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Icke allenafl: vårt kära Fädernesland , utanLENCES och Hoglofl. Kongl. Commerce
dels, våra Handaflögders och vår Hus
Jag driftar då aldraodmjukaft förfåkra

Jofl. Kongl. Commerce Collegium nådgunfti.arbete med lå Höga Namn,
Hos EDERS EXCELLENCE och HögLandtmannen vinner tiiflygt vid fina belvår

löning för fin möda, genom den nära förbindel
Under EDERS EXCELLENCES och

vi öfverflödet och de Gyllene tider, fom vi
Alla Inbyggare vörda EDERS EX

IkafFat vår Landtman många nya nårings-
Våra frugtbårande åkerfält och blomder

EXCELLENCES och Kongl. Collegii höga
hunnit til den högd, genom inga andra vågar,
Kongl. Collegium banat för andra nårings-

Har en Virgilius, med fina Georgica, in
la ock Svenfka Maroqer göra EDERS EX
Namn och Minnen odödlige i Svenfka Lands
mig at bidraga til ec få ädelt ändamål, fä (får
lig vördnad och undergifvenhét til min

EDERS EX
O

HÖGLOFL. KONGL.

underdan-
tje

CARL



eck flera Riken, virna om EDERS EXCEL'.
Collegii högftprisvårda bidragande til vår Han-
hållnings uphjelpande.

i r mig, det EDERS EXCELLENCE och Hög-
[ gafl tåckes uptaga , at jag frågdar mitt ringa
lofl. Kongl. Collegium år detflållet, hvaråfl:
ligheter, upmuntran under fitt arbete och be-
/e hans tipodlande åger med flögd och handel.
Kongl. Collegii (tyrelfe och åtgård åter vante
ågt, men olvckeligen förlorar.
CELLENCE och Kongl. Collegium, föm
medel.
rika ångar vitna lå mycket mera om EDERS
förtjenfter, och tala til Defs beröm , föm de
ån dem EDERS EXCELLENCE och Högl,
fång.
fört Caifar ibland den Tidens Gudar, få fko-
CELLENCES och Kongl. Collegii Höga
bygder: Och om min oförmögenhet ej tillåterå** dock det i min förmåga> at med all uptånke«»
dödsftund framhärda

CELLENCES
ch
COMMERCE COLLEGII

Idmjukafte
nare,
HISINGH.

k



Min Hag tärade kårafte FADEIL
. : * ' I 5 , ' \ : ' - , $ • ; ■ t \

Üptag ej omildt, Huldade FADER, at jag ioffrar Eder detta SniJfealder : Det år et
tekn til min oaflåteliga vördnad, pch et

prüf af min välmening och tackfamhet. Jag
glades ,at jag För Allmänheten får omtala' Edr^
mångfaldiga vålgerningar. De åro vål en
Son bevide af dels FADER; men få fader å-
daga iågga , och Få föner hafya haft den lyc¬
kan, at hlifva hugnade naéd la mycken ömhet + ,
och ortivardhad. JagJfkulle böria at upråkna '
dem ifrån barndomen, ofri jag dl haft förnuft
at mårka dem, och om jag nu hade minne,fom
flråckte fig til en få fpåd ålder: Nog af, at ifrån
de dunder jag kunnat både minnas och mårka,
hafva de varit oråfcrteifge.' Af Eder, Kårade
FADER , har jag fått kunikäp om dygden
och upmnnrran at följa denfamma. Genom
Eder omforg har jag fått upbruka mitt vett
och låra mig tanka. Ho undrar dä, om mitt
hjertaförd tanker på Eder, minHulde FADER

ech



och på utvägar at betyga IllingSonliga erkåns¬
la och kårlek ? Jag vet val, at jag til en full¬
komlig och vårckelig tackfamhet år oföcflté?
gen: Men jag vet ockfå, at min kårafte FA*

f DER ej åfkar något annat af mig» ån éifly>
i digt hjerta. Hulde FADER ! jag öpnar det

i dag för Eder. Låt den vördnad och kår¬
leks eld, fom lågar derutur, vitna om min
Sonliga välvilja och vinna Ert behag. Det
önJfkar min kåre FÄDER.VålfigneKe , både i
andelig och lekamlig måtto , Lycka och
våftrefoad i Defs vårf och foretagande , Hel- i
fa och fundhét i Defs olefvade Dagar, famt
många hundrade dagar at ånnu ofverlefva,
med mera lugn och ro , famt mindre be¬
kymmer och oro, ån hittils. Då år jag ock
förlåkrad, at jag får til godo njuta Min kå¬
rafte FADERS öma hjertelag , lå mycket,
mer, fom jag ouphörligen Ikall vara

A4in kfirafle FADERS
. v i':l ■■ ■' .-.t'n:

♦ k

lyäigfte Son i å&åen]
CARL HISINGH.



Til Herr AUCTOREN,
nt ka fnillen och gagneliga vetenfkaper lampas
la mycket båttre tilfamman, fom därigenom
på en gång kunna vinnas tvånne lika ädla ån»

damål, heder och gagn fbr Allmänheten. Under år,
dt en lå ljuflig fanning långe kunnat dbljas i mhr-
her, och ej forån med våra tider hunnit fattas i
fin fulla dag, Hushålds och de ditledanåf vetenfka-
per fyras nu, defs båttre, hkfom få erfattning fbr
det ofhrfkyltajtragt de Jhrr lidit, fedan hederlige
Mån gioråt dem tilfine, och fåledes med egna exem-
pel dageligen lacka och upmutitra vetgiriga ynglin¬
gar, at tråda i fina fotfpår, famtfins emellan tåf-
ta om företrädet, på en )å Jann åras bahn. Et ty-
deligit prof af detta fednaxe viIen Min herre,
igenom närvarande vackra arbete. J ådagalåg-
gen hår, det ff ej allenafl lårdt at tänka rått»
utan ock at tänka nyttigt. $ låren , at
använda andras och egna enfkildta rtn til all-
månne mbnfier: en (ak, hvarbfver en envis cgeti-
nytta plår fålla fina modiga fuckar. Når dårfore
Eder ungdom framter få vackra fruckter af nyttigt
vett och dygds hvad lofvar då icke Ederframtid,
når vett, dygd och fbrmåga fått fbrena kos Eder
fin flyrka, til allmänt gagn ? fag, fom har den he*
dem y at vara Eder vän , fägnar mig bfver Edra
framfleg, bnfkar Eder beflåndiga [ållhet och lefver9
Mia Herre, beftåndigt,

EDER

hbrfamfle tjenare,
ANDERS WIJKSTRÖM,
tilförordn; MacJjcm, Left, i Calmar,
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m våra nodtorfter, i an«
Teende til kroppens nå.
ring och underhåll, åro
åtfkillige och ganfkä
många, få har Fårfynen
inrättat et rikt forråd
af alla de häfvor, vi til
et Tå angeläget ändamål

betarfva- Den yidflråkca Naturen har af All-
magten fådt en ovilkorlig befallning , at gå
ofs tilhanda med alt hvad hon äger, åfwen i
fina förborgade gömor : Vi få af denna fåfri-
kofiiga, fom for alt lefvande gemenfimmä
modren, ej allenaft hvad vi nödtorftigt behöf-
va, utan hon lemnar ofs ock efomoftaft fin af-
vel i det ymniga mått, at den , förnuftigt an¬
vänd , gor vår lefnad både ljuflig och pryde-
lig. Men Tom naturen ej delar fina håfvor,
utan på et, med den Högfta vifbetens, en
gång inrättade Lagar och ordning , enligt
fåttår ofelbart nådigt , at Ock vi uti deras
Undfående råtta ofs derefter : Vi lare i fart-
ning vänta ofs til dåds, om vi hårutinnan tii-
tro ofs vinna något utan behåriga medel: Vårt

A ©får*

i*
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oförnuftiga hopp lårer pä en gängmed vår väl¬
färd fiåckna , når den frikoftiga naturen för»
byter fig i en karg ftiufmoder , fom med fkåi1
nekar födan åt mefar och lättingar. Flit och
oförtruten tikag(enhec , förenade med en
mogen eftertänka, åro de medel , jfom å vår
fida böra anvåndas , de fortjenfter, fom i na¬
turens rike ymnigt belönas, och et gångbart
mynt, b vårföre alt kan kiöpas ; ac fålectes
et famhålde, fom med förenade hånder up-
brukar jorden och odlar fite Land, kan fnart
göra det flytande af miölk och hånung, faroc
fin gemenfamina vålfård tillika med fina åkrar
grönfkande. Naturen år i fig ijelf ftråf och
obändig , hon måfte dårföre med en förfig-
tig kånft mjukas och odlas: De hårda bårg
och marmormurar , inom hvilka hon under¬
tiden gömer fina dyrbarafta fkatter, måite
fprångas och genombåras. Hon döljer ofta
fin frugtfämma qved under et grumligt och o-
rent tråfk, fom bör renfas och fyllas: med
et ord , bårg och backar måtte förnedras,
dalar uphöijas och det ojämnt år göras flått:
En möda; fom år ganfka nyttig, ehuru hon
lynes dryg och tung. Men har det arhet-
famma Holland kunnat göra fin fjöbåtten
frugrbårande medeitt vattnets updåmmande,
få torde vi få mycket lättare med defs aftap-
pande, kunna förvandla våra redan med tuf-
vor och grås bclupna mifiär och kärr, til ym-

niga
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niga åkerfält: En fak, hvilken jag ej kan ne¬
ka, frugtlöfl tomt inånga rikas pungar , dä
de ej nog förfigtigt angripet defs vårkftållan¬
de; men bor dock upmuntra redeligaSven-
fka Månn, til få mycket ömare eftertänka och
Ikyndfåmmare åtgärd, fom rymden och myc¬
kenheten af få befkaffad jordmån i vårt fä¬
dernesland år otrolig. Åtfkillige vittre, och,
för det allmänna häfta, behjårtade Månn, haf-
va , ej få mycket för egen nycta , fom til an¬
dras efterdömen , haft mödan ofpard , och
med flera lyckeliga förfök vifat, at faken
år möjelig. Det år , min Låfare, på deras
mogna årfarenhet, jag grundat detta mitt o-
mogna fnille prof , hvarföre iag gör mig få
mycket mera förfåkrad om dit ädelmod: Och
fkulle du behaga ogilla min enfäldighet i detta
ämnet, få torde du tillika upmuncra dig fjelf,
at til alfmänn nytta och min fågnad vifa din
fkickelighet med något mognare och bättre.

jf. 2.
At vår Nord fordom mera än nu öfver-

flödac af vatten, det är ej längre en obekant
fak. På åtfkilliga orter har dels kånften til-
fälligt vis, dels naturen fjelf, vårkat hvar-
jehanda dåmningar , fom mitt i landet inne-
ffånga en myckenhet af våefka, och fåledes
ännu hindra detta Elementets afrinnande och
famlande på fina behöriga mötes -platfer*

A % Sya-
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Syndsfloden , fom utan tvifvel åfladkommet
många efrertånkeljga ändringar på värt jord- -
klot, tyckes äfven hafva gjort landet få gro-
pigt och ojämnt , fom ärfarenheten vitnar-,
och i folie deraf, h ärt il bidraget det mäfta (a).
Vi fefåledes, huru på et fläile flora bårgspal-lar hindra, på et annat åter , torde trän, fle-
nar och grus blifvit kaflade hvar om annan,
der vattnet efter jordmånens fkaplynne bordthafva fin farvåg, hvilket federmera genomtidernas längd och fkiften vunnet fin nu be¬
fintliga fladga och tilökning. Hit kommer
ock , at vattnet Ijelf, fom antingen ur källor
Utbrifler eller titaf regn och fnö, famlar fig
på vifia orter, föder i någden åtfkilligaväxter och grofva gräs , fom med tiden gör
en hög flrand , hvilken hindrar defis egec
aflopp. Dock med detta må tilgå hupu man
vill , det rörer ej vårt ändamål; Imedler- jtid kalla vi all den fumpiga och fidlänta
mark Sankjord, fom inom defia eller dylika
dåmningar år belägen.

f 3-
Denna Sänkiord , fom tiden i fin mer

eller mindre längd värkar af vatten ifrån
källor och kringliggande hogdcr famladt,6ch imellän förenämnda dåmningar inneflu-

tet j

(fy Frof And. Celfiajvmrk. om vattnets min/kan»
dty fe Vet.Acad, HändSj or dr 1J43. /. qu.fr 3-f.
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tet , kallas , i anfeende til des öfra fkårpa]
antingen Må/far , då marken af föruenad
pors och ljung bedår af en fvampagtig jord,
tre eller fyra alnar och ofta få många fam¬
nar djup ; eller heter den Myra , Kärr el¬
ler Dali ? då öfre brynet har mer eller
mindre fvartmylla , fom der famlats genom
tråns , grås eller löfs förrottnelfe (b), Af
bågge fingen finnes i riket et ganflva dort
antal , at förbigå de vidlöftigade , hvilka
mera torde likna lmä haf och inf joar , ån fid-
lånta fånkmarker, låfom Luleå, Torneå och
Enara tråfken, inbegripande ej mindre i fm
rymd, ån 10, 13 och 20 milars långd (c).
Huru Poland, Lifland och Ryfsland ånnu håf-
ta af en vattufot,fom,kan hånda^med liten mö¬
da nog för et famhålde, döde at bota, befkrifves
tydeligen af Geograph is. Och har förmo-
deligen en få befkadad mark i åldre tider
uti vårt kåra fådernesland varet lå mycket
talrikare, fom vattnet då mera öfverfvimmat
landet. Man tror få mycket mindre , ät
denna jordmånens förbättrande , endad och
på alla orter blifvet lemnad åt naturens be¬
hag och långfåma vårkan , Ihm tilförliteli-
ga minnes - mårken vitna , det ålderdomen
mera ån vi varet angelågen om at vidga fi¬

na

(.b) Cjr. åfac, Stenii underrättelfe om kärr ocb mås*
far /. 2. j. Cap.

(c) lunelds Geographie p.zu
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m ågor och uparbeta fin jord. Om Ar«
giuernas land i Peloponefo beråttas , at det
under Trojanifka krigstiden ej kunnat un¬
derhålla någon fårdeles myckenhet af folk,
for fin fumpiga belägenhet jfkull, hvilkec
de få innevånare likv ål med få ftor behån-
dighet åndradt, at landet redan i Ariftotelis
tid varet ganfka frugtfämt och tort. Weft»
phalens, Brehmens , Gelderns , Hollands >
Selands och Hollftens urgamla öden åro be¬
kanta , och har hela Ty/kland fordom ågc
et helt annat utfeende ån det nu har (d).
Noden tyckes hafva tvungit folket ofta til
flora åars grafvande. at dermed frålfa mån¬
ga milars rymder, från et ej allenaft onyt¬
tigt utan ock fkadeligt vatten ; emådan
alla tråfk och fumpiga orter ej allenaft lån¬
ge uti fitt inre fköte behålla mycken köld
och en långvarig kåla, det öfriga landet til i
olågenhet, utan de kringfprida ock många
olunda dunfter , fom bland de nåflgrånfan-
de innevånare förorfaka fjnkdom och ofta
en dodelig påft. Skulle vår tid, fom up-
håmtar frugten af dylika mödofomma arbe¬
ten, åfven åftunda at på farnma fått lemna
efterverkien prof af flit och omhugfan, fe¬
las ej heller honom ämnen til et fä beröm- «

ligt företagande.
§. 4.

(<1) ladtus defitti & mor. Gern. Cap. f.
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Vattnets affovmde år oförnekeligen det

förda och nödvåndigade medlet at befor¬
dra en fånkjord til frugtbarhet. Detta åter,
få framt ortens belägenhet och kringliggan¬
de högder det ej aldeles hindra, låter (ig be-
qvåmligad göra genom dikande. I annor
håndelfe år ingen annan utvåg öfrig , ån
genom våderqvarnar mala bort vatnet lom i
Holland iker , hvartil likvål fordras mycken
koftnad. Aflopsdike kallas det, fom går tvårt
igenom en måfla eller fånkjord , och be¬
fordrar vattnets utfall , genom någon till¬
förene hinderlig dåmning. De diken, fom
falla vinkelrätt i aflopsdiket och afföra vat¬
net från fidorna af måflan , kallas Stråk•
diken. Arbetet bör företagas under torra-
de fommartiden , då vattnet til en god del år
afiinadt. Förda om Torgen vid en Sånkjords
uptagande , lårer fåledes blifva at finna en
beqvåmlig våg för aflops-diket igenom de
fvagade dåmningar och måd fidlånda orter,
der vattfiet kan få en obehindrad framgång.
År måflan vidlöftig, och få vål fjelf med en
hop trån och bufkar bevuxen, fom kring
laggarne med mycken fkog omgifven, år
det vål fvårt at finna det naturligare och bå-
fta afloppet ; men flere hårvid fåfångt an-
vånda förfok , få ej affkråcka en arbetfam
Landtman ty trugen vinner, och om det

mifs-



WS? ) 8 C VM»
mifislyckas på et dålle , bör han derfpre ej
firaxföredålla dg faken, fom omöjelig* Når
juan nu åndteligen funnet det båda utfall för -Jr
nyfsnåmnde dike , bör det få mycket möje-
ligt år gråfvas fnörrått mitt igenom tråfket,
på det vatnet må från alla kanter beqvåm-
ligen afrinna, och i förekommande vinklar
ej hindras, fkada diket, lamt med tidiga
dagsvårken tilfkynda nya befvår och om-
kodningar. Vidden och djupheten inråttas
i iåmnförelfe emot myckenheten af det i måf
lan befintliga vatten , fom alt efter årstiderna
tiltager och minlkas, och af detta diket i
lin dörda quantitet bör emottagas och af-
föras , hvårföre man på åtfkilliga orter
blifver varfe, at (ådana afiopp til fin rymd
och djuphet ofta likna backar och åar.

Stråkdiken måde man undertiden på
lomliga Italien i början göra, (om man la¬
ger, förlorade, det år, lådana , lom icke |>
åmnas at hlifva de bedåndiga, utan tjena at
dermed frnåningom och efterhand utleda
vattnet, til defs, den annars lanka och lö-
la jordmånen vunnet tilråckelig dyrka at

Eå alla dållen håra folket uppe, då defle på-egynta diken .med beqvåmlighet kunna
fullbordas til 5 eller 6 qvarcers djup och 2
alnars bredd ofvantil , men i bottnen nå- i
got fimalare , vid pafs ^ alnar, hvaraf de
hlifva dadigare och båttre. Diksmullen up*

kadas
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kartas och utbredas å om fe rtdor på den
tiiåmnade åkren. Torfven vandes ned åt,at
befrämja grås-rötternes fkynde/ammare för-
rotnelfe, och efterfes noga, at vattnets af-
rinnande i diket ej blifver hindrade. For
fämma orfaks Ikuld, fom om aflops-diket för¬
mält är , hora def?a ockfå gråf/as fnorrått,
fann få pallas , at de falla i afloppet ända
rått Fram , utan minrta lutning, på det vat-
net må hafva fin gilla gäng, och diken ej
fordårfvas i krokarna af de/s rtåndiga Ho¬
tande. Åndamålet med detfa rtråkdiken är,
at öfveralt afföra Från åkrarna den /iråfva
och fkarpa Fyran, fom år denna /lags jorden
naturlig och fä godt Fom medfödd. Hvar¬
at Ijusligen Fölger , at de böra fträckas få
högt up under laggen fom möjligt och
nådigt år, Famt ej göras längre ifrån hvar¬
andra, ån io eller 12, högft 14 alnars bredd,
hvilket man För omrörde ändamål fku/1 af
forFarenheten Funnet vara lagom bredd,
utom det, at mullen, fom 6fes nr diken,
blir då tilråckelrgare at göra åkren hög,
hvilket i en lumpig mark -år hufvudfäkeii*
get» På det kållfprång och andra från hög*
derna ned/köljande vatten må af/käras,
torde åfveo vara rädeliget, at draga et dike
omkring laggarna af /ånkjorden, i /ynnorhet
på de ftåilen , der man finner flika vatten
tilflyta ? fom kunde Underholla i åkrarna en

A $ ffacJig-
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ftadigvarande fyra , hvilken likväl pä detta
iåtret kan förekommas och genom Stråkdi¬
ken foras i aflopet.

Står vattnet ej cilfullo at afdikas, fynes
icke löna mödan, at får egen del derä an-
vånda et få drygt arbete: dock vil jag ej ne¬
ka , at ju den gor ganfka väl emot framti¬
den , fom i få måtto år naturen biftåndig och
hjelper en flik jordmån någorlunda til råtta
genom aftappande , emedan moflan förvand¬
lar (ig åndteligen til mylla, alt efter dikens
djuphet och vidd, fall det ej fkulle fke förr,
an 30 eller 40 Sr derefter; ty ingen ting
kan bringas til fkyndefam rota , fom icke
förut blifvet fkickeliget, at efter hvart och
et regn taga häftig värma til fig, och utan
Händigt ombyte af våta och torka, gifves-in¬
gen röta ute på fältet, undantagande i fmået,
fom kan lått öfverfaras, och medelft måtte-
lig och lämpad fuktighet drifvas til erforder¬
lig värma, at vinna ordentelig röta (ej.

?• 5•
Ar marken af den befkaffenhet, at hon

bårer folket, och ej alt för mycket tråfkug
och vattenagtig , år höft at man aldraförft,
åcminftone ledan aflopsdiket år upkaftadt,
och förr ån man företager någon vidare dik¬
ning , afrödjer all befintelig fkog genom rot-

bygge,
(e) Joh. Brauner om åker och äng u Cap pag. 94.
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hygge, rånfar ut det fom duger til ved-och
gård/le , oeh låter afföra alt det öfriga, fom
ej kan lemnas q var til förrotnelfe.

Jag gillar tor ingen del deras fed , fom,
i tanka at fpara någon möda och at vinna
tiden T taga elden til hjelp vid en måflas el¬
ler annan lånkjords afrödjande , och påflår
med många fkål, at de händigt förlora firt
ändamål; dels derföre , at man åcminftone
4 eller 5 fårikilda gångor måfte antånda å
nyo, innan man hinner förvandla alt i afka;
dels ock derföre, at det ofta händer, at el¬
den på et ftålle fråter djupa hol i jorden ,
och på et annat åter brinner ej det fom
brinna borde. År fommaren torr, få for¬
dras härvid en tragen upfigt» på en tid, då
Landrmannen år fom måfl fysflofatt: Befyn-
neriigen i blåsvåder , då man har at befa¬
ra1 fkogseld , en fiende, fom med fitt här¬
jande ej allenafl kan tilfoea jordågaren en o-
botelig fkada , utan ock fatta hela Håradec i
rörelfe , at dåmpa fin våldfamhet. Åndteli-
gen förflörer man med et /like rödjande en
fkog,fom, at förtiga brån/le vid gården,dels
kunde tiena til bag oeli gårdesgård kring
denna nya egendomen; dels användas til kalk-
och tegel-brånneri , hvilket få mycket be¬
kvämare vid en måfla kan anläggas, fom
man der fållan har brift på ler, och fand fin¬
nes merendels vid laggarna, eller i någon af
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de nårmafte belågne backar , famt om tilgång
på erforderligit vatten år ingen tvifvel: Har
man ej tilfålle at afyttra teglet, få kunna,
til fkogens befparning , nödiga hus vid går¬
den der af upbyggas. Af de feta furoröt¬
terna, hvaraf ymnoghet finnes i måfiar, kun¬
de tjåra med anfenlig fördel tilvårkas, på
någon laglig, hardt vid måflan belägen, plats,
iivilket Smålåndingarne af egen erfarenhet
kunna intyga , fom med mycken möda,
utan annan affigt, upbryta , och til firia tjå-
rudalar fammanföra en myckenhet af defta
rötter. Men det våfendteligafte år, at elden
gör ända på en flor hop matjord , fom år h>
dan för af! växt. Man förebår gemenligen,
at afkan gör äkren frugtbar r och at fåledes
et, ehuru befvårliget brånnande, altid erfåt-
ter både möda och koftnad. Jag fvarar, at
få fker•; men til en tid alfenaff , emedan
aflcan, fom af Chemien år bekant, innehob
ler et Saf alkali , hvilkeft i haft och på en
gång drager til fig all fetman utur åkren,
fom federmera utblandad med vatten , väl
tilfkyndar fåden en ovanlig frodighet, men
i en eller några få årsväxter, aftvingar jor¬
den all muft och ftyrka, då en i grund ut-
magrad åker ej år få lått fatt i ftånd : Och
derföre lårer ingen, fom i flera år årnar åta
bråd , i allmänhet gilla et dylikt gödande,
emedan en härom okunnog Landtnian, fom
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i fä måtto fökt at blifva haftigt rik , får fe-
dermera använda all fin vinning på et frugt-
löft arbete, och detta oagtadt, kan fke hela
14 åren , förgäfves klaga:

Nec fritgem fegetes przbent, nec pabulä terrte.
Til vidare beftyrkandc af min fak, fkal*jag
anföra Herr Lagman BRENNERS följande
tanka härom : " Medelft brännande vilja
fomlige förbättra Myror, men fåclanc år et"
alt for häftigt lått, lom mera fkadar, ån"
gagnar , emedan mycket dermed fortares,"
fom kunde gifva fvartmylla. Om ock en"
Myra år torr, brinner den få långe åmne"
finnes, och fordårfvar altfammans. I gemen"
år eld et alt for våldfamt lått at nyttjas til"
hvad häidft jordfkötiel det vara må ; den"
lilla efccrlemnade a/kan lakas ut haftigt,"
och fvrrrar ej emot hvad det förtärde kun-{<
nat bringas til (/)!" Hit kan åfven läg¬
gas, at afkari, den man påftår vara fä nyttig,
til ftörre delen blåfer bort, få framt ej regi!
följer ftraxt på fvedjandet, då man har in¬
tet för den upbrända veden och använda
arbetet.

Andceligen kan ej eldens bruk vid åker-
fkötlel vinna Ikydd för fin ålder. Virgilius
må qvåda lå mycket han vill:

Steve etiam ßeriles incendere profuit agros ,

lä

(f) Vet. A cad. Handl for Sr jjfh3 qn*p, 203,
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(i pårtäs dock med fkål, at han har orått. Icke
M~\r\ fe% flit» r?e»ina nillfofol/a tirfon /S /lin

fom vid kårr och måflar, at den knapt ftår at
utrotas» Engelsmännen, forn eljeft åro ibland
de förnuftiga åkerbrukare , holla fig åfven •
dervtd, fom fes af Edinburgifka Transaftio-
nerne (g), och hvem vet icke, at det år of-
veralt brukeliget vid lvedjeland i Sverige och
Finland, b vilket ock framledne öfver-Inten-
denten, Ceremonie-Måihren afKongl. Maj:ts *
Orden famt Riddaren af Nordftjerne Orden
Herr Baron HåRLEMAN , fåfom ock Ar-
cbiatern och Profeftoren , famt Riddaren af
Nordftjerne Orden Herr LINNfEUS uti fina
inlåndika Dagboker och Refor , få ifrigt afrå-
da. Med få ord , förtjenar det, at uptaga
de /kål, fom anföras til fvedjebrukets for-
fvar. Det fåges nämligen, at hvareff antin- K* t

gen en outödeiig fkog år , eller ock en få 0-
tackfam mark, betåckc med fmåften och öf-
vervuxen med ljung , at den fvårligen kan
förbättras, har Landtmannen ingen annan ut-
våg at göra fig deraf nytta, ån at nedhugga
fkogen och bränna fvedje, famt deruti tå fådj
hvaraf han får en hårlig våxt, och efter några
år, et godt bete, fom åndteligen åter uttrån-
gcs af den öfverhanden tagande ljungen, un¬
der hvilkens fkygd frön af tall och gran åter

kun-
<rig) N;Q 7,
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knnna Mfig, och efter 20 å 30 år vara fårdi-
I i ge til et nytt fVedjeland.

Med få ord fkal åfven (varas hårtil; at o*
agtadt et fådant (vedjande kan for enfkilda
perfoner vara gagneligt , for närvarande tid,
år det dock i längden och for famfundet fka-
deligt, efter fom matjorden ovederlågeligen
måfte forfvinna : och faftån det icke nekas ,

at ju fvedjande in cafu -particuluri mäfte til-
flådjas, tror jag det likväl vara nyttigare at in

* genere infkrånkning må hafva rum , på det
frihet icke må förfalla i ljelfsvåld. Srörre de¬
len af all nu varande ftåndig åkermark torde
kanlke hafva ht urfprung af fvedjande r
Men at låta fvedjande hafva fit fria lopp, gör
en lat åkerbrukare : och Jfkulle fvedjande all-
månt vara tilftadt, tror man med (kjål, at få
fkulle kröka fin rygg at renfa en ftenig åker:

^ ; och låt vara , at marken vore ännu få obän¬
dig, fienig och otackfam , få kan den dock
fmåningom rödjas, jord föras på klippor, och
tilredas til en härlig åkep, om icke förr, dock
efter et Seculum , hvarpä Chinefifka hushåld-
ningen lemnar ofs tydeliga prof

För öfriget år handlaget vid mofiars röd¬
jande få väl befkrifvet af andra, at jag faklöffc
kan hårutinnan hafva all vidare möda befpard.
Jag fkäl allenafi lägga et til, fom jag ej funnet
i befkrifningarne : Om man råkar ftubbog
mark , der fkogen år et eller tu ib förut af

huggen

C* ^
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huggen och iåledes fvårare ün förr, då tråden
ftodo, at afrödja, tager man i /likt fall en gan-
ika ftadig /lång, binder et rep i lilla ändan,
re/ér flången up hardt vid flubben och roten,
ka/lar en öppen jernhake omkring både /lång
och (lubbe, farnt /edan med repet börjar at
draga, dä /åken har hg på /amma lått, /öm
om trädet döde ohugget, och man med båts¬
hake droge det ned. Efter fttibbarnes olika
tjocklek mätte man hafva flera /ådana hakar i
bered/kap, ftörre och mindre. År haken för
vid, kan man med til fats af tråkilar göra ho¬
nom dugcig och knipande.

§ 6.
Oan/edt en fånkjord, afden aldrabå/la arf,

ej kan upodlas utan dikning och rödjande, år
dock detta mödofamma arbetet fåfängt, om
jorden i fig Ijelf ej äger de egen/kaper, at hon
efter vattnets afrinnande kan blifva frugtbar.
Derfore fordrar all för/igtighet, at /edan man
underlökt om måjeligheten til aflop, man
då flraxt utan vidare åtgärd, gör /ig underråc-
tad om /ånkjordens inre natur, til undvikande
af all fåfäng koflnad ; ehuru man tycker fig
hafva goda /kål at påftå, det ingen fumnig
mark år få flerile, med mindre den icke /kul-
lckunna hjelpas til någon frugtbarhet, antin¬
gen af gräs eller låd , genom tilfafs af annan
hårtil tjenlig jord ; I hviiken håndel/e likväl

någon
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någon kundfkap behofVes, få vål om lånk*
markers åtffdlliga befkafferihét, fom den åt«
fkilliga inblandning de i anfeende hårtil er¬
fordra. Beträffande inblandningen, rnårkes
i allmänhet, det Ladugårds godfel ingalun¬
da hår fynes nådig , emedan lånkmarker,
då de få multna, och undergå en riktig för¬
vandling, aga ofverflådig fetma, hvilken lå-
fom en god gödning, med mycken fordel,
kan utur tråfk och kårr uptagas och /på up-
brukade åkrar foras , då man deremot kan
låta Ladugårds göd/len på ången vifa fin
kraftiga vå) kan, til defs uphjelpande och flår-
re frugtbarhet.

i 7■
At i fynnerhet ucmårka en fånkjord ,

fom år af den båffa egenfkapen, torde fordra
någon laggran eftertänka. Upmårkfamheten
hårvid bor tvifvelsutan ffållas pä (jelfva jord¬
månens natur, famt de födande delar, hvar*
af han beffår. Och emedan vattnet ganfka
mycket bidrager til orternas näring, vore åf-
ven onfkeligc , at hår kunna utfåtca huru
mycken fukrighet hvarje jordmån bår inne-
hafva, til befrämjande af tjenlig våxc» Man
har funnet torf af fånkjord, £ quarters cu-
bic, våga 3 lod; men når fanima ftycke fått
iiffupa iå mycket vatten det kunnat behålla*
har vigten blifvet Jod, och fåledes hade
Vattnet åkat tyngden nåffan til J delar {b\

B Hof-
(b) VctrufJi.tiatidl. Sr p, 20$,
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Hofjunkaren Herr Baron BRAUNER i fina
vackra tankar om åker ocb ang , yttrar fig v ål,
fom fkulle man kunna Huta til en lånkjords
inre dygd och godhet, af de tråd och bufkar,
fom derftådes våxa: Men han vidgår ftraxc
fjelf, at de åro ftundom blandade med hvar«
annan, och at man fåledes deraf ej bör gö¬
ra lig någon fåker /lutfats (/). Den Ikarpa
fyran, fom på defia fiallen åto måfi: rådande,
villar en ehuru forgfållig upmårkfamhet, och
vilar i de hår förekommande orter förnåm-
ligafi: fin egen vår kan. Det år låkert , at
Menyanthes LINN. Flor. Svec. 163. Ranun-
culus 458, Sisymbrium 552 Ledum 341,
Cada 744. Drofera 257. Perficaria 320. Spha-
gnum 8Ö4 Rubus 413. Andromeda 335. Vac-
cinium 312. Eriophorum 45 Scirpus42- med
flere, fom i denna jordmånen hafva fina na¬
turliga hemvift , gifva tilkånna en ymnig
fal ta 5 men laken år hårmed icke aldeles vun¬

nen, emedan alla falter och kalkagtiga jord¬
arter ej åi o födande kroppar för våxterna,
utan bidraga endaff lä'om nödvåndige infiru-
menrer til grödans befråmjande, i der at de
attrahera pingue, förtunna det. och gö>-a det
med värnet blandhart, at det, fom en låp.\g-
tig fin materia, kan genom vårman til näring
iipfordräs i plantornas fina fibrer. Chemifka
förlök efter vår, för detta, fiora Ghemici,

Lands-
CO Pa<r.j>7.
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Landshöfdingen Herr URBANT HJERNES
förefkrift (A), torde ineddela ofs all den vifs-

\ het beträffande funkjordars inre halt och god¬
het, fom åtfundas.

Man tager en fur jord otur tråfk eller
karr, hvilken någorlunda torkas, och fedan
utlåtas med fjudande vatten , då luten ex-
halérad med en lindrig varma, at allena fl: %
år qvar, får iugt och fmak fom gammal
urin. LUaraf flutes , at hon innehåller et
uriheuft ffygtigt falt, hvilket ån vidare ftadfå-
ftes genom följande /örfök' med reagentibus:
i:mo Når fpiritus acidi^ fåfom viäriis, fåle¬
peters - och kokfåles fyra, flås til ofvanbe-
målta lut, (ynes ingen andring.

2:do Saltartari uplöft, blifver något grum¬
ligt och tjockt, då luten dertil flås ; åfven
få nitrum fixum,pottafka, andra alkalia fixa.

3:tio SpiritusJalis ammoniaci, iå ock urinse,
r blifva af luten grumligc.

4:to Lacmus vatten blir klarrödt.
5tto Harts med fal tartari uplöft blir hel
tjockt och grumligt.

Alla defla förfök gifva oflridiga prof af en fy¬
ra, fom luten innebafver , hvilken dock ej år
få ren, at hon ju icke med något alkalinum år
'förbruten, hvilkets fidflnåmdes nårvarelfe föl-

* iande fått intyga.
B 2 i:mo

(A) VRRAN HJERNES anleäru til Mineraliers
ejterlpbrjande 2 Flocken pag. 279»
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i:mo Soluth mercurii fiiblimti blifver af IiH
ten något längfamt förundrad til en opal
fårga. A i

2:do Solutio Vitrioli Cyprici blir grumlog,
grön cum Hoceis.

3:rio Vitriolum mar tis eller Jern-vi&ril blir
dunklare.

4:to J2VY\jolution uti jfkedvatten, något di-luerad, blir brunguhl.
5'.to Syropiit Violarum blir, då denna luten
ti '/lås, något gronagtig.

Sådana ändringar, lom vid defta förföken vifl
fig, bevila åter helt tydeligen , at i ofvanbe-muite lut finnes åfren et Alkalifkt flygtigt fält.Men utom dcfla cvånne fimple fälten finnas ock
i henne et medelmåttigt fä!t,fom år kokfält ar¬
tigt, hvarom följande tvånne förfök vitna;
i:nio Solutio Luiue cum aqua förtig dituerad ,

med deflillerat vatten , biifver af luten
ftarkt opal färgad.

2tdo Bly fickers folution uti deflillerat vat¬
ten, blir hvic-grumlog och prascipiteras.Åt vidare luten, utom defla fälten,ånnu inne¬

håller et annat fak, blandat af acido och alka¬
li, bevffes af följande 3:ne föriök :
i:mo Scarifi reguli antimonii uplöfle i vatten,
hlifva af loten förändrade til en brun fårg,förutan fhncklc/ttn floccis.

s:do O/låckt kalks-vatten gifver ingen än¬
dring.

3:tio Ej
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3:tio Ei eller fvafvel med oflåckt kalk uploft.
Hvilka förfok vifa , at uti luten år något me-

T

delfalt; ty om antingen acidum eller alkali do¬
minerat, få Ikulle fåkert vid detta profven för¬
ändringar vifac ftg.

Ehuru en del af detta forloken gifva tåm-
meligen tydeliga bevis til falis volatilis nårva-
reife, få kan det dock på följande fått ånnu no-
gare utforfkas, då , genom deftillation, dec
alkalilka vålendet blifver utredt, eller ock dels
copia genom eldens kraft okad, antingen dy-
medeltt, at den i jorden inneboende fyran for¬
enar ttg med nigra flera jord-och oljagtiga de¬
lar , til at conftituera et lådant ffygtigt alkali,
eller ock,at en faftare combination fker emel¬
lan de åmnen , fom redan förenat fig til et
Sal alkali.

Om 12 unts af denna fånkjorden dettille-
I ras genom Retort, med behöriga grader af

vårma , bekommer man en rödguhl fetagtig
våtfka, nåffan af famma belkaffenhet fom en
Spiritus Ligni Juniper i. Uti Retort halfen kan
man le et tecken af något 5al volatile. Denna
liqueuren vågde, då forfåk giordes, 5* unts.
Och efter famma mull ej var lå mycket tor¬
kad, var fmaken något lindrigare, ån den plå-

v gar vara i ofvanberörde Spiritus. Forfoketmed
reagentibus håller följande prof.
i:mo Spiritus vitrioli ,* nitri och Jalis commu¬
nis fråfer något med denna jord: orlaken,

at



) 22 C QX2)

at ej någon ftark fråfning jflcer, år, at den¬
na liqveur år få mycket rned vatten dilue-
rad, Med acetum defiillatum Jfker ock nå-
gon fråfning.

a:do Alonvattnet blifver deraf tjockt.
3:tio Mercurius Jublimatus prxcipiteras -
ftraxt hvit.

4: to Solutio Lun<z åndras intet.
5:to Saccharum Saturni blir ock hvif.
6:ro Jern-Victril blifver dunkel och mörk¬

brun.
yjmo Solutio wartis uti aqua forti diluerad
blifver något mörkare.

8:vo Vitriolum Cypricum får en Celadonner
fårg , och Solutio veneris något grönare,
med liter fkum ofcanuppå.

9:no Salta alkalia fixa 9 '[piritusfalis ammonia-
ci och Jpiritus uritw andras intet.

io:mo Luten af Scoriis re^uli antimonii blif-

n:mo Sulpbur nplöft och oflåckt kalt, blif¬
ver gult och tjockt lomen ågge-gula,men
afSalTartari uplöff, mycket klarare.

12:010 HartsJolution åndras lirec.
13.tio Lacmus v i (är tig litet mera röd, och
tvårt om Viol-Syrop blir helt grön.

Om alla deffä prof nogare betragtas, finner
man få val af detta produceradeJal alkali, fom
denna liqueurens gula fårg, at jorden år oljag-
tig och fet, hvaraf göres det/lut, at når den

ver fammaledes oförändrad.

öfver-



) 23 (

Åfverflödiga fyran år genom vådret affkildt,
hon då innehåller de åmnen , fom bidraga til
våxternas frodighec, och det ånnu mera, fe-
dan jorden, efter vattnets aftappande, fått til-
fålle at fullkomligen multna och til fvartmylla
förvandlas , hvaraf hon ofelbart bekommer
flere oljagtiga och nårande delar.

§• 8-
Gaslera åren lera , fom dåndigt innehåller

mycken fyra , blifver vår afminda fuktighet,
hvilken gör henne yfvig och galande: År åter
luften torr, få fkapa Soldrålarne på dels öfre
yta en denhård fkårpa, genom hvilka inga våx-
tcr kunna trånga fig: Hafva de förur vunnet
den högd , ar ' j ken kin nyttja luften ^ lå
hindra^ likväl härigenom all gemepfk. p med
roten och den fuktigare jordmönen , hvaraf
de fnart bortvifna. En fånkjord, fom blott
beflår af lådan lera, år merendels ganfka djup,
och fynes fåledes ei allenaff odugelig, utan ock
farlig, emedan år/killiga beklageliga exempel
i Dalarna, Norrland och annordådes, intyga,
ar fkorpan ofta fprucket, då folk eller bcfkap
gått derpå , hvilka , utan at kunna frålfas,
r åd låtta lifvet til i en afgrund af gortja (7)
Underdålles denna lera Cheinifka prof, finnes
hon vara aldeles faftlös (wj, och fölgagteligert

orjeri-
(/) jf0H.G0n$. WÄLLERIl Mineralogiep. 19.
O») ibidem.



) 24 (

otjenlig til växters närande, men torde likväl
af naturen Ijelf med tiden kunna förbättras,
<då vårfloder och regnvatten hunnet ifrån hög-
låndare orter ditföra en erforderlig mycken- j
het af annan jord, fand och grus, fom, blan¬
dade med leran, hindra, at hon ej i torka får {
packa flg, och, enligit fin natur ^ blifva hård
fom en tegelften. De växter och orter , fom !
flraxt hår börja vifa fig, bana vågen åt andras j
upkomft med lin undergångoch efterlemnade j
fvartmylla , tillika med åcfkilliga andra löf,
qviftar och gräs, fom af vädret ditfkickas, blif¬
va qvarliggande , och til fvartmylla förvand¬
las, hvaraf åndteligen leran med en frugtbar
yta ofverdrages , fom på lika fått vinner årlig
tilvåxt. Tiden vinnes, och detta går lå myc«
ket fortare, om man har tilfålle at h jelpa natu¬
ren med beqvåmligt aflopp, då (edermera, ef¬
ter vifla tiders gråsbårgning, en flik vall med
fordel åndteligen torde kunna upbrytas til en
åker, fom rikeligen, om ej forr, dock åt bar¬
nen betalar fådernes arbete och koftnad.

Sankmarker, fom beßa af idel maßeford y
hvarunder Botanici räkna Lycopodium, Spbagnum,
Polytrichum , Hypnum, med flera, fom i 7. §-
åro upråknade, åro i vårt r-ike ej fåll fynte, och
har jag fjelfderaf fedt åtfkillige i Geftrikland,
i fynnerhet vid Gyfingebruk. Uppå dem vä¬

xer



) 25 ( (SS9
Xef en myckenhet af Rubus LINN. PL Sv*
415. elier hjortronris, hvarföre dc gerttenli*

'

pen af Landtboerrte kallas hjortronmMar. Dö
åro på många Hållen få djupa * at man ofta med
en eller flera Hunger tilfammanhåftade, livar*
thera af 3 eller 4 famnars låjigd, nederHottå i
den lofa måffan , ej kan träffa något! Hadig
grund. Den ånrtti oruttnade och pipige mås*
fejorden, hvaraf de beHå , har faiiima egen*
Ikap fom en fvamp i genom Hna fmå londhåt
uparager hon våtfkan från nederHa båtenen til
ofverfla brynet, på lamma fått, fom man fer
Vattnet upftiga ifrån foten til fpetferi af en låd-
keftöpp, då han Hålles på en Våt tallrick eller
fat. I följe hvaraf upodlingen blifyef hur få
mycket hefvårligare, fom matt mSHe gora fis*
ra och djupare diken ån i §. 4. formule år. Hår*
emot fker rådjandet med lått möda , tör det!
lofa jordmonert fkull , uti hvilkentrån ej fiilf
iia någon Hädga med fina rotter, öch de bu*
fkar, fom förekomma , låta merendels up*
rycka Hg med blotta handkrafter. Sielfvä
turen tyckes hår (åtta Hg etnot det få fkadeliga
brännandet i dock vet jag en eljeH nog erfaret!
Och förnuftig åkermän , fom, i tanka at kom*
fna til matjorden på dettü låttet^ i flefä Sit få*
fangt férfpilde fin ädla tid. Defla-arter af må(?t
åro 1 Hg fjelfva icke fårdeleS faftfullä^ Och
ta derforc genom Hn förvandling icke Hor f6f*
ékning på ivaitmyllä ;Meli fkall efi lådan funk*

B I jord



«5® )«( Isar i
....

f ,

jord förvandlas til åker, 13 måffe det jfke ge»
nom en inblandning , fom kan befordra måf
fans förruttnelfe, Jag nekar ej, at detta, i föl¬
je af erfarenhet, beqvåmligen låter fig göra
genom fand eller mårgels påförande : Men
Mojorden år hårtil den båfta, i (föd af Herr
Profdior IHRES förfök, fom nyligen vid
Sandbro dermed håfdat en flik fånkmark, e-
nicdan hon båttre, ån annan jord , trånger fig
in i måflans fina löndhål, hvaraf de tiltåppas l
och hindras ifrån fin vanliga gemenfkap med t
fria luften. Den utur diken upkaffade måffan,
hvilken förmedelfl torckan vuxit tilfammans
i klimpar , bör vål fönderhackas och blandas
med den påförda Mojorden, då man lårer för¬
nimma, at den nårmaff underliggande måfian
förd börjar rutna och förvandlas til mylla.

En förffåndig tilredelfe gör åndteligen
denna måflejorden til fin frugtbarhet likare en j, r
trådgårds- fång, ån en åker, emedan hon bår
dubbelt frodigare låd : hvarfore man ej hår i
början får utfå mera ån halfparten emot van¬
ligheten på gammal åker, Herr Profefior
IHRE har,på et fiycke af en fådan lånkjord,
låtet föra och utbreda fand, hvilket åfven haft
fin goda vårkan i anfeende til ang: Gråfet,
fom han til et förfök der låtit våxa, har ej blif» f
vit fårdeles högt, men defio fetare och ymni¬
gare : Et flycke, ej aldeles få dort fom f fpan-
land , har gifvet 22 vålmar hö , til fförre de¬

len



len beftående af våpling : et klart bevis til en
fet jordmon. Nu, ehuru, fom ofvanföre fa¬
des, denna flags måflejord icke gifver vid fin
förrotnelfe den ymnigafte lvartmylla,lå råcker
den dock få mycket längre, i farorna propor¬
tion fom måHan år djup : Ty alt efter lom
brynet förfvagas , får det ny förfrilkning, af
den mull, lom inunder okas och blandar fig
dermed. Men deremot kan denna åkertågt,
då hon ej med tilråckelig kunfkap foretages,
Inart göra en förmögen Man fattig. Prof der-
på vet jag vid et Bruk i Wåfsmanland , der
ågären hade för några år fedan behörigen lå-
tet dika, men nåftan dyrt , emedan han gif-
vet i66re Kopp:mt famnen : Afloppet, fom
föll uti en ej långt derifrån löpande å, var för-
fedt méd en 40 alnar lång llenmur, at det ej
/kulle falla igen : Imedlertid blef dikesmulleri
liggande på åkrarna i fin ordning, utan at, på
iöreikrefna lått, vara lönderhackad , och med
Snågpt annat upblandad : Det var fåledes omö-
jeligt, at få någon låd , der icke en gång et
gråsfirå kunde våxa : likväl hade den använ¬
de koftnåden redan beftiget fig til 12000 Dal.
K;mt > och har vederbörande , af cn lä koft-
bar £åfånga,ån i dag ej njutet den ringafte nyt¬
ta. Man kan imedlertid lått förefiålia fig, at
den vid utgifter altid lå varlamma allmogen
med mera föragt och åtlöje anfedt detta arbe-
bet, ån med luft at i flika dyrbara diken

dråi*
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fjrånka Cm kära mynt, utan hopp om Ikörd
Och r.öiagtig ränta, Efter giorda förfök, k n
man med mycken beqvåmlighet och fördel
betia! a fig af denna måflejorden i köket fåfom
brånntorf, vid bakande och annan matred-
pinq;, emedan hon beflår af halfrutnade vege*
jahilier, fom gerna brinna , (amt meddela
ftark och ftadig vårma. , Men efcerverlden lå-
rer icke racka ofs för det vi upbyånna deras
gödning, utan fnarare,om vi började at plan*
tera fkog, Wil man åter an vånda fådane måf
far til äng» fä gör man fördgtigaft, at deruti
få iådana grås/lag, fom ålfka fogtig jordmån i
lafom Alopecums LINN. Fl&r. Sv, ya.
100, Fptlobwm 30^.

§, 10,
Gungande och fvigrande lånkmarker be-

Vffa tydeiigen, atde dölja en myckenhet vat-
ten vid nederfla bottnen , fom af åtfkilliga der
befinn liga käilfprång torde härröra. Deras nå*
gorhinda torra och hrnkbara yra gifver likvåj
a redning ar tro, det flika güng-fly ifrån för-
fta början tilkommet afqvidar, löf och gras,
fom på ofverfta vattenhrynet förlt famlat fig
til den myckenhet , ac deraf fedan vuxet en
fott-hoime, fom årligen vunnet tilökning, an¬
tingen af andra dylika, eller af flera anftötan-
de örter och växter, hvilka, förvandlade tif
fvartmylla, gifva en ymnig näring åt myrlåf-
ven Scirpu UNNn- Fl, Sv. <fZ, fom med
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fharüm upvåxer til tufvor ([n) , at åndceligeft
hela tråfket håraf, fåfom med et läck blifver
öfvertåkt, hviiketalt mer och mer ftadgarfig
på djupet, och framalfixar vide, fålg, hjolfter;
En djup dikning för afloppet fordras fåledes
nödvändigt til fådan iånkiords förbittrande,
Bedå kringliggande orter af leragtig jordmån;
få år otvifvelagtigt kra den förda fyllningen i
grunden, emedan bottnen i alla kårr altid be¬
flår af lådqnr fom högderne (o), hvarföre af¬
loppet, efter alla Hydrauliska principer, ej be-
höfves djupare ån en half aln under lerbryner,
då vatnet, fom i det of vanpåliggande torf-eb
Jer niåfs- hvarfvet finnes, har nog tilfålle , afc
efterhand, filas ned i diket och genom detfam*
ma bortledas, Stråkdikningen torde hår falla
belvårlig, för den blöta gråsvallens fkull, fom
gifver fig undan och med möda genomfkåres
atfpadan; hvilket latt kan förekommas,genom
Herr Lagman BRENNERS upfinning af en
lija , inrättad fom en fticklåg, med tvärfkaft,
hvarmed en karl (kår genom fvålen 4 å 5 fkår,
fom man vil halva diket bredt til, emellan hvar-
dera \ aln ; fedan fkåres med famma Hefåg^
tvårt öfver, åfven til % aln, eller at fyrkanten
blifver fom en tolfdalers plåt, dåhvarjelå*
dan fyrkant lyftes beqvåmjigen up medderpå
flående gråsfixån, hvilka altid våndas nedåt til

förrut*
(n) yåmnfor Bibergs Oecon. Nät, jf, (f,
(q) BRAUNER m Sker oeh % fetg. $1%
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fårrutnelfens båttre befrämjande (p). Upbland-
ningen fker med hvad torr och mager jord fom
behagas , emedan hår finnes förut nog och
tilråckelig fetma.

Sånkjordar, fom i fin inre qved åro haf>
vande med många rotter och furuflubbar, fö¬
rekomma mycket befvårliga, emedan deflaej
utan (for möda upbrytas, hvarmed likväl vin-
nes en ganfka frugtbar jord; för det tilråckeliga
ämne hår finnes til fvartmylla, i fynnerhet om
man, efter updikningen, vil lemtia måflao n&
gra års råderum til förruttnelfe , famt påföra
grus eller (and, llålfl lera, fom fnart åter fig
ned och blandar lig med det förra. 1 At uptaga
och genom brännande rödja flika morafsdulla
måffar , fäfomr det genaflé medlet, har Kyrko¬
herden ISAC. BRENNER i Storkyrå förfam-
ling och Öfferbotten, gjort förlfa förlöket år
1661. Hans Son, Aflefloren i Kongl. Antiqui-
tets Collegium Herr ELIAS BRENNER, fom
föl jande året Ijelf fedc ffugten deraf, berättar,
at fex (lindrigt korn , fom hans Fader på en,
Jåledes tilredt lånkjord, utfådde, förbåttrade
fig til et helt ovanligt (lag, i det lå vål halmen,
lom tjelfva axen , växte ovanligen flora. Til
längden befunnos vål axen efter vanligheten*
men til vidden voro de ovala, och lika til (kap*
nad och ftorkk med et medelmåttigt hönsägg.

Sjelf-
fp) VettiHandlfJbr år ij)Q> /*<2^49*
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Sjelfva kornen Tuto ej i vifla rader, fom aftnars
vanligen fker, utan i en fullkomlig oordning
nåftan utanpå hvarandra,tätt tillammans trång*
de , och i hvart ax räknades några hundrade
flora och vålinogna korn. Jag gillar hårat, at
den öfverflodiga fetman, och de Alkalifka de¬
larna i afkan gifvet naturen anledning, at på et
fä underligt fått fjelfsvåldas. Då detta kornet
federmera fåddes, lä i denna, fom annan jord,
växte axen på vanligit och ordenteligit Halle (
Exempel gifvas ock, at 1697 en Bonde i Pal-
damo och Polongajertvi i Finland, på Kyt6
land utfädt 10 tunnor råg,och upfkuret 2000.
art hvilken Spanmål ännu 1718- några fkylar
ikola flådt iSkogen orörde, dem de få kallade
Kivikaner eller Sillar dåuttröfkat (r).

§- 12t
Andtellgen träffar man ock myror, fom fatt

fig tilfamman-af Sjovrak,fina tråd-och gråsrot-
ter, lamt rödagtig mäfla, Svbognum LINN. FL
Sv. 864, hvaraf jorden gemenligen fynes röd*
brnn, når den blifver torr, och år mycket lått;
Den Händiga vätan hindrar formultningen och
okar måflan årligen. Hår träffar man ej andra
dugeliga växter, ån ljung och pors , lamt un¬
dertiden vantretna mahrtallar. På en fådan be-
hörigen updikad lånkjord föres och ntbredes
fand, fom med en förundransvård fkvndefarrr-

het
(q) HlÅR NES 2, Flock pn%. iys.
(r) Vett. Acaä. BatidL 4- Qu* ar 1742.pag.
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her förvandlar alt til fvartmylla* Herr Lagmåft
BRENNER beråtfaröm den nyrta han flraxi
början af en dylik' upodlad fånkjord erfaret *fåledes: "Alt hvad jag kodat på denna lilla my-
"ran, med Mans och håfledagsvårken, godfel,
"(hvilken likvål lä hår, (bm i andra iånkjordar
"lynes onådigt land eller annat, diger i det
Haogfla til 70 Dal. K:mt, deremot här hon til
"det ringade, i ßd och ho, redan betalt mig 300
"Daler, ß at hon vål lonc m6dan,öch upmtin*
"tradt mig, ät på dylika lått upodla flera hår-
4|tils aldeles onyttiga måflar (s)>

§. T j| •
l flod af all erfarenhet > åro de tråfk och

/ank jordar i lynnerhet fordelagtigafl at upodlas
på hvilka ahllkog gerna våxer , och halva, til
6fre matjord , Ivart och brunnen mull, lamt ej
långre til leran, ån atden kan updikas til bland¬
ning med myllan. At våra hogder tilforene
ågt fltc villa måttaf fvartmylla, fbrti fmåningont
aftaget och åndteligen på år/killiga orter alde¬
les lorlvunflet, år på många fått bevifligit. Merl
når nogare efrerfpanas , hvad åmnen finnas i
våra fanka tFåfk,myror öch måflar, tråffasder*
hvad på hoglånca orter förf varet. At den i
dålderne liggande nedflutna fvartmyllart med
tiden /kall mififkaS, kan man få mycket min¬
dre féreflålla dg, lom hon årligen måfle förö¬
kas, dels af egna våxters förmultftaflde, dels

• .. • v;, " ■ af
(/) Vett, tfanälißr ar t?fp. J Qu.pGfr2Q?<



, ) 33 (
af andra nedblåfta grås, barr och löf l hvarfil
kommer , at de snidande bl 2svad ren ej hat4
hafva la öppet tilråile, at bortföra något, (om
antingen redan i Ijelfva varket år fvartmyllä,
eller med tiden dertil kunde förvandlas. Jag
nekar ej, at jorden fjunker tilfammans och
fåtter fig, då vatnet nyligen år aftappac,
hvilket grant kan mårkas i diks-bråddarna;
men håraf följer ingalunda någon våt k lig

I minfknirg, Sådane fånkjordar, nå de blifvit
I vattenfrie, och innefiående fega fördårfveliga

våxter upiölte, gifva en ymnig våxt af både
låd och grås, och blifver deras varagtighet A
mycket plHceligare , fom fvartmylian år be-

i händig.
Lera bår ganfka hrid och mjölrik fåd»

Man föreflållér hg gemenligen , at en Tunna
I Såd år en Tunna Såd , utan at hafva affeende

på fodfle-jorden ; men om man våger en tun»
na fåd, fom vuxet på fandjord, och en tunna,
fom af lera år framalhrad , flcall man finna få*

. dan åtfidlnad , at den fednare år i* ja ofta
a Lisp. tyngre , ån den förra. Men Ikall le¬
ran ej bedraga fina idkare, bör hon utblandas
med fådant, iom i torra år kan göra henne
mor och los, famtj dåförmyckec regn filier,
fkickeljg at affila den öfverflodiga \ åtfkatu

I Sand, gröfre och finare , år hårtil ej c t jeni ig,
hvartil Svartmylla och gråsvald både af fum-
plga och torra orter kan låggas, dår iådane

G ..v förut
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förut ej tilråckeligen finnes. Den ymniga
våtlkan , fbm ligger på båetnen i all, ehuru-
vål epdikad, fånkjord , utdunftar förmedeld H
loivårmans pådrjfvande, en ftadigvarande fuk¬
tig ånga på lådesroten; hvilken dyrker hen¬
ne emot torkan , fom på andra åkrar , i fyn- (
nerhet om de ej åro på férenåmda fått blan¬
dade, gor laden i fortid guhl och vantrefven.
Man har vål af erfarenhet funnet, at då man
den ena fommaren upbrutet en lånkjord, har j
man följande våren derpå kunnat utfå korn
och blandfåd, med tåmmelig fördel; men all
forfigtighet tyckes råda , at man år upinårk-
fam på fjelfva alf-och båtten-jorden, foni,
nyligen kommen utur fitc urgamla ide, ej plå¬
gar vara fårdeles god och redig , utan for¬
drar gerna fin ruma tid, at vål förmultna,
under åifkilliga våderfkiften luttras och re¬
nas, af fölen och luften torkas och befrias ].
ifrån en urgammal och fkadelig fyra , fan t
iåledes göras Ikickelig til en frugtlam börd:
fynes derföre vara fåkfad, at låta en fådan , j
mark då dikad några år, förr ån man deraf
tilreder en riktig åker för råg och höftfåde.
Hår vil man dock för ingen del betaga en
förnuftig Landtbrukare dels eget omdöme,
grundat på omdåndigheterna och jordens åt-
Ikilliga beskaffenhet, lom torde genom vår-
utfåde fnarare forfåttas i et godt och bruk-
bart dlftånd, I fynnerhet har man mårkr,

at



) 3S (

at Ärters utfående hårtil fram för alt annat
bidrager, hvilka, tillika med allehanda jord-
frugter, fäfom rofvor , morrötter , palfter-
naekor och Potatoes hår gerna trifvas. Vår-
låden, den man i början utfår, bor til en
del heflå af rent korn , til en del af bland-
f-d, med den jämkning , at til två Tunnor
rent korn lågges en Tunna hafra. Jorden
tilredes i bårjan utan plögning, på det fåttet,
at den upkafhde diksmullen utfprides, harf>
vas och v 41 fönderhåckas på de fmala åkrar¬
na, hvaruti laden våxer ganfka frodigt och
öfver all förmodan : arbete och koflnad fpa-
ra~, och gråsvallen måfte likafult, efter for-
fta eller andra bärgningen , genom förrut-
nelfe taga affked. Så långe lvartmyllan ej
år blandad med tilråckelig lera, måfte man
tilftå, at halmen år vål frodig, men kårnan
fvag och Ao ; derfåre , i fynnerhet når man
vil utfå råg, år båft at låta påföra lera 2 el¬
ler 3 tum tjokt , om hon ej tilfylleft kan
hemtas utur diken : Skörden Ikal vifa , at
det hillkomligen lönar mödan. Man har haft
den fåtrnaden 1 at, uti en fåledes beredd å-
ker, råkna 20, ja 30 ax efter kornet,lå vål
råg, fom korn, då det haft rum at fprida
fig ut: hvarföre man ej hår bor utfå mer ån
heitren emot vanligheten på annan jord. En
dylik upodlad fånkjord kan i 4 a 5 ^r å rad
med lika nytta belås och bårgas, innan 0-

C 2 gråtet
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pråfet fager ofverhanden och hon behöfver
hvila. Häfdas hon väl derpå er är, lom mnn
.le nar henne til trade och förfriikning, blif-
vcr jorden ledermera lika munter och frugt-
bar. Man finner fåledes i en fiimpig mark,
lom väl odlas, anfenliga förmåner, hvilka
man fåfängt väntar sf gammal åker, och fem
mångfalt erlätta alla använda påkolfnader.
För öfrigit lårer tiden och jordmånens he/kaf-
fenhet nogfamt undervifa en förfökt åker-
man, huru Inart han får minfka antalet af
de många diken han med koftnad upgråfvet,
och kan fke i hela 6 åren varet nödfakad at

underhålla, lamt när han med låkerhet kan
anfe denna fin nya åker , fom gammal och
tilbrukad jord.

§. iA.
Ehuru tydeligen man utaf alt detta fö¬

regående kunde /luta til en få väl allmän
fom en enfkild fördel af denna (lags åker-
tågt , lamt deraf upmuntras at använda all
fin ftyika på et /likt arbete , torde likväl
vara nyttigt at beflyrcka faken med några
lyckeligen hårtitinnan giorda förfök, dels til
vidare efterråttelfe i får/kilta förefallande mål,
dels at lämpa fig efter den 1vaghet, fom all-
månt regsrar menighetens finnen, at de hål-
dre följa andras efterdömen ån de båfta lår¬
domar.

De mig bekanta, fom i Uplands Lands¬
höf-
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håfdingedöme, med få lifliga lom goda exem«
pel förelyft allmänheten i detta ämnet, b6ra
ei eller utan allmänt beröm nämnas. Vice-
Prxfidenten och Kiddaren af Nordfljerne Or¬
den Herr Baron BIELKE har, uppå Löfda
uti Funbo Socken, nu uti flera år vårkeligen,
och til mångas forundran,vilat, hvad en fism-
pig måfla kan duga til, då den rått handteras.
Herr Profeflor IHRE har med mycken koffc
nad och arbete vid Sandbro Sätesgård i Biork-
linge Socken > på en måfla 53 tunneland flor,
forfökt atlahanda /lags fäd, med anfenlig fordel
och nytta, famt de fsu tan upodlat tvänne an¬
dra af famma befkaffenhet med dem, lom i 9
och 10 $.§. åro befkrefna. Öfverffen ochConi-
mendeuren af Svärds Orden , famt ExtraorcL
Envojéen i Dannemark Herr Baron OTTO
FLEMMfNG har upodlat flora Rycken af la¬
dan fumpig mark här i Upland. Hof-Junka-
ren Herr Baron BRAUNER , har ock i detta
Rycket ådaga lagt erfarenhet och irifigt, hvar-
om vidare hans , af ofs, åberopade Bok kart
Mfas pag. 112. Kammar-Herren Herr CARL
De GEER , har vid Strémsberg låtit uptagä
en Sänkmark 22 tunneland flor. Secreterarcn
Herr ASP har vid Vitculsberg uptaget en my¬
ra om 3f tunnors och några Kapplands, utfå-
de. Provincial-Ingenieuren Herr OLOF GER-
DES uti Tierps Socken , har där, på allmän-
ningen, med arbete belagt en måfle af 34 tun¬

nor»
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nor. H?rr Bokhållaren STRÖMBECK vid
LöfBa, häV uptagit et lika Bort Bycke af fam-
ma allmänning. Herr Doftor FÖRSKAL, då
han 1747. var PaBor i Tegelsmora , började
åfven låta dika en anfenlig fånkjord, hvilket
arbete ånnu ingen vågat fullgöra. Herr Prob¬
ien WESTBACK i LöfBa, har i fynnerhet
hårutinnan haft både möda och koBnad ofoard»
Och fom jag i tvånne års tid haft den fågnad,
at vid flera dylika af honom anBålda åkertåg.
ter vara når varande, och fåledes ågt goda til-
fållen , at inhemta åclkilligt fom dervid bör i
agt tagas , hoppas jag, det Mine Låfare ej o-
gunBigt nptaga, om jag til beByrkande af det
föregående, hålB derom aflemnar en kort be-
Ikrifning.

År 1744 började Herr ProbBen at odla en
MoBa 140 Tunneland Bor, Brude-måffan kal¬
lad. Elmge By tilbörig uti LöfBa Sockn. Den¬
na Såiikmark var mitt uppå 3 alnar högre ån
vid laggarna. Mitt uppå til 15 tunneland fun-
ttos hår och der Imå vantrefna tallar, men vid
bråddarne voro bulkar och fkog öfveralt.
Ganfka många i gyttjan förborgade lågor och
furo-rörter giorde rödjandet både befvårligit
och koBfamt.

Jordmånen beBod af idel lerbätten: på
fomliga Bållen vid Laggarna fants £ qvarters
djup fand öfver leran, famt på öfre kullan 5 å
6 alnar halfrutnad och fammanvuxen MåRa

och
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och Porfs, fom närmare lagfarna min/kades
til i alns djup, då antingen lera eller fand bör-

f jade vila fig. Detta Tråfk har i alla tider, i
fynnerhet kring laggarna , varet få iånkt, ac
åcfkillige kreatur der drunknat. Utfallet ha¬
de Ijelf-va naturen tilåmnat, men på et långe
håll, fom 1 en dåld flöt fig B alnar djupt, då
man förft måffe bryta fig igenom et ganfka o-
hyggeiigit kärr 300 alnar långt, hvars båtten
beftod af lera, upfyld med ganfka flora och

. många lienar. Aflopps-diket giordes 2^ aln*

djupt, 3falnbredt, åfven til 300 funnar, 1
ijelfva måiian af famma florlek, och kofiade
detta arbetet nu flrax i början in emot 1000.
Daler K:mt.

1745 och 1746 var ej annat af göra, ån at
genom fkogen frän Laggarna bryta diken, få
godt man kunde , hår och der några tufende

; famnar, at vattnet måtte afrinna och platfen
V någorlunda bära folket, då man låt af-och

rothugga fkogen, at fåledes öfver 100 tun¬
ne land på 3:ne är blefvo cåmmel igen ren-
fade, hvaraf 12 tunneland flraxt dikades til
Sker, på hvilka til en del fördes lermylla, af
den fom upkadades utur affopp«diket. Jag och
flere med mig, hafva med egna ögon fedt,

Jj at på 8 tunneland, der allenaft 2 tunnor kom
] eller blandfåd blefvo utlådde , vaxte en fö

frodig fåd , at man räknade 24 och 30 ax ef¬
ter kornet, Denna Jord har 1111 i 5 år å fbg

burec
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fotiret låd til Hor ymnighet, undantagande det
fidfta året 1752, dä, for den ftarka torkan ikull,
årsväxten blef något magrare ån förr.

År 1748, undfick Herr Probften utaf (am¬
ma Byamånn et ftycke fkogmark, om 16Tun¬
neland , fom (lotte intil rniflan på en kant af
fodra lidan. Hår årnade Probflen uplätra et
torp til måflans vårdande , hvilket nu mera ej
år något torp, utan en gcd Sätesgård Saebris-
berg kallad» Af-defle nyfsnämde 16 tan deland]
låt han följande året rothugga 8» och 8 lät han
allenaft ofver jorden afbugga. De förra 8 tun?
nelanden befådde han då om höften, dels med
råg, dels med hvete, och det öfriga om våren
1750 med korn : hela utfådet var 2J Tunna,
aldeles utan någon ödfel. Hans Bok vilar ån,
at han då af de 2^ Tunnas utlade fick 42ITun¬
na flrid och god fåd. Året derpå 1751 fådde
han åter, åfven utan gådfel, rent korn Fun¬
na, hvaraf bärgades 46 Tunnor. 17^2 låg det
i trade, och fåddes altfammans med idel råg,
och litet hvete, Fom fidfta höft/åg ganfka vål
ut, och det åfven utan all godfel. Herr Prob¬
flen föregifver,at lå långe gråsvallen, eller den
af fvartmyllan beflående fvålen, år lå blandad
med den der befinteliga goda leran och jord-
mårgelen , atden hålles los, fom en afka, lå
Unge fkal ingen gödfel behöfvas, fom tyckes
hår aldeles håra fyn for Aga.

År 1750 om höften träffade återHerr Prob¬
ften
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ften en förening med famtelige Elinge Aböer,
angående ec byte af en rödning 72^ Tunneland

'( fiorj fom åt en fida var åfven belägen vid dm
1 förr omtalce måftan , Brudmåftan kal ad, for
J hvilken han vågade gifva Byen all fin då befift*
„i telige åker och äng > fbm borde til hans haftVa

Hemman i ofvannåmde By. Sent på larnma-
höft låt han ftrax göra et aftoppsd^ke 1500 al¬
nar långt, mitt igenom famnra rödning, och et

I godt ftycke up 1 måftan. Anden, vijlgåfs och
fvaner hade alla vårtider hår haft lur fåkra tik

I håld, och hade denna röd i ing ingen fommar
varet (å torr,at man derpå driftat ftg köra med
häftar och vagn. Hälften var merendels groft
fkoglupen, och på fom liga ftållen med fi ofat¬
ta furuftnbbar och rötter befvårad, at et tunne*
lands rödjande koftade 120 Dal. K:mt, och dä
man flår tilfammans båttre och fvärare ftållen,

* kan man med tåkerhet fåga , at det befteg hg
til 60 Daler Tunnelandet, då 36Tunneland
komma at kofta 2160 Daler, hvilket til en del
blef utgiordt 1751 och det öfriga akfammans
1752.

Jordmonen hade öfveralt lera til bitten,
måfsagtig fvartmylla utgiorde öfverfta brynet,
til }, i,och på fomliga ftållen,til 4 alnars tjock¬
lek. Dernåft var fpecklera med liten fandrand
uti, och ibland förekom den båfta både rand-

• agtig och annan flags märgel. 1751 låt Herr
Probften updika 36 tunneland, af 12 alnars bre-

C 5 da
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da åkrar, med i-J alns djupa och 2% alns breda
diken, famt deröfver med fkyffel fkåra torf-
ven afdiksrenarna få , at förr ån diket tog på
djupet,måfle aln fvål eller gråsvall til hvart
dike vara upfkuren. Hårmed förfor man få-
lunda : Svalen kaftades på åkren, gråsvallen
ned på den förra gråsvallen:man lade torfvor-
na icke tått, utan vål en tvår hand ifrån hvar-
andra, ledan fylldes med diksmullen vål up,
alt hvad (om emellan torfvorna braft : diks¬
mullen, men intet torfvorna , fönderhackades
och alt detta giorde karlarna tom dikade, för
6 öre K;ni t famnen. Arbetet var drygt, men
når ftyfva karlar blefvo dervidvane, kunde
de om dagen förtjena (ig 3 och en fierndels Dal,
de lörf a 2tne dagar i vekan, fcdan Odens och
Torsdagen 2 och en half Dal, , Fredagen och
Lördagen 1§ å 2 Daler.

Hår var fågnad at fe, huru på en enda
fommar icke allenaft få mycket blef gjort vid
ijelfva rödjandet, utan ock huru dikaren fölg-
de tått efter , och med dels hackande giorde
åkrarna jåmna, blandade med fvart och hvit,
med lera och mylla. Den ordenteliga diknin¬
gen var ej mindre angenäm, alla diken voro
rata fom et fnöre, til 7 å 900 alnar långa. Än¬
nu fattades nödiga broar för defla 75 (tycken
Diken : man blef råd lös för den myckna fkog,
arbete och körfel,fom hårtil (kulleåtgå: Herr
Probften grep til fin vanliga flughet, och at lå
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godt fom aldeles fpara alt detta , var han om-
^ tänkt pä andra utvägar : han (ände 10 Karlar
til Ikogs, (om efter undervifning höggo 5 al¬
nars länga klabbar, ftörre och mindre, klyfde
klabben mitt i tn , och med en käxla giorde i
haft bägge ftycken fåfom takrännor, bundo
dem förlorade ihop med vid/or , och lade der-
med en trumma på båtten i hvart dike , famt
mull och torf derofvan uppå, fåat det blef hel
jämt. Karlarne fingo förhvarje trumma 6 öre
K:mt» Skulle någon torf eller mull flyta in i
trummorna och hindra vattnets fria lopp, flin¬
gas de ftrax igenom och renfas med en (lång.
De kunna ej eller taga häftig forrutnelfe, ef¬
ter de mäft ligga i väta, och för öfrigt är ej
mycken koflnad at göra dem nya då det tarf-
vas. Detta var fåledes et fingt hushålds-grep,
hvilket , fift det i häftighet blifvit upfunnit,

r länge nog torde i agt tagas af andra.
När detta alt väl var beftält, kom vintren

med i och en fierndels aln djup fnö, fom gior¬
de, at arbetet afftadriade: men vid flutet af
November, gick all fnöen bort, kålan för-
fvann utur Jorden, och gaf altlå tilfålle til nytt
arbete. HerrProbflen fkyndade då, at väl lå¬
ta harfva alla defta åkrar, och emedan leran
och det öfriga förr var väl frufet, uträttade
man med harfven ganfka mycket : alt gick
fonder, fom en annan mull, lerän fmålade fig
helt väl, men den omvände torfven låg alde-

tes

r
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les dilla på fict (lålle , och tillåt allena harfven
3t reda fin öfverfla yta: Åkrarna fagnade allas ^ ,
ålyn 1751 om våren fådde man på vind och
förluft, uti all denna nyfs uptagna åker, 9 i!
Tunnor, dels gumrik, dels annat korn, dels
och biandkorn, och åfven litet arter på prof. *
Sommaren blef het och torr : Såden bleknade
ehdft på många (tallen, men hur holt hon flåri-
digt tårgen : hon våxte och mognade. Når
hon var tröfkad, fick man 53 och en halt tun¬
na , mer kunde man ej vänta af fä befkaffad 1
jord. Halmen blef likvål nog kort, få ac når
fåden fördes in , blef det ej mer ån 57 tvebeC
lafs. Herr Probften har drax efter fkörden
lätet upköra denna åkren med Trades fläck,
ledan harfva, och återigen , fom förr, upkö¬
ra, då man funnet, at vallen tåmmeligen va«
ret multen, ehuru några torfvor låtit (ig fe,
lom, fedan de blifvet frodbetne , lättare om
våren kunnat harfvas och fönderflås.

År 1752 har Herr Probden, uti Maji må¬
nad , angripet de andra 36 tunnelanden af fam-
ma rödning, lätet altfammans rothugga, ren-
fa och til dikning redo göra, förbättrat det flo¬
ra aflopps-diket, fom giordes 1750 om fena
höften: har åfven fbni förr gjort lika flora di¬
ken , lika aftaget fvålen på diks-kanterna, och <j
aldeles lika beredt alla åkrarna , at alt år nu
färdigt af en få flor rymd, hvilkec tyckes öf-
verftiga en privat Perlons både hug och dyr¬

ka*
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ka, Hela denna vidden , fom våntar nu af
tiden blifva mognad, och genom vidare od¬
lande beqvåm, at med Guds våifignelfe fram¬
föda de håfvor, fom Skaparen nedlagt, åfven
uti Jordens våta qved , beflår af 150 åkrar,
hvars långre och kortare diken, for/lags vis
fåkert konna tagas for 200 famnar hvardera,
då 6 öre for famnen utgår en Summa af 5625
Daler, at förtiga alt rödjandet, aflopps-dikets
förfärdigande , och den myckna muliens af-
•förande derifrån. Om man fkulle med plog
hafva uptaget hela detta fumpiga fältet , ha¬
de det kofiat många gängor få mycket, hålffc
man då hade varet nödfakad , at på plognin*
gen föndefhacka diks-mullen och torfven.
Man forfokte med plog på en eller två åkrar;
men det var aldeles omojeliget ; vallen var
våt och feg , häflarne flego ned öfver knä,
utan at förmå göra fin fyfia, Diks muliens
och torfvens fonderhackande på en åker, fom
var 10 alnar bred och 300 famnar lång, ko¬
llade ofver 60 Daler K:mt ,derfore måfle man
med alt fådant hafva anflånd, Imedlertid blef
denna ohyggeliga platfen frugtbärande och
nyttig, hvilket Folket anfåg for et undervärk,
lom långe ofverfliget både deras begrep och
förmodan. De flrömmade hit alla Söndagar
hopetals från kringliggande Byar och Soknar,
dels at hemta någon underrätte!fe, dels måtta
fin förundran, dels ock, at pä fig tjelfva nc-

éfa
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ofä några bannör , derföre , at de förut be¬
tragtat denna rymd,fom et farliget forlåts rum
för fin bo/kap och en fåftning för ftråckfögel,
hvilken de der få inånga gånger fåfängt bland
ftarr och bufkar efterjagat, men nu likval lå-
go frugtbårande.

A t få mycket båttre må låggas i ljufet,
bvad en idog man i fin tid kan uträtta til
Landets fördel, då luft och eftertänka före¬
nas, famt at ingen må föreftålla fig , det Herr
Probften lemnadt Pråftegården , låfom bo-
ftålle, i vanhåfd, då han anvånt få mycken
Hit på fin egen egendoms förbättrande, fkal
jag nu , med några ord, nämna de dryga
både äng och åkertågter han där företaget.
År 1756 började han vid Pråftebordec, uti
hvete och kållgården kallade , väldfamt np-
bryta en grufveligen ftenbunden, men god,
jordmark til åker af 5 tunneland, Obåke-
Jiga ftenröfsjor, til många tufende lafs åro
ånnu vitnen til en anfenlig bekoftnad. Myc¬
ken flen ligger i rötejor bredevid åkrarna,
en ftor del år bortförd , och af en del år
ftengårdesgård förfärdigad, fom år den en«
d ifte i Soknen. Arbetet år värderat til 4000
Daler K:mt. Sedan började han at rothtig-
ga Pråftegårds Skogs-och Måfslupna ångar
til 20 Tunnefond, kvarat han giorde 12
tunneland til åk r. Ytterligare angrep han
3me famma Gårds utjordar , Hermans och

Michels
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Michels rudan , farnt Skogsbo kallade, af
hvilka den förda gaf 7 Lafs ho, men nu
50, och de andra i proportion, Alla deda
ågor har han dels med jord vallar , dels ock
med Pål gårdesgård, efter AdjuncH Oecono-
mkeiÅbo Herr KRAFTMANS anvifning,
omgifvet til många 1000 famnar. År 1743
antog han 15 dycken Dalkarlar, fom begyn-
te til äng rothugga af et Skogslkifte, Stor¬
gubben kallat , hvaraf de upbruto 15 tun-
neland a 72 Daler Tunnelandet- På lamma
ftålle låt han ånnu förfärdiga af Dagakarlar
19 Tunneland fidlåndigare mark å 36 Da¬
ler Tunnelandet, fä at hela ängen nu be(lår
af 34 Tunneland, med Baddgårdesgård om-
gifven och med ?:ne Lador förledd : Gif-
ver nu 100 Lais hö, år belägen 2 mil ifrån
Ptållegården , bårgas af Dagakarlar för 1
Daler 16 öre K:nit Ladet, under tilfyn af en
karl, fom Herr Probden håller.

§- 15\Detta med flere dylika , och i allmän*
betens ögon få ganfka klart [ylande, exem¬
pel , tyckas böra uträtta något til våra o-
råkneliga fånkiordars båda. Nyttan år hand-
gripelig , hvilken, fad icke draxt, dock med
tiden , öf.verdiger mångdubbelt alla omkofh
ningar härvid kunna göras. Vår NådigeÖfverhet har hår til med, vid flika upodlin-
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gar, förknippat anfenliga förmåner. Den
fom uptager måflar eller annan olåndig 6-
desmark på Frålfe-Skatte-och Kronofkatte-
hemmans ågor, fkal i evårdeliga tider nju¬
ta (amma upodling fri for fkattlåggning,
famt på Krono-hemman for barn och arf- ,

vingar frikallas från all forhögning i rån* '
ta (/). DefTe förmåner åro federmera fåle-
des förbåttrade, at de, fom på Hårads och
Sokne allminnirigar företaga fådan upod-
Jing, fkola icke betungas med annan fkatt, *
än fådan , fom Jorden pröfvas kunna båra I
innan någon upodling fkedt, /kolandes de
desutan njuta 50 års fkatt-frihet, efter hvil¬
ken tid , fkattläggningen aldrig bör förhö¬
jas, utan får upodlarens barn och efterkom¬
mande , under famma viikor ågendomen e-
vårdeligen befittja : hvarjemte den, fom hå.
gnar en fådan upodling med ftengård, jord- f
vall eller båck , njuter 80 års frihet («).
Men de , fom vid Pråftegårdar och Boflållen
upodla olåndig mark, fkola njuta 40, å
50 års befittnings-tid på fådan upodling, fes
af Kongl. Maj:ts förordning den 17 Julii
1747. och 12 Aug, 1752. Men alt detta
oaktadt, finner man likvål en beklagelig
tröghet hos våra flefh Landtmån. Antin- £

gen fattigdom eller en oförnuftig kårlek til
en

(t) Kongl. Maj:ts Förordning af den 2f. Nov, lJ40t
{jujKongi.Maj:ts Förorän. a/ den f oBob. /7//»
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en på kiffcebätten liggande frugtlos penning!
afräder honom ifrån alt forfkott, och hin-

t drar den hålfofamma vårkan, fom defla i (ig
fjeif goda författningar borde hafva , år* ovift.
Jag vil dock fnarare tro, at brift pä kunfkap
om defs råtta handtering år hårtil måff väl*
lande , faflån fomliga låra hyfa den inbildnin¬
gen , lom vore det endaft de floras fkyldig*
het väga något (fort, och vil det ej anflå dem,
fom åro ringare at gora efter. Kan ock hån*
da, at då någon ibland Allmogen driftar fig,
efter de forflåndigares ündervifnittg, at fore*
taga något ovanligit, til Landebrukets for«
båttrapde, ofverhopas han med begabberi, om
det milslyckas, ■eller förföljes af afvund , om
forloket lyckas i hvarpå et Bref frln Bonden
Tåpp Matts Larsfon i Mora Socken och Byen
Noret i Dalarna til Herr Capitain MåRTÉM
TRIÉWALD kan anföras , fom et bevis»
Dels innehåll år til en del fom följer : "Nåfl
hålfning må jag låta Capitain veta, jag har"
valdt mig annan fodo och uppehålde, ån at"
komma neder åt Landet , at med arfvode"
föka min tarf, når 'jag hemkom i Midfom*"
marstiden , forfokte jag din lårdom, tog1*
ock mig fore at gråfva up et kårr omtrent'«
6 tunneland flört i fkogen, och afleda vatt'6
Het, faft mina Grannar och min egen Kullo'«
ville afräda och begabbade mig. Når jag*'
(lod i diket af detta kårr eller myran, Horn*

D "mig
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"mig fvarta jorden til balte, men i höftas, dä
"jag den plåga månde , (lod fvartmyllan mig
"til knås, få var den ihopa ljunken. Jag kor¬
ade och rågde få mycket jag hant, och kun-
"de påkofta en 40 Daler til legofolk, fom
"trodde detta arbetet vara idel fåfänga &c. t
"Dår växte en fkön brodd eller råg-gräs i ho- t .

"ftas, om iag lefver til våren, få blir jag hem-
"ma at upodla mera for mig och de mina.
"Når mina Grannar fågo råg brådden , afvnn-
"dades de och ville klaga, at jag taget bort 1
"mulbete for dem, men Håradshöfdingen,
"fom vifte huru få gråsftrån kunde växa på
"kärret, gaf mig dom på vid tinget, och lof
"at fara fort, fom jag ock, Gud vill, tänker j
"gora. Tack for jordpäron och bohvete
"fröet, fom jag fkal fråfta } och du få veta et
"fullkomligt prof , huru det går an på vår |
"ort (w).

Det vore derfore til onfkandes, at flere I
fådane exempel måtte hos Allmogen kunna
npvåcka någon tåflan , det man ock har anled¬
ning at hoppas, af den kun/kap man redan
har om åtfkilliga, fom med nog vidftråkta
fåi kjordars upodlande vågat fig ut på djupet.
Herr Ingenieuren GERDES nämner i fitt
Rref til mig , angående fin måfia, tvånne for-
ftåndiga Dannemån Anders Andersfon i Mon-

karbo,
(w) Kongl. Vettenßi. Aead. Handl.f&r år /7^4.

/. Qu. pa?. 64.
{
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karbo , och Matts Pehrsfon i Degerbo och
Tierps Socken, Pom företaget hg et /likt be-

1 f römligit arbete , den förra med 84 och den
lednare 11 £ tunnelands upodlande.

§• l%
Ehuru anlenligen detta , fom redan i

riket börjadt år, med fånkmarkers förbättran¬
de, fynes göra til faken, at bekomma mera
nyttig jord och (förre utrymme för folk och
hjonalag, måffe man likväl tilffå, at det ånnu
allenaft år et förfök, emot den vidd fom åter-
ftår. Samhaldets trykta och nodtorftiga til-
ffånd ropar på fkyndfam bot för en oerhörd
myckenhet fpannemål, fom årligen måile ta¬
gas af utlåndningen, och förivaga vår handels-
balance. De ffora fälten af kårr och måflar, i
fynnerhet uti Finnland och Öfterbotten (*)
vånta traget på Landtmannens fnålla åtgärd,

f hvars medellöfa tilffånd fvårligen kan utruffas
med fo eller 100 års privilegier, ty det vil vår-
keligen mera til plogen ån hvifla, om ock al¬
la våra Landtbrukare i Sverges Rike ågde ån¬
nu mera land, famt alla uplyfningar och kun-
fkaper , fom dertil fordras; ty hvaråft nödig
ftyrka til Landets upodlande fattas, dårblifva
ju både land och kunfkap onyttige. Et enda
aflopps-dike kan allena vid (jelfva halfen eller

D 2 förffa
(x) Se Matth. Pazelii Difputation om ånqocb

äkerfk&rjlen, hällen i Åbo den /f Junii jyjt. §, 4.
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förfta öpningen komma at kofla några tooo
Daler,medelft bergfprängning och ftenig marks
våldlamma genombrytande, fom öfvermånga
miiars rymder updåmmer et hinder ligget vac-
ten. Et på flera Aållen, få drygt och koflfamt
arbete, tyckes dårföre påyrka hela {amhäldets
förenade flyrka ; Landtbrnket fynes derföre
med billighet gorafig förtjent a t en dylik fond,
{om Manufattur-vårket njuter (y), och föru-
tan hvilken det ej kunnat upbringas til fln nu
varande högd, uti hvilken det genom {amma
medel bör bibehållas. Det ena bör göras,
men det andra icke låtas. Ehuru jag hvarken
noga förflår eller driflar mig forefkrifva nå¬
gra medel, hvarigenom detta ändamålet kun¬
de vinnas, förmodar jag likväl, at laken år
möjelig. Ämnets vidlöftighet hindrar mig,
at utföra alla de utvägar, fom likväl icke
fynas omöjeliga : Men den likhet jag finner
emellan de hjelpemedel , lom hos ofs varec
nyttjade vid våra Bergslager , Handel och
Manufakturer, nemligen Landsbjelps-och Ma¬
nufaktur fond, Tullförhögningar, Confum-
tions-accifer, Spinnhus fonder , Controlb
flämplar , jern» Contoiret, Magazins-hjelp,
med flera påfund at Ikaffa penningar , an¬
tingen med utlåndningens omkoflnad, eller
ockfå utan någon annan tunga för underfå-

tare,
(y) Herr Com, Rad Nordenkrants JSrcjtållnitig

m Landbruk iL *



ga pä fig , tyckes likväl bevifa , at fond til* måflars och kärrs upodlande, iåfom grund
för ängs och bofkaps fkötfbn, icke år omo-
jelig, Om ock inga båttre vilkor kunde

i påfinnas , år troligt, ac lamma utväg måtte
åtminflone vara öppen för Landtbruket,
fom nu år vedertagen för Schåfferierne och
ödesgrufvor eller Bergvårk, nemligen, at an-
vånda vinden af dertii inråccade Lotterier til

4 en fädan fond, oagtadt at hvar lott-tagare nju¬
ter lin vind. Finge Bondep höra, at et lotte¬
ri blefve inrättat til Landebrukets uphjelpande,
tror man, at han vågade en liten infatts. Vun¬
ne han, få hade han drax hughadéh i händer¬
na : tappade han, få blefve han åtmindone
omtånkt, at anmäla fig til något prsemium för
någon tipodling, och finge fåledes med dryg"

rånta igen, det han förlorat i lotteriet.
i, V. Q.



monsieur. iam
M

JLTeureux le pats, åont les fuiets ont [oin de Pagri--*• culture ! beureux le peuple, dont les Citoyens
regardent le (alut commun, comme le plus neceffcfirel
beureux aufp celui, qui e/t en etat de le faire, ti
qui Var lä fe decbarge de Poffice important, dont
il c(l redevable ä fa patrie. Qfiefl ce qiCon ne *
peut pas attendre ä Pavenir de Vous Monfieur,
quand Vous commencés dans la jeuneffe de Vous
rendre fi utile au public. Votre ouvrage en efi un
temoin oculaire. Continuez Monfieur, comme Vous
avez commencé ti foyez perfvadé que la vertu cou-
ronne toujours ceux qui la pratiquem, Au refte
je juis avec efiime ti fincerité

votre >1

tres humble ti tres obeiffant
ferviteur

LAURENT TORGNER.

i
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Min HERRE,

^Uyfs Svea fluppet ur fin linda,
^ t Når hon knöt om fig blodigt fvarj.

Hon var i annat foga iård ,
Ån gå i falt, att flå och binda.

Nog har hon lemnat vackra fpår
Af flit och nit, af dygd och flyrka:
Men hennes Gulltid bör dock dyrka,

Som Gudar, våra koppar-år,
Ty> fom hon håldre ville fvemma

I utländfkt blod och inländik
<s Så hade hon (å litet bry ,

Om armod fatt och fiyrde hemma.
Ett fpike knöfter var defs harf.

Hon pil och bilor håldre nötte,
Ån hon fit åkerredlkap fkötte,

Och barnen hade bröd och tarF.
Men hjertans Fru-Mor! får jag tala?

Jag fåtter mägta ringa pris
På et få magert hushålls vis,

vi Som gjorde våra pungar fmala.
Hvad förmån ha vi af Er årft?

Når J Er mandom ville röja,
Då fluppo vi vål jorden plöja;

Men brödet var få tort och kårft.
Nu å vi litet mera fluga,v

Ån göra, fom vår gamla flågt,
Som, förr ån hon en åkertägt

< Bröt up, hon lät fig flå och truga;
Men fölgde far - far - fadrens fpår,

Och körde aldrig annan fåra,
Ån der hans plogbill gjordt fin fkåra,

Och detta fkedde alla år.
Vår



Vår verld allenäft icke följen
De fteg, fom man tilförne tog.
Hori djårfves åfven fåtta plog,

D|r Jblåa bollan mulien fköljer.
Äf Pärik - och hångfly gor hon nu

De aldrabåfla åkerftycken ;
Och Qfn nu mödan ån år mycken >

Likväl blir frugten fjufalt fju.
Det ar 5 min Herre, hvad J vifadt

I Edart vackra Snille-prof
Som et bögnödigt husbehof,

Der J flik åkerfkötfel prifadt.
Ert upfåt år ju rått och rent.

Vår Nu-verld bör Er möda löna,
Och efter-verlden fkal fjelf röna^

Hur vål Er hog mot henne ment.

ANDERS LÖWMAN.
Calmarien/.

JUCIORl.

Qui in Mufarum paläeftra ita semulatur, ut nonfolum temulis palmam videatur prseripere, fed
etiam Reipublicse lucrum conciliare exiroium , a4
more non minus quam laude efl; dignus.

Aft> Ornatiflime & Pereximie Domine Au-
étor! hac Tua Diflertatione magnam induftriam
& indefe%m ir^ P^piam teflatam dedifti operam»

Ergo etiam Patria prsemium, Cives amorem,
amici laudem debent, dabunt

Ad tnoäutn fyllonsmi hypotbetici
adpofuit

LÄUR. HENR. HERKEP^US.
Fterdhundrenfih


