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Visdoms Stålpe och I jus: Tig ther-
tör ock ällka the lärde

Söka Tig heder ge, theo frägd och
tienfter ä' värde,

Unn mig utafTitt Namn få bladre-
na thefle bepryda

Och'tillika min hog för Gunft vörd-
famligatyda.

Jag ej driftade flikt i linnet öm icke
mig anat

Attmitt tiltag lyckades, och ej vägen
ha' banac

Prifelig ynft för Pallas barn, tom
kiarhgalyier,

Hvarföre hvar all vörd/äm tacid tanc-
ka fin hyicr.

An om vidare gunft jag ödmjukt hop¬
pas å beder,

;ts Som, genom HimlensNåd, mig hielp
och lycka bereder,

atGlömma Ikal aldrig 'ag att önlka Tig
- fälihet å trefnad,

> X ^ Him-



Himlen Tig « Högvördige Bifp, gifvt
långvara lefnad!

Tilthct ällmäna ftöd, famt cnfkild J-
hicrt'liga fägnad,

Och vårt Landikap ftäds til läker til
lit och hägnad!!

HÖGVÖRDIGE och VIDTBERÖMDE
HerrDeäortts och Superintendentens

r

E

b

AlWraßdmjukafte TjSflsrt
ANDR, G. OCSMBeStö



fvi; Högårcvördige och Höglärde
! HERRE,

»HerrMag. DANIEL
d, ■ SALIN,
! Högt förtient Kyrcko - Herde

j Oviken) Myflie och Hackas, Jamtl»
HÖG- GUNSTIGE BEFORDRARE,

S '

Å tt vård och huldhet bör med vörd-
*• ^ lam tack bemötas,
Som af enDiamant, inpräglat hos mig

är,
En fanning# den ock fkal få länge af mig

fkötas >

Som hjertat i mig Hår och funda tanc-
kar bär*

Jag var en planta fpäd>när Gud mig täck¬
tes rifa

Och haftigt rycka bort min mer än hul¬
da Far;

Hans nåd dock vare lof # fom velat for»
gen lifa;

Jy fedan fom cn Far J för mig varit
ftsrc har,
9$ X l När



Mär Ikyldigfl jag aitfå med vördnad mig
påminner

Hvad ömhet och hvad godt, mig ym¬
nigt ärtedt är.

Hvad under cär art då mitt hierta häftigt
brinner

Att gifva nogot prof af hvad dels indre
bär?

Och fa-ft jag än är iväg att vedérmälen
vi fa,

Så långt har lyckan ej mig velat hjelpa
fram;

Så tag dock för en frucht, fom mödan
Er vi i pri fa >

Den fkänk jag lemna kan, ett ringa
pappers kram,

Lef fäll, Välgiernings Man, lef länge Fäll
på jorden!

GuDsNåd, fom lönar alt> upfylle bri.
ften min;

Sift när J af mång år at lefva mätt är
vorden,

Er föreÄnglar tå iHimla glädjen in!!!

andr, pf ptmem*
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tValarevordige och Högvallärde

Herr JOHaWl 1
Höge berömlig Kyrckoherde

i Sicenfic, Ångerm,
Qch V"; ■ 5

Herr ERIC ,

Kyrckoherde
i Rcfella, Liden och Jurifella, Angerm.

Shfom mine vördade Farbröder,fd ock Hög
gunfiige Gynnare♦

I jereft jag vid detta tillfälle förgät
med fkyldig vördnad i hog kom¬

ma de ftora välgiérningar J, mine högt- '
ährade K. Farbröder mig bevifat, få
haden i vift upfödt en otackfem, fom ock
värd vore af Eder förlåtas. Eder god¬
het öfverftiger vida min ohdkomliga ra*""
fcgåfva j ty der icke J med få ftor em-

X 4 het



het och ak ärfordcrligt underftöd ha-
den mig få Gunftbevåget omfattat» då
en, mäitdels mig följachtig, ogien lyc¬
ka mig förföigde, hade jag af henne il-
dels öfver ända kaftats* Om mitt fin¬
nes ödmjuka tackfamhet häremot är jag
aideis fäkcr, ty juft defs lågande af är-
känlia » giör att jag ej mäcktar få nog
lämpeiige ord, til Eder» mig få ymnigt '
ärtedde godhets prifande, Jag vil der.
tor vända mig att Eder, mine Hög-gun-
ftige Gynnare famt med alla k. anhöri¬
ge, all både lekamlig och andelig fäll-
het, af bjertat tilönfka !!

WäUrevcrdige och Hogvalldrde Herrar
Kyrckoherdarnes

ödmjtikaftfl tieriaré
ANDR. G. £>22)3S@SK@'



KONGL MAJ:TS
7ro - Wienare och Lieutenant

Ädel och Manhafrige HERRE,
Hr.OLAK A. £>£<£2306.

Wälärevördige och Högvällärde

Hr. ANDR.ÄDWmm/
Bruks-Predikant vid Carlholms bruk.

Ärevördige och Wdllarde
HERREN,

Herr ERIC FOUGTs
Collega Schöll Triv. FiösfS.

Krev'ördige och Wdllärde
HERREN

Hr. HANS A. £>2©83<S9t©/
Comminifter i Hammerdal och Strom, Jim ti,

Samtlige hogtbevdgne Gynnare
eck värde Farbröder.

J^et näfa blodsband, fom naturen knu¬
tit «mellan ofs, mine k, Farbrö»

X $ der*



der, och deii affkiy J ädelmodigt hy»jig
f$n för egit beröm, for b luder mig det; g
famma* Nog af, att jag i ödmjukhet %
lemnar denna pappers gåfva til en pant "
af tackfamhet och vördnad emot all E,
der mig bevifte ömhet > hielp, välme¬
ning och godhet.

Gud låte altid mine k. Farbröder
med alla öfrige anhörige väl må! öfr
ikar

Högtsirade k. Farbröder nas?
Mine högtbevagne Gymares

Sdimjukafte ticiiare
ANQRe G. QZ&mSl®,
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å alle om Fäderneslandets väb
färd öme invånare, efter hög-

Ila förmåga, hyar för fig, arbeta
på defs uphielpande utur defs blått
naturliga lynde, och då en del ibland
dem, om ej annat kan åftadkom-
mas, dock ifrigc Önlkar ändamå¬
lets fälla vinnande lör dem? fom
dervid lagt eller lägga > handen,
underftår ock jag mig en faft omo¬
gen dock välmenande lärofpån fram¬
bära» Tiden har ock på ett belyn-
nerligit lätt gynnat mig, i det jag
får detta taneke ämne främre, jutt
då, när Riklens Högloff Ständer all¬
mänt äro förlamlade och ibland
öfrigc Riksvårdande varf3 af vanlig
nit för Fädernesbygd n, äfven fälts*
fin^upnaärklamhet på landets tilhör^

B, L.



liga häftl. Ingalunda vill eller kan1 I
jag af förmätenhet drifvas få långt, j
att jag lkulle tro det defle tanckar,
efter de förnämligaft lyfta på ett
godt ändamål, juft derlöre böra
anlesfom nog mognade: jag fruch-
tar med Ikiäl att de af mig äro o-
fulkomligc utförde. Jag arkänner
altlå det för en hög bevågenhet, om
jag for min möda härvid, allenaft
får ährfara Ditt, min Gunftigq

jLäfares, gynnande
omdome, • i



Tt ett flindt förnuft* ibland flere
förrräffelige, är den förnämfta
förmån? hvarmed Mennifkan är

begåfvad, är onekligt. Detta le-
de-ljus har Skaparen-till den ändan i Men-
nifkans fjäl nptändt, att hon derigcrom
(kulle föras till lyckfalighet. Men att
icke denna vageledare altid åtlydes* ja
ock fjelf ibland är ovifs om rätte flråten,
det våller det fcrderf han fjelf råkat uti:
få* att fkal vårt förnufts lampa nu giiva
ärforderligc ljus, måfte undervisnings och
idoghets olja dertül gii tas. Ett \a ve-
(enfkapers hvättjeüen fäjadt fniile lyfer
ju långt öfver dem, fem ännu öro lika
tå; och de, fom lefva i fm naturliga dy«»
f erbet, fe ej en gårg rijonde delen af,
hvad ett upftädadt förnuft begriper,, Skal

A

Al G. H.

§* i.
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vår vetrglriga fjäl något färdeles hinna j
art fatta* få måfte hon län a de forfla 1

grunderne af andra, fom dem redan fun¬
nit; af dem måfte hop uvdervifas och |
hjelpas på vägen; hon torde ock, faft
hon kommit fig något på trafvef, be-
höfva ens förfarnarcs biträde, dereft hon
icke genaft fkal nödgas ftadna, då hon .
af egna krafter ej förmår fig längre ge¬
nombryta» Hon hämtar med ganfka
ftor fvårighet > nog fparfamt tilhopä,
hvad hon veta vill, ty gencm upmärck-
famher på den vida naturen måfie hon
det forvärfv3,och hennesinfkränckta be¬
grep och k< rta iifstid hinner dock icke
till, att erfam ^]r upleta och utgrunda» -
1 anfeende derföre till de margfaliige bå* I
cLe kröps och fjäls bebof, vore Menrifkiö |
Üächrer nog ufelt, dereft der inbördes
undervisning vore beröfvadt. Att för¬
denskull flere Mejnfikipr fl uHe bvar
annan hjrJpa och lem na del af de kun-
fkaper» de fig hunnit i fm tid förvä|fya,
det har den Nådige Guden anfedt för ß
nödigt, fem vi äro plicktige Honom för
denna vifa Ikickelfe beprifa*
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De» fom äro få lyckelige att vara föd¬

de af rik? och förmogne föräldrar, fom
I vmläggä: fig oro fina barns goda upfo-
Uran och undervisning i allehanda bok¬
vett, hafva nog tilfalle få mycket deras
faillen kanna medgirva» att ök* fin kun-

, fkap, Då de ifrån fpädäfte åldren dertii
fått lägga goda grunder, förmå de ock
vid mognare ahr, genom läsning af lär*»
da mäns fkrifter rikta fin vettfkap, famt
vidare och vidare röna och utforfka bå¬
de fjälens oeb naturens värckningar SJ
bvilket alt ej annat kan än un dem
planta bvarjebanda funda begrep ocbgiö-

> ra at de veta alt for mycket , fom en
) annan, hvilken icke ägt fådant tilfalle
at läras och undervifas, icke kunnat
drömma om» Men att och de fattige
fom ej äga deflfe förmåner icke måtte
vandra i mörkret, ovifle om utgången
af alt iirt förchafvande och oftaft få¬
fängt arbetande, bvaraf de, fom tilför-

■ ne äro nog fattige än mera komma af
% och på flutet fättas aldels utur ftånd
at värckftälla fine fyfslor, ej dem allena
utan ock hela allmänheten', (orn måfte
Vara i miftning af alt* hvåd deiTe Kun-'

A % nat
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Bat frambringa dereft deras arbete va- )
rit på kunfkap grundadt , tii ej ringa j
fkada; fä fynes ock nödigt, at fördern ]
täncka på något undervisnings fatt ,
bvilket här hkjfyer mitt enkanrierliga ä-
mne at omtala färdeles i de (tycken,
fom höra til landtfkiötften*

'

% 3* ■ ;
At et Rikes allmoge, på hvars lått

landtbruket til (torre delen fallit, "bar
rninfta tilfälle at inhämta de kunfkaper,
fom dertii erfordras, är onekligt* Och,
fom landtbraket är et få uråldrigt nä¬
ringsmedel , fom varit til förr än nå*
gonfin vetenfkaper biifvit påtänckte, få
är ock troligit, at den falfka inbildning
Inart kunnat få inrymme hos de enfal¬
digare , fom igenom arf på deras efter¬
kommande är inplantad , at nemligen
landtbruk?t ingen nytta hade at vänta
af de tid efter annan upränckte och för¬
bättrade vetenfkaper, dem de giärna lå¬
tit de Lärda förlufta (ig med, under det
de trodt alt vara godt nog när de giort
hvad hos dem ftåc och idogt utöfvadt,
hvad de af Förfäders undervisning in¬
hämtat, Men at den iuft icke varit den

- ~ - - - -

full.
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fullkomligafte, derom "vittnar jordbru¬
kets varande tilftåni, fom, oacktadc få
många 1000 åhrs ofning, doch icke än¬
nu hunnit at få någon god grund: åt*
minftane hafva de förbä tringar varit
nog ringa, fom fkedt inom hvarje man¬
na ålder,. }ag giör vår em fall iga Lanät¬
man. härvid ingen förvitelfe, ty han kan
icke förplichtas at utöfva, hvad han icke
iärdr: och jag bör få mycket mer ur-
läckta honom, Tom det är onekligt att
många omftändigheter förefalla vid jord¬
bruket, föm bokfynt folck ftudfa vid»
Det är ännu icke utrönt, huru hvarje o-
lika jordmån af mylla, giäsjord , dy,
lera, jord-märg, fand, klapper, mo,fLyg-
fand, bleke, krit-och mnltel-jord, med
flere flag, anten bvar för %, eller i
blandning til ftörre och mindre mycken¬
het med hvar andra, förhålla fig vid fä-
des eller gräs växt, under ett och fam-
ma himmels ftrek, enahanda väderlekens
omfkiften, famt jordens olika läge, hög„
fidländt, ryggadt, dikat, dl ftörre eller
mindre vidd o# C v. Der fordras åtmin«^
ftone några iooo förfök anftälte mei|
nog grandet, innan nogot vift flut åeir*>
üti kan ärhållas} och det är nödigt, iJÉ

A 3 m?m
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man deruti fkai få nogon vifshet, at zl

• o '
laiörenämde jordflag fkaflris tilfammans
på ett ftäile» och Tåleds föriökén b ide
ined enkla och blandade jordarter anlläl-
tes på en gång, med Tamma flags utfä-
de och under Tamma väderlekens om«

fkiften: Då Tkulle man med vifshet få
fpörja huru f. e. mylla, lera, giäsjord j
ren och oblandat, hvar för Tig, förhök
fig både med vinter - ock våhrfäd', uti
fiarck tårcka, vara, kiöld, m* m4 då
fknlle man få utröna, hvad värkan kän¬
de vifa fig på växten utaf blandning af
livarje jordart til vifs myckenhet, j el¬
ler 4 af hvardera Tilget , i enahanda eU
ler olika climat, m, m, d. Att vänta
detta än ivnål igano n snfkyldre pcrfoner
eller vanlige jordbrukare, fynes näftan
vara omöjeligt, i anfende dertii at där¬
vid fordrades mera omforg än at båt¬
naden fvarade däremot; men om antin¬
gen Werentkaps Academier, eller andre»
fom äro fatte til undervisnings värcket,
fattes i tiiftånd» at kunna företaga fådani
torfök, få fkulle läran om jordbruket, kan
fkie innom 100 åhr9 giöra ftörre fram-

än den hitintils giordt frå defs'för*
0a början, Har fordras fåleds mehr, än

hvad
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livad af en enfallig Jordbrukare kan van-
tas, hvilfcetcck under Herr Pradkiis in-
feende , Herr J# N.Te>.gman (*) vifaf,
fem ock cer rätteligen, påfiär a t en landt-
nmn , (om fkal gicrä nytra rnedelfl för¬
bättrings påfund , bör äga infigt i Hi-
ftöria Narutatr, C hen it, Marken, Me-
cbanique, med fiere lärdoms ftycken«.

r ! \ §♦ 4*
Sedan ganfka många, få In -,fom

Utländfka Lärda> börjar arbeta på f-afta
grunder til jordbrukets upkomft, har och
fruckten varit den, ar många ganfka
nyttige förbättrings lätt blifvit upletade.
Al fiere Vetenfkaps Societeters handlin¬
gar fes, huru de fträckt fm upmärck-
Lrnhet til detta ämne och deruti under
tiden vant lyckliga. En ftor hop på
Modersmålet utgifne Oeccnomif ka Skrif¬
ter or b I ocker vittna om författarenas
välmrnir r för bushålningensförbättrino>:
bvilka Skrifter ftft de med nog granhet
böra antagas, ceth åtfkhligt uptåicka,

A 4 fom

{*) I defs Alln^rnc prr irrclfer vid Huihlids
B6ns anfilijandc: »•" utgiffit i Upfaia den 17
*Nov, I7J<H
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fom förr ej varit vitterligt. Men at alt det-'
tå är i a fruchtlöft, fom det i fig fielft är
gcdt, vifar förfarenheten. Och hvar och
en, fom aldrig la litet betäncker, at Ål-
mogen för hvilkens nytta fcrnämligaft,
alt detta bli I vit arbetade, ej en går g får
veta af de Lärdas bemödande i flika fa-
ker^ utan alt är en innorn de förmögna*
res bokförråd* för allmogen glömd fkatt,
finner Inart ©rfaken dertilfö Ej äger en
enfailig Landrman förmögenhet, at kiöpa
fig deffe husholds böcker, ej har han tid
at använda till läsning» ej eller förftår
hvar och en ibland dem frå fanning ur-
£ Lilja gifsningar. Torde ock i den la¬
ken tro fig flugaft: Så mycket mindre
använder han det fig til ny trol Men
att intet varit få mycket bidragande,
fom ckunnogheter? cm Landets cch åk-
rens rätta brukande dertill , at Landt-
hushållningen i Riket ej kunnat efter
ohfkan få förbättras at ymnigt förråd
på Spannemål och Brödkorn lör Invåna-
rena vurnits i landet, utan få dyrt måft
frå utrikes orter forfkafFas, är få klart >
fom der och varit Fikfens HögL Stan¬
der en behiertans värd fak, då ock, ge-
sooT deras aldrig nog btprifade öm het
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för Fäderneslandet, til någon förbät¬
trings början 5 den ganfka hälfofämma
By-ordningen titgafs- (**) Dermed är
ock vunnit, att det den antagits, går
i byen långt ordentligare til 9 än annor*
ftädes* Men hvad jordbrukets väfendt*
liga förbättring vidkommer , är det få
föga, fom väntas kan , då den ene vil
vara, kanfkie ock är, lika god med
den andra, och den ene grannens eller
Soknemannens handalag icke törfiår att
vara en annan for någon vifs rätteHe
cch undervisning. Om fördenfbull den*
na okunnoghet fkal nogonfin blifva un-
danrögd och nödig künfkap om Landt-
brukets tiiböriiga ans til alla i fin fvett
ftadda arbetare kringfpridas, få måfte
kraftigare bot tilkomma»

%
Att föka detta ändamål genom Pfäfter

och Ståndsperfoner, fom haft tilfällé att
föröka fm ktmfkap genom bokvett, el*

! ler att genom refor innom och utom
landet lära nogöt nytt och gagneligit,

A 5 hvil-

(**) Sc Köngl. Majjts Bref til fatucelige Hef-'
rar Landshßfdingatne af den so Fejbrf
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hvilket de fedan under litt viftande påf I
landsbygden utöfva och dermed föregå de
enfalligare med iyfande efterdömen, är
godr; men jag fiuchtar , att det icke
urgiör hela faken : Präfterna , om
jag fkulle tro alla vara goda Landtbru*
käre, hvarom jag tviflar, och för hvil-
ket tvifvelsmål jag hoppas vinna få myc- ,
ket mera urfägt, fom ock de i fordna
tider hvarcken ägde tilfälle vid Scholar
eller Academier att inhämta någon fa-
dan kunfkap, fom vår Nådige Öfver-
hets vidfträckta omforg i de iednare ti¬
der låtit vid defte Läro - hus bliiva en
Snille-öfning > hafva vid fine anfvars-oclx
arbets dryge ämbeten nog annat fyfsla
med: De kunna icke eller få veta alla
de påfund imom-och utom lands > fom
årligen giöras vid Landtbruket, der de
vid fina trägna beftällningar fitta i af-
lägfne och tyfte orter, Kronobetjen-
terne i Landsorterne, om i detta fall på
dem fkulle giöras något affeende, kun¬
na väl då och då dertil vara fkickelige,
när de haft tilfälle att igenom fådane ve-
tcnfkaper arbeta fig längre up i konften,
amen enfallig allmoge: Men et väfen-
teligt förhinder ligger dock i vägen, der-1
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igenom att de hafva fin fulla lått af ar¬
bete-med andra fyfsior, räkenfkaper och
upböråer rru nu fom icke lämnar dem
mångaålediga dunder til andre fyfsior*
Ättfördenfkull färfkildte i Landthushåll-
ningen *ocb de vefenfkaper, hvarpå den.
lig fotar, hvilka i 3. £• närrides, lärde
och upöfvade perfoner äro vid under-
visningen uti Lands Culturn i Provincerne
nödige» i kiönjes klarligen* (***) Sådan
var väl affigten med den författning,
fom Rikfens Högl. Ständer vid Riksda¬
gen. i74i. önfkade måtte giöras* i få
m åtto att ihvarje Sokn kunde utfes och
väljas en eller fl ere förnuftige och be-
pröfvade Landthushållare > lom kunde
råda och ftyrcka de öfrige Soknens in¬
vånare uti det, fom bäft och nyttigaft
pröfvas til Lands-Cukurns tipbielpande
och förbättrande, famt at fådäné Landt
hushållare kunde årligen ombytas , alt
fom Sokne - Männen derom öfverens
komme m.m. (****), Men orfäken hvar-
före det i få landsändar läreij hafva fun¬

nit

(***) Jamnför Herr Praefidis Gründl. Inledning
til allmanna Husholn. andra Afdeln. I, Cap*
5. §. fidan ifa»

(****) Kongl» Brefw4 dtn $Q Febr. 1742^
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nit värekftäilighet, lärer ingen annan
vara, än at ingen ftårt ar öfverraiss, att»
utan vedergällning , åtaga fig fåéant c-
mak» Icke dello mindre v i fä främman¬
de folckfiags ekerdomen, huru mycket
godt med fådana rådplägningar kan å*
itadkommas vid Landtbruket , hvarpå
vi i äcfk.ilüga Tyfka Landsorter hafva
bevis* formedelft dera^betianing, under
namn af Schnitzen ^ u$ch'öppen och Feld
(lützler , fom äro publique edivurne per*
Iqrier, tilfacce at bland andre gloromål,
harva upfigt öfver Åkerbruket och vin*
bergen. Landtbruket lärer altfå , få hä¬
danefter, fom hittjfc giora i allmänhet
alt for fena framfteg, fa framt det icke
får hugna fig af famma upmuntring,
fom Bergvärcken vederfares, i få måtto
art förfarne Berg - Mäftare underhåiles i
landsorterna, icke allenaft få fom Dorna*
re vid förefallande tvifter, utan> äfven
til undervisning i alt hvad i Bergshushålb
ningen förställer; Derfore fer nian ock
denna Konften ftiga , grufvebrytningat
förbättras, fmält-proceffer förändras på
fördelachcigare fatt igenom defia Mäns
Studier och ärfarenhet inom och utom
landet, fom eljeft knapt fkulle knrma

fbr-
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forväntas, om mindre ärfarneBergs och
Bruks idkare fkulle drifva fin handrering
efrer ålderdomens reglor«, Det famma
fkulle otvifvelachtigt hända vid Landt-
bruket: Ty det förtroende bör man al-
dels hyfa för Präfter och Stånds- Perfo-
ner, fom äga jordbruk, att de vore de
förfte fom antoge, hvad förnufcigt vis,
deras Landt - Oeconom att jag få må kal¬
la honom, dem föreftälte och ttndcrviße^
och deras exempel, när profvet utföll
fördelachtigt, vore det kraftigafte med¬
let att föra allmogen ifrå gammal vid'
hängande vana*

iTSSf5. 5*
Det fkulle blifva för vidloftigt art ut¬

föra de giöromål i fynnerhet, fom fåda-
na allmänna Landt-Oeconomi borde haf»
va för händer til LandfMannens under¬
visning: Hvar och en finner, att de i ge¬
men böra angå Åkerbruket, Ängsfkiöts-
len, Skogar, Planteringar, Bofkaps-fkiör-
fel, Hus-bygnad i Man - och Ladugård
kvarjehanda Landt-manna redfkap, Ja-»
gande, fifkände, fkrid och yrfä, och alla
deraf fallande vahrors rätta vård
Dyttigafte bruk, anten inmm Bgndeai

egte
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egit hushåll eller til förlälgning i landet.
Man fordrar aldä billigt af en fådan
Landf-Oeconom, icke atlenaft at veta,
huru hvarje at de forenämde arbeten tik
hålles i den Lands-orten, där han viftas,
uran ock huru famma arbete på olika
fatt företages på andre hällen, med ftöi>
re båtnad och belparing anten i tid eller
i arbete, materialier o. m, d* At en fä-
da o Landt-Oeconom bör allmogen få
lära i Byggnings-Konften , huru Bygg¬
nader af träd, Korsvärcke, Gråben, Te¬
gel, Lehr och annat Byggnings - ämne
böra upföras til grund, väggar och fak,
famt hvad fördelar och befparingar fom-
iige dervid giöra, fotn hos andre kunna
vara okunnoge t«, e. Skånfka halmtak,
Mangårdens byggande med dubbla vå¬
ningar, rummens be.qvämlige inre¬
dande o, f, v. Lika få vid Ladugårds
och uthus byggnad , om lador , lögar ,
riar, kölnor, med andra för creaturen
funde hus inrättning. Vid hvarjehanda
redfkap är allmogen gemenligen okun¬
nig om annat än hvad hos dem fielfva
eller i granfkapet förefaller ; men genom
en lådan Landt-Oeconom kunde kunf kap
fås få väl o * "ndfka Provincers, io.m

främ-



K ) 0 c 15

främmande orters mångfaliigt olika plo¬
gar , träftockar, krokar, ålder t lladdar,
harfvor , mullåkor, fele-och ok-tyg, lior,
handfkiäror, mäjetyg, vagnar nu ni.
Han kunde då få veta til hvad jordmån
hvarje åker redfkap bäft paflar lig , lära
huru hägnad och ftängfel kunde plante¬
ras, hvad flags träd och bufkar bäft f as-
fade fig i den eller den jordmån , huru
jord och ftenvallar rättligen kunna an¬
läggas och vid mackt hållas. Vid äker*
bruket kunde han få mångfaldig under¬
visning om åkrens rätta läge, höjande
ochfänkande, vid hurudan jordmån di¬
kande voro mer eller mindre nyttigt,
huru ©gräs må afböjas, huru mang fal¬
lig giödning kan åftadkommas, hvad
giödning och i hvad myckenhet pallar fig
bäft til hvar jordblandning, huru urfädet
1 kal lämpas efter jordens omftänHjghet
m. m. vid Bruk, Skiörd och Bärgning,
fom här och där i landet kan vara cfngit
och godf, dock å andre orter af ckun-
noghet ickenytrias. Att angsfkwtflen i
kärr och måffars upodlande är pä tr än¬
ga ftällen en för Landrmamien få obe¬
kant fak, att de veta dervid föga att cm-
gå» är allmänt bekant; Men igenom

fåda*
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fådana undervisnings värck maße likväl J
kundfkapen öka fig, när de få veta hu¬
ru ängsvall af vifs jordmån kan fattas un¬
der vatn att vinna bördighet* annat flag j
upplöjas och ymfom brukas både til åker
och äng, huru man af gräs-flagen kan
döma om botnens égenfkap, huru dik¬
ning och rothuggningmed minfta befvär j
kan giöras i myror ochriärr# hvad fiags
höfrö bäft pallar hg til hvarje jordmån#
m* m. Vid Skogs JkiÖtflen kunde han
gifva Landtmannen goda råd, huru hvar¬
je flags träd borde planteras, hvad års
t'id, i hvad jordmån * huru fkogs produ¬
zier af kål, tiära,afka, harts och an¬
nat med ftörfta fördel kan vinnas» Plan-
terifigar icke allenft af jord och träd-
fruchter til lifs uppehälle, utan ock af
lin, hampa famt deras tilredande, fkul¬
le blifva indrägtiga näringsmedel för fle¬
ra landsorter, då de om defs tilbörliga
handhafvande blefve kunnige. Vid Bo•
fkapsfkötflen, defs vård, utfordring# fiuk-
domar, vore få mycket rikare ämne för
en fådanLandt-Oeconom att meddela all¬
mogen all nödig kunfkap, fem den uti
åtlkillige Landsorter på åtfkilligt fäte
handteras* Utaf cn fåejjan LandtOeconom

kunde
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kunde allmogen få lära åtfkilliga konft-

»• grep til odiurs fällande och urödande ge*
nom gropar, gårdar> fällor, fnaror o*
cl» Lika få vid fifkerier i ftörre och
mindre fiöar , famt de olika redfkap, fom
brukas till aiböjande af fi/kens utödan-
de» Vid fkrid och yrfä hade han i fyn-
nerhet art underrätta Allmogen om fäte
att förekomma deras fkada på fäd och
gräs, lå väl ute på mareken, fom i fpan-
mals bodar och vifthus, biflockars in¬
rättning med mycket, fom efter orterne
lämpas bör, t*)
Nar fådana Landt-Oeconomi med fog¬

lighet ock utan tvång undervifa Landt«
mannen uti de förevarande behof, hän¬
digt relä omkring fitt diflri&t, färdeles
de årstider då nogot väfendtligt Landt-
bruk. för händer hafs, föredraga fina på-
ininnelfer anten i Bv-eller Sokneftämor»
fammankalla en eller annan perfon ifrå
de närmafte Byar till den ort hvareft no-

1 got nytt arbete förehafves, att få lära huru'

dermed tillgår, öfertala Sokne*männerna
I B till

C*) Se Herr Öfyer Direéfc, Jacob Faggots ut-
I käft till Landets känning i K» W, A* H.'

174?» hvareft« en fullkomlig Infttu&ion ka'
I upi&tas*
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till ett eller annat förfök i finått, famt
vid fitt egit hemvift innom fin diftriå
föregå de öfriga med goda efterdömen ,

lå att hans råd beftyrckes med egen gier-
ning* få kan icke annat följa , än att
Landtbruket fkal efter band förbättras»
När ockfadane Landt-Oeconomi förplick-
tades att hålla Dag-böcker öfver fina för¬
rättningar hela året, famt att låta bevitt»
:11a dem af den allmoge , hos hvilka de
uti nogon förrättning varit, få fkulie af
fadane Dag-böcker, fom till vederböran¬
de förtnän fkulie infändas, nogfamt kun¬
na pröfvas, huru vida de i fite ämbete
brukat all tillbörlig flit. Att ock fådane
Landt-Oeconomi fkulie kunna giöra vä-
fendtlig nytta deruti att när nogot nytt
förflag afen eller annan framgafs til no¬
gon ny inrättning i Lands-Culturn, fom
federmera genom Lag fkulie giöras till
en förplicktelfe > fedan alle vederbörande
blifvit deröfver hörde och gifvit fina på-
minnelfer, kunde viflerligen defie Landt-
Oeconomi > fom hvar å fin ort aldrabäft
kände tillftåndet och utom defs voro un-

derbygde med fådane ftudier, hvarafför¬
delen eller fkadan af ett fådant förflag
fcorde pröfvas» härutinnan gå vederbö-

ran-
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rande till handa med fådana uplysnin-
gar, fom förmodeligare fkulie giöra
Lagen lämpligare til fielfva ändamålet,
än förmodas kan, när alla omftändighe-
ter icke blifvit tillbörligen upgifna af
folck, fom deruti kunde äga mindre är-
fa renhet

§♦ 7♦
Man kan fålcds icke tvifla om defie

publique Landt-Oeconomers nytta, utan
vil fharare frågas hvadan fkickelige äm¬
nen fkola fås? Och dertillfvarar jag, att
Lärohufen i Landet äro få väl inrättade
att upamma fådane ämnen, fom till alla
andra beftäilningar« Om alienall en få-
dan författning pröfvades nyttig att giö-
tas famt det beflut togs att värkftäilig-
beten efter vifTe års förlåpp fkulie ful*
bördas, få fkulie under fämma tid få
månge dugelige ämnen upväxa, fom det
nu är brift, i anfeende därtill att ingen
vinlägger fig om det, fom i framtiden
icke båtar«, Och fom Theoretifk grund
icke giör tilfylleft i detta anfeende, få
kunde ändamålet äfven derigenom be¬
främjas, att fedan fådane ämnen vid lä-
rohufen förvärfvat fig vederbörlig kun-
fkap, och därutinnan undergått alfvar-

fam
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fama förhör, famc der blifvit gillade, kunde
de få tilträde på nogra åhr vid Kongs-
gårdar, i fall de anfåges. för de rattade
undervisnings vär.k uti praxi , att der i-
genomgå, ak hvad derall.horer, då de
äntligen torde vara nog fkiekellge att fil-
träda fådane omtörmäke beftälfningar, i
fynnerhet fom de icke aiieiiail under lit I
ämbetes utöfning hade tilfälle ar fa öka
fm kunfkap igenom upmärckfamhct på
hvad Land tmaunen här och där hade for
händer, uran ock igenom inbördes brev¬
växling den ena kunde underrätta den
andra om hvad förändringar eller annan
hushålnings del kunde hafva yppats.
Skulle ock en eller annan ibland fådane
tilärnade Landt-Oeconomer få tilfaiie art

giöra nogra utländfka refor, för atr giöra
fig andra folckflags Landtbruk kunnigt,
vore det lå mycket fördelaktigare, fom
man altid med egna ögon kan blifvä få-
.dana märckvärdiga hushåls fordelar var-
fe, fom merendels hållas af ringare var* |
de än att de i böcker och fkrifter mage
införas. Hos defle Landt - Oeconomer
blefve altfå med tiden den fullkomligafte
Sehola för pra&ifk hushållning: för dem ;
vore det giörligt att både öka hushåls-

ve-
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vetenfkapen med nya rön , och äfven
förbättra eiler uptäcka de ftora fel, fora
i förr utkomne hushålls böcker hopetals

! influtit, och faleds en gång få vetenfka-
pen på ren fot: igenom deras biträde
kunde man en gång vinna en granfynt
befknfning ofver landets Oeconomifka
tilftånd , hvarpå Hushåls - och Garnerat
författningar fakra il giundås, o. fö v;w> o?

§♦ $♦
En omftändighec> fvåraff ibland alla,

foiti ock hitinrils hos ofs lärer harva va¬

rit vållande til födan inrättnings upfkåf,
är hvadan medel til födan ny (fats afio-
ning fkai hämtas, jag kunde ock få myc¬
ket mera befparamm möda at täiicka häf
på, fora mig aldels är okunnigt, och äf¬
ven öfver min höfva, ac veta hvad til-
.gång på medel hos ofs här eller där kun¬
de finnas til ett fådant behof. Men om

jag fårlof act härom yttra mig i gemen,
utan tillämpning till vårt egit K, Fäder-

i nesland, få finner jag denna omftändig-
haten icke vara få fvår* Ty om det med-
gifves, att födana undervisnings värck
fkulle med tiden kunna förbättra iandt-
bruket, och derigenom fkaffa en anfen-
% tilökning af Landtmanna vahror, fl

4 fam*
i
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famlas icke allenail genom en lådan til*
växtentilräckiigfond nlen lådan ftatsaf-
lönlng, hvarigenom den fåleds lönar fig
genom fin flit, utan ock ökas både den
privata och publiqua välmågan anfenli-
gen, få a t, på hvilkenderas lått förfta
inrättnings kåftnaien må ftanna, biifver
den dock drägelig* Ville jag antaga det
för medgärvic * ac få månge Landt-Oeco«
norm profvades nödige här i Sverige, fom
Häradsböfdingar äro, få blefvo de 32
(**) ril antalet, Ville jag ock föreflå at
defle'Landr-Oeconomi tarfvades lika lon
på ftat med deffe, få tror jag ändå vo¬
re bevisligt, at hela deras aflöning fkul¬
le kunha giöras utaf den Kronans vinft,
fom genom äfvelens tilökning kunde är-
hållas, förmedelft tull och accis inkom«
fiernes förökande i Städerne, ty aldrig
må jag anfe en fådan undervisnings nyt¬
ta vara få föga, at ju det ena hemma¬
net räknat med det andra , öFver hufvu*
det fkulle i fpannemåi, hö, bofkap, ull,
Jin och annan afvel, få föröka fin pro-
du& och af fil ti til Städerne, at Kronans
inkomft i Tull och accis fkulle blifva

en

(**) Se Herr E» Tunelds Geographie öfyer
Syerige% andra uplagan i fidan,
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en dal, K:mynt af hemmanet* utom hvad
förut i dylika afgifter derpå kunnat räk¬
nas, hvarmedjag tror hela ftaten kun¬
de aflönas. Om jag åter anfer faken på
det fättet at hvarje hemman eller mat¬
lag förenade fig att ärlägga en få föga
penning til detta behof, hvaraf de åt¬
njuta nätmafte nyttan, få tror jag lik¬
väl att de förnuftigt vis lära vara Öfver-
tygade derom, att den hielp och under¬
visning, fom de vid förefallande behof
häruraf kunde få, vore alt för ringa be¬
talt med en få liten penning om året»
När deras bofkap är fink och de behöf-
ya rådfråga (ig, när de fkola bygga no-
got hvarvid de icke varit vane, eller uti
hvad annat de behöfva blifva underrätta¬
de, koflar det dem långt mera i pennin¬
gar eller fpanmål nu, än en fådan utgiftkan figbeftiga, hälft fom de villige och lär-
achtige hafva deraf den nytta, att de i-
genom lärdomars nyttiande til värckftäi-
lighet, kunna föröka (in välmåga»

i _
. §*9-Ej ogiltigtfkullejagdethålla, att til fliké

fyfslor forordnades ortens egne barn 5 dehafva (ig en ftor del af landefs feder och
bruk bekante > vera af invånarenas böjel-

fe
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fe och ortens någorlunda befkaffenhet,
på hvilkets inhämtande en främmande t
en god tid använda finge. Härrii kom¬
mer ett ftarckare förtroende til den, fomj ,
nogot tilförne är känd och bekant, Ne-j ^
fcio qua natale folum dulcedine cunclös y
ducit, 5c nos non finit efTe .immemoresj f
fui, (***) j g

§♦ io, • i
Flere flutl, anmärckningar kunde här, g

vid giöras, men fom de aro fä befkaf. 3
fade at de ankomma på den Lagftifran-: f
de magtens omforg, och utom defs mi- ]i
na nog fvaga vilkår binda mig, viljan- I
de eller oviijande, vara kort, famt en d
hvar,fom denne faken närmare efrertänc- f
ker, firmer dem fielf lätreligen •> Förden- d
fkul flutar jag med den upricktiga on* k
fkan, at detta af Allmänheteu få gunft* r
bevåget må uptagas, fom det afmig t

faft korteligen, dock välment J
är upfatt! i

G. A. Ä! *
! C

—

j.
(***) 0vid4Libr, 1, dc Ponto ep 3. v. 3f, '



Fägnebetygelfe och Lyckonjkan
ieti! ' Ti 1 fin V|n och Landsman
ide! Herr ANDR. G. ;£>££>S<E$?©;
Mti-i Da Han i Upfala herßmligen Deputerade,
bni! A tt alt lörmycket i naturen ännu flyr
Me*! deras fkarpa ögon, fora med huf-
lösl vudbråk och vett vinlegga lig om des ut>
res1 forlkande» är vitterligit Att det dock ej

I är omöjeligit at upplöka, beßyrcka de
förbättrings påfund, fom årligen brin-

ät- gas i Ijufet til Landrmanna arbetes lin—
$£j dring, och jordens lyckligare feäfd. Men
|M förmår nu ej lärdt folck utan allena fvår-
ui* ligen fig genombryta de hinder, fom vid
ui* Landtbruk dagétigfen förefalla, fall: min¬
en dre kan det då af enfälliga Landtbrukare
ne- förväntas. Huru derföre medelft de lär-
2ti- das bearbetande, förnuftigare kundfkap
nn- hos alle under bördan flådde jordbruka*
iß* re måtte inplantas, derom har J min Her-
; tel lyckligt utfördt Edra tankar,hvarföre

J ock ej utan befynnerlig välmening be¬
römmes af alla, fom å Ert bemödande
fettia värde. Det gläder ock ej litet enE-
der vän, fom till den förefatte bedrens

~

lyékliga ärnående Eder örikar af hiertat
obehindrade och fnällafleg, och hoppas ty
fnartfå finna Er bland Palladis vänner,
krönter med den lager, fem Er .Händiga
fygd? flit och möda bereda!

välment af

PETRj M, ECSTRÖf^



Til
Herr ANDR. G. £)22>3$<£$?®,
Då Han i Upfala urgaf fitt förfta L&o-åmne.

*Kjar fordom en hurtiger Svenfker och GÖte
Sitt förråd förökade hugades fi,

Med annan en Buffé da ftåmdes ett möte
Att refa i viking och Siöröfveri*

En hvar af krigs dunder och grymt vapnebrak
Och Unders infkrankning fig nögdej

Då anfågs Landtfkötfel för fåfäng en fak,
Och fållan var någon, fom plögde.

Kring brantiga klippor och Skargårdar fåktar
Berfcrker , Troll» Spöken af månghanda Hag,

Till flut de befunno, der fållan man måktar
Ur hlrnad hemkomma med godt våibehag;

Sen hördes ej ofta få fråckt kampa-gny,
Och fvårdet gick trögt ur fin fkida,'

Då tanckte man förfl; uppå det hufvudbry
Mot Landets ofruchtbarhet ftrida.

JVIan kom dock ej vida 5 ty faken kon ftråcktes
Ej långre ån til det enfaldiga folck;

Och fållan eil* aldrig nån vitter en mårcktes
Förft hugad att blifva Husholdningens to!ck$

Ku har hon bekommit den frihet, man vet»
Bland vittrande fiög«li£ att tecknat,

Och dy i den lårdarc Societet
FÖtticnar helt nödig att rlknts«

m



Nar Landt - undervisning med nått fkuren findet
Ocu lifiiga fårgor J fkilren har af

Eder hon Ifven den åra bereder
Som följer Ehr llngre an til Eder graf j

Ty kom nu och fe det nogare an
Hur val Eder mödan kan löna

Da når i framkommit til Palladis land,
Som rått Edert vett kan bekrÖna.

Jag tycker mig fe, nio Syftrarna fitta
På vishetens kulle och filta, jag fpår,

Af Daphne-blad kran fen den båfta de gitta
Åt Eder, fom der uppå trappörnc ftar;

Skynden Er i iå berömligit lopp,
Ju förr J med heder uphinnen

Til Pindi branta men liufliga, topp>
Ther heder för mödan J finnen.

N, ÅMANN
Nilsfon»



Til!

Herr AuclOrn,

A 6 komma fram til Årans h8gder
^ ~ Val mången flera vägar tar ,
Med fvard, med vett 5 med handa fiog^erj

Som allmänt en til ä'ran drar.

Bland alla defla trygga fl: klifver
En Bokfynt, dir han måler nar,

Sa att ock fa min tanka blifver
Atc Dygd * och Bokvetts - vagen rar.

Pä denna vagen up til ära
Herr hurtigt trader fram

Ty har framgifver han en iära.
Som rätt är Bokvetts ädla kram.

Er vig och gang 'til Pindi hßgder
Befrämje HERren mer och mer,

åt Varda Modren glad och nogder
Med Slägten fnart Er Lager fer.

NILS PÅULIR

«CvV'äQ?-»ni f' i i i f

å


