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I
blad inför EDERSEXCELLENCES Sgon fram-
tråda: Men denmakalöfa nåd hvärmed EDERS
EXCELLENCÉ plågar omfamna och upmUn-
tra alla ftudjers flitiga idkare, befynnerligen
dem, fom fådana vifa figat vårt lilla famfund,
tyckes ej aldeles vilja vågra mig, att få under E»
VERS EXCELLENCES höga NAMN föka
fkårm for ett vårn*löft arbete»

Defsutan år ock detta det behageligafie till-
fålle jag kan nyttja, att betyga den tilbörliga
tackfåjelfe och djupa vördnad, livarmed mitt fin¬
ne få långe varit upfylt , för de ömnoga Väl¬
gärningar EDERS EXCELLENCE mina K«
Föråidrar bevift. Men huru fvagt blir icke hår
vid mitt bemödande, då talegåfvan mifter all fin
kraft och måfle ftanna i håpenhet och tyftnäd.
De invårtes finnets rörelfer blifva altfådet, fom
endaff kan tillfreds ffålla min åftundan.

Dem fkal jag altid hålla till Allmagfen med
ifrig bon, Han (åktes uti många fålla år förlångå
EDERSEXCELLENCES lif: hvarunder jag med
oaflåtelig vördnad till dödsftunden framhärdar

EDERS EXCELLENCES
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KONGL. MAJ:TS
Trö-Tjenare och Hårads-Höfdinge,

VÄLBORNE HERR

GUD MUNT)
LÖfFENHIELM.
Dom-Prosten och Lectorn

vidKongl. Gymnaf. i Carlrtad,
HÖGÅREVÖRDIGE och HÖGLÅRDE

Hr Mag. NICOL/jUS
STAK.

G U N S TIG E

Om de ömma och vordnadsfulla rörelier,mådde med orden yttra, hvad en tyft
den alt för trånga, at värdigt utföra

ne Herrar , för all årtedd godhet år upfylt.
retagande; dock hoppas jag, att Edar vanliga
ru den ej med* tillråckeliga ord kan utföras,
ett fckn af min lifliga årkånfla, och låten mitt
da krafter ej förmå at afbörda den fkuld, utihvil-
(kal deremot vara, det ville den nådiga Guden
Edra högt förnäma Familier uti långa ock be-
mågo, då jag ock äger den fågnefamma förtrö-
Befordrare, fom jag å mia fida räknar det för

MINE

låmjukatlt
JOHAN N.
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KONGL. MAJiTS
Tro Tjenare och Hårads-Hofbinge,
Adle och högaktade herr

LEONHARD JOH.
RINGER,

Inspectoren
vid Danwiks Hofpitalet,

ÅDLE och HÖGAKTADE HERREN;

Herr H1NDR1CH
STAK.

HERRAN.
fom flor ynneft och benägenhet upväcka, för*
och förborgad tancka hyfer; vore alla deffa bla¬
den årkänlla, hvarafmitt finne emot Eder, Mi-
Min oförmögenhet vågar ej ett få fåfängt fö-
gunft uptager min hjerteliga välmening, ehu-
Uptag ock detta mitt tancke-förfök, fåfoni
rena nit galla för en redbar betalning, når fpå-
ken jag få djupt häftar. Min innerliga önfkanf
uppehålla Eder, Mine Herrar, tillika med
Händiga tider vid all önfkelig fållhet och väl¬
dan att uti dem äga få Gunftiga Gynnare och
lycka och förmon at med vördnad lefva
HERRARS

tjenare
i TENGMAN.
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DYGDÅDLA FRU,
EBBA USA DIONYSIA

CHENON,
MIN HÖGTÅRADE K. MODER,

ATfr fom en telning fpäd begynner at fram*
flyuta 3 ^

När marken ofver alt fig vifar tack och grbn,
Nar folket i hvar bygdfn vacker var jär njuta,
Dä lägger ock frän hamn ett fartyg ut i [jon*

Det gär; men märkes da defs flyrman vara
borta ,

Det fuper vatn in, Des glädjealar år5 korta*
Pä famma fått var det med mig, när Far min

dbdde;
Min älfkans-värde Far 5 min tilflycht och jbr-

fvar ,
Min ogon runno ßridt; mitt hjerta bvmogt blödde
Det fyntes fom helt viflmittflut fbr handen var*

Men Himmel ach! jitfl Den, fommäft af \forg
var Jlagén,

Helt kärligt ftärkte mig. ffag blef ur äng"
flan dragen.

Ach



AcbMODER, äet var f. ja Eder bf/rtilfkrifvas
Mitt mod. mitt unäerftbd, min tikäxt ochmitt

väl.
Tilläten därfof nu, att dejfa bladen gifvas
Er till ett tekn af min vbrdnadsfulla fjål^

Mitt ämne är om Ron; min utfhrs-gäfya fpäder.
Villfig tilvälla glänts utaf de Svän/ka kläder.
Desutan hoppasjag, och vet, MinMODER kära,
Att pra land' fargor ej behofves inför Er,

Ej nödigt eller år att bjuda till frambära
Hvad fom befordra tyks det jag här Eder ger,

Ett MODERShjerta lär detgunlligt alt värdera.
Det är affonengjort; alt nog\ hvadfordrasmera *
Si fäleds är Ert lag} fä plänff altidgär
fag njutitmycketgodt; jag fankatfkuldpä fkuldi

Ej något deremot formär jag att framfbra
Mer än en ifrig bbn; Er Himlen vare huld,

Förläng5 ock Edert lif; med nöjen det bcIbne^
Och få belqnterffl med liffens krono kröne,

MIM HÖGTÅRADE K» MODERS

Lydig/te Son
JOHAN N.TENGMAN*



INTRÄDE

Vår tid > fom åger den förmon a t fe al¬lehanda vitterlekar ftiga med fnålla
och obehindrade fteg upp til en un¬
dransvård högd, har ock fåt fågna% dåraf, at både den allmänna och enfkilta

hushållningen vunnit burfkap i de lärdas fam-tund.
Det år ock en frukt af Öfverhetens vårdan¬

de omforg, at Hushållnings konft och foille
fclifvit med flit och utofning i ett ouplöfeligthjonelag fammanparade , hvaraf utan lång farn-
iT anvaro redan de folder börjat quikna, fomlåfva vår fålihet et nytt lif.

Lyckliga tid, <Aå vårt fädernesland, efter
at hafva vant trykt af hvarjehanda lyckansvidriga omfkiften, nu börjar fe fina invånare
arbetsfamma i fin egen välfärd.

Landtbruket har ju nu til nog anfenlig delhöriat refa lig ur forna ödesmål, fedan vittraoch förfarna mån åfven velat taga del i Landt-
manna-nöjen, och med fina idcga och för-
delaktiga ron, lämnat Landtmannen en klar
låro-fpån, huru hädanefter icke mindre förnuft
och omhugfan böra flyra plogen, ån fars och
farfars kanfke ogrundade fedvana hitintils va¬
rit en lag, fom ingen utan bråttsmåi vågat öf-verfkrida.

Bå gvårken varda nu på ett mera ömt ochriket båt3nde fått drefne. Konften har ock hår
börjat göra mödan lått, och de genvågar å-
ro blefne utliakade, uppå hvilka enftörre vin-

A 4 ning
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ning och fårdel låra med flit och arbete göra
ett lyckligt möte.

Det fvåra ode, under hvilket våra handa-
flögder tilforne måfl arbeta, har ock nu til flör-
re delen forlvunnit, fedan man fåt öpnade
ögon at fe deras nytta och nödvändighet: Tydå man märkt, at deras faknade åtgård haft enalt för ftor vårkan på den allmänna torftighe¬
ten, år deras upkomft med all ömhet påtänkt,deras inrättningar med all ifver började och de¬
ras idkare med nådiga upmuntringar hugnade 5
med all mojelig förflktighet åro de befredade
ifrån ovännens fkadeliga intrång och dålda nåt;och faft de måfl: räkna ej få många år tilbaka
för det olyckeligafte tide-hvarf i deras fpåda ål¬der , få lofvar dock närvarande tid dem en båt¬
tre lycka och förfåkrar efterverlden om en
gyllene ålder.

Handelen, fom med flögder i forflutne tid
hade lika öde, har nu, vidderas tilvåxt anfen-
ligen börjat refa flg ifrån fltt forna lägervall.Man har åtminflone til en god del ailkuddat flgdet utlånfka oket * under hvilket vår åkta han¬
del få fvåra fuckadt och hart når blifvit för-
quafd. Man har ock nu mera all anledning at
tro, det de handlandes enlkilta fördelar ftåm-
ma i det nogafte med fäderneslandets allmän¬
na öfverens. Med et ord, Sverges Hushållninghar på en kort tiJ ftigit till en oförmodad
högd och Regeringens vifa omforg år ånnufyfléfatt at drifva och befordra des ftundeligatillväxt: Ett utfåde, hvaraf redan vår tid lått
hämta behageliga frukter 3 och (om ån vidare

utlåfvar
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utlåfvar vår framtid en vålfignad Ikqrd. Lyc«
klige vi, om ej ogrås får det utrota.

Men med alt detta åro dock ej alla refvor
i hushållningen få botade, at ju icke några bri-
fter ånnu fynas blottade i vårt allmänna väl,
Beklageligafl år, at läkemedlen varda af många
föraktade, och at okunnoghet både om fjuk-
domen och läkemedlen gör at hålfans återvin-,
nande blir åfven få fvår fom långfarr». Min
mening, V. L., år, det de til vår välfärds be*
främjande föreflagne medel och utvägar icke ån-
nu hunnit deras påfyftade högd, och lårer utan
tvifvel deras förfummade vårkftållighet hos flor-
fia delen vara den hufvudfakeligafte orfaken.
Det år ej ovant höra klagas, at de målta väl¬
menta förflager lyfa väl i ögonen, men duga icke
vid utöfningen. Naturen befkylles hafva varit
för vår Nord en alt för fvår ftiufrnoder, och
at de bygga flott i luften, fom af hennes alflers
trågna upodlande och des invånares förnuftiga¬
re åtgörande fpå ofs lyckligare och fållars tider.
Detårfant, at uti vårt kalla luftftrekfaknasmån-
ga naturens förmoneroeh behageligheter, livar-
med de varma länder åro begåfvade ; men där-
emot, då veklighet fåttes å fido och rena för-
nöjelfer och nödtorfter fokas; då Svånlka mån
hyfa fvånfka hjertan och åro ej få blinda tiibe-
djare af främmande glitter, at våra egna alfler
komma i förakt; då naturen underhjelpes af
Iconflen, och konflen underftödjes afarbetfam-

händer; då fnille banar vågen för idoghet,
och bägge arbeta gemenfamt för allmänt val,
i§ naturens giömmqv underfgkas, jordens al-
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fler upodlas, handaflögder och handel idkas, i-
doga rön anhållas, och det, fom blifvit til,all-
månt val utrönt, vinner vårkhållighet oeh ut-
öfning j få torde ock i Svånfka bygder ej fak-
nas de fordelar , nödtorfter och förnöjelfer,
fom Svånlka mån anhå.

Nu fom Hushållslåran hämtar fin ftörfta till¬
växt af ron och förfök, grundade uti fnille och
vett, famt anhalte med flit och idkefamhet; Så
har det bräkt min eftertänka, at i detta Aca-
demilha prof framte en kort afhandling om
Hushaldsrbn i allmänhet.

Jag år alt for frucktfam at tro, det detta
åmnet af mig nog värdigt kan utföras, få vi¬
da icke allenaft des vigt öfvertråffar min lilla
liyrka, utan jag märker ock des vidloftighet
vara firidande mot mina vilkor; dock fom jag
i anfeende til det fenare måhe bekänna, at
mina fpåda finger knyta nu allenaft några trå¬
dar , fom torde gifva en vigare hand anledning
at upftålla en fiörre våf» få förmodar jag ock,
hvad det förra angår , finna Gunftiga och be¬
nägna Låfare, fårdeles fom en ren kårlek för
fäderneslandet fkall drifva min pånna och fan*
ningen ftådfe Ikall vara mitt fyftemåk

# ^ #
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Om HusbaUhron i gemen.

S. I-

å lyckliga åro ej mennifkorna,
at deras iödfel medbringar dem
fullkomliga begrep om de fa-
ker, hvilka de uti deras till¬
tagande år kunna betjåna fig
af Férfarenheten vitnar fna-
rare, at, om denna ålder år

den menlöfafte och ofkyldigafte, år han ock
tillika den mörkafte och okunnnogafte, och
at åfven mennilkorna vid de mognare åren,
beröfvade andras undervisning och okunnoge
om fåttet at vara upmårkfamme vid de natur¬
liga tingens åfkådande och medlen at anvånda
dem til fin nytta, lkulte wara mindre lycke¬
liga, Det år fant at mennifkorna få val
fom andra djur ftyras af en vifs naturens
drift at foka fitt bibehållande och undfly fin
forftoring; men få kan dårjemte ej nekas,
at alt för få fporr finnes på denna vågen
til en årfordrad lyckfalighet, få långe förnuf¬
tets ledoijus ånnu ej finnes af idoga och vit¬

tra

f
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tra Ron uptåndt. „Vi betekne med RSn den

? „upmårkfamhet, fom dels igenom de rnennilkli-
„ga finnens blotta bidragande , dels ock med
„rillhjelp af vifla vårktyg fåftes uppå förekom¬
mande ting och deras vårkan inbördes på hvar-
„andra , at därigenom utforfka deras lynnen
5,och befkaffenhet, och huru de, nyttjade fåfom
„medel, kunna antingen vara ofs gagneliga el»
„ler hinderliga till det påfyftade ändamålets år«
>,nående. Men därmed vilja vi dock ej beftri-
da, att ju detta ordet ofta betyder de fannin-
gar, fom igenom en fådan upmårkfamhet åro
upletade : Emedan bägge defla bemårkelfer äga
fin grund , då faken närmare öfvervåges. I»
mediertid finner man mödlöfl att både bok-
och manna-vett leda ilrån denna ftamfadren fina

I ytterfta anor, och at få vettenfkaper finnas,
fom ej räkna fitt urlprung härifrån , fä vida den
hiftorifka kundfkapen, efter våra lärdas utfago,
lägger förfta grundämnet till all den öfriga byg-
nad, fom mennilko-fniliet mäktar upföra.

«• ii
Men hvarken var fylla eller ändamål tillå¬

ter ols att ingå uti en vidlyftigare betraktelfe
om ron i allmänhet, då de föras till få många
och vidtbegrepna ämnen. Det åt deras infly¬
tande eller vårkan uti den Enfkilta Hushåld-
ningen , fom vi endaft företagit ofs att betrak¬
ta.' Det år icke få lång tid, fedan Naturkun-
noghcten fick en rått afhandling, då fåkra rön
lades till grund och de gångbara förflagsmenin-
gar biefvo utmönftrade, ifrån ^vilken tid hon

råk-
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fråknat det lyckeligafte tide hvarf af fin ålder."
Hade ock då den enfkilta Hushållslåran fått gö¬
ra följe, få torde desfkattkammare hafva fun¬
nits mera riktad och des idkare båttre belåtne
med hennes tjenft. Så långt vilja vi ej gå medvåra klagomål öfver en flik förfiimmelfe, ätt vialdeles fkulle förneka de fenare tiders gjorde
framfteg eller förringa vittra måns vålförtjentä
beröm, fom ett lyckligt utrönande af naturens
vårkningar med konftens förenade biträde dem
tillagt. Vi vörde fnarare deras vittra flit och
idoga omhugfan att befrämja denna vettenfkaps
lyckliga och beftåndiga tillväxt. Men om än¬
nu alla ron blifvit med den noggranhet, fom
årfordras, anftålte, om alla förfok blifvit med
den upriktighet, fom fig bordt, till efterverfdens
kundfkap och nytta upteknade, öcb om anteil¬
igen ej mycket i denna faken felas, fom fordrar
ånnu vidare tid och ftörre bemödande, innan
det kan fågas hafva hunnit till fullkomlighet,det lårer åtminftone våta tvifvelsmål underka-
ftat. Imedlertid göre vi nu den anmärkning,
att fom rön dels med flit dels ock af en hån-
delfe varda upfåckte och anftålte, få kunnadefla fenare äga och vinna famma förtroen¬
de och vitsord, fom de förra, når de feder-
mera flera refor varda med den förfiktighet
oeh flit företagne, fom vi uti II. och III. Ca-
pitlen vilja omröra. Att ock rön defsutom å-
ro antingen Allmänna, fom ftråcka fig till vidt-
begrepna ämnen och angå flera ting eller före¬
mål, fåfom hela länders och landfkapers befkaf-
fenhet, climatets ändring efter landets upod-
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fing o. f. v. i eller och Eßjkilta, hafvandes fitt
affeende uppå vifia fårfkilta ting i fynnerhet,
hvilka åter åro dels kcnftiga, forn fordra vifta
vårktyg och tilberedningar till att utröna Krop¬
parnas inra befkaffenhet och deras vårkan up¬
på hvarandra, dels ock enkla eller naturliga>
fom genom blotta finnens tillhjelp företagas och
merendels uppehålla fig vid de förekommande
tings yttra lynnen t Sådant år i fig fielft klart
och kan till en del anfes fåfom en påfölgd af
den befkrifning, fom vi om rön i I« §. lämnat.

il c af*
Om hvaä fom foräras hos en t fom au-

ftaüer Ron,
§. hl

Om det år vettenfkäpernas gérorrål, att råk*ka hvarandra hjelpfamma händer, då de
fyfta på ett gemenfamt ändamål ? få fo*

drar ock var enfkilta Hushållningslåra med all
fått en behörig handräckning af vifTa vitterle*
kar och konfter, enår hon genom__ron och
förfök fkall arbeta fig upp till en årfordrad
högd och fullkomligheti

Att Naturkänningen omgår med allehanda
jordifka kroppar eller naturens framalftrade fo-
fter, och har deras befkrifning och igenkån*
nande i anfeende till både deras yttra och in¬
ta lynnen för ett hufvudfakeligt ändamål^ det
år en redan bekant fak; och att en fådan kund-
fkap år ganfka nödig för en > fom med nytta
vill anftålla rön^ lårer få mycket mindre tarf*.

va
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va vidloftigt bevis, fom det år enkannerligen
med fådana kroppar vår Hushållare till ftörfta l
delen har att göra, och altfa for honom nöd-1
våndigt måfte vara kunnoge och bekante. I-
genom denna vitterleken iåmnas ofs båfta till«
fålle att vara upmårkfamme på naturens egit
förhållande vid växters och örters framallftran-
de, hvilket, ju nogare det af konften eftera¬
pas , ju lyckeligare tro vi landtmannens flit blif-
va och ju fördelagtigare fynd hoppas vi af ho¬
nom varda uptåkte. Att veta allehanda växters
beskaffenhet famt den nytta eller ikada , fom
deras bruk kan åga i det allmänna lefvernet,
det gifver anledning till det förras århallande
och det fenares undvikande: Att vara under¬
rättad om hvarjehanda träns, örters, grås-och
(ades-flags råtta hemvift, växt, luftftrek, läge,
rums och jordmoners erfordrade egenfkaper,
det öpnar vågen till förnuftiga förfök angåen¬
de deras förfiktiga planterande, ans och fkötfel:
Att hafvaflg bekant de jord-ochften-arter, fom
befordra fruktbarheten, de örter, fom föröka i
myllan och förbättra ofruktfam mark, de kräk
oeh fkade djur, fom föröda planters och väx¬
ters ömnoghet, de ogräs , fiender och förtryc¬
kare, fom den ena örten har i den andra m.m.,
det ger eftertankan rum att utforfka de båfta me¬
del till det päfyftade ändamålets erhållande, famt
de förekommande fvårigheters afrödiande; Att
åga kundfkap om hvad foder hvarje flags crea-
tur hälft åta, på hvad mark dehåift viftas, hvad
lagar naturen till deras fortplantande uti demftif-
tat, för hvilka fjukdommar de åro tnåft utfatte
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och huru de måtte forekommas * hvad fkada
viffa orter dem kan tilifoga, hura en god afvel
bor anfkaffas och vårdas, famt hvad kånnetekn
den bor äga: att kånna hvarjehanda flags fifkar
och foglar, veta deras födfel, lektider och fät-
tet, huru de antingen forödas eller fortplantas:
att förflå allehanda fkrid-och yr fås natur, utfe-
ende, hemvift och förvandling, huru foni
åro nyttiga böra vårdas, famt deremot de fka-
deliga utrotas: rned ett ord, att vara kännare
af alla de åmnen, fom finnas uti tre naturens
riken och åro tjenliga att uti allahanda handaflög-
der förädlas, famt genom handel förbytas: få-rlant år icke allenaft ett rikt ämne till rön och
upmårkfamhet, utan kan ock, fedan detblifvits
bekant, gifva enöfverflödig anledning till hvar-

t jehanda nyttiga påfunds uptåckande. Nog kraf¬
tiga fkål att bevifa Naturkånningens nödvän*
dlghet vid rön.

§. IV.
Men då Natur-känningen fkaffar förenåm-de gagn at igenkänna kropparna af deras byg-

nad, utfeende och lynnen, tillägnar ock Che¬
mien (ig ickemindre rättighet att äga fortroen¬de hos en med rön arbetande och fyflo-fatt Landt-
brukare, då han vill göra fig underrättad om deförfta delar och grundämnen, hvaraf den krop¬
pen beftår fom fkall vara ett föremål for hans
ron, och hvad för åtfkilliga vårkningar ochförändringar upkomma af åtfkilliga blandnings-fått och handteringar, lämpade af konften,att upfinna naturens egna lagar och förehållan¬de. Det år en {jekant fak, att den vitterlek,

B fom
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fom handlar om hvarjehanda hanteringar in-;
nom hus, fåfom hvarfehanda matfakers mång-'1
faldiga tilivårkande, åtfkilliga dryckers, viners
och brånviners beredande , allehanda ljus och
forånflors bruk och förfärdigande, antingen ftöd.
ferfig på Chemiflia grundfatfer, eller ock aide«
les öfverenskomma med de handteringar, fom
«ti Chemien öfvas, och altfå ifrån denna vetten-
Ikap kan både låna ljus och af des förfiktiga til¬
lämpning hafva att förvänta mycken tillväxt och
förbättring. OförnekeJigt år ock det, att villa
konfter och handaflögder helt och hålna fordra
al denna vitterlek en behörig tjenft och hand*
räkning, hvaribland Glas-Ler-och Porcelains-
bruk, malm och metallers giutning, färgare och
målare konften, Låder och fkins garfvande och
beredande, falt, fåcker och fåpfiuderi rn. m. kun- ?
na med all rått föras. Och på famma fått år nöd¬
vändigheten af denna vettenfkap vid röns an/fål¬
lande uti LandtHushällningen beviftig; emedan
det år klart, att, om redigt begrep angående väx¬
ternas löda och förkofring ibal! erhållas; om åt¬
lkilliga jordarters åtfkilligaegenlkaperfkolaråtte-
ligen underfokas; om tienliga ämnen fkolaupfin-
nas och brukas till att årfattja jordens årliga ledna
förluft och fkada vid växters framalftrande; om
man efter hvarjehanda jordarters natur fkall ve¬
ta förfiktigt umgå med hvarjehanda blandning,
gödning eller annan förbättring, att den måtte
blifva både långvarig och fåker för en eller an¬
nan befruktad olågenhet; om vifta regior fkola
kunna byggas, att gödflen förfiktigt bevara, för¬
delaktigt öka > tidigt till förrottnelfe befordra,
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och vid råftantid utföra; om grunden och förmo¬
tten fkall kunna vifastili fådens rökande, hopan¬
de, torkande och fkadesiöfa bibehållande ; om vis-
fa åker-och ångsmarcks fjukdomar, fåfom fyra ,
en för hark kylande eller brännande natur m.m»
fkola kunna kannas, botas och förekommas; och
om ånteligen i flera dylika omhåndigheter fkali
kunna århållas en redig och grundelig kundfkapoch därefter med nytta kunna anhållas rön ocn
forfök: få fordras oftridigt af denna (vettenfkaphjelpfamma och trefna händer.

5- v.
Den nåra gemenlkap och förbindelfe, fomlinnes emellan Naturkunnogbeten och defle tvån-

ne förutnåmde vitterlekar, gör at vi nu ockfå
med lika ömhet vilja betinga åt vår Rönings-
man rum uti de naturkunnigas fållfkap, få vidaicke allenah de många ron, fom hår förekomma,fkärpa hans eftertänka och gifva hans upfinningsgåfva en rik anledning til en lika lycklig efter-
tölgd innom fin krets, utan ock han får lära krop¬
parnas allmänna egenfkaper, deras kraft och in¬
bördes vårkan på hvarandra med de dera! följan¬de mångfaldida förändringar och vårkningar.
Ingen lårer neka, att ju kundfkapen hår af
gér en hufvudfakelig omhåndighet vid röns
företagande, och att en uti naturens utforfkan-
de okunnog iandfbrukare måfle ofta fe fig an¬
tingen begå hora felheg i fitt företagande göro-mål, eller varda varfe fina rön blifva otillråcke-
tiga, oviÖaoeh opåliteliga, ellerockfittiai mih>
ning af förmågo att något kunna fluta och döm-

B i ma
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ma om fitt under händer varande arbete, eller
ånteligenaf okunnoghet låta tillfåiien och gifna
anledningar gå hg förbi, och fåiunda beltrida
fin fylla antingen oredigt, eller blinde och okun-
nogt; men altid illa och ofulkomligt* Vidlyf¬
tigheten förbjuder ofs att ingå uti någon fårlkilt
afhandling, eller att i fynnerhet upråkna alla de (
omftåndigheter, hvaruti Naturkunnogheten vi-
far fin nytta och nödvändighet vid röns anhål¬
lande > emedan hon dels har mycken del I det,
fom redan år nåmt, dels ock fårlkilt har att fy-
fla med många andra , då det efterfökes grun¬
den till de fyner och vårkningar 9 fom flunde-
ligen fke och förekomma i naturens vidt be-
grepna rike. Väderlekens befkaftenhet och ut¬
rönande, elementernas kraft och vårkan ; kraf¬
ternas igenkännande i de naturliga kroppar, och >
de af dem fororfakade förändringars afmåtandej
vifla orters, himmels och luftftreks förehållan¬
de 5 växternas och djurens förökande och afta-
gande; rörelfens lagar och ordning både i natu¬
rens och konftens värk; utdunftningarnas be-
(kaffenhet i trån, växter och diur med dåraf
åftadkomne antingen nyttige eller Ikadelige på-
fölgder > fåttet att årnä varaktighet och flyrka
få vål i rå fom förädlade ämnen; medlet att
titforfka de förekommande omflåndigheters oli¬
ka åtgärd vid hvarjehanda handteringar, och
dår efter inråtta fitt företagande,med flera dyli^
ka, räknas med rätta ibland dem, fom lyda un¬
der Naturkunnighetens dom. Men under det
hon^fåleds vifar fin egen fördelaktiga tjenfi ochtåtråde åt en idog naturens utforlkare, tager hon

äfveii t5
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gifVen fitt råd af defs trogna medhjelparinrfa Ma-
thefis, på hvars grundeliga bevis hon /lödjer fi¬
na falla grundfanningar; En vettenfkap, fom
utom defs å egen räkning gör g«gn för fitt
rurn ibland hushåldning* lärans hjelpcmedel,
och fölgakteligen bör anfes, fomett troget och
tillförliteliget hielpemedel för hushålds rön-
Jorden , uppå hvars upodlande och förbättring
vår landtrnan använder många förfök, bör ic¬
ke vara honom obekant til fine förändringar.
Och fom en hög belägenhet och däremot ett
furiipjgt läge, fåfom uti kärr, myror och däl-
der , åro fkadeliga för viffa växters fortkomfi: *
få år deffa fvårigheters afböjande ett vigtigt
ämne att utröna: men uti alla defia omftån-
digheter åro afmåtningar nödiga, om en frukt¬
lös möda och koftnad fkall undvikas, och i föl¬
je däraf Geometriens och Landtmateriets nytta
begripelig, hvartil åfven Marchfcbeideriet hö-
rer att kunna mata underjordilka rums lägen
och vidd. Utan viffa tjenliga värktyg och red-
fkap hfefve dock icke allenalt jordbrukarens, u-
tan ock bårgsmans och handtvårkarens arbete
dels alt för lent och ko/tfamt, dels mycket fvårt
och odrågeligit, om icke aldeles omöjeligt, få
vida blotta handkrafterna åro otillråckeliga till
alla förekommande fyllors beftridande. Nöd¬
vändigheten har derföre drifvit konften» attup-
finna beqvemliga medel til mödans lättande och
tidens vinnande uti ett få viktigt och angeläget
mål, Håraf åro hvarje påfund uptåckte til al«
Ichanda- fånings, gödnings, planterings, berg-
nings, trölkn jngs och rånfnings redfkap, ftrörn*
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os - pump • och tryck vårk, Eld-och luft machi-
ner, våder-och vattu-quarnar in. m. Men
om uti alt detta fkall vara rons ändamål, att an¬
tingen upfinna några nya vårktyg, eller de up~
fundnä vidare förbättra, få finnes mödlöft att
mechaniquens biträde år i tby mål ourngånge-
lig; lika fom ock nödvändigheten, att kunna
jämföra båtnaden emot den möda och koftnad,
fom på förfok användes, innan man blir förvif-
fad om deras dugelighet till både allmän och
enfkilt nytta, fordrar färdighet och infigt uti
Mähiek&nflen och åfven undertiden i Algebra,
då (våra och inbundna omfiåndigheter förekom¬
ma. Att vifa tillämpning af de öfriga mathe-
jeos delar vid anhållande förfok uti näringsmed¬
lens upodlande, fåforn Hydroßaliquen, Optiquen,
Stereometrien, Styrmanskon(len m.m. torde blif-
va både för vidlöftigt och ofverflödigt; emedan
fådant år i lig fjelft lått att begripa af det före¬
gående»

§. VI.
Det lårer af ingen nekas,' att i Enfkilta

Hushåldf.ingen gifves oåndeliga många anled¬
ningar til ron, då antingen det, fom med få-
kerhet blifvit utrönt, lågges till grund för en
dörre, vidlyftigare och til flere ändamål tjenlig
bygnad af förfok5 eller det, fom år ovift och
i Hushålds fkrifter förekommer ftridigt, olika
och tvetydigt, bringas till viflhet och (aker-
het; eller det, fom åc aldeles obekant uptåc-
kes;^eller det, (om af annat folkflag med för-
jdel 6fv.es, underfökes, huru vida des efter-

föigd
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fålgd år gagnelig eller ej; eller ånteligen om
de forfok, fom vid vifTa tillfållen haft ett lyck¬
ligt utllag, kunna vid andra bmflåndigheter
lyckas eller ej o. f. v. , om hvilket alt en mo¬
gen kunfkap i denna vitterhet bör hämtas»
Men imedlertid år ock deff biträde ieke frukt-
löd, då underråttelfe (ökes, huru det fom blif-
vit utrönt båft och férdelagtigaft till bruk och
utöfning må föras. De mennilkeliga begårei¬
fer åro alt för vid11 räckte, att endall hvila vid
de ämnen, fom tjena tili lifvets nödtorfter, de
föka ock gårna att finna förnöjelfe och bequåm-
lighet. Att anfkaffa och bereda dem alle, i
fynnerhet uti de mål, fom angå föda, klåder
och bygnad, det år den Enfkilta Hushållnin¬
gens göromål, då hon tages i fin vidftråkta
Eemårkelfe; och fom fjelfva (åttet att lampa al¬
la naturliga ting till förenåmde ändamål, finner
uti denna vettenlkapen fin afhandlingj ty år
ock påfölgden klar, att ju flörre infigt dårutl
åges, ju lättare och lyckeligare kunna de på-
fundna rön nyttjas och användas. Men, eme¬
dan det agnar en hvar invånare uti ett fam-
hålde, att ieke allenaft arbeta för litt egit, u-
tan ock för det allmännas väl; ty fordre vi
med råtta af vår röns idkare all möjelig flit
och forgfållighet att inråtta fina påfund till he¬
la Samhåldets båtnad och förmon. Att antin¬
gen finnas efterlåten och förfummelig, eller ock
briftfållig och felaktig i defla pligter, det gör
att hans fynd varda anfedda för åfven få odu-
geliga fom han fielf ovärdig at vara en lem i
det borgeliga famfundetj hvaremot, ju mera de
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$nnas tienliga att gagna det allmänna och hop¬
pa des brifter, ju förtråfleligare och anfenliga- \
re värde vinna de. Eftertänka och infigthår- j
uti år få mycket nödigare, fom det ofta hän¬
der, att påfund, hvilka i enfkylt affeende kun¬
na vara ganfka nyttiga, äro i jåmförelfe emot
famfundet undertiden både odugeliga ock ika-
deliga. Hvaruppå Riddarens 'Ib. Lombes ma-
chin att med otrolig fnållhet tvinna filke, Herr
Vaucanfons upfundne konftvårk att väfva fi-
dentyg med en håfts tillhjelp utan mennifko
kraft, och det uti Memoires de P Academie
Rojale des fciences för 1726 omtalte nyafättatt
utan oxar och häftar plöga jorden med vädrets
blotta tillhjelp, med flera, kunna tjena till ett
bevis, hvarorn vidare Herr Pr2:fidis Politifka
Aritmetica C. 1 • $. 1 s. törtjenar att med myc- 1
ken upmårkfamhet jämföras. Om derföre bå¬
de Ikyldigheten fkall fulgöras och förfiektighe-
ten i dy mål ejlfaknas, år kundfkap uti den
Allmänna Hushållningen icke utan mycken nyt¬
ta och nödvändighet,

Ibland de reglor fom den allmänna hus¬
hållningen påyrkar, förtjenar ock den att
komma hos vår, på fina gorda förföks råtta an¬
vändande, omtånckfa landtbo i behörigt öfver-
vågande, att hvarjehanda flags näringsmedel ic¬ke böra utan åtfkilnad på hvarje ort innom farn-
båldet öfvas; utan, efter föregången underfök-
ning och val, de i fynnerhet drifvas och fko-
tas, fom med ortens naturliga lynne, läge, him¬mel och andra des bequåmligheter famt förmo-

ner
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ner båft öfverenskomma, Att fådant beftyrka ?
kan det exempel anföras, att, hvaråft Schåfte-
rier bäft trifvas, böra de icke förquåfjas dyme-
delft att Landtmannen använder all fin möda
på hälte-afvel eller annan bofkapsfkotfel. Det
famma gäller ock om vifsa växter, hvars plan¬
tering och fkötfel bör lämpas till det Land och
jordmån, forn forfarenheten och deras natur vifat
dem hälft ålfka. Ett ojåfacktigt bevis af den höga
förfynens vifa ftyrfel och Ikickelfe, forn ej läm¬
nat allaförmoner åt ett vift ftycke land, utan
utdelt fina gåfvor ibland flera, på det ett fkade*
ligit måfigfyflande må undvikas, och handel

1 famt umgänge ibland invånarena i åtlkilliga or¬
ter idkas, då uti ett den enas nödtorft af den
andras ömnoghet kan hjelpas, och uti ett annat:

i hafva en lika undfåttning tillbaka alt förvänta.
Vårkftälligheten af denna grundfanning fordrar
en förutgående kundfkap uti landets naturliga
ccb Geographifia känning och hefkvijning > och
fpare vi vår möda att vidlöftigare utföra des
nödvändighet, åfven hvad utöfningen vid vifta
påfund i Hushållningen angår, fedan alt, hvad
i detta ämnet kan fågas, funnit fin fulla afhand-
ling af Herr Öfver-Direéteur Faggot i Svån-
fka Vettenfkaps Academiens Handlingar för Å$
1741. p, 1/- - 29.

Nyttan och biträdet af de vettenfkaper ?
fomvi hit tils hafva anfört, åro af den befkaf*
fenhet, att de dels ej hafva någon gemenfkap
eller förbindelfe med hålfan, dels ock hafva til!
ämne eller föremål fådana faker, hvars värkan
uppå kroppen, når deras bruk blir förfiktigt och

'
- mätte*
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måtteligit, ej år bekant for någon fkadelig och
farlig påfölgd; nien vår årfarenhet har ej ånnu
hunnit firåcka fig till alla förekommande ting.
Det utgör en nog liten del, fom vi i dy mål
veta om ofs fjelfva: Men ånnu ftörre mörker
finnes, då frågan angår de ofkåliga djuren , fom
flå under vår lydnad, oehej altid hafva i val
att få lefva efter fin naturs lag och drift. Till
bagges Ikotfell och omvårdnad åro vi dock för¬
bundne, och vår egen håifa år i fynnerhet en
alt för ömm fkatt att åfventyra uti förfok af en
oviff och ofåker utgång.

Att uti alla omftåndigheter föka låkarenas
råd och undervifning år ofta olagligt och under
tiden ogörligt. Imedlertid kunna dock yp-
pa fig många tilfållen, både att anhålla rön
och använda dem till nytta, men af fruktan för
någon fkadelig påfölgd måfle man det antingen
låmni eller löpa fara, att under en beklaglig
årfarenhet förfent ångra fitt företagande. Ibland
många oviha ting tvingas man ock ofta af nö¬
den att uttvåija ett, i fynnerhet i de mål, fom
angå födan, då en ofåker lycka gör utfbg huru
vida valet varit fördelaktigt eller ej. Månne
vi då icke i fådana omhåndighéter hafva anled¬
ning att tillönfka ofs någon kundfltap i Läkare-
konflen fom angår både menmfliior och fånad ?

Slutkonftett år den vettenfkap, fom vi nutM
flut vilja hafva hos vår röningsrnan åfven få
öm/int fom med korta ord befordrad. Rön bö¬
ra ej anflåilas derföré, att man fedan må lefva i
famma mörker fom tillförne: ändamålet bör va-
^a att kunna af dem draga viffa gtundfanningar

och
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och flutfatfer, nyttiga till de behof, hvärföre
de varit anftålta. Men att man håruti ej må för-

I gå fig eller fela, bör denna vettenfkap brukas
till ett hjelpemedel: och det antingen den na¬
turliga finnes enfara upöfvad , eller tillika afkon-
ften underhjelpt, falt vi hålft önika dem begge
cåtfkilda.

Ett inkaft fom under hela denna afhandling
torde hos vår Låfare upvåckas» vilja vi nu med
korta ord belvara. Uti få Itor mångd af vetten-
fkaper, torde det fågas, lårer ingen fulkom-
lighet af en Landfman kunna förväntas. Ett
mindre antal år tillråckeligit att fyflefåtta de vit¬
trade fnillen, faft deras förnåmda göromål en.
dad bedått deruti, att i dem vinna färdighet.
Så der orfak fom man har att önfka en tilråc-

! kelig ömnöghet af fördelaktiga rön, få illa och
El e ffi ® ^flått fer det ut för en fådan önlkan vid förenam-
de omdåndigheter, Vi påminne häremot» att,
fadän alla anförda vettenfkaper åro nyttiga, for¬
dra vidocklikvål icke hos vår vanliga landtman
och hushållare en få grundelig kunfkap, fom
håruti nnan hos de vittrade Lårde kan finnas,
utan önfke allenaft, att de fom haft tilfålle att öf-
va fig i Bokvett, och fedan komma att få fitt
tillhåll på landsbygden, måtte icke finnas aldeles
hårutinnan okunnoga, man hafva lagt goda
grunder. Undertiden kan en lykiig håndelfe
och en quick upfinningsgåfva årfåtta den brift,
fom af defsa vetterifkapers åtgärd varit att för-
vån:a..* Men imedlertid kan det ej nekas, att
med defias hjelp blifver påfundet både lättare
och fullkonrlig Att vila, huru vid fldana in¬

rätt-
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rättningar en födan faknad hos den enfaldigare
landtmannen kan mötas, utbedje vi ofs vår Lå-
fares tålamod till des vi i IV. Capitlet få en båt*
fre anledning det att afhandla, y

f. v«.
Hittils hafve vi folgt vår Rön-ålikande

Landtman uti vettenfkapernas rika förrådshus,
och fett honom utrullas med de fnillebragder fom
gifva ofs anledning att tro, det hvarken nöje,
fördel eller lycka lårer faknasihans arbete; men
det åtcrftår ånnu att vi fe honom iklådas med nå¬
gra egenlkaper, dem antingen en blid lycka ho¬
nom tilllagt, eller af hans egit upforande böra
förväntas. Naturen förehåller fig ej'lika emot
alla vid fina gåfvors utdelande , utan en del
få tagna fig af en ftörre lått, då andra
med en mindre delmåfle finnas nögda. I fjelfva
gåfvorria finnes ock mycken olikhet, och år det
ett prof af Förfynens kloka inrättning, att, når
fomliga fått färdighet til en fylla, öfvertråffas de
vida af anclra uti en annan. Vår Röningsman
fkatta vi då lycklig, når han i fitt företagande
underftodjes a fett godt fnille eller upfinnings-
gåfvcu men om han ock tillika åger färdighet
*ntt kunna urfkilja det fom imörka omltåndig-
lieter finnes invicklat, och att fe, hvad flutfatfer
af de uptåckta fanningar kunna dragas, få tvifle
vi ej, att den åtagne fyllan råkat i åfven få lyck¬
liga fom färdiga och fkickeüga händer. Inied*
lertid år dock röne-arbetet beledlagadt af nog
många befvårligheter, Det nöje att upleta na¬
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tre I (urens fördolda vågar har åfven fitt tiftel ocfi
b törne. Det år icke alla, Tom finna fin rålo-
åf. hing därvid att flere refor uprepa mödofamma

forlök, utan att få fnart hinna fram till det före»
fatta ändamålet; men att ftraxt låmna fitt före¬
tagande , då det nåppligen år börjat, det för-
'tjenar föga ftörre tack, ån hafva det famma al-

te deles lörfummat: Idoghet, flit och ofhrtrutenhet
1S> åro derföre nödiga egenfkaper i dylika förråt-^
w ningar: dock, om en få långvarig beftåndig»
ic> bet uti dem fkall förväntas, fom fakens nytta
2n fordrar,måfte arbetet af en naturlig lufl och bljeUå* fe underhjelpas, famt tid och tillfalle till des
°" obehindrade fortfåttjande icke faknas. Vi kun-
ra na ock icke undgå att önfka, det briffc på me*
°j del eller jormäga ej måtte göra ett dylikt arbe»'e' te fvårt, i fynnerhet då antingen nödiga vårk-
ra tyg fkola anfkaffas eller koftfamma föhfök an-

ftållas, fall vi dock dårmed ej vilja affkråcka
^ triedellöfe och fattige medborgare ifrån fitt före-
Jr tagande. Men under det detta mödofammate vårk hålles af defsa driffjådrar i fitt jåmna och
in behändiga lopp, får vår oförtrutna arbetare ejte fmickra fig med det fågnefarnma hopp, att alle
s" gynna hans göromål med få benågna tankar,pd fom des egit vårde eller hans lörtjenfterkråfva.
I" Ett öde, fom alla nyheter gemenfamt åga, år, att
■r blifva anfeddemed åtlöje och förakt; och fafi al¬

le ej lika mycket förtjena ett fådant anfeende
få vore dock, att tro lig på något fått vara be¬
friad ifrån en fådan gemene inans tagne fedva¬
na, antingen alt för högt eller ock för mycket
enfaldigt tånkt: Men en ftörre finnets ftyrfca

vilja

le
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vilja vi förmoda af vår vett-giruga ron idkare,
-an att han fkulle låta hg deraf något röras. Vijåro faß; mera förfåkrade, att fådant upeldar hans|
hog, att få mycket irrigare drifva fitt göromål
till önfkat flut. Det återllår altfå, att, når hans I
fyndfkola ånteligen meddelas det allmänna, vp-
rkktighet och (anfårdighet måfte lyfa vid de
minfta omftåndigheter af hans beråttelfe: En få
mycket nödigare egenfkap, fom ett litet fel
häremot röjer ett alt för nedrigt och oanflån-'
digt finnelag, och gör, att hans arbete, då
andra dåraf bedragas, blir mera fkadeligt, ån
båtande och nyttigt. Ingen begårelfe elter 0-
råttmåtlg heder får drifva hans fjäder att pråla
med antingen för flora eller lör mycket lyfande
målningar; emedan han altid löper i fara, att
andras flit kunna uptåeka de falfka fårgor, då»
hans annars råttmåtiga förtjenfl fördunklas af!i
en mång dubbel fkani och blygfel.

III. Cap.
Om Röns ärfordrade lynnen och egenfkaper, j

§. VIII.
Det fom i föregående- Capitlet blifvit an-

mårckt om dem, fomirna anhålla Rön, läm¬
nar ofs nu mycken uplyfning, då vi fkrida till |
afhandlingen om röns årfodrade lynnen och e* :
genlkaper. Dennåra gemenfkap, fom emellan
defse bågge finnes, gör, att, då en idkare ut-
af rön rått fullgör fin fyfla, lårer litet eller
Intet felas af den fullkomlighet, fom det« af ho
©om förrättade arbetet bör äga. Dock att det
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påfyFtade ändamålet måtte med få mycken ftör-
re fåkerhet Qch iåtthet vinnas, vilja vi åFven
hår anföra några omftåndigbeter, fom i anfeen-
de till Ijelfva rönen bör i akt tagas,

Tiden år ibland de allmännare omftån-
digheter. Då all ting fått af den Alsmågtiga
Guden fin beftåmda tid både i anfeende till defs
till-och af-tagande, ågnar det ej en upmårkfam
utrönare al de naturliga fakerna, att i dy mål
vara okunnog om Skaparens kloka inrättning.
Det år bekant, att växter ej mindre ån djuren
halva likfom en naturlig drift att följa naturens
lagai, åfven i anfeende till en vifs tids i aktta¬
gande. Det minfta våld, fom dem hårutinnan
påföres, äfiöper fållan utan fkada och olågen¬
het. Dock hafva juft icke alle famma och ena¬
handa rid: Då en del fås och planteras, blom-
fira andre och åro i lin fulla växt; och då en
del båra frukt åro andre redan mogna tili fkörd.
Olikheten uti detta rier2s förehållande förtjenar
ock att de på olikt fått handteras: och år utrö¬
nandet af den tiden , fom h vardera af dem hälft
älfkar, ett f å mycket vigtigare ämne till ganlka
många rön, fom den regien af alla Hushållare
vunnit en otvifvelagtig vifshet, att ju närmare
naturens egen drift kan efterföljas, ju ömnoga«
re frukt kan arbetaren förvänta af lin använ¬
da flit och möda. Min fylla är ej att omröra
den förunderliga egenfkap af en del plantor,
då de, likfom ömme att i akttaga de mindre
tidens afdelningar, kunna tjena till ett urvärk,
i det de vifla ftunder cm dagen öpna och igen-
flutaflna blommor, och det åtlkiliiga åtfkill igt:U-

tm
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tan lärer det, fom ett fynd,hvilket ärkännertil!
fin Uphofsman vår berömvärda Naturkännare,
Herr ARCHIATER LINAUS ockfå af honom
till redighet, viflffoet och ordning bringas. Det '
anförda kan imedlertid göra tillfylleft att vifä !
nödvändigheten af tidens i akt tagande, då för-
tok anftålles, och upteknande, då de det all-

- månna meddelas, och det ånda ifrån det de biif-
vit började till deras Hut, jämte upräknandet
af mångfaldiga förändringar* fom hg på hvarje
tid tilldragit.

Efter tiden Ikickar hg och Väderleken till
én flor del: men des egen färfkilta belkaffen-
het fordrar ock en larlkilt upmårckfamhet.
De mångfaldiga dmfkiften i luften af värma och
kiöld, våta och torka, ftilla och häftigt väder
in* in. hafva långt ftörre vårkan på växterna .
och djuren, ån att någon okunnoghet eller för-
fummelfe at dem med aktfamma ögon belkäda,
kan eller bör vid röns anhållande lidas. För-
farenheten har gordt den fanningen oftridig, att
de anftålta rön, fom vid den ena tidens eller å-
rets väderlek fågnat hn uphofsman med enakic-
lcs emot önlkan fvarande fortgång > hafva for-
medelft en annan olik luftens belkafienhet vid
påföljande tid haft ett helt ftridigt och olörtånkt
öde, och få twårt om5 ehuru alla andra om-
ftåndigheter varit enahanda och de famma. Na¬
turen vifar ofta förut med märkbara tekn de ån- J
bringar, fom luften någon tidlkall undergå, och
förebåda en ftor del af helfva örterna hn före-
ftående lycka ock tillftånd af en blid eller vidrig
himmel, Så gagneligt fom det altlå vore för en

lande*
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landtman , att förut vara underrättad om vlder-
iekens tilftundande belkaffenhet fciil att dar ef¬
ter kunna taga nödiga mått och fteg till fina på-
fyfcade ändamåls århållandej få oumgångeligitår det ock för honom under närvarande ovilT-
het, att vara noga upmårkfam på de redan
Ikedda förändringar, om hans rön fkola fkaf-
fa någon nytta och vara tjenliga att föda af figvifta och tilforliteliga llutfatfer. Detta fenare,fåfom det fåkrafte medlet till det förras årnående,
vifar nogfamt nödvändigheten al meteorologi/kaobfervationer uti den ort, hvaråft det arbetas
päron och forfok, om vifshet ej fkallideras.
påfund faknas.

Vi nåmde orten eller rummet, hvarpå för-
fåk anftällas, och få nu dera! anledning att på¬
yrka des oumgångeliga känning och kundfkap.
Att veta den gifna ortens läge, är få mycket
nödigare, fom brift dåraf hindrar mycket utiden åftundade noggranhetens århållande,och ger
anledning till mång fel-och villfteg, då nyttiga
påfölgder fökas af det? fom varit utiunderfok-
ning. Af Nfeturkånningen år det ock bekant,
atli: åfven växterna få väl fom vifla djur hafva fi¬
na. egna hemvift. De trifvas få litet utom de
famma fom en flygtinge, utdreiven al fitt hus
och födflo-ort. Då en del ålfka torr och hög¬
länt mark, må andra deremot båft uti låga, våta
ochfumpiga boftållen. Ätten annan värkan år
att förmoda på öpna fält, hvarefl fölen, luften
och vädren äga en obehindrat! drift, ån uti in-
ftångda, fkuggiga och ojämna orter, det år uti
Naturkunnogheten en nogfamt bevil! fak, hva-

C dan
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tian det ock af fig fjelf följer, att deffa och dy¬
lika flera omffåndigheter förtjena ett omifteligt
rum och del utinäftan alt, fom kan komma un¬
der namn af utrönande faker och fynd i den
Enfkilta hushållningen.

Lika befksffenhet år det ock med jfordmo-
Herne♦ Deras Känning och beikrifning år ett
nog fruktfamt åmne till mångahanda förfök.
Att veta deras art och af hvad grundämne de
beftå, om det år lera, mylla, fand, krita, falt
eller malmhaltige, eller om de åro blandade, och
I hvad mått blandningen förehåller fig: att vara
underråttad om deras tiilfållige egenfkaper, om
de åro magre eller fete, fafte eller lofe, kylan¬
de eller brånnande, torra eller fyrliga , till län¬
gre eller mindre tid håfdade, båttre eller fäm-
re handterade m. m- Att änteligen hafva fig
bekant deras låge, om de finnas ligga hvarftals
eller ftyckevis, jåmt eller olika, tått eller tunt,
hvad djup den öfra matjorden åger, hvad be*
fkaffeohet den underliggande alfven har o.f. v»
fådant ger mycket ljus få'vål då rön anftålles,
fom det utrönta Mrfkådas och underfökes*

Ånnu återllår för ofs några påminnelfer att
anföra, fom med de förra åro ai lika oumgån-
gelighet, då frågan kommer dårpå an, hurtt
vida de anftålta rön åro fåkra och tillförliteli-
teljga eller ej. Och i detta affeendet bör jjelf*
va ämnet, hvarmed rön anftälles, oftrid igt kom¬
ina i ett noga öfvervågande och underfökning»
Det år ej lika mycket af hvad IL g eller art de
åro» hvad egenlkaper de åga, på hvad fått de
tillförne varit handterade o, f. v.> emedan fådant

IX.

för-
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förorfakar mycken ändring få väl i anfeende till
fjelfva orfakerna, fom den värkan , hvilken där¬
på följer. Förfarenheten har redan lämnat 6f-
vertygande bevis dårpå, att okunnoghet härvid
icke allenaft varit hinderlig vid det påfyftade
ändamålets århållande, utan ock åftadkommit
en ftérre oreda och villervalla, ån man hade iko-
iat förmoda. Det lårer i anledning hår af va¬
ra onödigt att påminna, det, t. e. grås, fådes-flag
och fkidfrukter både fjelfva åromycket olika och
fkaffa åfven ett olika utflag i rön, få att flutfat-
fen ifrån det enas förehållande till ett annat år
åfven få otilfförlitéligit, fom falfkt och oriktigt.
Ingen lårer ock vara få okunnog, att han ejkan finna den märkbara fkilnad , fom af dem u-
ti rön år att vånta, då de antingen åro unga eller
gamla, frifka eller férlkåmda, /förreeller min¬
dre m.m. hvilket åtven gäller om alla andra
nytjade ämnen vid forfök , och i följe dåraf år
deras känning få oumgängelig, fom fåkerheten
vid dc anftåke rön omiffelig.

Merendels varda vid alla röns vårkflållan-
de viffavärktyg nyttjade, och, fom på deras
fullkomlighet röns tillförlitelighet mycket be¬
ror > få lårer det vara af | fig fjelf begripe-
ligt, att Förfigtighet och varfamhet åro härvid
nödiga. Hilforien af de vettenlkaper, fom
betjena fig af värktyg till fina lårdoms-yr¬kens fortfåctiande, har iårt ofs, att oförfigtighethärvid har altid haft med fig i följe fkadeliga på-fölgder. Månne då fånings, planterings, bärg¬
nings och afmåtnings machiner rned flere dy¬lika vårktyg börs aldeles handlölelåmnas* ifyi.»

C 2 ner-
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jnerhet då de til rön nytjas ? Vi medgifve garna, |
att icke lika noggranhet vid alla omflåndigheter 1
åro nödiga; men påfiå därjemte, att få, exem¬
pel lårer kunna anföras af dem, fom håruti gåt
för vida 5 men ingen brifi: lårer finnas på dem»
fom, vårdslöfe i dylika mål, mycket felat i fin
(kyidighet.

Den ömhet, hvarmed vi hittils hafva velat
påyrka en noggran tillférlitelighet uti rön, för-
tjenar dock befynnerligalt fitt rum, då vi nu ån-
teligen komme att omröraJjelfva [åttet> hvar-
på de varda företagne. En noga upmårkfam-
het år hår lå mycket nödvändigare, fom de ut¬
göra det hufvudfakeligafte vid röns anhållande.
Det år här, fom de fmå felfteg lå ett flört an-
feende, och en ringa orrsflåndighet ofta har
mycket att laga. Oriktighet kan aldrig fnarare >
förelöpa ån vid detta tillfallet, då det kommer
an på den rönandes Ikickelighet att uptånka få
vål tjenliga fått och medel att en eller annan fak
utröna, fom att lyckeligen och förfigtigt föra
dem tili värkflållighet. Bagge åro lika ömme och
fordra en lika öm handtering. Som ändamål u-
tan medel aldrig kan arhållas 3 la åro ock medlen
onyttiga, når de ej få en rått utöfning. Okunnog-
hetengör hoppet om det förra fålångt och i brifl af
fkickelighet lårer det fefiare liådfe räknas ibland
de olykligafle arbeten. Men i bagge handeller
år det fara, att rön likna ettmidsfödfel eller van-
fkapeligit fofter. Man arbetar då illa att befo¬
dra fruktbarheten» enår åker och ång r3fver-
höljes med hen och grus, och få långe fom jor¬
dens ryckt och ans endafi hvilar i hjernan ? får

man
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I man ej undra, om foten ftickes af tiftel och tör-
i ne. Men lå grofva vilfäreifer behöfva vi ej
anföra; emedan man åfven kan förgå fig på ett
finare fått. Det lårer altfå vara nog, om vi till
cttflut påminna, att rono-arbetet altid börjas i
galna ändan och lycktas med blygfel och för¬
tret, om ej ett förflaget hufvud, ett vakfamt
öga och trefna hånder famfålte bara en gemen-
fam börda.

§ x:
Sedan rön på fadant fått en gång blifvit an-

ftålte, lk;jl!e detfynas, att de redan innehade
få flor fulikomlighet, fom det af en lådan an¬
vänd aktfamhet vore att förvänta. Vi åre ock
för vår del benägne att tro, det nu mera föga
i den tillförliteligheten lårer faknas- Men det
år dock ej ånnu den tidenf, att en fågnefam
fkord efter dettamodofammautladet får inhämtas.
Det forfla lärofpån förtjänar fållan namn af må-
flerftycke. Både öfoing, färdighet och flit ma¬
de gå förut innan arbetet blir fullkomligt.
Mennifkans begrep år infkrånkt. Alla af de o-
råkneliga många om flåndigheter, fom förekom¬
ma, kunna icke på en gång fes eller kännas,
mindre underfékas. Det åraltderföre bådegag*
rieligit och nödigt, att de anftålte rhn varda fle¬
ra refor uprepade. Man lårer under ett fådant
arbete finna, attmycket, fom tillförne flytt tör
eftertankan, framvifar fig fedan till hela fin fkap-
nad.Mycket, (om vid de forfla förfök varitmörkt,
oredigt och ovift, vinner federmera både ljus
och viflhet. Sällan eller aldrig fker det, att
ju icke något vid förfökens uprepande låres,och.

C j des-
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tlelTa uprepade ron betala rikeliken fin möda,
emeda» dealtid gifva anledning att påfinna nya
fått och förbättra de förra, eller ock att uptåc-
ka andra aldeles nya påfund- De många olika
omÜändigheter, fom hvarje gång fårfkilt före¬
komma, kunna ej annat ånfororfaka mycken o-
likht c vid förlökens ntflag. Man får fåleds an¬
ledning, att dem (ins emellan noga jämföra ,då
man kåit kommer i ftånd att inhämta deras råt¬
ta egenfkaper, och flcilja det, fom år behän¬
digt in ån det tillfälliga, Hår öpnas den båfta
vågen att förut kunna fe och döma, hvad
vårkan af en eller annan tillkommen orfak år
attvånta, och huru faken i andra eller olika
håndelfer kan förändras. Fulkomligheten lårer
omfider följa uppå en fådan möda, och den rö¬
nande kan fågna hg af den förfakran , att det,
fom af honom blifvit utrönt, vinner i alla tider
och förändringar ett fåkert beftånd och varak¬
tighet

Men ehuru fågnefam belöning för ett få-
dant arbete vinnes, år det dock mycken fruk'
tan, att mödan ofta blir odrågelig. Förföken
åro underftundom nog koflfamma. De fordra
merendels en lång tid, och åfventyras icke
fållan uti ovifia utflag både ett fruktlöft arbe¬
te och känbar fkada. Sådant har varit orfa-
ken , hvarföre de röngiruga blifvit efomoftaft
utfatte icke allenaft för ett hårdt öde» utan
ock fvåra tillmålen. Den beklageligafte på-
fölgden håraf år det, att månge» fom både
haft tllfålle och fkickeiighet, blifvit affkråkte.i»
från alt, fom någonfin bår namn af nytt och
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ovanligt; (åleds har ett hårdt flångfle blifvif
fatt för anflållandet, och ånnu hårdare för
fortfåttjandet af allehanda förfok: men till bot
och förekommande af en fådan olågenhet år
den forfiktighet nödig, att rön, då fakens
omliåndighet få tillåter, varda i början an-
flå Ite uti fmått. De kunna ock på det fåttet
vidare fortfåttas» och i allehanda förekomman¬
de omflåndigheterunderfokas: Man vinner dy-
rnedelfl den förmon, att mycket kan på en
gång vårkflållas, fom annars, foret3get efter
hand, fkulle förorfaka en lång tidfens utdrågt*
Förfarenheten har vifl, at likheten uti fmått
och flört år merendels enahanda; emedan na¬
turen i akt tager faraima lagar åfven vid de
minfla vårkningar. Anteligen kan dock det,
fom måft ovifl och tvifvelaktigt år , åfven
lampas till flora förfok, fedan man förut år-
farit des lyckeliga fortgång i de fmå; af en ef¬
ter önfkan då inträffad likhet kan man feder-
mera med fåkerhet flutft till de andra mindre
tvifvelaktiga ©mftåndigheter, och i öfrigt för¬
lita fig på fina anflåka röns riktighet

§. XL
Ändamålet f vid röns anflållande, bör tvif-

velsutan påfyfta nogon obekant fannings yp¬
pande , på det få vål en allmån fom enfkilt nyt¬
ta därigenom må århållas. Dock böra rön ic¬
ke förkaflas, ehuru de ej fkulle hafva någon
omedelbar förbindelfe med någon vårkelig båt¬
nad. Det år nog, då de antingen gifva an¬
ledning eller ock lågga grund for andra rön
till århåilandefc af ett dylikt åndamåh Vi anfe
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dem fåfom berömvärde och högfl nyttige > nårde bana vågen till en grundelig och redig kund-fkaps århållande i den Enfhilta hushållslåran.
Det år icke liten Ikada, att i en få vigtig och
angelägen vettenfkap ånnu finnes mycket mör- iker; emedan det förorlakar, att få kunna fin¬
na fimak eller tycke till att nedlägga någon mår-kel ig flit uti des,lårande. Upftåciade finnen,
fom blifvit vande vid rena och grundeliga fa-kers öfvervågande, kunna ej annat ån vantrif- '
vas i en bygnad, fom ånnu ej fått någcn faft
grund och åfven år nödfakad att råkna ibland fi¬
na husgerådsfaker ftridiga omdömmen, ovilTa
gisningar, ofåkra underråttelfer, otillråckeligabevis, lårdoms-yrken utan någon famhåilig ord¬
ning och redighet. De ålfka fnyggare och pry-deligare hemvifl. Hushållslåran, fåfom ånnu
nog fattig, åger ingen öfverflödig prydnad attfkryta med. Hon faknar falt mera mycket aftitt oumgångeliga behof. Men få långe hon å-
ger få få vänner och ållkare, fom arbeta för des
båfta, har hon nog ringa hopp att mera få rik¬
ta fina förrådshus. De göra henne dårföre icke
liten tjenft, fom föka att ftoppa hennes brifteroch att fkaffa henne ett prydeligare och båttreanfeende , och fom låta fin flit fyflefåttas dårmed
att vifia och okullfiöteliga grunder fkaflas henne
till att bygga fina fanningar på 3 att orfakernatill alla de virkningar och förändringar, fom 1hon har att fylla med, varda riktigt uptåkte;att fåkra bevis fkaffas åt alla de reglor, hvars3 akttagande hon påyrkar; att en vifs förbin-
delfe vifes emellan medlen och ändamålen, fom

hon i



) 41 ( 0»

I hon förefkrifver; att påfölgderna riktigt dra-'
ges af grundfatferna: med ett ord, att hon

1 bringes i en rått famhåilig ordning och fkick.
Och, lom det år oftridigt,att vifla ron årotill
århållande af ett flikt ändamål nödiga, få lårer
det ock icke kunna nekas, att de i fådan håndelfe
böra anfesfåfom mycket gagneliga och nyttiga 5
ehuru annars ingen fördelaktig båtnad vore af
dem att vånta.

Att dylika ron böra ifynnerhet vara fåkra
och med all görlig noggranhet anftålta, det år
åfven få lått att begripa, fom nu för ofs onö¬
digt att uprepa; emedan åfven hår bor gåila,
hvad vi tillförne anfört, fåfom t jenande till be¬
malte fåkerhets århållande. Vi påminne alle-
naft, att, då de anftålta rön användas tillfére-
nåmde behof, bör icke mindre all häftig öfver-
iiande än alla andra finnets fvagheter, hårrö¬
rande af häftiga begårelfer, fåfom kårlek, hat,<rådd höga för andra, med flera dylika, aldeles und¬
vikas och åfido fåttjas. Förfarenheten- har lärt,
att, hvaråft: defsa hårfka, har altid fanningenmåft ligga under och vågen blifvit öpnad till al¬lehanda grofva fel och villfarelfer. Giffningaroch forßagsmmingar hafva ockfå famma fkade-
liga påföigd och böra med lika forgfållighet und*
flys och forekomrnas. Det år fant, att de vålkunna lidas; då de, låfom upgifter, varda fram-' fatte till vidare beftyrkande eller forkaftan-
de förmedelft tillkommande rön ock forfaren-
het; I hvilket fall de, ehuru ofåkre, kunna dock
opna tillfället för andra till fakens nogare ut-forlkande och utarbetning. Men, når de dire¬
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mot varda antagne, fåfomfåkra och bevifta fan*
ningar, hvarpå ledan andra lårdomsyrken varda
grundade, få kan thet aldrig nog fågas, hvad fka-
da och olågenhet de tillföra få val den enfkilta
hushålls!åran, fom andra vettenfkaper- Att gö¬
ra den århåldna kunlkapen vacklande och oviff,
åftadkomma mycket mörker och oredighet, up-
våcka onödiga tråtor, till våga bringa ett vridan¬
de, vrängande och updicktande af rön till de¬
ras befattande, med ett ord, att hindra och för-
quåfja aldeles vettenlkapernas tillväxt, åro och
hafva altid varit de fkadeiiga fötter, fom af få
onda mödrar blifvit framklåkte. Det förtjänar
altfå både flit och eftertänka, att dem kunna
noga kånna, urfkil ja och beprofva, och, på det
åfven all villervalla lamt oredighet med dem
måtte kunna undvikas, år nödigt, att man gör
fig noga underrättad, om de gifna orfaker och
den af dem åttadkomne värkan vårkeligen An¬
nes, om värkan kan klarligen bevifas flyta af
orfaken, och ånteligen om kropparna, på åt-
fkilligt lått förfökte, altid vifa enahanda värkan
medmera. Ånteligen, når man blifvit noga för-
viflad om riktigheten håraf# lå kunna de reglor,
(om i Naturkunnogheten förefkrifvas, bitlåm-
pas och brukas; fåforn, attflere orfaker icke bö¬
ra gifvas till de naturliga tingen ån de, fomå-
ro riktiga och tiliråckeliga att förklara deras
Phtznomena med, att enahanda flags naturlig
värkan hafver enahanda orfaker &c. Till Hut
bii.oge vi hår den anmärkning, att, fom det
kommer an på den rönandes fkickeiighet att'
upfinna tjenliga medel till fina alfikters århål-

!an-
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lande, få är ock tillämpningen dåraf efter hvar-

I je faks omflåndighet lå fkilgaktig, att de båttre
I under ofning kan låras, ån hår 3 allmänhet före-
Ikrifvas: Men att irnedlertid fyfian då beffri-
des båft, når defsa förenåmda ändamål väl och
lyckligen träffas.

IV. Cap.
Om någrajor Konovårket nyttiga inrätt-

ningar sch Beßutet.
§, XII.

Sedan vi hittils varit fyflelfatte med betrak¬
tandet af allmänna omftåndigheter, forh vidut-
fökningen af hushåldsröns råtta befkaffenhet
förekomma, få hade nu vårt förefatta upfåtva¬
rit, att gä in uti en fårfkilt afhandiing om det,
fom i hushåldsmål både kan och bör utrönas.
Vi hade uti ett fådant affeende ämnat anföra fl

I väl det, fom redan genom röns tillhjelp blifvit
bragt till redighet och fåkerhet, fom det, hvil-
ket ännu återftår och kan vara ämne för rön,
jämte fättet och medlet, huru det båft kunde
bringas till vårkftållighetj Men enaltförftor vid-
lyltighet,den infkrånkta tidens korthet, vårafpå-
da krafters otillråkelighet, och ånteligen vårt före¬
tagna ämnes vidtbegrepna ömnoghef, ftorlek och
fvårighet nödga ofs att nu ftraxt fe efter hamn,
når vi fom knappa/t hunnit ifrån landet på ett
fa vidftråkt haf, och fått genomögna de allmän*
nafte och mårkbarafte landamären» Ett båttre
tillfälle och en ftörre fkickelighet torde irned¬
lertid förmå någon annan att uptåcka och utfta-
ka de befynnerliga och cnfkiita ledeflånger,
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fom vid hvarje röns anhållande böta följas, art
det förefatta målet måtte träffas och alla vilio-
ftigar noga undvikas. Men, på det en röngi-
rug hushållare under våntan håraf ej må i brift
af kundfkap om det, fom han bor fig företaga»
låmna en få nödig fyfla oafgord och förfummad,
få vilja vi bärrnedelft gifva honom anvifning
på den grundeliga underrattelfen, fom den nam-
kunniga Engelåndaren Stephan Haies uti fin lär¬
da bok, kallad Statical Effays, å daga lagt, och
defsutom Herr öfver-Dire&euren Faggot an¬
gående rön i Landtbruket lämnat Juti Kongl.
Svånfka Vettenfkaps Academiens Handlingar för
år J739- P* 9° - - 93 > hvarjämte det torde tje-
na honom till någon anledning , livad vi vid
början af den §. 6. hvaråft den enfkilta hushåldnin-
gens biträde omrördes, hafva i korthet påmint.

§. XIII.
Att viffa vettenfkaper få väl fom viffa

vårktyg åro nödiga vid rons anhållande, det
hafve vi redan uti de II. och III. Capitlen kor-
teligen omtalt; men fom okunnoghet uti de
förra och brift af de fenare ofelbart torde i
förfta lindan förquåfja alt fattat hopp om hus-
båldsröns tillväxt, drift och vårkftållighet, få
åligger ofs nu, till följe af vårt i §. VI. gior-
da löfte, att främvifa de medel, fom vår rin¬
ga urfkillningsgåfva pröfvat vara de tjenligafte
till flika hinders afböjande och förekommande.

Det torde icke-vara illa tånckt, fom man
af många hörer önfkas , att Oeconomien och
Scientia naturalis blefvo vid Gymnafierna i
landsorterna förelålfe, och att de, fom lkulle

uri-
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I ün^lervifa i defTe vettenfkaper, jämte en till-
; råckelig kundfkap dårutinnan, åfven kunde va¬
ra underftödde med ett fulkomligt förråd af
de mechanifka värktyg , fom på något fått i
hushållningen fkaffa någon båtnad, åtminfto-
ne att de voro förfedde med riktiga modeller
eller efterfyn af delTa vårktyg, tjenliga att u-
tan mycken möda oeh hulvudbry vifa deras
råtta bygnad, befkaffenhet och delars propor-

1 tion , då de uti ftort förfärdigas och nyttjas.
En inrättning^ fom efter all förmodan lkulle
innom en kort tid fcke allenaft framalftra ea

lycklig efterfölgd af de påfund, fom till Hus¬
hållningens förbättring redan blifvit uptåkte,
utan ock gifva en kraftig anledning till mån¬
ga , hittils obekanta , fördelaktiga Hushåldsröns
påfinnande, meddelande och vårkftållighet. Af

I förfarenheten år det oftridigt, att de afiågfne
orter få litet eller intet fågna (ig af deras vit¬
tra idoghet, fom föka att rikta det allmänna
med fina fynd. Affiångde ifrån lådana lårda
måns fållfkap lefva de i en mörk okunnoghet
om deras under händer varande göromål, och,
om de undertiden af de utkomne fkrifter fkul-

! le få härom någon uplysning, år det mera en
iyeklig håndelfe ån en förmodad förmon. Säl¬
lan händer det ock, att ju icke någon fvårig-
het förekommer dem, antingen vid fakens be-
ikrifning, eller des utöfning , fom de i briffc
af råd och undervisning ej kunna håfva. Hår-
af finner man en tillråckelig orfak, hvariöre
många förtråffeliga påfund antingen dö bort
med (in forfta upfinnare, eller ock målle vin-
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ta en långfam och ledfam tid, innan de til!
allmän vårkfiållighet och efterfolgd blifva an- ,

tagne. Vi hafve llorlta orfak att i underdå¬
nighet vörda Höga Öfverhetens nådiga omforg,fom genom fitt vifa förordnande behagat påläggade Studerande att vinlågga fig om mogen inligtoch kundfkapi Hushåilslåran och Natural Hifto-
rien, och göre ofsdet fågnefammahopp, at röno-
vårket tillika med hushållningen vinneraf en lå¬
dan inrättning mycken tillväxt, drift och förkof-
ringi framtiden. Men iniedlertid torde dock at de
flåfte, fom ej förr angripa defla vettenfkaperån då de komma till de ftorre låro-hufen, och
når de redan utvalt ett vilt lefvernes fått, till
hvars beklädande i framtiden de använda fin
måfta och flörlta flit, ej kcnna väntas den
hug och fmak, mindre fullkomlighet uti alla
de goromål och omftåndigheter, fom vid den¬
na fyllans fullgiltiga beftridande tarfvas nödi¬
ga. Deras fedan århåldna ämbeten och ofta
nog häftigt åkomne fyllor lära utan tvifvel
förorfaka, att deras åtgärd vid rön blir Ikött,
fom en bifylla. En fullkomlig noggranhet uti
alt år fåleds icke att vänta; och, ehuru ftor
nytta de annars kunna åfladkomma, lära de
dock icke blifva till hela vårt ändamål tillraeke-
lige. Defse lvårigheter torde dock kunna före-
kommas förmedellt en behörig handråkning af
de förellagna oecönomioe LeÖtorer. De förr åbe¬
ropade vettenlkaper och uti fynnerhetNaturkån-
ningen åro af den befkaffenhet att de låttaft och
beqvåmiigaft läras vid de yngre åren. MinneC
och inbillnings gåivan åro då i fitt båfta fkick

och
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ij vch, hvad fom rörer de utvårtes finnen, kom»
Ä ■' mer då båft ifmak och tycke. Men fom åren

tilltaga, O ändrar fig ock ett fådant lynne.
? Man finner vid den tiden ftörre behag uti an*
a dra, efter fitt omdöme , vidare aflågfne och
t alfvaHammare faker; åtminftone kan det ej ne¬

kas, att hugen till det förra, når den få lent
fkall upvåckas, blir fedan merendels meratvun»
gen ån naturlig- Men fedan den en gång fatta¬
de kårleken blifvit med vana och öfning un»

e derftödd, ftår den ej få lått att utrota. Nyttan
r och värdet fom defsa föra med fig, ökar otro-
h !igt nöjet, och man räknar ibland de behage¬
li ligafte tidsfördrif, att vid alla lediga ftunder
n fortlattja det, fom tillförne blifvit få berömli-
n gen påbegynt. Såleds lårer vårt röno-vårk ej
a > fakna fitt biträde; emedan defse vettenfkaper,

når de en gång vid Gymnafierne blifvit påbör¬
jade , gårna fortlåttas vid de öfre lårohufen och

a fedan i den öfriga lifstiden bringas up till en ön-
I fkad högd och fullkomlighet.
, En fådan inrättning kunde ock på ett når-
i mare och mera Eefynnerliget fått bidraga till
r röns forthjelpande och förkofring: Om vårvit-
s tre ungdomsledare vore förbunden att fjelf ar¬

beta med röns anftållande, få hade des unge å-
mne-fvånner ett godt tillfälle att fjelfva fe och

f lära fåttet, famt vänja fig till eftertänka ochnog-
granhet. Genom en flitig brefvåxling kunde
han ock upmuntra , undervila och framgifva

i fått och anledning åt andra i orten varande ide-
C ga och eftertånkfamma Landtmån få val til nya

röns och påfunds anftållande, fåfom ock att värk-
ftålla
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ftalfa det) fom i andra orter med nytta uföfves.De fvårigheter, fom de fielfva ej måcktade af- ]beja, kunde bald genom råd frågande och ötver- ^
läggande med honom öfvervinnas. Han borde
aga en tillråckelig kundlkap i de vettenfkaper, jfom vi tillförne hafva omrört, och då några om-
ftåndighetcr framvifte fig med hvilka de hade
nogot fammanhang eller inflytande, få kunde de
af honom låtteligen utredas och förklaras. Att
vi nu måge förtiga, det de af honom kunde få
anvifning på vifla nyttiga växter att plantera,
fördelaktiga djur och bolkapsflag att anfkaffa,
gagneliga jordarter och mineralier att upleta,
tjenliga näringsmedel att Iköta och ånteligen
nyttiga böcker och fkrifter att nyttja och be-
tjena fig af till fina förefatte ändamål.

Så mycket, fom det föregående undervis- J
nings fått ikulle bidraga till Theoriens vinnan- 1
de uti Hushålds grunderna, famtfjelfva vetten-
ftapens tillväxt, få nödigt fynes det ock vara»
att efter famma grunder förbättra praxis hos
de enfaldiga Landtbrukare, fom icke hafva tid
eller tillfälle att lära någon Theorie. Och till
det ändamålet lårer knapt båttre utväg kunna
finnas, ån den Heir Praefes uti Cm inledning till
allmänna Hushållningen p 152 och flere flådes
lämnat, neml. att vifle fkickelige mån tillför¬
ordnades uti landsorterna, att med ingen ting
annat fig befatta ån upfikt öfver landets hushåld-
nin^. Det år ock vårkeligen undran vårdt, attfaftan landtbruket år det vidlöfligafte närings¬
medlet, och fölgakteligen underkaflat de flå-
fte ofeder, är likvål ingen tillförordnad at d|r-

öfver
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öfver hafva upfikt, dårlikvål fårlkilte närings¬
medel, fåfom bårgvårk, hvilka åro af långt min-

1 dre omkrets, hafva mångfaldiga betjänter, fom
hålla upfikt öfver deras ceconomifke tillhand.

I Vi hafve likväl orfak att hoppas denne hjelp
för lancltbruket, fedan en des del, nemligen
fårafkötflen, redan hunnit till den formonen,
förmedelft de til iförordnade Provincial Schäfrar.
Hushållningen i Landsorterna är wäl flåld un¬
der de vanliga Lands-och Krono-betjenrers up¬
fikt, efterfom pä dem ankommer att vårkftål-
la alla Kongh Maj:ts bud och förordningar 5
men man tror därjämte hg icke göra dem nå¬
gon otjånft, om man på deras vägnar bekän¬
ner det vara för dem, ånfkont de vo o de fii-
tigafte och icke lörfummade fin fyfla hvarkert
dag eller natt, dock likväl ogörliget att kun-

j na hinna med alt: Deras vidlöftiga upbörd,
råkningsgörande, Executions arbete , ined
mångfaldigt annat» lårer lämna dem föga tid
att efterfe, huru bonden hushållar, om de ock
vore ännu få val grundade utiprineipier af Phy-
(ique, natural-Hiftoria och Oeconomie, hvii¬
ka egenikaper man hit intills icke af dem kun¬
nat vånta, få vida det icke varit deras huf-
vud-giöromål. Om dårföre Hushållningen fkall
få fm råtta drift uti landet, få ?o ie det be-
höfva påtlnckas, om icke till en böjan åt-
minflone en fkickelig perfon i hvarje Låhra
kunde tillförordnas, fom ägde grund uti de
honom nödige och ofvanförmålte vettenfkaper,
till att under fina refor, innoin fitt diflriéic
underrätta landtma*nen om det,, foravoie ny-
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tigt. Ville den allmänna Caffan vara tillråo
kelig, eller ock andra medel utfinnas att aflö-
na fådana perfoner af private fammanfkott och
dylika föga betungande afeifter , få fkulle val
ändamålet innom kortare tid vinnas, i fall in-
nom hvart hårad funnes ett fådant informa¬
tions-värk $ men få kunde likväl med en en¬

da perfon uti hvarje HöfdingedÖme mycket
godt uträttas i början, hål/t om den utväg
toges , att Iandtmånnen af de nåftgräntfande
byar voro tillhanda på hvarje ftålie, fom nå¬
gon ny hushållnings metbod af honom brag-
tes å hanen, då lärjungar blefvo fåmånge, fom
varit närvarande, och hvilka kunde fedsn ut-
fprida konftcn till grannar och någrannar, in¬
till defs deras läromäiiare kunde hinna att kom¬
ma till de traéler uti Länet, hvaräft hans yf-
ter ligare undervisning kunde fullkomna arbetet.

Vi hafve uti vårt k. fädernesland inga be¬
hållningar , fom åro blott ceeonomifka och Phy-
fifka, utan altid blandade med mångfaldige an¬
dra göromål, fom tyckes blifva anfedde forhuf-
vudvårk, och däremot hushållningenen biLyfla,
hvadan ock nog troligt år , att få få hiftils vin¬
lagt fig om fådana vettenfkaper, fom varit
btödlöfe uti det allmänna omgånget. Men
om en lådan Landtceconomus > att jag få må kal¬
la honom, blefve forordnad i hvart höfdinge-
döme, få blefve det en upmuntran for ung¬
dommen vid Lårobufen att dårvid vänta be-
belordran , och fölgakteligen ett kraftigtloc-
kemedel för många att vinlågga fig om de vet¬
tenfkaper: Voie det då få-j att alla dårvid icke

funno
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funno befordran, få hade de dock icke förlorat fin
tid, aldenfiund de då lårt något, hvarvid de
fjelfve kunna finna fin utkomft, utan att fö-
ka allmänna ämbeten.

Man kunde då af en fåJan Landt-Oecono-
nius med tiden vänta en fullkomlig befkrifning
öfver alla orter i det landfkap, fom han vore
viftande: Att göra fig noga underrättad om
landets naturliga belägenhet, och de förmoner,
fom de fått till vi/Ta näringsmedels idkande och
fkötande: Att behörigen efterföka de naturens
fofter och ämnen, fom där i flörfta ömnoghet
vanka, och af hvars upodlande det allmänna
kupde tillflyta en befynnerlig nytta och förmon:
Att vara upmårkfam på invånarenas feder > be-
ihaffenhet och tolkrikhet med de orfaker, fom
antingen hindra eller befordra deras tilvåxtoch
forokelfe: Att grundeligen underföka, hvaråft
och med hvad förmon nya fläder kunna an-
låggas och handelen med beqvåmlighet och fram¬
gång drifvas: Att noggrant bepröfva , hvilka
handa-fiogder iyckeligaft kunna idkas, och hvad
hinder de, redan anlagda, måfte utflå: Att mo¬
get utforfka de fel och ofeder, fom yppa fig i
Lanthushållningen och huru de fogeligaft kun¬
na lörekommas. JVted ett ord: Att noga och
fullkommeligen i akt taga och efterlefva den
förefkrift och underrråttelfe, fom Kongh Svån-
flta Vettenlkaps Academien i fina Handlingar
för år 1741, p. 5--29 i dy mål gifvit vid han¬
den; det borde vara ett göromål, fom han vid
flika refor fkulle hafva till ögnamårke, och att,
efter århållen famHng, det allmänna meddela.
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Det lårer få mycket rriindre kunna nekas, att
detta, fårom ett bidragande medel till århållande
af dylikt andar? ål, år att anfe; fom dst år oftri-
digt att ingen åger eller kan få båttre tillfalle,
art göra % underrättad om lådsna mål och om-

ftån(iigheter, ån den, fom på fjelfva orten år
vi i lande, och att i annor håndelfe fentelleral-
drig någon tillråkelig eller fuilltåndig Oecono*
ruf befkrifning ofver rikets landfkaper år att
förvänta. Huru härigenom höga öfverheten
k. n få rjas i ftånd att utfärda nyttiga förordnin¬
gar, lämpade elter hvarje landsorts befkaffenhet,
och hvarjehanda lörfiktiga inrättningar göras
kunna till landthushål!ningens uphjelpande , hö-
rer ofs nu ej till att omorda, hvilkom år nog att
halva vifat, det röns befrämjande åfven blefve
håraf en onlkelig och fåkerpåfölgd.

Att fådana Landtceconomi Ikulle büfva nyt¬
tiga Correfpondenter lör Kongl. Vettenfkaps
Accademien, år åfven lått att begripa , fårde-
les om defsa Oeconomi emellan hvarandra un-

derhöllo flåndig brefvåxiing, hvarutinnan de
yppade de påfund och upodlings methoder, fom
de al förfarenheten hår och dar funnit vara
fåliteliga.

Att icke uppehålla ofs vid detta ämnet alt
förlånge, gå vi nu med flit förbi de ölriga för-
mcner, fom det allmänna af en fådan inråtning
hade att förvänta. Det kunna vi dock icke
lämna opåmint, att, fom det finnes viffa fyllor
och befiållningar uti Landsorterna , hvilka fy¬
llors beliridande väl icke fordra någon befyn-
nerlig annan lårdom, men dock fkulle vara



«B| ) 53 ( g»
det allmänna mera gagnelige, om deras innehaf-
vare ägde någon inhkt uti Hushålls vettenfka-
perna; altfå tyckes det ock oförgripeligen va¬
ra nyttigt, att fådana perfoner dertil utfeddes,
fom förfi vid lårohufen fått en nödig grund i för¬
berörde vettenfkaper, då de federmera på få
mycken kortare tid kunna göra fig hos veder¬
börande till den föreflagne fyllan fkickelige.
Nyttan hår af lkulle blifva mångfaldig: ty j. vo¬
re då vid fjelfva fyllornas beklädande en flörre
vighet, fkickelighet och ömhet att förmoda; e-
medan de till ftörre delen hafva att göra med
antingen Allmänna eller Enfkilta ceconomie mål.
i. Torde deffa fålunda lättas i Iland att an-

fenligen elter fin del förbättra Landthushåll¬
ningen ; emedan de merendels äro innehafva-
re al några bollållenellerlandtegendomar, i hvil-
ket affeende de ock till nyttiga röns och påfunds
vårkffållighetmycket kunde bidraga. Ochänteli-
gen 3. vore det i fådan håndellc att förmoda, det de
ftuderandes antal, i fall det nu för tiden vore
alt för llort och riket bordofamt, kunde dyme-
dellf anfenligen minfkas, fedan en del flraxt
afgingo till fådana fyflors beklädande , och där¬
emot andre, fom antingen genom arf ägde, el¬
ler genom fin förmögenhet kunde fig an-
fkaffa falla egendornmar och bruk på landet, el¬
ler ock att anlägga villa llögder lamt handel i
fläderna , bragtes till att få fmak och tyc¬
ke för få ofkyldiga, nöjfamma och fördelak¬
tiga näringsfång, då de förut blifvit efter in¬
hämtad råd af fina nåfla anhöriga underville. hu¬
ru de borde bereda fig till de ftycken, fom före¬

kom-
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komma i deras förefatta Iefnads fått: En fak, öf-
ver hvars forfummelfe nu många klaga, lom
antingen genom fitt långfamma viftande på en
dyr och koftfarn ort eller ock genom någon yp¬
pighet i fitt lefverne förflöft eller åtrninftone
förminlkat fitt undfägna goda, utan att de,be-
fvårlige för fig fjelfva och fkadelige för det al-
manna, kunna i anfeende till de tjenftfökan-
rles myckna trångfel, fe fig något tillfälle till
befordran och fortkomft a). Hvaremot en fä-
dan olågenhet på förenåmde fitt till en ftor del
undvikes. Åtrninftone kunde m3n göra fig
förfakrad att de tårandes myckenhet blefve min¬
dre tung och befvårlig, då defle finge både
hug, kundikap och tillfälle att idka och drifva
de nårandes fyllor och göromål. Vi bifoge hår
vid fluteligen den önfkan, att, fom inrättnin¬
gen af en fådan Hushålls och Naturkunnog-
hets Lårare vid de nedre lårohufen år en redan af
höga vederbörande förfin nytta påtänkt, och
åtven uti en eller annan ort till en del påbörjad
fak b), få torde och en allmän vå'kftål!ighet af
ett fädant högft nyttigt fyftemål fnart nog vara
att förvänta, i hvilken håndelfe det ock akid
iårer kunna upfinnas medel till des underhåll och
aflöning.

j. XIV.
Såfom ett medel till röno-vårksfs befråm-

jan-
d) jämför härom Herr Praefidis grnnåeliga tal

om den proportion, fom de fluderanåe årfordra
till de ledige bejläilningar i riket,

h) Befe Herr Årchiatcr LIN/El VäflGbta refa
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jande åro" oek fådana Hushållsgillen att anfe,
fom med famlad makt och ftyrko på åtfkilliga
orter företaga hg utrönandet afvifia faker, fom
höra till hushållningen, famt fedan med hvar-
annan meddela deras befkaffenhet, utgång och
fördelaktighet. Af HerrÖfver-Dire&eur Függor,
åro fådane gillen föreflagne uti Vetteofkaps A-
cademiens Handlingar for år 1739. p. 88, 89 >

famt den nytta, fom af dem kan flyta, klarligen
bevifl. Hit kan ock föras den inrättning, hvar¬
till hans Kongl. Maj:ts uti fitt bref till Herrar
Landshofdingar af d. 20 feb. 1742 a) angående
Lands-Culturen behagat upmuntra, att närbe-
låghe Landtbrukare borde med hvarannan i al-
månt by-lag fammantråda och öfverlågga om fi¬
na nödiga Hushållsfyflor och angelägenheter,
famt den ena för den andra uptäcka de fåttoeh
maner, fom han till jordens upodling och bruk
funnit fördelaktiga och tjänliga. De årender,
hvars afgörande vore ett rikt åmne för flike
fammankomfler, borde utom det, fom i din
pojeéterade by-ordningen omförmåles, gå där¬
på ut, huru den menige man måtte få ett rått
begrep om de utkomne Kongl. Politie-och Oe-
conomie-förordningar, famt deras nytta och be¬
höriga efterlefvande: Huru fmittofamma och
foicket förödande fjukdommar måtte, då de yp¬
pas, för vederbörande andragasoch tidig bot där¬
emot fkaffas, famt folket om allehanda nyttiga
Huslåkedommar för flg fjelfve och deras creatur
undervifas: Huru fåkre efterråttelfer uti deras
bebodde ort till gagneliga PeJitifka arithmeticors
upråttande måtte famlas: Huru hvarjehanda me¬

del
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del vid infallande miffvåxt och dyr tid måtte
till de fattigas lindring och rådning ifrån under¬
gång tagas, och folket om åtfkilliga därtill tjen*
liga örter och växters bruk undervifas: Huru
naturens alliier och kunift, fom ärotjenlige att
genom handaflögder förädlas och i orten till
någon mängd kunna framalftras, måga rätte¬
ligen anfkaffas, vårdas, famlas och till litt bruk
förvaras: Huru hvarjehanda nyttiga inrättningar,fåfom fjuk-och fattighus, fpannemål-och förråds¬
bodar måtte anläggas, vårdas och vid makt hål¬
las, famt flere dylika fördelaktiga anftalter fogas:
Huru åtfkilliga nyttiga hushållsfkrifter ochkoft-
famma vårktyg, fåfom jordbårar, afvågnings in-
ftrumenter m.f. kunde för gemenfam räkning
anfküffas och nyttjas. Huru det olkick, fom
infmygt fig uti inbyggarenas lefverne, och de
ofeder, fom märkas i hushållningen, måtte up-
tåckas och förekommas: Och ånteligen huru
nyttiga påfund måtte kundgöras, gagneliga un-derråtteifer vårkflållas» fördelaktiga rön anhål¬
las, med ett ord, landthushållningen i moje-
iigafte måtto uphjelpas och en god fkick och
ordning befrämjas. Nyttan, fom håra! fkulle
tillflyta det allmänna, år mångfaldig och af det
föregående begripelig; men vi uppehälle ofs nu
endalt att med några ord nämna de förmåner,
fom deröno-vårket kunna tllfkynda. Man vet,
att den förening, fom uti flike gillen träffas,
är både ett band till enighet och en upmuntring
till oförtruten Hit och ifver. De famtun l, fom
tillförne på ett fådant (att blifvit inrättade, läm¬
na ofs nog öfvertygande bevis härpå, Det tor-
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ele altfå gifVa anledning till många, nu i mör¬
kret inveivade, nyttiga fanningars framletande,
hvarigenom den menige man kunde vinna kund-
Ikap och förmås till efterfölgd afde förbättringar,
fom uti Hushållningen medelft fnille och rön re¬
dan åro gjorda och ån vidare kunna göras. G-
förnekeligt år ock det, att icke allenaft åmnen
till rön åro af en oåndelig myckenhet, utan
ock hvarje rön af den belkaffenhet, att det,
innan ett vift Hut antingen till undvikande el¬
ler till efterfölgd kan fattas, bör vara gjord
till en flor mångd, på åtfkilliga orter, under
åtfkillig himmel, uti fårfkilta tider, med hvar¬
je banda åmnen och få ytterligare , fom vi re¬
dan bevil!: men fom det år omöjeliget för
en eller annan, att med enfam flit utråtta ett
få mångfaldigt arbete 5 ty år det ock off tidigt,
att många händers åtgärd cch åtfkilliga fnillens
o.mhugfan böra håruti låtta hvarandras möda,
och fåttja hvarandra i ftånd, att på en kort
tid låra det, fom de annars kan hånda , uti
hela lifstiden måfte råkna ibland de mörka gå¬
tor. Att nu icke nåmna, det många ögon
kunna fe mera ån ett 5 att det, fom flyr den
enas eftertänka, måfte bida för en annans fkarp-
finnighet 5 att lyckan i de mål, fom lyda un¬
der hennes vålde, måfte ibland många vara
en eller annan gunftig med en fördelaktig faks
nptåckande 5 och ånteligen att koftfamma an¬
läggningar och förfök, fåfom en tung börda
h5r en enfam rygg, altid blir lått, dåden bå«>
fcs på mångas gemenfamma fkuldror.

J.XV.*0 Jawßr fonfbreßflgw by-mlnwgen afh 1742^
e
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§. XV.

Då vi nu ornfider åro i begrep att brin¬
ga vår förehafda betraktelfe till ett ånceliget
flut, önfkade vi gårna, att med nog ömfinta
och bevekande ord kunna befordra röno-ar¬
betets vårkftållighet hos våra, fitt fädernes¬
land Idkande, Landsmän. Rön åro af en få
vidflråkt nytta, forn en upodlad oeh förbät¬
trad Hushållning, och denna ftråcker fig utan
all motfago till Rörfta delen af de mennifkeii-
ga behof och nödtorfter. Det åro de, fora
jämte god fkick och ordning famt inbyggare¬
nas fedigher och arbetfamhet, fkok lägga en
talt grundval, hvarpå både vårt allmänna och
cnfkilta val bor byggas. Vi kunna med all
fåkerhet fpå ofs en gyllene tid, då ett få gag-
neligit vårf vinner fin Radga och fullbordan,
och tvjfle ej därpå , att den höga förfynen med
ett nådigt biftånd gynnar ett få menlöft före-
liafvande. Lyckliga Runder, på hvilka rön
fortlåttjas! De böra af eftervärlden firas i en
årkåndflofam och behändig åminnelfe. Såför-
förnöjfamma fom de åro,i det en röns idkare un¬
der lå angenämt tidsfördrif kan uti ett ftilla lugn
åtniufa en behaglig finnets förfrifkning och den
ofkyldigaRe ro och nöje ; få hålfofamma och
fördelaktiga fom de åro i anfeende därtill, att
cn måttelig kropfens rörelfe befordras, efter-
tankan fkjårpes och landtmannen vånjes att bå*
de med hulvud och händer arbeta ; Så upbyg-
geliga fom de åro förmedeiR den kraftiga an¬
ledning de lämna, att> under en djup förun-
dran ofver fkaparens dråpeliga vårk, vörda det

högfta
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I- hogfta och fullkomligafte våfendet; SåkårafliO-
la de ock för efterkommanderna blifva, fom i-
från den famma få råkna ett nytt tidehvarf af
fin lycka och fållhet. En idkare af rån må nu
dårföre ej tro, att hans anlagda möda år frukt¬
lös ; ty ehuru han fkulle tillbringa fin lefnad i
en mörk och aflågfen vrå, hvaråfi: årans fol ej
hinner att framtrånga fina ftrålar, få finnas dock
I den famma klara och lyfande fpår af de fjåt,

< fom en gagnelig ledamot i det allmånna fam«
fundet trampat, då han berett hg en väg

i till dygdens och odödlighetens hemviftjOd^
fett på fina dagar ett önfkeliget

Slut.

i
I

; if
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Hvad flit , forknippadt med luft och S«håga, kan utråtta, då det finnes hos
den, fom tillika af naturen år begåfvad
med lyckliga fnillegåfvor, låra defla blad
nogfamt utvifa. Åmnet vifar intet min¬
dre ån fielfva vårcket Eder ofårtrutna flit
och ofparda moda vid des fulbordandc.
Jtalen, Vårdafte Vån, om hushållning: En
fak, hvars faknad, huru fkadelig den for
ett Rike kan vara, vårt Fädernesland bit-
tils beklageligen kunnat vitna, då andra
lånders florerande tilftånd, kanvifa, huru
rikeligen des idkare varda helonte. Des-
fa blad hvarpå en få högft nyttig fak fin¬
nes antcknad, lirer får ftorre delen blif-
va få angenåm, fom faken i fig fielf år
nyttig. Huru vål hafven då icke J, min
K:fl:e Vån, anvånt Eder tid, fom åc
ett få nyttigt verk upoftrat Eder moda?
Himlen giore Eder lon få flor, fom E-

dert arbete år berömligt, och Eder moda
varit oförtruten! Önfkar den, fom fåtter
fitt ftörfta nöje uti ett fulkomligt ågande
af Eder rena och angenåma vånfkap.

Frånvarandes hfverfand
af

LEÖNHARD JOHAN CHENON.


