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g o r o r b.

eiferliga ginf?a £u?(jS(Ining8 <Sd(I|?apct bar, för -flera
Sr feöan, till aflinan I a£/«uutfatt, författanbet af en fort 

Idttfatllig öanbbof i Sanbt&uéöållningen od) f&r upp* 
fpHcm&et af ©döffapeté, i betta affeenbe pttrabe, önffnin» 
gar utfdfl en belöning af 86 Sftubel ©ilfroer; men nfaf. 
tabt förnpabe uppmaningar, tib efter annan, utgått/ öar 
ndgot *f6rf5f i benna rodg dnr.u itfe, till @d£I|?apetS pröf* 
ning o® bebömmanbe, blifroit öfroerlemnabt. Unber beSfa 
omildnbig&eter öar Jpué&ållningS @dDf?apet bejlutat att, S 
npo från trpcfet, läta utgå en af ©dllffapet, 5r i8o3, »5 
ftwenffa fprSfet utgifmen IdroboF i Sanbt&uS&Sllningen, tneb 
StffiHige anbringar otö tilldgg, föranlebbe af febnare fiberS 
rön ot̂  upptdtfter. Senna IdrobofS förfla upplaga fam* 
manffjitfS af en öögt uppfftt man, forn pS ftn tib roar en 
af ginffa JpuSöåöningS ©dllffapetS utmdrftafle odj roerf* 
fammafie meblemmar, men fom uttrptfligen förbeljöll (tg att 
ide blifvoa namn.gifroen fåfont författare. 2lf jfplbig af t» 
ning för ben roörbnabSrodrbe, nu bdbangfingne, lebamotenS 
roilja, öar Äejferliga ginffa jpuSbSttningS (SdUffapet, et 
ÖeHer nu roelat utfdtta öané namn på Sitelblabet af ben» 
na anbra upplaga; författaren dr 'dnbotf fdnb fS rodl inom, 
fom utom» SdOffapet ocö öanS namn ffad lange fortlefroa 
i fdrt otö aft<W minne/
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Ma turam  o ptim am  D u c e m  ,  tanquam  D e u r a , 
fe tju im u r, eique pa re m u s,

ClCERO,

3  n  I  e & i t i n g .

 ̂ tforDen 4c «£)errané, men £an &ar befallt o£ ob* 
e%j la Den, fSr att Deraf lifndra o|?. «£)an 
dfroen lofrcat att riFeligen roalftgna roåra l)4nDer$ 
roerF, allenaft <33i meD flit odj floFfjet Dcifiue roårt 
arbete.o §acf odj dra dr Dcrfdre Den 23onDe rodrD, 
fom båDe raid odj fårjlåt att ratt {F6ta fm jorD. 
$an töifar Derigenom IpDnaD for ftn ©Fapareä 
buD, gagnar fitt $ofterlanD, fjeDrar odj riftar ftg 
fjelf; Då Deremot Den lata odj ofunniga 3orDbru« 
Faren foljeé af foraft, beFpmmer o<$ fattigDom.

3tet>eltge S > a n n e m a n !
3  fjafroen alle ifrån barnaåren upproujcit 

voiD 3orDbruFet. 3  Ijafroen DemiD Idrt, odj re* 
Dan tillroant € r, att följa $aré odj $arfar$ feD, 
utan att fanflre efterfinna, om Denna $orfdDemaé 
2lrbet6*£>rDning t allt fan roara Den bafla ? SDe 
Ijafroa roijjerligen mpcfet erfarit; låtom ojj Derf&re 
begagna oj? af Det goDa De Idrt, men̂  Derjemte 
tillfc, om <315» ej, i roréfa jipcfen, Funne f>itta på 
något dn bättre?



3ag <tv fjelf SanDtnian, o$ bar genom flerå* 
rig erfarenhet forwarfvoat mig någon inftgt i rc>år 
2anDt(Fötfel. £)et (Fall roara mig Fdrt, om jag 
DermeD fan upplpfa odj gagna någon af mina min* 
Dre funniga 3)?eDbröDer $inlanD6 beDerrodrDa 3 0l’D* 
brufare, unDer Det jag t aU enfalDigbet roill före* 
fidlla De reglor jag fjelf följt, odj följer, i mitt 
3orDbruF. "

görffa #ufn>u!>jh)cJet.
Q)m # n ö « T  od) 3£>of?ap$bete, 

51! a p l.
3Um£nna Jleglou f6u ^ngejTätfelti.

2ingen åv $fetme tHoDec, fdgeö i ett fannt 
od> gammalt DrDfpråF. ŜårDa Dig Derföre fram
för allt om Dina Ängarö rätta ané, på Det Du må 
Funna rodl foDra, ocf>o äfroen efter banD öfa Din 
bojFap; få fFall Din Äfer gtfrca Dig firiD odj pm* 
nig fäD, odfj Din SaDugårD mpcFen mjölf, fmör odj 
ojl, utom en fet odj fojtbar jlagt.

Sften innan Du tänfer på npa 2fngé«uppta* 
gor/ få bdgna, oDla odj förbättra förft på bäfta 
fatt Den Äng, Du reDan bar, få att bon i meDel* 
måttiga Är ger åtminfione en "km eller 60 giép. 
torrt $&, å tunnlanDet.

Är bon goD odj bäranDe, få bibehåller Du 
tyenneö börDigbet, om Du

1 . binDrar benne att bli öfroerrodrt af jfog 
pdj bujFar, fom förtaga Ängené mujt, bortflrpmma
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folen för grdérodrten, och dnDteligen dfroen göta 
f>inDcr i bergningen. ©lejl utgallraD od) unDet» 
qroi|taD löfjFog, ger Docf en npttig fFugga åt hög= 
IdnDta Ängar; men all fcarrfFog af tall, gran, el* 
let enbujFar, dr Ängené fötDerf. ^aöfar man på, 
att meD £ia genaft, od) helft i fommarené början, 
innanÄngarne hunnit taga fullt grdé, afhugga 
alla för|t upp|FjutanDe telningar|:o od) fortfar man 
feDan DermeD några De följanDe Äten, om De icFe 
Dejlo minDre an roille göra npa (Fort, få hinDtat 
man Ängen temmeligen fdfert, odj meD ringa mö» 
Da, ifrån att blifn>a j¥oglupen-

2. Slfta henne lifaleDeö för mpcfet bete, fjel|t 
om Sffiåren, Då hon bör n>ara heligt befreDaD för 
all bofFapené åtfomft. ©amma förfFoning bör 
hon dfroen njuta, Då pmnigt höftregn få uppblött 
marfen, att grdötötterna nöDrodnDigt måfte ftDa 
af bofFapéttamp, odj FanfFe hdlften af najta Ärö 
afPajtning Derigenom förlorad? ©eDan Ängen i 14 
Dagar efter flottern fått (Fjuta t fram nptt grds, 
Fan h»n någon roecfa, och $  ^n9c oWdDerleFen dt 
tott, linDtigt betaé; men fenate på höften, må 
bojFapen njuta fin föDa, antingen å betê marfen, 
eller inom hué, och un0a f*naft uppjFjutanDe 
grdsbroDDen lemnaS i freD att ftaDga ftg, innan 
ftoft infallet,

3. @lå och betga ej 2Cngen fört an grdfet 
hunnit ftaDga, odj dfroen att till någon Del fröa 
ftg; åtminftone må bwart 4:De ellet 5:te åt, dn å 
Den ena, dn åtet å Den anDra dngen, DröjaS meD 
jlottern, till höfröetö mognaD.

4. $lf|Tå ej grdfee allt fot ndta till rnarFen 
på Det Än#m ej må bli, fom man fager,



btåni>. SDerigenom (FaDas grdétoten, oĉ '̂ 5n)d]c* 
ten aftat cllct förfrotnner ofelbart på fåDana för 
nät afjFafroaDe Itällen.

5. Är bårDroallé ängen fti får fyra, odj få 
belägen, att Du, utan rctDIpftiga odj fofifamma 
anläggningar, fan Dämma upp roattnet Derå, (alle* 
naft Det ej dr mineralifFt, eller meDs ocfra uppblan* 
DaDt,) få fötfumma ej Denna utrodg au ofa Än* 
gené börDigljet. XPåtroattnet uppDämmeé få 
fnart Ängen någorlunDa upptorfat, Docf ej gerna 
Djupare dn tiH * qvoarter öfrcer jorDptan, o$ ut* 
tappaé feDan fmåningom omfring början af 3iu» 
nii månaD, Då nattfrofterna gemenligen uppföra. 
Om Ijöjlarne t>mmot böra ängarne, i fi)nnerf)et 
Dent man roiU låta beta, f>åUaö få torra fom möj* 
(igt dt; De blifroa eljeft tufroiga genom bojFapenS 
tramp odj Dereftet utfatte för Djup fdle, fom länge 
binDrat odj förmtnffar grdövpepten Den på följan» 
De fommatn.

2 .

0 m ftoaga # n g a rs fö rb it t r in g .
Är åter Din Äng' jFogberodjrt, mo|?Iupen rod> 

roattufjuf, eller annars af ringa börDigfyet, få fot* 
bdttta fyonom på följanDe fätt:

i. 5ljleD förjt öfroerloppéreattnet genom go* 
Da utloppé*Difen, fom anldggaé Det Ängen dr fom 
lägjt, od) Det man bot fdfert utfall. §ör öfrigc 
inrättas De titt antaf, breDD odj Djuplef efter SDiat* 
fenö befFajfen&et. 3)ifeémullen uppfaftaé i fyögar, 
för att antingen unDer längre liggningötib på jtäl* 
let förwanOlaä till ett npttigt göbjeidmne, eUet att



på rointerföret Ijemföraé till unDerbd&D for 6ofFa* 
pené fommarf)n>ila tSaDugårDen. <£ti fåDan £)if* 
ning ffer lämpeligafl naft efter $öbergningen, Då 
marfen år fom torra fl odj tvattnet warmafl att 
roara uti. SDlojjati aftar DpmeDeljl fmåningom, odj 
Det Deraf tiUifa förfroinnanDe glefa odj fraftlofa 
jlarrgrdfet, lemnör efterljanD rum åt nyttigare $ 0* 
ilag, f>«tfl Da De DifaDe Ängarna unDer tiöen fre* 
Daé for allt bete cd) bojlrapétramp.

2. 'Slen Då blotta roattneté ajTeDning ej all* 
tiD för|Iår, att i grunD förbättra en lange rcan» 
IjdfDaD oĉ  mager Äng, odj SDifning Deféutom fö* 
ga båtar torra ocf> Dåliga bårDroalls ängar: få 
återflår ej Dertill annan odj fäfrareutrodg, dn att 
meD wdnDplog uppföra ett fåDant Ängéfält, feDan 
Det förut blifroit rcdl afröDjaDt odj rotbuggtt.

S)ermeD går flricfligajl till på följanDe fatt: 
Är Ängen bewäjct meD gröfre tall- eller granjfog, 
få loéfa förfl meD fpaDe mullen från trdDeté längfi 
fring tnarfen löpanDe rötter. Dem Du Derpå af* 
bugger en aln runDt omfring träDet meD en breD 
enfom till Detta bef)of inrdttaD flarf f)U00P)M/ till 
(FapnaDen ungefäcligén fåDan, fom en n>anligfött* 
pra f>oé roåra 0 lagtare. §dfl få i toppen af trä* 
Det ett goDt bamprep meD flarf jernfrof t dnDan, 
fjroarmeD några karlar feDan lätteligen (IjelpaDet 
omfulJ. £ ill jlörre träbg odfj jlubbaré omjljelpning 
funna äfrcen Drar eller (laDiga )̂d(lar, roiD linan 
anfpännaö. SDå £aHen, utom fiDorötterne, ge* 
menligen bar en Djupare t joröen gåenDe fåfallaD 
bjertror, dr Det nöDigt, att äfroen Den fammameD 
Ojtan afbuggeé, innan trdDet roäl fljelper. Sften 
meD löfjfog » i l l  ej Detta fyanDgrepp rcäl (pefaä,



u t a n  måfira b e n , fe D a n  r ö tte r n a  b lif r o it , p å  fd tt  
fa g D t ä r ,  F t i n g f n t g g n a , m eD b o m a t  o dj f> anDPcaft 
omfuUfällaé. t ^ ) u r u  b u fF a t  odj fm å  fF o g , fa m t  
m in D re  t t ä D r ö t t e t , (Fo la  u n D a n r ö D ja é , fa g e r ftg  fje lf. 
Ä t  n ia r fe n  tiO iB a  t u f r o ig ,  ̂ a f|F ä r a é  tu fro o rn e  m eD 
cn fyroajj je rn fp a D e  o dj Id g g a é  i ljö g , fo r  a t t  p å  
n > in te rfö re t j lä p a ö  t S a D u g å v D e n .

© e D a n  m a r fe n  få  t il lf r p fe r , a tt  m a n  ej m e r 
F a n  r o t a  t jo r ö e n , u p p lju g g e ö  tiH ^ S S c D  eller g d r D * 
fle Den o m  l)ö|ten fä llD a  (Fo g e n , p å  fö re t fje m fö * 
r e é , jem te f t u b b a t n a , t u fr o o r n a  o dj r if e t , o m  ej 
i)em n>ägen d r  D e jlo  lä n g r e , få  a t t  Den rö D ja D e  p la t *  
fen b lir  re n  o d j ö p p e n  till fö r ft a  r o å tD a g . £ ) e t  
r t é , fo m  tia ä fr o e n tp r é  D å  d n  roore q ro a rlig g a n D e , 
fp r iD e é  je m n t F t i n g  la n D e t, ocf) a fb r ä n n e g .

© å  f n a r t  F d la n  o m  'S B å t e n  g å t t  ett q ro a r» 
te r tioiD p a $  u r  jo r D e n , F a n  Den a frö D ja D e  m a r fe n  
b e q ro ä m lig a jt u p p l ö j a é . U t f l a F a  Då f ö r jl  en r d t  
lin ie  i Den f t t ä c f n in g , f)tt»a rtå t D u  roill lå ta  te g a rn e  
lö i> a , o d j få  lå n g a  d u  roill fyafroa D e m . £ å t D e r* 
p å  en f l a r F  ©d) ro ä l f i å l f a t t  r tfl  gå  fr a m  o dj å te r 
p å  fjro a rb e ra  fiD a n  o m  Den u t fia fa D e  lin ie n , till 
t » i b  p a §  6 tu m é  D j u p , få  a t t  Den D e la r jo rD e n  å  
ö m fe  ftD o r  i få  bre D a  j F i f o o r ,  fo m  plo ge n fö r m o *  
fca$ F u n n a  u o p r o ä n D a . © f u l l e  a f  q r o a r b lifn a  t r d D * 
r ö t te r  d n  n å g o t ^tn D e r m ö t a , b ö r t o t p t a n  r o a r a  
t in  fy a n D ä , f ö r  a t t  g e n a ft rö D ja  rodg f ö r  r ifte n ä  
je m n a  g å n g . £ ) e r e f t e r  fö lje t 'S B d n D p lo g e n  i r ijte n é  
f p å r  D ra g e n  a f oett p a r  j t a r f a  £ > r a r ,o e lle r, t b r ift  
p å  D e é fa , a f  tro å  fta D ig a  o dj je m n t gåenDe *£ )d fta r , 
fo m  ( fa r a s  a f  en fd f e r  $ ö r f n ) d n  f å l u n D a , a t t  Den 
e n a  © t a g a r e n  g å r  p å  brd D D e n  a f  Det d n  o p p lö jD a  
fd lt e t , o $  Den a n D t a  i Den ftD ft u p p fa (la D e  f å r a n ,



unDer Det en annan ^atl meD ffaDig arni/ för 
plogen langfl åt Der rijfen framgått,t odj DentreDje 
meD fpaDe i fjanDen, foljer Ijonom tdtt efter, f&t 
att jemna od) neDtrampa Den icfe alltiD nog jemnt 
uppjliganDe torfroen.

Dm Den farl, fom fot plogen, genom lång» 
lig ofning minnit noDig fFicffigf>«t odj Dina Dragâ  
re dro roal inroanDe, beljofroeé ingen fdrjFilt for* 
froen, tp famma Pari Fan Då båDe fåra plogen odj 
F6ra Dragarne, i Ijroilfet fall Du fåleDetf fan in» 
fpara ett mané DagéroerPe.

Ännu faftate tr»inner Du Denna förmån meD 
Den <5ngel(Fa, eller tattare flFottfFa, plogen, fom af 
en roanD arm meD lattfjet Fan ftpraé od) m«D Ijroil* 
Fen Du Dê utom fan infpara dnnu ett mané* odj 
ett ofeDagéwerfe, emeDan rift?n dr fdfjtaD vttiD 
fUlfroa plogen få att Den farfFilta rijlforningen blir 
éfroetfloDig. SDenna plog bar jemrodl enofå in» 
rdttaD roänbiFifroa att torfrootne bliftna ftåenDe på 
fant âlflutanDe inåt o<# icfe platt neDHgganDe, 
fåfom meD roåra roanliga plogat o$ genom lång* 
lig crfarenf>et dr Det utrönt att torfroen fnarare 
od> bättre ruttnar flåenDe på Fant dn meD grdé* 
fnoålen platt ligganDe på marfen. §iH Denna plog 
forDraé lifroäl, fåfom fårut dr fagt, en roanD arm 
oelj Detiemte ett par ftarfa Dragare.

^dr fotfla tegen på Detta fättet dr upproänD, 
få bteD man vr*ill t>afroo l)onom, i5 eller 18 al= 
nar, allt efter Det marfen dr mer eller minDre 
roattufjuf, mdter odj utftafat man åter på lifa 
fdtt Den följanDe tegené läge, feDan man fot re« 
narna odj Difet lemnat en mellanromD af troåSll- 
nat mellan fyroarje teg; fortfaranDe fålimDa allt



framåt, få mpcfet man meDbinnet. o 3inpå fomma» 
ren DiFas Den uppforDa marfen på roanligt fdtt, 
broarroiD goDa nacfDifen ingalunDa få forgiommaé, 
odj Den fånDerbacfaDe torfroen jemte DifeéimiHen. 
fåfeé upp på tegarne, fom Derefter jTere refor of* 
rcerfaraS meD en goD trê orntg iernbarf, tiUö De 
IMjfn>aoTOål jemna odj mplliga, Då De roåren Det* 
på befåä meD (jafra, odj gifroa roanligtroié en goD 
fForD.

$)?en ijmner man ej om »åren, får anDra 
påttdnganDe fpflor, meD Detta npplogé arbete, fan 
Det dfroen om båften, innan marfen tilifrpftr, på 
famma fdtt fårtdttaö, i fpnnerftet, om ej Ängen 
dr mer IFogrodpt, dn att man beqrodmligen, genaft 
efter rotbuggningen, Fan goca Den ten från trdD 
odj ftubbar. £)e uppfårDa tegarna Difaé Derpå 
genafl famma båft, bmatmeDelft marfen ndfta roår 
Dejto fnatare torfar, få att Den Då reDan, om 
man få » i l l  odj finner, Fan meD Ijafta befåtf, e* 
ljuru fällan någon rif affajtning dr att »anta af 
en få tiDig npplogé»fåDD.

©eDan man året Derefter meD Ijarf eder grunDt 
gåenDe trdDeéflocf åter uppfårt famma lanD, Docf 
få att torfmen ej upprifroeé odj tag;t Deraf dn en 
bafte»|FårD/ dr gtdétorfnxn gemenligen reDan få 
ntultnaD, att Den dn famma Ijåfi: meD»anlig trdD* 
ffocf fan upplåjaé. ©erpå goDeé marFen efter 
råD odj Idgcn̂ et, fåljanDe fommat, fåfom annan 
moantig ttäDeö åfer, ocfj befåé Derefter meD råg odj 
båftå/ farnlaDt från laDor odj bå(Fullar; e om Du 
I>at tillfälle att fårjFajfa Dig frå af Ängéfafle 
C§:()imotl)ei) eller Ängéfampe (Tflopecurué) b»ilfa 
wfås från 20 till 3o jFålpunD på tunnlanDet, (Fall



bu finna bin fojtnaD od; moba rifltgen erfaite. 
3?ågen utfås gleft cdj nebmpllaS på manligt fdtt, 
men gräéfröna ut|lcoé meb full Ijanb, febau lan* 
bet efter rågfåbben ar flabbabt, fotoarefter Det öf» 
roerföreS meb toditer jlocf. @eban rågen beraf 
blifroit bergab, lemnaé faltet att får framtiben 
ligga tiU Äng, o$ fcebaé i 2 eller 3 år får allt 
bete, bå ben !)årligafte l)ån>dj;t i flere år rifeligen 
lånar bet neblagba arbetet.

9Wr dnbteligen fyöaffaftningen åter börjar 
minjFaé, griper man å npo tin rift 0$  plog, odj 
förfar DermeD på enafyanDa fått nu fdrbt dr, till 
jafet båtnaD båbe Jör fäDeSbingen od̂ foDetlaDan.

ÄnDteligen må ocf dn en Idttare, e&uru i aU- 
mdnfyet ej få fdfer odj lånanDe,, uttndg uppges att 
fårbdttra fanf 0$  mô lupen Äng, fyroaré botten 
dr lera: för neml. om Vintern 200 tiH 4°° lafj 
fin, men icfe röD, fanD å ûroarje tunnlanö, odj ut* 
breD Den om ŜBåren jemnt öftoer Ijela lanDet. 
£)erigenom förfminner fmåningom m̂oéfan, bottnen 
ftaDgaö till bättre fjötod̂ t, odj Ängen får efter 
några år ett f>elt annat Ipnne; beftår åter bottnen 
af fanD, påföreé lera, tiH npj; föreJFrifne mdngD.

$ a p . 5. j 

<Dni n y a  $ t t 0S * u p : p o M i n g a Y .
@eDan Du på fårendmbe fdtt bragt bina gam» 

la boldngar tiU rönflraD börbigfyet, £>Iir fårfl tib, att 
tdnfa på npa ÄngéuppoDlingar.

glacfa odj jl:attbe*oäj:ta moéfar funna todl 
meD min|ta måöa tiU #ö{Iotter begagnas; men 
Delé dr Det f>5 De giftpa af föga voärDe, Delé dr

— ,3 —



ocf affaftnfngen merenDels få ringa/ att Ben Fnap< 
paft betafar bergningö FoftnaDen. ©e bäjla odj 
båtDigafle ÄngssråDningar anjtdllaé toiD ftDldnCsra 
Ä* od) bäcF̂ rdnDer, fom gemenligen fjafroa goD 
odjj mpcfen matmpUa, odj gifroa fåleDeö fnart ett 
goDt ocf) pmnigt gtäé, utan annan åtgätD, dn att 
fogen bortfFafaé, od) margen oppnaé fot folenö 
odj fuftené roerfningar. ©et banDgrepp tag fram» 
manfore forejlagit tiil flörre trdné FuflftjelpanDe, 
fommet äfrcen f)dr »al tifl paj}. 3 iié odj Rub
bat f)opfamla*> odj bemForaé, eller ocf på fldflct 
upbrdnnaé, Docf meD Den fotfigtigljet, att ej mat* 
jorDen- Detigenom aflDefeé uppbrinner odjj förftoreé, 
tiU Fdnnbar ocfj långrcatig foclufl f&c gtäéroä]rten.

2ltt genom ©voeDjefall på 6&g!dnD mar? be* 
reDa ftg Äng, fåfom mångenftdDeé i 6fra fanDet 
dn dt brufligt, dr fjogft (FaDefigt ocfj obetdnPt. 
€n fåDan affroeDjaD marcF tat roäl l)a|figt grdö, 
men behåller Det ej längre, dn någon ftptFa dt 
qroat i Den ajFa, fom g«nom bränningen tillfommit.

Dm moéfaré uppoDling fyanDlar fjette ^apit» 
let af treDje IjufrouDftocfet.

4 .
0 m  ^ o b e v g n in g e n  o $  Ä o f b r o t t .

$at Du fålunDa fårfFaffat Dig goDa odj tifl* 
räcfeliga Ängar, måfte Du dfroen toata angelägen 
om att todl ocfj rätteligen b<rga Dem.

^dr mefta grdfet dt fullmogit, dr rätta tiDen 
att gripa till Sian. @låé Det for tiDigt, torFar 
Det få tillhopa, att roäl treDjeDelen D*raf Fan f6r-



froinna. ©lår man åter for fent, få f)ar I>5et 
fårlorat ftn bajfa muft, odj blir får bojfapen foga 
båttre, eller mer fåDanDe, dn långhalmen. •

9?dr XDdppltngeblomman bårjar roijjna, odfj 
©fallergråfeté Pnopp j!allra, plår ratta ôberg» 
ningétiDen allmdnnafl mara inne. ©en fom l)at 
litet folP, men fpriDDa odj »iDftracfta Ängar att 
åfroerfara, nåDgaö Docf ofta få bdrutinnan, fom t 
mångt odj mpcP̂ t annat, fficfa ftg efter omjtdn» 
Digheterna, odj fåleDeé ej jallan förr, dn bon bå* 
De borDe odj ånjfaDe, bårja meD fin Ijåjlotter, j 
fpnnerbet fåDana fomrar Då en tiDigare ffårD'ma* 
nar att (PpnDa meD $åbergningen.

3̂å oltfa Orter i §inlanD brufaé £tar, DelS 
meD raPt, Delé meD ProPigt iTaftv ©e fårragora 
onefeligen bdttre tjenjt på jTata Ängar; [De fenare 
åter på tufmiga. <£mellettiD Pan en ljurtig odj 
jFidflig jlotterParl, få mdl meD Den ena, fom Den 
anDra jlag^Sian, gåra goDt gang, ocfj Ijroarje 
SanDéort må fåleDeé t Denna Delen bebåQa ftn feD.

5lngeldgnare dr Det Deremot får en lj»aiv 
cttc »ara uppmdrPfam å fjelfroa bergningen; |tp 
illa bergaDt bå förflår fåga roiD utfoDringen, ger 
froag mjålP åt Djna .Stor, ringa Ull åt Dina får, 
ocij fåga ftprPa åt Dina ©ragare, broarforutan Det 
ofta Ijoé boj?apen fårorfaPat |ljn>atjef)anDa fjufbo* 
mar. r

Är Det afjlagna bået tjocft odfj fett, få att
Det långfamt torfar, få forDrar Det att flere gån*
ger rodnDaö od(j områraé. 2ltt famla ett fåDant
bå, innan Det bunnit fuHt torPa, i tt?ålmar eller
fåtot, liPfom får att froettaé, odj efter ett Dpgn 
åter utjlå Det att rodDraé, tnnan Det infåreé, dr
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ett fottrdffdigt fåretag, fom, oaftabt bet Foflac 
litet mer arbete, toåra Sanbtmdti lifroäl mera all» 
mdnt borbc roänja ftg roib; tp berigenom voinner 
boet båbe i luft, fmaBligijet odj ftptfa, odj fjinDroiö 
att taga rodtma åt fig i Saban, ctjutu f)årbt bet 
ocf Der intrampaé.

£Då rodberlefen dr Idnge regnaFtig odj ogin, 
går en Sanbtman forfigtigaft, att ej pa en gång 
nebtfå får frora Ängsfttäcfor, i fpnnerfjet bå te 
bära mpefet odjj fint <2Bäpplingg eller blomftcrbfan* 
Dabt bo, odj bejjfårutan funna roara fringfpribbe 
på afTdgfna trafter; tp bå ocf uppebåll̂ roäber 
dnbteligen inträffar, binner bati ftoårligen in6erga 
allt fttt mpcfna tortbå, innan regn åter infaller, 
od) bå mdrfeligen bottffämmer Ijanégobaboffapé» 
fober.

2ltt fårroara Det bergabe Ijoet unber bar bim» 
mel i flacE eder â̂ ja, brufaé dn mpefet t åfta 
Delen af SanDet; men Derigenom fårbetfroaé rnpc» 
fet ocfj bergningen går, i brifi på tdefta bå» 
ffjul, båbe befrodrligt ocfj langfamt får Jig. $3pgg 
D g Derfore rpmliga SaDor å alla Dina Ängar,ntipp» 
båjba på bårnflenar, balf aln ofroan iorb, få att 
luften fritt får fpela unber golfroet, ocg> obe$utom 
roäl tdefta m?D näfroct eller b°lmtaf, få fan bu 
tifl odj meb åfroer året, i bem fåmara bitt bå o* 
jfababt.

finner bu, att bet !jå bu roia berga ej dr tt)äl 
torrt, men bu får befarabt regn lifrodi nåbgaäin* 
fora bet, fåbant bet dr, få lägg torr balm broarf* 
talé emeaan bået i Saborna. ©erigenom förbättrad 
dfroen balmen tiU ett fmafeligate boffapéfober, ocfj 
fcået bibefyålleé fdfrare oflfababt. Ännu bättre dt
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m  fköfaft iblanD Fjöet, tiU en Fappe på 
fommarlajj af 3o gijjpunD»
: ©fulle Det lifrodl mot förmoDan börja taga
»arma åt ftg, fjmacå en SanDtman unDer fin bö# 
betgning måfte »ara rodl uppmdrFfam, få rör upp 
fcet inforDa böer, i fpnnerljet rniDt t SaDan, ocfj 
fpriD Det omfting »dggarna attrodDraö; eller ocf, 
Fajfa Det aDDeleé ur SaDan, om »dDerlefen fåDant 
rnebger, Då Det fnart af rodDret, eller fofroärman 
få lipptorfaö, att Du utan roiDare fara åter Fan 
infafk Det. SDJen Detta befrodr flipper Du, om Du, 
fåfom dr förejFrifroit, ftrdr falt tblanD ljöet.

©elé ndft får jjSbergningen, Delé ndft Deref# 
ter, eller åtminftone innan De ftoårare nattfroflerna 
börja, företar Du Ditt Håfbuotc fålunDa, att trd» 
Den Delö unDerqroifla V  Delé toppfyuggaé, fyraårige* 
nom De framDeleé troingaö till noa fFott, ocfj Du 
fåleDeé i många år fan fjafroa nptta af Din lof* 
jFog, SRen å Den marF Du om böften antingen 
till uppoDling, efler roeDbranD, » i l l  afröDja, neDfdllaS 
alla léfbdranDe flammar om fommaren förut till 
iöftdgt. <£å flfoglttpna Ängar måfle meD en faDan 
röDning goraé anftånD tiDé böbergningen dr för* 
rdttaD, på Det flottern, ej måtte bmDraS af Den 
neDfdllDa jFogen odj FringfpriDDa qroiffar. Söfroet 
bör bdlft få torfa t fFuggan, ocfj aftaé för båDe 
fol odj regn. 3  uppbållé rodDet dt Det gemenli* 
gen efter 8 Dagar färDigt att i 2aDa inpa<fa&

® a p. &
(Dm ÄeteémavBctt ö e ^ få tb å tttin g * 

Söien Det dr ej nog DermeD, att Du fålebe*
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förjer f ii’ Dtn boffapé rcinterföDa. ©u må|te ocf 
mara lifa angelägen 0111 att anjfaflfa Dem goDt, 
tillräcfeligt od) Ijelfofamt bete om fommaren, om 
Du annaté of Dem roiH fyafma tillbörligt gagn.

©er ©torfEiftec ej än fyunnit få roiDa, att 
f)'.t>arje fyemman fått af utmarfen ftn afiFilDa Del/ 
eller Der man \t»iD fjelfroa ©torjfiftet, på ett nog 
oförjlånDigt fdtt, öfroerenéfommit att bojFapébetet 
i bpalaget jFall »ara gemenfamt, dr ej i Denna 
Del mpcfen åtgärD att roiDtaga. ©emenfamma ar» 
beten till allmän nptta dr Slllmogen ej mpefet f)U« 
gaD före. ©en ena rcill ej arbeta till Den anDraö 
förDel, ocf> allt blir fålcDcö »iD jut gamla, o»iD* 
rörDt odj oförbdttraDt.

*J3å De flefla ftdllen i SanDet dr ocf Derföre 
»iD beteémarfené förbättring litet eller intet till* 
giorDt. $5ojFapen måfle Ijmar Dag, ofta öfroer 
fdrr odj moraé, odj på De mdfl obanabe jligar, 
roanDra flera roerjl för att uppföfa ett flrå frdr, 
odj ett ftråo Der af ett magert od) förtranipaDt 
grdé, odj återfommer fåleDeö om aftonen föga mer 
ntdttaD dn Den om morgonen utgicf; att ej om» 
röra De flerel>anDa olpcfétjdnDelfer, för broilfa De 
på Deéfa ftna betcéfdrDer dro blottfldllDe, fåfom 
att borttagaé ocf) jFaDaö af objur, att faffna i fdrr 
odj FälléåDror, förroillaé, bortfljälaé, ocfj få »iDa* 
re. SDijölf» ocfj fmör*affdflningen är ocf Derföre 
på många jlällen toiba ringare om fommaren dn 
De öfriga jtrétiDerna, odj omtanfan för bofFapené 
fommarföDa flereftdDeé befpmmerfammare, dn för 
Deraö unDerfjåll öfroer QBintermånaDerna.

§ör att afbjelpa Denna flora 0cfj nd(tan aH* 
manna brifl i »år £anDtfyuéf>ållning, borDe »år
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Allmoge rodnja ftg, att of Den enfFifDa marFen 
broar je bemman tillfallit, fmåningom garDa in åt 
ftg flere beteéfagar, af jtörre <Uec minDre roiDD, 
ollt cft̂ r Det belägenheten meDger, ocfj bofFapéf>jor* 
Darna dro talrifa till, famt få nära till gårDen, 
fom måjeligt dr, fjelft på fåDatia traftet, Det tiU* 
gång tillifa dt på frijlt roatten. 5lU batrjFog ut* 
buggeö eftet fanD ut Deéfa bagar, men lof(Fogen 
utgallrad enDafl få, att fol ocfj luft fcitt funna 
fomrna åt matfen ocfj gåta Den gräébäranDe.

@eDan man fjunnit fotfFaffa ftg 3 ellet 4 
fåDana «£agat, upplåteé en af Dem fjiDatje raecfa 
tiö bojFapenö tjentf, unDet (jroilFen tiD gtdfet i De 
öftiga fåt repa ftg, tiUs? De åter i fin orDning 
Fomnia att £>eta& ©enom Denna anjlalt bibehållet 
man bela fommaren öfroet ett goDt jemnt bete for 
ftna freatut, fom meD fin trefnaD, od) en pmnt* 
gare odj muftigate miölf, fnart belöna De omfor* 
get SanDtmannen faft föt Detaö tunDeligare fom* 
marföDa.

Slrtbra ^ufnm&ftpcfef.
*(Dm £oj¥ftSfldtfeIit.

$ a p .  *•
( D m  H a & u g S t D e ^ u f e n .

€n »ål ocfj beqroämligen tnrättaD £at>ug«rt>8 
byggnaö lättar ganjFa mpefet boiFapöfFötfeln, odj 
må|te fåleD«$ föeff beiFtifroaö.
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Slf 0ten uppfårt), dr Den mpefet waraftiga» 
re, bwarföre ocf roåra SanDtmdn ofnoer aUt, oci> i 
fpnnerljct å De Drter, fom fjafioa onDt om fog, 
men goD tillgång på ften, borDe cftcr banb, 0$  
enligt De goDa efterDömmen midfa ©ocfnar i 
fa San reDan från längre tiö tiObafa gifrott o|j, 
afftå ifrån Den̂ ofeDen, att bpgga fina SaDugåtDé» 
hué af trdb, fåfom fnar rota odf) jtänDiga omlag* 
ningar unDerfaftaDe.

3blanD Deéfa bpggnaDer fötefommet:
i. 5<*f?ufet, fom minft 5 alnar bogt, 12 

alnar breDt, od) «ft«t behofnjet, famt bofapenö 
antal, längre eller fortare, bör till Deéfaé få mpc* 
fet bättre trefnaD, roara ljuft, rpmligt odfj roarmt.

3nteDningen fan göraS på flere olifa fätt ocf) 
i allmänhet är man ännu icfe fullt enfe om Dec 
lämpligare. 33ef)åll Derföre tillé roiDare Din SanDé* 
orts feD, meD De förbättringar fom egen od) anDraé 
erfarenhet gifroa roiD IjanDen odfj laga framför aUt 
få att Du jemte ljué, toärme ocf) utrpmme, för 
Dina freatur, jemroäl roinner beqtoämligi>et odfj be* 
fpartng roiD utfoDringen få att $ö odfj Ijalm icfe 
onpttigt förfpillaé. @e äfroen till att icfe alknaft 
göDfeln utan ocf urin od) Dpngroatten meD minjta 
befvodr odj tiDfpillan må funna (jopfamlaé, odfj 
fomrna till nptta.

SDen fom ej har råD, att helt odfj hållit af 
flen uppföra en §äf)UébpggnaD, gör öocf roäl att 
mura roäggen inom $äbufet af gråflen, åtminffone 
tre qroarter hog ifrån golfroet, innan tfocftimran 
Derå läggeé; tp De unDerjla hroarfipen äro afltiD 
för Dta mejta röta blottjiälDe, odj voålla fåleöeé,



oftare dn twDerborbe, §ä(jufen$ fårfall odj np* 
bpggnab.

3  ett f)Scn inom $äfjufet afplanfaä feDan 
ett färffilDt rum for ©årpfaret, famt (jroarjefyan* 
Da anDra roiD SaDugåtDéfotfdn erforberliga Pari 
oĉ  reDffap; och * hornet mibt emot fanåtevfalf* 
fättan i 2 eller flere afbelningar inrättaé.

2. 5art?ufec &or till liPa inrodnbeé f>5it> meD 
$ä!>ufet uppfåraé, famt meD tiOrdcfeliga fönfler 
forfeé, fom i blibare roaDerleP alltiD måfte håttaS 
åpna, for att inhämta frijf luft. o«f)ufeté rpmD 
eller frorleP beror får åfrigt af $årené mdngD. 
©olf fan Deruti utan olägenhet umbdraé, och af* 
Delningarna får oliPa bef>of gårag meD låfa rårli* 
ga häcfar, fom meD haFw Punna fäjtaé tillfam* 
inanö efter omjtänDigljeterna; emeDan från Den 
florre hopen alltiD, De £acfor åtminftone, fom no* 
ligen lammat, måfte t en färfilb fatta åtfiljaé, 
får att njuta något bdttre utfoDring, hroartill fpo= 
larna få gåraé få glefa, att De fpäDare lammen 
Derigenom Punna båbe ut* och ^ring rodg= 
garna, eller ocf miDt framfår Pättorne, fd(laé hdc* 
far, meD tdta odj jemnt uppfiåenDe fpolar, i hroil* 
fa fobergifroorne inlaggag; men loffärfroarne af* 
blaba §åren fceqrodmligaft odj nogafl, Då De trd* 
Daé på jldta enPom DertiH i golfroet eller i marfen 
neDjlagna odj fpetfaDe trdbfdppar. 3  ĥ arje fät* 
ra bår Defjutom alltiD finnaé Det © l e P e  fom tiU 
$årfreaturené rodltrefnaD är få oroilforligen nå* 
Dtgt, och hwocotn i Det fåljanDe mer fall nämnag.

3. ©winfrufet bår framfår anDra gabu* 
gårDéhué roara roarmt, och dfroen fårbelabt i flere



fdttor, eller (ligor, efter ©winené olifa ålDer, eme» 
t>arr De dlDtc annarS oförratta De pngre ocf) fba« 
gare. «f)voarie ©ugga, fom grifat, måfte dftnen 
bĉ utom bafroa jtn ?g*n beqmdmligf)«t. ©eéfa 
fyué bê 6fn>a «i beHer goff, utan är en rpmlig odj 
roa! i rodggen fä(taD bo, broar ur De Dageligen 
fcefpifag, Den e»Da inreDning, l)ät bef>öfn>cr på» 
tdnfaé.

4. ©tallec forDrar ftn fdrffilDa bpggnaD, 
emeDan Ijäjtarna ej gerna trifroaö t granfapet af 
oren luft odj ciroalmiga ångor, ©et bör dfroen 
toara fjuft, möjjjaDt ocfj Dragfritt, famt mellanta» 
fet få tdtt fammanfpåntaDt, att ej t)öfro eller an* 
nat fmål ocfj Damm må Derigenom neDtrdnga.

<3Bi£> Den roanliga inrättningen af §tnfa 
SMmogené ©tall, ät för öfrigt ej mpefet att på» 
minna, om ej broaD urinené uppfamlanDe beträffar, 
broarroiD, få t ©tall fom §äbué, famma angeläg* 
na uppmärffaml)et bocDe anroänDaé.

&  a  p . 2 ,  

0 m  E o r  o $  K c t l f w a r .

man, att 2ffern fall gifroa flriD odj 
prnnig fäD, få bör Ijan göDaé af en talrif froD» 
wärt odjj vrtäl bållen SaDugårD, ocfj brufaé af (lar* 
fa ocf> rafa ©ragare.

©faffa Dig Derföre förft ocfj främft ett goDt 
boföp̂ Tag af De SanDtbrufare, fom framför Dig 
funnit förbättra ftn aftoel. ^an Du af Dem ge* 
nom föp efler bpte, få Dig en goD ocfj raf Z\uc



odj en (Ctwiga, begge of famma bdttre bo(Fap6» 
att ed) af troå åré ålDer, få bar Du reDan gjort 
en goD bönan till Din̂ afroelé förbättring. 3  an* 
tiat fall måjle Du åtnöja Dig meD att anfaffa odj 
uppföDa italfioar af Detta bdttre boflPapö (Tag, Dem 
Du i fåDan bdnDelfe, framfor Den öfriga ungbojFa* 
pen, meD goD utfoDring odj forgfdllig roft ibogfom» 
m«r, tillé De blifvoa fullroupne att formera Din ga* 
DugårD.

53ibebåll feDan Detta' fålunDa förbättraDe bo* 
fapéflag genom en goD ané ocf) rifelicj båDe 2Bin* 
ter* odj fommar*föDa, odj lägg ej på flera î rea* 
tur, dn Du mäftar vodl utfoDra. €n goD mjolf* 
Äo beböfroer minjl § Stép. bö i Dpgnet, od) n>an« 
lig forpa eller baDDning Dettill af fint fönDerfuren 
balm, upblatiDaD odj liffom frt)DDaD meD broarje» 
banDa rotfafer, $ål» o<§ SKofblaD, agnar, böfrö, 
näjjlor, bumlerefroor, ôtatoeé jljelfar, meD mera 
Dplift, fom genom påfpdDt fiuDbett voatten eller 
enriélag, uppmjufaé od) tiHreDaö tiU en fmaflig, 
belfofam odj miölfgifroanDe föDa for bofapen, Då 
Den voäl affroalnaD Dem 2 gånger om Dagen, an» 
tingen i baljor, eller ocf enfom Dertill inrdttaoe 
rcattutäta frubbor, tillbringad ©en fom bar till
gång på roafj, od> annat tjenligt famt n*dl bergaDt 
fjöfoDer, fan ocf DermeD, till fin flora förDel, ut* 
fpifa Den öfriga utfoDringen.

©tår 5?on ftn, fom man fdger, eller utan 
att mjölfa, får lifmäl ej )̂6foDret minfFaé, på 
Det bon ej Dsrigenom må förlora i bull od) flprfa. 
€nDafl förpan fan Då minDre fräfligen tillreDaé, 
tillé jCalfnijvgéuDen inpunDar, Då bon åter bör
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IjåHaé mpefet wdl, liffom ndft efter bet fanburir, 
txS utom fårendmnbe tnanliga fåDodmnen, dfrce» 
mjöl» od[j malt tunnan, efter råb oelj fdgenbet, må» 
fle dn ytterligare bibraga till fyenneé ttjdlplägning*

$roab Ztaffnmgen angår, få ar fdfraft, att 
lamna ben till naturené egen åtgdrb, emeban att 
fränimanbe bitlp berroib merenbeis dr onåbig, ftun* 
iom dfroen fFaöelig.

Cjuren bår får allting bållaé roib gobt buff* 
åtnåjeé ban gecna nieb minbre dn | £iép. 

1)5 i bpgnet, utom lifa få mpefet balm bertill, f& 
fom fårpa tiHrebb, broarå mjål något runbeligare 
påflråé, bå banö trdgnare tjenftgåring fan djtad

$år Ungnöten, på broilfaö rdtta ané fyela 
Sabugårbené blifroanbeflor odfj fårbdttring beror, 
får icfe beier båfobret fnappaé. 2Ttt mata bem 
»intern ofvoer meb ibd långhalm, få att be enbaft 
i)å odb bå funna erljålla en bågifroa, dr att bort» 
flrdmma od(j utfrodlta bem, odb fålebeé bereba ftg 
ett båligt odj noDrodjct boffapg |Tag,

gobret, fom i fmå gifmor, 4 a 5 gånger om 
bagen, ju oftare beflo bdttre, bår utbelaé, må ei 
faftas ner i båfet, att af bofapen fårtrampaé oelj 
neöfålaé, utan Idggeé får bem t uppbåjba oelj få 
inrdttabe bdefar att beraf intet förfpiDeé. «f)roab 
kreaturet af fårra gifroan ej fårtdrt, bår noga 
borttagaé, innan nptt fober tillbringad »f>eljl 2 
gånger om bagen, eller morgon odj afton, båra be 
woattnaS. 3  blibt rodDer dr bet bem npttigt att/ 
i fåDant dnbamål, utjldppaé i fria luften, men få 
fnart fålb infaller, moftc man fårja berfåre, att
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De blifroa inom bué roattnaDe. €nDaft njutna 
Äot båra alltiD od) utau unDantag, få fttt Dricfa 
i gäljufct.

©å man för åfrigt, genom Daglig borftning 
meD torra gtar.rtéroijFor, famt §dl)ufeté flitiga 
måfning, bållet r̂eaiuren vena odj fnpgga, od> 
ger Dem tillräcfefig Dager odĵ  ftijF luft, få flPall 
man meD nåje få fe Deraé tudltrefnaD, oelj fafroa 
of Dem alltiD en fdfet odj lånanDe offaftning.

tVijélFmngen bor fe meD jemn odj ftabig 
fanD/ famt jufret mellanåt fafta ftåtaé odj fra* 
maé, få att aH mjåtf Derutur vodl uttåmmeé. i?on 
bor ej lemnaö att flå ftn, få länge någon ntiålf» 
Droppa fan erbålfaé. ©fulle jufret ndft får i?alf* 
ningen mpefet uppfroälla, uppmjufaé Det genom 
troättning meD ljumt rcatten, fafta mjålfning. 
sjftinft 2 gånger i Dpgnet bor ^on mjålfaé. ©er 
betet dr goDt, od) beteéfagarna nära tiU fanDö, 
Fan Det om fommaren meD formån fFe 3 gånger 
om Dagen, ®<åmmet eller forfummar man mjolf* 
ningen på roanlig tiD, få mår ^on illa Deraf, odj 
ffäfrcan får rciDfdnnaé en fäfer forlujf.

tttjölfen, fom Dina ^or gifroa Dig, bår Du 
f)åt(a ren odj fnpgg, t roäl furaDe odj meD roarmt 
enlag åtminftcne en gång i rcecfan baDDaDe ^arl, 
Ijelft låga odj roiDa albunFar, Dem Du i fommar* 
bettan båt afta får folené utfotnfl (EteåöDan föt- 
roarag Då äfroen i Det Fallafte rum man bar, ocfj. 
må ej få länge fparaé tillö mågel Derå borjat roi* 
fa ftg, bwaraf ©måret får ofmaf. ^BiD ftåcre 
SaDugårDar går en hjärna, fom meD wef fring*
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Drifmeg, båfia gagnet. Sitt unDer tjårning flå li* 
tet fFirt ©möt i tjårnan, plåt fnarare famla Det 
fdcfFa ©möret; men att gjuta bett roatten Deri, av 
allDeleg ojFiefeligt, ocf) fFåmmer ©moret båDe tiU 
färg, tfprfa oel) fmaf. 3  roarnw fomrar åt båft 
att tjarna tiDigt om morgonen, Då luften ån år 
ftval; ©möret famlar ftg Då båDe fåPrare oelj fna« 
rare, odj arbetet år minDre möDofamt. framfor 
allt bör broar oelj en ©annecpinna roinlågga ftg 
Derom, att bafroa ett roål anfaDt odj i flera roat' 
ten rengjorDt ©mor. «£)on bar Deraf b?Det i fttt 
bugbållning, ©möret IjåHer ftg långe oelj roål, odj 
köpmannen ger Defjutom alltiD båttre prig för en 
båttre roara,

2ltt f>ela året ofroer föDa bolFapen inom bug, 
dr t $inlanD dnnu ej mpefet fötföFt, broarföre jag 
ej êller roågat råDa till Detta, eburu af många 
få mpefet berömDa, foDringg»fått, utan blir Det roå( 
dn långe bog of en nöDroånDigbet, att taga fom* 
marbetet till bielp för roåra SaDugårDarö unDer* 
båll; r̂oatTOiD DocF Det ftora felet allt för ofta be* 
gåg, att bojFapen för tiDigt om roåren utDriftoeö 
åt betegmatfen, innan någon fåtDeleg grdorodpt 
Der dn fjunnit framfiicfa, od̂ Då luften Dejjutom 
ån år fuftig ocf) faU. ©erigenom taopa De båDe 
miölf odj l)uH, oelj fommarbetet fFaDag genom Den 
mpcfna odj tiDiga trampningen å modt marP. o gågg 
bellre på minDre antal freatur, od) laga få, att 
Du inom bug fan föDa Dem roål, tiHg ett pmniga* 
re gråg bjuDer Dem nöDig fommarföDa. $sften Då 
Det börjar liDa mot böjten, böra De alltiD voiD bem# 
Fomften ifrån betet meD ett nattfoDer, åtminftone 
af balm, ibogFotnmag. Sångt in på fena böjfen
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må De DocF ej DrifroaéJ roaO. SDerigenom jFdnv 
meg betet for ndfta rcår, odj bojFapen magrar odj 
fat illa i båftfplan å Det fommaren ofroer utgna- 
gaDe beteéfdltet. r̂oaD̂ af foDret genom bojFapenö 
tiDigate intaganDe om fyoften mer fan åtgå, erfdt* 
teö runDefigen genom Def rodltrefnaD, od) en pm# 
nigare tillgång på mjolf odj @möt.

2ltt \i>al uppfåDa ÄtfsSalfvvac dr för ?aDu« 
gårDené forfofran en bogft roigtig faF. få»
leDeé DerttH Dem, fom i fpnnerljej roifa ftg muntra 
odj froDroäpta, odj fom tiDgt på rointren fallit ef» 
ter De frifFafte od) bäfta af Dma ^mjölfFor.  ̂£åt 
Dem ocf få Di moDren, betft få Idnge råmjolFen 
roarar, fom dr Dem ganjFa fyelfofam, od) roäl längre, 
tin 8 a 10 rcecfor, om Du rcill fe Siffaffroen rdtt 
till goDo, få att forfta roecfan enDaft afmjålFaé 
broaD fan ej mäftat fårtdra. 0eDermera f)ållet 
fan gemenligen bela fdrraDet till goDo; od) b&r till 
ocfj meD längre fram aFtaö, att fan ej Dejjutom 
Dir anDra ^or, fom fåDant gemenligen gerna 
tillåta.

Sften fårmenag fanom Denna fané naturliga 
rätt att fjelf bejFatta fin moré fpenar, få bor Du 
åtminftone tidfe, att fan forfta roecFan får all 
ntoDcrné råmjolF odj att all Den mjölF bonom gif* 
toeé är fpetiroarm; broarjemte fan fmåningom bor 
roänjaö \»iD annan fpié, fåfom roälling af linfrö, 
ätt« Fom» eller baftemiol, belft i enlag uppFoFaD, 
mjolfroafjla Fofta rofroot odj potdter famt litet 
fint 1)6, fom Dageligen påoFaé, efter Det man fer 
fané matluft tillroäpa.

§ 6r allting måfte fan ftå torr odj ren, o$
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belft enfam i ftn afftdngDa fdtta, fom Dageligen 
meD nytt odf) frijFt ftrö unDerbdDDaé, tillé b«n in» 
på fommaren föreg på betet, feDan gtdfet rodl upp* 
n>upir, odjj luften blifroit roarm; unDer broilfen be» 
teétiD ban dfroen Dageligen meD någon Drycf af 
miölblanDaD furmjölF, eller annan grma, bör unD- 
fdgnag. 3 u  bdttre odfj friFoftigare f̂ctlfmcn upp» 
föDeg, Defto bdttre miöiFfo, eller rajfare SaDugårDg» 
bonDe, fan Du af bonom rodnta Dig. B̂anflpöteö 
ban Deremot oelj utfrodfteg, Då ban dt fpdD, få 
Fan Den laggrannafte fFötfelu feDermera ej Ijjelpa 
fyonom, od[> Det bdjta bofFapgjlag måfie fnatt för» 
rcanDlag till Det Dåligafte.

<2Bore Slllmogen förfeDD meD rymligare odjj 
bdttre inrdttaDe $dbug, FunDe miD utfoDringen 
mpefet beqrodmare oelj fparfammare tillgå, följen 
Derföre, förftånDige ©atwemdn! mina råD, oelj ta* 
gen voiD €Dta SaDugårDarg inrättning efterfyn af 
Funnigare SanDtbruFare odf) @tånDéperfoner, fom 
Idnge feDan, till fin flora nytta, roiDtagit fåDana 
inrättningar. 9ReD famma FoftnaD man bygger 
illa, Fan man bygga wäl, få att man b«c båOe 
faDer odj) nytta af ftn rodl anlagDa SaDugåtD,

^ « p .  5.

(D m  g å r e t t .

©et Foflar ej fdrDefeé mer, att öfroet åtet 
föDa goDa dn Dåliga $år; fajfa Dig Derföre från 
närmafte ^errgåtD en (Bumfe odjj CacFa afgoDt 
{lag ttU Din fårafroelg förbättring: affjåll feDerme»
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ra Dina £acfot ifrån attjåpa meb ©umfar af 
fdmte ort; Sagg olltit) po Den nya afrocl Du af 
beéfa finulliga pant* for erbåfler, odj fö? får åf» 
tigt, genom goD odj tillrdcfelig utfobting, famt 
all annan omtdnffam ané, att or ifrån åt atlc 
mer od) met förbättra Din fåtafrocf. ©u bår ocf, 
fot fåDant dnDcmtål, bålla ©umfen jfiljD ftån £ac= 
forne odj icfe låta Dem para ftg fårrdn i (lutet af 
£)ctober, ellet början af 9?o\>emb?r Sftånab, på 
Det lammen må tillfotnma emot roåren, bå ben 
fträngajte fölben dr förbi, © ti roinner Derigenotn 
ocf Den förDel att gårijufet fan bållaé froalare, 
hroaraf $åren ma fätbeles roäi odj gifroa finate ull, 
i fpnnerbet om Du flipper bem blott en gång om 
året fyelft i flutet af 3 unt §ftånab.

5arf?ufet båt bafroa tilltdcfelig Dager ocfj frij? 
luft, od) torrt flrå Dageligen unDer fåren ombpta*, 
fom Deraf må rodf, odj få en finare odj rena* 
re un.

)̂n)art fuCImujrct $åt tarfroat minft a mar* 
Per ftnt bå t bpgnet, ocf) Dertill en fdrfwa föf; 
t brifi &»<»raf &e, för ombpteé ffull, äfroen funna 
fpifaé meD <2öåtfdD$ balm, en gång om Dagen, 
broataf De mo ganflra vodl. gammen Deremot gif* 
n>eS enDaji l)b, mer eller minDre, efter Det De dro 
gamla tiU. 3̂å ©umfen bår täfnaö åtminftone 
3 marfet bö, utom balmen odj låffärfroan. ©et* 
ta foDet bör ingalnnDa fa|taé för Dem ner i fat* 
tan, fåfom fktefidi>eö (fet, Då bet till betpDelig bet 
af fåren förttampaé, utan i en tdt fjäcf Dem 
läggaé, få att be betfamma till ftfla flrå måfun* 
na föttdra, Jpat bu befjutom råb ocfj utrodg, att
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Ijroarannan bag fdgna Dem meb fitet torr Jiafra, 
omfrtng ett qroarter på broarie fullnxfyt $år, få 
btbrar Det båDe till beraö trefnab ocfj ullrodjctenö 
mdrfeliga förfofran.

SDe roattnaö Dageligen ur en Dertill i fjmarje 
Fatta, inrdttab bo, fom ofta rengöreé odj ftanbigt 
bålleé fpUD, meb frijft odf) rent matten. 3  M&a* 
re mdber funna De någon ftunD på Dagen utftdp? 
paé att röra ftg oelj taga f r if  luft, men bmab 
fom till Deraé belfa odjj trefnaD i fpnnerljet tjenar, 
är^att miDt i fdttan, uti ett från tafet roib ett 
fnöre nebbdnganDe, urbolfaDt trafat, tillaga ett få 
faDaDto ©lefc af | flop tjara, Ijroart fammanblan* 
baé, få att tnaéfan blir mal tjocf ocfj faft, torr 
odj ftnt ftött blå lera, en ndfroe pufoeriferab malort, 
lifa mpefet fönberftötta enbdr, eller ftn furen lång 
tobaf, famt tmå nafsoar falt, ftroilfet flefe De tneb 
mpefen begärligbet njuta, 0$  må ganfa mal 
Deraf.

©å fnart grdfet om måren börjar ûppfticfa, 
aro $åren De forfta af all bofap, fom någon ftunD 
på Dagen funna å betet utfläppaé, odj Det Ijelft t 
2rdDeö*2(fern, Der De gemenligen fommaren öfmer 
bafraa båoe tillrdcfelig oelj Den funDafte föDa, famt 
tiUifa gagna Äfern båDe meD ftn fpillning od) o* 
grdfeté tiDiga afbetanDe. §ör fuftiga odjj lågldnDta 
beteémarfer böra De Deremot noga aftaé, famt få 
rodl till ndtterna fom annaré i fall odf) regnig 
mdDerlef, i fpnnerbet mib annalfanDe minterfpla, 
bållaé inom f>ué, Der ftefet alla årétiDer bör mara 
för Dem tillgdngeligt. $örfummar man något 
J>ärutinnan, få åoraga fåren ftg ndftan ounDroife* 
ligen rnafar i lefroern, l;n>araf feDan en obotelig
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roattufot, ocfj anDra DöDanDe fiufDomar bdrröra, 
fom gemenligen rointern Derpå åftaDfomma blanD 
§åren Den beflageligafte föröDelfe.

®  a p .  4 .

0 m jDvagftre.

9)}eD froaga odj illa föDDa iDragare fan in» 
gen jorD rodl fötaé. 9Bar Derföre framfor allt 
Derom mån, att Du till Ditt SanDtbruF bar ttllräcfe* 
ligt anta! rafa båDe <od(lai* odj (Djeat*, odj Dem 
af goDt (lag.

$dj>en foDrar i fpnnerbet en roarfam odj no* 
ga ans, om l)an ei ffall roantrifroaé. ©Faffa Dig 
Derföre ett rodl mögjaDt ©taD, od) Ijåfl Det fnpggt; 
tt> bdflen dlfar framför alla famtamDa Djur, Den 
ftörfta renlighet; (Frapa ocfj borfta bonom minjten 
gång om Dagen; gif bonom alltiD till ndtterna torrt 
ftrö unDer ftg, odj rengör trubban for (jonom åt» 
minfione en gång i roecfan.

2ff finfuren falm, Ijelft meD Ärtrié uppblan* 
DaD, ocfj meD litet påfiröDt fafremjöl till ©örpa 
anrdttaD, mår ban bdttre, dn af fara fa; broil» 
Fet åt fajien bör geé af De finare (lagen, tiU om* 
fting i giép. på Dpgnet, men litet i fenDer, ont 
ban ej fall rata Det. £orr ocfj ogröpt bafra fma* 
Far rodl bonom ganfa bcaf; men fom ofta balf» 
ten Deraf oförroanDlaD går t göDfeln, få dr bdfl, 
att nyttja fafran, tiU mjöl förmalaD, i förpfaret.

©å «£)ä(ien fall i reDet, få f? noga till, att
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fjan dr rodl foDD, odj dfroen för fifrigt till alla 
fina lemmat bdbtegDa; att fötDonen oelj teDfapen 
dro i goDt ficf, odfj att De rodl paéfa eftet’ banS 
roärt odj lemmar. Jtöt bonom fafta oelj roarligt, 
i fpnnerfjet t arbetetö början, ting fyan hunnit bli 
rodl roarm, Da ban, om få påforDraé, meD meta 
alfroare fan påDrifroaé; men truga bonom Docf 
oUDrig meD bugg odj ftag, att atb?ta öfroer ftn 
förmåga. $ar ban gått i tungt arbete, måfte 
l)an ocf meD runDeligare odj bdttre foDer ifjogfom» 
mas, £Då ban i fall roäDetlef blifroit roatm FörD, 
böt ban genaft meD tdcfe l)öljaö, 0$ ej voattnas?, 
innan roiD pa(j en Ijaif timma efter Det ban fom* 
mit ur reDet. ©ommattiDen muntrat Det bonotn 
ganfa mpefet, odj befotDrat fyané ttefnaD, att ban 
en gång i roecfan fåt ftmma eller löga fjg i fr ift  
roatten. «£)roatfen för bittiDa ont roåren, eller fen* 
tiDa om böflen, må bdftarna ffäppas ut på gtdé* 
betet, emeDan De Derigenom lättejigen åDraga fig 
qroarfa ocfj anDra fjuFDomat. Äfroen böra De roiD 
broatje botanDe fcoftnatt i ftaUet intagas, odj ej 
åter utfldopaé, innan rimfroitcn af marfen bort* 
gått. 9?dt en bdft fålunDa rodl oelj roatfamt 
bålled fan ban an i tjugonDe åtet, odj ofta 
berutöfroer, göra fal för ftg, dfroen i fträngare 
arbete. #

iDragorar, göra dfroen roiD 2£?erbruFct ocfj 
i fonnerbet för plogen, goDt gagn, belft Det jorD* 
maner, dt IjåtD odfj tung6rufaD. £)e botDe Det» 
före till allmännare bruf i lanDet infötaé. Sltbe* 
tet meD Dem går rodl nagot långfammare, men 
Dejfa fäFtate. £>e dro ocf minDte granlaga att 
unDerfyålla dn bäjten. kommer en bonDe en gång



få långt, att fjan årligen fan fdlja Ijeljt en ©rag» 
ppe, få Ijar f)an alltiD fdfer penninge tillgång for 
fina i?rono*utlagor. SSfteDgiftpa råD odj Idgenbet 
atr, någon tip fore en fåDan ojceé focfdljning, |fo* 
na f)onom från arbete ocfj befiå Ijonom runbeliga» 
re föDa blir roinften dnnu fiörre.

@oDra 6 i|erbottningen for ftn £tye meD ran* 
fotv odj Ijar Då af bonom enfam famma gagn, 
fom anDra orters jorDbrufare af 2:ne, nar De meD 
manligt of roiD fyornen förefpdnnag. ©enna npt* 
tiga fcD borDe Derföre allmänt roiDtagag.

SfteD balm, ftnjfuren till forpa, oelj i roarmt 
matten uppmjufaD, dr £)r«n wäl föDD, Då Ijan 
Dertill får några marFer bö på Dpgnet. SÖJen ndc 
ban går i arbete, gifroeg bonom något runDeligarc 
å̂foDer/ odfj förpan beftroö Då dfmen meD någon 

gruta, efter råD odj lägenhet. $ör ofrigt (tillag 
odfj ffötag £tyarne lifa meD Den öfriga fyornbo* 
fapen.

<M a  p . 3 .

( D m  0 t o iit e it .
Sfog allmdnt bor man roåra ûébållare, tfra 

mot Denna afroel, for Dcejj benagenljet att göra ffa* 
Da båDe å itfer odj Äng. Stten meD måttelig 
tiHfpn, fom dfroen af barn fan åftaDfommag, 0$  
i fpnnerljet Då grinDar ocf) gärDeégårDar bållag t 
goDt ftånD, fan aU Denna .olägenbet ofelbart före* 
Eommag, ocfj Deremot mångfalDig nptta i lju$« 
F>åUct fyämtag af Degfa mfliga o$ IdttföDDa Frw  
tur.

— 33 —

3



Vintern ofroer åtnoia De ftg meD grope of 
agnar ocfj höfrö, fom meD broarjeljanDa i ^of* ocf) 
QBiftljufet faUanDc afflfråDer»/ famt i fpnnerfjet Dranf, 
Då Derpå ar tillgång/ fan utblanDaé ocfj göraö 
fmafligare. ©en fom fyar tillgång att om <2Bå* 
ren Den tiD fafroan lopcr, infamla furubarf, Ijrotl* 
fen fommaren ofroer torfaé, få att Dm mot bö« 
fien fan fönDerljuggaé ocfj tiU miöl förmalaä, fan 
dfroen DerrneD lampeligen utblanDa DeraS <2öinter« 
fpié. ila båttre gagn göra Ĵotatoes blaD ocfj 
ftjelfar, om De, innan böftfrofien finner jfaDa Dem, 
i torr rodDerlef afbergaé odj roaDertorfaé, famt 
feDan i roarmt roatten uppblötta gifroaö ©roinen, 
meD litet påftröDt flöfdDémjöl.

framför allt dr nöDigt, att De, rointermå* 
naDerna öfroer, ofta ocfj minfl en gång i roecfan, 
få rent oelj pmnigt ftrö unDer fig, tp De dlffa get* 
na att ligga roarmt, ocfj trifroaé Deraf ganflra rodl. 
3  bliDt rodDer funna De miDt på Dagen utfldppaS 
att rodDra ftg.

©e t SKaré ocfj 5lpril månaDer fallanDe ©ct* 
far dro De tjenligafle att Idgga på till lifd ©rtés 
fuggorne böra få bdttre föDa ocfj mer gruta, åt* 
minftone 3 eller 4 gånger om Dagen, odj ej befrod* 
raö meD flera dn 4/ bögft 5 grifaré föDanDe, fe* 
Dan Deéfc ljunnit blifroa 3 roecfor gamla, efter 
Ijroilfen tiD De funna ifrån moDren ffiljaö, ocfj 
meD ^omjölf, eHer ocf mjölrodlling, unDerfyållaé.

öm fommaren föDa De ftg gemenligen fjelfroa, 
Der fyelft något få ndr grdébete gtfroeö. §rån Ängarne
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dfroenfom frän $räöeé»Äfern, ber Difen gemenligen 
liDa af DeraS gräfroanDe, böra De forgfätttgt ute* 
flutaé.

Svebje Ihifitmbffpcftt
0 m  Ä F e t b r u F e t .

.föap. i*

<Dm t>e angelagnafte $Petbi?uf0*ret>fEflp.

Utan goDa oelj Idmpeliga rebfap blir Äfec< 
brufet ett möDofamt oelj foga lönanbe arbete. 3 ag 
roill bjuba tiD att uppge Dem, fom jag af erfaren* 
bet od) öjmrtpgelfe anfer mara De oumgängeliga* 
fte for måra $infa Sanbtbrufare.

Plog, Detta bonbené f£cjta odfj migtigafte 
merftpg, dr Det rebfap, fom ej blott öppnar to<ij 
flpfroer jorben, utan o r̂oanDer bonom, ocfj f il*  
jer ftg fålebeö Deruti ifrån Ctäbjtotfen fom en* 
Daft Delar, men ej roänber, Den jorb fyan går ige» 
nom.

3  înlanD förefotnma flere flagg plogar, af 
broilfa töaffelplogen, fåfom bruklig i tförfta De* 
len af éfterbotten, ©aroolap, Karelen, ^aroaftlanö 
odj 5h;lanD, dr Den aHmdnnafte, fannoliEt en e> 
illa uttänPt förbättring af Den t öfra Sanbet dn 
manliga ©weöjePcofen, oelj dfroen ganfa tjenlig 
for all lög ocfj ftenbunben jorD, men ej få férjtpf# 
ma leråfrar, tp ban går ej nog jemnt eller Djupt/ 
roänber trögt, ocfj lämnar balfar efter ftg»
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2lf De flew flagg p!og<sr jag fett odj Pdnner, 
anfer jag Den få PallaDe ©tjeunfunöfta, Plogen 
roara i alla affeenDen Den fotmånligafle4 odj en 
Ipcflig forbättring af Den, dfroen blanD 2Cbo 2än$ 
Sllliitoge PdnDa odj tiU linDoré fanit gtäéiupen if» 
ferä uppPåranDe ftunDom nprtiaDe tPinDplogen.
4ban foder aifroen noga åt, gåt ftaDigt ftn roäg 
fram, ocfj rodnDer rodl odj faPert all Den mull ban 
meD billen upploéfar; men Ijatt forDrar ett par
goba ©ragare, odj en ftaDig ftpresman, om ban
(Fall göra rdtt gagn. «£)an botDe till fammanfdtt» i 
ning odj bruP blifroa of roåta SanDtmdn allmdnt 
båDe feDD odj fotfåPr, emeDan en blott befPrifning 
ej ger om bonom nog tpDeligt begrepp. 3ÄeD fma» 
lote bill odj roänDffrifroa inrättaD, fan ban, fät»
Deleä i 160 jorD, Poraé dfroen meD en ^dfl; men 
paret got Docf olltiD fdfrare fäl fot ftg. <2BiD 
npplog, eller gammal gtdélinDas uppPotanDe, dr 
l>an i fpnmrbet ppperlig.

CrÅbftocEen, fom i ftdUet fot plog, allmän» 
naft i näftan b«la ilb» £än o$ någon Del of 
lonD, npttjoé tiU oll ÄPetPorning, bör bofroa en 
bill, fom dr roiD pa§ 3 qroarter lång, i roten mtnfi 
I)a!f oln breD, famt ofroatttill få Pulittg, eller rpg»
goD, ott bon boiet ftg rodl odj jemnt atiDa neD
mot tnarPen ofroer fpetfeti af Den fot eller tneDo, 
tt)iD f>YDi(Pen ban dr fdftaD. ©ålunDa tillfapaD 
Ioéfat ocfj uppråt bon noga all motjorDen, f>elfl Då 
mullfjålen tiHiPa dr rodl breD, ocfj Pan utan fpn» 
ncrlig måDa Dtagaé of en floDig Ijdft, åtminftone 
i anDto oĉ  treDje forningen. ©en bos? ftorfta De» 
len af roåt 2Mmoge bruPliga £rä&ftocl?en, fotn
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meD fin fmala, flata od) forta bill, omojeltgen Fan 
folja alfroen åt, utan mer bår od) ber ojemnt upp* 
bofar, ån oröenteligen uppror odj reDer åferjorDen, 
borbe emot ben nu uppgifna allmånneligen bort« 
bptad <£nbaft »ib utfåbeté nebmpllanbe i en re* 
ban roål tillreDD oelj h id n  jorb, fan Den lilla 
»anliga tråbflocfen låmpeiigen anroånbaé*

^arfmn, fo#m tjenar belé att forftöra oelj 
utrota ogråé på Åfern, belö ocf att fänbermala 
oelj froéfa be »ib plöjningen uppffiganbe lofare 
jorDfofor, famt att på nyplog, anjlaffa tillråcfe* 
lig mplla for utfåbet, bor »ara fullfatt af ftarfa 
odj litet framåt böjba jernpinnar af 8 a 9 tumé 
långD, ocij flållba, fomjnan fåger, i föubunb, få 
att be tr»ib forningen gå i fidrfacf, eller foréroié, 
om lj»arannan. ©en trefantiga barfvoen år t 
Detta affeenbe ganffa tjenlig, od) borbe blifroa boö 
»åra 3 ort>brufare mer allmån. §6r en flappur* 
faU od) mpefet ftenblanbab Äfer, år berettiot £eb* 
Ijafftven ben låmpeligafte. SDien »ib utfåbets 
neDmpIlning g6r ben t lanbet allmånnafl raanliga 
ttcåbbapfnjen gobt gagn.

©labben år får aH IjårDare ÄferjorD ett o> 
umbårligt reDfFap till froéfanDe af jorbfofor oelj 
Äfernö jemnanDe, Ijroarfore Den ocf på a0a orter 
i $inlanb, fom fyaftoa ler*åfrar, borDe införas. 
2 voå fem alnaré långa furubjelfar, a 8 tum i 
fnrfant ocl) till voiD pafj 2 od) ett fyalft q»arterä 
afftånD ifrån b»atanDra, meD ftarfa mellanjlåec 
fammanfogabe, göra i fåöant affeenbe båfta npt* 
tan, i fpnnerbet bå fråmre ftban af ben fdregåen* 
De bjelfen beflåé meb en å fant flåenbe jernjtång,
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edj i Den eftecjta åter fäftaö 6 0 7  turné långa 
jecnfnifroac, ett qvoartcr emellan IjroaranDca, fåc 
att DecmeD få mpefet bättte fånDetDela De åfroet* 
(>lefna fofotna, cll«c åtminftone uppttfroa Dem, foc 
att dn en gång meD flaDDen åfroetfataé.

€n få t>ef?affaD ©tocEftaDD fåteé meD 2 pac 
Ijdftat o<$ 2 faclat, fom begge, Då f)åtDa fofot i 
mpefenbet mota, ftiga på ©laöDen, fåt att Dpme= 
belft få mpefet fdftate ftoéfa Dem. ©å fyan fö* 
xeé roiD cenacna af tegen, båt Den anDan, fom 
ligget mot Difet, gå något fåtut, fåt att fytnDca 
Difeté uppfpllanDe af fåc mpefet neDfallanDe mull.

$3å låfate jorD fan en Idttate ©la&D af 3 
tumé tjocfa futuplanfoc fammanflagen, 2 alnac 
lång oelj 5 qroattet bteD, mata fot dnDamåfet till» 
rdefelig, fyelfl om ban unDerttll ffoé meD 3 ellet 
fpta jetn»ribboc af 2 alnatö idngD oelj en tumö 
tjocflef. SDUD en få beflrajfaD flaDD fan dfroen 
jotDen, eftec fottättaDt rcåtfdDe, jemnaö odfj fåc 
muftenö bibcbållanDe t tottt roäDet tiElpacfaé; 
Ijroatom neDanfote roiDate fommet att fåtmdlaé.

JPålten npttjaé i Det fmfrouDfafeligafte titt 
famma änDamål fom ©laöDen. €n tunD troå 
alnac fång, oelj en aln, eHec minft 3 oc| ett balft 
<iroattet trodté i genom tjoef ef» ellet futuffacf, 
fäffaD på jetnajtlac t ett Dettill tjenligt odfj afpag» 
faDt ceDe, odj meD 4 a 5 tumö långa i fåtbunD 
ellet ftcEfacE, på 5 tumö afjlånD iftån bmatanDta, 
inflagna flaDiga jetnpinnat åfroetfldDD, ftoöfat fot* 
tcdffeligen båt Da letfofot, på fyroilfa fjelfroa fiocf* 
flaDDen fåga fåvmått utedtta. ,
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SfteD Den tmbbla U)ålten, fom beftår af a 
lifaleDeé runDa ocfj jernbeflagna, men något fma* 
late ftocfar, fjwilfaö pinnar, fom l&pa i fors mot 
foroaranDra, få mpefet båttre fatta odj froéfa fo* 
forna, roinneé dnDamålet dn fäfrare.

$ltt »ib befaraD långroarig torfa om »åren, 
meD en (dttare odj obeflagen flat tDdlt 5fn>er* 
fara Den npligen uppfomna fornbråDDen, (Ipilfet 
plågar fallaö bråöDwalta) bar ocf ftn goDa npt» 
ta meD ftg; i fpnnertjet om man ej ndfl efterfåD* 
Den låtit flaDDen gå ofroer roårldnDerna.

tTCullfofan, fom tienar att på åfern uppfå* 
ra ocfj fringfpriDa all å fanterna af tegen uppfa* 
ftaD ocb ofroerflåDig DifeéjorD, for att Dpmeöelfl 
båDe fullra ocfj jemna åferflpcfet, måfle noDroän» 
Digt finnaö t f)tt>ar ocfj en forftånDig ôrDbrufareé 
rebffapéf)ué. ©en fan på flerefyanDa fdtt inrät* 
taé, ocf) göras antingen florre eller minöre, aUt 
fom man » il l  fora Den meD en eller troå båftar. 
©e mullfåfor fom npttjaö roiD £anDtbruf&3nfti* 
tutet på SRuftiala, dro De bäft inrdttapc man bdc 
t lanDet fdnner. @om De lifrodl froårligen efter 
blott beffrifning torDe funna fammanfdttaé, dr rodl 
fdfraft att Du antingen forfdrDigar Dem, efter en 
pålitlig mall eller fåfallaD moDell, eller ocf, från 
De )̂err«gårDar eller ©ocfnar, i Ditt granfap, Det 
Detta förträffliga reDfFap, reDan dr införDt forffaffac 
Dig Detfamma fdtDiggjorDt.

©eéfa dro nu De angelägnafte allmän* 
wtf* goDfdnDe Äferbrufé reöffap, fom fpat 0$

— 39 —



en omtdnffam ocfj iDog SanDtman nåöroänDigt bör 
dga, Dem ban dfroen alltiD, i fpnnerljet Dd roåren 
inftunDar, bår (aga i Det bäfta flricf, på Det l>an 
ej unDer bråDafle tiDen må meD Deraé förfdrDigan* 
De ocfj omlagning beljöfnoa fpilla någon Då fot’ fjanS 
SanDtbruf få Dprbar 2lrbetéDag.

■föap* 2 .

( D m  ^ ffe v jo v fc e t t /  f a m t  Defj f c i f n i t i g ,  

indeln ing o $  Mgitafc.

ÄferjorDen f ginlanD dr förnämligaft aftroå* 
IjanDa flag, nämligen £.etra od> 0anö. £Då Deé* 
fa jovöacter meD fyroaranDra fammanblanDaé, bltf* 
roa De focfl rätt tjenlige att bära fdp odfj anDra 
roäpter. 3u längre tiD, en fåDan ÄferjorD rodl 
fyäfDaö odfj g&Deé, Defto mer 0wat'tmylla eller 
matjorD roinner fjan, odj jblifroer Derigenom allt 
mer fruftbäranDe.

2111 jorD dr fåleDeé ej lifa börDig. (SmeflertiD 
måfle broar ocfj en o«öemmanébrufare åtnojaé meD 
Den jorömån f>an fått att oDla; tp eljururodl ban 
märfeligen fan förbättra ftn F̂erjorD Derigenom, 
att £era föreä på fanDjorD, oelj SerjorDen Deremot 
meD grof fanD uppfpäDeé, (broilfa joröblanDningar 
alltfå ingafunDa båta fåtfutnmaé) få bebådar Docf 
alltiD fjroarje jorDart i Det b«to ftn fårtfa odj egen» 
teliga natur, broarå Derfåre en ganDtman roiD (Itt 
3orDbruf bår fyafroa ett uppmärffamt affeenDe.



2lf fiere jfäl anfeS £eemyllan wara Den för« 
månliga|le jorDmån, emeDan Den get Den (IriDajte 
fäD, bebåller jlprfan af ftn erhållna göDfel längre 
an någon annan jorDart, od) tat ej få gerna ogräé, 
fom fanömyllan; Ijroilfen Deremot ät (ättate bru* 
FaD, ocfj fan äfroen, Då f)on ofta, men litet göD?é, 
gifroa goD affafining, fyelft Då fyon Ijar letgtunD.

©en ftyfroa odj fega 2Uf' ellet 2iMålei‘an, 
åfroen fom Den flapptirblanDaDe (Scuef ocf) tHos 
jotDen, äto Detemot, i oc| fot ftg fjelfroa, foga 
tjenliga fot något jlagéJtfDe, forDta, i fall De lif* 
rodl jfola oDlaé od[) befås, pmniga tillblanDningat 
af anDta jotDattet, dfroen fom mpcfen göDfel, om 
De ffola bltfroa bätanDe; odfj bota Derföre enDaft 
i nöDfall till Äfer anroänDad

3ften nät 01$ buru dfroen IHosfav 0$  2\4te 
jorö funna af en SanDtman meD förmån brtngaS 
tifl fäDeöroäpt, ffall i Det följanDe omrörad

@eDan Det Äferfält, Du (Fall oDla, är gifruit, 
bör Din förfta omfotg roara, att genom DiPntng 
beftia Det ifrån ofroerflöDig roäta, ocfj Deraf Ijärrö» 
ranDe ft)ta; tp få länge Din Äfer ät roattufjuf, 
åt ban ett tinfjål! oför aHafyanDa ogräs, maff od& 
obPta, tar föga båtnaD af Den göDfel ban far, odj 
blir fyroarfen tätt brufaD eller bäranDe.

«£)ar matfen fåDant läge, att ett fjufrouD* eller 
afloppéDife, till roattnetS afleDanDe bcfjöfmeé; få 
öppna Det förft rodl Djupt ocfj bteDt genom Den 
Del af Äfern, fom ger Det fäfrafte afioppet, ocfj 
leD feDan De öfriga (FårDifen, få mpefet fom jfe
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Fan, roinfelrdtta mot utfaUéDifet, få att tegarna 
å l%IdnDare, eller af poölera odj fdlléåöror be» 
froaraD marf, blifvoa i5 alnar, men å mer (lut* 
rant>eo od) torrare jorDmån 18 alnar breDa. ©eö* 
fa jfårDifen bora bafroa minjl 5 qroarterS breDD 
odj 3 qroarteré Djuplef, famt roara uppfajfaDe ef
ter utffafaD raf linte, fyroilfet ej allenaft förno)er 
ogat, utan Ijroarigenom dfroen arbete fpareé, te» 
garne blifroa beqrodmare att båDe brufa odj befå, 
udj roattnec Defutom lättare afrinner.

©iPeerencrna, fom på illa ftäftaDe iicfrac 
dro breDa, odj ej fdllan bogre dn fjelfroa Äfern, 
bora tiHifa meD plog eller fpaDa noga afjfäraé, 
få att roattnet Ijar fritt aflopp ifrån tegen i DiFet, 
odj Äfern öfroer aUt Fan befås, dnDa tiU Difeé; 
Fanten.

iit iffern jemnt bdHanDe, få att ej något af» 
lopoéDtfe beb&froeé, få leDaé ffårDifen längft neD 
åt fluttningen, borjanDeS meD grdfningen neDifrån. 
uppföre. Sftågra ganDtljuébåHare prfa rodl, att 
Deéfa Difen b&ra Dragaö trodré ofroer Den tjdHans 
De marfen, men min erfarenhet dr ej f5r Detta 
Difningéfätt.

^eflår åter ilfern af torr odj ljögldnD fanD» 
eller l̂appur*jorD, få tarfroar Den ej mpefen Dif* 
ning

framfor aUt år lifroål nöDigt, att man ge* 
nom goDa fcoggöifen afTeDer allt ifrån ndffgrän» 
fanDe fjojDer tfiiitr&mmanDe roatten, fom meDfoc 
Den få fallaDe badrfytan, odj IjinDrar all Deraf 
befrcäraD jorDö börDigljet.
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Q3åt>e Ijofl odj »år må Difning förrättas, få 
länge jorDcn meD fpaDe fan röras. <3BiD böftbif* 
ning är bäft att uppfapa Difeémullen t fmå bogar 
längft åt renen, på Det roattnet af Äfern må få 
mpefet bättre mellan åpningarne fåafrtnna. ^å* 
ren eller fommaren Derpå, få fnart marfen roäl 
bär Drägterna, öppnas odj uppröres meD en lätt 
träDpocf Den fålunDa upptagna Difeémullen, få att 
Den for fol od) luft roäl må genomtorfa, fytoaref; 
ter Den få mpefet lättare meD mullfofa ifrån renar* 
tia uppforDraS odj fpriDeS på De ftällen å tegen, 
fom nöDigaft tarfroa en fåDan fpllning.

9?pa Difen på gammal Äfer upptagas läm* 
peligap fålunDa, att man förp meD mullföfan opp* 
nar Den ban, Der Difet, efter förut gjorD utpaf* 
ning, {fall gå fram; Derpå föreS meb en rift, eller 
{farp träDpocfSbill, 3 eller 4 »ål rafa fåror t Den 
öppna alf»en, innan Den binner tilll)årDna ; broaref* 
ter arbetet meD fpaDen båDe lättare ocf) fortare foc
ftg går.

Dm »iD fåDan ÄferS tegläggning några gam* 
la odj onöDiga Difen måfte igenfpllaS, få for man 
förft i bottnen af Dem antingen pen, fanD, alfjorD, 
eller gamla pocfar, aHeljanDa rié, meD mera, fom 
till fpllning tjena fan, innan De öf»erp meD DifeS* 
mullen betäcfaS.

$örenämnDe arbete är »äl möDofamt, men 
fcar meD tiDen ftn pora odj fafta nptta meD ftg. 
Dm Du ej mäftar meD mpefet i fenDer, få gör 
Det Då fmåningom, till epetnpel €tt tunnelanD för 
året, få »inner Du Docf fluteligen änDamålet- @e* 
Dan Dina Äfmegar en gång blif»it rätt lagDa,
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fan Du meD lagom möDa Ijålla Dem i jemngoDt 
jficf, odj får foc all framtiD fröj&a tig af Ditt 
gagneliga odj rodl anlagöa arbete.

Sigga fart ocf) mprot i gtanjfapet af Dina 
fdDeégdrDen, få utDifa l>roaD Du någonftn fan odj 
förmår Deéfa jfaDliga frojtndjlen, od) förmå dfroen 
Dina grannar, att, får gemenfam båtnaD, Deltaga 
meD Dig i Detta angeldgna arbete. 2lll ndra belas 
gen (fog, fom IjinDrar folené od) luftens fria roet» 
fan å Ditt Äferfdlt, bör dfroen unDanröDjaS. o€n* 
Daft i 9?orr ocf) Det på något afftånD ifrån Äfer* 
gdrDet, fan barrfFogen roara ntjttig fåfom fFjul 
mot nattfrofter odj De falla ôrDanroinDarna.

*3BtD JnDelningen af en fålunDa tillreDD 
Äfer till årligt bruf odj utfdDe,o bör Du bafroa för* 
ndmjta affeenDet å Dina tillgångar på ©öDfel, 
©tagare odj $lrbet£folf. Är Du i alla Degfa af-- 
feenDen rodl fötfeDD, få fan Du Idgga Din Äfrr i 
?Cref?ifte, få att en tteDjeDel befåé meD råg edj 
fyroete, Den anDra treDjeDelen meD roårf̂ D, odj en» 
Daft Den öfriga treDjeDelen ligger i trdDe till Det 
ndjlföljanDe l;öjifdDet. 3  De Delar af lanDet, Der 
Äfecn dr ringa emot SaDugårDen ocf) folfmdngDen, 
dr fåleDes Denna inDelning rdtteligen roeDertagen.

Sften på De flefta öfriga ffdUen, Der göDfeltiö» 
gångarna oel) folfffprfan dro minDre, dr fdfraft, 
att efter roanligfyeten, Dela ftn Äfer i 2 gdrDen, 
fyroataf Det ena alltiD i ftaDgaD orDning ligger i 
trdDe, Då Det anDra (Tår i rodtt: roiD broilfen in» 
Delning man lifrodl till ÄrtfåDet, fom fyroarfen 
forDrar mpefet fet jorD, eller fpnnerligen meDtac
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jorDenS ftyrfd, Fan årligen efter beljaĝ  afitdnga 
någon jlörre eller minDre IjägnaD i trdDeéåfern, 
fom puerligare, oelj feDan Ärterna blifroit Deraf 
jförDaD?, följanDe roåren tiU något rodcfåDe fan 
anroänDaS.

©er ©tor|Fiftet för ftg gått, odj fFogen odn 
erbiuDer nöDigt gdrDfelfång, bör broar odj en Äbo 
ifrån ©amfalligbeten afgdrDa fina Äfrar, Dem f>att 
Då mer beqroämligen ocf) i rdttan tiD, Fan båDe 
brufa, befå, (FörDa ocfj beta, utan att af ©rannarne 
DerroiD UDa något intrång; IjroarroiD iafttagté, att 
all fåDan bägnaD, till befparing af båDe gdrDjle, 
tiD odj arbete uppföce» i rafa linier, få rciDr jorD* 
månen odj belägenheten fåDant någonftn meDgifroa.

£et> ocfj d>rinÖar ti!l fjroarje gärDe böra aH* 
tiD l)ållaö i bäfta (FicF; äfroeRfom ©ärDeégårDarne, 
till unDroiFanDe af oljdgn i fäöeéåPern tiDt odfj trä* 
get meD uppmärffambet måfle efterfeé, odfj IjroaD 
fom i olag beftnneé, ofötDröjeligen i flånD fdttaS.

® iD  uppföranDet af De i lanDet allmdnnaft 
bruFeliga ©ärDeégårDar af ffufmtt grangdrD|Ie, dt 
bögft nöDigt, att förji tiil 6 qroarteré eller 2 aU 
narg breDD, uppFafta all matjorD, Det gdrDeégår* 
Den (Fall gå fram. ©tören flår Då faftare oelj 
ruttnar ej få fnart i affrcen, Drifroorne blifroa lägre, 
odjj ÄPern tar meD tacffamljet emot Den Derå upp# 
FaftaDe niatmpllan. «£)uru fliFe gärDeégårDat för 
öfrtgt böra uppfättaö ocfj »iD magt bållaS, är få 
allmänt befant, att all roiDare unDerrdttelfe Derom 
fpneé öfroetflöDig.

©er åter Din iltn  måjte uppgöras å jten#
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bunDen marF, od) alla fåDana fiSrre ftenar följaP* 
teligen noga uppbrptaé, fom IjinDra jorDené rätta 
DiPning, Pörning od) bruP, anroänDaé De lämpelt* 
gen Delé tiU buebyggnaö, Delé, odj förnämliga)!, 
till fiengåröeegaröar, fåfom fåöant reDan ifrån 
längre tiDer tiUbaPa beråmmeligen fett flcrcftäöeö 
i roårt Sant», dfroen af allmogen. @åi>ana gär= 
DeégårDar forDra rodl mpefet arbete, innan De fyin* 
na fuflborDaé; men Da en for Dig annaré onptttg, 
ja! faDelig, (ten Dertill anrodnDeé: Då Du Derige* 
nom t få betpDlig mån Pan fpara fogen, SanDeté 
härlighet, odj for framtiDen flipper all voiDorc om« 
forg om Dina ijdgnaDer, få äro De moöor odjj Poft* 
naDer, Du på ett fåDant arbete neDlagt, roiéferlt* 
gen ej förgäfroeé anroänDe.
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0 m IfEe vn s t i t t a  K o rn titg  o $  Bvu F.

(SeDan Du fålunDa hägnat, inDelt odj DiPat 
Din itfer, bår Du roara bogjt uppmärPfam på Deg 
rätta Potning od) bruP, få att all matjorDen må, 
tiD beborigt Djup, baDe löé od) fin rodl reDa ftg 
for reDfapen, odj ogrdé tilliPa förePommaé, eller 
utrotas; tp af en t otiD ocfj illa PörD, PoPig ocfj 
meD ogräé ofroerbemäpt åPer, är ingen eller ringa 
offaftning att förroänta; broarföre man ocf rätte* 
ligen i ett gammalt orDfpråf fäger, att mifjwäp* 
len gemenligen börjar i  träöeeåfern.

Upplöj Derföre Den ÄPer, fom träDaé fall,



ellet åtminjtone Den bårDafte o$ magtafte Delen 
Dctof, reDan om f>öflcn, feDan fdDen Deraf blifroit 
bergaD. SDina Dragare dto gemenligen om fjöflcn 
roiD båttre fyull odjj ftprfa dn om roåren, Då jor* 
Den i »armt odj torrt rodDet ofta få fyafligt tiU* 
båtDnar, ait en SanDtman, fom Då dfroen bar fttt 
roårfdDe att förrdtta, ej alltiD fan meDbinna att t 
rättan tiD få fttt ttdDe uppPörDt. ©egutom roet* 
fa fö ID, regn, fol ocb luft fraftigare på tn fåDan 
i rointetfår lagD träDedjorD, få att ban fommaren 
Derpå ej bef)öfroet föraé mer dn a gånger, odj dr 
änDocf båDe löfare odj lättare att reba till böftfd* 
Det, dn De tfgar, Jom ej förr dn i roanlig tiD ont 
»åren blifroit ifrån trdöc uppförDe.

$»aD om böfien ej fan mebbinnaé/ uppför 
Du om »åren, feDan jorDen blifroit få upptorfaD, 
att ban rodl reDet fig, ocl) cj fajtnat »iD plogen, 
^ör Du Ditt trdDe för tiDigt, Då jorDen än affäl» 
fpra dr blöt oelj »åt, få jfdmmer Dû  Din Äfer för 
bela fommaren, odj får Den feDan f»årltoen broar* 
fen lucfer eller ftn. §år ban åter för mpefet (>årDna 
ocfj torfa, få mdfta ej Dina ©ragare taga bonont 
upp, ocb De fofor, eller jorDftpcfen, plogen Da upp* 
brpter, blifroa för Dig feDan ganfa befroarliga att 
fönDetProéfa. ©etföre dr Det bögf! angelagit, att 
n>iD efterfatt böjfplöjning, noga paéfa på rdtta ti= 
Den, Då en trdDe&åfer om roåren bör föraé. 211* 
la bögldnDa tegat, t fpnnerbet Då De roetta mot 
miDDagéfolen, torfa gemenligen tiDigaft, broarföre 
Deoocf förfl böra uppföras, i fpnnerbet om D« be* 
fta af bårD od) mager lerjorD. SågldnDa 2ffer* 
tfpefen Deremot, o<$ De fom dro af löfare jorDatt,
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lemnaS till fibjl: om ej till dfroentpré ett pmniga* 
re å Dem framtrdnganDe ogt’4é tiDigare jfulle på= 
falla plogenö hielp?

Dmfring miDfommaré tiDen, och jjelfl feDatt 
jorDen, efter något tillräcfeltgare regn, i ptan litet 
upptorfat, åfroerfareé trdDe îtfern nieD rodlten, 
eller ©laDDen, ett eller flere f>n>arf efter bet>ofmct, 
få att foforna n>dl froéfaé; feDan liFrodl å alla 
nô DifaDe tegar ©ifeämullen Dejjforinnan blifroit 
från renarna meD mullfofan uppl)dmtaD# och ut* 
brcDD, famt all torf rodl fonDerljacfaD. Qffertt dr 
Då fdrDig, att meD trdDfiocfen Fåraé i annan rodg, 
antingen trodré eller fneDt ofroer trdDeéfårarna; 
hroarefter han letnnaé ororD tills bårjan af 2lugu* 
fti månaD, Då ha» åter flaDDaS, och Derpå får tre* 
Dje gången till fåDDen uppforeö, fneDt tller trodcS 
Sfroer De roiD anDra forningen tiflfomna fårorne, 
få att all Den matjocD Äfecn har, rodl ifrån aif* 
teen loéfaé odj upproreg. 3ften har ogtdfet nå* 
gorftdDeé tagit ofroerhanD, få ofroerfar man fåDana 
grdélupna tegar 2 «n«r 3 ftråf meD en goD jern* 
harf. Innan ©laDDen, nafl for famma ftDfia, eller 
treDje plöjning, npttjaé; dfroen fom man meD Den 
jerntaggiga rodlten bdjt och be<jroämliga|t fan froS* 
fa foBorna roiD renar, och anDra fåDana fiäUen, 
fom till dfroentprs ej af (IaDDen funnat nog rodl 
odj ndra åtfommaS.

<2BiD an ÄferFårning bor Du rodl minnaS ocf> 
iafttaga fåljanDe ^ufwu&mjlot:

1 . $ 6r plogen meD en jtaDig arm, få att han 
går båDe jemnt, ocfj tillifa få Djupt, att åtminflone 
all matjorD rodl upptores. 33<ftår aifroen, ellet

-  43 -



BottenjorDen, af goD lera eller mplla, Fatt ocf Deraf 
fmåningom något till matjorDené fåråfelfe upplå* 
jas; men måter fanD, eller gruéjorD, få af ta Dig, 
att meD Dep upptaganDe magra odj famma Din 
Äfer.

2. ^ 6r få täta odj ra fa fårar, att inga af 
plogen eller trdDfiocfen oroiDrårDa mellanbalfar 
må qroarblifroa i jorDen.

3. ©å Du plojer Idngfl åt tegen, få fåt få* 
tan anDa fram, få långt fe fan. £3årja dfroen 
alltiD meD plöjningen miDt på jlpcfet, tp Derigenom 
beforDraé od(j bibê åOeé fäfraft tegenö fulltigbet.

4. fortfar feDan meD plojntngen tdtt intill 
DifeébrdDDen, få att inga gräétenat få roalla ftg 
fring tegen, tiU binDer får roattneté aflopp, od) 
ett fdfett ndfle får adefyanDa ofypra.

5. ^Skt ocf Derom angelägen, att billenall* 
tiD roiD 6årjan af broarje fåra, få Djupt i jorDen 
infåreé, att banbrdefet odj upplpftar renen; dfroen 
fom att ej någon fldcf ellet ranD af Äfern må 
blifroa ouppfåvD.

€n fålunDa rodl odj ftnt brufaD Äfer forDrat 
ej allenajl minDre utfdDe, utan ger ocf froDigare 
balm, bdttre fdrna odj pmnigarê affalfning, än Du 
af en illa odj roårDelåjt fydfDaD ÄferjorD fan roän* 
ta Dig.

©en Del åter af Äfern, fom till roåtfäDe dr 
åmnoD, odfj broartill Du meD mefia fårmon fan 
anroänDa De tegar, fom året tillfårene blifroit rodf 
gåDDe unDer rågfdDet, bår om fjöftcn fårut, oelj 

• Det belfl i torr rodDcrlef, meDan jorDen dn rodl re» 
Der ftg, upplåjaS, eller fom Det fdgeé: läggas i

4
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tPintetfår. 3otDen blir Deraf f5far«, torFar fna* 
rare om roåren, ocfj gåt fålsDeé roåtbrufet onjfe* 
(igt odj lått.

ĴBdlj ocf Ijeljt titt roåtlanD rodl DifaDe tegar, 
fom fåleDeS, innan De befås, ej forDra någon np 
Difning, emeDan DiFcémuQen dr båDe f>6fr odj roår 
mpefet obeqrodmlig att å Dem uppfåfa. <£n få be* 
faffaD Äfer blir ocf tiDigare fri från fdla, tiDi* 
gare torr, ocfj fan fåleDeö dfroen tiDigare befås.

@å fnart jorDen om roåren låter råra ocfj 
IjanDtera fig, uppfor Du meD trdDjfacf Dina fålun* 
Da om bojlen tiHreDDa roårldnDer; låter Dem Der* 
på par Dagar radDraö i fol od) luft, broareftet De 
meD jlaDD odj barf ptterligare reDaS få fxna ocb 
låfa, fom måjeligt dr, på Det båDe fåDD ocb fårD 
må få mpefet fdfrare odj efter ånjfan ipcfas Dig.

$  a p. 4 .

Q)m  (S o & fe lit, od? fcefj r a t t a  a n ta a it* 
fcaitbe i  i t U x b x u U t .

©et dr en allmdnt båDe FdnD ocb etfdiiD faf, 
att SocDbrufet bdmtat af (Btföfeln ftna bdjta ocb 
roaraftigafte ItfsPrafter. o ganDtmannenS bågfta 
omtanfa bår ocf Derfåre gå Derpå ur, att fåtjiajfa 
ftg pmnig tillgång på Denna Dprbara roara, ocb 
att tiHifa Idra ftg, att Deraf gåra Det fårtnånlt* 
gafte bruf.

©et blir fåleDeS nåDigt, att f6rft fdnna De 
ämnen, fom DerttU dro tjenlige; fåt Det anDra:
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huru De fota famlas od) tiflreDas; famt för bit 
treöje: huru De 5 Äfetn bota utföras odj an» 
rodnDas.

i. €n urgammal erfarenhet hat reDan till 
fullo beitprft, att fpiQningen of aH jlagö boflfap 
od) fjaDerfd dt Det ftarfafle ocfj fruftfammafte 
göDfeldmne, i fpnnerhet Den, fom fallet efter rodl 
föDDa freatut. €n taltif odj rodl unDethållen 
SaDugårD dr fålebeS SanDtmannens ratta ©ull* 
gtufroa, utom Ijroaté mufiiga bitrdDe aUt hanS 
öfriga SanDtbruf ttiåfle ftaDna i eroig roanmagt.

$öt fammadnDamål funna lifrodl meD för* 
mån anrodnDaS dfroen allehanDa famlingat ifrån 
Fdrr od) utmarfer af froartmplla odj annan mat* 
jorD, tufroor å ångat odj i beteshagar, mprftacfat, 
moSfa, neDfallna löf, förmultnaDe trdn od) jiubbar, 
fint buggne qroiftat of en, gran odj dfroen af 
allehanDa löftran, batf, fpånmptla gammal halm, 
odj annat förfamDt bojfapSfoDer, alla fopor odj 
affrdDen båDe ifrån mangårDen, ttdDgårDen od) 
SaDugåtDŜ hufen, all jlags afa, falf, odj gammalt 
murbtuf, famt gtunDroaléjorD unDer neDtagna (juS, 
DöDa DjutS froppat, meD mera Dplift, fom föt 
göDfelns öfanDe jorgfdUigt bör fötroaraé odj hop* 
famlas.

SblanD fåDane, fåfom onpttige anfeDDe, ajfatt 
dro freaturs ben ppperlige göDningS*dmnen på 
grué* och fanDjorD, men på lerjorD göra De ej npt» 
ta. $)plifa ben böra Derföre förroaraS och bop* 
famlas, fönberfroéfaS tiD en liten dttS eller ett 
bampftöS flotlef, fuftaS meD urin odj IdggaS ( 
hög föt att fomma i jdSning, hroateftet be utjltös
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på åfern, efter möjligheten, jemnt från 120 till 
i5o£iépunD på tunnlanDet. SBenené Provning går 
Idttafr på enfom Dertill inrattaDe qroarnat eller 
ftamproerf, men i fmått Punna benen fönDecbultaS 
meD en tung jetnljammate eller {lägga, på en flat 
Ilen eller bergl)äll.

^Bote en SanDtbrufare få Ipcflig, att på ft* 
na dgor uppfinna flörre tillgång på tTCergel, 
(fom dr en, fÖrndmligajl af 2talf odj lera fam* 
manfatt jorDart, 0# fom fdfrafl Deraf igenPdnneé, 
att Den jdfer meD feDroatten), få PunDe ban meD 
fal gldDa ftg åt en flor fatt i Detta förtrdjfeliga, 
men i roårt SanD fydrtiHS mpefet fdHfpnta göD» 
feldmne.

2. B̂5iD Det tpanltga famlingéfdttet af bo* 
fapégöDfeln unDer DenjiD freaturen foDraö inom 
i)Ué, roiH jag enDafl påminna, att Den muilgifroan* 
t>e Urinen meD mer omforg, dn roanligen fcr, 
borDe af roåra SanDttndn anrodnDaé till goDfelnS 
förbättring. SSönDerne i ĤSafa San famla Den 
forgfdlligt i far, neDgrdfoa unDer ©tall* odj $d* 
ûdgolfmen, wetanDe, att iDogt DerrneD begiuta 

odfj förbdttra fin båDe ÄPer odj ©altpetterjorD. 
Sirbetet DerrotD betalar ftg fnart mångDubbelt.

SDlen fcuftar Du for Denna mööa, få fe åt* 
minftone, tiD, att golfroen i Dina $dljuS dro få 
tdta, att ej Denna Dprbara fpillning förgdfroes t 
jovDen neDrinner, utan fajl mer meD Den öfriga 
göDfeln inblanDaé odfj utfoflaé; eller ocf, inför 
unDer Dina SaDugårDéljué få mpefen föt Din 2Cfet 
tjenlig jorD, fom Der fan tpmmaé, Då Den inom
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få Är af Den genomtrdnganDe Urinen ofelbart fatt 
förroanDlaé till en foctrdffelig göDfel.

©tdllet, Der göDfeln utfafiaé, bör ej mara 
gropigt, tp Det mpcfna DitfiptanDe regn» od) @nö* 
matten utlafar 'fmåntngom göDfelrté fraft, od) 
bitiDrar Den att brinna. $ellre bör (SöDfeiftaDen 
roara något bögldnD, mCD tillpacfaD lera unDer» 
bdDDaö, odj Derofroanpå meD fmå ficn belaggD, 
föt att binDra niarPené utgrdfning. SSfteDger jorD* 
månen od) beldgenfjeten, att meDelft ett litet ajioppé* 
Dife leDa Det aflptanDe göDfelroattnet i någon firapc 
neDanföre uppfaftaD rpmlig, ocb 2 a 3 ainaré 
Djup grop fom meD broarjeljanDa afffrdpen ocb 
tienliga göDfeldmnen efterljanD uppfplleé, få ångrat: 
Du ingalunDa Din möDa roiD Denna lattgjorDa an* 
flalt. ^an muffen dfroen från Dina öfriga göDfel* 
famlingar leDaé i famma grop, dr Det få mpefet 
bdttre. 3  annat fall måfte roiD broarje fdrjfilö 
göDfelbdDD fdrfilD Dam för Det afrinnanDe roattnet 
inrdttaé.

3  $år> odj ©roinbufet utbreDeé några gån* 
ger i roecfan Det båé, eller roraffoDer, fom t ftallet 
odj §dl)ufet funnat öfroerblifroa; dfroenfom tunna 
l>roarf af ftnt bacfaDt en* gran» eller löfrié Der 
tiDtalé utflrös, fom fmåningom meD fpillningett 
fammantratupaDe förena fig tifl ett goDt göDfel* 
dmne, od) tillifa tjena att bibehålla kreaturen roiD 
trefnaD odj renligbet.

©ommarfpillningen, eburu Den Fraftigafte, för» 
foraö Deremot boé ojj tiU flörre Delen, få Idnge roår 
Söofap måfle Drifroa omfring på roiDfirdcfta be* 
teémarfer. 3)ien fotttmer Du Dig en gånĝ  till
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tiHräcfeliga o<$ gräégifroanDe beteéfyagar, få inrätta 
i broar od) en af Dem något jf jul, broarunDer Din 
boffap fan roärjaé båDe «mot miDDogSfolené b«tta, 
ocf> falla böflregn. ©ammanfor o<| utbreD på 
Deéfa ftätlen muH, torf,o fönDetbacfaDt rid meD 
annat fåDant, fom till 2tf«rjorDené förbättring tje* 
nar, ocb tillaga Derjemte för boffapen å Deéfa till* 
flpftérum något otjenligt flefe af tjära, malört, libe» 
jticfa o<# falt, få jfola De gerna, mellan Det De 
beta, bär famlaé, trifroaé roäl af Din omtanfa för 
Deraé roårD, od> tillifa. bereDa Dig flera ypperliga 
göDfelbäDDar, tia Din itferé ofelbara förmån.

gåren Deremot Ijämta tiaräcfefig odfj Den bel* 
fofammafte föDa å träDeéåfern, Den De tillifa gagna 
båDe meD flin fpiUning ocb ogräfetö afbetanDe.

2ltt låta freaturen, Då De om qroäflarna Drif* 
roaé bem, natten öfroer roanfa omfring bp ocb 
bacfar, är allDeleé oförjiånDigt. $å några orter 
plägar man fålla Dem öfroer nätterna å något li« 
tet tnflänDigDt flpcfe af träDeéåfern. ©er jorDmo» 
nen är löé od) lätt brufaD, är roäl Denna feD ej 
allDeleé att ogilla; men få är Docf tillifa roijjt, att 
öen bär faUanpe ocb of)öljD qroarligganDe fpillnin» 
gené fiprfa måfle DelS af regn, Defö i fommar* 
bettan, märfeligen utDunjla ocbo förfroagad $5e# 
flår åter Äfern af bårD lera, få tillpacfaé jorDen 
få af bojfapö tramp, i fpnnerbet unper omffiftanDc 
regn ocb 0olbetta, att ett fåDant 2fferflpcfe froår< 
ligen för Det året tiU fåDD fan uppföraé ocfj be* 
reDad

SSäfta odjj förmånligafle nattqroarteret för 
Den ifrån bete b«niDrifna boff«pSf)jorDen, blir fåle*
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DeS ocfj i aHa fan på g-aöugåröen, fe&an Den på 
följanDe fått blifroit tiUreDD;

SSottnen Dettin, fom bettre må roata något 
ôgldnD, ån fanP, öfroerPlåDes meD roål tillftampaD 

lera, od) ftenfåggeS, till Den roiDD belågenbeten fan 
meDge, ocf) boffapens antal fåDant Ptåfroer. ©er* 
öfroer utbteDeS förft om höften ett jorDfyroarf tiH 
ett qroatteré Djup, Ijroarpå låggeS ett DpliEt bparf 
båftfpittning, fom fnaraft af all göDfel tar roårma 
odj börjar brinna; få ett Ijroarf af gammal odfj 
tiU foDer onpttig balm, famt fönDetbuggit ris, meD 
annato förmultnaDt aftlråDe från (2BeDtrafroen eller 
tråDgåcDcn, meD mera DpltPt, man fan bafroa titt 
banDé; Derpå åter muH, eller tufroor, fom från De 
åoutmarfen för Detta beljof fammanlaggDe bogar 
på forfta föret må bemföraé; få igen båft* odj 
boffapéDpnga om broaranDra, jemte förnpaDe broarf 
af mull, rié, odj ånDteligen åter bojfapgfpillning, 
få långt man meDbinner, odb tåöen meDgifroer. 
Sftot fommaren utBöraS alla förråDen ur §år» odj 
froinbufet på famma neDerlagéplatS, fom Derpå 
pttecligare beBlåDeS meD tis o<| bås, famt ett nptt 
broarf af mun, broilPen nu mera meD fpaDe å når* 
mafte utmarP totDe funna upptagas, om De förra 
mullfamlingarne antingen reDan åtgått, etter ej mer 
föt Drågtetna åto tingängelige.

©å tiDen ånDteligen inftunDar, att boffapen 
fan utflåppaS på bue, rengöras alla SaDor ocfj 
gaDugårDébuS, odjj broaD Då fan bopfamlas, jemte 
något fint buggtt gran* ener entré, utföreS ftDfl 
på fatnlingébögen, fom ifrån Den tiDen Fomr.ier att 
tjena kreaturen titt ftånDigt nattlåget, intU Deg
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ljöfifplan ånDteligen troingac Dem inom ljus. ©ett 
båDe roåta odj tocca fpiOning, broarmeD De ofa 
oelj befufta Den fammanlaggDa göDfelljopen, befcdm» 
iac t mdcfelig mån Deg båDe mufl oelj fömittnelfe, 
belft om man Decjemte Ijar tillgång på jlcö od) 
gammal fyalm, att broar, etter fyroarannan roeefa, 
breDa unDer Dem.

©eDan boffapen om fjoften blifrott infatt upp* 
fajlaé mep fpaDe brdDDarna runDt omfring bela 
bdDDen, få att Den blir miDt uppå aODeleS jemti 
foc att få mpefet bdttce funna uppfamla aUt neD* 
faUanDe fnö* o<# regnroatten, frroarigenom I)d<* 
maéfanS förroanDling tiU en muftig odj rodj:tgif* 
roanDe göDfel få mpefet fnarare beforDraé.

<£ranttfet, odj Det gemenligen mpefet gcoft 
huggit fom $in(fa bonDen ndjlan enfamt npttjac 
tia ftn göDfelé förmeranDe, gagnar föga, Då Det 
©brunnit oelj oförroanDlaDt, famt utan nöDige till* 
blanDning af mutt odj bofapéfpillning, på Äfern 
utföreg, titt mdcfeligt tjinDec rotD jorDené cdtta 
bcuf odj befåenDe, famt till ffjul för jlemmajf ocfj 
annan oljpra. SDet famma gdller dfroen om fyroarje 
grof odj obcunnen fpånfamling.

ÄnDteltgen böc en omtdnffam SanDtmar» ej 
Ijetter föefumma, att dfroen ndftomfving mangårDtf* 
odj aftrdDeébufen Ijemföra mutt odj anDca tjenliga 
göDfeldmnen, fom af De roiD fjemfnutarna atttiD 
faOanDe afjfrdDen, fopoc odj fpiflningar marfeligen 
förbdtttaä, tillä dfroen Deéfa famlingac funna, 
jemte De i SaDugåcDen, meD bajia förDel fjroacje 
cUec (jroact annat åc å 3lf«cn utföras.
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©en tmifl å utmarfen man cj på föwndmn* 
t)« fdtt hinner anrodnDa, uppfafias roiö idglig tiD 
i flora f)§cjarr fom ofmantill göras litet fupiga for 
att få mpefet bdttre funna uppfamla ocfj bel>ålla 
allt å Dem faUanDe regn odj fnöroatten, fom be* 
forDrar jorDenS båDe upplööning odj fruftbarbet. 
€fter några årS förlopp funna De meD förmån, 
odj utan roiDare tillblanDning af anDra göDfelam* 
nen, på Äfern utföras, i fpnnerbet å ffarpa leråf» 
rar, fom Deraf/ dfroen fom af påförD gröfre fanD, 
upplöfaS tiU Idttare bruf ocf) rodrternas få mpefet 
bdttre trefnaD; Ijroaremot fanDjorDen genom på* 
FörD goD lera, fom t några år fått i luften roittra, 
fan i brift på annan göDfel, fmåningom bringas 
till önfelig fiaDga odj affajintng.

3. ©en fom fommartiDen bar goD tillgång 
på folf o<| Dragare, gör roiéferligen bdft, att ej 
förr dn ndjl for ÄfernS bereDanDe tiU böftfdDet 
utföra ftn göDfel, Då De magrafte tegarne, fom 
bdff befjöfroa Den, förft böra ibogfommaé, broilfa 
ban Då dfroen meD all ftn bebållna niufl fotnmer 
förtrdffeligeti till goDo. 2ftt Den dlDfla i SaDugår* 
Den ligganDe famlingen alltiD förfl bör tillgripas, 
Idr jag ej beböfroa erinra?

Sften Då båDe orodDerlefen, fommarfpglornaS 
mdngD, ocfj dfroen iifernS DelS roiDD, DelS Idge 
ofta binDra eller åtminjione förfroåra göDfelnö ut» 
föranDe fommartiDen, få fan fåDant dfroen på 
rointerföret roerfftdllatf, Då 4° a 5» lag IdggaS 
tillfatnmanö, miDt öfroerfl på tegen i en bög, broil* 
fen feDan roiD roårens anfomff, meD mull, gammal 
fyalm, ellet granris öfromdcfeS, att ej göDfelns
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ftaft af regn folljetta må utlaFaö; fjroilfen
förluft man få mpefet rciSfare ocf) nöDroanDigt får 
mDfdnnaö, om broart lag foc (ig fring åfern ut* 
ffjelpeS.

‘iftdft föt jtfta plöjningen i Slugufti månaD 
utföras Deéfa ftötre ljögar fring åferftpcfet; 
SDå en SanDtman, fom fdnmt ftn jorD, Delat 
runDeligaft åt De magtafie odj bårDafte ItdUen, 
fom roanligtrois odfj oftaft aro brdDDatna af„tegen, 
i fpnnerbet på npg meD mullföfa fullraDe Äfrar; 
Broarefter göDfeln jemnt utfptiDeö, fönDerbacfaé ocfj 
genaft neDpiöjeö t torr jorD, meD broilfen Den lät» 
taft blanDar ftg, od) gör Då bdfta gagnet,

(5n fålunDa unDer böftfaDet rodl göDflaD Äfer, 
dr gemenligen tjenligaff till följanDe årets ^orn« 
lanD, feDan Den göDfel, l>an fått, gjort bonom bå» 
De lös odj bdranDe. 2ftt göDa unDer roårfdoet, 
bar t allmdnbet fiere oldgenbeter meD ftg; tp föreS 
fpillningen ut om rointetn, få bibehåller flg gerna 
Fdlan DerunDer få långt inpå fommaren, att bdfta 
fåningätiDen ofta förbigår, innan Äfern fan reDaS 
till fåDDen; om roåren åter. Då få många angelag» 
najfpglor, liPfom på en gång, för SanDtmannen 
fammanftöta, roill tiD ej roata ,öfcig för någon 
göDfelfldpning; Den fyalftorra Äfern far afroen 
Deraf illa, odj fammanpacfaé för mpefet båDe af 
fötreDffapen odfj ©ragatenaé tramp; ocfj blir 
fommaren feDan torr odj n>arm, få brdnner Den 
npligen påförDa göDfeln mer bott Den flena btoD* 
Den, dn beforDrat Deg trefnaD.

f̂tt göDa unDer Ärterna, dr i fpnnerbet obe» 
tdnft. £)e taga Deraf mer ffaft dn ffiDor, o<$



beDraga mer dn en gång Den fåfunniga ganDt* 
mannené fyopp.

2ltt ofvpec De npjtgen befåDDa Äorn* odfj bff* 
reldnDerna utbreDa båéblanDaD ocfj obrunnen goD* 
fel, fåfom flm|tdDc6 i §inlanD brufaä, dr en ofér= 
jiånDig pldgfeD. ©en mefta flprfan af en få illa 
an»dnD fpillning forflpger meD »dDret ocb i fol- 
bettan, od) 2tfern bar ndppeligen mer dn for Den 
gången Deraf något gagn. $ar man råD på gam= 
mal odj IjalfruttnaD balm, fan Den famma, till 
jfpggD for Den fpdDa broDDen, ndftan meD famma 
roerfan, å fIifao roårldnDer utbreDaé, odfj Den Dyr* 
bara göDfeln fåleDeé fpataé tiU nyttigare bruf.

^ a p .  5.

(Dm S fe v n s  befäntng, od? h*wjehctn&<* 

p iantertngftir.

©om tm får, få får Du fldra, dr ett bå* 
De gammalt odj fannt £>rDfptåf. ©in ÄPer må 
roara fyuru rodl fom fyelft DifaD, forD ocbo göDjTaD, 
få ger ban Docf foga affaftning om ej fåDDen Der* 
jemte jfer meD ptterfla upmdrffamf)et få å utfd* 
Deté, fom jorDmånenö ocfj »dDerlefené månsfalDi* 
ga pjaftigbeter.

3ag roiO t Detta dmne förft ’gif»a Dig några 
allmnna reglor, fom »iD all fåDD bora t aftta* 
gaé; ocb feDan Dettill bifoga några fdrjfilDa på* 
minnelfer för b»arje af »åra mejl atlmdnna odfj 
»anliga fdDeéftag.



2W m Äiuia K e g l o r .

1. ^Balj alltiD till utfdDe Den flriDafte, gröf* 
fta odj Fdtnrifafle fdD Du bar. ©roag fdö get 
gemenligen froag rot, froag balm, froag farna.

2. ©e berjemte till/ att Ditt utfdDe dt frtfft 
odj groetibe, fåleDeé broarfen faDaDt of fö!D un* 
ber rodden, eller mdttabt i flacf på Äfern, eller 
brånDt af for mpefen fyetta i rian, dier ocf lönn* 
mdltaDt af långfam froettning unDer torfningen. 
SDina utfdDeériot måfte Derföre f  6taö meD i>tterfta 
laggrantibet, ocb Det tillamnaDe utfdbet emellan 
2:ne fuftiga torffifroor förd fÖrföFaö, bururoiDa 
Det gror, eller ej innan Du faflac Det t jorDen-

3. D le n a  bet dfroen rodl i fr å n  flö» odj blanb* 
fdö/ dfroen fom alla flagS ogrdéfrön, att De cj må 
famma odj förqrodfroa Den goDa fdDen.

4. Unbroif, Ijroaö bu fan, att få i roåf, fall 
odj fur jorD, fom broatfen [rodl reDer ftg unber 
brufet, ellet tienar till rotfdfte för ben unga btoD* 
ben. 9ftaf, tålet odj allehanDa annat ogrdé, bi* 
braga befjutom gemenligen att ffaba ocb förftöra 
«n fåDan fåDD. ©eDan luften flarnat, ocf) jorbp-- 
tan upprorfat efter ett måtteligt regn, låter Äfern 
bdfl btufa ftg, faller ftn odj lös för rebf apen, od> 
ger utfdbet faart båDe grobö odj trefnaD.

5. ©priD utfdDet jemnt, få att inga rdnDer, 
dier fldcFar å tegen blifroct ofåbDe; ©å ocf Derföre 
belfl i lugnt rodDer; tunnare på fet, ftn odj rodl 
tillreDD åferjorb; men tdtare på en mager odj 
grof 2Cfer.
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6. @e dnDteligen noga titt, att utfdDet »af 
blanDaé i jorDen, broarfen få Djupt, ott Det qrodf* 
roes odj ej mdftar uppfomma; eller få grunDt, att 
Det ftaDnar i jorDptan, Der Det Delé ej gror roiD 
tillflotanDê  torfa, Delé ej fan taga något ftajjigt 
rotfajte. éfroer 3 tums Djup må Docf ej någon 
fdD neDmpBaé.

®m

i.  2lågen dr af alla faDeéarter Den, fom 
bdft tjenar foc mått §injfa ^iimat, odj fom iljdc- 
Digajl tål årStiDernas och rodDerlefenS omroej:fingar, 
båDe torfa och wdta, båDe hetta od̂ F6ID. ©eDna= 
re tiDcrö erfarenhet har beftprft, att Den meD fram» 
gång fan oDlaS dfroen å De norDligafte trafterna 
of UleåborgS 2dn, upp mot grdnforne af fjelfroa 
Sappmarfen. ©>efj anS dr od) blir Derföre ett 
bufrouDfaf for roår $inffa SanDtman, beift Den 
dfroen bafler till goDo naflan an flagS jorDmån, 
«huru meD mer och minDre borDigf)et.

3  De ofre Delarne af SanDet, Der rointern 
tiDigare infinner flg, måfte fjfln fås reDan i forra 
hälften, ener fiDfl roiD meDlet, af Slugtifli månaD, 
heljl om fommaren roarit roat odj faH, på Det han, 
innan h&fifölDen fommer, må hinna rodl rota ftg. 
$3å Deéfâ orter fan fålcDcé fdHan etter allDrig fås 
meD nt) råg, utan bor hroarje trefiuen SanDtmatt 
alltiD och noDrodnDigt roara förfeDD meD Dugligt 
utfdDe af forra årets rodjet.

3  De foDrare orterne Deremot fan fåS något 
fenare, i fpnnerhet Då man l;aft mer dn roanligen
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»arm fommar; men i alla faH ej gerna efter 2lu< 
gufti månaöé utgång, om cj i Den olpcfliga l)ån* 
Delfen, att pmnigt od) långroarit regn troingar SanDt* * 
mannen att låta råtta fåningétiDen gå ftg ,ut Ijdn» 
Derna.

Dfmer ljufrouD fagöt, år öet öocf alltiD fdf* 
rare att få något tiDigare, ej aUenaft å mag?r 
jorD, utan dfroen å böcDigare, aHenaft man Då får 
något glefare. 3 u båttre tågen får rota fig om 
höften, De(loo6åttre (tår Ijan dfroen emot roåra 
gemenligen få ogina roåratS falla odj torra roin» 
Dar, od[j De Då meD Dagémejané rodrma få idnge 
ontffiftanDe nattfrofler. Mpefet fdHan förrodjcer 
rågbråöDen ftg få om f)öftcn, att man på rodl DU 
faDe if?rar befyöfroer frufta för De§ förruttmlfe. 
Ofta fjafroa Deremot migrodyter i roårt £anö fjdr-- 
rört af fen fåDD, för fyroilfet mtjjtag en omtdnffam 
SanDtman fåleDeS rodl bör afta ftg.

©et båtar Derföre ej Ijellet, att meD ndftan 
rotDffcppelig lagqrannbet efterfråga IjroarjebanDa 
föregifna mer od) minDre timmeliaa mdrfen till 
Den rdtta fåningstiDen. ©å Din jicfer dr fdröig 
reDD, odj rodDerlefen efter önffan, få gör Du, fom 
fagDt dr, råDligaft, att Ijellfe få någon roecfa förr, 
dn fenare, Ijelft å Den magrare odj IjårDare Delen 
af Din Äfer, Då Den löfare odj börDigare meD min* 
Dre roåoa fan biöa på en fenare fåDD.

£>dj fom meD Den npa fdDens mognaD, dfroen 
å De föDrare traftcrne af Sanöet, t roåta odj falla 
år merenDefé Dröjer få fent, att man, innan Den 
hinner bli ifuren, riaD odj till utfdDe beprofroaö,
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förlorar rdtta fåningétiDen, od[j fåleDeé, genom fen 
höftfåDD, blottfidQcr ftg foc facan af en migrodjct; 
få fpar alltiD i förråD få mpefet gammal råg, att 
Du t en fåDan f)ånt>elfe DermeD i tiD fan göra Ditt 
höftfdDe»

2ltt fhinDom for ombpteS ffun ffaffa ftg ut* 
fdDeéråg ifrån De ^orDligare orterna, fyar ftn go« 
Da nptta.

SDtan f>ar föceflagit, ött Dels genom utfdbets 
töfning odj flöpning t .tftalfroamn, DelS tiUblanD* 
ningar af ?̂alf, ffalfpecf, hroitlöf, fpiggolja, m. m. 
i fåningäffeppan, förefonitna votmaften. 3 <tg 
går ej i borgen för alla öeéfa 9iecepterS palitelig» 
bet. $Jien Det roifar erfarenheten, att Den bonöe, 
fom »dl Difar, famt för öfrigt i rdttan tiD, och 
fom ftg bör, för och bcufac ftn itfer, dr alltiD 
mer fdfer, dn hroac och annan, för all flagS 
maff å fina fdDeSgavDen.

©eDan Äfern efter treDje förningen blifroit 
jemnflaDDaD, förrdttaS 0åD5en på roanligt fdtt 
af en upptndtffam och fdfer ©åningsman, fom 
förflår att meD jemn odj öfroaD banD afpaéfa ut» 
fdD«t efter hroarje tegs olifa jocDmån, bruf odh 
fcörDigljet.

Slntingen man meD l?atrf ellec tråDftod: böc 
neDmplla utfdDet, dco ej roåca SanDthuéljållare rodl 
enfe om. 3ag Ijar, oaftaDt flere i Detta affeenDe 
anfldlDa uppmdrffamma förföf, ej funnat fxnna 
Det ena ellet anDra fdttetS afgöranDe företraDe, 
eller några fdfra och ofroifeliga reglor, att i 0Den 
rodgen föreffrifroa. 3  en goD odj rodlffött 2£fer 
wd̂ er Den neDfyarfroaDe, dfroen fom Den neDplöjöa
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fdDen ganffa vodl; bronremot en Dålig odj illa tiU* 
reDD jorD, eburu odfj på broaD fdtt Dett ocf må be* 
fåé, i alla faH ger cn Dålig roapt.

©enaft efter fålunDa fårrdttaD fåDD, ui>pfa* 
flaé ur Difen od) från renarna all neDrunnen Äfer* 
mull. Om tiDooclj rodDerlef Det meDge, må pttcrft, 
å bårDbrufaD Äfer, broarje teg dn en gång ofroer* 
faras af några i breDD framroanDranDe perfoner, 
fom meD IjanDflubbor froéfa De ftDjla till dfroen* 
tpré dn qroarbiefna gråffta foforna, att De cj må 
IjinDra broDDené jemna groDD/ odjj i roåta år tjena 
till ffjul for Den frdtanDe flemmaflpen.

©fulle unDer cn lang odjj roarm båft, broD* 
Den någon gång låpa fara att fårrodra ftg, få dr 
lifrodl cj råDligt, att Den famma meD Sia afjlå, 
eller, fåfom några brufa, låta bo(fapen Den fam» 
ma afbeta. @afrare dr, att, om roiD fnånS af* 
fmaltning om roåren någon fdfl af Den fårruttna* 
t>e broDDen Dragit ftg ofroer Äfern, Då antingen 
meD cn trdrdffa Denfamma få roarligen oflpfta, 
att cj råtterna meDfålja; eller att meD en torr 
ctéroifa, åtminftone bdr odj Der åppna fdden, få 
att luft ocfj rodrmen rodl må åtfomma jorDen, od) 
gifroa råtterna nptt lif.

2. ^wetct pldr fallaS en $ngetrfå?>, får* 
nentligafl af orfaf, att Det få ofta i roårt SanD 
mifjlpcfaS. 2;i!l fårefommanDe bdraf mdrfeS, att 
Det allDrig bår fåS på lås, fanDig od̂ mager jorD, 
utan fyelfl i faft, rodl gåDD odfj fttu brufaD Ser* 
åfer, fom tillifa, båDe genom fttt lage odfjgoDDif* 
ning dr fdfer får all fpra, dfroen fom får alla 
långt på roåren qroarligganDe fnåDrifroor. ©et dr
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scffå fdfcaff, att få r>roct?t roiD famma tlö, font 
rågen, Doc? tiagot glefare, oxlj att fåleDeé foc Det# 
ta bebof alltiD boS ftg förroara årégammalt utfa* 
De; emeDan Det npa Ijroetet gemenligen mognat få 
fent, att Det ej tiDigt nog binnet gto od) cota ftg 
i en jorD, fom Då reDan förlorat Det me|ta af (tit 
roatma odfj DtifroanDe fraft, odjj fåleDeS <j annat 
Fan, dn ge en båDe froag oelj iHa rotaD brobD. 
Är utfdDet rent,ooc| bu tillifa a?tar, att Den teD* 
flrap, fom »iD rågfåDDen blifroit npttjaD, rodl ren* 
götes, innan Du DermeD for Dit broetelanD, fåflFaH 
Du ej beböfroa Flagâ  öfroer rågblanDaD broeterodj*. 
93å följanDe roår Då Äfern punnit få upptorfa 
att Dragarne Derpå funna gå utan att meD fotters 
ne allt för Djupt tnfjunfa, bör Du öfroecfyarfroa 
Den unga broete bråDDen en eller flere gånger, tiH$ 
fforpatt fom tiHPommit af rointer rodtan, dr upp* 
tifroen.

0 ommam?gen, dfroen fom ©ommat*l?we« 
tet, broilfa faDeé flag på några trafter, fdrDeleS 
af Sftorra élierbotten odj ©aroolap, flunDom oDlaS, 
dro broarfen till fdrna eller affajintng att jemfö* 
ra meD Den fdD om böffen utfåé, ocfj funna Der* 
före ej f>cder anfeä för annat, an broaD De roerfe* 
ligen dro: nöOfallsfaö.

0 m m rfa b e t.
<Så fnart De om böften uppfötöa odfj t rotn* 

terfår laggDa roårlanDen få mpefet om roåren upp* 
torfat, att De bdra Drdgterna, odj jorDen börjat 
CeDa ftg för billen, uppföraé De i torr rodDerlef 
meD tcdDftocfen, föc att af luft odfj fol dn bdttce
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upplåfaé, rodtmaé odj bereDaS till utfdDeté emot# 
taganDe. ©eDan De fålunDa t några Dagar fått 
ligga får oppen får, flaDDaé odfj befås De på roan» 
ligt fdtt, Ijroarefter utfdDet meD en Idtt trdDftocf, 
t tata fårar, tvaåvö åfroet Den fårfla fårningen, 
neDmpllaé. Är jorDen låé odj reDan rodl torr, 
ofroerfareé lanDet genafl meD en lått flaDD eller 
ftocfrodlt, får att DnmeDelff qroatbålla roårmuften 
till rodjrtené groDD oelj trefnaD; men fafter mullen 
fig ån roiD teDjfapen, dr fdfraft att låta en fåDan 
Äfer ligga ptterligate par Dagar åppen får fol odfj 
luft, innan ban tiH|TaDDaé Q5eftå åter roåtlanDen 
af flar? lerjorD, dr Det fafraff, att meD l)arf fTu* 
teligen åfnoerfara Den neDmpllaDe fåDDen, tp tiHflå- 
ta ndfl efter fåningétiDen ftarft regn odj fofffen, 
få fan Den fpdDa broDDen froårligen trdnga ftg 
igenom Den meD rodlt eller flaDD tillpacfaDe jorD* 
ptan.

Sitt få i rodta, Ipcfaé ej gerna bdttre ôtn 
roåren, dn om tjåflen; broarfåre Det ocf dt råöli* 
gare, att bellre få något fenare t torr od) roarm 
jorD, dn tiDigt i en af fdlfpra befrodraD, grof oelj 
illa brufaD åfer. @fulle fåDDen, unDer roantan 
på jorDenä upptotfning, blifroa något fen, fan 
man, till roinnanDe af ttD ocb få mpefet fnabbare 
groDD, flåpa utfdDet ett Dpgn åfroet t gåDfelblan* 
DaDt roatten, broareftet Det utbreDeé att några 
timmar i luften ffaltotfa, innan Det utfåé.

Slf an roårfdD utfår man gemenligen tiDi*
öaft:

i.  ^afran, fåfom Delé minjl åmtålig fåt 
fdlrodtan, Delé fenfdrDigafl att om fyåften mogna;
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efjutu bet bocf dc roigt, att dfroen benna fdb tcif* 
roeö odfj fcobac ftg bdjf t torr odj rodl cebb åPet. 
<28åc roanliga ocfj fa>atc*l?aft:a dc ej grann* 
laga meb fyroab joebmån l)on fåé uti, allenajf jor* 
bentej dt allbeleé utmager; men ben få fallabc 
(Cngelfta  l?aftran, fom i roigt o$ gobfjetjfomntec 
upp emot Pornet, fotbtat en fet odj fafi Äferjotb.

Äfroen på npplogé Idnbet fåé Ijafra, ftant 
foc anbca fabeéjlag, meb fdftafle odj mefla forbel. 
©egfotinnan bora be bocf ej allenctfl rodl biPaä, 
famt, feban be t jorbptan tocPat, meb en något 
tat jeenfjatf i flece flråP ofroetPotas, få att till» 
rdefelig mull tiO utfabetö fjoljanbe ecfyålleé; utan 
ocf all på ftbocne uppPaftab, ellec annacé låé lig* 
ganbe torf, fonberbacfaS, famt meb biPeémuUen 
Pcing tegarna utfpribaé, få att beéfa, få mpefet 
mojeligt dc, omå bltfroa jemna oelj mpHiga får fåb* 
ben. ©erpå fåé odj nebljacfroas l)afran på roan* 
ligt fdtt, broarefter ett fålunba tiHcebt lanb, om 
annaré marPen 06 rodbeclePen dco totta, genaft 
meb flabben båt åfroetfarag. 3  annat fall bråjeé 
becmeb en eller flece bagac, tiD beg jorbptan Ijin* 
ner upptorPa, bå ben dnbteligen, fåt mufiené bu 
befjållanbe, tillftabbaé.

9}dft Ijafran anfe$:
2. $cteuna bdft tåla roib att fåé t roåt 

jorb. ©et dr bocf ej åt, att Ijafla mer meb ben* 
na, dn meb all annan fåbb, innan jorben något 
få nar reber ftg. Sftefta belen af roår $inf!a SID* 
moge får roanligtroié fin gtanriégåbfel ut om n>in* 
tern på bet blifroanbe Ättlanbet; fjroaraf&an bocf 
fjac åtminftone troå roiéfa oldgenfyetev: tp fårft
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f>inDtar ben unDet göDfellaéfen länge om roåteit 
cparligganDe fäfen, att i rättan tiD odj orDning 
brufa jorDen; od) for Det anDra ffaDat ett fåDant 
göDjlanDe unDer Ärterna oftajt mer än Det gagnar, 
i tljp att De i fet odj npgöDD jorD gifroa gemenli# 
gen mer faft än ffiDor. ©äfiaft fåä fåleDetfÄt* 
terna utan göDning, i (agom börDig jorD, f)«lft 
i lerblanDaD̂  mplla. ^å fanDjorD Ipcfaö De Dere* 
mot mera fällan.

©å fnart jorbptan å Det om f)offrn får Ärt» 
fäDet uppförDa lanDet börjat torfa, utfåé Ärterna 
berå, glefare eller tätare efter jorDené odj utfäDetS 
olifa goDbet ocf) bejfaffenbet, neDmpKcié meD träD= 
fiocf, odj (emnaé få t 5 cDer 6 Dagar orörDa. 
©etpå fneDaé ÄrtlanDet, cDer fom Det äfroen fal» 
laé, föreö i annan roäg, odjj lemnaé få åter i en 
«Uer par Dagar att ligga öppet för fot odfj luft, 
fyroarefter Det jluteligen öfsoerfareé antingen meb 
fyarf, om jorDmånen är bårD odjj mpefet lerblan* 
bab, eller meD flaDD, i bänDelfe ben befåDDa jorDen 
är af mplligare odf) löfare art.

©å 2lvt* fom frafcefabet IpcfaS fällan i De 
norDligare Delarna af ginlanD, i anfeenDe till De= 
raé forta fomrar odj tiDiga nattfrofler, fom ge# 
roenligm D?t jfaDa Deéfa fäDen i Deraé balfrca 
roäpt. ^en äfioen å De anDra trafterna af 2an* 
bet roore Det föt tpåta SanDtmän råDligafi, att 
mera allmänt oDla ett jlagé fmå Ijroita bråartet*, 
fom båDe till fmaf odj affaflning täjk meD alla 
toåca öfriga Ärtflag, men l>afroa Den egna förmån, 
att mogna roiD famma tiD, fom rågen, odj att få#
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leöeé fdFraft unDgå roåra falla fomrarö odj fcofl» 
ndtteré föröDelfe.

3. ZSotnet i allmänljet begär fjeljt got) froart* 
mplla, «!ler fet, löé od) fint bruPaD letjotö, men t 
fpnnerbet Det firiDare Cwataöiga ellet ÖJunmEe 
Fornet. ^å mager, grof odj fur jotö trtfroes Det 
allDeleä icfe. Sftan göt ocf, Derföre bdfl att fpara 
meD ôrnfäöet, tillé båDe Äfern odj luften börja 
taga någon fommatrodrma, Då jorDen dfroen bdttre 
låter btuPa fig, på fdtt reDan frammanföre dr an* 
förDt.

£dnD?r lifrodl få, att nieDelf* pmnigt regn, 
ocb baftigt påföljanDe flarP folljetta, Den npgbe* 
fåDDa fornåfern meD fåDan (Porpa öfrocrDrageé, 
att broDDen froårligen fan Derigenom uppfomma; 
dt Det bdft att meD en rdf|TaD rodlt fönDerbtåfa 
Den forpnaDe jotDptan, för att DpmeDeljt gifroa 
tpdyten luft, odj utrpmme att ftiare ftamfPjuta.

@«Dan broDDen funnit Den IdngD, att Den 
börjar tacfa marfen, gagnar Det dfroen, att, i fpn* 
nerijet meft efter något roarmt odj måtteligt regn, 
meD cn Idtt odj fldt rodlt öfroerfara FornlanDen, 
fyroarmeDelft Dc få mpefet fafrare bebålla muflen 
till föDa odj flprfa för Den fpaDa obroDD«né rötter, 
odj fåleDeS ofaDDe funna cmotflå cn påföljanDe 
dfroen jlarfare fommartorfa.

4. 23ol?wecet dljlat Idtt odj löé mplla ellet 
fanDjorD, broatå Det dfroen, utan att frdfroa fät» 
DeleS göDjlanDe, ftunDom get goD afPaflning 3  
Karelen, 0 aroolap odj öfre ttafterna af £aroafl» 
lanD/ oDlaS Det meD framgång å De, i Deéfa c-rtec
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mec dn onnorftdbcö/ bruPliga [froeDjelanD. ©?t 
fåé ocf roiDa tunnar?, dn något annat roårfaDe, 
famt förft mot flutet af ellet börian af3 u* 
ni månaD, Då man börjar bli fdfer for roårenS 
froårafie nattfrojier. «Wen fom Detta faDeéflag dt 
mpefet ömtåligt för PölD, od) fåleDeS dfroen ofta 
om böfien, tnnan Det t>inner till rnognaD, af fcoflen 
förflrdmmeé, få dt ej åt, att fig DdrmeD mpefet 
befatta, få förmånligt oelj pmnigt gifroanDe Det ocf 
ar, ndr tjenlig rodDerlef för Deg vodjet odj trefnaD 
inttdffar.

5. £tnet, dfroenfom ^ampan, böra fås t 
fin, luefet oelj börDig, famt något mullblanDaD 
jorb, men ej förr, dn in t 3 uni månaD, feDan 
froftndtterna uppbört, odj jorDen funnit blifroa 
få torr odj roarm, att Den rodl låter reDa fig bå* 
De meD trdDftocf oelj fjarf. £tnet, fåfom i fpn« 
nerljet ömtåligt för ograé, tar dfroen gerna tin go* 
Do att fås få rodl i froeDjelanD fom å feta, rodl 
bruPaDe odj mullrifa npplogs linDor, utan att på 
fåDana jtdUen föt fin trefnaD beböfroa någon göD* 
fel. €fter jorDenS odj utfdDetS olifa goDbet, utfås 
Det mer ellet minDre tdtr, i meDeltal en PapPoe på 

âpplanDet, famt i lugnt roaDer, på Det fåDDen 
må bli jemn: UtfdDet neDmplIaS Derpå meD en 
grunbt gåenDe oelj tdt trdDljarf, broarefter lanDet 
fluteligen jemnaé meD en Idtt flaDD-

£)roaD roiD ilin* cdj -^ampeftotfeln föt öf* 
tigt dt att raPttaga, forDrat för Dem, fom DermeD 
ingen befattning förr tagit, en fdrjfilD ocfj omjidn» 
Deligare bejfrifning, dn rummet meDget att l)dt 
meDDela.



<
6. ^ofworne fås of Allmogen t Dfre San* 

Det belft å Deraé ftoeDielanD, fom båDe fafrajt odE> 
pmnigaft gifma ftora odj fota roftoor. 9?eDerbpg* 
garena åter få Dem toanligtioiS å fåDana ftpcfen i 
trdDeéåfern, fom beftå af lö» jorDmån, ocb fom 
for Detta beljof tneD mpcfen omforg båDe göDaö 
meD gårDenS bdfla göDfel, oĉ  genom iDogt bruE 
bringas till mer dn roanlig ftnbet. $ör att unD* 
gå iloppmcffene l)drjning, göreS Detta fdDet ge* 
menligen forft vdiD êljrémdéfotiDen, t {lutet af 
Suni, ocb början af 3uli månaDer; från broilfen 
ttD ocf rofmorna nogfamt binna innan böflen upp* 
nå ftn fullfomliga roâ t, allenajt rodDerlefen an» 
naré gpnnar Deras trefnaD.

Siften fom Detta fdDe ej fdllan, ömfom̂ af tor* 
fa, ömfom af 6fir»crfT6Dig neDerbörD t roåta ocb 
Fulna fornrar, mijjlpcfaS; ocb rofroorna Degutotn 
utgöra en nog mager fpié båDe for mennifor ocb 
boffap, eburu De, efter allmanna brttfet, borttaga 
betpDelig Del af gårDenS göDfelförråD, fom till gagne» 
ligare bebof meD mer förmån funDe atirodnDaé; 
få roill jag t bdjla vodlmening, ocb af nmng* 
årig erfarenhet, råDa §infa SanDtmannen, att meD 
minfning i fttt ärliga roffdDe, i Det fldllet aHmdn* 
rnligen företaga ftg, ocb år ifrån år uttoiDga Deti 
långt fdfrare, famt i aDa affeenDen mer båtanDe.

7. Potatoee* eller jiovöpdrone^planterin* 
gen, af brcilfen fntafliga ocb gifroanDe rodpt 
arbetaren, utan toiDlpftig tillreDning, bdmtar båDe 
funD ocb fpiéfam föDa, till marfelig befparing i 
fpannmålS låten, ocb ®en fdfrafte bergning i mig* 

t år; Då netnl. Den bonDe, fom till )̂otatoe$



plantering anrodnDt, fjelft ett SunnlanD jorD, aB* 
tiD bar cn fmaPlig odf) Duglig fpiö att m«D fdfer* 
Ijet gripa till, odf> unDgår fåleDeS, att meD barf, 
fcalm odj ftamp, famt annan fliP onaturlig odj o* 
Ijelfofam föDa, uppehålla ett ufelt lif.

3orDpdronen forDra, liffoni alla rotrodpter, 
cn I&S odj rodl tnpllig, cllec fanDblanDaD, famt fet 
jorDmån, fom, feDan Ijan om roåren ljunnit något 
upptorPa, antingen meD fpaDe rodnDeS, eller Då 
någon ftörre plantering dr tilldmnaD, meD roanliga 
ÄPerbruféreDjFap flm refor PoreS, batftpas odj 
flaDDaS, tillé ban blir rodl fin ocfj IoS. ^å fjög» 
Der roilja De, roiD tiUftötanDe långroartgare torfa, 
cj trifroaé fpnnerligen rodl; men tåla dn minDre 
fnra t Den jorD, broaruti Dc fola rodjca. $mx* 
fore De böra planteras på jemn odfj rodl Di» 
faD marP. Äfroen på uppförDa linDor odj npplogs* 
lanD rodra De förtrdffeltgen, feDan torfroen i anbra 
ätet bunnit multna cd) gora marPen 16$.

ŜSanligafi uppfaftat man meD fpaDe å Det 
till plantering bejldmDa lanDet omPring 2 alnS 
6reDa odfj [>alf alns t>oga fdngat, i broilfa jorDpd* 
-tonen i 3 raDer broar om annan, eller förbunDé» 
n>iS neDfdttaS, på 4 a 5 turné Djup, od) minjt 2 
qroartecé afjlånD ifrån b̂roaranDra. £ ill utplan* 
tettng rodljaé De, fom aro af meDelmåttig ftorlef, 
odj fom oDelaDe utfattaé, feDan De några roecfot 
forut t roarmt rum ifrån gropen eller Pdllarcn in* 
fh)ttaDe, fått j?juta ut roiD pa£ f>alf tumé långa 
groDDer, t>n>armeDclffc De fnarare taga rot odfj upp= 
fomma.

Än bdttre oc§ roigette dr Dtt, att iwD Dm*



na planttring fålunDa fårfara: ©eDan lanDet dt 
rodl brufaDt, jemnaDt odj farDigt att Idggaé i fån= 
gar, utmdrfego cn&afl: meD fnåret, eller i jorDen 
mDfhtdrna fmå fdppat, f)voar gångarna framDeleö 
jTola gå fram, utan att någon rnul! dn ifrån Detn 
uppfaftaé, f)tt>areftcr jorDpdronen fdttaé enligt ndft* 
ndittnDe rotg, på De utntdrfta fångarna. $årft fe* 
Dan fotten efler plantorna blifroit ontfring t qroar* 
tet, ellet något Derutofrcer, f>åga, uppBaftaé fring 
Dem all matntpllan ifrån gångarna, meD Den får* 
<tgtigf>et lifrodl, att De ej DerunDet neDtrpcfaé ellet 
fårqroafroaé, broarmeDeljl De fåleDeS på en gång 
blifroa rodl fupaDe, odf) ogrdfet tillifa i rodden få 
t)dmmaé, att 3̂otatoeé flPaften, utan att roiDate 
renéning befjåfroeé, fnnrt l>inna qrcafroa edfj of» 
roerrodta Det. ©fulle Det Docf dn t någon betp* 
Deligare mån framtrdnga, fåfom Det t roåta fom» 
rar gerna roill ftdnDa, få måjte Det noga bortren* 
faé, odfj ntullen tillifa aUt bdttre rnafaé fring råt* 
terna; genom broilfen uppmdrffamma ané affafi* 
ningen blifroer Dubbelt lånanDe.

Stten roill man fota ôtatoeé roayten t fiort 
»llet på åppen åfer, få fer planteringen beqrodm* 
ligafl meD trdDffocf fålunDa att man fårff, miDt 
på tegen, uppfår en ra?, feje till fiu tums Djup, 
fåra oelj feDan en Dpli? fåra på åmfe jtDor om 
Denfamma. 3  Deéfe troenne ftfindmnDe fåror, lå* 
ter man en eUer troenne perfoner, broartill dfroen 
barn funna begagnaé, följa efter ttdDfiocfen, fåt 
att neDlagga potdterne, p tum ifrån IparanDra. 
Sftdt nu ena fåran dt fullfatt, till epetupel på 
l)ågta ftDan, flptta ftg planterarne till Den roenftra
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för att dfroen Dec neDldgga potdtec på enabanDa 
fdtt ocb unDec tiDen föccé, meD tcdDftocfen, atcc 
en fåra foc att neDmpfla De neDlagDe potdterne odfj 
Dereftetv ännu en annan föc plantering, ©en fom 
För jWen begifioer ftg nu DertneD titt roenffra ft* 
Dan od(j för Der lifaleDeS troenne fåror, unDer Det 
planterarne öfroergå till Den bögra föc att neDldg* 
ga potdter i Den DerftdDes ftfi öppnaDe fåran. )̂å 
Detta fdtt fullföljeé planteringen, på ömfe ftDor om 
meDelfåran, till Deg tegen dr fullfatt, utan att 
planterarne dro i rodgen eller förljinDra broaranDra 
ocb genom Denna enfla tiUftdllning af arbetet, be* 
fparas båDe tiD ocf) Dagéroerf«n. ©et faDac icfe 
att, efter jlutaD plantering, öfroecföra lanDet meD 
en Idtt flaDD, men barfning Duger icfe, emeDan De 
utfatta potdterne Derigenom Idtt funna rubbas uc 
DeraS Idgen.

©å plantocne funnit roiD pag till ett qroar* 
tcc» böjD öfroer jorDen, föres meD få FallaD ^up» 
plog långs åt De tomma fåcorne, få att mullen 
uppflrjuteS på båDa ftDor omfring potatoe&jlånDen, 
broiffa Derefter fomma att (iffotu ffå på uppfjöjDa 
rpggac ellec balfar fom jlrdcfa jtg långö åt bela 
teg?n. ©enom en fåDan fupning utrotas ocb foc» 
qroafioes fdfratf ogrdfet, broilfet annars, om Det 
får taga öfroerf>anD,̂  t grunD förDerfroar bela plan* 
teringen. £)m lifroal ogrdfet i nidngD åter ffulle 
fticfa upp, Fan Det icfe faDa att unDer loppet af 
fommaren dnnu en eller ett par gånger begagna 
fup plogen, ©fulle ogrdS inndfifa fig på plog* 
rpggarne ocb få en farDeleS frofcig roept, fom b0; 
taDe att förqwdfroa potdterne, bör Det för banD
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6ortrenfa6 odfj Idggaé t fåcornc, Det Det fnavt 
»ignat.

©eDetmera bel)6froa cj 3̂otatocö (anDcn nå» 
gon roiDate anö, innan tiDen till DeraéupptaganDe 
infallet; tp, att i förtiD, unDet Det faftcn fom 
bdft roäjja, affjugga Dem, jfaDat ofclbaut roäptens 
ttefnaD.

$0}en Då froffnätterna mot IjojTen börja inftn* 
na ftg, oel) Dina ôtatoeö blaD famt ftielfar fåle- 
Deö löpa fara, att af fölDen jfaDaé, got Du fä?* 
tajl, att Dem Degförinnan nteD 2ie afilå, broatef* 
t«r De uppljängaé att torfa, antingen t tdcft bdgia, 
ellet anDra for rodoer odj luft öppna jf jul, få rodl 
till cn goD rotntetfoDa for bofapen, oelj utfpiéning 
i Deraé baöDningar, fom i fpnnerbet tiU ,en begät» 
lig fpié for Dina ©roinfteatut.

$ör «f)otnsbojfapen blifroa potatoeö blaDen 
dnnu fmafligate om De infaltaö. Är fortåDet rin» 
ga, fan Denna infaltning ffe i tomma ftrömmingS 
fietDingar eller anDra gamla trdfdrif, l>roilfa lif* 
rodl bora roara få täta att lafen cj bortrinner; 
men om fötråDet dr flort fan infaltningcn beejrodm* 
ligaft lie i jorDgtop på foljanDeofdtt: 3  närljeten 
af SaDugårDen utfeé en platé få beldgen att icfe 
regn ellet annat flöDroatten fan Ditfirömma odj 
fpUa Den blifroanDe gropen; 3orDmånen bör belft 
roara faft leta. ^å Denna platé grafrocö cn ft)t* 
fantig grop af tre alnars Djup odĵ roiDD efter be» 
bofroet. 3  alla fora hornen neDjlåö ftarfa pålat 
odj emellan Dem, långéåt roäggatne runDt omfting, 
neDfilaé flenate pålat tdtt intill broarann, cn 
fyalf aln Djupt i jorDen, få gropen blir befldDD meD
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en trafoDring IjroilFen bSr flå cn f>alf eller l)cf 
tum 6froer jorDptan. ‘DWr gropen fålunDa dr fåt* 
Dig, rengores bottnen från neDfallne fpånor eller 
mullflimpar odj Derpå breDes ett tunnt ijroarf balm, 
fom befir&3 meD något falt. ©er ofroanpå utbre* 
DaS nu potatoeS blaDen IjtoarftalS meD falt, men 
unDer Denna utbreDning bSra De iDPeligen fatnman» 
»acfaS meD en lång trdjtot, fom i neDra dnDati 
bor roara trodr od) bålla 6 tum i fyrfant. ‘Ödr* 
meD fortfares tills gropen dt fpflD odj nu påidg* 
ges ett af brdDer IjopfpifaDt focf, broilfet bor gå 
Idtt neD emellan rodggarne. ^å locfet laggaé nå* 
gra ftora ftenar, få att maöfan flaDigt neDtrtjcfeS. 
3nom tn>å Dpgn Ijopfjunfec maöfan odj lafen upp* 
fttger 6froer locfet; men fulle Detta icfe fe bor 
genaf̂ rent roatten påfpdDaS tiU Den mdngD att 
Det jiår något åfroer locfet odfj gropen lemnaö tills 
roiDare otoro, Docf bör efterfeS att lafen ej bort* 
rinner. €fter cn måttaD fan gropen oppnaS odj 
potatoeS blaDen fmåningom, jemte lafen, till ut* 
foDring anrodnDas for bocnbofap, men icfe for 
froin, broilfa i allmdnbet ej tåla falt oelj Deraf 
ftunDom få roanttifroaS att De tillfdtta lifroet. Dm 
lera ej finner i närheten af laDugårDen, måfte mat» 
åtnojaS meD annan jorDmån, men i fåDan bdnDel* 
fe, bora gropenö rodggar ocf) botten oroillforligen 
beFldDaS meD rodl pacfaD odj tillfmetaD lera, in* 
nan pålarne neDflåö, på Det laPenocj må bortrinna 
eller infugaS af Den lofare jorDmånen.

Sdngre fram på bojlen, eller omfring $ii* 
df)e!S:ndéfo tiDen, upptagas ôrDpdronen i torr 
rodDerlef, antingen meD fpaDe, om ej lanDet dc
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jlörre, dier ocf meb tillljjelp af en Idtt rodnD* 
plog å roiDflrdcPtare planteringar, Då cn hop meD 
fmå troågreniga ttdDgafflar dier grepar förfeDDe 
barn, ur Den öppnaDe fåran fnabbt od(j beqrodm* 
ligen upphämta Denna Pofleliga jorDfruft; broilPen 
fåDan !)an ifrån lanDet upptages, odfj uran all 
mdlanPotnmanDe torfning, genajl införes antingen 
i någon goD Pdllare Der ban for PölD oelj röta fan 
förroaraé; ellet om ej fåDant titfrdcFdigt utrpmme 
ftnneö, i en Diup ocfj rpmlig, tjelfl i någon aff)äl* 
lanDe fanDbacfe, uppfaflaD jorDgrop, Der fåleDeS 
ej något roatten fan flaDna »Het famla fig. @e* 
Dan bottnen i en fåDan grop blifroit meD (jafm el* 
ler granrié belagD, fylleS Den till roiD pafj en aln 
dier tre qroarter unDer jorDbrpnen, m?D ôrbpd* 
ron, fom ptterfl meD ett (jroarf l>alm eller granris 
tacfaé, innan Det öfriga af gropen meD fanD upp* 
foUeS od) öfroerböljeS tifl roiD pafj en alns IjögD 
ofroer oel) näfl omfring gropen, få att broarPen 
regn eller fdle må genomtrdnga; PunnanDe, föc 
dn mer fdPerbet i Detta affeenDe, mull; dier fanD* 
f)ögon FringDiPaS, till roattnets få mocfet fdfrare 
afföranDe från potatoeS famlingen, famt alltfam* 
möns ptterfl meD granris öfroerPldDas; meDeljl 
broilPen anflalt 3orDparonen bibehålla ftg allDeleS 
friffa ocb ojfaDDa till roåren, få att De båDe tiU 
utfdDe od̂  anDra befjof, meD fdPerbet Punna på* 
råPnaS. Dppnaé någon fåDan grop om roinfcrn, 
bör Det ffe i biiD roaDerleP, odfj l;ela förråDet, f)dft 
på en gång upptagas.

©å SorDpdronen, t fpnnerbet m«D tillbidp af 
plog, uppfyänuaS, blifroa rodl alltiD några qroar i

“  77 —



jorDen ,* men Dem må man ej möDofamt cfterfåFa, 
emeDan ©minen, fom i alla fall (Fola om Ijoften 
goDaö, meD modfen begärligijet uppleta Deéfa of* 
roerlefroor, oelj lägga Decigenom goD grunD f6c Den 
fetma, man ptteriigare i goDftigan roill gifroa Dem.

©enna m>ttiga jorDftuFt Fan roäl på mång* 
fafDigt fatt till foDa odjj uppefjdHe anrodnDaS; tueti 
rummet meDger nu ej-, att Derorn anfora någon 
roiDare bejBrifning, befft Det dr allmän beFant, att 
3orDpäronen ĉlFofta, oelj t litet fint falt Doppa* 
De, utan all roiDare anrättning, utgåra en ganjFa 
rodl fmaFanDe fpté båDe for barn ocfj älDre per* 
foner.

8. ^ w itU l planteras meD mefta fårmån på 
fet odjj fint reDD, famt i långa fdngar uppFaftaD 
lerjorD, få tiDigt man någonftn Fan erf)ålla full* 
njutna plantor, minft tre qroarter mellan fjroarje 
planta, ©ättaS De tätare få blifroa l)ufrouben 
få fmå odj lofa, att̂  De ej betala moDan. £Då 
plantan efter banD far någon ftaDga, renfaS aUt 
ogräé noga bort, od> rnullen Fupaö roal l)ågt Fring 
ftammen, broarigenom (jufffluDet få mt)dfet bättre 
Fni>ter ftg. ©å fnart De unDecfla blaDen båcia 
gulna odfj roifina, afbrtjtaS De till roälfdgnaD for 
bofFapS* ocb ©roinFreaturen. ©ent på l)6ften upp* 
rpcFaS änDteligen båDe rot odfj ftam; fwfrouDet af» 
ffdreé, att i Fdllaren, tiU en goD odj (>elfofam fpiS 
i f)uéf)ållet fåcroaraS; men Det öfriga afläggeS får 
De allt fortäranDe ©roinenS befjof.

9 . Sålrotter uppbragas liFaleDeS af plan
tor, fom DocF ej må fättaö tätare än 2 qroarter
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till IjroaranDta, men rodl något glefate. 3t» tiöt* 
gate, åttninftone i (lutet af SD?aj månaD, De utfdts 
tas, Deflo fdftate gå De till, odj gifroa dfroen bå* 
De ftårte od) frifare rotter, ©e fotDta, fåfom 
alla totrodpter, lås odj fet jorD, odjj målte fjållaö 
fot ogräs roä! befreDaDe. ©å De om båften upp» 
tagaé, fårnoaraS De, antingen i fdllaren, ellet i få* 
Dan jorDgrop, fom fot jorDpdronen blifroit fotef[a« 
gen; men blaDen torfat od) gåmmet Du till ett 
fmafllgt baDDningédmne fåt Dina mjålfefor.

io. -£,mnla båt enligt Sag, planteras roiD 
broarje gårD på SanDet. 3cfe De|to minDre dr Den* 
na nottiga roäptenS oDling, Delé af ofunnigbet, DelS 
af roårDéloébet, på ganjfa många ftällen ofåcjroat* 
ligen fåtfummaD.

©å en gammal bnmlegårD tifroeS odj om* 
planteras, fom båt fe åtmin|tone broart 8:De diet 
io:De år, fås alltiD en flor mdngD åfroerloppS tåt* 
ter, fom få rodl om båften, fom roåren, funna å* 
tet utplanteras { rodl gåDD, fin odj låé jorD, broar* 
uti meD fpaDe uppfaltaS qroarterS Djupa fårat i* 
från fåDet tid norr, Deti ljumle rottema på läng* 
Den utftrdcfta neDldggaS, odjj åfroertdcfaS meD Den 
mull man uppfaftat ifrån Den fåljanDe å balf alnS 
afltånD i från Den fårra upptogna fåran, broart 
åter m>a råttet inläggas odj på lifa fdtt betäcfaS, 
fom ont Den ndltfåregåenDe faDeS: ©eDan lanDet 
fålunDa blifroit fullfatt, åfroertdcfeS Det meD gåD-- 
fel, fom till unDroifanDe af ogtdé, Ijelft båt roata 
rodl brunnen, broarå ptterjt ett broarf gran* ellet 
ölriS, till roiD paj; balf alnS tjocflef, utbteDeS, till 
fåtefommanDe af ndjjlot odj IjroatjeljanDa annat
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ogtdS, fom fö gecna »ia tnqroartera fig f ljumle* 
gårDarna o<$ cj fdllan fluteltgen öDeldgger Dem. 
@å fnart Fälen om roåren dr ur jorDen, ftöraS 
lanDet på roanligt fdtt, brcarefter Det feDan Ijela 
fommaren öfroer ej focDrar roiDare åtgärD.

5Då i 'Mugujti månab fnopparna börja utan* 
på bli litet bruna, böra De genafi ofplocfaS odj 
torfaé utbreDDa i froal odj öppen luft, men cj t 
noarma, tdppta odfj röFfulla baDftugor, fom bon» 
Derne i !̂t)ro meD flera ©oefttar af Björneborgs 
San, bafroa för ofeD, broarigenom fyumlan cj alle* 
naft förlorar mpefet af ftn fh)tFa, utan ocf De§u* 
tom får en ofmaP, fom froårligen jtår att åfbiel* 
pa; broarföre ocf föc Den bdttre banDteraDe 9?t)* 
länDfa ljumlan aHtiD erbålleö ndftan Dubbelt fjögre 
pris, dn föc Den fom fcån ndmnDe tcaftec af öfca 
SanDet pldgac neDFomma. SRtnfi broart treDje åc 
måfle en fåDan bumlegårD, om Den fatt ge någon 
lönanDe affaftning, å npo öfroergöDjlaS, feDan nent* 
ligen cifet förft blifroit upptagit, bmarpå marfen 
åter få meD gammalt fom nptt ris rodl öfroer* 
tdefes

©eSfa dro De fäDeéjlag odfj planteringar, meD 
Ijroilfa roär $inj?a BonDe allmannafl, odj titt ftn 
fäPrafte förDel, båöe fan odfj bör ftg befatta, ôm* 
mer ijan ftg en gång roäl DermeD i orDning, få 
fan l>an efter banD utroiDga ftn oDling till flere 
I)oS o£ dn minDre roanliga odfj forgfdiligare anS 
påfaOanDe fdDeöjlag, dfroen fom titt någon 
rdj r̂yDDgåröesifötfel, broaraf. mången bonDe i 
©roerige, odj dn mer i ^(flanD, l)dmtat få be* 
t̂ Deiig bi«fp> båDe för ftn åréföDa, odfj erldgganoe 
utjfylDer.
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0m  &yttfattbs»toit!! HTosfats* 
tippobltitg *)•

$inlanDj5 wiDftcäcfta SOioéfac odj föån, Des» 
fa annaré få ffaDliga oelj fdDê roecten focjlåcan» 
De fcognäften, fu n n a  båDe tiU ÄFec odj Ä n g  an» 
roänDaS, om De ciFtigt blifroa utDiFaDe odj oDlaDe.

3 nnan något arbete å en rnoéfe focetages, b5c 
fScfi noga, odj foeljt genom oc&entlig afrodgning, 
pröfroaé, om man, foc roattnet Decifcån, Fan fjaf# 
roa nog fdFect oc(j beqrcdmligt afiopo. ©ecpå 
unDetföFeé grunDenö ellec bottenjocDené bejfaflfenfyet, 
famt meD ljuru Djup moéfe Den dc betdeft. 9H5an* 
iigaft dc grunDen antingen leca ellet gcué; af Den 
ftftnämnDe dc f6ga nptta att påcdFna, feDan Det 
fifroecltgganDe mofjlagm, genom FpttanDct, dc 
boctbcänDt, Ijroaccmot af (ergrunD merdnDelé, eftec 
jlutaDt FpttanDe, Fan påcäFnaé en Duglig åFec el# 
lec äng. 2lf DeSfa jlagö moSfar roäljas, fécetcä* 
Deéroié, fåDane till FpttlanD&bcuF, fom äco beroäjr* 
ta meD någon grdéact famt låfiFog cHec enciébu» 
(fat:; Decnäjt De broilFa bdea bacrjFog famt porS» 
cié odj (luteligen dfroen aODeleé flacfa moéfac en* 
Daft beFläDDe meD få FallaD Ijroitmoéfa.

@eDan utloppet foc roattnet dc gifmer, böcjac 
man neDifcån meD jtoca utfalléDiFets gcäfntng, fom

$  a p. 6.

*) 3 betta fapiflet «ro, till ftor bet, tnförbe be antecfningar om  
ft>tt(anbS:brufet t J fo io ta , fom t SBafa 5ttöntng för tnneroa-- 
vanbc år blifroit mebbetabe.
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bör wara minft troå alnar Djupt ocfj breDf, men 
ftunDom forDraé tre alnaré Ditip odj breDD om 
roattentilloppet dr pmnigt odj jluttningen ringa el* 
ler utfallet beböfroeg långt; DocF, Der DiFet leDer 
genom mpcFet fanf ocf) blöt moéfa, bör Det till en 
början grdfroaé minDre Djupt, tiU epempel en eller 
balfannan aln od) feDan moöfan något torFat upp 
od) ftaDgat ftg/ efterljanD utvoiDgaö till Djup oelj 
breDD efter betjofvoet.

©eDan fålunDa utfalléDiFet ar grdfroet ocfj 
Den tilldmnaDe oDlingSmarFen meD Detfamma ge* 
nomfFuren, böra dfroen SaggDiFen nd(l unDer* ocb 
neD*omFring De omligganDe fjögDerne uppgrdfmaé, 
miD paj; troå alnar breDa ocb aparter Djupa, 
famt Dereft moéfen befinneé mpcFet fanF, Denfam* 
ma meDelfl troå alnaré DiFen DelaS, i (trdefning 
från 9?orr till ©öDer, uti jtörre fPifcen af femtio 
eller tjugu ûnnlanDé roiDD efter moéfené mer el* 
ler minDre fanFa befaffenljet; âffigten meD (agg* 
DiFena dr att upptaga Det, ifrån FringligganDe bö* 
gre marFer tillftrömmanDe roatten, fjrotifet feDan 
genom utfallé* ocb (Ftfte&DiFena afleDeé ocfj bort* 
rinner.

©eDan marFen genom Deéfa DtFningar blifroit 
få torr att Denfamma Fan bearbetaé, utftaFaé teg* 
DiFena dfroenleDeé meD firacFntng emellan norr 
ocb foDer, på Det miDDagéfoIen må Funna (Fina 
långö meD DiFct ocb upptina roårifen, r̂oiffen uti 
DtFen, lagDe i annat rodDet|faecF, (ångt inpå (om* 
maren qroarjtannar i DiFeé bottnen famt åjtaDFom* 
mer froft. SDiFena böra utjTaFaé allDeleé raFa 
ocb tegarne efter marFenS mer eller minDre fanF*
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Ijet t il lt a g a s  fem  ellet; fe); f a m n a r  b re D a . Ä r  n ia r *  
fe n  n å g o t a fb d lla n D e , f u n n a  D e é fa  te g a r t a g a S  
b u r u  lå n g a  fo m  b e lft; m e n  p å  m e ra  je m n t lig g a n » 
De m o é f a r , b ö ca  De, Der m a tP e n  å r  fo m  Id g ft o d j 
f u m p i g a f t , m eD nöDige tro d rD iF e n  a f f f d r a g .

© e r e f t e t  fö re ta g e g  g r a ft n in g e n  få lu n D a  a t t  
a r b e ta r e n  b ö r j a r  m iD tp å  te g e n , m eD g r d f t a n , lö é * 
b u g g a  få  f l o r a  t o t f r o a t  f a n  t n d g t a r  lö g r ifr o a  o d j 
u p p l p f t a , b ro ilF a  b a n  u p p F a f t a r  p å  te g e n , f a m t  
fo r t fd t t e r  p å  D e tta  f d t t , fö r f l  e m o t Den e n a  DiPeg* 
lin ie n  ocfj fe D a n  m o t Den a n D r a , a lltiD  ro d n D  e m o t 
Det bå ll b r o a r å t  a rb e te t fo r t g å r  o dj a jlt  f o r t  u p p *  
F a fta n D e  De lo é g rd fta D e  to r fr o o tn e  i n å t  m iD te ln  a f  
te g e n , fo m  D e r a f f å r  b e b örig f u l l r i g b e t ;  ^ å  b a l f*  
a n n a n  a ln  n d r a  D ife S  lin ie n  b ö r ingen lö é g r d ft a D  
m o g fa  q r o a r le m n a g .

@ e D a n  tegen p å  fö re n d m n D e  fd t t  d r  belt o d j 
b å lle t u p p g r d f t a D  d n D a  tiU  tegDiPg lin é e rn e  p å  b r o a r * 
D e ra  f i D a n , fa m t  b a lfa n n a n  a ln  p å  ö m fe  ftD o r  o m  
D e gfa  lin e e r aUDeleS b lo tta D e  ocfj b e f t i a D e f r å n  lö fa  
to r fr o o r  o d j m u l l , få  u p p b u g g a g  m eD D iP e g p r a n , 
m eD fu ll  f r a f t  få  D ju p t ftg  g ö r a  lå t e r , lin é e rn e  till  
De b lifro a n D e  D ife g  P a n te rn e  tre  q r o a r te r  p å  b r o a r *  
D e ra  fiD a n  o m  Den f ö r f t  u tfla P a D e  lin é e n  o d j emef# 
la n  D e g fa , n u  in b u g g n e  lin é e r , g rd fro e S  tegDiPet 
tid  b a lfa n n a n  a ln  D ju p  m eD lo D r d ta  fiD o r o d g g a r  
o m  m o S fa n  d t  fla D ig  o d j få D a n t  tillå te r .
DiPeS g r d fn in g e n  f l å r  a rb e ta re n  a lltiD  ro d n D  e m o t 
Den Del a f  DiPet fo m  re D a n  d r  g rd fro e n  ellet b r o a t i*  
f r å n  arbete b e g o n n e t fa m t  a fftic fe r  to r fr o o r n e  m « D  
fp a D a n , f ö r f l  p å  bdgge ft D o t  till n å g o t m e r  d n  
fp a D e n g  brcD D  ocfj fe D a n  b a F if r å n  l ö s f t d r  odfj u p p *
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faftar Dem på tegen, tiU liFa mängD på fjtMtfcera 
fiDan om Difet. $rån bottnen lognac torfroen tt* 
tan (Färning, blott genom brptning meD fpaDan. 
SJieDeltl fåDan gräfning, t troenne broarf, dc Difet 
tiflrdcfiigt, Det roill fdga fep qroarter Djupt, od) 
fuIlFomligt fdcDigt, enDajl Den lofa mull fom till» 
dfroentprg ännu gör bottnen ojemn, meD fpaDan 
uppFaftaé.

UnDec gcdftningen I '6ra, eftec banD, alla fo* 
rcFommanDe tcdD, (tubbar odj rottet uppbrptaé, 
famt feDan tegen dc grdftaD odj Difeé mullen Der* 
på uppFaftaD, antingen Idggaé i bögat f)dc odj 
Dec på tegen eller, om macFen roarit få jFogberoäpt 
att tcdD od̂  ftubbac finnaé io mdngD, idggaé uti 
bog dlec (träng miDtpå odj långé eftec l>ela tegen. 
>̂å rointerföcet Fan man Derefter bortjldpa roeDen 

famt De (tubbar IjroilFa till bränjle dro Dugliga, 
men Det öfciga, jemte rifet, qroatlemnaö att fram# 
Deleé tillifa meD tnosfan afbrdnnaé.

£Då marFen fålunDa dr grdftaD odj DiFaD, 
fåretageé bränningen, fsDan Den loégtäftaDe moé< 
fan jemte DiFeé mullen odj De uppbrutne trdDjtub* 
barne bunnit tillrdcfligen torFa, men icfe förr, tt> 
om bränningen miglpcfaé eller blir ofuUjtdnDig må* 
(le en np bränning nöDrodnDigt företagaé broarroiD 
tiD ocb arbete föcfpillaé. ©etemot om allt bun» 
nit tillrdcfiigt torfa, går forftâ  bränningen roanli» 
gen ganfFa roäl, i fpnnerbet tå antänDningen (Fer 
i torrt, Flart rodDer meD fafta blåfl på flera fldl* 
len upp unDer roinDen ocb noga tillfeé att elDen 
af roäDret jemnt föreé ofroer bela tegen, få att 
ingen fläcf lemnaé obränD, 0eDan elDen (Tocfnat,



efter fårfta bränningen, famlas De trän odjj råtter 
broilfa qroarblifroit, uti färre Ijågat, marfen f>arf» 
roaS roäl, odj moéfan antänDeö å npo, jemte roeD' 
bågatne, roiD lämplig roäDerlef. ©ålunDa fortfa* 
res tiU Deg man fått tegenépta näftan allDeleä 
fät, Då afFan roiD lugnt roäDer roäl neDbatfroaS, 
odj marfen är färDig att befås. Dm några (tub* 
bar eller rotter ännu fttinaé ofor6ränDe got fåDant 
«j till fafen; man blott bopfamlat odj lägger Dem 
i fmätte bo9ac får att antingen, roiD ftamDeleö 
(FeenDe fpttning, uppbrännas eller på rointerfåtet 
bortjläpaé.

©å fnatt jorDen froalnat (Fet fåDDen, ju tiDt- 
gare ju bättre, eller åtminftone innan meDlet af 
llugujti månaD meD råg, från åtta till tio fappar 
på tunnlanDet, om moéfen ät roälbereDD odj bar 
bättre jorDmån, men på froagare jorD bef)6froe$ 
femton od) änDa till tjugu fappar på tunnlanDet. 
©enna fuDD bor icfe forrättaé uti allt fot torr 
jorD, utan fjelDrc, i fåDant fall, DermeD uppjFjutaö 
ocf) utfäDet neDmplIaS meD barf, få Djupt figgåra 
låter 3̂fog ät till neDmpllningen minDre tjenlig, 
emeDan mogjorD, unDer plog, roanligen fallet i 
(Fifroot, broilfa allDeles t̂nDra btoDDené uppfomft; 
men om moSfen ät (in ocb lucfer, famt fri från 
ftubbat od) råtter, få paSfar Den få fallaDe gås* 
fota batfroen färDeleS roäl får neDmplIningen, Docf 
båt fpttlanDet, eftet Deg begagnanDe, ofroerfåtaS 
meD en roanlig raftinnaD barf ocfj (lutligen meD 
roält, bwilfen jtjtnämnDe äfroen båt anroänDaS på 
fåljanDe roår, om roäDerlefen ät torr od) fall, får 
att Detigenom, till faftare jorD, neDtrpcfa Den af
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froften uppDtifna btoDDen, IjroilPen eljejt idtt föt* 
troinar ocf) ut£)öc.

©å tnarPen dr af fdrDeleS goD bejfaffenbet 
ocfj allt blifroit bebötigen roctFjldtlDt få betalar 
roanligen förfta, ellet åtminfronc anDra, jförDen 
bela PotfnaDen få framt ej jfroftjfaDa ellet annan 
oförutfeDD olpcfa inträffat. 3  feDnare tiDcr bar 
man meD framgång förföft att, på rodl upparbe* 
taDt ocfj bruFaDt fpttlanD, utfå forn* Ijafre* eUer 
blanDfdD, af Deéfa båDa fäDeafTag, till f>dlftcn af 
broarDera. ©ocf bar Det fiunDom bdnDt att Deé» 
fa fdDeéflag blifroit alltför froDige få att De icfe 
ijunnit till mognaD innan Ijöftfrojterne inträjfat, 
odb förrdn erfarenbeten bdrutinnan blifroit fullPom* 
ligen jtaDgaD̂ dr bäft att icfe i (fort begagna Det* 
ta bruPntngöfätt; men roill man DermeD göta för* 
föP bör man, liPfom i treffifteé jorDbruf, få roåt* 
fdD i tågtfubben efter roanlig beteDning af jorDen, 
utan fötegåenDe bränning eftet rågföcDen.

£ ill följanDe rågfåDD bereDeé PpttlanDet åter 
fålunDa att jtubben uppPöreé meD plog, reDan fam* 
ma bö(l Det blifroit affförDaDt ocb ro*0 tjenlig roä* 
DerleP. 'tftdr lanDet fommaten Derpå befxnneö till* 
vdcfligen tortt för att funna brinna antanDeö Det 
unDer roinD roiD någorlttnDa blåjf, meD btinnanDe 
Ijalmtappar ellet torfroot ocfj eftet banD fom fot* 
tanDet börjar taga fart, Paftaé De btinnanDe torf* 
roorne meD jernfpaDe roiDt omPring emot roinDen 
få att arbetarne, alltiD fria från röP, Punna fpri* 
Da elDen öfroeraHt; men befarar man att elDen ej 
nog ifall Punna fpriDaé, böt lanDet, före påtdnD» 
ningen, öfroerföraö ett eder ffete f>roarf meD en
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rattinnaD barf. ©eDatt elDen en gång öfroerfatit 
fdltet odj jlocfnat, l̂ arfn>aé ellet plöjaé Det åtet 
od) brdnneg anDta gången, broilFet förfaranDe upp* 
repaé få ofta rodDetleFen fåDant tillåtet od) man 
anfet bê ofltgt fåt FpttlanDeté fullftanDiga beteD* 
ning till ndfla fåDD od> ttQ etf)åflatiDe af tillråcflig 
ajfa. $drroiD bör anmdtfaé att plöjning ellet 
f>avfning icfe foretagaö unDet jtarF blå|t ellet tot* 
fa, tmeDan Den bogft npttige ajfan Då gåt förlo* 
taD, utan Mlft^t lugnt rodDer, eftet ellet unDet 
tegn ellet ftarf Dagg; ocf få jiaDat Det icfe om 
fjclfroa fåDDen roerfjtdlleé unDet regnrodDer. Äf« 
roenfå bör bränning icfe företagaö på annat, dn 
uppförDt FpttlanD, tp eljeft föregår ej fpttlanDet få 
jemnt ftg bot, utan fidcftalé blott i ptan af mat* 
fen odj på anDta ftdllen Djupt neD, dnDa till moé* 
fens? botten, fåDane fldcfar funna bibehålla elD be* 
la vointern odj jtunDom förorfafa jorDbtanD, Lfotn 
på en gång förflöt all matjorD.

€tt rodl upparbetaDt odj bäfDaDt fpttfanD 
Fan gifroa troå till tte lonanDe jfotDat men fdllan 
flete, utan att göDaé meD leta, lm>'lFen bot roa* 
ra ren, fin odj icfe fanDblanDaD ej f>eller af mörF 
fdrg meD froafroelaFtig luFt. $elfl tage$ leran, 
om möjligt dr, från tegDiFena, fom grdfroaä neD 
dnDa tiU bottenleran odj af Denfamma uppFajtaä 
på tegatne å örnfe ftDor af Difet, liFa förD*laDt 
på broarDera, ett fpaDtag Djupt öfroer bela DiFe$ 
bottnen, l>roilFet arbete roerFjlälleé om f)öften, fe* 
Dan tegarne förut äro jemnaDe, antingen lemnaDe 
t jlubb ellet plöjDe od) barfroaDe. SjjeränDelé Fö* 
te$ lifrodl leran på FpttlanDen ifcån få nata be»
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lägen marf, fom f>on far» erf>åliag, på Det fdtt att 
feDan rointern rifttgt ffaDgat ftg, uppbuggeé, meD 
gtofroa ocfj IjroääfaDe jetnfpett, ben fdlaDe mat» 
fen odj IjroaD af Detta öfra jorDlager tilläfroemprs 
icfe dt leta, läggeä afftöea, men Utan föreé till 
FpttlanDet. ©etta arbete fortgår obef>inDraDt fe# 
Dan Det öfroerfta genomfruéna jotDroarfroet dt un* 
DanfaffaDt, Då Den DentnDer bejintelige mjufa le# 
ran Idtt upptageé. Uti fiarf fölD går arbetet al* 
Drabäfh >̂å foroarje gerometrift fapplanD föreé 
tio till femton̂  Ijäfllag; laöfen jijelpaö från jldDan 
odj UmnaS påjlället att unDer rointern roäl ge# 
nomfrpfa. @å fnart Uran, i början af fomma* 
ren, upptinat ocfj torfat fönDerfaHer ben od> bör 
Då utbreDaé få jemnt fom möjligt; roill man Då 
ännu Föra öfroer tegen meD roälterftocf föc att få 
Den torra leran ännu finare fönDerDelaD, få dr 
Deraf mpefen nptta. Om lanDet fall npttjaé till 
roåtfäD, få roecfftälleö fåDDen på Den utbreDDa le» 
ran, Ijroatefter utfäDet roäl neDbarfroaé, men fall 
lanDet beteDaé till böjtfäDe, neDbatfroaé eller neD> 
plöjeé Uran aUt efter matfené befajfenbet ocfj 
fcerefter roerfjlälleé bränningen på förut befrifroit 
fdtt. 3  allmdnbet anfeS UrgöDningen roara till- 
räcfltg för få många år, fom antalet af lag Ura, 
fyroilfa blifroit förbe på fapplanDet ; Det roill fdga: 
att UrgöDningen dr tiUräcflia för tio år, om tio 
lag lera blifroit fläpaDe på FapplanDet; efter fyrot!» 
fen tiDé förlopp lera å npo bör föraé på fpttlan* 
Det.

^dr man efter flera årS fortfatta brännin# 
gar änteligen fommer alfroen roiD pag en aln nä#
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r a ,  d r  f d f r a f t  a t t  u p p d r a  m e b  a llt  ro iö a rc f p t *  
t a n ö e ;  u t a n  b ö r ö å , i f t ft a  r å g u t fa ö e t , b la n ö a S  
a lle h a n D a  g o ö a  g r a é f r ö n , Ijro a rig e n o m  m a n  flu te li*  
gen a f  cn få D a n  u p p o ö lin g  f å r  cn g a n ffa  goD o d j 
b ö r ö ig  d n g , m en fo m  Dc fo r f t a  å re n  b o r a f t a é  f ö r  
be ta n ö e  o d ) b o j f a p é t r a m p , t id s  m a r fe n  b lir  a D t 
fa ft a r e  o d j g rd é ro d rte n  b u n n it  ro d l r o t a  fig , b ro a r» 
efter f t i fa  d n g a r  b d fö a ö  o d j f å r b d t t r a é , få fo m  Det 
b lifro it  f a g ö t , u ti  a n D r a  fa p itlc t  a f  f o r f t a  jju fro u ö » 
ftp e fe r, o m  ro a n lig a  d n g a r .

7 .

(Dm fforb o $

2111 fdö, Ijan må roara af broaö (Tag fom 
Ijelft, bör ingalunöa afbergaé, innan f>an dr rodl 

> mogen; annaré blir ban roiD ftn torfning i rian 
fammanfftumpen ocf) oörpg, till jtörjta affafnaö 
i 0 panrmål6bingen.

r t T C o g e n  d r  b a n  ö å , n a r  fo r n c n  fa f f f j å r ö a  
Id ttc lig e n  'l å t a  g n u g g a  fig  u r  a p e n , od> roifa ftg 
l if f o m  m jö lig a  i f a r n a n ,  ö å  Dc m e lla n  ftr g r e n  a f *  
b r p t a é . «£)a(m en é g u ln a ö  o dj t o r f a  d r  fcleöeS ei 
a lltiö  n o g  fd f e r t  jfö rD e te c fe n , m in ft  i to rra  å r ,  ö å  
Ijo lm e n  ge m e n lige n  tiö ig a rc  b r o i t n a r , d n  aret b in » 
n e r fin  m o g n a D . SDten ö rö je r m a n  å te r treö ffö r »  
Den öfroer ö e n n a  m o g n a ö é t i ö , få  r in n e r  d e r  fpit= 
leö m p e fe n  fd ö  p å  å f e r n , i fp n n e rb e t o m , n a jt  « f *  
te r r e g n , n å g r a  ö a g a r é  f t a r f  fo lb e tta  t t i t r d f f a r , 
ö å  m a n  m eö a ll ffp n o fa m lje t  b ö r f ö f a  a t t  f å  öcn
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mogna fdDen afbergaö. <3BanfFeJigt roill Det ocf 
roara att afbiDa alla.apené od) fornenö mognaD, 
tp Dtfjförinnan flputle oftajt De mognafte på åfern 
utrinna; utan Då ftårfta mangDen af Dem dr fåt» 
Dig får fårDen, må Den roerfirållas, ocfj De ofriga 
lemnaé tiD att mogna i ffplen.

3  $inlanD tipttiaé allmånt, t fpnnerbet roiD 
rågené afberganDe, IjanDjHra, fom bar Den for» 
mån, att boftnen od) apen DermeD roarligare ocfj 
reDigar» uppfamlaé, famt att fåDen, roiD en fåDan 
roarfammare banDtering, minDre fpilleé odj utjfa- 
Fag. Sften fom Detta bergningéfdtt går mpefet 
långfamt odj forDrar mpefet folf, neml. omfring 
fejc Dagéroerfen på tunnlanDet; få roore ånfeligt, 
att roår SlUmoge fmåningom roanDe fig roiD, att 
meja ftn fåD meD Ute, broilfet meD mångfalDig 
befparing i jtiD ocfj arbete låter fig roerFfiålla, i 
fpnnerbet Då fåDen ej ligger mpefet oreDig o# fam» 
mantraflaD, i broilfet fall Den fdfrare ocf) be» 
qroåmligare meD pran uppbåmtaé.

•£)tt>aD banDlag DerroiD, dfroen fom roiD baf» 
mené uppfamling ocfj binöning, bor npttjaé, låter 
g«nom åfning od) banDlåggning låttare, dn genom 
beffrifning ocb låta ftg. 2ltt ej IjarroiDbaf» 
ftgt od> roåcDélåjt fårfara, broarigenom mpefen fåD 
utrinner od) fårfpilleé; åfroen fom att noga roiD 
binDnitigen uppbåmta alla nåjlomfring ligganDe 
ap, famt Derpå De fammanbunDna fårfroarna roar» 
famt MnDtejca odj jfplfåtta, åro påminnelfer, fom 
ingen af roåra erfarna ocf) fårjtånDiga SanDtmdn 
Idrer bebåfroa ?
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€nt>ajt följanDe anmdrfningar må dn til* 
låggaé:

3  regn odj roåtrodDer må ingen fförD föc-- 
rdttaö; Den fdD, fom Då afbergaé, »torfar froår* 
ligen i rian, unfnat odj brinner i fölen, odb får 
ofmaf. SKen befarar man, att ban i folrodrroan 
på Dagen fall rinna, far man bonom i morgon̂  
jtunDen meD all fin folfftprfa, odj lemnar bonom, 
att obunDen torfa på jlubben, tilléj fyan fram på 
Dagen binDeö o$ f  plfattcé-

Stågen, fåfom rejligaft tiU roapten af roåra 
fdDeéjlag, fan merenDels, utan apenä fönDerfrmii: 
lanDe, båDe binDaé meD egen balm, ocb dfroen 
DermeD tacfaé, eller förroaraé för mdltning i ftacf, 
roiD infallanDe pmnigare regn, i fpnnerbet, Då De 
få fallaDe Rattarna goraö rodl roiDa ocb tata, 
famt meD nöDig laggrannfoet fplarna åfdttaé. 
Sften broetet, fornet ocb b̂ fran böra båDe binDaé 
odj tdcfaé meD gammal rågbalm.

@pneé Den npfj affurna balmen bdr odj Der 
roara något grön ocb omogen, eller meD mpefet 
grdé beblanDaD; eller ocf, om unDer förDen nå* 
got oförmoDaDt regn intrdjfar; få göraé fplarna 
minDre ocb nertill något̂ ppna, få att rodDret får 
Dem genomfpela odj fmåningom torfa.

©en ofcD man å roiéfa trafter af SanDet 
roiDtagit, att i aflanga fåtar eller lag uppftapp* 
la Den meD Sie afjtagna, odlj meD rdffa unDer 
uppbdmtningen ptterligare fammantraglaDe, forn* 
eUer l̂ afrê almen, blottjldller i roåtrodDer en få*
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lunöa roårDélöjt bergaD fdD föc mögel oelj röta, t 
fpnnerfjet om Den ej antingen meD gammal råg* 
Ijalm rodl tacfeS, eller ocf tFpnDfamt till torfning 
ocfj aftröjFning t tian införes.

3  $inlanD öfroer allt dr Deremot Den goDa 
feDen från ålDer införD, att ria fdDen, broarigenom 
l)an lättare uttröjFaé, oelj utan roiDare befrodr el* 
ler omfaflning, ofFamD fan förroaraö, få Idnge 
man roill odj behagar»

*sH5iD Deéfa l̂ebyggoafcer* uppfdttanDe i< 
afttagetf, att De Ijelfl jtdllas på litet uppt)ögDa 
odj jemna platfer. ©er goD tillgång dr på jFog, 
uppföras De, föt ftörre beqrodmligbetS fFull roiD 
fäDenö införning, inom r̂oarje åfergdrDe, meD 
fammanbpggD båDe Soge odb SaDa till l>roarje ria; 
men på jFoglöfar? orter, måjle^an i>jclpa fig meD 
cn gemenfam Soge emellan troå £Kior, ocb en Der* 
tnroiö tiU IjanDS roaranDe rpmlig balmlaDa; broil* 
fa ftDftnämnDe 3liebpggnaDer i fåDant fall ftällaS, 
få mpefet möjcligt dr, lifa tillgdngeliga o$ narbe» 
Idgna tiU gårDenS alla åfergdrDen.

£ ill befparing af roeD, odj tröfFntngenS fort* 
jFpnDanDe, böra norna ej gerna roara minDre dn 
tolf alnar i fprfant, men rodl Decutöfroer. 
förjla eller unDerjla 4 a 5 jtoefbroarfroen i rian 
böra timraS något glefa odj omögjaDe, att froett* 
baDct, fom roiD början af broarje riaS elDning, 
fdnfer ftg mot golfroet, må fritt få uttranga; tiU 
broilfet dnDamål Dejjutom cn aflång glugg, meD 
jFottlucfa före, bör tippljuggaö omfring fem qroar* 
ter ifrån tiegolfroct, att efter omjldnDiĝ cterna roiD
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torfningen, antingen öppnaS eller tillftutaS. ©olf* 
roet fogaé få tätt, att jngen fåD genom planf* 
fpringorna fåt neDtintta; cllcc btotfFct än bättre 
är, befläDeé Det meD tegel, eller (Täta gråftenéf)äUat 
oĉ  murbruf. 3  brift på utroägat for en fåDan 
golftäggmng, fan l)årDt tiliflampoD ocf) meD tjär» 
roatten öfroergiuten lera, göra något få när fant* 
ma tjenft. fXieugnen, fom uppföres i ett f)örn af 
rian, oelj Ijelft broälfD, till unDroifanDe af elDSroå* 
Da, ftälleS åtminftone en balf aln, eller 3 qroartet 
ifrån roäggen, på begge ftDor, odj efterfeö årligen 
meD all uppmärffamljet, att ej temnor oelj mpcfna 
fotfamiingar må roålla elDéroåDa.

Högen, fjroari Den ritorra jaben ttöjfaS, böc 
lifaleDcö* roara minft 12 alnav lång, (å att fäDen 
roiD faftningen må roäl funna fpriDa fig, odj Dp* 
meDelft bli få mpefet renare, ©olfroet, af tjocfa odj 
jemna balfar ellet planfor, tnåfte framför aUt fo* 
gaS roäl tätt, odjj äfroen feDermera, Då Det efter* 
IjanD i roärman börjar gijjna, tiDt ocfj ofta få fi* 
laé ocfj fammanDrifroaé, att ej fäDen må bort* 
rinna.

<2öit> fäDené inffontmj tiflfes noga, att Den 
broarfen a Äfern, på roägen, eller utan för rie» 
Dövren må fötfpiliaö; famt att Den tätare åtorfå* 
farne uppfätteé, Då balmen är torr, men glefarc 
Deremor, Då ogräé blanDat ftg Deri, eller regn roiD 
införfeln inträffar. Om man par Dagar innan 
forfta infättningen, rengör oelj elDar (Ina tior. få 
torfar fäDen få mpefet bättre; odj bör i fpnnerbet 
roiD utfäDetS rianDe Den ftörfta roarfamljet iaftta* 
gaS, att Det fjroarFen af för mpefen fyetta bränneS,
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eller u n b e r  en a U t fö r  lå n g fa m  o d j oie m ti e lb n in g  
f å r  l ö n n m d l t a , i b ro ilfa  begge fä D e n  Det ej f p r i c f e r ; 
b r o a r fö re  en roiD rieflfåtfel rodl r o a n  o d j p å lite lig  
m a n  D e rm e D  b ö r  fp g le fd tta S , oelj fyellte m in D r e , d n  
m e r , i r i a n  i n f å r a é .

@ e b a n  Den in fö c b a  fdDen ro d l t o r f a t ,  t r ö j F a S , 
F a f t a s ,  re n g å re S  od) r o a n n a S  Den p å  r o a n lig t f d t t ;  
p a lm e n  b o p b in b e s  m eD ro d l fa m m a n r o r ib n a  b a n D  
t a ln S  tjo c fa  f a r f r o a r ;  De a f a l l n a  ajcen, eller r o :p * 
p o r n a , f a m la s  ocfj få n b e r b ö g la é , a t t  Id n g re  f r a m  
p å  b å fte n , jem te fr a m fd D e n , fa m m a n m a l a S  fö r  S a » 
D u g å rD e n s  b e b o f, o d j a g n a r n a  fö r r o a r a S  DelS tiU  
b a D D n in g a r  f ö r  m j ö l f f o r ,  DelS tiU  fö D a  f ö r  fa fe ln  
ocfj fr o in f r e a t u r e n .

© e n  fo m  b in n e r , odfj b a r  r å D , a t t  n a r a  in» 
ro iD  r ie b p g g n a D e rn a  u p p f ö r a  a f  fo r S r o ir fe  t d e f t a  
b d f j j o r ,  eller ett (T a g s r p m lig a  - odfj få r  lu fte n  ö p p n a  
w d f c e t r t o t ,  g å r  o n e fe lige n  b d f t , a t t  i t o r r  roaDer» 
leP o m  b å f t « n , u n D e r få D a n a  j f j u l  t n F ö r a  a ll båDe 
b å ft»  odf) r o å r fd D , få r  a t t  m eD trö jT n tn g e n  D e r a f  
F u n n a  u p p fF j u t a  in till fo r f t a  r o in t e r n , D å  jorD e n  
til lf r p fe r  f å r  D iF n in g  odfj r ö D jn in g , odfj m a n  få le D e s , 
in n a n  fö re t fta D g a r  ftg f ö r  r o in t e r F ö r jlo r n a , b a r  
b d fta  tiD e n  p å  la n D e t, a t t  f o r t f a r a  m eD t r ö j F n i n g f *  
a r b e te t. Ä t m i n f t o n e  borDe ä r t e r n a  a lltiD  få lu n D a  
u n D e r t t a f  u p p b d jj ia S , tiU  Det fö r  b o jFa p e n  få  f m a f *  
lig a  Ä r t r i f e t s  Defto fd f r a r e  be fre D a nD e  f ö r  r ö t a  oc(j 
u t l a f n i n g .

§ å r  m ö jj o<$ r o t to r  få r r o a r a s  ben a ftrå fF a b e  
fp a n n iå le n  b d ft t De a llm d n t  boé oj? å  b ro a rje  
b o n D g å r D  b r u fe lig a  f t o l p b o ö c r ,  fo m  b ö r a  ro a ra
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meb ffere lårar få tnreDDe, att få Den båttre, fom 
fåmre fåDen, af alla fiag, må funna i broar fin 
binge, till oliPa bruf oelj bel>of, upplåggaé.

$år Den fom, genom oDling roill fårbåttra 
fina ångar år Det af mpefen voigt att infamfa 
båfrå, bvoilfen infamling b?qrodm igaft jF«r om roå* 
ren, feDan laDor odj jFullar blifroit tömDe, men 
framför allt bor man infamla från af Det bo, fom 
blifroit inbergaDt från Difeérenarne i åfergårDet, 
emeDan Det icfe allenaft uppnått full mognaD, u* 
tan ocf beflår af De båda ocb får freaturen roåU 
fmafligafte gråöjlag. ©en fom Dertifl bar utrpm* 
me odj lågenbet, bår fårDenfFiiH lågga Det fåfalla* 
De, renl)öet på något farfFilt odj få inråttaDt flållc 
i ftn laDo, att De Deraf faDanDe från icfe gå̂ får» 
loraDe. $rån af Ängsfafle (SfjimoteQ 0(̂  Ättgé» 
Fampe (2Cfop«curuö) från De ångar, fom Dermeö 
blifroit befåDDe, båra jemroål infamlaé, få roål 
får eget bê of, roiD tillåmnaDe ångéoDlingar, fom 
ocf till fårfåljning, broaraf en Driftig jorDbruFare 
fan bafroa betpDlig roinft, men ban bör Derjemte 
roara få forftånDig att ban, af Den fannolifa roin* 
fien, icfe (åter fårleDa ftg att lemna l)ela ftn, meD 
gråéfrån igenlagöe, ång ojlagen, till Deg allt frået 
mognat, tp Derigenom fFaDar ban ftg fjelf på Dub* 
belt fått, emeDan till Det fårfla: jorDen utfugeS 
genom fråfåttningen̂ odj gifroet minDre l)åaffaft» 
ning De påföljanDe åren od) tiU Det anDra, blir få« 
Dant l)å, broarå frået fått mogna, icfe flott båttre 
ån roanliĝ roåtfåDéfyalm. $ftan bår Derfåre når 
roanliga flåtterttDen år inne, utfe ett eller flere 
minDre ftpefen af ftn gråélinDa, ijroilfa man låter
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jtå ojlagne till De§ fcSet mognat, men öHt txt 6f* 
tiga afbergac man i roanlig ocDning. $ ill ftofåcD 
boc nian bå icfe utrodlja, broarfen fåDane ftdllen 
fom åro utmårfte af Det tdtafte odj froDigafle 
grdé, ej beller fåDane fldcfar fjroacejt gråfet dc 
glejT, utan foretrdDeéroié fåDane fom bafroa jemn, 
meDelmåttig roert. 'iftdr nu froet på Deäfa fparâ  
De flallen blifroit moget, bor Det genaft inbecgaö 
ocf) DecmeD icfe forDcojaS, tt) bofrö bac famma 
oact, fom annan fåD, att rinna ur fina l)ö!foc, 
0111 Det ar alltför moget. 0fötDen jTer beqrodm* 
ligaft fålunDa att en, eller troenne, pevfonec, for* 
feDDe meD banDfaroc gå framfor jlåttec«facleit 
odj afjfdra fröroipponre, iemte en balf eller trefiec* 
DeDelé alné latigD af ftrået ocb bopfamla Dem fdc* 
ffilt, foc att bebanblaS fåfom neDanfore befrifroeö, 
odj jlåtter*farlen af]Tår meD lie Det qroarlemnaDe 
gedfet. $röroipportie af Ängöfafle (̂ bintotei) bin» 
Daé g«nafl i fmå fnippor eller fårfroar odj upp» 
fdttaS i roanliga fFplar på fdlter, Jjroareft De blif* 
roa åtta till fjorton Dagar qroacftåenDé ocb föcaö 
feDan t cian att tocfaé ocb tcåjfaé fom annan 
fåD, men roippocne af Ängéfampen (Sllopecucué), 
I>roilfa böfroa en fdrDeleé benågenbet att fåHa fina 
frön, böra genaft foraé till logen, oelj Dec antin* 
gen utbreDaé på golfroet eller fiållaö, meD ftråna 
neDåt odj roipporne uppåt, långé utmeD roåggar* 
ne. ©eDan De, i Denna jiållning, fått tiOråcfligen 
torfa, fan frået antingen afrepaé på roanlig lin* 
fcöéfam, eder ocf löégöraé på Det fdtt, att nwD 
roenflra banDen fattaé en fnåpp-ndfroe roippor of* 
roer ftråna odj Idggaé på ett fidtt brdDe, f>tt>ar«f* 
ter ljögra IjanDen, meD en tråfnif, jfrapar Dem



t»tt Deg fröna logna. Slgnarne befjöfma cj, fråt» 
Deéfa frön, affiljaö, men rodl från Ängéfaflens.

€ti goD ocb omtanffam buéljållare låter df» 
roen gerna ö̂ft odj roår mala Det fpannmålö för* 
råD, ân rointern odj fommaren öfroer tror ftg 
t>ef>öfroa; r̂oarefter rodrDinnan bör Derom beföria, 
att fpiébröDct, dfroen förjlndmnDe årétiDer, roarDer 
bafaDt oĉ  torFaDt, Då Det blir fpiéfammarc i ljué* 
båOet, o$ bafningen dfroen på Idgligare tiD, ocfj 
meD mer förmån, fan förrdttaS.

2ff öfroerfFottet utöfroer gårDens eget fdDe6= 
beljof, må rodl feDan, båDe till De årliga ut(Ft)lDec« 
noé afbörDanDe, ocb annan nöDig penningefångfi, 
få ftor Del till falu anrodnDatf, fom tarfroorna 
nöDrodnDigt påfalla; men förråDet bör Docf aUDrig 
få meDtagaé,o att ju ej, åtminftone ett år$ utfdDe, 
odj dfroen något Denttöfroer, efter broarä ocb «n$ 
råD ocb lagenhet, må ligga i bereDfap. 2ltt dga 
fpannmål t SSSitfbufet, dr alltiD båDe förmånligare 
ocb b̂ Derligare, dn att på fiflbottnen gömma Deg 
rodrDe i penningar, af fjroilfa man föga tröfl ocb 
bugnaD hdmtar roiD De boä og beflageligen nog 
ofta infallanDe migroartår.

©å Du nu, min reDelige SorDbrufare! un= 
Der glaD förtröftan till Den |)ögfie6 biftånD, flitigt 
ocb omtdnffamt, på fdtt i cnfalDigbet larDt dr, 

| föfer att gå i Din fallelfe; få fall Den goDe ©u* 
Den, fom befallt Dig ndra Dig i Din anleteé froett, 
fröna Ditt arbete meD framgång ocb rodlfignelfe; 
tv t&en ftn brufatr, fager @alomo, fean 
f?aU f« brdö nog; men t&en tfeer fat efter



ett g« fåfäng, fean ffaU få fattigbom nog.
(DtDfot. 28: 19).

23efolla öerfoce -^ecranoiit t>m t»3g od? 
feoppae på bonom; ban f£all w<U görot- 
m  37: 5.)

3 a, fetten t»åt <5uö wace ofj bliö, od? 
ftrdmje ivåta banbers wert met> og! 3 fl! *»&• 
ta bånöete w ttf ftÄmje <$ tvvexi! '^f. 90; 7).


