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Kongl. Maj:ts
Tro-Ticnare och Hsf Jägmäftarc,

Then Wålborne HERREN

Hrr. ANDERS
SCHÖNBERG,

Et adelt finne kårer ofta med otålighetfitt egit y ehuru hogß fhrtienta herom i
men om jag tbeuna gangen (kulle begå

något fel emot tbcnna regla, fom jag wet \at
Wålborne Herr Håf-Jagmaßaren fa gierna will
emot (ig fkola hållas helig, få hoppas jag, at
min bdmtuka wbrdnaå> ofwerhopad af en diup
(kyldighety håruti wir,ner ur(akt. Wålborne
Herr Håf-Jågmållarens wålgierningarfå emot
min kåra Fader fom mig, åv&fa många ochflora,
åt faßån mitt wbrdnadsfulla bierta bfwtrftb-
dar af arkienßa, km dock then (taplande tim•
gan ingalunda, fom fig borde 3 wara thes tolk.
Undra ey tberfbre, Hbggunfiige Herre, at jäg
fårdriftar mig > med des wårda namn, mit rin,
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ga arbete beprydas Tag icke tlla up, at jag
nu tbet (amma ! i älborne Herren i jtorfla öd-

, f viiuckhet upoffrar s 7 i Ilåt mig förtro/la, dt tbee
med lika Gunfl warder anfedt och nptagit, fom
des uphofsman ofortient fåttfitniuta. Wålbor-*
ne Herren warder här igenfinnande thet med
dunkla fårgor affkildrat, fom thes egen wit-
trapenfelfielf lifligen gifivit afmålning af Jag
räknar tbet i fattning fbr en ähra, at tillfkrtf-
wa then mit arbete, hwars ftora ärfarenhet här-

* utinnan, thet allmänna länge med tackftimhet
årkient. Then fora GUden (kall jag flädfe
anropa, han täcktes Wälborne Herren med th s
iihga Familie, meif all ßdfbegiärlig Jälhet rike-
ligen bekrbna, och tro*'mig långt i min lycka
hafwa hunnit, fbrunnes then ähran, at
nämnas

Wålborne Herr H1F-JÅGMÅSTARENS

Aldra ådmtukafte tterare
ANDERS HILLERSTRÖM.



Then
Hoaäbrewbrdige och Hbglårdc Herren,

Herr Mag- ERIC BERG»
Berömlig KYHKIOHERDE uti Nora Sochn,

famt PROBST öiwer Thet tillydande
Contra#.

o

Atankan få af min egen, fom af mit arbetesringhet, borde wål afholla mig från, at
af Högåhrewördige Herr Probftens widtfrågda-
de namn gifwa mit wårk then glänts, thet af
lig fielf icke åger; Men fom Herr Probftens
wanliga benägenhet emot witterleks ålfkare nog-
fatift år mig bekant, och jag thesutan lielf Herr
Frobftens godhet och wålwiljaaltid årfatit, frnic-
krar jag mig med thet hoppet, at min gåfwa,
ehuru ringa then och år, Gunfthenåget blifwer
anfedd och emottagen, fäfom en pant af then o-
fkrymtade wérdnad jag för Höga) rewördige Herr
Pmbften hyfer. Min uprichtigaöch oaflåteliga
onfkan år, thet then Högfta Guden taktes fin
nåd och wålfignelfe öfwer Herr Probften i öm-
nigt mått utgiuta och med en fåll och lång ief-
n d bekröna, at Chrifti hiord af en få beröm-
lig och nitålfkande Lårare dageligen må tillwåxa
och Herr Probftens Förnäma anhörige all wåitref-
nad finna.

Hbgåhrevoordige och Hbglårdc Herr Probftens
t /■

^ Ödmiukafte Tienare
ANDERS HILLERS1RÖM.



LANDT- TÅG ARENF
Åhrehorne och Wålhetrod.te Herren,

Hr. HANS HILLERSTROM
Min Högtåhrade Kårafte Fader#

Hvar 0H1 en mennifkia hafwer altid någodf,i anfeende hwartill hon kan ikatta fig !yk-
lig: Rikedom, Höghet, dågelig fkapnad, bewa-
gne Gynnare, råknas i högt wårde, ja hållas får
omiftliga ting. Thet Hoglla och rnåfla jag kan
råkna for min lycka, år, at jag får fågna mig af
en huld Fader. Sannerligen åro icke Edra wåi»
gierningar, min Fader, fa flora, at jag twif-
lar* thet något barn kunnat flörre åtniuta. Ty
at jag ma fårtiga hwad godt mina fyfkon arfarit,
kan thet allena fåtta mig i en wordnaslxfuil hå-
jpenhet, hwad jag fielf arfarit r nemligen at J,
Min Fader, med fldrfla forgfållighet hafwen

£ låtit mig i hokliga konfler underwifas, och nu
flera åhren rundeligen förforgt och uppehållit
wid thefTa Lårdoms Salar, hwarigenom jag fer
mig få fdrdiupad i Edor fkuld, at a?t hopp at
komma therut, år mig betagit. Uptag dock
Gunftigt, Huldafte Fader, then ringa gåfwa jag
for Eder lägger» fåfom et bewis till min inner¬
liga wordnad» och en frucht af Edra flora om-
koffningar. Then flora Himla Regenten fkall
jag flåndigt påkalla, han tåcktes Min Fader wid
hålfa och wåimåga i långliga tider uppehålla
till min och mina fyfkons obefkrifweliga hug¬
nad och giådie..

Min FLbgtabradå käraße Faders-

Lydigfle Son.
ANDERS HILLERSTRdU



KRONO - LÅNSMANNEN,
Åbrebtrne ocb Wålachtai,

Herr JOHAN NÖRS7RÖM,
Min hggtåhrade kära MORBRODER,

rTT^het nåra Mods band, famfc tfte ftora projf
af Kårlek och Huldhet jag af min kåra

Morbroder ftådfe fat röna, hafwa foraniititmig
thetta arbete» fåiom férfHingen af mina Itudier
Eder tilfkrifwa, aldeles forfåkrad, at thet be¬
näget warder emottagif, och mig få hädan efter,
fom tilförene,TalI Gunft artedd i hwaremot pg^un®
der tillénfkan af all uptånkelig wålgång, ined
fiogfta nöye fkal finnas ;

Min Hégiahrade kåra MORBRODERS

Ödmiuke Tienare
i anders hillerström



Min HERRE.
Når wittra åmnen af quicka fnillen blifwa

f uparbetade, kan ej påfölgden annat ån Dlifwa be-
römlig.

Thetta kan, utan atifmickra Eder, Min Her¬
re , lämpas til thetta lärdoms prof, fom witnar
om Eder witterhet och nit, at upbruka the fa-
ker, fom både roa och gagna thet allmänna;
tå andra, upmårkfamme på the fordna folkens
feder och bruk, förgåta thet, fom fker i wårfc
eget Landj och länder til thes nytta.

I frarnten en del af then konfi, hwarmed the
förfla mennifkior wifie then lilla myndighet,
the ännu hade qwar, öfwer the wilda djur, fom
Förflar och flora Herrar alt fedan räknat ibland
(ma tidsfördrif> och år ej mindre nöyfam för¬
fina idkare, ån nyttig för et rike;

Ingen lårer therföre förtycka, thet jag, fom
fkulle tyckas med fjelfwa blodet hafwa en in¬
född kårlek för djurfånge, upletar ord, at nog
wårdigt kunna, befynnerligen wid thetta tilfål-
let, uphöja thenna konft, tå jag ibland illa the
grep, hwarmed J, Min Herre, wifen, at Wåft-
mannaboer fånga en flug varg, och fålla ea
grym biörn,åfven igenkännerthenshand, fom jag
har at tacka för fjelfva lifvet.

Jag fpår, Himmelen upfylle min fpådornl
at lyckan ej få forgfllligt lår undfly Edra fpår,
fom vargen fkyr för Jägarens, utan med nöjs
falla Eder i (kötet.

Åtnjut emedlertidji ymnigt mått alt thett
fom en blid himmel tilrielar fim åifkare3 6a*
(kar Eder

Itflglfna våa
LÄNDERS SCHÖNBERG.



förberedelse

t rofdiurs utödandc år, for efe
land igemen .och h varje landtman
ifynnerhet, ganfka nyttigt, år
en fak fom af ingen lårer dra¬

gas i tvifvelsmål, mindre nekas. Tå jagiörthenfkul tanker utgifva något Academifktprof, förefaller mig Veftmanlands diurfångefåföm ett åmne, hvarmed jag hoppas kun-na vara mina landsman till tienft. I förda-
ne var vål mitt upfåt, at föredålla al¬la i Vedmanland befintlige diur, och vifapå hvad fått the utödas och fångas; menfom chetta, vid nårmare efterfinnande,fants blifv» alt för vidlöftigt , famtfordra mehra tid, dörre kundlkap och båt»tre vilkor ån hos mig finnas, har jag ftad-nat vid Biörnars och Vargars bejkaffenhet ochfångandei hålft thefle diur tilfoga Landtman-nen then dörfta fkadan, och förthenfkullmed flit böra utrotas. Thet fyntes migoch båttre at omflåndeligare afhandla en en¬da fak, ån at blanda flera tilfammans, ochåan hånda lemna ett mörkt och otydigt be¬grep om them alla»

At



At jag nu i början fkulle gifva någon
befkrifning om Vellmanland, och hvad
theruti kan vara märkvärdigt, lårer then gun-
ftige lafaren icke vånta af mig: thet tyckes
ock vgra onödigt, hålfl: man af andras fkrifter
kan inhämta alt, hvadhårom vore mig nödigt
at anföra. Kunde jag med thetta ringa ar¬
bete vara mitt Fädernesland till någon ny tto,
Ikulle thet på thet krafrigalieförbinda mig,
at med tiden framgifva något, fom kunde
vara wiktigare och båttre.

Men at nu komma till mitt åndamåhb
tanker jag hela faken i följande tvånne kapi¬
tel innefatta och afhandia.

[Ca



i* CAPITLET.
Om Bibru och tbes fångande i Veftmanlanä»

§. i.

Bl&marne d) uti Veftmanland åro fundnevara i:nc flag til fårgen : en dehl helt
fvarta, oeh thet andra flaget blacka oeh
brunachtiga b);the förra, eller thefvar¬
ta, hafva funnits mycket fållan, ja nå-

ftan aldrig, gjöra n%em fkada på invånarenas
kreatur, häftar ochbofkap: the blackc återigen
åro the, fom måft giöra illa, rifva kreatur, lamt
flackta både häftar och kor för landtmannen,
fom och therföre kallar thtmjlacktare. Atgif-
va nog ricktig befkrifning öfver biörnens ikap-
nad , fådant tilltror jag mig icke: Men i ge¬
nen finnes hos honom theffe kiånnetekn: no-
fen liknar nog ett fvintryne, fmå ögon , korta
öron, ftort gap, utihvilkets kiåftar fitta 36 tän¬
der , nemligen § par dentes molares , hvaraf 6
jpar åro nåftan lika ftora , men the ofriga 2 par
mycket fmå: ett ftycke längre frarn i kiåften fit-
fa ånnu 2 par mycket fmårre tänder: therpå föl¬
ja 2 par ftora och héga dentes canini, fom in-
tiefluta the fråmft i munnen fittande 6 par den¬

tes

a) LINN&I Fau« S. num. 1. h) thet år ogrun¬
dat hvad cnTyfkauétor berättar om ett flagsSven»
fka biörnar, fom omfomfiiaren åro fvarta,
om vinteren hviu.
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tes incifores. Biörnhonans fpenar åro 4, och
fitta henne under buken, fråmft vid bogarna.
Biörnens förnåmfla dyrka beflår aldeles i fram¬
delen af kroppen, fåfom kiåftar,hals och framfot-
ter, famt bogar; h vårföre hans benpipor åro gan-
fka tiocka och ftarka; men oanledt en biörn år
ftark uti fina kiåftar, dock fordrager han icke
många flångar i hufvudet, innan han theraf ram¬
lar öfver ånda. Therföre ock then flora Ska¬
paren inplanrat en naturlig förficktighet hos ho¬
nom, at altid ackta fitt hufvud: Ty når han
klifver up uti något trå till at föka fig födan,
vånder han aldrig hufvudet nedföre , tå han vill
neder, utan klifver baklånges lafom en katt;
han hoppar aldrig ölver någon gierdesgård, foin
andra diur, om han ej thertill blifver ikråmd,
utan klifver förd förficktigtup på then ena hdm»
och når han år öfverd uppå, vender hg, håller
uti med framramarne, och flåpper bakdelen för *
ut. Biörnen år ock ganlka råddom bakdelen,
4å at han ej kan lida at några hundar anfaHa
honom bakefter: hvarföre lå (hart fadant fkier ,

fåtter han hg med ryggen emot någon Ilen
eller tråd, och fåchtar mot med framfötternau
Hårutaf föka goda fähundar att betiena fig, li-
kafom fkulle the af naturen förllå hg på then-
na biörnens fvaghet, och fåledes angripa honom
på thet ömafie dållet, och giora honom tå en
ganfka (lor olågenhet om han icke får föka fig
någodt rygdödjhvarutaf händer, at, hvarcft (Idana
fcundar åro yid handen, fkall thet nåftan aldrig
höras någon biörn giörafkada på bolkapen: och
Uträtta the långt mehra ån vallaren, ty va llhio-
nesikrikande och rop acbtar biörnen föga,når han

kom-
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kommer ond och arg ibland bofkapshopen, men
om en landtman forßcaffade fig goda fähundar,
(kulle tbe tillfkynda honom (for nytta och för¬
del uti fin hus-hållning.

En biörns och en biörnhonas fpår åro nå-
ftan lika en mennifkias, fom gåt med bara föt-
terneallenaft man kan fe theras klor uti fpå-
renj man kan och (kilja en biörn hannas och
honas fpår ifrån hvarannan, ty om fpåret år myc¬
ket rundt på båda fidor och kulrigt under, få.
år thet fpår efter en hana; men om thet år
rått på bågge fidor och flat under foten, få år
thet en hona, hvilket alla fkyttar låtteligen kun¬
na (kiönja. The låflfa fina (alor efter Job 1 uti
Måtsmåffo tiden, tå ock therfore then båda ti¬
den år, at hålla dref-fkall, emedan biörnen ef
kan (pr in ga långt undan, utan lägger figftraxf*.
då hvalfva kan tagas på honom: fålan (om fal- !
ler lös ifrån foten är beväxt inuti* fikafom med
långa vårtor , tå biörnens (kin under foten år
aldeles likt en kråfta, fom nyligen flåpt fkalet,,
och kan han. tå ej gå öfver 3. 14 (leg innan
han blöder.

Biörnen våxer nog långfåmt , och kan ef
flå en haft på thet förfta åhret; •Håfjågmåda- <
ren Välborne Herr ANDERS SCHÖNBERG
har en gång fllffport några Pålackar, fom plågafora omkring uti Europa med åtfkiilige biörnarHora och fmå ; på huru många åhr en biörn
erhåller fin fulla ftorlek? tå en utaf them ut¬
låtit fig, at han haft en biörn öfver 20 åhr, \
tivilken åhr ligen blifvit drygare, oeh var tå
<$a gan&a Hor hed, når han utaf bemålte Her¬

re;
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re åfkådades, ja fom en ibland de flörfta, fora
hår på orten funnits a)

Uraf thet, fom nu fagt år, at biörnen vä¬
xer mycket långfamt, lårer then inbilningen
infmygt fig hos gemene man, at fomlige biör¬
nar , fom ej ånnu hunnit til fin fulla ålder» kal¬
las af them Myrtaffar eller Myrbibrmr, hviika
the tro, ej någonfin blifva ftörre, och at the
Ikola vara ett fårfkilt flag: men få the lefva ,
år ingen tvifvel, at, når the årnått fin mo¬
gnad af åhr, the ju ålven blifva fa flora, fom
the andra. JVlårkvårdigt år thet, at man al¬
drig hört någon hafva funnit någon biörn lig¬
ga déd, fom icke förut blifvit anfkuten, eller
på något annat fått fkadad: Hvsr till vål flörfla
crfaken lårer varit, at biörnarna blifvit döda¬
de och fkutna för, ån the hunnit till en ß hög
ålder, at the utaf fig fielfva kunnat dö: men e-
mediertid år thet . fåkert, at åtfkillige ganfka
ftora biörnar blifvit fkutna och fångade, hvars
taggar, få vål i öfra, fom nedra kiåften,| varit
helt trubbige och utnötte , fom tvifvels utan
fordrat nog många åhr, innan thet kunnat fkie.

$. II.
Vid Bartholomaei tid begynna biörnarna fin

brunfletid, och fortfara theruti flörre dehlen af
Septembris månad igenom: fomlige brunfla förr
och fomlige fednare , hvårföre the ock olika
framkomma med fina ungar. Ynglandet fkier
om vinteren, fedan de uti Oélobris månad
lagt fig uti fina Iden och vinterlåger» tå the

_ föka
a) Uti Zinkens Oecon: Lexicon föregifveS*

biörn lefver öfver 20 åhr och blifver på ål¬
derdomen blind.
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fökafig ettftilla ochtått fkogiHflålle^hereft the
efter 16 veckors drågtighet* föda fina ungar,
fom fållan åro 4 och 5, måft 3, och ibland icke
flere ån 1 eller 1.

^ Thefla ungar åro på the
förftao dygnen blinda, och födas alla utan tän¬
der, men doch med hår och klor, famt hvita
ringar kring fina halfar, hvilka likväl på the
måfta vid thet andra åhret våxa bort: mycket
få behålla themqvar i all fin tid, hvilka tå kallas
ringbiörnar; når the åro uti thet andra åhret,
flåppa the fina tånder. Ungarna föda fig få lån¬
ge utaf modrens miölk, fom hon uti fitt vin-
terlåger ligger, hvilket gemenligen fkier till e-
mot flutet på Aprill, tå marken aldeles blifver
ren från fniö, Sållan finner man en biörnho-
na yngla tvenne vintrar efter hvarandra: Hån*
der thet, (å drifver hon förfta kullen ifrån fig,
fom likvål icke allenafi hela fommaren henne
eijefl efterfölja, utan ock ligga uti [fin moders
Ide then therpå följande vinteren, tå hon
ånnu år fa ganfka rådd om them, at thet ofta
koftar hennes egit lif. The

* Thet åraldelesfalfkt, hvad en del ibland
Auétores fkrifva, at biörnhonan allenafi går dråg-
tig 30 dagar.

** Thet år ock ofanferdigt, hvad några uti
fina fkrifter berätta, at biörnungar, flraxt the
blifva födde, hafva ingen annan fkapnad, ån

. oformlige köttklimpar, famt förfl blifva fkape-
lige, tå the af modren flickas: ty förfarenheten
vittnar, at thetta år lika ogrundat, fom hvad
Zincken nämner uti fitt Oeconom; Lexicon,
at biörnhonans qved icke öpnas under födflen,
famt at therfore biörnungarne åro icke flörre
in råttor .eljer ftora grodor.
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Tbe ungar, fom utaf Modren förr bortdrif-

vas, uplera fig ftraxt ett lågligit Ide, ej långt
ifrån Modrens , och föka åfven ftraxt up hen¬
ne om våren, tå bågge kullarna then hela fom-
maren åro fin moder fölgachtige: men then äl¬
dre måfte doch ftraxt therpå om höften alde-
les lkllja fig från henne. Om åter biörnhonan
ej ynglat på tvånne vintrar, åroxhe ock then
tredie fommaren fölgachtige, tå the ånteligen
aldeles öfvergifva fin Moder. Vi måge billigt
förundra ofs öfver then Gudomeliga förfynens
underbara inrättning, huru en moder kan
framföda fina ungar med fin miöik, tå hon fielf
ej niuter thet aldraringafte till fin föda och lifs-
uppehålle, få långe hon ligger uti fitt vinterlå-
ger, fom gemenligen år ifråp Odtober til April
månaderslluf, hvilket likväl få nårutgjör ymå-

$ nåders tidj och thet fom mer år undran vårdt,
at, når en biörn lägger fig i vinterlåger om
Höften, han tå icke hafver thet aldraringafte
fett på fin kropp, tå likväl en biörnhona,
fkiönt hon framfödt fina ungar, år med Ifter
öfver hela bakdelen af kroppaa ofta till fyra
fingers tiocklek;- befpåckad, fom fitter mellan
kiöttet och huden, fåfom på ett fvin, men ej
inuti. Orfaken, hvarföre biörnen, tå han
ligger i fitt Ide, kan vara förutan all föda, be-
ftår therutiV at under then tiden uphörer alt
hvad Medici kalla motus periftalticus uti intefti-
nis, på famma lått fom hos mennilkior, tå the

■y ligga uti hetfig feber, hvaraf hinder, at the uti
många dygn kunna lefva utan mat, fådant haf-
va, vi lärt af Phyfiolog&

n
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in
Jag har ock med aH flit fökt atgiöramigunderrättad, och af Håfjågmåftaren Välborne

Herr ANDERS SCHÖNBERG, fom uti 16 åhr
varit vid Jågeri-ftaten, och fl väl btithe Kong-liga Jagter, fom och thef utom med egen handdödat 57 biörnhonor, lått veta, at aldrig en en¬da biörnhona^blifvit befunnen hafva fina ungar
qvar i lifvet, tå hon blifvit fkuten, faftån lik¬väl många funnits, fom kort förut ynglat*; ja,
jag vill till ett bevis nämna, huru thet uti en jagthåndt, at en biörnhona biet uptlrifven , fom tåhade trenne ungar ilifvet, hvilka ei vore fulgän-
gna, them hon vid folkets annalkande, fom gin*
go i drefvet, hade födt fram then ena ungen utiIdet, then andra till i a y alnar therifrån, tå hon
fprang up utaf idet, och then tredie 5 a 6 famnar
längre derifrån i Jagten; theffe bägge fidffca lågötå och pepo på fniön, och voro merendels nakne,
utan at hafva bekommit fina fulla hår, hvarféreoch alla j ehuru man fökt at hålla them vid lifvet,
likväl blefvo döde,-år ock therfore thet mindre
troligt, fom många påftå, at biörnhonor blifvit
fkutna med ungar i lifvet; bemålte Herr Håf-
jågmåftare har efterfrågat och giordt hg vidaunderrättad utaf åtfkilliga vidtfrågdade Mån, ßvåli Wefter-Nordland, fom annorftådes, om tbén-
na faken, men har ei funnit en enda, fom thetkunnat intyga; orfaken hår till lemnar jag underthe Naturkunnigas vidare ompröfvande.

Biöf-

* The gamla hafva påfiåt, at the funnit fulgårl-
fna ungar i biörnhonan# tå the upfkurtt henne*m falfkt,!
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Biörnarnas Iden byggas pi olika rum och
ftåtlen. The flora biörnar hafwa funnits byg¬
ga fina lågor och Iden under bar himmel , 1 i
at thet ringafle ey, hela winteren igenom, them
öfwertåckt: therföre ock, når mycken fniö
nedfallit, eller något urwåder warit, the alle-
naft refa fig upp och rulka fniön af fig. The
fmå Biörnar återigen gråfwa fig merendels hål
till f a 6 qwarters diup neder i jorden, dels
under rötterna på kullblåfla trån, dels ock under
flora flenar: krypa ock ibland In uti ihålig»
berg. Alla biörnar tillaga och bådda fina lågor
med granris och mofla: moffen draga the med
fina framfötter uti en hop, tå the likafom era
mennifkla taga then I fin famn, famt thermed
gå på twenne fötter till idet. The klifwa jem-
wål up uti granarne, och weta tå at wigt be-
tiena fig af fina framfötter, likafom en men-
nifkia af fina hånder : ther nedbryta the en flor
myckenhet af qwiftar, hwilka the oek bår»
med fig i famnen til rummet ther the giöra i-
det. Når the nu fåledes fammanburit alt, be¬
gynna the at lågga granqwiftarne uti en run¬
del , till thefs thet på alla fidor blifwer lika högt:
fedan lågga the then fammanburna moffan ther-
på, tå lågan år aldeles i fkapnad. fom et florl
kohifac '

B /. IV.
* Thet år aldeles ogrundat, hvad någre Au-

öorer beråtta, at biörnen, fedan han lagt fig i
idet, går om nåtterna up at föka fig föda: ocfy

thet wore fant, fkulle få biörnar blifwa o-
ßngade om wintren, tå theras fpår i ftiiön fkul-k röja them* Samma omdöme förtienar ocfe

i
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Sedan biörnen är upgången af fitt Winter¬
lager, år hans förfta mat om waren, Myror,
af hwilka han hafwer fin föda några dagars
tid, >ii thes gråfet framkommer, tå han thet
ganlka gierna tillgodo håller; fåfom ock thel
unga afplöf, tå thet förffc flår ut; han nederbry-
ter the unga afpar, men i the ftora och tiocka
klifwer han up, hwarefter mångaftådes fyn-
nes märken efter hans klor uti barken på trån,
Hela fomrnaren öfwer föder han fig at åflkil-
liga flags grås och 15f, famtgetinge bylor; han
fkaffar fig ock underftundom ktott til mat.
Om höften föder han fig med allehanda flags
bär, fåfom lingon, rhnbär, blåbär och flera flag,
jemwål ock , om han öfverkommer några haf-
■re äkrar, åter han icke allenaft en ftor del up,
utan ock förtrampar ganlka mycket.

§ V.
Biörnen fångas och dödas i Weftmanland;

förft igenom Sommar-och winter Jagter, foin
med nåt och lappar kringfåttas > och fedan ge¬

nom
- ■■ ■

-
■

, - ■ - - ——*

theras beråttelfe, fom fåga, at biörnen, tå han
lägger fig i idet, fkall the förfta 14 dagar iåfwa
få hårdt, at han ey upwaknar, faft ån han
hlefwe aldrig få hårdt flagen: ty oricktigheten
håraf finner man, tådreffkallanftålles wid fam-
ma tid fom biörnen lagt fig, i thet han tå hur¬
tigt dantfar omkring, innan någon tåt wåc-
ka honom. Likafå år thet fallkt, at biörnen
om winteren famlar all fin blod til hiertat; och
at, om man flinger honom annorftådes i krop¬
pen, icke annat ån fetachtig fkft fkall utflyta»



8 )o ( i

nom winterjagt > fom utan fådana tyg afdrif-
was.

Sommar-Jagter kunna delas i twenne llag
Sthrre och Mindre.

The Sthrre Sommar. Jagter åro inrättade
till the Köngligas fqrnöyelle, lamt uppå theras
Nådig/le befalning anftålte 5 eller thereft några
andra héga Herrar blifwa ulaf the Kongliga an-
befalte, at uti theras ftålle refa ut, och famma
Jagt låta afdrifwa.

The fednare eller the Mindre Jagter åter
igen åro the, fom anftållas uppå Jågmåftarens
befalning, och ey åro med få ftor koftnad an¬
rättade.

§ VI.
En Stor eller Kongelig Jagt om fommaren.

aoftålles på thet fåttet} at ledan Jågmåftaren I
orten erhållit Nådig befalning therom, efter»
fpanar han ftraxt, hwareft the flåfta diuren
plåga fig uppehålla. Sådana Jagter anftållas i
fynnerhet på the fförfta (kogar, tå ock meren¬
dels åhret förut, innan Jagten fkall afdrifwas,
Jagten utmårkes med bleckande och qwiftan-
de på trån rundt om , famt uphugges Gator
twårt öfwer platfen, få många fom Jågmåftaren
fer thertill nödige wara. Når nu thetta fkiedt
ar, gifwer Jågmåftaren fin befallning till Kron-
&yttarna, at the flkola ftåndigt hafwa ett wa*
kände oga på Jagten, at ey någon må medelft?
Ikiutande och Jagande förskingra the innewan»
drande diur. Sedan alt år i ordning ftålt, må»
fte Jågmåftaren then följande fommaren inlem¬
ma fin underdåniga beråttelfe vid Håfwet, tå
tan erbäte Nådig befalning, at på then eller

B % ihm
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then tiden låta aFdrifwa (kallet. Hwarpå Jåg-fnåftaren utfärdar budkaflar igenom Låns-Mån-
nerne i alla Socknar, at Allmogen (kall fam-
mankomma till något förefat ftålle på någonwifs tid, tå åfwen utfåttes huru många dagars
koft the (kola taga med fig. Nåten upfåttjas tå
allenaft fram wid förlåtet, men lapparna rundt
omkring, om the få tillråckelige åro: wid
hwar bunt lappar fnåfte nödwåndigt ftållas en
karl, fom rufkar på ftreket, når något diur
warder kommande. Kår thetta alt år förrättat,
Hålles folket üp på en ther uphuggen och (la¬
kad gata Lit. A Fig. I. tå Jågmåftaren förutmåtte hafwa giort hg underrättad om jagtens
långd och bredd, öm folket utaf honom råtte*
ligen och utan något långt betänkande (kall
kunna utfåttjas Och indelas. Skulle thet warä
någon (kogs trackt, fom the för mistankan åf¬
wen wille intaga på någon fida af jagten, mä¬ße then tillförne wara utmärkt, och källas fidé*
drejt Lit» B. och drifWes allenaft med en dehl
af folket, tå likväl the, fom förr warit Utftål*
te på gatan A, måtte flå uti fin iatta Ordning,
få framt icke drefWet kömmef fida bakefter*
Tå the fålunda fullbordat fidodrefwet, måtte
alla ånyo ftållas tip pä gätaiy Till tecken at
fkallet år färdigt, ailåttas få wål twånne fkått
wid baklkallet, fom ock wid förfåtet C, tå Jag¬
ten fedan begynner at afdrifwas: the uphugne
gator åro tå Jagarena till en flor nytta, eme¬
dan the på thqm fkofa råtta folket, fom eljeft
med ganika flor fwårighef, ja nåttan omöjeli-
gen, flve kunde.

Merendels hinder, at, ther (adana Jagter
inråt-
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inråttas, nödgas fkall-folket till thet minfta lig¬
ga en eller twå nåtter i fkogen, innan the
hinna at drifwa Jagten till flut; hwarföre ock
om nåtterne måfte hafwas gran ackt, at icke
något diur utflåppes, emedan biörnen aldrig
ftår ftilla inuti Jagten, utan går ftåndigt om¬
kring, och föker om han fkall finna någon un¬
danflykt : Therföre ock allmogen antänder fteck-
eldar twårt öfwer Jagten, på then gatan, hwa-
reft the taga nattherberge, ett ftycke emellan
them. Jågmåftaren måfte nu uti un¬
derdånighet gifwa the Kongeliga wid handen,
på hwilken dag Jagten fkall drifwasi till flut,
tå en fkårm för the Kongeliga blir anrättad
(ramuti Jagten wid förfåtet ß, ifrån hwilken
åtflullige gator åro uphugne, fom kallas Jkott»
gator E, allmogen påminnes utaf Jågmåftaren,
för hwilka ftållen the fkola waokta fig utan
för Jagten, at ey några olyckliga håndelfer
måtte tima, fom eljeft låtteligen kunde fkie.

Jagten måfte aldeles wtra anrättad i fkap,
nad af en kiågla, bred uti bakfkallet och fmal
wid förfåtet; orfaken år then, at, når folket I
forftone begynna drifwa, diuren ey åro få myc¬
ket twingade och trängde, fom wid flutet af
Jagten, få at man wål tå kan med all faker-
het fatta till 40 a 50 fteg emellan hvar karl,
ja ock om thet Ware längre, allenaft the förrät¬
ta fin fyfla efter fin férmågo; ty the diur, fom
tå åro inuti Jagten hafwa wål i förftone få
ftort rum, at the utan någon fårdeles rådhåga kun¬
na löpa omkring, och ey behöfwa (å mycket
at fråfta och antafta drefwet, hvårföre thet för
Warje gata blifwer tätare och manftarkare;

B 3 thet
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thet hånder ån tå ganfka ofta, at biörnen ut!
fitt raferi fpringer igenom drefwet, Ikiönt fol-
ket ftå få tått tillfamman, ät the gå man wid
man> tå han ock i thet farnma grufw^ligen plå¬
gar anfalla och farga then fom hår honom
i vågen. Åhr 1737 den 1 September drefs en fä-
dan Jagt af uti wår Allernådigfte Konungs når-
%varo, wid en by ut? Nora Sochn benåmd Bro,
tå nu warande Håf-Jågmåftaren Wålborne Herr
ANDERS SCHÖNBERG war Öfwer-Jäjgmåfta*
re i Weftmanland, hwilken then farnma an-
ftålte och ordenteligen tillånda bragte: ufithen-
na Jagt dödade wår Allernådigfte Konung med
Egen Hög hand 6* ftora Btårnar, 1* ftora ÅW
gar, 3 Wargar och $ Lodiur.

f. VII
* The Mindre Sommarjagteranhållas utaf Jag-
mähbaren eller någon fom förftår huru en jagt
fkall inråttas och afdrifvas: thefta jagter anftål-
las icke, få framt icke biörnen nederrifver nå-
godt kreatur , tå then, fom Ikadan lidit, gifver
thet antingen tilkånna hos Jågmåftaren eller hos
någonannani focknen,fom begår fkall uti fock-
neftugan: jagt tygen föras therefter ftraxt till
then orten, hvareft biörnen rifvit kreaturet,
om Jågmåftaren år tillfagdj men år thet fedna-
re, uplattes allenaft nåt vid förfåtet, och folket
upftålles fedan rundtomkring jagten, och kal¬
las tå thenna jagt Sochne-Sfagt. Uti fådane
jagter åxo inga Jkallgatoruphugne hvarefter the
tig råtta må, emedan thefta jagter ej" anhållas på
ftora Ikogar, ei heller få vidlöftiga, at icke the
kunna hafva redighet på them : arbetet lönade
fig ei eller, emedan the nållan gå en handel-
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fe .kunna honom uti jagten inringa > och åro
ganlka ofåkra.

§. Vllf.
Om vintertiden hålles ock äref/kall på the

ftora. fkogar, hvareft the tro biörnen halva Ut
Ide; tå upbådas allmogen till en vill dag, på
hvilken (kallet hålles, famt upftalles och flyres
utaf alla '.lågeri betienter, forn närvarande åro;
tå the gem&öligen upleta the ftållen hvareft

j the tycka, at biörnen fkulle kunna ligga fördold.
Når nu biörnen faledes blifver updrifven, tager
Jågmåftaren ffraxt hvfllfva på honom, når lian
ftadnar och lägger fig till hvila, hvarefter man
granneligen vacktarfig, at man icke må (kråma
honom up på nytt: ty få fnart en biörn vill läg¬
ga fig, begynner han at gå fram och tillbakars
på alla fidor omkring thet rum, (om han tager
lin låga på: når thetta fkiönjes, måfte man flraxt
vånda om och gå en rundel kring honom 5, 6
a 8000 fteg i omkrets: man kan väl giora hvalh
van något mindre, allenaft thet år lös fniö
och thet intet år (kara på, at thet brakar. The
fpår, fom biörnen gått, måfte igenfopas med en
granquift, eljeft kan fkytten låtteligen blifva
bedragen af honom, emedan thet håndt, at han
gäti (ammafpår utur hvalfvan, fom han gåt in.

Når han fåledes har ringat honom, föres
jagttygen thit, och fåttjas omkring honom; al-
mogen upftålles at drifva fram honom, på lika
fått fom förr, på thet han må dödas vid för¬
låtet.

J. IX.
Eljeft plåga the ock hålla Sockne-fliall om

vintern uti Weftmanland på thet fåttet, ar, få
friart
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fhart the blifva varfe någon biörn, taga the fira*
hvalfva på honom, fom ofta intet kan varaöf-
ver 2000 fteg i omkrets; tå the therpå fam-
inanbäda folket, och ftålla them ganlka tyft om¬
kring till 12 a ij fteg emellan hvarkarh Se*
tian the få runt om åro i ordning ftålte, kunna
4 eller $ karlar följa biörnfpåret efter, och ho¬
nom utur lågan upfofa: hvarochen får tå (tå på
litt rum och förfvara fig, famt bruka hvad ge-
vår han hålft behagar, atlenaft man flår emot
når han kofnmer. Thenna jagt kan ei flå på
öfver en eller två timar thet aldrahögfta, famt
år ganfka lindrig for allmogen; tå the theremof
uti andra jagter gå och trafva uti fniön halfva
och ibland hela dagar* Hvilkas (kyldighet thet
år, at vara tillftådes vid Hårads och fockne-
fkall, låfes i P>. B. 13 Cap.

§. X.
Biörnen (kiutesoch underftundom med min¬

dre befvårför allmogen, tå han antjngen ned-
rlfvit någon håll eller ko, och agaren får ve¬
ta theraf förr, ån thet blifvit upåtit; ty 1 eller 2
goda fkyttar, fom åro forfarne uti thetta flags
fånge, begifva (ig thit med 1 eller ^ vål ladda»
de böffor. Emellan några trån bygga the figtå ftraxt en 3 a 4 alnar hög lafva, ett litet
ftycke ifrån afet; håruppå (åtta the fig i ftill-het med fina böfior, tå the, når biörnen kom¬
iner, fom merendels fixier om natten, at åta,fkiuta på honom lo/t: (kulle han ei ftraxt itiel-
pa, utan ville i fin döds grymhet ftrax fökaliåmd på Ikyttarna, kunna the tå vål med then
tredie böfTan giöra häftigt (lut; men om han
åntå ej ftraxt ftielper, få kan han ej Ikada Ryt¬

tarna,
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farna," emedan the Q högt up ifrån jorden haf-
va fitt (ate *).

The plåga ock lura efter honom vid baf-
re-akra?na, tå han om nattetiden kommer at å-
ta; men thetta år icke något påUteligit ikyt-
teri, emedan the tå gemenligen dels fkiuta ml-
fta på honom för the mörka nätter, fom tå in¬
falla: delsf år thet mycket ofåkert, huru vida
han famma natt, fom the ligga och lura efter
honom, kommer thit eller ej.

S" XL
I Weftmanland brukas ock at fånga biör¬

nar med Lee.
Lee anftåiles på thet fåttet: når biörnen rlfvifc

och nedflagit någon håft eller ko, och ågaren i-
genfinner afet, innanfom biörnen thet altfam-
fnan förtårt, upftånges en brotta ther omkring

/ Fig 2. Lit. I. På thenna bråtta lemnas me
I hål eller led öpna på then långfta fidan, K, tåbiörnen aldeles tvingas at gå in genom leden»

få framt han vill niuta något utaf ludret, fom
inneftångt år. Sedan thenna brotta år fårdig
ftångd, neddrifvas innanförbrottan inetemme-
ligen ftadige ftolpar, eller om få iågiigit år, kun¬
na 2ne trånafhuggas 6 eller 7 quarter up ifrån
jorden, A och B; En ftadig ftolpa, D, neddrifves nå-
ftan vinkelrätt emot ftolparna A, ß, famt vid thet
ena hörnet af brottan en ftolpa C : ftolparna D,
C måfte tå urhålas vid öfra ånäan, till 4 tum i bred¬
den och 6 i högdenu Theffa ftolpar kan mar»
ej eller fåtta någon viffhögd uppå, emedan biör-

( B y nar-

«) Thetta famma brukas åfven i Jämtland ,
le Herr Nordholms difputat, 1749. p: 24,
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narna, forhvilka thetta upftålles, kunna varaafen
olika florlek. Sedan tages ett tråL, fom vål tål-
fes och paffas uti the erhåiade flolparna D och C.
Mitt uppå trädet hugges en iktira, ifrån nviiken
Othugges en ränna, fom går ut vid flolpan Dj
man förfärdigar fedan en vigg, på then tunna
andan litet tvär huggen och vid pafT af en half
alns längd F: uti then ufchugne rännan läges ett
litet fpiut Mi hvars hvaffa ända vänder fig emot
then lilla ftolpan G: up uti ändan af then lilla
ftolpan, bindes en ftadig fvart glödgad meftings
ftrtng, fom lågges in uti ftolpan D, famt fåftes
uti then öfra ändan af viggen. Man utväljer
ledan en torr, flåt och fpetfig gran eller afp É,
iivilken tågges emellan flolparna A, B, tå then
fpitfiga åndan vändes till ftolpan D. Stolparna
Å och B urhålas på the fklor allenaft, fom han¬
gen kommer at ligga, på thet han ei må kunna
tialka up eller neder, tå han (pinnes* Stången
fcöijes fedan utaf srie karlar till then tvårra (ku¬
ran, fom år mitt på trädet L: viggen fåttes ther-

ppå med (in tvårra ända mellan fkuran och then
ögdä flingen, tå han blifver ftående med then

åndan ratt up, i hvilken drängen filter. Orfaken
hvarfore then långa (tången E ej bör ligga inuti
kfyfforga ftolpar, år dels therföre, atthe briftafon*
der når Hangen fkal fpånnas up: dels ock therfö-
re, at hon ej utan ftörfta befvår kunde (pannas
ftrångare, i fall hon fkulle fiakna, och ej med
lådan drift kunna flå på fpiutet, fom thet borde.
Men når (tången E ligger emellan ftolparna A,
B, kan hon uti ftörfla haft utan ringafte möda up-
Cpånnas, få (trångt fom thet behagas,med en bred
vigg, fom år kullrig på then ena ftdan, och urhå-liri
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lad på then andra; hvllken vigg kan drrfvas e-
/ mellan flolpan A och (langen B: och på thetta fat

kan man hvar dag fpånna honom, at han altid
måfle flå lika hårdt, orn har> och flöde fpånd he¬
la åhret igenom. Når nu altfammans på thetta
fått år förfärdigat * huggas några helt quiftiga
granar, hvilkas quiftar afhuggas få långt, at the
vid pafT åro af^n half alns iångd quarlemnade.

ThelTa granar låggas tippa brottan runde
om, på the t, når biörnen varder kommande at
upåta ludret, han ei må kunna klifva theröfver,
utan måfte gå genom the öpna leden; dock hän¬
der underflundom, at han gråfver fig under
brottarna, kryper in och tager % ett got måhh
Strängen och fpiutet ir$lte väl gnidas med
granris, tå alt våder efter rnennifkian blifver
honom betagit: fpånarna måfleoekvål renfas ut-
ur leden, emedan theeljeft kunde upvåeka nå¬
gon mifftaneka hos biörnen. Når nu biörnen
kommer at upåta afet, lårer thet val i fér-
ftone falla honom något underligit, men tå han
en eller flera gångor får gå förbi, går han in i
then tankan at måtta fig af thet inneliggande
ludret H, tå han rycker på ftrången, viggen rub¬
bas, famt then i fkuran inbögda flången uphåf-
ves, och med ett flarkt flag drifver fpiutet 1
honom a).

§. XII.
LurMffor brukas ock at döda biörn med

uti Weftmanland, och år ett ganfka nått, nöy-
faiut och vill fånge, för them, fom kunna thet
rätteligen anftålla. Ett

a ) Huru Lee tillredesi Jemtland, fes Herr
Nordhorns difput» jp, 1 g»
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Ett fådant år ey eller mycket koftfamtaf

upftålla; ty få fnart man får hora, at biörnen ned-
rifwit och dödat något kreatur, kan man giöra
fjg förfakrad, at biörnen therföre fkali mifta fin
egen pels % om han ey förr upltit afet, ån gill-
ret blifwit upfatt.

Hårtill tages 2ne gamla Bö'flor hwars lås
wål upfmörjas, at tfie ey kunna klicka ;Thef-
fa laddas med iJ lod godt krut, famt ine paflT
kulor; låfen få ey eller wara frwarken myc¬ket löstryckta eller hårda, utan medelmåttiga.
Litet Dyeke från Ludret L neddrifwas twån-
ne ftadiga pålar Lit. A. B Fig 3,. ( eller om nå-^
gra trån ftå få till paff, kunna the afhuggastill
€ eller 7 qwarter upifrån jorden,) thefTa klyf-
was uputi åndarna och med en wigg upfprån-.
gas få mycket, at man kan lågga ned böflan
uti klyffnorna C; på theo andra fidan om afet
neddrifwes en påla om $ qwarters långd E,
emot therma påla Ikola bågge böflbrna paflas,
at fkotten tråflfa på ett ftålle I, tå wid pålanmåtes få högt, fem man wil (kottet fkall taga
på biörnen. Ty om thet år en biörn, hwarsframfötter åro 7 eller 8 tum breda, få Ikola böf-
forna ftållas få högt» at flcotten gå 5 qwarter
up ifrån jorden : år biörnens fötter 6 tum bre¬
da, (å ftåiles en aln högt» och för en liten
biörn, fom har 4 eller 5 tums breda fötter,
ikola fkotten flå 3 qwarter och 3 tum högt.
Omthettagranneligen iackttages, år ingen twif-wel , aticke biörnen fkall tumla öfwer ånda,
om han drager på dringen.

Under handflaget på böflan år en fpilrafaftflagen med en foik > Com går at wrida om¬
kring
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kring D, wid thcs ena Inda fåftes en fwart glöd-
' gad meflings ftrång, fom oek fåftes med then

andra ånden i tryckpinnan F: wid then andra
ändan på fpilrån fåftes en annan lång meflings
ftrång, fom bindes med fin andra ända, uti ftol-
pan E 3 q'Warter üp ifrån jorden, om thet år en
ftor biörn, men år han ey mycket ftor, fåftes
ftrången litet längre öeder. Strängen , bdffpi-
pan och la[et måfte wål gnidas imed granris ,

hwarigenom "wådret blifwer honom betagit,
Och måfte man grant äckta fig, ät thet fedan
intet röres med bara händerna. Till at öfwer-
tåcka och fkyla böflforna för regn, tages gran*
hark eller nåfwer, hwilken lågges 6*wer pi¬
pan och låfet, famt höljes fedan med granris,
iä män måfte granileligeh Wäcktä ^ at icke nå¬
got kommer för banan., fom wid atlolTandet kan
hindra hans fulla drift. Man kan ock undetv»
föka, hwareft fkottet Jkall träffa biörnen WkQ
Ihes änkomft j tå snan tager en lång kiåpp,
Ined hwilken fkiutes fida på ftrången, tå man
äoga i ächt tager* htiru långt han wiker fig undan
innanfom hanan faller nederj och bör man al-
tid fa bindä ftrångéh, at fkottet kan träffa biör¬
nen bakfor bogen; j fall biörnen fkulle fkiuta
på fträngen med nåfan, få bekommer han än¬
dock fitt ricktiga fkott i hufvudet. År återigen
ftrången få lång, at han wil ligga neder på mar¬
ken, få kan man taga en granqwift K, höya
honom krokig, och rånna bagge ändarna ne¬
der uti jorden, tå ftrången fedan kan låggas
uppå honom, hwilket giören ftorhielp.

Then andra böffan inråttas aldeles på fam-
fta-fått H, dock få at båggeftå uti en triangel,'

ma®



30 » )o< »
man måfte ock betaga honom ingången baktil!
emellan boffornamed bufkar G»fåat han omöye-
ligen fkall kunna röra vid afet, annorlunda ån
at tillika få (in aflkilda och beikårda del; thetta kan
omöjeligenflå feIt,om alt fådant efterkommes,
fom nu fagtår.

Man måfte ock hvar morgon nedflåppa
fcanarna, och om aftonen åter fpånna themup;emedan något olyckligie torde eljeft tima, i anw¬
ende til både folck och kreatur, eller ock kunde
the onödigt vis blifva lolTade af några roffoglar,
om the åfvcn dagarne igenom fkulle (tå fpånda a)»

§. XIII.
Ttiqtkippar och Ihbrnnat förtiena åfven at

befkrifvas, emedan månge torde ej hafva kund-Ikap orn them.
Lappar kunna brukas både vinter och fom-

tnar, allena/t man förd kan hvalfva diuret»
Thefife lappar åro af 6 quarters längd, och enaln uti bredden, faftfydde med then ena ån-
tian vid ett ftrek eller tålna om ett fingers
fioklek, ungefärligen 6 qvarter mellan hvar lapp.The åro inrättade uti bunter, på thet the få
mycket båttre och vigare (kola kunna handte¬
ras; hvar bundt (tråcker fig iso alnai: och be-ftår allenaft^af 48 lappar.Bibrtmät åro bundne utaf en fierdedels tums
tiocka ftreck, och åro 5 alnar höga; mas/kornaåro *1;tum i fyrkant, famt bindas på farnma fåttfom fifknåt: uti kanterne bindes ett rep om ettfingers tioklek rundt omkring med fullkomlig

ftark

ä) Huru lurböfTor anläggas i Jämtland låfefI to Nordholnis difput, p; 2j.
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ftark tri* vid then nedra tålnan bindes ett quar-
' ters långa yglor utaf famma flag fom nåtet år

bundit) eller få grofva fom man behagar; thefia
yglor håktas på krokar, fom åro nedfUgne I
jorden) når nåtet fkall upffåilas: vid then öfra
tålnan bindas 6 a 7 alnars rep, 2 och 2 emot
hvarandra, på thet thefla rep måge bindas på
båda fidor om nåtet antingen uti trån eller uti
jorden nedflagne pålar ett flycke ifrån nåtet,
«medan nåtet fåledes ej kan falla omkull) om

I fei.OBf«n»i|pfcjp fpringa therpå.
Jag gtér våi något) fom plågar kallas

$Fverlops. vårk, tå jag till flut tillägger ett el¬
ler annat om biörnfånge ifrån andra landsorter,
faft ån thet i Weftmanland icke år brukligit:
Men jag torde dock icke giora them någon o-

\ tienft, fom åro ålfkare af biörnjagt^ om jag
y nämner the förnåmfta fången, fom på andre or¬

ter och hos vifTa auélorer åro omtalte. Jo¬
han Tentzern uti 2 delen af thes bok, kallad
3ägt Geheimms, befkrifver följande fått at fån¬
ga biörn, hvars afritnirig hos honom kan fes,
men på thet befkrifningen må blifva tydeligare ,
bitföres åfven Fig. IV. Hårtil kan man taga
4 ftycken klabbar A, B C, fom åro 12 tum
tiocka: men fidoklabbarna B tåljas allenaft pi
then inre fidan; uti theffa klabbar lkall enrån-

f na långsefter uti hvärdera uthuggas om 4 eilet
5 tums diup och bredd F; under-famt öfver-
klabbarne A C Ikola tåljas på begge lidor, I

/ bka bredd, men ej långd, med fidoklabbarne:
fedan fåftas klabbarna ßarkt tillfamman uti hör-

tå thet aldeles afbikkr ea reäangel. En
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Hock D if eller 16 tum tiock tåljes och Ilm»
pas in uti rännorna af fidoklabbarwa B få nått, at
han thet ringafte ej kan vridas på fida; dock at
han kan lyftas vål up och åfven falla ned. På
thcn nedra fidan af thenna fållklab indriivas
några tåmmeligen ftadiga jerntaggar E, g a
f tum emellan hvar, på hvilka fpetfårna filashvafla. Uti underklabben A nedllås en jernpinna
K. på hvilkens öfra ånda år ett hål I» uti hvilkct
en annan jernpinna infåttes ,• thenna pinna år fållad
med then ena andan uti en flrång H och medsthen

ii^hffnsararirafrri olsiabb on» och kan
lått dragas genom hålet pä then uti flocken ned-
drifna pinnan. Genom then öfra flocken C bor¬
ras tvånne hål L, thet em mitt på flocken ochthet andra pä famma fida* fom pinnan år ned-
Hagen uti then undra klabben, genom hvilka en
ftadig meffnångsflrång fåttes: thenna flrång bin-des fall uti enmcffingstrå, fom år fållad med
bågge åndar uti fållklabben I)J uti then andra ån-
dan på flrången fåftet en jernring G, hvilken,
når fållan fkall upfåttas* trådes på then tvårt före
fittiande pinnan H, tå then införes uti ett hål u-
ti fidoklabbenM fom årfkodtmed en liten jern¬
ring, emedan hålet eljefl kunde brifta, och fål-
klabben falla neder. Når fållan år få tillred fö¬
res hon til thet rum, hvarefl kreaturet år dödat,
en bretta upflånges kring afet, på famma fått
fom uti i i / fagr år; fållan Hålles uti leden KFig:
a-, tå then nederfla flocken nedergråfves få diupt
fmarkenat thénaldeles blifver lika hög med for¬
den, famt med maßa och mull vål betåckes; fi-
doklafcbarna och then öfra flocken beklädas åf*
ycn med granris, till at thermcd betaga biörnen
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iifnsftankan af alt forfåt; fållan måfte' ock vå!
fållas på bagge fldor,at icke biörnen må dragahenne öfver ånda, Når tå biörnen kommer
til ludret, drager han på ftrången, och pin¬
nan fåledes utur hålet, fom år i fidoklabben,
ringen halkar utafpinnan j tå then tunga flocken D
haftigt nedfäller, och drifver the långa och
fpetfiga taggar genom biörnen och honom
qvarhålier. Thenna fålla kan fedan föras hem*och förvaras, i fall then fkulle någon annan gångbehöfväs.

Uti Zinkens Öeconom. Lexicön, undet
thet ordet Barenfcmq, belkrifves en bibrnfalla,fom fålundä tillredes, at på något höglåndt flål-le i fkogen, thår man år fri för vättn, gråf-
ves en grop 7 a 8 sinar i fyrkant och Q al¬
nar diup, fom beklådes inuti med rått upftåen*de, val famnianfogade och flått höflade tim¬
mer flockar, hvarmed bottnen åfven lagges.'Ofvan till vid fidorna innanför öpningen kom¬
ma 4 flata, ftarka och runda flockar at ligga ifom fedan öfvertåckas med bark, ris* byfkeoch jord, få at thet liknar then öfrige mar¬ken. Marken theromkring ftånges in med kull-fallne tråd, ris och dylikt, dockat thet fer na-
türligit och icke könftigt ut. Når nu kreatu¬
ren blifvit Vane at gå på fådane traöler, at-tödjes then förra tåekelfen på gropen, och låg¬ges i theff ftålie fvaga och bråklige flänger,fom öfverhöljas med tunt ris och byfke, atthet liknar marken. Tå ftålles mitt ofvanpå etkiårill honning, hvilket, jemfe thet aten hop in-fecter thit låckas, åfven lemnar luckt af figför biörnen* fom på fådant fått falleri gropen#

C Uti
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Uti Baron von Rohrs V&llftåndiges Hauswirtbfck
Buch 6 abtheil'. 4 Cag. talas ibland annat om,
ar flå in hwaffa knifvar i tråd, påthet atbiör¬
nen må fkiåra fig, tå han klifver up: Men at
fådant fånge lårer föga hafva vårkan, behöl-
ver jag icke bevifa. Flera fått af biörnfånge
går jag för vidtlöftighetens fkuld förbi.

IL CAP1TLET
Om .

Wargar och tkes fångande i Wåftmanlanä*
s i.;

Wargar åro vilda hundar, och hafva för 30åhr fedan varit mera fållfynte i the lands
orter, fom egenteligen kallas Sverige ^).The-
ras fkapnad liknar ock mycket hundar: i fyn-
nerhet hufvudet, fom mycket kommer Öfver-
ens med gode Jagthundars. En varg har följan¬
de tånder, nerrdigen uti öfra kilften öparden-
tes molares, hvariblandthet tredje paret i ord¬
ningen in ifrån år flörft, och går utan på the
theremot i nedra kiåften varande partal af län¬
der: Ett par flora dentes Canini och 6 dentes
Incifores fråmft: Uti nedra kåften åro 7 par
dentes molares» hvaribland the förfte och fid-
fte på bagge fidor åro nog fmå, ett par flora
dentes canini, och C fmå dentes incifores. War-
garnas flörfla ftyrcka beflår uti hufvud, hals
och bogar: The åro therjåinte ganfka feglifva*
de, om the ån ikulle få nog dryga llag ihuivudlkålen : Men bakdehlen åter igen

a) C. LINN/EIFau. S, Num. 1$.
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år få ivag, at vargen af ett litet flag öfverfmal-
ryggen blifver förlorad > och kan ey komma
af rummet.

Thefla rofdiur åro i Wåftmanland fomlige
åhr mer och fomlige mindre til finnandes:
och emedan fhe åro vida omkringlfxåckande diur,
och viftas ey l|nge på ett ftålle; få år troligit,
at, når hår infaller flora fniövintrar, the tå
begifva lig långre föder ut härifrån, there&
the med ftörre beqvåmlighet hela vinteren öf-
ver kunra nära lig; hvårföre man ock tå fin¬
ner ganfka få fpår efter them, tå the likvål fom-
mmiden nog tida bortfnappa kreatur för Landt-
Mannen.

f II.
The åro grymme, rofacktige, fientlige och'

ganfka glupfke diur, mentherjämte illiftige och
förficktige; Grymma i emedan the utan något
Ikonsmåhl döda alla the kreatur, Com åro utan
förfvar: ja thet hånder ganfka ofta, at the mörda
hela får-och get-fkåckar, tå ey nåjjot väi-hion ellerhund år vid handen, fom them kan förfvara,
fall ån the ofta uppäta allenaft et enda af the
dödade kreaturen. Rofacktige;ty alleflådes ther
the framfara, (öka the på alt mögeligit fått at
hortröfva något kreatur för Landt-Mannen;
therfore ock icke år fålfynt at vargfkockar
hegifva fig fram till byar natte-tid, tå ftarckt
uhrvåder år, borttaga bandhundar, uppleta
några hohi och gluggar på fåhus, eller gi åfva

i hohl under fvillen och döda hvart kreatur therx
inne: afven fom the ock icke fkona andra diur,
fåfom Älgar, Hållar med flera, fom the på öppen
mark kunna anträffa: Fiendtelige5 efter fom the

C 2 aldrig
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aldrig lemna något kreatur vid lif om the thet
öfverkomma, fkiönt hungeren ey tvingar them
thet ringafte; Glupfke, emedan the ftyckevis
med hud, hår oeh ben, når the bekomma nå¬
got kreatur till byte , uppäta thet > therföre
fkall ock underflundom hända', fom thet berät¬
tas, at, når the af hunger häftigt bliva tryckte,
och icke finna annat rof, the ey fkona fit egit
flåckte, utan begynna at fins emellan rifvas och
bitas, tå then, fom blifver förd: fårad, och blö¬
den begynner på at rinna ifrån, blifver utaf
alla fönderfliten och uppäten: Itliftige åro the
åfven, hvilket man finner ey ailenaft theraf, at
tå the om vintren komma i myckenhet» gä
the altid efter hvar andra i farama fpår, och
följa noga hvad theras anförare, (hvarmed
hvarje vargfkockårförfedd,) giör förut; utan ock
af theras fått, at fånga diuren: ty når the vil¬
ja anfalla något kreatur, fafom gietter, får etc.
giöra the fig ganfka låge, lågga tig ned till jor¬
den, och krypa fedan på famma fatt fom hun¬
dar få långt, at the med några fprång kunna
fånga kreaturet, hvilket the tå, i fall kreaturet
år litet, kafta på fin rygg och löpa affides at
uppäta. At the ther jämte åro förficktige fkall
omtalas vid theras fånge; Utom thes berättas
thefTe diur hafva få fin luckt af alt hvad för-
råttnat år, at the ock når fiukdomar åro in-
komne uti marcherande Armeer, följa med ho¬
petals, i hopp at finna döde kroppar, hvar af
man hos osf har exempel tå Svånfke Armeen
hemtågade ifrån Norrige 17ig,och för the mån¬
ga medbrackte fiuka Soldaters fkuld lockade med
fig en ftor hop vargar.
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§ Hl.
Wid flutet af Decembris och i begynnel-

fen af Januarii Månad hafva vargarna (in brunft
tid: the löpa aldeles fåfom hundar, famt kunna
löpa med ftora hundar. En ung varghona har
allenaA then forfta gången 2 a 3 ungar» och
thet når hon år i thet andra åhret, tå hon fe«
dan hvart åhr har en mehr, alt in till thet
ode åhret, tå hon fedan för hvart åhr har en
mindre*). The bära (ina ungar uthi 16 veckor,
och valpa uti begynnelfen af May eller wid flu¬
tet af April **), når en varg tik vil walpa, få
gråiver hon (ig et hal under någon flor Ilen
på et tyft och fkogit ftållea eller kryper hon
in uti någon bergs refva, hvarefl hennes un¬
gar kunna ligga väl bevarade; ungarna födas
blinda och Utan tänder lika fom, hundar, och
åro 9 veckor gamla, innan the fe kunna: the
dåggas och födas uti lågan al modren 8 a 9
veckor , tå hon fedan begifver % ut med un¬
garna och fångar fmå kreatur åt thein till fö¬
dan, tå låra the våhl fedan innom en kort tid,
at nappa gieten eller fåret i halfen och leda thet
bort med fig til fkogen.

Håf-Jågmaftaren Wålborne Herr AN¬
DERS SCHÖNBERG har férfökt många lått at
fcortfånga thefla Ikade diur; Han uträttade ock
fia mycket ther rned, at allmogens bofkap uti
Wåfttnanland på några åhrs tid ey fårdelesblef
Ikadad, och var thet tå ganfka fällfynt at fin»

*} Job. Tentzems ift.clehh **) Herr Nord*
m i*

§ IV.

C a
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na något vargfpår: men at aMeies kunna utö-
da them, år en fåfång möda, få långe ifrånFållen, Norrige och Finland alt ftåndigt kam¬
ma nya upfåttmngar, fåfom ock ifrån Rys*
land.

§ V.
The fangen > fom uti Wåftmanland brukelige

åro till fåaana odiurs ur^dande, åro många¬
handa: fomlige fånga them med bramlar ,z\\zx
ock fom the kallas giller: en dehl rned jlvgif-
taäe luders utläggande: andra åter igen fkiuta
them vid vak-glu^g om nätterna etc.och fom thef-
fe åro the måft brukeliga fången,! fa fkola vi
fårfkilt befkåöa hvart och et.

Brandar Uögildras höfte-tiden en ftor myc¬kenhet på the fkogs ftigar, hvareft man förfport
vargarna ofta hafva fin gång fram, och måfte
flå upgildrade hela vintren öfver.

Man nedflår 6 ffolpar, 2 och 2 tillfam-
man Lifc. D, G och H, Fig 5. Emellan ftolpar-
na D och G lågges en ftång, hvilken öfver-
tå kes få högt med må/Ta och mull påbådafidor,
at han aldeles fynes vara lika hög med jorden
.A, B: öfver fl vid andarna på flolparna D årotvånne q viftar, uti hvilka lågges en kiå^>p E»
En half aln högt up ifrån jorden giöres ethol uti then ena ftolpan D, uti hvilket pinnanM med then ena åndan infåttes: vid then im-
dra fidan af then andra ftolpan infkiåres entvår Mira N, hvareft pinnan M med then an¬
dra a-v'an inlägges. Vid then åndan på pinnan,fom ligger inuti fkuran, fåfies en fvart glöd¬
gad måflings ftrång O, fom med then andra
åndan fåftes uti then ena af mellan ftolparna

G vid
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G vid I, fedan hugges en ftång C, fom nå/lan
år tvånne gångor få lång fom then undra ftån-
gen: en hanck utaf gran eller enefpröter fam-
manvrides F, uti hvilken then öfra ftången C
inlåttes, nårgildret fkall upftållas: vid then öf-
ra fidan af hancken infåttes en pinna K, (om
ligger tvårt på then uti klyffnorna liggand»
pinnan E emellan the fråmfta ftolparna.

Uti then enaåndan på pinnan Kfåftesåf-
ven en fyart glödgad måflings ftrång L, fom med
then andra åndan fitter faftbunden mitt på pin¬
nan M: emellan ftolparna G och H läggas an¬
tingen några flockar eller ftenar till tyngd på then
öfra ftocktn vid G;thenna tyngd måftevara få ftor,
at cn karl med mödan kan uplyfta then öfra ftocken.

Till at fl mycket fnarare draga vargarne
till then orten hvareft gildren ftå utftålte, år
nyttigt, at röta et kiötftycke och draga thet
kringom Ikogen, och fedan till brandarne på al¬
la fidor, på thet at når vargarne komma thif,
hvarcft kiöttet blifvit framdragit, the tå må föl¬
ja efter ånda till brandarna, tå någon torde
faftna quar.

Thetta fångetår ej mycket fördefacktigt,
ej eller kan thet altid tråffa, tå the allenaftåro
på en liten Ikogstrakt utfatte, men om flika bran,
dar blefvo på många ftållen upgildrade, torde var*
garnas antahl förminlkas åhr fran åhr, oanfedt
man finge en enda på hvart ftålle,

$. VI
Öfver jurgiftade ludery hvarigenom ochfå

några kunna dödas, når ftadig och fkarp vin¬
ter år, hafva alla, fom thet pra&teerat, meren¬
dels enahanda klagan, at, ehuru the nogafullgiordt

C 4 alt
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ßlt thet, forn utaf någre genom trycket allmarw
iieligen kungiordt blifvit, vargarne mycket fål¬lan förtåra någon bit utaf thefTe luder, utane-huru ofta the thet förbi gå, luckta the alienafl:
på ludrer, men ej taga något theraf, och fåle¬ides år hela omkoiflnaden fåfeng. Thesfutan år
then olågenheten följäktig, emedan thet gan-Ika fållan blifver förtårdt utaf vargarna, at om
cj afet blifver diupt nedgrafvit om wahren, och
något ben blefvo liggande ofvan uppå jorden *hvaraf något annat kreatur tuggade thet minftaj)en, få fkulle thet ftrax vara förlorat, ja, om
|het voro % eller 4 åhr therefter. Men om nå¬
got medel kunde upfinnas, hhvarigenom theffaluder kunde giöras fmakelige för vargarna,, fåJkulle thet ej vara orådeligijt at flitigt och åhr-.ligen, bruka thet famma„

§ VII
Varq-gropar bidraga ock ganfka mycket tit;theffa odiurs utödande, och borde våhl anrät¬

tade gropar förfärdigas till 2 a 1 uti hvar fokm.
' Huru en rått varg-grop fkall giöras, iårer nu
vara allom bekant, efter fom thet för några åhr te-dan genom trycket år kunnigt giordt; håller tå-»,ledes före vara, onödigt at om theras förfårdi-
gande något tala, utanvil allenaft något^orda om,
-en varg-grops råtta ikiötfel, emedan thet ge-
Jiienljg£n händer, at fedan the fångat ett åhrliti gropen, tfle för misfkiötflen fållan få något
mera uti henne, hvårföre hon blifver öfvergif*
ven och förhörd, lik.afom thetta fånget aldeles-?"u% varaodugligit, och utan nytta, hvar ernQtffS: år fak.er ,.at the åro ibland the båfla och ar-,

fången^ Com hår på orten, åro., alienafl



) o ( iJ 41

the vårdade och fkiötte them, fom fig borde
och thet på följande (att»

Förf! fkall en varg grop täppas vål igenoch
icke iemnas få mycket öppen, fom en åmbars
feotn, hvarken Vinter elier Sommar; och roåfte
meiian hvar gång, fom något diur fångas uti hen¬
ne, vål tilltäppas famt rökas antingen medHdft-
re-halm eller rådt enris', tå man roåfte få laga at
röken drifver vål omkring, fä vålneder ifielfva
gropen, fom ock then ölvertåck.te halmen, tiM
attherigenom betaga the annalkande djuren alt
vader, elter them fom ther förr fångade blifvit,
hvilket eljeft torde upvåcka någon iipmärckfam*
het hos the andra.

Sedan måfte man ingalunda, ihitftlå någon-,
varg neder i dropen, ej eiler närmare in till;
henne ån 4 a 500 alnar, utan med en ftadig-
hang, igenom hviiken. år barradt ett hål på then

I ena ändan, hvarigenom ett ilarckt rep trades*
fom fåttes om halfen på vargen» draga honom upp

I uthur gropen, och fora honom fa långt ifrån hen-?
ne, dom fegt år, och fedan flå honom ihiåfl
The fom feledes vårda fina gropar, kunna tå haf-v
va at vänta nytta af them åhrligen.

Emellan Michaelis och Helgonmåflo-tider*,
Skall betet utfåttas på gropen om nltterne^ och
fkall antingen vara en hund, fom gierna Fkiåller^
eller fettes ther tit en anka, tå man ock plågar-
fe råfvar» hvilka fångas och dödas påiäroma fett,
fom om vargar fegt år.

Tå Våren tillftundar tåppes gropen vå|
I igen med plankers, fom aro, vål fogade §fter-

öppningen, och måfte fedan tätt tilltäppas, me(j
lori Tå hou (å vål acktas .hefe fo®qiajren #§*,

C i
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ver ät ej någon rifver utaf torfven , kan man
åfven vara förvillad om några vargar tliet föl¬
jande åhret.

$. VIII.
Efter vargarne åro ganfka illiflige och var-

famme diur, få kunde the ock fvårligen långas,
om ej theras glupfkhet förrådde them ; Landt-
mannen vet at lura them om vintren, tå vargar¬
ne fått fvålta. The utlågga tå etr luder utan
för något hus, vid hvilket the om nätterna lig¬
ga och vaka; når nu vargarne komrna at åta
utaf ludret, lårer fkytten ei fkona påifen på nå-
gonthera af them*. Thetta år vål ett ganfka led-
famt fånge, ej eller kunna the få flera ån en i
(ånder, och ej gierna öfv er 4 eller 5 högft vid
någonvagkglugghelavintrenöfverjapåmängaftål-
len få the aldrig en enda: dock år troligit, at
thetta fånget ganlka mycket fkulle bidraga till
thefla odiurs utödande, om fådane luder blefvo
på vifia ftållen uti hvar fokn utlagde, vid
vite, at ej något aas fkulle uti åggasj på några an¬
dra fl ål len, utan at the antingen fkulle nedgråfvas,
eller foras till fådane flållen,hvareft man hvar nat
vakade.

Hår igenom tror jag, at vargarne of¬
tare fkulle tvingas at beföka theffa luder , iTyn*
nerhet når ftarck och ftadig vinter vore: och om
the allenaft ey fingo flere ån en enda vid hvart
luder uti Wåfterås Landshöfdingedömme , ja om
thet voro allenaft en tredjedehl af the vakan¬
de , fom fingo en varg hvarthera hela vintren
éfver, få voro thet åntå 53 vargar om åhret

v bort

* Om vargen icke blifver riktigt anfkuten
berättas, at han åtven fom hunden flickar och \k
ker /ig fieif,
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bortfångade, förutan en ftor myckenhet med
Råfvar,af hvilka plåga fkiutas allenaft vid ett
ftålle til ro a 12 om vintren, tä jåmn vinter
år; och fåledcs flvulle thetta vara landtmannen
till en mårckelig fördel, och nåftan öfvergå
alla andra fingen.

§ IX.
Ahr 1712 hlef ett nytt påfund af luderplat-

far inråtfadt af Håf- lågmåftaren wålborne Herr
ANDERS SCHÖNBERG. Thefte anlades på
3 a 4 ftållen hår i Weftmanlands Höfdingedö-
me, 5 a 6 mihi emellan hvar plats; famt an¬
rättades på the ftållen, hvareft han förr giordt
fig vål underrättad om vargarnas ftråkvåg i
fram- och åter-refan; ther utfeddes och upp-
ftakades en plats hvars omkrets var 6 a 7000
fteg.

Thit fördes alla gamla häftar i Socknarna
ther omkring, famt alla the kreatur, fom om
vintren blefvo döde, at ej något bete var till
finnandes på något annat ftålle ån in uti plat-farné; hvilket förordfakadeTå mycket, at alla
vargar, fom i thet diftriél fig befunno, inom
en korttid blefvo vahne at gå thit, hvareft the
uti en rund tid niöto förplågning, utan atman
oroade them på något fått.

Når nu vargarne blefve få hemtamde, (om
jag få må fåga), at the ey gierna fluides thådan
hvarken nätter eller dagar, var tiden inne at
hta them betala alla fina måltider. Tå upbä-

i dades på Herr Håf-Jågmåftarens befalning 2 jafiögft ;o© man allmoge till jagt, tå han natten
»orut lått upfåttja Jagt »tygen rundt omkringplatfen, ©ch thet i all fom ftörfta ftilhet, alle-
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naß med 3 eller 4 perforier på hvarthera fulan»
tå vargarne ej kunde mårka någon farlighet,
torr ån platfen var om lappad och vargarne in«»flängde, hvar efter thet blef en annan matred-
liing för them, ån the tillförenne haft.

Förft i dagningen begyntes med ftelfva jag*
tens afdrifvande , (bin vart fluten innan klåc*
foan högft ii om dagen, få at alt , hvad tä
Uti fielfva platfen befants, blef af Håf-Jågmåfta«
ren flvutit och dödat; i få niåtto kunna ofta
g)å kort tid hela vargfkockar till 9 a 10 ftyo
Ikeri bortfångas, förutan en ganika ftor myc¬
kenhet med råfvar. Når nu jagterne fåledes
fortfattes 2 a 3 dagar, var man altid tå förfå-
fcrad, at få många vargar blifvit dödade, fom va-«
rit vahne at viftas uti then platfen. Theffe
jagter höllos påft förjuhl, och om thet befants
3t fiere vargar begynte infinna fig vid någon-fhera platfen, lå höltss a 5 Jagter på lika fått,och thet antingen vid flutet af Februari! eller
Uti begynnelfen af Martii månader, tå tbe åfveo
|a vål fom the förra altid måfte gå till kofl
Härigenom blef på några åhrs tid i Weßmars
|and en tåmmelig myckenhet vargar bortfånga-
<de Jandet till en förtråffelig nytta.

Thenna inrättning efterföljas nu pä flera,Milien i riket t men hår vid år likväl at mårka,
thet fadana platfer ej kunna med fördehl briw

p,l andra orter ån tber landet år få tätt
jjhebodt fom hår, famt tfllråckeligié förråd pä lu»fler finnes. Hår till mlfte liven vara tiMråcke-
fge Jagttyg, émt m förfaren ma% fom förftåryahf h?4ru en jagt fkall §ddri£vas, och fom måfte

il alt går «ti fin tllb&rliga ordnings aU
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Itiogen måfle ej eller hopkallas i oftödigtaen,'
1

em edan the tå kunde fä tillfälle at giöra fig o-»
nyttige: Jåmvål måfle then orten vara få folckw
rik, at ombyte kan hafvas, och allenaft ett fkal-
lag eller omgång om åhret kan behofvas.

X.

t Herr Haf-jagmå Ilaren SCHÖNBERG hat
Varit mycket forgfållig i fin tid, at til! lan*
dets flora nytta utörla theffe ftygge rofuiur, fä
vål genom the fången, hvarom vi nu hafva
talt, fom ock igenom en ny inrättning på
%lräar, hvilka åro eifå kolifamme, men hafva
långt flörre nytta med fig, ån the, fom allmänt
åro brukelige i Sverige, och åhrligen fkola häl lad
vid mackt af menigheten, till hvilkas förfärdi¬
gande en flor myckenhet timber fordras, fam€
många dagsverken, men kan åntå ganfka fållan fån¬
ga någon varg oftare, ån tå then år nyfs g'ord
och upbygd.'

Bemalte Herre har ej funnit fig bedraget!
tå han låtit anrätta följande varg*gård vi I fin
fåtesgård Afpnås. Till en fådan varg-gård ut-
fes en plats, fom år med lorfviga granar och
fåta enebulkar bevuxen. Omkring thenna fkogs-
park flångesen gårdesgård af ungefår 1200 ahi-
nar i omkrets, och thet nåflan uti en Ttian-*
&ek få at öpningen på gårdflegården alletiafl åt?
50 ahlnar, men vid then inra andan långt vi¬
dare: Thenna ,gierdflegård måfle med flit flangas*
'a at han lutar in rundt omkring, med fladigC
Rlårdfel, aldeles fåfom en fnegård , få at all»
andar af flångerne flå fnet upp : högden af den¬
na gårdflegård behofwes ei ^eralån 5 a 6 ahl-
Rar, emedan wargarna ej kunna hoppa ß högt.
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när the icke tå hielpa till med bakfötterne.
Giårdslégården belägges med torra och
quäiftiga granar ofvan uppå, famt befåftes inuti
på fidorna med ftarka och ftadiga ftödjeband,fom ftå ånda råt up, på thet vargarne ej måtte«ned ftödjebandens tillhielp kunna hielpa fig öf-ver* Långs utåt öpningen upftålles ftånger,fom åro lika höga med nätet, fom pä themfkalupftållas: i jorden nedflås krokar, vid hvilka y-glorna af nätet i haft kunna fåftas, |når thet fkallUpftållas.

Vid Michaelis tid utlägges en luderhåft till60 a 70 fteg ifrån öpningen utan för varg»gården; når nu wargarna komma på orten, ochfå vådret af ludret, famla the (ig thit, och låraej draga mycket långt betänkande, innan the be¬
gynna at åta af honom: Man måfte tå gifvanoga acktning hvar morgon ^ huru mycket thetlider med ludrets förtärande, emedan en annan
luderhåft ftraxt måfte låggas ut, når then förftablifvit utaf them förtärd: dock bör han ej låggaspå famma ftålle fom förr, utan till jo a 12 ftegnårmare öpningen, åfven utanför.

Når nu the thit vahnde vargarne komma
igen, få draga the icke heller långt betånckan-de, föran the gripa thet an; och tåthettaockll
aideles år upåtit, lågges thet 3die ludret utvidpasso a g o fteg innan för öpningen af varg-går¬den: når tå vargarne komma at måtta fina hun¬
griga magar, finna the vål atthet år något farli-git på fårde, tå the draga något betänkande vidat gå inom then höga giårdflegården, hvarförethet år funnit , at the gåt 334, ja vål flerenåtter ther förbi, innan the driftat fig in uti öp-

nin-
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ningen, dock har hungern tvingat them omfider
begifva fig therin, at måtta hg af Judret.

Sedan lågges thet 4de ludret ut, och thet mit
uti piatfen, hvilket iårer och blifva upåtit
al them: Ty tå the en gång finna, at thenna
giårdflegård fkall halva ingen ting at betyda, (1
gå the frimodigt in , till then utlagde maten*

Thet 5te ludret lågges flrax ut långfl upvid
Indan af varg-gården, och blifva tå theffe var-

| gar tåmmeligen fpake och aldeles utan någon vida-
| re rådsfla, famt begynna at gå thit natt på natt,

men tå år tiden inne at låta theffe giåfter beta¬
la fina måltider, hvilket måflé lkie på följande
fåt.

Når jagten fkal afdrifvas, måfle man aftonen
förut båra til öpningen et ftarkt vargnät, af lika
långd fom Öpningen år: Thetta nåt måfte va¬
ra vål fåfladt med then ena ändan uti giårdfle»

f gården» iå at thet ej måflippa neder, når the be»
■ gynna at fåtta thet up, tå hela jagten voro förlo¬

rad; ett medelmåttigt flrek trådes igenom hvar
Hiafka vid Öfra tålnan af nåtet, hvilket fåfles fä
bögt upfom then öfra tålnan på nåtet: nåtet
famt repet lågges fedan vål och redigt vid åndan
pågierdflegården uti en hop, på thet the ej måtte
hindrade blifva vid upfåttiandet: nåtet famt
repet ötvertåckes och vål med granris, få at var¬
garne ej kunna blifva thet varfe. Then följande

i morgonen måfte man emellan klåckan 435
hegifva fig dit, tillika med 5 eller 6 andra kar-
[ar, och thet få tyfl fom någonfin fke kan, få at!

»varken hoflande eller tahlande må tillåtas: va»

Jret måfte man nödvändigt i agt taga, at thet
''gger ifrån piatfen; ty fkulle man lå ftålla an, at

vädret
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vådfét Hgo in uti platfen iftän folkét, få förnUIti*
mo the thet ftrax, få vål igenom thet ftarka vi-
derkorn, fom the hafva, foin ock igenom theraS
fina hörsel om folketgingo för hårdt, täthet et
vore fvårtför vargarne at undfly faran, förr ån nå-
tet blefupfat. Så fnart nu folket kommer till öpnin-
gen hvareft nåtet år lagt, få tager en karl uti re-
pet famt tvånne karlar uti nåtet, och gå öpningen
ånda långs ut åt, och fåfta thet på fhen andra fi-
dan uti giårdslegården. The andre karlarne fät-
ja alt fort up nåtet på giftorna , famt håkta
thet på the uti jorden förut nedllagne krokar¬
ne: Således kan man med ftor haft draga nåtef
öfvér öpningen, och fe dan giörafig aldeles för-
viffad , om the| innevarande Vargarne. *)

Thet

*) Jf'g kar åfvéri låtit mig berätta, at uti en
eller annan landsort fkola ty lika varg gårdalf
Vara inråttade på thet fåttet, at fråmft uti en få"

7 dan,hår om förmäld varggård lämnas inflångningers
ganfka låg, och likafom ett led$ utan för h vilket
giöres en ordentelig varg-grop, fom år inneftångd
med en hög gårdflegård. Når nu folket begyn¬
ner drifva tro vargarna fig finna utrymme tå the
löpa ut genom förbemålte öpningl, hvarige-
nom the likvåhl hufvudftupä falla ned i gropen.
Uti Weftergiötland inråttas varg-gårdar iåiunda
atthe inftångaspå alla hdor» lutande, inåt* få a£
Vargen bequåmligen kan fpringa in tili ludret*

/ tften atkömma ut tillbaka år omöjllget*lå vidakaftlmen af giårdflegården altid tager emot» och
Vargen kan icke få fåfte, fes i Herr ARCHIAZ
JLINN/EI Weftg, Refa pagr 16. I Råttvicks

fådane Varggårdar^ at ane.gierdlle*
k
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Thet kan vål underfhindorn hända* at, me¬
dan nåtet upfattes, någon varg ut! fitt raferi fram-
löpei, (om vil nödvändigt trånga (ig ut-
ur gården, och (äledes undflippa faran. Men
han lårer tå vifferligen få veta, om bonden kan
fåkta eller icke: Han blifver ftrax fångad och i-
hiålbultadafbönderne,fom hafvathertillfina ftora
påkar med (ig: flera kunna val ftrax tbårefter
vifa (ig, men låra komma ihog (in kamroerats
affård, och fåledes ey fatta thet mod, at på fam-
ma fatt anfalla nåtet och karlarne. Wargarne
foka tå flitigt in uti gården någon undanflyckt,
famt biuda vål till åtfkillige gånger at hoppa
öfver giårdflegården, fom dock lårer vara en
fåfång möda för them» tå the vål qvarhålla*
med påck, oanfedt the tillförene med lack blif-
vit tit dragne:Ty nu heter thet, then Jom låtit tub¬
bafig at ftiåleh han måfte nu bltjva trugad till
ct håntra: Faftån domen upfkiutes en tima eller
flera i efterfom intet vidare kan giöras till thes-
fe diurs dödande fcrr ån thet blifvit få lieft at
man vål kan fe fkiuta. Så kan man ock före¬
komma? at vargarne ei n åge bita (ig ut igenom
giårdflegården, på thet fötter, at platfen bei al¬
tes med några hunttvfiådcrlapparruTxÅt om, en
aln innan för giårdflegården, ty tå år man al-
tid (åker, at ej någon varg vågar (ig, till at 1
thet uplåtet på långt når nalkas giårdflegården 9

D utan

gårdar upftängas, emellan hvilka få ftort rum
är vid jorden lemnat, at en gris kan ther löpa
omkring: vargarne lockas tit genom honom, hop-

a in, tå the hvarken komma ut, eller kunni
aftigt bita fig genom giårdflegårdarne.
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ytan måfte aftid hålla fig in uti fkogen, till
theif han fraffidrifves och dödas»

Men ifall thet torde blifva fvårt efter fåda-
tie lappar, kunde 4 Rycken karlar gå hvaran-
■aan tili mötes 2 a 2 på hvarthera ficlan, utan
for gierdflegården, hviika och tå fkola flå
ined fina påkar- på honom, tå vargarne therige*
genom blifva hindrade, och ej få rådrum och
tid at bita fig ut, thet the på åtfkillige flallen
jbiuda till, men blifva altid förhindrade at ther
ined komma till flut, utaf the utanföre gående
fearlarnej ane karlar måfte ock ftåndigt gå och
ackta vid öpningen, eller ther nåtet år upfatt,
emedan the eljefi thår torde practicera fig ut*
€)m karlarne nu allenaå fin fylla troget förrät¬
ta, få år omöjeligit at någon varg kan flippa
ytur gården

När jagten fkall afdrifvas, kan man latasne
karlar utaf the utorngående gå in uti fielfva
täta platfenmed: hvar fin firamla i handen,, eller
ock trummor % tå vargarne malte begifva fig
fram till nåtet, thereft the kunna fkiutas inom
en half timas förlopp: fedan tages nåtet ftrax
fcort, och öppningen giöres fri.

Få fådant fått, fom nu fågt år, fångade Håf-
Jågmäftären Välborne Herr ANDERS SCHÖN-
BÉRG then férfta gången han förfökte thefta fit
nya påfund 4 ftyeken vargar: thår på låt han
lågga ut ett luder famma dag, på thet förfta hål¬
let utan lör varg-gården, pä thet om någreflere

iäfter kommo» the ock på famma fatt måfte
lifva lurade, hvilket ockfkiedde, dockey förr

ån efter 14 dagars förlopp, ifrån the förte
fångande: thenna fkok beftod af 7 vargar, fot«

1 for-
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förtärde på 2ne nåtter altfammans, Haf-Jågrnä-
flaren befalte tå at en luderhåft firax fkulie låg¬
gas ut, och thet et fiycke in uti fieltva varg¬
gården: thefle drogo åfven betänkande, fåfom
förr fagt år, och ville intet på några nåtter gå
In, och åta theraf, utan höllo lig flitigt utom
giårdflegården, tå the ånteligen then 5te nat¬
ten grepo ludret an och åto thet upp. Sedan
lades ut på en gång 3ne luder i then ytterfla
åndan af varg-gården, och innan the bleivo
fårtårde, få var ock jagten förbi lika fom förr,
och vargarne dödade , hvilket fkiedde innan Ja.
nuarii Månads flut.

Jag vill nu ey annat förmoda, ån at thef-
fe åroöfvertygandefkiåhlthårtil, at thennainråt-
ning af varg-gårdar fkulie hafva långt förtråf-
feligare nytta med fig, än the fom hit in ttis
varit brukelige: och borde en få lån varg gård
åt minftone anrättas uti hvart Härad, ja nåflan
uti hvar Sockn $ ty thetta fänget har yifat i th@n
delen af Wefl-manland then nyttan, at man
jpå 4 eller 5 åhrs tid näppeligen funnit något
vargfpår; hvårföre thet ock är troligit, at thet
kunde hafva famma nytta med fig på andra (Ul¬
len/

$. XL
Landt-mannen plågar ock, når han fmnot

några vargar vara på orten, och fladig vinter är,
ftoppa en gris uti en pofla, och kiöra eller fprin-
ga med honom thit han tror värparne fko a
komma: han rufkar på grifen och klämmer ho-<
»om, få at han begynner till at gnälla: Når
nu vargarne fl höra thetta gnällandet, begifva
the (ig thit3 utan tvifvel i then mening at be»

kom-
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komma honom till rof, tå fkytten ej glömmer
at giörafitt bäfita. Thetta kan vål ej altid träffa,
dock hånder at någon utaf hopen blitver qvar-
liggande; theffutan, om thet ej altid griper, få
har han thervid ingen ting mer än mödan för¬
lorat, §. XII.

Varg-hat äro giorde aldeles på fammafätt
fom Biörn-nåt, hvar.om vi uti thet förra Kapit¬
let talat hafva, allenaft the ftrek, fom the äro
bundne utaf, åro något grannare, famt min¬
dre mafkor, och böra vara 5 tum i fyrkant*
håller therföre onödigt at vidare om them tala
Theffe ofvanförn äfte djurfången äro gemenli
gen btukeligeuti Weffmaoland» och kan then,
fom åftundar flera flag utaf fången, låfa ut
Zinckens Lexkoeconom. under ordet volfs-gar-
ten y famt uti Chomels Di&ionaire oeconomiqvef

under ordet Lcup, hvarefl: finnes flera på¬
fund af vargfållor och behåndige faxar•

1 1 - - - 1 — -'i

Till Herr Au&oren.

Hvad år fom off glåder mera,Hvilket plår man heldr5 fe ,
Ån tå våre vinner kiära

Prof af vett och lårdom ge?
Når de pris och åra vinna,

Hugnar det vår hog och finne.
Jj> min Herre , låggen neder,

Vackert prof af lårdom ftor,
Off till frögd och Er till heder,

Hvar af Eder lycka gror.
Lefven ftåndigt fåll och nögd ,

Faren fpu till Pindi högd.
OLOF NORRSTRÖM.


