdtatt omtalas, emedan theras qvinnofolk
båra fig thervid åt fiåfom andra. The anmärk¬
ningar, föm ther vid åro nyligen gjorda utaf
Herr PROFESSOR BRRCH / kunna låfas i
Svenfka Fetenfk. Acad, Handlingars 3 qvart. för
år 17454 och z qvart. för år 1746. I Ndtra foc¬
keri, fom föder inemot r,200 111jölkekoer, kun¬
na vid pasf. 1,200 pund fmör fås. Sidenfjo haf¬
ver 9fo koer; af rhem fås 95-0 pund- Anunds-
jjjo hafver 790 mjölkekoer, efter them tror jag
mig fåkert få 800 pund fmör. Själevad under-
holler, 1,85*0 koer; får therfor 1850 pund, Arnäs
eger 1,30c.; afthem .äfkar jag 1,300 pund. Grund-
ßinda focken fodrar 390 koer: efter hvarthera
kan knappt fås öfver 12 eller >4 marker fmör;
emedan ther år få godjt föm intet mulbete: för
thy kan jag ej upptaga flera; ån 250 pund. I
Netdmawing fmnas 1,000 mjölkekoer, af hvilka
iag kräfver ockfå i,oeo pund fmör. Följer nu
ftåraf, att i hela hårradet underhofas 7,5-00
mjölkekoer; efter hvilka jag hafver att fodra
-,cr pund fmör , mer eller 'mindre. Jag lem-
Bar hvarje Bonda fina t pund: hvarje Kyrkoher-
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da 12 pund: hvarje Kapellan 6: hvarje Låns-
mann och Gåftgifvare C) S pund» Them, föm
ej egenteligen åro nämnde, eller icke fått« fina
pund, ellerock åro mifsnögde med them the
hafva fått, gifvcr jag the några och 30 pund till
delnings, iomäro öfver y,oyopund, nvilkajag
fåljer åt Hernofandsboerna, om the varda öf¬
ver ens med mig om köpet: annars åt Faluboer,
Hedemöra-^ Upfala, och Balbergsboer ,-m. m.

Mycket mera oft fås här; och vål dubbelt
emot fmöret fkulle bonden få, och kunna fålja,
om han i fitt husholl icke litte få mycket till
mjölken, eller nånnädes taga litet af fmö¬
ret,

9. §.
Ehuruvål att ljus brånnas hår ofmycket

fparfamt, i anfeende thertill, att the flefta fy-
flor, föm plåga förråttas vid ljus, utråttas vid
Ipileld; kan jag dock icke få noga fäga, huru
flor mycKenhet talg kan härifrån afgå. Men jag
Jär dock icke fara vill, 0.111 jag fager, att 3f©
L:p:d., mer eller mindre, kunna här famkas,

10. §.
Flerc okfar Födas hår icke, in fom nod-

vändigt tarfvas till husbehof. En ordlak till få
fmå okfadrifter år vål thet, att ingen nyttjar
thefta kreatur vid något arbete, fåfom plog*
ning, m. m. Thet hafver dock håndt en eller
annan gång i marinaminnet, att någor gafam
och förmögnare hafver till förfök låtit tårna
någon oidä. Jag vet ingen annan, lom thetta
hafver förfÖKt, ån min lalige Fader.

D ii. $f
12 Lammann och Gäflgifvare åra hat i lånet.
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Som bonden gärna fkonar fina kreatur,
och flätar ickeimånga om året, i å varder ock
litet kött, och få hudar utü landet lålda 5 utan
ftörfte delen tillgår i hushollen. Kalfva-,och
getefkinn år hår dock icke låondt efter, loin
bocka-, och fåfalkinnj och hellft the fednare
för margahanda egna behofs fkuld: thelTutom
hafver ock bonden rätt fmå fårahjordar.

12■ §•
Then, fom öfver vintren kan föda 11 till

18 får, han år nog rik på then afvel: i öfrigetjår
fhet mycKet gångle att föda ett förhvarja ko:
docx Kommer thet mycxet an på vanan och
lycKan, famt huru vida fkogen och hushollet
thet tillåta: the, fom ega många barn, lågga
lig icxe till många får. Mig Kommer i hug, att
en eller två bönder hår i landet ega väl jo får:
men det år rått fållfamt, och mårKeliget.

Fåren Klippatheallmånnt tre relor om året
höft, vinter, och vår. Om höften,vid Bärtilsmäs-
fotiden, och tå fås meftadeles t. mark ull af hvart
fullvuxet får. Om vintren nåft förr Jul: och 0111
våren, kart förr, ån the i bete utftåppas: men
thefla klippningar ranta ganfka litet,oehgifva idel
våft. Men Ilagtofåren klippas ån en gång, hånj?
neliga några vickorförr, ån the llagtas: dock
kommer thenna klippning mycket an på hvars
och éns egna husholls afngter.

Af fomligoni underhollas icke mindre ge-
tehjordar; hellft af thena, fom bo långre; upp i
fjålibyggden, Anundsfjo hafver förnåmligaft
namn rör flora getehjordar. Ingen ting hindra
mer thefla hjordars tillväxt, ån kreaturens eget
okynne och obåndighet i åkrars, ångars, och
roglvidjofs öiofliga tillgrepp. Meirom miije

Lands-
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Landsmann varda underrättade om fåttet, hu¬
ru en del bönder i Väftergotland, kunna ge¬
nom vida ienors afklippning, Tom litta mel¬
lan bakfotaklöfvarna göra them ofkickeliga till
att hoppa öfver gårdesgårdar; ochlå, attthe
ändock icKe mifla något af fin ffyrka till att
färdas; hvilket Herr Jrcbiatern Linnxus hafvcri
fin Vaftgotaref>s 96 o. /. pag. uppteknat; böra
the Honom therföre vara tack fkyldige.

13. §.
Vid fkinnfåmfkning te the fig fåledes:

'' The lägga fkinnen i lutblandadt vatten till
"någon tid: fkjuta utaf hårgården eller narf«

ven, och kötthinnan : Imörja med tran, låg-
ga them fedan i en ho, och inflampa tra-

M
nen uti them: therpå draga the them i fkiu-

"

nareringen till thels , att the åro vordna något
"

torra; men torrka them mer under fiufvutaket.
" åter lägga the them i /7 eller ljum.ochfvagluti
'' forftonejmen ledan i harKare, till att tehr all tran

utu tvätta: torrka them ån en gång; men un-
'' der tcrrkningen gnugga the them ofta mel-
" lan händerna: therpå måfle fkinnen åter i
"

ringen; och få åro the färdiga. The fåga,
om Ikinnet år vordet illa bereddt, fkal trä¬
nen kunna ganfka lått bårttvåttas, tå egaren
hafver brukat thet ett eller tu ar. Annars
veta the ock, att falt tran år få fkadolam, lom
odugelig.

Men vid barkningen bära the fig låledes åt:
"Hudarna låta the vid pal$ i 12 dygn ligga i

kalk; ledan binda the them .i ffrömvattcn,
,Llom bårtfkyljer kalken inom 3 eller 4 dygn:
"

therpå lägga the them i kokad yide-, eller lål-
'' gebark, eller ock i fämmanhlandad vide-, och

D a fälge-
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" fålgebark; och theri få the ligga i 12 eller 14?
*' dygn: lidil utlåttas the i liark vinterköld la
" långe, att the varda torra». Härvid märkes,
att videbark år båttre, faft än lädret får en röda¬
re fårg; men oagtad, att lålgebark görhvitt lä¬
der, varder thet dock mycket front eller
Ikyrt. Hår vill jag ock nåmna, att lådret
tyckes varda båli, tå huden lågges varm i kalk,
eller fådan, fom hon ftrax kommer af krea¬
turet»

14. $.
Forrån brånnevinsbränningen vardt förbu¬

den > lägos hår icke få få fvin, lom nu; för thy
ledan hafva the allt mer och mer forminlkåts,
få att then bonde år icke then låmlie, löm nu
egcr tu fvin: lomlige hafva allenaft ett: någre
intet. Hår förmår icke bonden att föda thcm
med fåd; fedan tyckes honom thet intet ränta
att föda fvin, om han icke får gifva themthet
han till annat icke lå nödvändigt behöfver*
Men om Landmannen med få mycken jfördel
kan bruka fräknegrdfet till föda for lvin,.lom
Herr Wallner thet befkifver i Svenfka Vet. Acatl.
handlingars 2 quart. 1742; år vinden theral vida
fligände öfver mödan. Hit hörer ock Qvick-
eller Stråperot': (Yriticum. radice repente,' foliis
viridibus. Lirin. fl. flu. 105*) lamt Kuminfot (Ca¬
rum, ibid. 245-) lom Ivin ganfka gårna ata. E11
del hushollare plåga ock föda lina fvin med
barkemjöl, hvaraf jag i 2.Kap. a.^.och T9.pag.-
hafver Ikrifvit^att folket i dyr tid plåga lig nä¬
ra : och huru vål the theraf må, vet förlök att
låga.

Att thelfa kreatur tilllkynda gråsvallen
mycken



til» ) ® ( M 55

mycken fkada; och att therför i allmänna La¬
gens B. h. XL Kap. 4. §. är vordet påbudet, att
the (kola ringas, år bekant: men Herr Archia*
tern Linn#as hafver ock i thetta j mål uti förr
håmnda Fåfigotarefos93. 0. /. pag. gjort husholl-
uingene tjänfl, tå han befkrifver, huru en del
Fåftgotabonder lördå, att förekomma thetta o-
kynne genom the två fenors aflkårning, foni
fitta på trynet, och förordfaka, attfvinen hafva
dyrka till att rota.

i*. 5,
Ganfka få höns aldras. hår: then foni eger

2 hönor till hanan eller kankjen, (iå kallar ho¬
nom bonden) han råknes icke för dafkarl.

16. §.
Ehuru fridt och hålfofam luft här å orten

år, förnimmes likaväl, att bofkapen underdun -
dom häfta i vifla fjukedomar, fåfom lungofot

. (Phtifis), hviiken år then gångbarede, och an-
låtter få Väl hädar, får, bockar, och getter,
fomkoer: dock fållan förr, ån the börja åldras.
Ett visd teken till thenna fot år hodan: och
bruka'the theremot fjalalungor lålöiii then båda
läkedom.

Hädar och fvin, ja ock oklar och koer
qvåljas ibland af fifk (Paraplegiä eqvorum,
fuum etc. Linn.), fom likavål plågar botas med
ßakegräs (*) (

),kokadt i dricka, fomthem antingen in-
gifves, eller drykes på lemmen, lom glider ; eller
ock båda delarna tillika.

D 3 Når

(#) TS jag hafver fatt kunfkap om thes latinifka namn»
fkal thet ftraX kungjordt varda.
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När fvin få (varta tänder *, år ingen an-

Mor bot, ån att the varda bårtflagna* Thenna
fjukedom beftår theri, att finå lvarta tänder
framväxa förnämligaft på unga fvin eller grifar
inom vanliga tandaraden, hvilka förordfaka med
fitt huggande i tungan, att fvinet icke förmår
fig föda.

Fåren råka tå och tå ut i vattufot (Hydrops)^
fora botes thermed, att the gifva them dricka
lagen af kokad håggebark.

Hufvudyra (Vertigo ) bota the med holborr-
ning uti hufvudfkålen, hvarigenom vattnet ut¬
rinner :#dock icke iå djupt, att hinnan varder
rörd; for thy /i, fäga tne, år fåret ftrax bårta„

Fåren måfte ock kannas vid få kallada hal-
fepufiar*, hvilke fe ut fåfom Hora under hallen
hängande vattublålör. Af förfarenhet veta
bonaerne fäga, att fären råka i thenna fjuke¬
dom, tå myredynga eller kärrjord lägees frulen
i fårakättan om höften att forandras till gödfef
The veta ej annor bot for thenna fjuka, än att
med fyl uppfticka thefla puftar, få att vattnet
måtherutu rinna.

Stamman (flenesmus) lemtiar icxe heller
bofkapen oplågada; men emot thenna lot betjä¬
na bönderne fig af flämmogras ( Valeriana foliis
omnibus pinnatis. Linn. fl. fv. 30), lom ko-
kadt i dricka eller brånnevin gifves thy 1 juka
kreatur till förtärings.

Med Mid[ömmars - eller Pådersmåfografet
■ (FiUpendula foliis pinnatis, toliolo impari trifido.
Linn. fl. fv. 40y), kokadt i dricka, pläga the

r bada
Theffe. både fjukedomar hafva tillforcne icke varit

^-bekante; och therfore hafva the hår intet latiijiifkt
namn.
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bada bofkap, fom åro med ivjulnader be-
kajada.

17. §.
Emedan jag 'hafver af trovärdigt folk hört

fågas, att bi vides i lödra Angermannlands fkär-
gård uppå en 6, vid namn Hemfå; tror jag, att
thetta kräk ock år i vårt Norra, fad ån the Is
bönder, fom jag hafver frågat, icke hafva gif-
vit 11 noga agt ?på thefs fkapnad och egenfka-
per, att the hafva kunnat befkrifva mig thet
annorlunda, ån flfomen ofdor humla: men
att the i thefs bo under rötter, i dubbar och ho-
liga tvåd hafva funnit flor myckenhet mjöd;
mera, ån fom kan fås utur ett dort humlobo,
tyckes dårka thenna min tanka. Öch hafver nu
biet fina vider vid fjöfidan, ther medadeles år
kallare; hvi fltulie thet ock icke trifvas u.pj)e i
landet, ther varmare och ljufvare väderlek år.

Femte Kapitdet.
Om Åkerbruket och thcsf Mårke-

ligheter*
i. §.

SÅ får jag nu flsrifva 0111 Nordan/kogsboernasåkerhruk, och åtfkilliga thervid varande
märkvärdigheter. Att en dor del af
jordmon.ens godhet beror uppå gödfel,

thet år en bekant fak: och förtjänar therför att
tillfe, huru förrådet theraf iamles hår i landet.
Thet meda hemtcs af Ladugården. Gödfelen,
fom faller efter 1. håd, ? eller 6kor, och 6, 8,
eller 12 får. år vål icke få mycken, och diger

D 4 icke
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icke mycket öfver loolafl": men idoge Bönder
blanda och foröka henne med allahanda flag,
fåfom myre-eller kårrjord, granris, myrdac-
kar, granbark, fot, alka, lopor, och annat
flikt affkrap. Åfvenvål låter Landmannen all Ipån,
i hora högar fammanKadad, ligga många år öf-
ver, till thesf, att han år val lammanbrunnen:
tå han enfam, och utan något annats iblan-
ding, utföres på åkren. Then få kallade myr-
dynga eller kärrjord, lågga lomlige uti hopar,
ther the henne upptaga, och låta henne fä lig¬
ga, tills hon hafver val ihopbrunnit: tå then
ledan utföres på åkren, åfven utan annor tings
imångning. Men thet år vordet mårkdt,att hon,
fåledes medfaren, icke fkaffar mårKelig nytta.

Hittill hafver icke varit vanliget, att fålla
eller kya bofkapen uppå trådesåkrar, och lå
mycket mindre, fom vår Bonde icke ens haf¬
ver hört theslä ord nämnas, Men tbet är dock
i bruk, att bofkapen gå uppå åkren 2 eller 3 vic-
kor, ibland och långre, 10m årstiden tillåter,
ledan fåden år inbärgad: hvilket äfven göder,hvad thet kam

Tiden, tå gödfelen bör utföras, taga the
få noga i agt, attthetta arbete lkermedpå förda
vinterföret. Men (kulle lå hända, lom ock dun¬
dom fker, att then utförda dynga icice gor till
fylles 5 mäde Bonden i thet grufveliga vårflafk,fina lalf uppå ånren framdåpa: Och tå gödlélenutföres. lågges hvart lad lårfkildt. OraKiieli-
ga dpa högar fynas tå på åkrarna radtals, få attimellan hvarjehög år föga mera, ån 3 alnars rum.
Men tå tiden till åkerbruxets börjande tilldun-
dan, går Landmannen ut uppå fin åker, ochmed en dång förfar, huru mycken kale tå år i
jorde». Af brukningshögarna bårtfkyfflar han
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fa mycket, fom nålen lemnat; hviteet fker en
eller flera refor dageligen, tillthesf ändeliga nå¬
len år af fölen vorden förtynnad.

z. §.
Allahandn flags jordmon finnes hår; föru¬

tan kalke-och Kritejord, fä att then, lom vill
göra fig omak med underlÖK, till hvad våxt
hvar jordmon kan fkicka fig, hafver hår tillfal¬
le thet att utröna. Hvar och en hafver vål
velat uti oka fig thet fruktbarefla Halle, och båfla
jordmon till åker; men tå han omkring fig icke
båttre funnit, hafver han vål mäft nöja fig med
thet han utifått. Dock år thet allmänna me¬
ningen, att then plats, fora eger leragtig jord,
ar then båfle; för thv finnes ock, att the flefie
åkrar befiå theraf: ehuruvåi landjorden tyckes
ock icKe hafva få få brukare, fom the andra
flags jordmoner.

Rått få åkrar ligga videjåmnt eller platt, u-
tan afhellde och brante. Ej heller finnas här
månge åkrar, fom icke åro belågne, på högder
vid fjoar och träfk. Men the, lom ligga nåra
vid myror, lida fom oftaft milsvåxt.

Thet år artigt att veta, hvad tankar Bon¬
den hyfer om milsvåxtetiden. Han läger :
Innan fo dr hafva lupit till ända, infaller nödvändigt
dyr tid för thy, att fä läng tid hehöfver loppet (jag
vet ej annat, ån att han förftår the himmellka
Kråppars lopp; och hafver jag icke Kunnat få
redig uttydninghåruppå)*/// att gä omkring; och tä
är thet nägot, fom förhindrar fölens värkan, Samma¬
ledes ock: Om thet börjar fryfa i the 40 nätter,
fom äro mellan then 14 April och then if Majif och
i hvar och en af them icke fryfer; Jk&la the alla, i hvil-
ka icke frufit, ärerkomma med köld, antingen vid

D r Ja-
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Jakobsmäsfbtiden, eller vjd Bårtilsmåsfbcjagea-
Men fynes ingen frofi pä någon af thes fa nätter, thet
är ett'rått godt märke. Samma betydelfe år ock, ti
thet, i alla thesfanätter ä rad, fry/er. Annars må-
fle froftbyarne alltid vara i frugtan, når vädret
adll hoila fig under Nord-väft.

3. $.
Som the flefte åkrar beftå af ett flags jord-

,mon, i å få ock Bönder uppå lika flora hem-
an Få liKa mycket låd. Dock kommer thet
mycket an uppå en flitig åbo, famt behötvelig
hjälp till åKrens utvidgelfe, eller vid magt hål¬
lande. For thy thet fker ofta, att then, lom
fitter uppå £ heman eller manntal, får l ä myc¬
ket, fom then uppå f; och en uppå 4 manntal
lå många tunnor, fom then ther åbor £ hem-
an : ja i en och fa mma by. Men byar imel¬
lan flyter åtfkilnåden af obrukbar och till åkers
upptågt odugeligan jord,

4: 1'
Mefladeles i alfa riken och länder år åicer-

redfkapet, iärdeles plog, inråttadt på enahanda
fått öfver allt: Men hår i vårt k. Fädernesland
hafver hvart landfkap fin plog i någor måtto
(kiliagtig ifrån ett annats: hvart har fitt vis. Jag
nännar ock Fäga, att thet ena härradets plog
ofta år olika med thet andras i fämnia landfkap.
Jag vill vifä mina Landsmanns plog; tå andra
framte the finas, fkal min jakan finnas vara fann-
Lrdie.

Vidfogada tafla viferi Fig. i. 2. 5. vår Plog.
a år plogbilen, fom till alla iidor år afhelld, för-
utantill vånflerj och inunder lika fom urhokad.
£år rifien, med nedra ändan fåfter fram uppå
bilen a-}] med öfra ändan faflnåglad vid fidan af

valt-
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viltctfen d, icke lodrätt, utan lutande med öfrä
ändan något baklånges, eller åt plogen, på thet
han 1 å mycket låttare må fkåra forekommande
jorden, d Skalles vältas, år 2.\ alnar lång, hälld
-icKe videjåmnt,utan litet högre upp f raman, vid
pasf, fom I till 4 • te Kalles plogfjärd eller pkgfjäl^
år råttiuns vind, och på alla hållen råcker litet
upp öfver vältafen d. f heter mulle eller botten^
är 14 aln lång och 4 aln bred. g. år mullbrådet\
pä fråmra andan bredare, vid pasl 4 a'n> P$
bakåndan, fom icxe hafver hörre bredd, ån 4
alns; år hålldt litet inuppå bottnebrädet f. h9 b å-
•ro två få kallade ftälpar, fom gå genom vältår-
fen i, och bottnen f; hardc vid bottnen f åro 2,
fmå pinnar «,«, latte i hvar lin flälpa å, på thet
att ftälparne icxe måga fkrida långre ned, och
l å med fina andar hindra plogens gång i föran.
Thesléflälpar b, b äro ofvan fämmanfogade med
ett hycke träd, handaholl c c kalladt, krokot på
framåndan, att plogen må fläpa på marken u-
-tan hinder, tä han lågges uppä fidan- then främ¬
re är litet högre, än then bakre, och åfverh up-
på then fråmra, ofvan om handahollet er, år
en liten fi-yra w., i hvilken B »nden ibland, och
når han hafver hyrig och vid plogen vatrhäfl,

t -fåtter fina tornar, i år ock en tådanjhyra på vält-
ifen d, och Kalles handatag för thy > att plogen

-thermedels lyftes och vandes. k åro z krokar
i plogmagan, fom gifva lå väl hela plogen, fom
förnamligah plog fjärden e hyrka. / år kroken, med
hvilkens hogande och länkande plogen varder
hälld, m år ett bol, ther fkakletugun fäfies uti.

"/år ett [hycke jårn , fom the källa våltander*, hvar-
med then ene kanten, på mullen / år behagen,
fom vändes ned, när plogenflåpar: thesf bakan¬
de år en tumni tjocie; men allahådes år thet lika

bredt,
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bredt, tom bottnebrådets Kant: ifrå baKåndan
varder thet allt tunnare och tunnare långre mot
framåndan.

Fzg.Z#"ka\\ß the Al, och bruka honom
allenafti trädesåxer. a är ölbilen, lom år ägge-
rundj men under lika fom urgrafven: b år
riflrent, påfämma vis gjord och fiålld, ifom plog*
rißen: thet undantaget, att thenne är inborrad
vid k midt igenom alåfen d; men then andre är
fåfter utan på ena fidan af vdlidfen d\ hvilket
docKär lika.mycKet. Alåfen d'ir 2 alnar lång. e
alroten år i f aln hög, klufven i I for låtthetens
Ckuid./år handaholkt.g dsholetfomti^gun fitter uti.

Fig.<j afbildar then bruKeliga Akerbarf: hvil-
ken år fyncantig, och hvar fida 2 alnar lång :
hafver 40 pinnar» hvarthera en god 4 aln. a, a
åro i dfpor eller mdrlorfhztfkåklekroken fåttes uti.
Två brukas,'att thet icKemå vara nödigt vånda
harfven, b, b åro 2 medar, fom harfven flåpar uppå.

FigAt kalle vi Stwh)åiti och nyttjes vid
1ådda åkrens jämnande. A klubben år z |r al¬
nar lång, fiundom ock 3 hela5 men 1 -g-, eller
ock z alnar i omkrets, b, b heta krokar; klubbens
A omkrets år theras längd: med them ftyres
ftockvålten. d, e fogningsflder, åro litet långre, än
klubben A: påßaen d åro 2 hol g, g, hvari tu-
gor pläga vara, ther fkakleåndarne faft fåttas u-
ti. Hårvid märkes, att thesfe fkaklar ej å-
ro, fom annars ihopfätfce med hvarannan, utan
ene (kakelen år lös ifrå then andra, /,/åro i jdm-
nålar, fom klubben A hvålfves uppå, och hafva
fina hol igenom krokarna b, b. .

Fig.&Abrftåller en Riß, fom allenafi varder
brukad, tå ny mark, och låggdor fkola uppkö¬
ras. a år rißjärnet, fom, vid förra tjånften
fkal vara 4 aln långt 5 men vid then fednare al¬

lenafi
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knaft f aln. b ar riftäfen, och holler 2 alnar, i
längd, d riftroten år 1 i aln hög, e handahollet. /
holet, fom tugun fitter uti. g en odla, klufven
i tu, holler rifijarnet a faft i fitt rum.

Här jåmnte märkes, att Bonden hår å orten
vål få ofta kallar plogen vält, fom plog: hvaraf
Kommer, att lomliga delars namn i förr nämn¬
da plog, hafva ordet vält till förnamn, fåfom
vältas, vältander,

5.
Allmånnaft ploga the fin Sker om höften;

men thet, fom fkal trådas,om våren Var åkren
under höfteplögandet lagom hård, få the ftrax
om våren uti honom; men hade han varit myc¬
ket hård, når han vardt plögd, måfte the ftore
klinipar förft fönderharivas, och then holiga
jorden uppfyllas. Men åt arter harfva the i< ke
förrut Utkaftada fåden betäcka the medels
harfning.

Trädet , fom om våren plöges, varder nåft
efter plögningen harfvadt, therpå aladt, och
få ömlom. 6, 7 och 8 refor, pläga the harfva
trädesåkren om fommaren; dock mycKet fom
väderleken fig {kickar; men högft 4 gånger ala
the honom: och fidfta gången the röra trädet,
fker thet med al. Then utbredda gödning var¬
der antingen aiad, eller ock tackad ned: allt
fom åkren år våt, eller torr. Mén kornet, föin
fås therå, nedharfves, fom förr fagdt år,

6. f.
NätraHjdla-, och Jrnäsboer tråda fin åker

hvart 4. år; icke månge hvart 3. I Siden/jo lår allt
lör ftor olikhet: iömlige tråda allrig fin åker;
andre något ftycke hvart år; en del hvart 4 år;
oeh en del hvart 3, hvilket i fönderhet fker af

Herr
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Herr Kyrkoherden LID1N uppå Präftebordet.
I Anundsfjo veta the ganfka litet af att tråda;
ötn icke en eller annan teg för ogrås fkuld»
Grundfundabatvtr then förnion, att thesf åKrar
kunna låinpa lig efter gödlelens tillråckelighet,
och Tom oftafl: icke på 6 eller 7 år gödas: hon-
egerock fådana byar, hvilkas åKrar icke tolar
gödning uppå trådet, utan året therefter. Nord-
malingsboerne få meftadeles hvart är all fin åker»1
tråda intet; men få likavtsfl ymnig fåd. Dock
hafver alldeles ingen fog tili att i aga, att åkren
icke får fin tillbörliga ryict; kan ock icke heller
fke, att åkren (kulle komma i vanhåfd: emedan
ingen hafver fä vidlyftig åker, att han icxe hin¬
ner med att rätt (kota honom: utan hvar haf¬
ver faft hellre ordfiiK, att högeliga beröma the-
ras myckna flit och förtrafleliga omhugfån hår-
vid, jfom åkrar ega: hvilket ock theraf bekråf-
tes, att faflån Naturen hafver täckts tilldela them
flor lindring vid dikandet i thy, att åxrarne ä-
ro få nog afhellde, att the icke mycken dik¬
ning tarfva, är thet dock ett ibland theras fliti-
gefla göromål, att förefe och underholla fina
åkrarmed annars tarfveliga diken»

7. §.
Vid ett manntat p'agar i Nätra, Sidenfjo,

Anundsfjo, Själe-vad, Arnäs , och \Grundfunda
fås iö till 12 tunn. korn; men i Nordmanning
14 till 16 tr., allt Korn för thy, att Kornfådet år
thet, fom hår i landet allramefl idxadt varder:
öch thet för the om våren ofta infallande frofl-
nåtter, fom rog och hvete icxe tok Hårnäfl
fås mefladeles 3 till 4 fr. grå årter uppå mann-
talet. Rått få bönder få vinterrog uppå
fin åxer; men lommarrQg fås af en och annan.

lag
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lag vet ingen annan hår i landet, fom plågar
få hafra, än Herr Projten LQGHNJ&US i Sjä¬
levad : emedan hafren holles hår lör en ifak
och fkadoiäm lad* Mig år ej heller Kun¬
nigt, om nagor annar hafver hår fådt vinter-
hvete, ån min ialige Fader, fom allenaft några
refor hann thet forföKa; fålomjag ledan hört,
vardt ömanet vål lönadt: men någre plåga fa lom-
marhvete. Kappefäde lådde ock min
fälige Fader upp! ett ftycKe, fom några år hade
legat i låggda; och ficK rått herrlig fåd. Två
tredjedelar Korn tog Han thertill, och] en tre¬
djedel rog. Om jag rått minnes beflår thet åxer-
flycKet till en del af lerjord, och en del af fand-
blanding. Hvita årter hafva vål mångc
budit till att få; mcnfåfom åtfkilliga andra våx-
ter, ifrå Södra orter förda, icxe trifvas, och
fållan mognas i the Norra lånder; få år ock
funnet, att bade hvete och hvita årter , famt
annor fommarl åd ej ofta hinna till vårKeligmog¬
nad. Men om fåd fås ifrå Norra orter, fågnar
hon viffeligen egaren, med en 14 dagars tidi¬
gare fkördeand: hvars xornflag fkiljer fig ock
vål ifrå thet, fom i landet hafver vuxit, "eme¬
dan thet är något trindareoch Kärnfullare. Ther-
för åro ock Bönderne mycKet omhuglne, att
fkaffa lig något, om icKe allt lådeskorn ifrå Fä-
fierbotten. Vår Landmann mårxer, att xorn
fom hafver Kommit ifrå någon focKen, allenafl
8,6,y,4milar nordan om någon af våra focKnar be¬
lägen, hafver ock mer fkyndatfig, ån thet e-
gna. Men thennafkyndelleKraft varar ej öfver
3 eller 4 år,

8* S-
Vanlige fådestiden år i början på Maji må¬

nad, och allt lom fnön tideligen åtgår. Under
the
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the lidfta hårda år fingo ej alle få till Erikmås-

Jodagen.
Vid fåningen agtes icKe jordmonen; utan

all fåd lås i allan åkerjord; men uppå lamma
Hyckeiås minfi: lämma (lags fåd i år, fom ther
låddes i fjord, fa brukningsåkren lå alle Korn
förlfo året: andra året fä Itorlle delen arter,*
men lömlige korn återigen: tredje året få the
förre korn, och the fednare arter. Etthera mä¬
he nödvändigt vara båttre; men hvilset docic?
Min olörgripeliga mening hårom är thenna :
Hvar göder fin åker, att han må halva gagn
af honom ej allenaft thet år, tå han godes, u-
tan ock the följande. Nu år thet allom kunnigt,
att Korn tarfvar ymnigare brukning, ån år ter,
fom fjelfva mycKet bidraga till åkrens fetma: för
thy bor ju få lagas, att Korn lågges i fetare åxer, ån
årter. Vidare: Om något annat fått, till att upp-
rifva åKerjordens fkårpa, ån igenom plögande, är
uppenbart, vet jag ej; för thy made aKren nödvåu-
digt plogas andra året fålöm ock the följande*
Men igenom plögning våndes thet ned, fom
förra upp var; följagteliga våndes gödningen
ned, och thet magra upp. The löm få ärter i
then uppvånda magra jord; men Korn, tå then
fetare föreKommer, fe fig långt båttre före, och
hafva llörre gagn af gödningen, ån the, fom
ther tvårt emot göra. Och emedan thet Ett
ojåfligen år båttre, fom liörre fördel med fig
hafver; och thet fått, att andra året få årter och
thet tredje Korn, år, för nåmnda ordlakers
fkuld, fördejagtigare, ån thet, fom ther tvårt
emot brukes: Therföre handla the bönder
mycket båttre mot lig, fom få årter på theil
åker, lom förra året var gödd; men tredje året
korn; ån the 9 fom annorlunda bruka.
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Vi'd ihetta tillfalle förekommer mig en få-dart fråga: Mån ej kunde fås än båttre fkål for

gödningen? Jag.mener, omfkårpan uppå then
åker, lom året förrut göddes, fkuile Kunna alle-
ttafl medgråf fönderhackas, och fäs theri Ef-
tergodlelen tå, på thetta lått, får omgifva then
utiådda låd, få vål fednare året, fonl thet för¬
ra i vill jag tro, att tå Otylie fas nalfatl få godoch mycken fåd, iom förra året ficks.

9. §•
Kornet fårn vi vanligaft fkåra, tå 14 eller

if vickor ifrå fådestiden åro förflutna: men ,

bårifrå varda onda år undantagna. The, fombo i fjällbyggden, fkåra ibland något förr* Ar¬
terna upptagas Oundont under kornskörden ,

fjundom ock flrax efter: fom väderleken är till,Jvien rogen tol alltid flå långft qvara på roten,
tö. $*

Når fätlen fynes vara mogen, fattar fkör-
deniännen flåttarens lia, fom docK på följan¬
de fått förrut tillagad varder: Att låden må re¬
digare falla, bruKes hår nålfan allmånnt ett li¬
tet vårketyg, kalladt Krag, fom fåttes nederfl
uppå lieorfvet (lieårfvet) vid klingart. I Jhels
fkapnad finnes af Fig. 6. Then ofverfla flåen,
eller fpjdlan a år i aln lång, och bred efter går-
ningsmanna behag: then medierfla b litet min¬
dre; men then nederfta d ån mindre, vid päls

alnflackotare, ån fpiålan a. e, e åro itvärflåer.
med fläernas ä, d andar /, / fåftes Kraget vidAtt orf i tu thertill gjorda hol, 11 att flåen d får
fitta rått nåra vid liebladet. Spjälorna ay b, d
åro litet bögda mot vånfler: och alla åro nog
tunna tålgda. Somlige ötverklåda fidft nåmnda

E Ipjå-
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fpjålors ändar med ett nåfreftycke, fålbm rijtfiift*
gen utviler. 1 brådfka tages, i ftallet för thetta
krag, allenaft en nåfra; lys dubbel ihop* fka-
pes fåföm thetta, och birtdés vid orfvet-, men
tom alla haftevärk åro meftadeies ganfkaovarag-
tigaj lå måfte ock thetta (amma fel vederkännas.

Tillförene* och icke få länge fedan brusa¬
des handafkä ror 5 men nu göra liar alldeles farp-
111a gagn; ja lå mycket ftörre, (öm thet nu
långt fortare tillgår med (körden, och dock in¬
gen ting för!pillas. Med lia upprifkas ock ärterna.
1 Nordmaming, och på få ftållen annorftådes,
beholles docK. ånnu af mångom gamla (körde-
låttet.

11. §.
Hvnr och en kan något nåra inbilda (ig j

huru ftora kornband hår bindas, tå han vet*
att efter en (kyl, 12 band ftor, fås 4 och r Kap¬
par ren låd.

12. §.
Tillförene hafver thet varit allmånnt bru-

Keftget, att uppå fjelfva åKerlandet (kyla och
torrxa laden; men'nu,och i lednare tid hafva
the börjat bruKa bäsfjor\ alldeles iådana, (om
Letioren vid Gytomafium i Hernofand Herr Magi
Magnus Stridsberg hafver inrättat; förutan thet,
att bönderne, lom icKe hafva råd att (kaffa (ig
hju'credlkapen,eller få Kallada tryfkevagn, bru¬
Ka i thels ftalle fina fordna flagor r hvi*Kas klubb
årvidpafs 1^ aln lång, och £ aln i oniKrets,
liKa tjocK allt igenom 5 men flaguhvakn ( få Kal¬
la the (kaftet) år vid z alnars längd Tå klub¬
ben år vål torr, bör han icxe våsia mera, ån
2 matKer. 3 och 4,0 och 8 perioner plåga hår

tryfkaj
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trvfkå; fomligaftådes få många, annorflådes
fårre: Men ii fkylar Korn tryfka 2 Karlarom
dagen. Theras tryfkning ljuder mycKet an-
itorledeS, och ordenteli gare, ån böndernas här
i Üppland: JagförlaKrar att en Nordlands bon¬
de (Kulle ingalunda Kunna tryfka i lag med
Upp åndingen.

Att åter Komma ti l hdsjjorna* Thefla nva
och Herr LeÜor Stridsbergs håsfjor åro ej annat»
ån 2 gertt emot hvarannan uppresda litet tilllö*
renebruKeliga hd-sßer, then ena litet högre,ån then andra \ föriédda med ett godt och tro-*
fafl nåfretaK Ibmtimellän themeiiganfkatåt lo*
ga. I thefla dabblå bäsjjer våndas a'l af lades
axen in uppå logan, och under taxi ceh tå fä*
den är vorden torr, behöfves icKe mera» ån
allenaft xlitvaupp i häsfjan, och thådan på loeaa
fiederKafla lådcsbatiden. Allenaft Korn
Varder i thefla infatt; men ärterna, och annor
Vårfåd, fåfom rög, hvete, och hvita arter, fåfitt runt i enkla båsfjor. Årtcr varda icKe has-
fjada llrax the upptagas, utan förläggas i höra
hopar tu eller trv dygrt öfven hvar tror* att
the ock under then tiden matas

The åro therföre nog få, föm nu förtiden
fky'a Att Körn; och foga flere, än en del
Nordmänningsbcer. .

13. i
Sedan bdsfjer f åledes hade koitlmit I gång»

Och bondeil funnit cn förtråflelig arbetslifa uti
thehi * lå ock alldeles itlgen ting igenoni them
miftas ; Vårda lig rått få 0111 riobyggningar\
Thelsutom hiridrat ock thet icke litet riobygg-
fladef j att böfkapen, löm förr icke fodrades
Äied ritorrkäd halm, må anycket illa the ra t

E 3, och
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och vantrifvas: hellft när the icke få någon
annartill ombyte: och gifvas här många ve-
dermalen utaf. Dock tycker väl bonden om
att tryfka rog i rian for thels feghets fkuld;
men ingalunda korn; for thy i rian kan han i dag
tryfka lå mycket rog, fom 3.eller 4dagar i hås-
f jan: Men pä kornet, tror han, fig i rian mera
mifta än vinna ; hvad halmen ansjår. Thet
nekas icKe, att laden ganfka väl förvares,- pä
thetta fått, emot dunKcnhet och röta; men
thet år linavisft mindre omaK, och mindre
lpillning, att fora Kornet utaf håsfjologan up-
på badftufvun till giftnings, än bylta med lå*
den förft i håsfjan, fcdan i rian, och lå ändeli*
gen i badftufvun.

14- §•
Efter i. tunnas utlade fl NdtraSidenfjd-f

Anundsfjo-, Sjålaoch Arnåsboer meftadcles
4 tunnor ren och god låd: men i Grtindjund^
fäs f och <5 tunnor; och i Nordmanning 7 och
8 tunnor efter 1. utiådd, når mifsväxt ej infal*
ler: för thy tå råKa the i få mycKet ftörre miftning,
fom öfverfkottet vari the goda år 5 the Kunna
tå fom Knappaft få mera, än 2 tunnor efter i,
ther likaväl the förfta y focKnarholla någorlun¬
da jåmnvigten. Fjällbyggden hafver med ÜKa
vilKor. fom Grundfunda och Nordmanning.
I anleaning håraf anmårKes, att fom fådesvåx-
ten i thefla ibcKnarKan i medelmåttiga år fti-
ga till zq,000 tunnor låd; alltlå om häraf dra¬
gés utfådet, Ipannemåls räntan för liema¬
nen, krono-, och Pråftetionden, med mera,
lom i fäd utgifvas fkal, varder icke mera 6fri-
get till årsföda for hvart hjon, än vid pas %
tunnor lad; hviiket år nog knappt. Men ån
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knappare var thct, når 1737 års årsvåxt icxe
fteg, efter tionde längdernas innehol , ötver
31,148 tunnor fpannemål, ochhvar och en ha¬
de ej mera att lefva påöfver hela året, ån jåmnt
9 tunna.

K. §.
Svidjoland brukes hår göra antingen uppå

fkdupna ångar, tillhöfång; hvarom tillfore-
ne år taladt; el er ock i Skogsmarken, till mul-
betecs föröxelie. 1 båda fallen, handterasthe på
enahanda vis. I buvélen, fom the låga, th:år»
förr Midlommaren, rödjes then fkogsmarK,
fem år utfedd till Ividja: then huggnefkog blif»
ver liggande året om till att torncas: Sedan af-
b rännes fållan en liten tid förr, än the tånxa
0 henne : hon varder inftångd , ochthenöfrigeved i vifta hopar lagd * fom följande vinter thå-
dan hem åt till egarens tarfvor bårtford varder.
Svidjoiandet reniä the på thet nogefta, få att fö¬
ga någor quift ther qvar ligger. ' Når landet år
13 tiilpyntadt vordet, och 13deltiden år när; fäs
ther rog uppå: hvaraf ftörre delen få icke min¬
dre, ån i tunna och få therefter 3 tunnor god
och ren rog. Then utlådde rog liedencrafiés
ined lå kallada fitharfvor; the ther fe ut fom
höhårfvor, förutan thet, att kammen år icke bre¬
da re, ån £ aln; med 4 och 3 pinnar af järn, eller
tråd. Sådestiden år hos them, (om hafva
hårdare mark, icke långt efter Pådermåsfodagen:
therför ock når väder eKen icKC tillåter lada hö,
fås thenne få Kallade bufvelrog. Theater,fom
ega !ö!äre jordmon, üppfkjuta med fåningen
allt rill Larmhfottden. Och (aledes ,fara Ne-
låiidingarne med fina fvidjoland.

12. §.
Men fjållbyamånn handtera annorledes fina

E 3 brån-
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bråtmeländ. Ldgestiden gg the på fkara till
fkogs, och hugga then (kog, fom the till i vi*
djande åmna, något mer, ån till hälften, på thet
att når (farkare "åder Kommer, tråden måga
f'jelfya kullfalla 5 thet ena Hå thet andra till jot«
den: Härigenom undviica the thet omak, att
med yxan affkåra helq trädet, (öm, i anleende
ti!' fin tjocKlek (kulle fodra längre tid, Skotcii
af våderilningar nederftörtad ligger (edan tilj
andra hufvslen therifrå, tå the åndeligen af-,
brånna iå mycket the kunna; men lågga icne,få: om andre, veden undan af landet i hopar?
.Utan utkalla ther hufvelrog imellan. Våren
efter-, fedan the thenna fividja fkurit hafva, (om
Kalles Jkarar^väl-^ciler valfdllfl,i§}ia the upp alla*handa linått uppå landet qvarliggande, fåföin
qvjfiar, (må ved, och annat, lom the mågta
lyfta, bära thet tillhopa i vifiaKafar, låta thetli-
tet torrxas, (qnit lätta ther ledan eld uppå, ochfå theruppå rog andra gången, Thenna går*
ning kalla the b& ihop^ landet b4mdr och ro-
gen, fom ther fås 'bslandsrog,

Läge eller I4gi Ka les tiden i fri virdasjåm»
ningen ti" thefs åkerbruket börjat, och räcker
f åledes till £rik$ dag. Men tiden therifrå till
köanden får heta Hufvel.

17. i
Thet händer ej ofta, att the få (kära togcnförr, ån kornet; utan meftadeles (Idfi af all annor

låd. Rog vqrder ock med lia (kuren af them,(öm all annor fåd thermed (kära; men medhandafkåror af atidra. Rogbanden bindas litetmindre, ån korn; men torncas på lam ma vis, jaock under (amma tax, om ther allenaft rum år,opfe (vidjan ej år långt ifråj by belägen, fä att
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the förmå föra them hem: annars upprefa theihm ensla håsijor, ther rogen vardt fkuren, och
ther titter han i > till vinterföret

18. S.
Jag hafver hitintill fkrifvit om föda utaf å-

ker ochividjor; nu vill jag fe, hvad åk ren gif-
ver till kläder. Med korn och rogjiåra the osfj
med lin och hampa kläder han ofs. Hampan
fås hår ganfka litet; menthen brifl uppfyller väl
linf ädet Hvar fkaffar lig åtminftone hvart ?
eller 6 är nytt linfrö tillhanda frå the födra or¬
ter: för thy thet år med linfrö, fåfom med all
annor låd, iom funanifrå Kommer , att thefs
efterlåggar varda med tiden allt fegare och fe¬
gare. Förfta gången, fom ett fröfiag varder
fåddt, växer theraf långt och grofbäffigt lin*
men andra, tredje, och fjerde året varder ther¬
af få godt och mjukt lin, fom någor kan önfka;
ehuruyål fiackottare hvart år för lig. Gode
hushollare.låta fröet hvila ett år, ledan thet
hvarje gång år vordet brukadt till fäde: theri-
genom växer fedan theraf mycket bättre och fi¬
nare lin, än fom annars fkulle hafva Ikedt.

Fröet varder fåddt uppå. tryhanda land:
Uggda eller linda, våndlåggda, och trade. Lägg-..
dor efter arter hollas före vara the båfia. Vänd-
Jäggdor kalla the then, lom ett år tillförene
hafva burit lin: thesfas lin gifver icke myc-
Ket the förras efter. Af trädet få the fämffa
linet. Men härvid kommer allt förmycket an
på väderleken: thet kan ofta hända, att the få
bafta linet uppåtrådet, ochnoglämt uppå lägg-
dorna, Märnes ock härvid, att thefio dera år
läggdan får ligga, thefio fetare varder hon.

Ndjra-s Sidenfjo-yJmmdsfjooch flörre de-
E 4 len



len Sjålaboer meffa linfädet,oeh uppå hvart
manntal I ås | tili i hel tunna frö. t kannor ef¬
ter J adeslandet eller S* manntal ar meft gång*
bartj dock iå vål månge 3 och 4 kannor ther-
efter. Arndsfaenic lå raft litet, la att. jag icke
vet, om jag lår 1 aga, att i hela focknen uti §5
mera, an 6 tunnor linfrö. I Grundfiinda fås alle¬
na/t hampa; men i a godt fbm intet lin. I No.rd±
manning ockfå icke mycket. Kan alltf'ä elterIi*
kelig uträkning fågas, att i thesfa lqcknar uti ås
vid pasfifo tunnor linfrö. Men till ehuru ftort
öfverflöd linfrqet år, then förflutna tid, vordet
fåddt; märkes dock, att liniådet äronx aljaftå.
des af tager.

?9- Si
Thenlåggda, fam linfröet (kal fäs uppS,varder om våren förit upplögd , therefter hac¬

kad med gråt, ledan fådd, ochfåden fid(fne-
derharfvad med åkerharfven. När (hetta år
fkeddt, plåga the följande i agt taga: Ehuru-,
väl att linfröet år then fåd, fom al all annor facl
allrafidft måfh ubås,är thet dock then, fom allra-
förft bör upptagas. Så fnart, föm höanden år
förbi, börjar Bonden anfa fitt lin, tå thet haf.
ver uppå jorden flått vid pasf i 12 vickor. Li*
nct rörer han allrig med något hvasll; utan thet
hemtes allt med händerna, och lägges i (niä
Knipper: icke fåiom korn i fitt band: utan I åmycket, tom hvar kan holla inuti båda naf-
varna, lågges i f önder korsvis ofvanuppå hvart
tinnar: och thet kalla the en hella, utan tvifvel
af holla. Sedan bindas thesfa Korsvis lagda heUlör i bad, eller ihopvriden halm fålunda, attbandet får ligga rått ofver kortet af hellorna.
Thet ihopbundna-knippe får ledan heta ett fteg.

Når
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N^r linet ar värdet upplockade, föres thet heih
att thesfi knoppar ikola a i häk las, Thetnåft
Jåggesthetj någor :karn, eller annan fjö till att
rotas5 men kånievattnet är hättre för linfåfik-»
ning, och thet, för theji rörande kraft, lom
theri år: för thy thet år förfökdt, att i kärnor
kan linet vattnas inom 14 dygn, ther thet li¬
kaväl i 1 jövatten to! ligga något längre, och vid
pasf 18 dygn. Härbördoek agtas, huru varmt,
eller kallt vattnet år under lånketiden, Bönder-»
ne plåga vål tala om några mårKen , fom th§
hårvid kunna råtta fig efter, iåfhra förnåmjigaft,
att linftråets innandöme fkal brifta, tå thet bry^
tes, och båftan våi fldlja fig ifrå ftjålkan; men
efter the alla iqke händigt gålla, utan fanyoftaft
fvika; agtar jag icke nödigt andra att nåmna»
T4 thet åndejigen år vordet nog vattnqdt, ta-
ges thet upp, och fåttes uppå the nåpmafte går-desgårdar, tili att ther blasna och torrkas, Når
thet någorlunda hafver vindats uppå hagarna,
tages thet ther ped ifrå, banden loslas^ hellorna
utredas med fingren, ftegen fiållas Iglom doc¬
kor eller tält uppå marken; eller utbredas ock
hellorna tunnt efter landet : ledan föres thet
hem ät, och förvares till thesl, att vidare till¬
fälle gifves thet att fköta. När Bonden hafver
urtryflkat fin fäd; griper han till linet å nya;
oich förer thet till hadftufvum att än båttre gi¬
ftas. Tå thet år vordet igenömtorrtj 1 åttes erf
mann till, att med en klubba luftigt bulta th-ft,
uppå en ftadig ften, och thet i badihtfvufva'anf
af honom tages thet att brytas under fä kaljada
brutun eller bråken: therifrå kommer thet att

dragas igenom dragun , the kalla, eller Klyftan.
Med thet, fom the fålja, göra the fig meftade-
les icKe ftörre möda. Men innan ther varder

trä



« ) ® t Jt-
frå utaf, håklcs thet några refor, borrfles, och
få ändeliga fpinnes.

Och emedan efter en kanna frö fås vid pasf
I lisp., eller iy marker ohåkladt lin, vill jag tro,
i anledning af férrut gående §, att hår i landet
fås imellan 11,000 och 14,000 lisp. ohåidadt lin:
och når jag theraf drager y, 6. eller 7 pund,l'om
hvar och en Bonde i linfocknarna plågar behal*
la för fig, och utföra ett tal af vid pasf 4,000
lisp.; finnes, att vid pasf 8,r°o pund förllljas:
och flter förfåljningen till åtfkilliga, fåfom Her•
nofdndsbper, till Upfala, till Falun, till Salber&t
förutan till många i landet tärftigq.

iO. §.
Nordanjkogsboerms qvinnoKÖn fpinna och

våfva på fammafåttjfom annorllådes plägar flke:
pch Kan en någorlunda fnåll flicka om dagen vi4
flåndigt arbete hinna fpinna en hafpelhärfva el-
Jer 16 makar igenom 100 alnar fådqnt lårft, fom
the Kunna få 2 daler alnen för, tä thet år vor*
det våfvet. Ingen Bondes husfolk år i Nätray
Sidenfjo y Jnundsfjoy och flörre delen af Sjålay
fom icke vafver. 100,200,2^0 till 300 alnar lårft:
bvaraf flutes, att i thesfa focknar tillvårkas vid
pasf imellan 124,000, och iy y,oco alnar våfnad.
Fatt Jrndfboer icne fårdeles bry fig om linfåde j

fcöpa the docK af andra f å mycket lin, att the
srunna fålja 10,000 alnar våf. Grundfmda behöf*
ver fjelf all fin hampeväf: ja måfte ock inup-
på köpet lita androm till om lin. Ther år våt
en och annan, fom köper lin ifrå födra fbck-
narna, eller ock år fjelf födder ther, och vet,
huru thet fkal redas; men han får föga mer,
an fom xan åftadkomma cn 100 eller iyo alnars
våf Sammaledes år thet ock fatt raedsAW-

man»



å, ) o C å> f?
mftningi kunna få löga flera alnar vantas häri-
frå till falt!» ån 1,000. Hårat tes nu, att nåi
got öfver 136,000 alnar våfnad xunna fråthetta,
hårrad årliga bårtfåljas, når dock hirifra förft;
varda afdragna 2.0 alnar för hvart Bondehusholl
i the 4 förfta. löcknar, fom göra *4,5*00 alnar,

%x.
Hårifrå går jag att befe kryddegården. Jag

lager Kryddegärdens men then mig följer, frug*
tar jag, råkar allpnaft ett ofruKtbart kälgårdcv
en och annan rofvelvjdja, och några olyniiga
humlegårdar: emedan vår Bonde eger icke präg,
figare kryddegårdar. Thesfförnåmfta kryddor
äro kål, rötter, rofvor, och humle. 111 gaMå*
des hår i landet varc(er få god Kål funnen,
fpm i the födra Svealänder; han är liten,
hafver löfa hufvuden; år ock hel grön, Men
rötterna le något bättre ut; the varda lam oftaft
få Mora och vida, fom månnifkohufvud. Mid*
lbmmarstideu plåga the lätta theras plantor: ta«
gas upp 0111 häften, når väderleken bjuder,

Rofvor fås ingaftådes ymnogare, ån i
mndsfjö\ hvarifrå 11 ägor myckenhet til! the ändra
focknär läljes: the varda allrig iådda på åser,
utan i fvidjor.

Ehuruvål ingen år alldeles utan humle-*
gård ; halva the dock föga mera humlaåii
lom the inbördes tarfva. Om höften i Mic*
kclsmäsfonyet plåga the lågga humlegårdar,
Når torfven år förrutnad, och jorden redd HU
lom annar trådesåker, lägga the tågen, med
något lim,eller kornaguar under, och fåra-,
ler lvihadynga, i Imå rånder dragna öfver im*
det; hvaruppH ledan lägges något granris, Tå
the märka, att ogrås vill ther växa uti, får&es
hanä nyp, thetär; öfverklådes hän äter med

gran*
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franns: hvilket plågar fke hvart tredje Sr, Orrjuniiegården kominer att ligga magert till, mä¬
ße han ockfå få ofta gödas: men hålledyngan
fky the tå för. Allrahellft anlägga the fina hum-

; jegårdar uppå landig och ftenjg mark; och thet
för thy > att ju ftenigare marken är, ju kraftiga*
re humle fås af henne.

22. $.
Men then brift, fom thenne landsort haf-

verpå xrydde-> och trådgårdar, famt trådgårds
frukter, uppfylla the mångfaldiga flags bar, fbm
hår finnas* lålom
Sfattterbar eller Hjortron. Rubus foliis fimplici-

bus, caule unifloro. Linn. fl. fv. 413,
^öri-eller Jolbär, annars Smultron. Fragraria fla*

gellis reptans Linn. fl. (v. 414,
Brandbår eller Hallon. Rubus foliis qvinato-pin-

natis ternatisqve caule hifpido. ibd, 408.
Linbår eller Lingon. Vaccinium foliis obverfe

ovatis perennantibus. ibd. 314. v
Blåhår. Vaccinium caule angulato, foliis ovatis

i'erwtis y deciduis. ibd. 31^.

Håggchår, Radus glandqlis duabus bafi folio¬
rum fubjeftis. ibd. 396.

Mwbår* Jumperns foliis lefifilibus patcntibus,
ibd. 3 44.-

r^eller lungfru^V. Rubus foliis ternatis,flagel-
Iis repéntibus herbaceis. ibd. 4 r 1.

fornebår eller Njupon. Ro/a caule aculeato, pe-
tiolis inermibu$, calycibus femipinnatis»
ibd. 406.

öttcr-e]|er Utter^V, Vaccinium foliis ovalibusin-
tegerrimis deciduis, ibd. 31z, V\

RånnV
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Ronnebät. Sorbas fqliis pinnatis* ibd. 400,
Myröbär ellef Tfanobår. Faccinium ramis filiform

mibus-.foliis ovatis perennantibus, peduii-=
culis limplicibus flipuia duplici. ibd. 315. *;

Monfebår. Ccfnus herbacea, tbd. 13 z.
> Kräkobär. EmpctruM procumbens. ibd. §32*

Miölbär. Jrbutus caulibus procumbentibtts, fa*
Iiis iutegerriniis. ibd, 339.
Förutan thefia flug, fiiinas ock the i Sveri*

ite £å allmånnt berömda Åkerbär (Rubus folite
tcrnatis, caule ipcrmi unißaro. Linn.fl. h. 412.
theffa årothe, af hvilica tillredes thet väliiiwln
keliga åkerbärsmos, lamt thet förträffeliga och
namnxunnigaäkerMrsvw, ja och brånnevin Mo*
fets tillredelie fker på följande vis: ''Båren må*
" lie ren/as^ganfka vål j lå att icxe thet ringejfia
" utaf fnalet , fom fitter vid them, åf öfriget*
'' och fker therta händigt med en liten uddig*' Knif. Thernåfl vågas the pä fkälpundvigtjf
"och få mycket båren våga, la mycket, elleb
v hvarken mera5 ej heller mindre 1 åckerbör ock?
•'tagas: för thy, om någotthera våger allrigi^

litet mer, ån thet andra, föffkåmmes mofei-
" alldeles: och ju finare fåcker jag hafver, ju bättre
) mes varder. Vågna fåckret doppes haftigt T'' litet vatten5 lågges ledan i en yppen vål för*
'■ ten ad kopparpanna, och kokes till thefs, att
'' thet är vordet rått tjocxt och fegt. Jag" gör mig fkada, om låcxret iote varder vål Ko*
5! xadt; lammaledes om all fkum icxe värdet*
>'bårttagen: för thy efteråt börjar molefc jålav och myglas. ' I fjudande fåckret nedflåppas"

båren, och böra KoicaS tillhopa vid pals £ tima*
Tå niofct upptages, lågges thet uppå ett

•* godt fonelaw-ist, eller tallrix till thels thet
... " haf-
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M hafver alldele« kallnat, och tidft i glasburkar»
* hvareft thet varder allrabåit förvarade Jag
''fade t pd ett godt porcelain -fat, eller tallrik;
* om molct varder lagdt i grotvä gamla och ii-
*Mo glateradaften-,dler/>ömto*.kånl, elleroch
* trådKåril, varder thet fnarliga forfkåmdtiom,

thet (kulle i häftighet låggas uppå tenfat;
* (Vattnar mötet hellt och hoiiet.

Med vinets tillverkning hatver thet tig tål
*Som båren åro plockadajutaf maricen, Pä in*
* packas the uti ett vinkäril; hvari antingéit
* vid pafs hålften af vinet är qvarlefdt; eller

ock alldeles ututapjiadt vordet * hvilket dock
fedan iflås. Och pa famma vis varder ock
åkerbärsbränncvinet gjordt.

1 §»
Allavåxter» Pom jag hitintill hafver om*

fértoch befkrifvit, åro ej åkerbrukets ficrtdar:
trien i våra åkrar åro ock under tiden fundnzt
jflfädofämma våxter och örter, både bland korn
ceh lin. Kornets fiendar hår i landet åro for-
liåmligaft
tåndhafre. Avem panicula pateiite, flofcullst,

bat! pilöfis. Linn. fl. po. 97.
■Mffing eller AAng. Cynofurus panicula feciindä

glomerata. ibd. 83. ' ' ,r-
I goda år år mera af thetta ögrå$, ån I

: J. onda* och hafva the funnit» att thet*
ta växerutu t jelfva kornroten.

Sfttdp. Triticum- radice repente, foliis viridibus,
ibd.. xof*

z\ Bonden fiågcr, att öm thert minfte del
j. : hårat» Pom fittcr på plogen åfver vin*

tren, får om våren följa med i åkren*
: våxer theraf iamma ogräs,

Vm*
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Vattutiflet. Carduus foliis linearibus dentatis fpi-

noii/Timis , caule crilpo (piiioiö ranioio ,
fluribus ereölis. ibd.

Men uppä linäkren fynasTåbén eller Täbéngräs. Cufcuta nuda repens flit*
formis. Linn. fl. fy, 13g.

Mägde. Myagrum filiculis obverle ovatis pedun*
culatis. ibd. j*4i +

Laßrn. Lvlittm fpicis aridatis, radice annua.
ibd. 103.

Ddde. Qakopfis ramis fummis flrigofis. ibd. 49t.
Ibland thefla åro Tokenen och Duden the
allravårrda linogrås, (om böndernehär
i landet veta att omtala, .

. V*

'T'hefla Kapittel åro the, fbm jag, får thenr
na gång, hafver velat tj'ma thy All¬

männa med: och om the af Låfåren varda,
ovildogt anfédda; Usal thet vara mitt hogfla
nöje att fullborda, hvad jag härmed hafver
börjat: jag hafver ock rå ej illaftadt rnia
möda. Och (kulle mot förmodan någrä fel
hafVa fig hår infmygit, farrrt nagra artmirk-V
ningar och tillökelfer tarfvas; år jag, för fam- -
ijia ordfaks (kuld, få villig fbm (kyldig att
the förra ändra, och the fednare tillägga,
Holl i medeltid till godo, Tu ovildoge

Läfare, thenna lårofpån, och gynna
honom efter Tina förmågo,

Siette Kap*
Crofre Fel. 1

fig. 3 7. lin. 7.0öWag;. 39. lin. 4. bor M LINN^BUS. Vag. 44.
fr.Irid.läs:i%.I-N;o l.%.i.N:o 2.#£.I.Mjo J.Pag«

46.1.4.14.20.och 4. fr.å: 1, % 3.3,4.5: hvatfpå fittfliik.



Vår Käre Broder!

MEä hvadfagnad Vi hafve fedt Tigh våtkc Broder, arbeta på att varda under-
rättad om var Hiishollning hår Nordan Skö-
gen, kan ickejå lätt uttryckas med ord, fom
vifts med hjärtat. Vi hadom ock itu ett gernfka
godt tillfälle att'mjeket tala om, huru en med-
född bogelfe tillflik veten/kap faafverfiljt med
jjetfva barndomen/ mycket om tbett florafit,
att af androm efterfråga, hvad Tu fjelf icke
få noga vitße;. nun emedan vi vetom , att jTi-
tia droit, vår k. Broder, icke tola thet förra,
och Titt fhr bgon varande arbete gtfver thy
fednare ojäfveligfanning] afftåm vi therifrån.*
icke mindrefägnad hafVande a.f thyfullborda-
da , ån fom vi hadom, tå vi fågom Tig thet7
fbrß bßrja. Vihi/ke Tig * vår k. Broder, af
allo bjärta mycken lycka och framgång i thyj
fom fu fålyckehgen hafver bbrjat vid tJpjah-
fka Lårofalarna: och vante med längtanfe Tig
prydas med then prydningjom Visdoms Drdi*
tame bolla på att tillreda.

4VÖ -/i 'vt i J v?I < i
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Dan. och Reb. Boding.


