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Mi n Huldafte Fader!

ei mindre bm ån glad plikt, befaller mig at tilågnaj 
Eder dejfa blad. De äro en frukt a f den for,gf ålli

ga vård, hvarmed omfattat min barndom, och ledfa- 
gat min ungdom; af den b mhet hvarmed Jlyrt mina 
fteg på kunfkaps-banen, famt a f  den mbda och koftnad 
Jvm haft ofpard at bereda min framtida vålfård. 
Tillåten dem at tillika få  vara vitnm a f  dm erhinfla och 
vordnad,fom mit hjerta emot en få Huld Fader Jkall ouphbr- 
ligt hy fa, och fom altid fio la  btledfngas af de innerliga/fe 
bnfkningar och böner til den Allgode Guden, fbr Mina 
Huldafte Föräldrars beftlmdi-ga välgång och fållhet! Med 
hvilka kånflor jag  til mit ytttrfta Jkall Jramhärda

• ' ■ ■ < \ ■ „ '< I

Min Huldafte Faders

odmjukjjrdigfte Son 
ADAM REINH. WIDQ.VIST.
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Qui fe ad id quod natura exiglt compofuit, no» 
tmtum extra fenjum eft paupertatis, fed extra metum.

S e n e c a .

|  l å  vi med erkånfla betrackte de mångfaldiga får- 
^  måner den milda Förfyn beradt ofs uti och af 

våra flsogar, famt dårunder, med nog ringa upmårk- 
famhet, blifva varfe deras tiltagande ögonfkenliga 
minfkning och foljakteligen fåreftående undergång; fa 
kan vål ingen omtanke vara naturligare, ingen omhug- 
fän fliäligare,ån den,ati tid ei allenafi: upföka, utan ock, 
i den mån möjligt kan blifva, håfva orfakerne, fom 
på något fått finnas påfkynda denna, under vårt 
Nordliga luftftrek i fynnerhet, med de fvårafte folg- 
der ofs hotande olycka.

Upodlingar ökade i fam ma forhållande fom 
folkmängden tiltagit,.kunna vål uti vifst affeende fågas 
hafva medtagit våra Skogar; men då fråga år, icke
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om villa ödemarker, fom af föga nytta for vårt (låg
te, endaft tjena til bonings-platfer för (kade-djur, och 
til hvilkas odling en ökad folkftock allaredan, til all- 
mån förmån, lyckligen bidragit, och ån framdeles fa- 
fom hvar vålment medborgare önfkar, torde bidra
ga; utan allenaft om fådane fkogsparker, fom med 
alt öfrigt både nödigt och gagnande landtbruk kun
nat äga beflånd och til våra behof fihnas tilråcklige; 
få kan väl ingen annan orfak med fkål upgifvas til den 
råttmåtiga klagan, man å flere orter hår i landet fö
rer öfver en annalkande fkogsbrift, ån en, antingen 
mindre utråknad, eller ock torde hånda aldeles åfido- 
fatt hushållning med defamme.

O m  allenaft denna vårdslöshet kunde til finefkadlige 
fölgder nog lifligen affkildras för mine ålfkade Lands- 
mån; fa vågade jag fmickra mig med det hopp, at de ei 
fkulle finnas mera tilgifne och ftarkare förtjufte uti fina 
ovanor och antagna fördomar, ån andre folkflag, och 
at följakteligen en fann uplyfning fkulle fa vål håru- 
ti, fom i alt annat, hos dem åftadkomma den fnara- 
fte och tillika den nyttigafte förändring. A t  en läm
plig efterfyn dårjemte, låmnad af uplyfte och för 
£n Fofterbygds framtida väl ömande medborgare, 
på et utmårkt fått fkulle bidraga til uphjelpande af den
na hit intils få aldeles vårdslöfade hushållsgren, det 
torde blifva få mycket oftridigare, fom man med all 
fenning kan påflå, at den fågnande förkofran de öf- 
flige delarne af Landtbruket uti fednare, tider lyckli

gen



gen håri landet vunnit, blifvit härigenom förnåmligaft 
å de flefte orter befordrad. Altfammans bör dock huf- 
vudfakligen grundas på en noga och fullftändig känne
dom af hvarje orts egna och fårfkilda Hushållning med 
fkogen; ty fåfom denna på farfhilde orter ledes af de 
olika förmåner omftåndigheterna tilbjuda den ene 
framför den andre, få år ock handgripligt* at felen 
t>ch mifstagen fom härvid begås, alleftådes ei heller 
kunna finnas enahanda och defamma, famt at til föl
je håraf de råttelfer och förändringar man uti dem 
åfyftar, fåfångt öfver alt genom lika eller famma fö- 
refkrifter kunna vinnas, utan böra med den nogafte 
urfltillning företagas, för at lämpas efter de åtfkilliga 
fatt, å hvilka man funnit fkogen på hvarje ort al- 
drafvåraft mifshandlas.

Det hos allmogen, i de omkring StåderneRaumo och 
Nyftad liggande Socknar, öfliga Låckterhygget har 
jag ifrån fpådare åren lårt mig at känna, och vid det 
famma äfven altid tyckt mig finna en medfart med fko
gen, fom i min tanke ingalunda kan fortlattas med 
famma ovarfamhet fom hitintils, utan en oundvi- 
kelig fara för defs fullkomliga undergång. I anledning 
dåraf har jag å följande blad förefatt mig, at til en 
allmännare kännedom, få noga mig möiligt blifva kan, 
til alla fina omftändigheter befkrifva det famma: hvar- 
under jag fkall anfe mig til fullo hafva vunnit min 
affickt, om genom denna ringa åtgärd, andre uti fkogs- 
fkötfeln mera kunnige och erfarne medborgare åt
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minftone kunde få tilfåile och anledning, at nårmare 
nnderföka i hvad mån min farhoga för en i defla 
Socknar med tiden inträffande fkogsbrifl: kan finnas 
grundad, fom ock at upgifva de tilförlåtligafte medel, 
at helft i det långfta förekomma, om ei aldeles mota 
detta af mig fa mycket befarade onda.

§. I.

Åmnet til Låckter tages a f  ung Tall-eller Gran- 
fkog, då hvarje tråd fom hårtil anvåndes, bör va
ra rakt, i det måfta fritt från qviflar och ibland af 
12 alnars långd famt i  eiler i  och i  half tums tjock
lek i lillåndan (a).  Hvaråft en få befkaffad fkog tråf- 
fas, blifver den til detta åndamåi om höften nedfåld, 
utan ringafte urval hvarken af jordmån eller låge, 
och det icke heller med annan utråkning, än efter det 
(kogsågaren med fitt arbetsfolk någonfin kan med
hinna, och fedan följande vinter med fine dragare för
mår framflåpa. Emot några betingade dagsverken 
Under andtiden lemna åfven de flefte Hemmansbru- 
kare, få väl fin Soldat fom fina Backftuguhjon fri
het at til famma åndamåi och på lika fått våldföra 
fkogen, hvarvid deffe i fynnerhet finnas fa mycket 
ifrigare, fom , under den fysflolöshet man i gemen be-

klag-

(a) Se Kongl. Kammar- Collegii underdåniga BeråtteMe 
rörande allmånna Hushållningens tilftånd I Riket til 
den 21 Augufti 1772, pag. 23.
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klagligen tråffar rådande hos vår allmoge under vin- 
termånaderne, de knappaft kunna uptånka någon ut- 
våg  til båttre förtjenft for fig denna årstiden, ån 
den, de på detta fått under al! maklighet vinna. Ge- 
menligen finnes å deffe orter åfven hela trakter en- 
daft med fådan (kog bevuxne; hvarföre det ock ei 
fållan hånder, at de til flera tunneland årligen få no
ga uthuggas, at knappaft något lefvande träd ä dem 
förekommer: hvarefter den på fkog fålunda utblotta
de marken öfverhölgd af qviftar och barr, famt u- 
tan all hågnad lemnad til bofkapstramp, inom få år 
ådrager fig det ofruktbarafte utfeende, med foga öf- 
rigt hopp til någon flags möjlig upodlingutan en dry
gare koftnad, ån man vanligen vid landtbruket hårå 
orten får vånta. DefTa nedfålda trån undergå i fko- 
gen merendels ei annan förådling, ån at de qviftas, 
då qviftarne åfvenledes af de flefte qvarlåmnas. Vid 
förfta vinterföre begynnes fedan med hemkörfeln af 
deffa trån, hvilken i några byar fortlattes, fnart fagt, 
hela vintern igenom, alt efter det lkogen kan vara 
mer eller mindre aflågfen och (kogågaren hunnit fål
la dem om höften. Allmånnaft hinna de ei hemfiåpa 
flere ån 4 lafs om dagen, då 20 trån råknas utgöra 
et lafs. Hemkörda tåljas de förft til Låckter, utom å 
någre orter, dår denne tålgning åfven förråttas i fko- 
gen, förmodligen för at fpara de til hemkörfeln åtgå
ende dagsvårken. Å tjockåndan aftåljas de någon 
gång på alla 4 fidör jåmna, til vid pafs 4 tums tjock-

A  3 lek



1ek i qyadrat, men merendels likafom emot fmalån- 
dan endaft på ane fidor: hvarvid den jnäft öfvade 
knappaft medhinnner at förfärdiga flere än 50 Ryc
ken om dagen. A t torrkas upftållas defla federmera 
i en conifk ftållning emot hvarandra i folen, hvaref
ter de, i den mån de finnas torra, och fölgakteligen 
åfven lätta, blifva mera begärliga för k.öparen ( b ). 
S å  fnart de erforderligen torrkat, införas de til når- 
mafte Stad at förföljas, allmånnaft beräknade til 50 
högft 60 ftyeken å laffet, vid hvars framförflande, 
åfven ifrån de mindre aflägsne byar, åtminftone en 
dag åtgår för laljaren (c). Prifet på de/fa Läckter 
var för någon tid fedan ei högre, ån at för et ftor 
hundrade eller 120 ft. endaft betaltes 12 daler kopnut 
eller 33 fchillingar ( d j ,  federmera har det dock ftigt i 
den mån, at för det närvarande et fådant antal Läck
ter til det minfta betalas med t Riksdaler na lkillin- 
gar: en förtjenft hvarmed Bonden å deffe orter i fan- 
ning finner fig långt båttre belåten, ån med hvad han

möj-

* f
(b) Uti denna fokta låtthet, förmodligen måft gagnan

de vid transporten, torde ock utan tvifvel orlaken 
dårtil igenfinnas, at gran låckter vid upkopet mera 
iökes ån de af furu, ehuru deffa (ednare i alla andra 
affeenden åga oftridigt företräde.

(c) Se S u n d e l in s  Difputation om Handelens forblt» 
trande i Nyftad pag. 5.

(d) Se Kongl. Kammar- Collegii ofvanfore åberopade 
JSeråttelfe.

*> •
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möjligen* å något annat, åfven det mödofammafte ar
bete, denna års tiden kunnat förtjena. T y  om ock 
hans anvånda dagsvårken fkuUe beråknas til det hög- 
fta vårde, hvartil de under vintermånaderne kunce 
bringas, nåml. öke dagsvårket tii 10 fklllingar 8 runft. 
ftyeket, och drånge til S fltiliing: och man antoge at 
3:ne af hvardera åtginge, innan för detta antal Låck- 
ter den utfatte fumman kunde vinnas, få blefve än
dock för Bonden, fedan dettas vårde, efter denna cal- 
cul belöpande fig til i  Riksdaler 8 fkilling., a f  dra
gés, en ren behållning af 34 fkilling. mer än betydlig 
för honom, fom annars vintertiden ei en gäng går 
fig hopp om förtjenft af fina dagsvårken oftare, ått 
da han får anvånda dem efter vår nårvarande och i 
hans tanke förmånligt utråknade fkjutslega. Stads
boen åter utförer Läcktern, fa fnart fjöfarten öppnas, 
til Tyflsland, Danmark och Holiftein, hvareft vårdet 
å 120 Läckter fkall i fednare åren gått anda til 14 a 
15 Riksdaler Specie ,och  fåledes tilfkyndat honom en 
ftörre vinft, än han för någon annan vara möjligen 
kunnat vånta fig. Under de fednaft förflutna 4 åren, 
på hvilka i fynnerhet Låcktern fåges hafva ftigit i fitt 
vårde, hafva enligt benågit mig ifrån Tullkamrarne 
meddelte underråttelfer, följande pofter a f  denna va
ra blifvit til utfkeppning förtullade, nämligen:

Ifrån
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Ifrån Nyftad. IfranIfrån Raumo*
Tolfter*

För år 1790 679
1791 680

« 7 9 3  7 J9
1793 7^°

T  olfter,

n a i f
8 H ts
9770
9 5 0 *

I anfeende til den i föregående §• upgifne vinft, 
fom Låckterhygget tilbringar få vål Allmogen fom 
Riket genom en förmånlig Handel, torde man med 
fkål ei mera kunna klandra (kogens anvåndande til 
detta ån til andra våra gagnande behof, få vida un
der en mindre omtanke (kogen lika få hårdt kaa 
xnifshandlas, vid hvad bruK en vårdslös ågare fom 
helft gör lig a f den famma. Til följe däraf Kan få- 
ledes underfÖKningen i detta åmne billigtvis ei blif
va  annan, ån huruvida detta h y g ge t få förficktigt Kan 
anftållas, at den möjiigafte vinft deraf må håmtas u- 
tan fara för (kogens undergång. Denna förficK tighet 
Kan åter i min tanKe aldrig låras, utan en noga up- 
mårKfamhet å de förefkrifter den allvifa naturen fielf 
följer uti fin omvårdnad om (kogarne. I  den mån fom 
detta a f  ofs m öjligen Kunna fattas, och federmera i 
acicttagas, b lifver  oftridigt vår hushållning med (kogen 
åfven mer eller mindre k Io k  och férficKtig. Vid flso- 
gars danande, finne vi naturen mer ån friKoftig uti 
utladet: marKen betåoses nåftan af utfådda from

O m
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O m  deiTa tråffa en för fig och fin framticfe v å x t  
tjealig jordmån, gro de måft aliefaroman och våxa  
uti en förundransvård tåthet tilhopa, tils de upnått de
ras a f  naturen beftåmda långd, uti det nårmafte i lika 
furhållande med våra Låckterflsogar.

Sedan deffa unga trån vunnit fin tiibörliga långd, 
begynna de fmåningom tiltaga i tjocKlex, då utrym
met förft blifver för trångt, och fom efter naturens 
allmänna lag, den fvagare måfte gifva viica för den 
flarkare, få uttrånga de frodigare nu de trögväxte, 
beröfva dem deras erforderliga nåring, och fålunda 
på det fäK rafle  fått påfkynda deras död, och med det 
famma bereda fig tilfålle til vidare tilvåxt och ftyrKä. 
Denna utgallring, om jag få får Kalla den, fortflctta 
de o c k  federmera tils de hunnit til fin fullKomliga mog
nad, ifrån hviixen tid de föråldras och aftaga, famt 
med fin flutliga undergång lemna för nya plantor det 
rum och den nåring fom de tilförene och dit intils fa 
enväldigt för fig förbehållit. Om åter deffa af natu
ren få riKt Kringfpridda frön falla på en ofruK tbar 
jord* få förmå de Knappaft fkjuta hjertbladen (coty- 
ied o n es)  innan de tvina af brift på föda för de fpå- 
da rötterna, träffas denna föda oc k  för några ftånd 
åtminftone i den mån, at rötterne få förmåga at fuga 
nåring för våxten; få nödgas deffa rötter föka denfam- 
ma vidt ornxring: hvarunder flera af de fvagare plan
torna nödvändigt måfte förftöras, och de qvarblif- 
v a n d e  Komma at ftå glefare, och fölgaKteligen mera

B ut-



utftållda för luftens åverkan, ån de vid denna ålder
förmå fördraga.

A f  detta dem fålunda åbragte lidande, vifa de 
ock tydeliga vedermålen, fä vål genom fin låga v å x t ,  
fom medelft fine mångfaldige och tåte qviftar. Så- 
fom nödvåxta och fiuklingar hinna deffa icke heller 
någon betydlig ålder; utan fedan de til en tid full- 
gjordt naturens med dem åfyftade vifa åndamåi: det 
nämligen at bereda jorden til ftörre fruktbarhet; få 
måfte de dö ut, deis fåfom ofkickliga at begagna fig af 
den rikare nåring jorden under deras fkygd vunnit, 
dels ock at genom fin flutliga förruttnelfe ån ytterli
gare befordra den trefnad, fom för tilkommande och 
lyckligare flågter varit åmnad, och til hvilkens be
redande hela delfas varelfe fåledes visligen blifvit up- 
offrad. Lyfer icke hårutinnan få vål, lom uti all an
nan naturens af ofs uptåckta hushållning, en vishet, 
vid hvars åtanke åfven det vidfträktafte mennifko- 
faille, under liflig erkånfla a f fin egen infltrånkning 
ei annat kan ån ftadna i den djupafte och vördnads- 
fullafte förundran?

§• 3.

O m  v i nu af denna fålunda åtminftone något 
nära kånde naturens omvårdnad om fkogarne, vilje 
göra någon tillämpning til gagnande föreflmfter vid 
Låckterhygget; få blifve vi genaft och på det krafti- 
gafte öfvertygade, at vår Låckterflkog endaft våxer på

den
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den fruktbarafte eller til fkogväxt tjenligafte jordmån, 
lame at naturen,om den oftörd finge följa defs hår förut 
befkrefna verkningsfått, af den famma med tiden fkulle 
bereda det gagneligafte fkogsvircke. O m  vi derföré ei 
förgåte all omtanke om vår egen förmån,,få fmne vi 
klarligen, at en fådan medfart,fom denna fkog hit intils 
lidit, då nämligen hela fålten på en gång utan ringa
lla urval blifvit nedhuggna, ei annat kan ån anfes 
och i fanning blifva fkadlig och förödande. De fro- 
digafte tråns framtida trefnad hafva vi fedt af den 
ömma naturen befordras med de närmad växande 
fvagares^ rftöring, den hon ei på en gång utan fmå- 
ningom och år ifrån år på dem utöfvar, alt fom de 
a f  henne fridlyfte och nyttigare trån til fin förkofran 
det åfl â. Lemnas ofs icke hårutinnan en efterfyn, 
hvilken vi utan motfägelfe nödvändigt måfte tilftå vid 
detta hygge, til efterlefnad blifva den lättafte och för- 
månligafte? Det kommer faledes blott och endaft därpå 
an, at uti erforderligt afftånd ifrån hvarandra utmär
ka de trän, man åmnat til mognare vircke, hvilket 
afftånd kan vara llörre eller mindre alt efter det än
damål hvartil man beftåmt detfamma.

Sedan detta fkett, kunna de emellan ftående 
trån med alt fkål användas til Läck ter. Men härvid 
bör;ock naturens efterfyn, på det nogafte följas. De 
nårmaft tildefridlyfta ftående äro oftridigt de,fom-förft 
åfven hindra deffa uti fin tiltagande trefnad, böra följ- 
akteligen åfven förft til Låckter nedfällas. Upfödda,

B  a fnart
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ihart fagt, med famma näring fom de frodigafte nju
tit, måfte de i det nårmafte åfven likna dem uti våxten, 
och lemna alt derföre det fuilkomligafte åmne til denna 
Vara: en omftåndighet fom naturligtvis ei litet bor bi
draga til bibehållande af defs råtta och jåmna vårde. 
Men huruvidt om kring de til vå xt  qvarlämnade ilam* 
mar detta hygge kan få förråttas, torde ei vara få 
lått at beftämma. Det år oftridigt, at det unga vå- 
xande fröet behöfver ånnu lugn om det med trefnad 
flsall tiltaga, detta b eh o f blifver åter ftörre eller min
dre, alt efter det låge den vunnit: på högder år det 
nämligen mera utfatt för luftens och vårmens våld- 
famheter ån i dålder öch få vidare* Imedlertid torde 
det dock til uplyfning i detta åmne göra tilfylleft at 
V eta , det man vid förfta hygget åtminftone mindre 
felar, om man år knapp, ån för mycket frikoftig, 
Man bör dock ei hårviu mifströfta, at til erforderligt 
behof få ng Läckteråmnen; ty  om man endaft i ackt- 
tager, at nårmaft det fikyddada trådet ei hugga få 
Vidt omkring, at det faknar fstt nödiga lugn, få år 
hvad de öfriga til detta hygge utfedda betråffar, in
gen annan om tanke nödig, ån at de dugligafte och 
båftaförft hårtil v å lja s ,  på det de återftående och kle
nare måtte til de följande åren få tid at tilväxa til 
åfkad fullkomlighet. Uti en fkog af den tåthet, forrt 
Låckterfkogarne uti de, om dem anftållde undérfök- 
ningar allmånt fåges åga, nåmligen nårmaft liknan
de en hampe åkers, år icke heller möjligt, at alla trån

o
pa
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på en gång hunnit iika högd och mognad:’ om då en- 
daft de båft tjenMga på en tid bårthuggas, fa måfte 
en betydlig mängd åndock blifva qvarftående, fom 
nu vinner mera luft, och vidare utrymme at u tvåxa , 
hvarunder på de uthuggnes ftållen nya under fkygd af 
deffa quarlåmnada åga tilfålle atgro och tiltaga, tils 
deffa åter i famma förhållande år ifrån år finnas blif
va tjenliga til det ämnade vircket. Med en fadan i- 
ackttagen förficktighet och omtanke kan dettaLåckter- 
hygge på famma mark ei allenaft i längre tid un
derhållas utan någon minfkning på det båttre fkogs- 
vircket: utan ock, i händelfe af någorlunda å hem
manet tildelad Tkogsmark, beftåndigt famt med för- 
férmån fortfättas. Å t  med någon flags uträkning 
härom öfvertygas, få låt ofs endaft antaga et tun
neland mark växande i den tåthet Låckterftammar 
oumgångeligen fordra, eller til det högfla i en half alns 
afftånd ifrån hvarandra, fom å detta land utgör 56000 
plantor. O m  nu af deffa de frodigafte afdragas, 
åmnade nämligen til mognare vircke, och det i 3:ne 
alnars diftance ifrån hvarandra, fom blifver det ftör- 
fta naturen någonfin åfven för ftorvårcks trån 
fordrar ( a ) ,  hvilkas antal å tunnelandet fåledes belö
per fig i helt ta) til 1555; få blifver en återflod af 
54,445 växande trän , fom i den mån de tikaga 
til Låckter få användas. Antage vi dårjemte at

B 3_________________ 30

<a) Se Fleischfrs Undervifning i det Danlke Skov• vå- 
fend pag. 637.
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30 år åtgå, innan en ny Läckterikog ifrån frö hin- < 
ner upvåxa, h vilket icke heller fy nes vara för litet w 
tiltagit, (ty  på alla de Låcktertrån, ja g å g t tilfålle at 
underföka hafva fafringarne ei gått högre ån til 25J, 
och at följakteligen endaft en trettionde del fåledes 
blefve tillåten til årligt hygge, la utgör denfam- 
ma åndock et antal af 1814 eiler *5 ft°r hundrade och 
34 ftycken JLåckter, hvilka efter det uptagna vårdet 
göra en fåker inkomft- af minft 35 Riksdaler, få m yc
ket mera fågnande, fom (kogen härvid ei det minfta 
kommer at lida. Nu kan vål med (kål lagas, at få 
ikogsparker kunna finnas öfver alt på detta fatt och 
i  detta förhållande med fkog bevuxne; men få finnes 
ock aldrig någon få ringa fkogslott, fom den vi hår 
antagit, något Hemman tillagd, dår annars (kogs- 
mark det »famma kunnat tilfalla: altfå följer håraf 
at hvad i (kogsmarkens lika bördighet kan brifta, det 
erfåttes öfver nog med minft hundrade fallt vid- 
Jftråcktare marek ån den i calculen uptagne, fom åt
minftone Hemmanen i de af mig kånda Socknar i 
fkog år förunnad. N og af at denne utråkning likvål 
vifar, det ocKfå den minfte fkogslott, med omtånkfam 
hushållning, kan utan aftagande lemna (in ågare en 
betydande inkomft och afkaftning, åfven genom Låck- 
terhygge, hvilket likvål öfvadt på fått, fom nu (kjer, 
oftridigt ei annorlunda nan an fes, ån i högfta 
måtto ödande och det måft (kadeliga (kogens tilgrep, 
fom någonfin jemvål å de rikafte (kogstrackter kan 
utöfvas. §. 4i
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Så onekligt det år, at Låckterfkogarne vårdade 
enligt de anvifningar, foin nu blifvit upgifne, kunna 
til erfordeligt behof jåmt underhållas; få ofåkert tor
de det dock blifva, at af en mindre uplyft allmänhet 
altid vänta den omtanke och urfkillning, fom til verk- 
ftålligheten a f  defamme nödvändigt fordras. T il at 
derföre med all möjlig tydlighet uti detta åmne tjena 
mine ålfkade Landsmän, har jag åfven anfett mig för
bunden at innefatta det hufvudfakligafte fom hårtil hö
rer, uti några fåförefkrifter, hvilkas obrottfliga efter- 

Jefnad jagförmodar åtminftone i det nårmafte (kall med 
fäkerhet leda dem til det åfyftade ändamålet. Ibland 
deffa torde jag fåledes få anmårka 1:0 A t alt Låckter 
hygge endaft fkall förrättas genom utgallring eller fom 
man fager fkögens blåddring, vidhvilkenoundvikeligen 
altid et antal af de frodigafte trån fkulle fridly fas til mo- 
gnare vircke, famt at den fom häremot fkulle bryta 
utan fkonfamhet blefve anfedd förfallen til famma 
ftraff, fom den dår idkar oiofligt fvidje hygge, och det fa 
mycket håldre, fom hans vårdslöshet i flere affeen- 
den vårkeligen kan hafva fvårare fölgder ån den fed- 
nares. 2:0 At Låcktern af ftörfta och fullkomligafte 
godhet, genom fåkert mått på det nogafte blefve be- 
ftåmd, och at fedan all annan Låckter fom ei fanns 
af famma godhet, fkulle fom annat fufkargods för fål- 
jaren oonfilceras. Härigenom fkulle förekommas at 
ingen omogen Låckter blefve huggen, utan finge til-

fål-
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flille at' tilvåxa och följakteligen utgallringen ei hel
ler blifva för ftark, famt den förmån tillika vinnas 
at denna vara* bibehållen vid jåmn godhet, fnarare 
fkulle ftiga ån falla i fitt vårde. 3:0 At all til Låck* 
terhygge beftåmd fkogsmark på det nogafte borde be
fredas förBo(kaps vallgång. A t denna på et utmärkt 
fått fkadar den lpåda och tilvåxande fkogen, behöf- 
ver man ei vidare bevis, ån at endaft: med upmärk- 
famhet betracktaden medfart Kreaturen förft om våren 
utflåppta utofva på den famma. Deffa gemenligen ut
hungrade genom et magert foder,med hvilketdenågon 
tid förut knappaft förmått underhålla lifvet upfluka nu 
med gluptkhet den förfta v å x t  de tråffa: de få uti en 
tåtare (kog befintlige gråsarter* hafva för en ånnu af 
trådens fkugga dem betagen erforderlig varme, föga 
vågat öpna fina vinterqvarter (Hibernacula), ån min
dre kunnat ånnu tiltaga uti någon våxt; Hvad åter- 
ftår då för Kreaturen, fom föka oeh behöfva fin buk- 
fyllnad och nåring, annat än at gripa til de unga 
tråd plantorna, hvilxa faftfulla och möra, torde hån- 
da åfven nu behaga dem mera, ån det i roten en
daft gröna, men för öfrigit fega och utlaxade för åri- 
ga gråfet fa ) ,  hvarigenom plötfligen oftaft på en dag 
och det med nog fvagt hopp om förnyad erfåttning 
af naturen, åmne til en (kog fjrftöres, fom i annor 
håndelfe Kunnat bereda flera flågters vålgång och 
trefnad.

Man

* * *  )  * 6  C  - f *

(a> Se F le isck ers  ofvanåberopade bok fid. 398,
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Man invänder vål emot denna förefkriftr, at de* 
blifver omöjligt, at på annat fått hår i landet Kunna 
ynderhålla fin Bofkap öfver fpmmaren; men Kan väl 
rimmeligen af någon neKas, at icne Bofkapen denna 
årstiden långt båttre uppehållas uti enKom til detta 
åndamåi inftångde beteshagar, til hvilKa ingalunda, 
ei en gång på de inflkrånKtafte ågor, tilråcKligt tilfålle 
Kan fannas, fedan man bland annat åfven af det fom i 
föregående blifvit anfördt,låttligen finner, at en min
dre flkogsmark vål och med eftertanke vårdad,lemnar 
en fåkrare och rikare afkaftning, än en mångdubbelt 
vidftråcktare, upgifven fåfom ty vårr hitintiis fltjett«, 
til all den åverkan möjligen på denfamme ftår at 
föröfvas. Åtminftone til tror jag  mig med all vifshet 
kunna påftå, at våra Bofkaps hjordar genom inråtta- 
de Beteshagar fäkraft fkulle undflippa de ölågenheter 
fom en oftaft vådelig, och altid utmattande famt be- 
fvårlig vallgång naturligtvis måfte ådraga dem; Å f
ven fom dår fådane hagar blefve med utråkning in- 
delte, de aldrig behöfva blottftållas för hunger och 
fvalt, fom vid infallande vår och fommar torrka, en
ligt allmån erfarenhet, blir oundvike'!ig nppå deras nu 
antagna fkogsbete.

Om  defle förfiktighets reglor, ehuru få de ock 
för mången torde fynas, med den noggranhet fom fa- 
kens natur fordrar i ackttages; Sr allaredan en god 
början gjord til en lönande hushållning med våre 
Låckterfkogar: defs ytterligare til våxt förmodar jag

C  fåkra-
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fåKrare kan våntas af en efter hand tiltagande uplys- 
ning och erfarenhet, ån af flere på en gång upftapla- 
de förefkrifter, hvilka med fin mångfaldighet altid 
blifva för den enfaldige brydfamma, fållan gagnande.

Ånnu kan (kogen hos ofs fparas: företager man 
fig endaft, at med ftörre omtanke, ån hårtills (kett, 
vårda denfamme; få åger man nog hopp öfrigt, at den 
ei allenaft (kall blifva tilråckelig för närvarande, utan 
ock i framtiden finnas ymnig för tilkommande åfvea 
mångdubbelt förökta flågter.


