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Endast bergens ytlersta spetsar, sam blickade ned öfver dess raseri,
rodnade dervid och läto nu och då sin egen åska, de störtande
avalancherna, beledsaga skenet. Och deremellan var det äter sä tyst, sä
tyst, sam skulle ingen aro pä jorden mera funnits, utan varit begrafven
under det Lusenäriga snötäcket. Och månen, och bleka stjernor skådade
kallt ned öfver grafven, der de tågade sina eviga banor.

Det var en natt, sådan ett menniskolif sallan har dem mänga.
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95 BLAND DE FÖR LANDET MEST GAGNELIGA
ENSKILDA FÖRETAG
Saima i;:o 16 181V 1844

Bland de För landet mest gagneliga enskilda företag äro de säkallade
Mossodlingsbolagen. Landtmannens största flende i Finland är utan
tvifvel frosten. Att kärr och mossor synnerligen gynna dess förödelser.
är likasä erkändt. Uppodlingen af dessa verkar säledes för ali framtid
äfven genom ati förändra klimatet. Men ofta öfverstiga sådana företag
den enskildes förmäga. Genom biidandet af Bolag för detta ändamäl är 20

säledes ett stort steg taget för landets uppodling och en vigtig impuls
gifven, skulle den bloit vinna efterföljd.

1 Savolaks saknas ingalunda tillrälle att gagna genom dessa sä
nyttiga företag. Också torde män med förmåga att pI dem ingä
harstädes icke saknas. Att de icke erfordra gagnlösa uppoffringar,
bevisar en 1 Vasa Tidning införd berätteise om Mossodlings Bolagets i
Vasa Iän förehafvanden.

Nämnda berätteise upplyser, att Bolaget, som under loppet af sju år
uppodlat en egovidd om 340 tunnland, frän dessa odlingar skördat 1
ren vinst 1 550 Rubel Silfver. Räknar man härtill, att Bolagets hela 30

kapital utgör endast 4 600 R;l, hvilka jemte ett 2 P. C—s km ari 420 R—l
äro medlagde 1 köp afjord o. s. v., sä mäste man medgifva, att den
vedervågade ringa summan inbragt en ganska god procent. Denna
framgång har likväl icke varit följd af serdeles goda år, utan tvärtom
hafva t. ex. de tvenne sednaste ären varit missvextär, under hvilka
Bolaget å sina odlingar skördat blott 3 1/2 kom af utsädet.
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Saima “:0 17 25.IV 1844

Red. tillägger till föregäende artikel, hvars förem1l äfven i dess tanka
förtjenar högsta uppmärksamhet, och för hvars meddelande Red. hos
Insändaren stadnar 1 största förbindelse, nägra ord angäende frägans
behandling i Sverige.

Det är oss bekannt, att redan 3 ä 4 ärs tid Svenska Landtbruks
Akademien ärligen understödt tvenne dess elever för att inhemta
kunskap 1 Angsvattningskonsten ä ett gods 1 Pommern, hvars egare för 50

detta ändamäl erbjuder fri undervisning. Under ioppet afär 1841 hafva
pä samma Akademis bekostnad tvenne utskickade i lika ändamäl
besökt ett gods, Janovitz, i södra Tyskiand. Den ena af dessa Löjtnan
ten 0. V. Edman har utsträckt sin resa till Lombardiet, Schveitz och
Frankrike. Bädas berättelser äro intagna uti »Handlingar rörande
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landtbruket och dess binärin2ar, utgifna ui’ Kongi. Svenska LandL
bruks Akademien. 2 D. 1842», jemte en fullstandig beskrifning på
anläggandet ui’ öfversilningsangar enligt den i Janovitz använda metod.
Hr E—s berättelse innehåller en mängd intressanta uppgifter från de
skilda länder han besökt. 1-Jan, som äfven förut sysselsatt sig med
ämnet, yttrar sig numera hafva kommit till den öfvertygelse, »att Ji
Jörbätrringar vid Sreriges Iandtbruk kiniija utJöras niect större ftir,nåtz»
än nämnda ängsvattning. Och han anser den i England använda
metoden vara den för Sverige lämpligaste, ehuru äfven den Iombar

10 diska, som också är tillämpad i Lfineburg och Meklenburg, i hans
tanke kan mcd slörsta förmon begagnas. 1 Lombardiet girver en fast
äng, som vattnas hela året om, en fernfaldig skörd af tillsamman 835
Iispund hö p1 Svenskt tunland. Öfverhufvud anser H:r E., MI afkast
ningen genom vattning tre- fyra- till femdubblas, hvilket utgör mera än
Insändaren beräknat.

E. söker orsaken till den ringu uppmärksamhet, mun i norden,
synnerligast i Sverige, skänkt åt ängsvattningen, hufvudsakligen den,
att landet »glest befolkadt egt en ringa Akerareal och mer än ngot
annat land bördiga, af plog orörda ängar och betesmarken>. 1-Jan

20 tillägger röljande hvilket, ehuru icke i alh tillämpligt p1 Finland, likväl
korrt och klart antyder företrädet ui’ öfversilningsängars anläggande
framför hvarje annat sätt att frambringa i’odervexter. »Småningom
har dock åkern gjort intrång p1 ängens område, som mångenstädes
inskränkt till dc uslaste lokaler lemnar endast mossor och ljung eller,
i Iyckligare fall, sträft starrartadt foder. Sedan åkrarne slutligen af
brist p1 näring frambningade skördar, hvilka knappt betuit kultur
kostnaderna, blef till i’oders erhållande ängsodling med plöjning,
sådd och derefier fodervexters ins1ning till nödens aflijelpande
uppfunnen, och de Iockande sädesskördarne hafva, oaktadt den förr

30 knappa gödningen till stor del undandrages åkern, p1 m’nga ställen
bringat denna odlingsmetod till missbruk. Sednare hafva fodervex
ters odlande p1 åkerjorden något jemnat det förhällande, hvari dc
böra stå till sädes-produktionen. Derigenom minskas dock ingalun
da ängarnes värde, ty ju större fodertillgång dessa lemna, desto
mindre areal är nödigt att af åkern intaga för foderväxterna och
desto större kun upplåtas till produktion afcerealier, rotfrukter och
handelsvexter. Redan förr än perioden ali odla fodervexter p1
åkerjorden tog sin början, insågo våra äldre jordbrukare värdet ui’
goda ängar, som hvarje år lemna bestämda skördar. Derom vittna

40 våra genom uppdamning bevattnade ängar, hvilka blifvit temligen
allmänna, oaktadt deras stora brisler vid gräsvextens förbättrande,
och hvad afdenna inrättning väntades, kan pi få lokuler ernls rårr,
än jemte utdikning öfversilning användes, hvarigenom Julk väide
öfi’er vegetationen, äfven mider dc vanligen Jo ekonu;uu;de west
ogynnsamnia ineteorologiska och kilmanska Jörhällanden, leni,rns 1
la,idtnia,i,ie,,s l,and. »

Vid de stora i’ördelar ängsvattningen sålunda lofvar måste väl nägot
afräknas för Finlands naturliga beskaffenhet, då mötande berg och
höjder icke tillåta, att summa vattenledning framföres öfver större

50 landsträckor. Men denna olägenhet motverkas åter af den rikliga
vattentillgängen. Isynnerhet lofvande synesaken vara för Österbottens
jemnare flods dalar, i hvilka hvarje forss erbjuder en möjlighet att
vattna stundom milslånga sträckor ui’ det nedanröre liggunde landet.


