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KONGL. MAJ:ts
Tro-Man och SUPERINTENDENT

Öfver
Våfternorrland, •

HMrdige HERREN,
Herr Doft. OLOF

KIÖRNLNG,

T,'illåten mig I Hög-Gunftige Hek-
och vårda Namn: en djerfhet, fom
vårda gunft Hogvördige Herr Do-

Lieutenanten plåga vifafria vetenlkapers
vördnad. Och ehuruvåli deffe blad ingen
gen hålles lårdt och vittert, hvilket å/kas
få hoppas jag dock, få vål fbm ödmjukafl:
de. Himmelen göre Hogvördige Herr
Lieutenantens lefnad både lång och lyc-
fom verldfliga frids hågn och förfvar, till
gnad , och alla clienters timeliga vålgåns

Hhvördm Herr DOCTORNS och Vålbtr-

aWraödmjo-
ASCHILL



lfONGL. MAJrr
Tro-Tjlnare ochjÖFVERSTE LIEUTENANT

Vid Jåmtelands
Regemente til fot,
Välborne HER REN*

Herr GUSTAF
RUTH,

EIDDÄRE af Kongl. Majjts Svårds-Orden.

har, pryda defte blad med Edra årerika
endaft år uprörd af den höga och pris«»ctorn nch Välborne Herr öfverste
ålfkare; men dock blandad med (förda
ting mindre finnes, ån hvad fom gemenli-af dem, fom viftas vid de höga Lårofalar;beder, att de ined blida ögon varda anfed-Doctorns och Välborne Herr Öfverste-
kofam, till Guds förfamlings, få andeliga,Deras Högtförnåma Slågts ofkattbara få-fråmjande ! önfkar

. ve Herr ÖFVERSIE-LIEUTENANTENS
p."

kafte tjånare.
NORDHÖLM.



Hbgårevbrdige och Hbglårde Herren,
KYRKOHERDE uti Offerdal Socken, och

PROST öfver Norra Jåmteland ,

Herr Mag, ABRAHAM BURMAN,
Hbgårevbrdige och Hoglårde Herren ,

KYRKOHERDE i Torp Socken, och PROST
öfver Norra Medelpad, 0

Herr Mag. ABRAHAM BANG ,
Valårevbrdige och Hbgvaüevde Herren,

KYRKOHERDE uti Reffund Socken
och Jåmteland ,

Herr 1SAAC FORZEL1US ,

Ärevördige och Hbgvållårdc Herren ,
COMMIN1STER i Sillånger och Sundsvall,

Herr JON BREDBERG,
Mine Gunftige Befor-

Eder, Mine Gunftige Gynnare, uppoffrardigt vördnads och tackfamhets vedermåle
barna år, dels genom trogen information, och
åro bevifte. Önfkar i öfrigit, att den Alsmåg-
nare med all Sjelf begärlig välgång \ farnt råk-
fl vara

Hovårevbrdige, Vålarevbrdige
\ PROSTAR och KYR-
Årevbrdige oob Hbgvållårde

\ Mina Gunfti-

bdmjuke och
^SCHILL



Högårevördige och Höglårde Herren,
KYRKOHERDE" uti Tuna Socken, PROST

ofver Södra Medelpad,
JlerrlVL ÄNDERS SÖDERSTRÖM,

Valårevbrdige och Hoplår(le Herren,
KYRKOHERDE uti jåmteland

och Rödon,
Herr Mag. HENNING TIDEMAN,

Vålarsvordige och Hoglårde Herren,
KYKOHERDE uti Lits Socken

och Jåmteland.
Herr JOHAN ER. HUSS,
Ärevördige och Hbgvållårde Herren,

COMMINISTER i Lit,
Herr PETER RISLER,

drare och Gynnare

jag detta mitt ringa Academifka arbete till fkyl-
emot alla de välgärningar, fom alt ifrån mina
dels genom mycken annan bevågenhet, mig
tige GUDen värdes begåfva Mine Gunftige Gyn¬
nar till min fynnerliga fdrmon att beilåndigt
och Höglärde Herrar
KOHERDAR, famt '
Herrar COMMINISIRALI,
ga Gynnares

twrdfhmfte tjanaré
KORDHOLM«



Högaktade Herren-,
Krono Belallningsmar*
Öfver Medelpads Hårad,

Herr PEPER FEHER»
Högaktade Herren r

Rad och Handelsman
I Sundswall,

Em LARS LVND>

Mine Ganü

T Jpptagenr , Mine Gunft-Bevågne Herrar^V hets teken emot Eder ftora. välvilja och
Och fkönt den ej till någon del kan bemo»
jag doek, att briflen ärfåttes mcdettvörd^
jag hädan efter fom förr får inilutas i Mi¬
tiii allfköns lyckos och lefnads välgång,

Hlgaktade
Befalh

Rad-och Htm*
Mine Gunft~

/ „ . j ■

-

f

idtfijüke och
«SCHILL



Högaktade Herren i
Rid-och Handelsman

Uti Sundswall.

Ben *jfÖN$ <1ANBERG,
Högaktade Herren,

Handelsman
Dårftädes,

Herr PET. ER MÖDEEN*

Bevågne Gynnare,,

ii ■ \ ' " £,
denna ringa pappers gåfvan f till tackfam-
många Edra på mig famlade välgärningar,
ta Edor myckna bevågenhet, få föriåkrar
famt hjärta. Jag fkattar mig lycklig, om
na Herrars gunft, och, näß trogen ön£k&n
förblifver oupphörligen
Herrarnas
ningsmanst
éelmannernasy
Bevågne Gynnare« .

bbrfamfte tjänare %

NQRDHQU&



FÖRETAL.

{A jag framgifvér detta arbete, må'«-
fte jag tillika påminna den benä¬
gne Låfaren, att, förutan det mi-

nc viJkor icke medgifva att vidlöftigtut-
föra det ämne jag mig förefått, få har ock i
mitt uppfåt icke varit att befkrifva flere
fått af Djur-och. Fogla-FSng, ån de, lom i
Jåmteland årobrukelige. Ty, ändock jag
har mig ännu flere bekante, fom i andra
Landsorter plåga öfvas, vill jag likväl lem-
na befkrifningen deraf till dem, fom tro
infodde, hvilka torde ännu buttre kjånna j
de därvid förefallande omfiåtidigheter» Om
befkrifningar åfven uti de(le Husliollnings
delar voro mera alimånne , få döde det
till förmoda, icke allenafl:, att den ena
Landsorten torde få lära något af den an- ?'
dre, utan ock att de, fom voro (innade
att antingen famrnanfkrifva någon ornftån-
delig afhandling om detta åiwie, eller för¬

öka



i oka de vanlige Lexica Oeconomica, kunde
därigenom vinna mycken hjälp. Når mite
åndemål år få rent, hoppas jag att vara
fri för deras åtal, fom torde fåga hg uti
defle blad icke finna annat, ån hvad för¬
ut år bekant. Ty om mycket hår ibland
år bekant, få torde något vara obekant,
om icke för alla, dock hos någre : Och
till defle fenares tjånfl: utgifver jag altfå
detta mitt enfalldiga arbete. De fom å»
fiunda antingen vidloftigare kundfeap hår
uti, eller huru uti främmande Lånder hår
med omgås, måge föka fådant ibland Ty-
fka Scribentcr uti Flemmings Vollkommener
Teutfiher Jäger und Fl/eher, ibland Fran-
föfka Auciorer, hos Liger uti des Amufi•
mens de la Campagne3 ou novelles rufes pour
prenäre toutes Jortes d oißaux ef de betes %
famt hos Engellke, uti The Gentlemans re-
treationhunting, fovkng, havking, fifhing,
jåmte många flere, fbrn uti fina Husholls
böcker afhandlat detta åmne.

I. KA-



L CAPITLET.
Om Landet oeb defs egenftkaper *

allmänhet*
M man Ikall kunna doma om ett

Folks vål-eller illa inrättade Hus-
hollning, år nådigt, att förut- aga
kundfkap om defs Landsort« belä¬
genhet, egenikaper och Iynde, Def»

fe omftåndigheter béra ock hår vara oroför-
målde, innan jag kommer till mitt ämnes av¬
handling.

Jämteland år den del utafVefter-Norrland,
fom, i anfeende till bredden , ligger emellan
den &2. 30 m. och Ö4. 30. m-, norra Polen«
hogd; dock år flarkafte landets låge mellan 6$
och 64 grader. Men, i anfeende till Jångden,
år FröfTön, fåfom mitt i landet, ? grader ve-
tfler om Upfala Meridian. Hela landet med
fjäll och fjéar inneholla vid pafs $4oquadrat
mil: har 11. Paftorater fordelta i 2:ne Profté-
rier, 4». Kyrkor och Socknar och ^824- rbm
kar. Det grånfer I Nord-Oft emot Ångerman*
land, i Jfyd- Oft mot Medelpad, i Syd- Vcft erna
Herjeädalen och i Veft - Nord-Vcft och Nor"
den emot fjällen ocfr Lappmarken. Detta lancl
åger nog flora förmonerrTy hår finnes fåda«
sxo jord-moner, fom icke åro obenagne får
landt-och Åker-bruket Hår&"° bårg oeh bac¬

kar,
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kar, rika af metaller, ymnogt åmne för myr-jerns tilverkning, bårg - kriftaller, qvarn ochtelgeftens brott; Hår gifver naturenöfverflöd
på fkog, fä, att Landtmannen ej allenaft har
ymnogt, utan ock ganlka nära till hands,hvad
fbm fordras till timber och vedbrand. Hår å-
ro af naturen inrättade mång3 fifkrika fjoar *eifver och kjårnor* Hår åro ftore ikogar, utmarker och Krono-afrads land, uppfyllde medmånga Djur och Fåglar, hvilka tvenne fifts
egenfkaper enkannerligen uppehålla vår upp"mårkfamhet i denna afhandling. Jag nåmde ut*marker och Krono-afradsland : deffe åro aa-
ten grånfe-eller infkogar. Grånfe-fkogar åro de*

X fom vid landets ytterfta delar hota famman
med grannarna uti lands-råen, och omgifvahela landet, fåfom en angenäm borg. Intetftålle år, fom icke defla äga,'på bredden öf-
ver i. men vel i. och 3. mil. Jnfkogar kal«lar jag dem, fom åro in uti fjelfya landet ochmellan foknarna. Följande åro de förnåmfta,och utfåttas af mig til fitt ungefärliga innehöll^in till deff de af någon mera förfaren varda
fullkomligare och fåkraxe till fin vidd aftagne.I/o Tjälen y fom från Ragunda Socken emot
Vefter ftråcker fig till BciKfß, i fyd mot Sund-fib och Syd-Oft mot Jåmtefkogen eller gran«fefkogen » inneholler vå! 9qvadrat mil. t:oKrångejkogcn, fom ifrån Ragunda på norra (i-I' dan om geCuntj,, ftråcker fig i Nord-Veft mot
annexan Stugun, i Nord-och Nord-Oft mot
Hammerdal och Strom, tor jag åtminftone til-dela iöquadrat milar. $:o Hammerdal- fkogen^Com ligger mellan Ut och Hammardal Bilm*

ge och
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ge och omförmålda lkog, P qvadrat mil# 4 to
Stugu-fkogen, emellan Lit och Stugun på båda
(idor om eHven,Båkfio-ochBammardal-fkogen
I5quadrat mil. 5:0 Brunflo-fkogen, mellan Lit
och Brunflo, Båkfiö-och den la kallade Kank-
backen, 9 quadrat mil. 6:o Fbllinge - fkogen,
mellan Litr FöUinne , Afpås och Offerdal, 9»
quad. mil. 7:0 Råtav,fkogen, en land-tracfb e-
mellanjBårg och Kåtan i fyd-och norden, men
oft och vefter ut löper famman med grånfe-
ikogarna, ut gjor åfven ungefår 1 j quadrat mi-
}ar. De öfrige Ikogparker hvilka ej åro af lå
ferdeles ftorlek, famt merendels finnas lagde
under landt-mannens fkatte-ågor , går jag för¬
bi. De trån , fom defte Ikogar båra, åro till
flörlta delen tall och furo, hvilka ftå lika fom
planterade uti torr-ler och fandaktig jord y på de
jämna parkerna. Uti deras angenäma dalar fer
man granen lundevis uppväxa till en otrolig
iiogd. Björken lemnar ei eller fitt rum, då
hon på de fuktiga Hållen intager hela -J milen,,
och farter fig lå tåt tillfamman, att man icke
utan Hörlla trångfel' kan fiippa dår fram A/p
Saig och Al eller AIder våxa hår åfven till
myckenhet. Ene, Vide , fußer, Rönn och
Htfgg, fer man till fego miadre antal. Lönn
vet jag ej annorflåd'3s våxa ån på Stugp-fko-
g-em Vin-bårs-bufkar våxa hår och dår villa
på ikogarna.

Djjjren hår i landet åro defie; Alg Linn.
"Faiiri. Svec. n. 37* Biörn, ib. t- IVarg ib. 1$
War<1lo y ib. 4. Kattlo, ib. 5. fårf,ib.6. Rafy

ib. J4. Hare s ib. 19. Mårdt ib. 7* Ikorn, ib.
sj. Lekatt, Hermelin, ib. 9. Skogs Foglarnaj
åro följande:
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KjaäcVy Faun» Sv. n. 166. Qrre,\h. idg.
Hjårpe, ib. 170. Snöripa, ib. 169. ÅkerLons,
ib.! 157. Kramfogel, ib. 188- Traft» ib. 184.
Skegs-dufva, ib, 64. IJf , bårg-uf, ib. 45. AV/rr-
tigla, ib. 48. Örn, ib. 56. Fijkbrn , ib 57.
j?Wå, ib. 60 Hbns-tjuf, ib. 65. Slaghbk, ib. 66.
Sparfhbk, ib. 68. Kråka, ib. 71. Grajparf,
ib. 2ii.

Fifke-vattnen åro förnåmligaft följande:
rro Storfibn fom ligger nåftan mitt i landet.*
ifrån honom, fom nu tages för en medelpunkt
i landet, ligga emot vefter och UndersåKers-
Socknar j. Ottfibn, Arefton > KaUn, Laxfibn. I

f> Nord Veft till Rodon och Offerdag» AlzenfibnyHeUfibn, Gjerde fibnt Mus fibn » Nåläen, A>0-
komsany Långan, Nåfverån. Emot Norr till
Lit och Hammerdal; Litsån, Mofion, öfter-
fion, Send/Ion y Rorfibn» Kråkfibn , LiUfibn, Stu*
gu-fibn, Ismunn, Hårha, Halqfibny Renan, 6*
farvattnet y Grufval-ftromén, Storflåjibn, Rergt
fiony Gjbrmen, ögnefitbms-vattnet, ö>;.ß

, Qvarn-bårg-fibn , Trtfwg vattnet , övö«-
vattnet. Mot Nord Oft och Ragundafocknarj

unny Ragunda-ElfTjål-fibn, Rbnings vattnen,
Sått}jon y Gud-fibn. Emot oft-och fyd-oft till
Brunfto och Reflunds Raftoraten, famt alt hvad
på öftra fidan af Storf jon annexan HakSs till¬
hörer ; Råk]jon, Singfjon, Sundfibn , Gimtnen,
Hernfibn, Randfjon , Rejfundjjbn^, Locnejjbn»
Nackten, Raf/ibn, Mellanfjbn, Back/jon, ör«-
bårgfjbn , Ak/jbn , Krok!jon, LiU brevattnet,
Stor Lrevattnet, Smal-brevattnet, Strulen. E-
mot fyd-och fyd-veft uti Sunne, Bårgs och O»
vikens Paftorater åro Storback/jon y LiUbach'

fibh
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jjbn, Rbrbnffbn, Ljungdals elf, Klbffjbn, jRjitan! jon, Råfangen , RamfjM, Brejjbn, I///-fjln. Förutan defte år en (tor myckenhet a£ljöar och kjårnor, af mindre ftorlek, hvilkaalla att nämna, jag icke medhinner. Det år
mplig något enda heman i landet, fom ickeJigger ut vid någon elf eller fjo, eller åtmin-ftone hsi* del uti något fifke vatten. Uppå hål¬len år ock en otrolig myckenhet af fjöar, fomLapparna meftedeles till (in födo nyttja. Utafofvannåmde år Storfjbn i fynnerhet rnårkvår-dig. Denna fjö liknar till.fm figur en påvån-ftra fidan liggande Tupp med uppråkta ochframbrutna vingar. Frbfjbn, fom hår liggeromfluten och inneholler til längden i. och påbredden i mil, gjor en fkilnad emellan vin'
garna. Den ena vingan, fom uppråckes vidveftra fidan af FrölTön, ftöter med fin boga inuti krokoms funnet, fom unge får gjör |. mil:fjelfva vingan går på norra fidan om ön, tilldefs han råkar den andre, fom i öfter går inuti Brunflo Socken; och den längden, nåmligifrån öen räknad, gjör i g mil. Halfen , fomfager fin begynnelfe vid hunne och Oviken ,löper i fyd-oft fram om annexan Hakas, in¬neholler till längden i. mil: Den öfriga delentil fyd mot hofverbärget, och i öfter emot denfå kallade grubb-tjålen, gjör hufvudet. Dendelen, fom i fyd-veft löper in om annexan My-jfkje, formerar näbben, och Rårgsviken defsKamm och hufvudbonad\ SjelEya kroppen i nordoch fyd^emellan Rbdbn och Marby inneholler1 bredden ungefår 2 mil. Fötterna fträcka fig1 fyd-veft till Hallen > ooh fljärten i vefter mot

Alzen*
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ÄlzenW)6n. Hela långden med ftjårten och huf-
vudbonaden inbegriper vid pafs 7, mil. Nor¬
deron, en Kyrckfocken, med Wårkon och An*
derson > 2:ne andre fmå öar, åro fåfom 3.1kar-
pa fkott uti fogelens bröft. Se Landt mat.
Cont. Chart. utk> /747» Djupet på denna fjörv
år mellan 14®. och 150 alnar. Wattnet år hår
något hvitaktigt och fmakar utaf kalk, fåfom
meftedels alla våra vatten; tvifvels utan för
den myckna kalkften, lom hår nåftan alle/lå-
des ligger under jorden 9 hvar af få vål de (til-
la ftående, fom flytande vatten draga fin fmak.

Jag kan ej obemåklt lemna det vackra ut-
feende fom denna florljön gifver landet : uppå
Frbjjbi kan man på ett ftålle fe de ftörfta och
fiefta (ocknarna, famt råkna till ett tal af 15.
Kyrkor, hvilka för den långa diftancen,vifa (ig
fåfom bygda på vattnet vid fjöens ytterfta ftrån-
der. Hår fer man ganfka vål de få kallade O-
vikfjållen, Årefkutan, faint itieftedelen af den
Svenfka och Norfka fjällryggen; hvaraf icke al-
tenaft den vid ftorfjun, utan och på många an«
dre hållen boende landtmannen kan tillfpå
fig en hel dags vådterlek. Ty når han om mor¬
gon fer tjocka rnolnftoder hånga öfver fjällen i
våntar han den dagen rågn och nederbörd;
men då han dar fernen klar Himmel, gjer det
honom hopp om en klar och vacker dag. Det
får honom ej eller felt, om vädret blåfer från
den fidan. Hår nåfl år Nackten i jftorlek:
han tager (in början vid Näs Socken och går
längds efter ftorfjön med % mils afftånd, nå-
ftan alt intill Ratan focken, DefT långd år
Ungefår, 5, och bredden | mil. På den (tdan
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af fjön (om löper till Hakas och jVtfj-focknar
åro ganfka många fmå holmar, fom invånarne
fåga till antalet vara få många fom dagarna u-
ti ett år: Itörfla djupet år vid pafs jo alnar.

Kalin, Nålden, Svan vattnet, Gejunn, Jr
mann och Bandfjbn åro nåft denne i ftorlek,
hvilka innehaiva i längden dels 4. dels
3. a 2. milar ; men bredden J och Jmil. De
olrige Sjöar åro alle fmårre. Störfta och för¬
nam fta Elfver uti Jåmteland åro Raqunåa Elf,1
Gimm'Elf och Ljungdals-Elf. Den förfta har
fjtt utlopp ur Stor!jon vid Rödönsfocken och
en grånd kallad Krokom, hvarföre hon ock på
det Mllet heter Krokoms-Elf: Dår ifrån lö¬
per hon i Norr mot annexan Afpås och fedan
i Öfter till IJt , hvareft hon då kallas Litsf
Elf. Hår får hon alt ftörre ftyrka utaf an¬
dre tillflytande elfvar få, att hon ytterftafLits
Socken holler i bredd öfver y mil. Ifrån Ltt
ggr hon likaledes i öfter eller litet på fyd,till
Stugan i Ragunda ; och under det loppet ka-
ftes af 3:ne höga For(far \,l den få kallade Stu-
gu-fkogen: nåml. Skarel forfs, medfkogs-forfs
och mfver-ed forfs. Vid Stugan har hon jåm-
vål en» fom kallas Stugu-fors. Hår ftraxt u.
tan före löper hon in uti Gefunn, och fedan
genom RagundaTockcn och ned till Forfs, fom
af Lax-fiket i Jåmteland bekant år. Sedan lo- \
per hon ned uti Medelpad, hvareft hon då^ kal¬
las Tndals-elf: och åndteligen mellan Timra och
Håjfjb focknar har fitt inlopp uti Bottnifka-vi¬
ken. Gimm-Elfven flyter ur Band fjon och
Reffundjjbn, utöfver jåmtefkogen till Borgjjb
och vidare genom Medelpad förbi Torp, bi¬

na %
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nä, ÄTtmar, och går i Bottnilka viken i Nju*
runda Socken. Ljungdals-eliven kcmmer ur
en fjö t;ci Herjeådalen kallad Storfjö, går in
"uti Klötfjön och fedan i fyd-oft öfver fko*
gen till Hafverb i Medelpad„ och löper in u*
ti den förra något utan för Torp.

Uti defle fjöar och elfvar holla fig FöL
jande Djur och Foglar : Båfver Linn Faun.
Sv. ii,. Utter t ib. 10. Svan, ib. 88. IVillgaSyib. 90. Winter-and, ib. 9?. Grås-and itx 97.
Knipa, Knipand, ib. 100, Lerdalta,\b. 11c Skra*
ka, Stor[kraka, ib. 113, Svarta eller Svart¬
sand, ib. 106. Pracka, ib. 114 Lomm ib. ni,

Hår torde val vara flere utat fådana Fog-lat ) men fom jag ej till någon vilshet flera
känner, ån deflie nu uppräknade, anltår migicke eller bygga någon utfaga på ovifsheten.Bör och fkynda till mitt ämne och vifa huru
mina Landsmän med defle Djur och FoglarJmsholla och dem till nytto vånda.

a. KAPITLET.
Om Djur-Fånge,

h §.
Djur och Foglar, fom uti Jämteland viftas,och vid defs inbyggares hushollning för-
tiåmligalt förekomma , hvilka jag enkannerli-
ga företaget mig fåfom ämne i denna afhand-
iing, åro de, fom i det föregående Kapitletfinnas uppräknade.

t ALG*; fångas dels Sommartiden» då han
t holler fig merendels uti, fkuggerika dalar att

B bets



n 8 )o( ■
beta och fårlufta figj dels ock om vinteren*
då han meftedels viftas på flåt marken och
mindre fkogfyllda rymder. Om Sommaren fån¬
gas han med Lee, iom gjores på detta fåttefj
fedan man uppfökt det rum, hvareft Älgen
har. fina vanliga fram och återgångar, athug-
gas och nedgrafvas dår uti jorden , långds ef¬
ter gången 3 ftolpar 6 tum tjocka, eller om
några trån ftå få till pafs, afhuggas de 2 al¬
nar upp från jorden. Se fig. /. ht» A. C. B»
Afftåndet emellan A. B* hör vara g. a lo.al-
nar. Stolparna A. C. urholas t 6?re åndan 4*
tum till bredden och djupet. Hårpå utviljes
en flåt torr gran eller afp, få tjock, att d:ra
vål fyller de i ftolparna gjorde fkuror. Se Ht*
I. Detta trådet måfte huggas något långre
ån afftåndet år mellan A. B. Långre från gån¬
gen nedfåttes en ftolpa i rått vinkel emot Ba
af lika diftance med C B, Denne famt ftol-
pen B. bör vara nåftan £ aln långre ån A
På ftolparna B D. gjoras hol % tum nedara
for Sndarna, icke få ftora, fom på de andre.
Sedan tages etttrå af half långd mot trå let L
detta tåljes med yxan fyrkantigt, och lampas
få, att defs ena ånda forft kan inlåttas uti D»
och den andre fedan uti ftolpan B. Mitt up-
på trådet E. hugges en fkura tvårs nedåt mot
ftolpan B Då gjöres utaf ftark björkved ett
till den ena åndan bredt och tunt tråd orr £
alns lirigd lit.F. Hår på lägges trådet 7, hvars
fmala ånde bör våndas åt ftolpan B. uppå ftol¬
parna A. C. och uppbojes uti fkuran vid E,
Trådet F. fattes med fin breda ånda mellan"'
fkuran ©ch den bögda ftången, och blifverfå

flående
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Iftående med andra åndan rått upp. På andra
fidan Rår anten något litet tråi-|aln ifrån Rol-
f?an B« eller kan man ock dår nedfåtta en li¬
ten Röipa tit. G-. Uti honom fåRes en Rådig
måflings Rrång, dragés genom holet af ftolpai»
B, och bindes öfverR uti åndan på lilla trä¬
det F.Uppå trädet E. lågges ett fyrkantigt fpjut,
fom med hvafiaRe fpetlen vandes in uti holet
af Rolpan B. och andre ändan , fom år helt
tjock och tvär ligger rått eker trädet E1 Hår-
vid aktas vål, att icke något al huggande, fpon
dier fadant ligger uti Älgens gångar, hvar a£
han vid annalkandet kan blifva uppmårkfam.
Man betjänar fig fördenfkuld helft af g^unl#
och torra trän till detta verket. På hdöfrna
lågges ock gamla trån och torrikator till nå®
got Rycke ifrån gillret, hvilka mellan växan¬
de trån , eller andre Röd varda upp fatte il rår»
jorden, på det, om kreaturet fkulle något gå
ifrån fina forna gångar, måtte få mycket hel-
dre begifva frg til det öppnade rummet. Når
nu Älgen kommer att framgå, rycker han på
måfftng-ft rången > då den ilkuran bogda Rån®
gen Rraxt upphåfves, och drifver fpjutet uti
honom.

I Gropar fångas Alg om
e vinter tid, dl

Le icke garna kan brukas. Älggropar måRe
om höRen förr, ån jorden hårdas af froft >
tillberedas. Man kaRar upp på de lågligafte
ftållen en grop, till djupet fåfom de vanlige
Warg-gropar, dock ej aldeles fä vid. Utan
till att vidare bry fig om varaktigheten och
mu/lens förRångande pä fidorna, afhugges en
tall eller gran om 9. tums tjocklek.' hvilket

B 2 tråd
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tråd afiliåres i 4. delar , hvar de! 1. alnar lårU
gre ån gropens vidd. Defie läggas tvärs öf-
ver gropen med 2* alns afftånd emellan dem,,
fom låggas öfver vldafte gropen. Widare hug¬
gas af fådant tråd, fom låter fig klyfvas» få
många tjocka bräden, fom fordras till flockar¬
nas öfverdrag, huilka fogas väl tillfamman, och
fåflas vid flockarna med ftadiga trådpinnar. Mitt
uppå öfverdraget gjörs et hol, i längden efter de
nåmnda flockars afflånd, och bredden alm
Ned uti gropen under holet neddrifvas 5. a 7*
flänger af 3 tum tjocka totrgränor, få långa, att
de nåftan räcka upp till holet. Defs öfra ändar
gjöras helt hvafla och fpithga, och hela flängeri
gjöres väl flåt. Somlige bruka och hår till gjor¬
de fmå järn uddar, fom med en fpik fåflas på
ftångernas öfverfta fpetfar. Till öfver bygnaderi
föres och packes den upkaflade mulien, få att
det får utfeende fåfom en liten backa. Straxt
utan för holets långa fidor, hugges ett hol på
hvar fida, få flört fom yx-åggen det kan gjora i
fyrkant. Uti famma hol fåttes en 2 alnar lång flör,
med en klypia i öfre åndan. Stören måfte vara
anten af fårfh afp eller fålg,och tiokheten få»
dan, at man ej behöfver röra honom till barken
med yxan. I den klypian begynner man då att
lägga 2 alnar högt långa gran och talfkator ådbå-
da fidor, till 6©» a 70 fleg ut på rymderne; hvil-
ket kallas rogal. På holet afgropen låggas helt
fmå tallkåppar, hvilka öivertäckas med tunt
granris, få att fnöen varder deraf uppehollen:
och heter r/org.Sift tages en hop fmå iålg, (ål-
gens båfta vinterfpis) fom fåttas i fmå lunder å
båda fidor om gropen: det kallas af landtmannen

Un
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bet, Når ålgen kommer, åter han förft upp den
betenfom år - honom i vågen 5 men fedan
han blir varfe, att ock mat gjes på andra fi-

- dan» lyfter honom åfven fmaka på den. Måfte
fåledes öfver den lilla backan och. falleri gro-

. pen. Defle giilren befigtigäs en gång hvarje
8:de, eller åtminftone hvarje i^ide dag. Det
kallas efter landets eget. mål, vitji vonan.

. Når ålgar fås uti let, varder ftraxt huden
aftagen på famma rum. Kottet rökes i Ikogen
och bårés, jåmte huden, anten ftraxt hem,, el¬
ler upphångfit uti någon dertill åmnad liten bod
I Ikogen, tills fnöen faller, att det med flåda
kan hemföras. De åter, fom fångas i gropar ^

föras merendels hem hela och orörda. Huden
aftagen uppfpikes anten uti något våderhus, el¬
ler "uti landtmannens hvardags ftuga, upp un-

, der taket på några dertill lagda bråden. Till
Freften lemnes jden ena bogen utaf hvart fi-
dant kreatur, fom allmänt kallas tijondc - bog*
Det öfriga köttet fkåres i helt fmå och ttmna.
ftycken, de der kallas metar, fåttas på käp¬
par , rökas i badftugan och brukas fedan fom
annat kött til fpisning. Det fer våi något groft
och brunaktigt ut till fårgen, men år dock mört
Och fmakar vål.

Gode hushollare fpara % åfven htraf fpl-
kikött til fomrnaren 5 det ock fmakar angenämt*
Af mulan och fötterna tilredes en behagelig
tylta. Huden faljes alt efter godheten:, en full¬
komlig ftiger nu till 4g a 74 d, k. vid uppkd-
pandet. För kort tid. tillbaka blef denne varan
fåld för hålften mindre,. Åtikillige låta fina
hudar beredas j landet, hvarat fedan giöras

B 3 klåderi
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klaner : fafom hanfkar, byxor, gebång te hvil*
ka förfå! jas dels i landet på de vanlige mark-
»adsplatferna , dels oek utföres på de födre
orterne till falik Af benlingarna giötas goda
vinterfkor, vantar och böffe höll/ter. Man
fpikar dem åfven nnder fkjen, hvarmed man
kommer fort uti Otogen på diup^ fnö. Det
mindre fkiet,. annar kalladt ^ fom brukas un¬
der vånilra foten, fäfom en pådrifvare,, varder
håraf alltidbeklådt. Benlingarne,, hvars hår lig¬
ga ned efter foten, måfte ligga tillbaka under
fkiet. Utaf detta tillfaller fltogsdtarlen den för-
mon, att, når han defs förutan med de hala
fkien rått illa kunde hjålpa % upp öfver en
låten backa, kan han nu flippa fort uppöfves
det högfta bårg: ty det fodrade fkiefr
går ganfka lått fram, men omogligit till baka»
emedan alla deffe håren med fm ftyfhet fpar-
ka emot.

Algs-horn, hvilka melt Sommartiden.fin¬
nas a£ vallhjonen, brukas till mångahanda i.
utaf den breda fjålen, i fyrkantigafiyekenfén»
derfågad, gjåres uti feleredfkapen de få kalla¬
de bungfliotar: under ftundom plåga ock de
flora och vål inhvalfda fjålar brukas till hac-
ke-hoar. Af /tammen och grenarna fvarfvas
I landet mångahanda frag till hushokls betjä¬
ning, fåfom bleckhom knifOcaft, fel - pin¬
nar &C; De gamle hornen blifva Hieß fön«
derhuggne och kokade till limra. För Algs-
horn får ågaren vid affålgningen 2. a 3. d. k,
lifpiet, Af Algs fenor fpinna Lapparna flark
trå, hvarmed de forna fina fkor och andra

kläder
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k1år?er af Ren-och Ålgsbenlingar. Hår af gjö*
ra de åfven goda fpinjråckfnören till landman*
I>a behof

*) Alg k^aUas gemenlig*n jlyr, erb Ålf*
Oxen brinne. Uti Augußi månad Jagas AU
gar hafva fin brunfl tids då de ock fålla bor«
nen, få att de hrinnar, (om fångas% aMvig
hafva horn, om icke någon års. gammal kalfy
fom aHenaß äger / pinna % eller (öm den eljefl
kallas, flkkla y till bom. Algen åkar alltid
antalet på hornens grenar efter åldrenx bos
efs hafva funnits Åtgshorn af i$ eller 20. gre¬
nar, få att deraf fes , det algen lefver ofver
26, år, då hanfå långe får vara i frid, ÅU
gar halfva uti hfaji eller Ersmåffotiden och
bafva merendels /, fållan %. kalfar,

3. i
n

BJÖRNARNA, fqm viftas på Jåmtlånd«
fke fkogar, hoilas fpre vara två flag. Det e-,
na kallar jLandtmannen fl ig-biorti *) och det
andre myrtufs **)> Björnen fångas alla årssi-
der då man helft blifver honom varfe. Om
höftetiden fångas han med iee och farhbßor,
tee gjöres för björnen alldeles fåfom åt Åk
gen , Jivarom i föregående $. år talat, alle-
naft at mindre högd, Lur-böflor åro gamle
fladige mufquelter eller grofva böflbr, fomvål
hunna tola i- lod krut. Deffe bindas faft på
några gamla flockar efter ftubbat, få att de
fiignra ftadigt. Mynningen ftålles få högt, få
man förftår den kan "vidi aftoffandet vål tråffa
djuret. Kn uti elden fvart glödgad måJfing^flrång
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flrång binrles gent emot böftan på andra fidanftuti en liten ftubbe eller bullra * aln ifrån jor¬den* Denna ft rången håfter man på andra fi-dan under en liten ftoek , fom ligger någotnedan , men dock mera bakom töfte trycket«,Når nu ftrången år fåledes tagen omkring floc¬ken , bindes han i trycket: hvarvid måfte val
aktas, att ej böftan loftas. Att bevara låfet i-v
ti ån rågn och nederbörd, låggas några fmå kip¬
par öfver böftan omkring. låfet i dock aktcs, attdet har fitt goda och lediga rum» Uppå käp¬
parna lågges ett icke mycket flört nåfre, ochpå nåfret några granris-qviftar: få år det be-
varadt. På båda firlor orn gillret dragés någotftycke af fårfkt kött eller as, om det finnes i
hvar efter han tå går att vådra. Detta giliretår godt", men griper våi icke altid5 ty Skyl¬tarna hafva ofta funnit, huru den luren, likafom dem tillfpatt, gådt till gillret , framftuc-ket den ena foten, loftat af böfiari och oför-
Ikråckt gådt famma våg tillbaka.

Når Björnen nedrifver kor eller häftar,;och ägaren får veta utaf afet förr, ån det
bliivet uppätet, kan han nåftan gjora fig för-viftad, att björnen fkali betala honom fkadan
med fin egen pels. 2 eller $ goda Skyttar, ochfådana fom ofta varit med tillförene, begifvafig på det rummet med böftbr och fpjut, meninga hundar. Ett bofte fkott ifrån afet bygga defig, mellan några fammanftående trån, et fåtevid pafs 4. alnar i högden. Hår (åtta de fig iftillhet med fina fpjut och vål laddade böftbr,få att, når björnen kommer igen att åra, (efterfoni han år ej långe från afet medan något år
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Igen) får han ftrax fin del. I fall han då ejftraxt fkulle ftjelpa,kan han ej fkada Ryttar¬
na uti fin döds grymhet) få vida de fittahögt
ifrån jorden, hvareft de fåkert kunna fig för-
fvara med fpjut och böffor. Om vintertiden
varder björnen fångad på det fåttet? at fS
fnart någon fnö faller i början afNovemb.må-t
nad, då tiden år, att björnen begifver fig i
vinter läge, gå 2 eller 3 Karlar ut påfinafko-,
gar, helft om de veta, någon björn fig på da
orterne, fommaren eller höften förut dår uppe¬
hållit, och foka granneliga efter om. något få-
dant fpor år tiilfinnande. Tråffade då iporet,foka de noga efter det rum, hvareft han tän¬
ker lågga fig, Når de nu hår om gjort figval underrättade * gå de åter hem cch lemna
honom i frid, till något efter Jul, då myckenfnö år fallen famt af töväder ihop lagd , och
kollden dragit en fkorpa uppå; Då binda defina fkien på fötterna, taga med fig fina hun*
dar, boftbr och fpjut , fara tit, jaga honom
utur kulan och fkjtita honom. Qrfaken, hvar.
före de då båft kiinna gripa honom, ar, att
han uti fådan fnö ej kan komma fårdeles fort
undan. Dock bänder det, att han flyr undanhela 5. eller 6. milar, och når han då vill hal¬
va hviia, vånder han tvärs tillbaka och fprin-
ger karlarna i händer, foin då blifva nog fys-flofatte. Hundarna gjöra då det häfta gagnet:når björnen angriper Karlen, fattar hunden i
ftjsrten och f å till fkiftes. Böffan måfte ur
händerna och fpjutet i defs ftålle. Kunna de
då rått träffa honom med fpjutet, årfullerdefe
kortafte .ar&étefc I annor håndelfe måfte de

* kämpa
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kåmpa tifTs han åter gifver fg undan, att de.
kunna bruka böfTor och fkfuta honom. Det-
ta fårtet att fånga björnar år egenteligen lap¬
parnas, fom bo uti JåmteJancfs tjållen i och
|r troligt, att de hårmed forft uppkommet.

Etttörfök for fådana björn fångare, hok
ler jag före fkulle vara rått godt: om de gjor¬
de fg fpjut efter den inrättning, fom ßajo«
petterne hafva, de der kunde fajf l åttas Fråmfl -

på böffan. Spjutet kan el|aft beholla fin får«*
rafkapnad, ailenaft litet to^esbortaf längden.,
få detta fattet fkulle de alltid åga i handom,
hvilket dera behöfdes, ja de fkulle kunna fkju-
ta under fjelfva kampen. Jag har ofta hört, M
att jufl då, når Karlen kallat bölYan ifrån fig
och taget efter fpjutet, och trårt om , har han
fclifvet olyckligs det hkvål hår igenom flöde
att förekommas.

Björnhudame fålj&s ak efter godheten,
från 18 till 48. d. k Köttet uppåtes , år fött
©eh har en frnak utaf fvin Kött; men år till
utfeende något gröfre och till fårgen brunt.
Gallan upptages och brukas af bonde folket,
fåfom den. båda läkedom för nåflan hvarjehan^
da fjukdomar, både hos folk och fånad,i fyn-
perhet för lunge och ögnefjuka. Björn fenor
tjäna Lapparna till farnma nytta fåfom Ålgeps !
och Renens.

*) Slag-björn kaJJär tan derfdre, att han:
ßar ocb nefievrifver hafiar ocb annan (ter bo?
Jk ip. **) Myrtufr., emedan han har fitt till*
boll uti tjocka afar af moffar, fom i Jimte»
land kallas myror, Biörnen gar nu fin kula

nid
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vid medium Novembris ach derut uti Martit,
faras fifl i Qffvb. och bär fina ungar 16. veckori
bar 2 a 3 ungar, hvtlka födas bltnae jäfom
hundens. Björnens mat är, utom det han häm*
tar flora vof af Kreaturens kött, loj, gräs%
allahandaJlags bär, och myrflackar.

4. §*
WARGAR*) årö i Jåmteland ej fåjlfjnv

te,* dock är deras antal mer och mindre lam-
padt efter årens förändringar. Når om vin-
tertiden mycket fnö faller , grufvar fig Undf>
mannen, då han om våren fkall utflä^ppa krea*
turen till bete. Orfak där til år, dels, att då
Ålgar , fom eljeft i fjällen hafva låfom fina
friftåder» måfle, för den ymniga fnöen och
rof-djurens vålldfamhet, taga fin tillflygt ii\
uti fielfva landet, hvareft fnöen år mindre, och
de fåledes båttre kunna vårja fig ; få gjöra
vargarna åfven medfölje; Dels ock, att Jkap-
Jiarne, för fnciens myckenhet, hytta till nå-,
gon tid med fina renar in uti landet och be¬
ta dem på moflarna • hvilka åfven hafva lam-
ma följe med fig. Hår af kommer till att ftan-
ua uti landet en myckenhet utaf fådane fka-
de-djur, de der tilllkynda landtmannen ftot
olågenhet både på hånar och andre kreatur,
I landet brukas inga {kallgångar, hvarigenom
fådanne våldfamme kreatur om lomrnartiden kun¬
na bortfkaffas: förutan på FröJJön och de andre
uti ftorfiön liggande {må öar. Det tyks icke el¬
ler få gårna låta fig gjöras; för de hår i fandet
varande flora fkogar och rymder. Imedlertid
Ungas vargar I:o med gro$ar* de der, i lenare å-

ren
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ren blifvet inrättade på åtfkilliga Aållen och haf*
va rått god verckan. Ty landnnannen (om
har anlagt fådanne gropar , får fomlige år 8 a.
q. (tycken uti (in grop. Det vore altiå både no-
di gt och fördelaktigt hår i landet att inråtta
it» ånga fådana gropar- Åtminftone bord? vara.
2 eller 3 uti hvar fockeri, på de lågfigafte (fål¬
len Jag tror* att deras kreatur (kulle ej då
få ofta ofredas fom annars fker. Ty jag vet,
att fomlige år har man räknat (åfom för ett
under „ om någon fådt; hafva en fola af fin*
haffar öfrig till vinteren, då ioco:de blifvet;
I landet uppåtne: att förtiga håffar och annan
fcolkap. Tijonde delen går fom oftaft i var¬
gen. 2:.do med utlagda böffor, då.r något as
ar draget, hvarom ofvanföre. De utödas ock
3:0 med fprgiftade hundar af mercurium, bvar--
af de åta cch tumla ftr'axt ned» Men huden
blir derigenom förlorad, hvars bår af förgiftet
blifva lodade Wargar fångas hår ock med
luder och böffor, hvar fom hälft de kunna,
träffas. g

Skyttarne berätta det vargen (kall vara etc
afvogt djur att fkjuta: de flefta fåga, att, om
vargen förr får fe karlen, ån karlen honom %

fkall bosfan ej loffa., fkont derföre vore det all-
dtabåffa lås.

Når kulan upphittas, der vargen har fina
ungar* (prjnger vargen ftraxt bort, då han fer
folket med bofforna: men varginnan vill allde¬
les, ogerna öfvergifva ungarna. Dock få fnart
fion marker , att man vänder böffan till (ig, flyr
bon in uti fkogen, hvareft hon i en ring om
kulan fpringer. Ungarna varda då dödade, för¬

utan
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Utan enforn bindes med den ena foten upp i
ett tråd, hvareft han begynner med ett oupp-
hörligit tjutande fortfara; då komma både var¬
gen och honan uti fin vrede fram att förfvara
ungen, och blifva få nedikjutne^

Sädane åro gode tilfållen emot defle fkadé*
djur. Anledning till att uppföka varg-ungar fås
utaf vallhjonen: ty då deffe mårka* att vargen
nappar uti får, och getter och begynner bortle*
da dem lefvande, då år den tiden ungarna Iko-
la öfvas med bitande. Skinnet pä defia djurert
år fommartiden rått blakt, bårtunt och oanfen-
ligit, men vintertiden vackert, mörkt och hår-
tjockt. Et fullkomligt fkin koflar ig. £ 21 d.
k. pä våia marknader. Warg-kroppar plåga
uppfåttas|med fötterna fåfom fpeétacler på å-
krarne, hvaraf de tro, att Vargarne fly bor£
utaf deras fkogar. Varg-flrupen tages, upp-
torkes oc h fönderftött intagen uti varmt dric¬
ka ) holies före vara en god bot emot alle-»
handa får och fvullnader i halfen. Defs tråck
tro fomlige åga den verkan , att, om de lå
uti honom förr 5 ån han år biifven gammal,
och fmörja fina kreatur med, vargarna tå he¬
la det året ej kunna fkada de kreaturen, fom
hårmed blifvet beftrukne*

*) Varg kallas af lanåtmannen kufe. Var*
gar åro meß rofgirige, då ßark kblld år: då
de och i btifl rf annat uppåta hvarandra- War-
gens ßbrßa ßyrka år uti främre kroppens del*
Den andre år bei [vag i hvaraf händer, att s

når man med en kapp får få honom bak på
ryggen , har han deraf flraxt fitt döds huggf
Wargens liflighet år fier i jag har fedt når
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han jagar Algen, förföljer han höfiöm et par
dygn, då Älgen utaf is Jkorpan {år det ingen
is (korpa på fnben » vinner icke vargen på jag'
tm) redan Jkurit jönder fina bakfenor ofvan
klöfvarna ; då flåpper han Algen och lägger
fig att hvtla £ dygn. Algen lägger fig ock att
im la i då han [er fig vara (kild med fienden.
Når den tiden år ute, tager han honom flraxt
igen på (poret och jamar honom upp. Då ål-
gen åter Jkall hjelpa fig med fiygten , åro hans
jötter och fenor få fitinade, att han ombgligt
kan fiippa undan. Vargen löper då fram ocb
biter honom i halfen få, att han ftjelper till jor-
den. Under denna vald iverkan händer åfven-
vål, att banemannen maße gjbra den andra fbU
je : ty då vargen holler uti algens hals, drar
'han alt åt fig , få att, når ålgen faller^ blir
den andre liggande under val bevarad. Vargens
brunftetid år fiß uti December. I Maji föder
han fina ungar uti tjocka jkogar, heiß dar
bårg [krefvor åro t i11finnande: har 2. 3. 4. f*
£ a 7. lingar, hvilka, då de åro 9 veckor
gamle, varda ofvade med åtfkilliga lefvandß
djurs lekande och bitande.

S' §-
WARGLO *) och KATTLO **) åro nog

rare att öfverkömma i latidet, men på fjällen
får lapparne vifa de fig oftare* Att fånga varglo
fcriika både landemannen ock lapparna famrna
fått, fom om björnen i $ §. åro omförmålde.
Kattlo varder Ikjuten utaf trån fåfommårdar
oehikornar, hvar om nedanföre. Eijeft hän¬
der t att kattloen fpringer uti fnaror, fogel-
giller 09b fllärd-Rockar, och blifver fången»



Eft varg-fldn fåljes uti Jåmteland f<5r $6 till
48 och ett kattlo fkin tio, 70 a 80 d. k.

*) Warqlo kallas hos ojs varg gåpa£ H>n
fådef fiq af harar, foglar, far, getterilamb
och kiütngar. /jfar famma tid (om Vargen att
paras, , /># Mc; Hållen och lika mangel
wiqar- **) Katthen paras uti Januario, da
af honom kåres ett flört fråfände med många-
banda liud i ynglar uti Äprilt i gamla iholiga
furo trån, och har merendels 3. ungar Hans
fpis år hare-ungar, måjj, lemmiUey ak ikoro¬
nar.

JÅRF*) holler fig långt bort på flrogar-
na och år gerna tilflådes, dår något rof van¬
kas. Då ålgar fållas Uti lee eller gropar, plå¬
gar han ofta vara den förfta kocken. År ock:
ftarkare frofiare ån björnen t ty får han,
fkönt allena handhafva den ftörfta Å!g % fkal
dår innan några dagar ej finnas , efter honom
en bit. Detberåttes, fom ock fynes nog fan*
nolikt, att han'(kall åga lika natur med fifk-
inofen dåruti, att det han åter, går få forC
det kommer Uti honom, fin naturliga gång S
hvilket jag lemnar AnatömiciSatt fkärfkåda. PS
fådane rofplatfer blifver han och fkjuten. Defs
utan fångas han med famma medel fåfombjör¬
nen: Det år mårkeligit, att jårfvar och råf<
Var kunna förlikas fpifa tillfamtran af ett rof»
Jårfven gifver en fafelig lukt ifrån fig, helft
då han har något till mats, få att de, fom fån*
ga honom kunna med möda taga af honom
fkinnet. För ett fådant flcin får ågaren 3c. a
3^. d. k. då det år fuJlkomlieit. Om Somma-

rea
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i-en år det lurfvigt blakt och hår-tant fåfoifi
på hundarna.

*) Jävfven paras uti januarii manad och
ynqlar uti Miji /, t eller 3 unqar, ciå han
till hemtifi utväljer de tjoékafte och meß doh
de rum uti fkogen. Hans mat, bereda mycketbjörnar och vargar. Eljeß äter han harar»
fojjarbär och hägra ßags gräs om Sommar*
tiden.

7- §♦
RÅFVAR *) åro hår i landet till myc*Jtenhet, och gifvas till utfeende tvåggehan*

da, nåml. brand-räf Och Kors-Räf. Korf-råf-
var fås ej få mycket fom de andre. Såtten
och giliren hvarmed de fångas åro åtfkillige.Kågre af minav landsmän bruka melt luder ,ftågre fånga råfvar med fmå förgiftiga kakor,eller de få kallade räfkryddor, räffikon, någre
åro meft fyflofatte med jaxars utläggande.
Somlige fånga råfvar med fållor eller fom de
hos off kallas räfbäfar, ock andre åter träd*
läxor. I:o Dår råf-fikon utkaftas, dragés nå¬
got ftycke fårfk kiött uti fkogen, Och i vågender det framflåpas, kaftas då och då någon ka¬
ka, och når ej flere åro öfrige, tages draget
upp* hvarmed man går ftraxt därifrån» i a;
dagar derefter varder gången befigtigad, ochfå vidare. Ibland kunna de hårmed få 2 a \råfvar på en gång. 2:0 råffaxarne nedbäddade
uti fnö och fåtta uti gilret en liten bit fårfkt
kiött, då man tror alt vara fulkömligt. Jaghar ofta med förundran iedt * huru det¬
ta gilret blifvit brukadt hela vinteren öf-
ver utan värkan J»en funnet federmera hvar-

utl



M 3 o { fg
uti Felet heftådt. Det årorfaken, ut gillret icke
fådt fin tilbörliga ans. Saxen bör vål fkuras
från roft och orenlighet: hon hår forr, ån
hon utlägges.9 vårmas for elden, och ledan
hon ir vann , finorjas med råfvittrung, fom
«Jti en klut inlägges., eller i brili af den finor-
jas med ilier. Till bete bor man fkaflk fin
fårfk fifl^, fom år långt bittre ån kott. Ma»
rnåfte handtera fexen med rena hinder, a£S
icke det våderftatka djuret kan kanna ®ågo®
lukt af faxen. Saxen bår vål nedbäddas mai
:under och téfverftrodde agnar, fiedan foéeai
$)å det Hållet år undangrafvefii betet allena
hor vara éppet. .Man måfte ock draga nå¬
got ftycke kott att locka honom till faxet?,
'.med .mera.: Je Kongl. Svenfk» Vet. Äcad blanå*
S-åje quart. /747. S:o Håf fållor gjöras uti
fmå och tjocka fkogar, hvars befkrifhing och
figur kan fes uti Herr Arch. Linnsei VeßgB^
Jtd 'Refa j). 24$. 4:10 tråd råffaxen gjöres fåle-*
^des: man tager fig et gammalt jbråde $och en
fjärdedels aln till längden, f aln i bredden ocfi
1 tum i tjocklek. Det famma utflcåres i <öfr©
bildan, fom fiy. vifar*. De urkolade fprio.»
gorne halva helt hvaffa kanter, och gjöras
•vål trånga ned åt. ÖlverH pi den dånglta
fpetfen fåttes ett ftjrciké kött tid bete, feda»
brädet .år med fin andra lad 1© Irått ne ler-
fatt -uti någon .kall-foga, «Her .annat fumpigc
Mllc. Trädet fåttes j jorden litet ofv er £
aln. Det kan ej mindre In .underligt förekom-

, att råfven, fom eljefl hy(er fa mycken
fl-ghet® jkatö låta % med få enfalidigt .gitier
bedragas j men födanfom fiåttex mångas df

C ü fa«-
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i fara, rarrar ock honom att hlnga fig fjelfc
Då han fpringer upp i grenarne till att taga
köttet, faftnar han med lotterna: och ju mer
han arbetar att fkaffa hg lös, ju mer dragas
lötterna ned uti den trånga grenen. Då al»
lenaft den ena foten faftnar och honom gjeS
få lång tid, biter han af fig Foten och refer
fina fårde. I landet fångas val några ico:de
och ioooide hvart år utaf de/fe djuren, men
om de alla förfåljas till våra länders behof
vet jag icke. För en Kors ruf gjer man på
landets marknader 5*7» och för en brand*
råf 5 a 4 daler. Koppimynt.

*) Råfven paras uti Februarii och ynglar J ^
1 hörjan af Maji månad: har då fitr tillholld
uti tjock fkogi hvarefi\ kan finnas någon lös
fändbacka. Uti den gråfver han fig i korsvis
4 eller 6 minor under jorden och har uti deras v
medelpunä fina ungar, j a (>fi. Uti fådane
rum finnes en myckenhet utaf hare-lamm och
kilhnge-hårfiamt fogelvin^ar ; bvaraf man fin¬
ner hvad hans båda föda ar i men i hr ifl dåraf
måfiehanock hålla tillgodo möQ och kålltrofkar»

fr 5-
BÅFVER •; har fnt tillholld uti fjöar ,

eltvar och backar, fom rinna mellan fjöarne.
Hvareft allenaffc 1 eller 2 viftas » kan ma» , ,

icke garna veta defT låge; men dår månge å-
ro förfamlade, finnes en förundrans vård hus»
bygnad. Bygnaden år meft anlagd vid en fak¬
ta flytande fmal elf, hvars djup ungelår år af
2 alnar. Fltifet, fom år helt rundt, i om¬
krets 12 alnar * år bygdt dels ner uti jordenoch
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och dels ofvan, vid elfvens ytterfta brådd
Detta hufet åger 4 våningar; den förfla och
nederfta år i vattupäff med elfvens botten ,

2:dre vid vatnets medelpunkt, 5»\die upp un¬
der jorden eller fvalbandet, och den q:de of-
van jordem Öfver den filta våningen år bygdt
iet hvalf utaf jord, ler, ftenar och runda tråd-
.(lumparhvaifvets tjocklek år ungefår % aln,
högden 1 alnar , och fluter hg ofvan till'am-
mans uti en den vackräfte rundel. De hår
brukade mur-flenar åro utur elfven uptagne
'nåftan helt runde och fliprige. Det fkulle fal¬
la en månnifka alt för befvårligt, om icke o-
triögligt, att bygga ett vackert hus eller hvalf
titaf fådana -ftenar'? -men icke deff mindre,
år detta få val ihopfatt, att, om icke någon
ovänlig ftor flod kommer, det kan flå några
100: de iår; Ütur nederfta våningen åro vifla
•hol och upgånger genom hvar botten. Ifrån
elfven <och in uti hufet år allenaft en gång,
och den vid elfvens botten efter vattupaff in
uti nederfta våningen.! De många rum och vå¬
ningar bygga båfrarne till den ändan , att de
måtte hafva rum ;att flytta hg efter vattnets
flöd och affäll; ty deras natur är fådan, att
de alltid fkola ligga i fkilnaden mellan vatnet
och det torra. Till bäfver-fänge brukas faxar,
tenor% och nåt. Saxarna äro de famme fom
räf-faxar, uti flvilka, då de åro uppdragne ,
man fätter till bete fmå gröna afp-eller ide-
qvißar, och nedfänkas få på elfvens botten.
Tenorna byggas fåfom ett litet hus i 1 * alns
quadrat, utaf tjocka och ftadiga bräden. PS
tenan eller hufets ena fida, ejöres en dör med

C 2 lina
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fina gång-järn, hvars vidd i quadrat bör haf»
va § aln. Öfver dören gjöras 2 fmå triftor
fåfom eljeft brukas vid portar; uti de famme
lägges "en liten tagel-lina, och i linans ände
Jbindes en ften al ■§ Lispunds tyngd» In uti te-»
nan brukes en liten hör eller bom, fom med
ena åndan holler dören uppe, och under an¬
dra åndan, lom föder (ig på en hal kugga
uti lenans gålf, fattas några gröna afp- eller f
ide-qvißar: på (idorne af tenan bindes några
ftenar, få, att hon vät kan fjunka, och då
nederfänkes fakta på elfvens botten. Dören

/ Ilälles emot den ena fidan af elfven, på det,
att bäfveren måtte hafvä fri tillgång ifrån bå- \ %
da fidorna. Når bäfveren då går in till att ä-
ta de lör honom fmaklige qviftarne, drar han
bomen af fin kugga, dören tillfluten, och
han fatt i fången&ap, Bäfvernät gjörs helft L
utaf bumle tags garn, eller utaf hampu, få (fa-
digt, och utaf lika ftora mafkor, fom uti en
lax-not. Djupet på nätet är pa4 alnar, och
längden efter elfvernes bredd é, 8 a io al-
när. Af fådane nåt brukas och utfättas 2 el¬
ler 3 litet ifrån bäfverhufet tvärs öfver elf»
ven. Mitt uppå elfven nedfättes vid nätet
en ftör, fom faft bindes vid deff öfre teln.
Denna ftören är få lång, att han har * aln k
ofvan vattnet: på hvars öfverfta ändafahbin-
des med trå en liten malm-klocka Bäfver- i\
fångarena gå då alt emellan fina nät, eller
lägga de fig att hvila, och få fnart någon bäf¬
ver kommer på nätet , gifver den lilla klåc-
Itan teken, då de ftraxt med fina fpjut löpa
Sit och ftlcka honom ihjäl. Detta är nu det

bälla
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häfta och fäkrafte medel hvarigenom båfrar
kunna fångas. Ofta har händt att 6 eller 7
häfrar här med blifvet fångade på en dag*

Bäfverfkin brukar landemannen til rröf-
for och muffar. Ett godt och dugligt fkin
fä'.jes till 6 eller 7. d. k. Bäfverkött uppätes,
S.r fett fåfom fvinkött och har en behagelig
fntak. Båfverpungarne förfäljas til 15 och ig*
d. k. De hållas före vara en utvald läke¬
dom for blemmor på ögonen och andre ö-
gne-fjukdomar. Somlige bruka ock lägga II»
tet bäfverge>! i fnufet: hvad verkan det har»
veta Medici.

*) Båfvereti nedhugger flora afp och i-
detrån, hvaraf han åter harken. Han parat
uti April och ynglar ftdfl uti Maji 12, ly a if
uvgar. Hans framfhtter likna hundens och bak-

r jbtterna fvtinens jhtter.
9. <§.

UTTER*) viftas uti kjårnor, etfver och
backar alleftådes dår fifk vankas. Landtman-
nen har ej få lått före att fånga detta djuret*
för defs flygtiga fart mellan kjårr och lönliga
tillholld under vattnet; dock får han väl icke
gå tullfri. Dår han, vintertiden, når vattnen
åra med is betåckte » har fm upp-och nedtr-

4 gång, plågar han ofta få hugg af bhffan. Når
man har en hund, fom år öfvad med utter¬
fångande, år detta ett nöjfamt gjöremålj ty»
når hunden , ledfagad af vädrande, kommer
till det rum, dår utteren gådt under ifen,ftan-
nar han litet ifrån och tittar åt holet % lågger
fiundom ©rönen till ifen och lyfnar » hvar al

fkyttea
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fkytten firaxt lårer att gjöra fin bölfa fårdigo.
I det nu uttern kommer upp att taga luft
varder han fkjuten* och hunden i ögne-
blinken drager honom upp. I annor håndelfe.
fjunker han ned till botten.

Utter fånges jämväl med faxarde der
nedlånkas uti vattnet allefiådes, dår han har
fina vågar då tages till bete någonjårfkfi[kSj
eller i brift af den, kan.man bruka kåll-tro-
(kar*.

Af utterlkin gjöraS: melfedeles alla man¬
folkens vinter-möffor och muffar för qvinfol-
ket: och aga de få ltårka< här, att hvar hin¬
ner föga mer ån utflita en i hela; fin lifstid«,
Ett vackert utterlkin kollar 9, IO; a 12. d.k»
på landets handelsplatfar.

*) Uttern åter allehanda (lavs flikar, tro-
fkar» &c. Uttrarne paras i Febrnarii, då de-
med ett klart och fakta fufande- ljud hvarandre-
hopkalla* Hafva3 a'4 ungar, [om i Mdji fram
födas. De haj-va gångor under vattnet till fina>
ho, men boen åro dock Ja högt upp uti jorden1
anlagde, att de kunna ligga torre■ och hajva•
någon luft* ;

10. §«
HAKAR*) aga Jåmtelands fkogar tillfidr-

re antal, ån andre djur. Ty, fåfom harenåUfkar hellt trånga och tåta löffkogs parker, låbar ock flaturen hår' meddelt honom lådane
til! ymnoghet. Har- fångeri-konften har ockbos ols nåhan kommet till den fullkornligaftehögd Höfte-tfien fånges haren med jhjutan-■&&•> famt fållor ; men vintertiden mefi med
fnaror och upphåflar. Fållor fattas vid gardes
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gårdar, dar haren har fina vifTa in och utfmy-
gor; hu^u denne fållan gjores lårer vara kun-
nogt på alla hållen. Upphåflan brukes , når få
mycken Inö år fallen , att haren begynner
gjöra % ftigar der öfver. Upphåflan gjörman
fåledes; brede vid ftigen, helft dår tjock fkog
år, afhugges en fmat uch flåt björk ellertall,
om 4 tum tjock i ftor åndant denne afhug-
ges yterft på. toppen och lågges uti en, icke
långt ifrån jorden grenig björk eller tall ; le
%2. i brift af den hugges irne grenige bjö k-
iörar, fom ofvantill ilödas tillfamman. Uti
denne grenen lägger man då den huggne hin¬
gen, och i lilla andan bindes fnaran,, fom helft
lör vara utaf måfting ftrång. Stången varder
förd vål tillbaka, åtminftone lå, att hörre ån-
dan åger i öfvervigt \ lisp, Derpå böjes hoh
neder, och fnaran f åttes uti ett trångt rum

f %ellån tran eller bulkar, och hottes neder med
en vid fnaran Tittande trå ånde,fom lindes öf-
ver en liten pinna. Når haren rycker på. fna¬
ran blir hon ftraxt lös utaf lin pinna, ochitsppw
iiåfver honom, fom en tjuf. Snarorrjte Ettas
dels-uti; fådane ftigar, dels ock: vidi nederhug-
gne /^/g-eller a/pctrkn, hvar af haren gnager
barken*. Alla defte hare-gillren har jag för-
fökt, men ej funnet något vara få fördelaktigt,
fåfom fnaran, då hon varder rått brukad Man

|j I fkatt förft gjöra måfling-ftrången mjuk uti el¬
den, hvarpå han fédan ftraxt blifver fvart* U-
tf ena andan på fnaran fåttes ett litet friöre,
föm lindes mitt örver en^afhuggen.björk eller

■ : tall fklflå, om Tf alns låned, Denne hålles
lutande öfver ftigen, nederfatt Iöft: uti fhöen-
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£)å mr Baren"' fpringer fram; faftnar frtaran om»Balfen, och följer honom efter , tills käppenfar emot Ikogen; då vänder han (ig oro ochdrar fnaran åt halfen, medan lifvet littär ufriBonom. Snarorne hör man. ej. handtera medfcara hånder , emedan det kreaturet år ganlka-ftarkt i vådrande. Öm man fingrat fnaran*,fnåfte hon fedan vål gnidas och fkuras snedhetfmätt granris, fom borttager lukten. Harenfånges ock under fttmdom genom inhvarfmngsfnan går ut om morgonen , når någon ny fnöfallet, och föker efrer de nyafle hare-fpor.Når fådant träffes, holier man efter, till,,manfår fe, att han under fitt lopp gjort helt fmi©ch krokiga fprång. Där tar man ftraxt emfing uti fkog-an T till omkretfen något- öfverioo:de fteg: har han då intet (por ut genom1ringen r måfte han nödvendigt vara på det häl¬fet liggande. Då går man fakta och; le tar, tillsfean kommer" i ognefigte, och blifver få fkjuten.-Hre giller har näfban hvar landtman denena fier-e och den andre mindre. Ofta vet jag;feändtr att en Öfver vintr-en fångadt ioo:dey*50, eller soo harar 1 fomlige åter mindre©ch tör hända en del inga. Öm jag flcall gjö-m en jämnad, kan med all fäkerhet räknat§ för hvar rhks blifver dera t en fumsna 1644 6fearär, fom årligen fångas.Godf underfföd' uti fpifen Bar Jandtmanrftcri utaf deffa kreaturens kött, men fkinnen^«huro nyttige de likväl äro, veta rätt få attgjöra % gagn uta£ Somlige värda icke enffupptaga dem. Andre åter, fom torka dem upp*Üta dem. ov&dfomt ligga uti deras fkråp-hus,

fevareft
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fivareft de af mal och andre infe&er förtäras.
Kär de föra dem på marknads platferna, för*
fä;jas de lör 2, 3 och högft 4. öre k. Mina
landsmän kunde likväl gjö. a fig flor nytta ut-
af fådane fkin, om de deraf tillredde fig fei-Jar j ty ho vet icke huru gode och värme,
frare-fkins fellar äro till fä >g-kläder? här ige¬
nom fkulle fannerligen befparas mycken ull
och får fkin, fom i annor mål alkki hafva fin
flora nytta med fig.

*) Haren -paras i Februarii och ynglar i
Maß: har 2 , 3, 4 ay ungar. Honan väljer
fig icke, fåfom andre, något beqvämt rum, u-
tan ynglar lik hvarefl hon kommer. Kan fina
tingar fbr intet kreatur jkydda. När hon gif¬
tset fina ungar dia 1 riter bbgfl 2 dagar, 5fA
vergifver hon dem. Då haren är 1 år gam¬
mal, är han fullvuxen. Defs hhgfia ålder år

ar. Hans fpisjir några fiags grå« och ör-
ter: / fynnerhet har-kumm. Heracleum, Linn.
Flor. Svec. 2?i* Eljeft ater han rog fåd eller
rog-hrodd* kumrarna* qviftarna och barker af

falg-och afp träd> under flundom grön tall-bark.
När baren vifar fig på ovanliga flallen, Jåfom
vid hem bufen och gårds-tomterne Lfc. plägarlandtmanmn frukta for vad-eld*

11. §.
MÅRD *) fånges dels med (kjutanäe ocfe

dels med (lockar. Den fom vill fkjuta mår-
dar, aktar granneligen på, när någon ny-fnéJaller: då går han flraxt ut på fkogarna med fira
hund och föker efter fpor 5 finnes något, hol»ler hunden och karlen efter » tills de träffa ho¬

nom»
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©om. Medan dagen är, ligger han och hvf*
lar, anten uti något iholigt träd eller 'korna-
fco, hvareft han blifver utjagad och fkjuten.
Mård; Rockar gjöras på följande fätt; på fko«.
garna där rrården viftas, afhugges ett tallträd;
om|dn tjockt, hvar af man hugger en trum¬
ma till alns längd Denne k'yfs rätt i rrne
fcalfvor, och» mitt uti hvar Irälfva ut hugges
ett hol, fom, när klöfvorne ärofammanlagde,
g;ör en iholig fyrkant af f aln i hvart hörn.
Han uppfättes med i:ne ltolpar upp, efter en
gran, till i alnars högd. Sedan upplyftes den
ö re klofvans ytre brädd, hvar under fättas
i;ne hopfällda pinnar, och emot pinnorna en
ft'cka hvarpå betet fättes. fe fig. fy Till be*
te tages ett ffycke af en fogel eller- ikorn.
Mård fkinnet upp dragés och torkes på en-
bred klyfvén tråd-fpjala , fig. 6. och. varder
fåldt för 5 ,6 a 7 d. k. Kroppen uppfåtteS;
merendels under dfall-botten,dar håffarne flå:
tvifvels utan i den mening, att de måtte brå.
få det kreatureti fnellhet och qvickhet.

*) Märden' paras uti Februani och yr--
•g lar fift utio April 2, f a 4 ungar. Hans tid-,kolld år då uti ikoliga furu-trån .*■ han äter
Coglar,; fogef-ungar, ikornar och mofs,

n

IKORNAR*) trifvas och våt på defTe Iko-
gar, och åro de förfta djuren,, hvarpå
prne* i början vifa fm fkickelighet till höfTan-
Kår Göffen blifver 8 y eller 9. år gammal,,
fhali han Rraxt håra en iiten böffå på axlarna,,
hvarmed han går åt fkogen till'.attfkjuta ikor"
nar I början tor han vål Ikjuta tillicJkotc

gå ett



ü ) o ( M 43;

f)st ett fådant djür , men inom en kort tid blir
han dår igenom få öfvad ,, att han kan trotfa,
det ikorn med fÖrfla lkottet fkall falla öfverft
iitur det högfla: tråd». Michaelis tiden begyn¬
na de att fkjuta- ikornar s, då de förll fådt fina,

'i |!å vinter hår. Ikornar fångas: ock med fål-
| lör, eller fom de hos ofs kallas, lemmar.

Lemm gjörs af något gammalt; bråde, hvar
■

f at man hugger fig 2:ne lika flumpar af i| alns
Jaogd, aln bredden^ Uti någon flor gran
lås 2:ne viggar, aln från jorden, ochup-
på; viggarna låggas då brårlen det: ena pä det
andra „ och, på den ena åndan uppfattas med5

o 2.*ne flickor, fådana fom ofvanfére vid" rnård-
flockarna nämndes fffig* 8} Till bete tages
©m Sommaren ett flags fint [vamp, fom vår
&er på gamle björk-flubbar. Denne fvamp var-

| der for fl torkad och fedan lagd uti någon föl
vört:- når han dår legat några timar, tages
han upp och; åter torkes, och år få färdig. I
ferift af denne*brukas fmå- tunna fkifvor afrog-
hoå bakat i. vört;.

Et tiraber ikorn fkin kollar i Landet f a
di k. Ikorn-kött åtes med befynnerlig ap-

petit;; har fmak af hönfe-kött men år dock
fötare.

f *') Ikorn äter jördnötf,. fvampamZ» gran-
r . kotte frö. Hans länga^och ludna rumpa tjä¬

nar honom■ till jegel r dä han pä bark [hävfvor
refer bfver vattnen: och dä han- färdas mel¬
lan trän r pajfar honfor vingar%. Ikornarpa¬
ras uti Febr, och yng la uti April: hafva 4.
eller y. ungar och qjfza fina bo uti gran-trhiy
utaf moßa elkr laL

ij. §:
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i?. §•
LEKATT *) eller Hermelin fångas vin¬

tertiden med flockar , Tom gjöras aldeles lika
fom mård-flockarna, allenaft med mindre hor¬
lek, och det, att han under fig har allenaft
en holpa af -f alns långd. Lekatt-ftockar upp-
gillras vid höfadu våggar eller vid fmå bäckar
och fumpiga hol uti fkogen. Till bete uti le»
katt hocken fåtter man etthycke af en färfk
filk, hjårpe-hufvud. eller mofs. Will man fån¬
ga lekattar, få, att de kunna behollas lefvan-
de, kan det åfven fl^e med fiädane flockar; al-
lenah in uti hocken gjöres flörre rum. För
lekatt-fkinnen gjes vid upphandlandet efter
dels godhet Ld, f.d. och r6. öre.

*) Lekattens fp is år fogef-ungar, fparfvar,
inöls Of h lemmiiler tfc: De paras uti Febru¬
arii och ynqfa uti Lfunii månad i hafva J, &
a 7 umar,

3. kapitlet.
Om tögla - Fånge*

Fl- §■Ogfarna har jag I f. Kap. delt utr fkogf-
och fjå -fogtar \ fkal aftfä forft tala om

(kogs- foglarna. Kjådrar orrar, hjårpar och
ripor *j Iro de foglar , fom meft fyfTelfåtta
mim Landsmän med fkytterr och åtfkilligs
flags giller. Uti Septemb. månad begynna de
att tillrufta fina boÉor, af hvilka uti de fleh®
fbcknar finnas 4 a t if för hvart hemman.

Vid den tiden gå de lå fmaningom att fkju-
fa, hvar fom helft någon ung-fogla-flock kan
träffas 5 Dock hafva fky ttarne intet fynnerligt

aifvare
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alfvare med fitt fkjutande före Michaelis tiden:
få derföre, att de tro, ung-fogelen ånnu ej va«
ra få vuxen, fom férnårnligaft,att fogelen den
tiden gifver il litet i pungen. Ty den foge!
fom finges före Michaelis kan ej hopläggas
och bevaras fårfk tili vinteren. Men efter
nämnda tid fara de ut aileftädes pä fkogarna
med fina goda foge l hundar att med alfvar fkju-
ta, Hjårparna forn åro ibland fkogs-foglar de
fpakafte, varda förft nedfkjutne. Ofta händer
det, att en hop af 10,12 och 18, blifver ned¬
lagd* utan att fkytten flytter fin fot af rum¬
met. Hvar har fin hjårp-pipa bunden vid

. krut-tyget, hvarmed ikytten ftadigt pipar då
han går i fkogen. Når bjårparne åro ofkin*
grade, fvara de ej alltid pipan» men då de an-
ten hafva fondrat fig från hvar andra, eller
ock, då iomlige af dem åro bortfkjutne, år
man fåker, att de fvara pipan och flyga hen¬
ne efter. Hjårpen år ej få oftadig, fåfom an¬
dre foglar, utan har alltid fina vifta fkogs-lun-
dar, där han ärligen viftas, verper fina ägg
och uppföder ungarna. Men Kjådrar och
orrar åro helt oftadige 5 man fer under-
ftuRidom ftore hopar af defle foglar , och
efter en kort tid åro de lika fom törfvunne
och tvärt om. Et märke plågar landtmannei*
taga af Michaelis dag; når funnan våder blå-
fer den dagen, fkall fogelen ifrån födre orter-
ne komma hopetals in i landet och emot fjäl¬
len , få, att farrma vinter fkall blifva ett ym«
nogt fog^ifårge; men om det blåfer från
norden fkall då icke allenaft den fogel, fom
år i landet utan ock i fjällen, flytta på frim-

4 tmni®
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^mande ftållen,och fåledes i landet blifva min*
dre tillgång på fogel. Det år vål icke utan ,
att fådant ftöder (ig på de gamlas beråttelfe ;
nämligen att Lapparne., Tom hår alleftådes
bodt i fjällen, fkoiat i forna tider genom trull-
dom och vidlkepelfer draget fogelen till Lg
på den dagen. Att detta fkedt, kan jäg få
mycket mindre för någon fanriing utgifva»
fom jag derom ej /förre vi/Thet äger, ån en
blott beråttelfe. Men det tror jag, fåfom 1$]?-
parne i de fenare åren jåmvål begynt att
få ljus och upplyfning om den fanna Gu dä»
låran, och afguda dyrkan följakteligen blifvet
forftörd , att detta vådret har alldeles ingen
fådan betydelfe: det jag ock med egen ripp*
mårkfamhet funnet. Man borde veta orfaket-

a, hvarlöre fogelen uti våra Svenfka länder
fom 1 ige år vifar % fått litet, och underftun-
dom lika fom öfverflödar. Jag vill ej gå län¬
gre tillbaka, ån till vårt åratal 174? oin hö¬
ften, då låg man helt litet fogel nå/tan på al¬
la orter , dar han plågar viftas 4 men följan¬
de året eller 1746 begynte han, helft uti
Norrland lika fom inrymma alla fkogar både

- ftörre och fmårre: då uti jåmteland hvar god
fogelfångare hade ett helt lafT till atfalu. Sam¬
ma vinter, eller början af 1747. kom fogelen
1 få ringa varde, att en hjårpe eller ripa
byttes på handelsplatfen för ett fikon. Landt-
mannen har då åtet få, att han våmjades vid
fogel-kjött, och ingen ville kjöpa; emedan
redan hvar fogelhandiare vid affåttningen i
Stockholm kommet i förluft: på 2, a 3000 d.
Se vi åter på det året fom efterkom^ eller flu-
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tet af 1747 ocb början af 1745» få var dera
jcke en fjärdedel i jåmnförelfe med förra året.
Men ånnu mindre antal af fogel fångades t
denna förflutna vinter, detLandttullarnes fpe-
cialer låra utvifa. Min tanka i detta 11 ål år
denne : når fogelen vifar lig i ovanlig myc¬
kenhet , iiiåfle han hafva flyttat ifrån främ¬
mande orter , fåfom Norrige > Ryfllarid &e.

t Ty man finner i fådana fall foglar af helt o-
1 lika ftorlek : en del kjådrar och orrar åro rått

fmå och magre, hvilka våra fkyttar kalla
fiygfog'lar. Når fogel icke år få ymnog, fkall
man nåplig Te en utaf deflbm. Men att un-
derflundom alt för liten fogel gjes på fko-
garna, torde komma dels deraf, att fomlige
år froflnåtter infalla efter medium Maji, då
fogelen ikall utklåckå fina ungar, och blifva
låledes till myckenhet af köliden dödade: det

1 jag med egna ögon Tedt. Dels lårer det ock
komma af landtmannens eget förvållande 5 I
thy fogeln blifver ofredad i leketiden, och
att åggen alt för mycket tagas ifrån honom,
hvarföre han nödgas fly bort af fkogarna på
långt aflågfne /fållen dår han får vara i frid.
Jag lemmar detta till deras ompröfvande, lom
hår uti åga ftörre infigt, och går åter til!

4 mitt förra» om deflfe foglars fångande. Men
i få mycket kan jag likväl icke låta obemåit,

att åfven fom fannolikt år hvad Herr Kyrko¬
herden Hbgtlrhm uti Kongl. Vetenjkaps Äca*
dem. Handlingars /. qvartal jbr innevarande
ar anmärkt, angående orfakerne till ijållmöf-
fens flyttande, få torde det åfven ankomma
på obfervationer, om icke deife foglars ym-
V V noghet
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noghet eller fallfynthet torde antingen här¬
röra af , eller förebåda någon ovanlig om-
fkiitning i årstiderne , hvartill de af naturen
kunna äga någre ännu off fördolde märken $
Sivilkas utformande voro off få mycket ange¬
lägnare, forn vi dåraf kunde taga off i årtelfe
uti -vårt åkerbruk och ö frige hushållning.

Michaelis tiden varda jämväl flakar^ (loc¬
kar och (naror uppfatte för deffe foglar. Fla¬
ken gjöres utaf 6 dier 8 fmå flockar, fam-
manfattade uti ena ändan med en liten flå,
och uppgillres j5fver en i jorden nedflagen li¬
ten påla. Flaken ir alldeles lik den , florn
brukas öfver råf-fåilan, aftagen uti Herr Årch®
3Linn. WeflG. Refa p. 248- hvar till låfaren hån-
svifes. Under flaken och helft gillerffickorna
daltas tåt lingon- bår, fem t något Htet på li-
clorna , hvarmed fogden lockas att gå in un¬
der. Sådane flakar uppfattas på fmå fandbac-
ikar* där fogelen -uti folvarman plågar valka
lig i fanden. Togelflack gjöres af en (lock al¬
lena , förutan det en litern flock ligger under
'på jorden. Den flora uppgillres pä lika fått
fåfom den förra: kan ock få fnart fålla fogel-,
Com fiakan, men ej lika bevara honom 5 ty
iunder flocken kunna råfvar och rof-foglar upp¬
äta honom., men under flakan ligger han väl
bevarad. Snaror gjéras meftedels utaf Avart
tagel«, tmderftundom af hoptvinnad trå % ochiÄlttas uti fmå al böfkapen upptrampade fti-
gar och gångor. Fla kar och flockar brukas
sHenafl n Ilrvge jorden år bar, men fharor
fjmfeas jämväl för orrarna, flerlan flnö år fallen®
éå de flttaå vid rétteme på flora granar * där
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Ingen fnö faller. Eljeft brukas vintertiden ett
giller kalladt orrbånna. F år ett tunt
bråde, bvars längd är 2 eller 3 alnar $ ak ef-
fter fom man vill uppfätta myckenhet af fna-
for : Bredden är | aln. De på trädet fittandé
bågar äro bögde och nederborade final-a björk-
eller ide kappar, innehafvandes hvar fin fna-
ta. Gillret uppfåttes i vattupafs öfverft på top-

f pen af gar-tallar, fom åro hvarken fårfke el¬
ler torre, hvar efter foglarne flyga, fåfom kor¬
pen efter rof. Orrbånna gjöres ock annorlun¬
da j man tager ett bråde till längden 1^ aln»bvars bredd innehåller | aln, och fItter en

y de ofvan nämnde fina bogar pä hvardera
ändan tvårs ofver , fom ock innehafva hvat
fm fnara. Yterft under båda andarna af brä¬
det faltbind es ett litet fårflit björk-ris knippe\ 'med kumrar uppå. Denna orrbånna kan upp¬
kallas både på tallar och björkar, hvar fom
helft foglarna plåga viftas. Då orrar komma
«tt fatta fig på trädet , blifva de varfe rifet,
bvilka, då de gå ut till ändarna att åta deraf*
faftna uti fnaran.

2. §•
Snöriporna bafva fommar-och höfte-ticleii

fina tillhöll långt bort pä ikogarna vid kjarr
* och moffar > men få fnart någon fnö faller,
L begjfva de fig på landtmannens hem-ågor, och

ju mera fnö kommer, defs mer fårfamla de
fig. Riporna Fångas med fnaror, de der fåtta»
Sn uti en liten klypja eller boga, fom år ne-
derborad uti ett litet tråd-flyeke , få tungt, att
ripan ei mågtar der med bortftyga. Denne
högan nedfåttes uti fnö, emellan idé-bnjkartui>

t> tå
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af hvifka riporna taga fin mat. Barii och fmi
gåftar åro i fynneEhet fyflofatte med detta ar¬
bete. Jåmte fådane fnaror år dock böflan ri¬
pans argefta bane-man. Det påfund en del
fkyttar bruka då de fkjuta ripor, fom och ftun-
dom pafTar vål åt andre djur, år märkvärdigt:
Ty fom de flefte ikyttar åro vane att alltid
ftåda båftan vid trån, ftubbar eller något få.
dant, om de eljeft fkola fkiuta rått och traf- r
fa djuret; men riporna viftas merendels på de
ftållen, dår fådant ej år till finnande, och alla
bufkar åro meft den tiden med (nå betåckte:
altfå lågga fig fkyttarne, i deffe fall, på ryg¬
gen uti fnöen och upfåtta i en boga det ena ;
knået, hvarpå de lågga bofle-mynningen och
Ikjuta vål.

?. §•
Den fogel, fom fås efter Michaélis tiden, ?

antenxmed giller eller fkjutande, varder lagd
uti tåta hus, dår intet våder fl<adar honom.
Så fnart någoh froft-natt infaller, lågges han
tit att fryfa, och då han år vål frufen, båres
på famma rum igen. Somlige nedlägga ock
lin fogel uti gamle tunno trån, inbäddad med
tåt granris, hvareft han fåges kunna ligga o-
fkadd hela 8 veckor, får väderlekens omlkif-
telfer. Uti November månad, Kari måfto-ti- •
den, då en bytnings plats ftår uti Hammer<• u
dals focken, år ftårfta fogel-handelen i landet.
Den fogel, (om ifrån nåmnda tid fånges, får-
(aljes på Frö^-handelsplats i bårjan af Februa-
rii, och fedan på Gregorii Marknad. Att ut¬
märka något vift kjåp hvartill defte foglar i
landet förfåljas låter fig ej gjöra, få vida det

• alltid
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alltid låmpes efter fogelens myckenhet, god¬
het och tiden, då han upphandles. Dock plå¬
gar vid vinterens början vara det högfta för
en kjåder i d. 16. ö. en orre 1 d. 16. ö. en
hjårpe 1 d. en fnöripa iB öre: fedan plågar det
alt blifva båttre och lindrigare. De åren dåfo-,
gelen efter vanligafte myckenhet viftas och
fångas på våralkogar, förfaljas öfver vinteren
ungefår uti Hammerdal 15 lafs, Lit. 10 Ra~
minda ic och Keffund 10. För de andre f
focknar kan jag ej taga mer ån 5 lafs på hvar-
dera, fomlige mer och andre mindre. Blifver
fåledes ett antal af 80 lafs, då 32 lisp. varda
räknade på hvart lafT. Och jag tror mig ei fa¬
ra vilfe, om jag fåger, det landet gjör fig för
denne fogel en årlig penning, vid pafs 30000
dal. kopp:mt.

4- §.
Af deffe foglars dun fes ut? hvart bon¬

de-hus i, 2 och ofta $ dunbåddar, uti deflf
gåft-kammäre eller fom den eljeft heter på e-
get mål, fangßuga, Kafva. Dun förfåljes ock
ünderftundom på handelsplatserna, om jag rått
minnes till Bag dal. Lisp. Kjådervingar och
ftyrfjådrar brukas vid qvarn-och bake-borden
till mjölets hopfamlande: af de fmårre gjöras
meft tunn-bröds naggor , då 5, eller 600, fjädrar
fåttas under et band,

5*
Af åggen gjöras ågge-oft och pannkakor*

varda ock underftundom kokade uti fina (kal,
ßfom hönfe - ågg och hafva åfvea få. behage*
lig fm ak. , .

*) Kjådrar» orrar och hjårpar leka uti A*
D i grü
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' fgjrif månad,, måft på utfkogar,. och hafva fållar®

några viffa; och årliga tillhöll : hvårföre de ock
mefledels den tiden få blifva i frid,. Vid orr*

lekar fitter alltid en hane öfverH uti ett högt
tråd * fom under ett Händigt kuttrande och:
fufande med många ömvändningar på trädet,,
holler vakt öfver alla de andre på jorden lo-*
Ilande foglar I början af Maji verpa de li¬
na ägg: dock. lämpa de fig mycket efter vålj f
rens tidigheu Deras bo fer man merendels på
^ppna fläta marAen.. De unga honor hafva
för Ha året ii ägg och minfka fcdan hvart år,,
få, att de gamle ej hafva öfver 5= Hjärperi
lägger med flna agg otvan uti korta och iholi-
ga furc-Hubbar , de der äro fyllde raed gam¬malt bjork^eller alder-lof. Unga kjåderhonor
låta fig fåfom hons bedragas att verpa öfver
fin vilja. Man kan taga utaf dem äggen och
lemna allenaH 2 eller 3 uti boet, och de äg-- I
ga i deras Halle hvar dag 1«. få att éfver 20
ågg kunna fås utaf en. 1 anledning håraf fal¬
ler icke otroligit, det fådane foglar fkulle gjö«-
ra cfs famma gagn, låfon> hönfen, om de
blefve hern-tamde: och defie kunde födas al¬
lena af fkogens frukter,, når likvål hönfen upp¬
åts många tunnor korn och annan fåd. Det
torde åtminftone vara vårdt förfök. Ripan,
har få många ågg fom de andre och jåmvål af
famma färg» hvilka alla åro brand-gule med \
fmå mörka Hickar. ,

KramS'fb(rei' fer man om höHen uti Jåm-
teland till Hora hopar, men elJeH fynes ej få
mycket af honom. Landtmann«ii kallar ho¬

nom
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iflosn triiß' efter fom han ock år trallen myc--
ket lik. Dock gjörs den åtlkilnad,. att krams»
frgei; kallas trana*tmftoch den andregar-traft.,
Både Hagen fånges på famma fått: man utfåt-
ter i fmå granar och tallar något rann»tar,
och dar brede vid fina tageMler tråd-fnaror,.
livarmed han kan fås till myckenhet. Men
de åro fållan andre fom bry fig om denna ma¬
ten, ån någre Herrar Officerare vid Regemen¬
tet, de der veta hvar till fogelen doger..

o * 5-
Akerhbrifin halva fina tillholld,. hela året

ofver, Ungt bort på utmarkerna 5 förutan når
Cådes tiden om våren infaller, då vifa de fig
på (ådes åkrarna i flora flockar > och löpa få
tåt tillfamman, att man med en hagel-bolla
kan underftundoin fkjuta f eller 6 fl. i fkot-
tet. Så fnart fåcick år kaftad. i jorden, fer
man ej en af defTa. loglar.

8». '

Skogs-dtifvor viftas i landet till mycken¬
het: holla fig alltid framme fedan rog-fåden år-
utfådd , och gjora der uppå mycken Ikada».
Deffe föglar Ikiuter ingens hvar har lör dem
aflky, fåfom fifkaren. för filk mofen. Deras
ungar taga under ftundom goflar och upp-fo-
da hemma i bufen med rog, erter och duj~
Vog. Polytrichum, Linn Flor.. Sv. 868« De
Varda fuller tamde fåfoni andre hem-dufvor,
men kunna alldrig få det vackra, utfeende,(å-
fom deras kön i. fkogen.

9. §.
y, Rof foglama y örn, flag-ÖJtn^ filk-örn ,

la 3r höns»tjuf, nattugla, bårg uf *} och fparf-
hök
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hök vårbar ingen fånga; (å framt icke nlgoa
af håndelfe kommer att fåtta fig rått vål till
pafs för böffan. Når någon fådan varder flau¬
ten , uppfåttes han ftraxt med uträckt ha!s
och vingar dfver landtmannes port, utan för
gården, f hvad mening vet jag ej, om icke
för gårds prydnad Utaf férfummande med defw
fe rof-foglars fångande, hånder, att de förö¬
kas och uppfe*Jas till en myckenhet.? fom
gjör ftor fkada i landet både på djur och an¬
dre foglar. Når år 1741. Kongl. Majrts nå¬
dige ftadga och förordning af d. 16. Ö&ob.
utkom , om fådane fkade-foglars fångande och
utödande, famt der hos bifogade praemium
för h.var fogel, fom uppviftes, då begynte
åtfkillige till att fkjuta dem;. Men då defedan
fågo t att det utlofvade pr^mium icke gårna
kunde vinnas (jag vet icke öm det kom af
pågon landtmannens egen förfeelfe vid uppr f
vilandet, eller någon annan omftåndighetj61-
Vergåfvo de fådant ikytteri.

10. §.
Féilhar viftas icke in uti landet utan på

fjällen 1 Landtmannen vårdar icke eller fara tit
upp att fånga dem; hvarföre ock de fåtten å-
ro mig obekante, genom hvilka deffe rare fog-
lär kunna bekommas. Det år mig beråttadt3
att någre falk-fångare ifrån Dalarna farit upp
i deffe fjällen till att fånga dem med dufvor
och nåt;, men* huru för dem har lyckats, vet
jag icke.

11.

Krukorna famlas under ftuncbm hår i Im*
det till Eoooidc tals* och Kora«åkrarna lida

uui
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ötaf tlem beklagelig Ikadä. Med defas fångan-
de går näftan få til,fom med de ofvannåmndö
tof-foglar. Om ungarna komma för\ ögonen,
varda de fuller dödade, men ingen går ifko*
gen, juft derföre , att uppföka dem. Uti ju-
lii månad fkjuta fomlige några kråkor till att
uppfatta på korn-åkrarna, fåfom fky för de an<
dra.

il. §.
Gi åfparf t kom-tjuf hos ofs kallad, gjöt

ock mycken Ikada på fåden. Han fånges vin¬
tertiden med uppgiilrade dörar, portar och
Juli, hvar under ftrös litet korn: iafcnt titt

; korn ladorj då dören öppnes och ett hjon går
Och lägger hg uti korn-gålfet brede vid dö*
ren; utan för våderlukan fåttes, af gammal not*
(larfvor, fåfom en liten ryffja. Når fparfvar*
ne till någon myckenhet infiugit, flås döreti
igen och foglarna blifva drefne uti det upp*
ftålta garnet» På det fåttet kunna fångas 20 a
30 på en gång. Uti Junii månad plåga deräS
ungar forgjöras > ehvareft de varda fundne 3
men defie foglars lönliga hol och gömör Var¬
da ej till hälften upphittade : få att detta råtf
litet kan forflå. Att fe åtfkilliga fått, hvar
med gråfparfvar kunna fångas, hånvifes Låfi*
ren till KongL Sven/ka Wet» Acad. Handl. för

. aret /74?. p. jyj.
) Bårg-uf kallar lanätmamen bårg-gulo

En del tror, att denne år mera et Ipöke att
någon naturlig fogel: Når han nattetiden lå+
ter fitt (lötande grofva och höga ljud höras afi
bårqs - klipporna, kommer den inbillning Jöre >
titt han (kali beboda något dödsfall, eller Jynr
verlig olycka, Alt
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Ätt vidlöftigt orda om rofföglarnas leke-

tid och når de ågga fynes vara onödigt, eme¬
dan alla dar till [amma tid i akt taga» [om
Ide uti detta Kap. förfl nämnde foglar, för u~
tan Jlag-boken, fparf-höken och natt-uglandom
verpa luet jenara. Skogs-dufvan, jlag-hök och
fparf-höken har allenäfl ime agg. Natt-iiglnfi
lägger 4, och f uti iholtga furu-trån eller
[tubar , kråkan f eller hårg-ufven uti .filU r
bårgs-klippor j agg*

t*v $.'Svanor och Villgåfs komma in uti landet
lift i Martii månad, eller få Fnart ifen går
Ibort utaf elfvernes djupeftä Hållen; och fara k
åtef fin våg bort, då ifen hlifver alldeles för
fmålt. Wid ankömffen Hanna de vid isbråd-
darne: åro ffundorn neder i vattnet till att I*
ta ett flags på botten våxande ört, och åter »
lägga de fig på ifen. Svanor och villgåfs åro
alltid uti ett blandad följe; få, att månge ve¬lat tro, det villgåffen åro ej andre ån Ivanens
Ungar , helft de och åro af mindre ftorlek.
DefTe fcglar, ehuru våi uti alla elfver åro mån¬
ge famlingar af fö, 100, a ifO i hvarje hop,
få de dock meffedels vara och bortfara otul¬
lade. Det händer rått fållan, att någon hlif¬
ver fkjuten; ty de åro få uppmårkfamme, att ^?nan uaplig kan komma dem når på 500 Heg,livats långd intet böffe-lkott mägtar träffa råttfram. Det förekommer mig underliget» attmina Landsman, hvilka jag i många annorhusholls mål tycker mig hafva orfak beröma,
Icke påfunnet något enda medel:, hvarigenom
ladane loglar kunna fångas. Det torde till åf-

VentyrS
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ventyrs vara en orfak hårtill, att defTe foglar
under fitt kojta viftande i landet, hafva fin le¬
ketid, och att de f åledes ej böra för olämpas;
Men jag holler före, att de få mycket mindre
borde Ikonas, fom man tror, att de famma ef¬
ter fin bortflygt alldrig fianna mom våra
grånfor, eller på fådane ftållen, dar de till
vårt Rikes förmon kuna fångas, få framt icke
uti Skåne. I fådana fall l ör man ju rikta Fä¬
derneslandet och icke utlänningen»

följande underrätte! fe vill jag letnna mi¬
na Landsmän, hvarigenom fådane foglar tor¬
de, låta ftg fårvgas: man kunde taga räfdaxar,
uppdraga dem och fätta till bete något af den

1' i vattnet växande örten, fom är deras mat,
och fedan nedfånka dem på elfvens botten*
på de hällen man märker demmeft holla till-
Om man hade en hop utaf defte faxar untfec
is brådderna, tror jag de fkulle fom oftaft faft-
na före. Eljeft kunde det ock fke på detfåt-
tet 5 att yterft på ifen, dåc de viftas, några ftö*
tar varda genom ifen nedfatte uti fanden, d©
der hafva en gren uti öfre åndan 9 och på
famma grenar låggas fmala flänger, om Q eller,
H. alnars längd. Stängren kunna ftållas \ al»

ifrån ifen, och emellan hvar ftång gjöres
fåfom en liten port, mneirot £ alns bredd-
uti famma lilla rum eller port kunde då, fåttas

h en ftadig fvart tagelfnara. Då foglarna vilja
upp ur vattnet, eller utaf ifen till vattnet,
ftulle de nödvendigt gä ge nom de Ön^na por¬
tarna, och få blifva fangn Det tyck s ock
medfölja fjelfva naturen 5 ätt defTe, få väl (om
andre foglar fkulle låta tåaga Gg med fimror.

D §. 14.
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Lommviftas bar i alls fjeär ock elfvar ,

ftien icke månge på hvart ftålle ; ty man fer-
alldrig högre, ån 4. uti ett félje. Lomm var¬
der under/lurtdom fkjuten,.då ej mera nyttjes,
ån fkinnet,. fom bordaljes for Ldoch 16.öre»
Kar Lommens rött höres fåfom ett gråtande
barns, tros fåkert, att rågn icke år långt borta»

15- $- ►

Ander komma i landet famma tid fomr
Svanor och Villgåfs, men flytta ej? bort förr,,
ån ifarne utefluta dem ifrån. vattnet» Em
myckenhet utaf denna fogel-arten fer. man uti
alla elfver, fjöar och kjårnor , få att jag tvif« .

lar, om något Und innom vårt Svea Rike härers
, lådan ymnoghet? men det oaktadt,vet jag ej»

Om hår hvart år 200rde ander fångas, Hvareft:
likvål vore tillgång på många ioo0:de, orm v

konften och mödan vid lågliga Runder gjor¬
de ined hvarannan ett. Om mina Landsmän,
vore ågare af den förra r fkulte den fenare ic¬
ke fela. Det vore fördenfkuld väl,, om någom
i (Idant mål förfökt ville lemna dem rågon.
Underrättelle , huru lådane foglar bäft kunde
fångas. Det otillråckeliga jag hårtill kan för-
flå, år bvad \w uti !$. har ordat om /van
och viÜQßj] -ja gande. Snare- inrättningen
kunde hår gjö as något mindre, och uppfattas J
alleRådes på Itråadema, då'* foglar vid vattnet |
hafva bna Upp-och nedergåagar. Den fögel-
ref, fom Herr Arcb LINN/EUS i fin Got-L•
Refa p. 204. aftagit och belk.ifvit, torde ock
vara fördelaktig. EljeR finnes en vidlyftig
beikrifning, huru defle foglar kunna fån¬

ga
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gås- med! nåt och hem-tamdä ander, uti
gul. Bern. v. R, Hau/v. fcb. d. fexft.i abtk p.
gzo 'och fblj. men med hvad nytta fådant i Jåm-
fceland kunde företagas«, underhåller jag gode
Hushallares ornpröfvande. Den forpämha nyt¬
ta landtrnannen nu har af änderna, år deras
jgg. Änderna ägga allehädes i bränderna, fam-
ma tid fom Ikogs-foglarna, Jag vet ej andre
ä i [krokan- ock Knipan, forn ågga uti gamlai.«
boliga furohubbar yterh vid bränderna. I an¬
ledning deraf har landtrnannen påhittat ett me¬
del att utan möda och tidfpilla årligen för&aha
£g åggi Han hugger ned utur ikogen ett gam¬
malt iholigt furoträ'. eller fiubbe, och tar hg* deraf en trumma om i alns långd och f deL
fcomkretfen.: År trumman icke nog iholig,.
få att anden kan rymmas uti henne, varder

v lion klufven i 2;ne lika delar och fedan med
yxa urholadoch ihopflagen med i.rjt fmi gran-
eller ideband.. Mitt uppå den ena fidan gjöres
et runt hol, få bort, at Ikrakan har rumm att'
Üyga in Dar på varder han lagd på elden att
Ifärmas hel fvart. I ändarna lättas några tråd¬
pinnar - eller bottnar, h varpå moffa hoppas tåt
tilfamman, och filt upfåttes uti en gran eller
tall några alnar ifrin jorden,, vid Ikogens y-
terha brådd. Se fig. 4.. Wid upplåttningem må-

I fte man få pafia till, att ingången, dar anden
| fkall inkomma , alltid vändes gent emot vattnetDenne bygnadeu kallas andflut: Hvar bonde,

fom bor 1 ära till vattnet, har merendels 20 a
30 fådana andhutar , afhvilka han. årligen kanfå 7 eller g tjog agg. Han behöfver ej gjpra
% hörre möda hår vidån allenaft taga aggen

iirån
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ifrån anden, fedan han en gång har gjort and-
ftuten, fom vål kan fttta i fitt rum 15 a 2 o år,
innan han blifver oduglig,

*) Änderna leka uti April % och lampa ßg
afvev efter vårens, tidighet, flundom jhrr och

flundom fenare. De haJVa mefledels 10 eller
#2 agg hvardera, förutan lerdaltan, fom har
allenaft 3 eller 4. Så Snart ungarna åro utkläck¬
ta , håras de af modren till vattnet, ock kun¬
na flraxt fimma, men ej doppa inom $ dagars

fhr lopp. Lomm har 2 agg, hvilka han
lägger yterft vid vattu brådderna.

De fel, fom hår kunnat fig infmyga > och
ffnan icke hunnit ä idra för brådlkan under tryc¬
kningen, täcktes den benägna Låfaren anten
Éjelf råtta eller gunltigt öiverfe.

Min Herre.

Huru gerna ville jag icke aga en vältalighet,"fom vore tillråckelig at å daga lågga med
Ib vad lågnad jag hört, det en af mina förfta Lå-
romåftare utarbetat ett ämne, att meddelas det
allmänna, fom för goda hushållare ei torde blif-
va mindre behagtligit ån nyttigt. Jag lyckön-
Jkar min Herr* till få vackra fram/teg i fria
Konlfter, och fkali min längtan vara fullkorn*
tnen; då min Herre vunnit en heder och be¬
löning, fom fvarar en ct all anlagd flit och

$+$!*& NILS J. BREDBERG.


