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Beskrivning av innehållsförteckningar och
register
Två typer av innehållsförteckningar.
Här intill finns en kronologisk förteckning med år, månad, artikelrubrik,
ämnesområde och artikelnummer
I del 3 är den kronoligiska förteckningen uppdelad på 20 ämnesområden:
Arbetsmetoder, Belöningar, Berömliga gärningar, Botemedel, Byggnation,
Böcker, Djur, Ekonomi. Eld, Folkmängd, Husdjur, Hushållning, Kungörelser, Matberedning, Märkliga händelser, Nyttiga påfund, Odling, Orter,
Redskap och Växter.

Register över Sakord, Orter, Personer, Författare
Vår version av Hushållningsjournalen gjordes ursprungligen som databas.
Registren häri bokupplagans har tagits fram via databasen genom sökning
i denna med s.k. fritextsökning. Datorprogrammet söker igenom hela texten
och skapar en lista med numren på alla artiklar som innehåller det eftersökta
ordet. Dessa nummer har införts i bokupplagan.
Eftersom datorn söker mekaniskt på den önskade bokstavkombinationen
hittar den artiklar som är helt felaktiga för en viss sökning. Det gäller framför allt vid korta ord. Fyra olika sökfilter har därför använts för att göra registren så tillförlitliga som möjligt. Som exempel kan vi ta ordet "jakt". Det
finns i olika kombinationer, således också i "följaktligen". Men i sådana fall
har artikeln inte tagits med i bokupplagan.
I sakordsregistret har vi valt ut både vanligt förekommande ord vid denna
tid och ord av speciellt intresse. De 616 sakorden ger över 6250 hänvisningarna till artiklar. 532 orter ger över 2000 hänvisningar. Eftersom många författare är anonyma innehåller registret bara 443 namn. Personregistret
upptar inte samtliga namn. Vi har tagit med sådana namn som vi bedömt
som intressanta i det här sammanhanget.

Texter återgivna i faksimil
År 1790 trycktes ett Författarregister. Det återges i sin helhet i Del 3.
Av förteckningen över artiklarna återges endast inledningen i Del 3.
En förteckning över bilder, ritningar och boksidor i faksimil finns på sidan
255 i Del 3.
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Utgivarens förord
Vår bekantskap med Hushållningsjournalerna började 11 mars 1993 när vi ombads att undersöka om det fanns något värde i de böcker och skrifter som förvarats en längre tid i
Håbo-Tibble kyrkas klockstapel.
Bland kungörelser och författningssamlingar från både den världsliga och kyrkliga myndigheten fann vi 142 häften i formatet 11 x 18 cm med namnet Hushållnings-Journal och Ny
Journal uti Hushållningen utgivna av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Vi hade funnit delar av
en ekonomisk tidskrift som utgavs åren 1776 - 1813. I början kom det ut ett nummer i
månaden, senare varannan månad. Många nummer av skriften saknades och de flesta av de
återstående var inte uppsprättade.
Vi fann ett mycket intressant material. Många artiklar var uppenbarligen skrivna av vanligt
folk, men där fanns också tidens stora auktoriteter. Aktuella frågor inom jordbruksnäringen
och folkförsörjningen diskuterades. Man gav varandra råd och redovisade sina erfarenheter.
Det kunde gälla olika sätt bota sjukdomar, hur man skulle förhindra att skogen förröddes
och hur viktig biskötseln var. Särskilt viktigt var hur jordbruket, landets huvudnäring, skulle
kunna utvecklas. Redogörelser från förhållanden i andra länder presenterades. Belöningar
utdelades till förtjänta personer. Aven pigor och drängar fick uppmuntran, inte minst för
lång och trogen tjänst.
Här stod vi således inför en stor samling tidsbilder, som visade hur människor tänkte, tyckte
och agerade i samhällsfrågor. Skrifterna syntes i viss utsträckning vara ett forum för samhällsdebatt. Visserligen var detta inte den typ av lokalhistoria som vi sysslat med i decennier, men det var så intressant att vi beslöt att Gudrun skulle göra en förteckning av alla
artiklar, som Börje sedan kunde lägga in vårt databassystem, så att man bekvämt kunde
återfinna ämnesområdena. Gudrun fann artiklarna så intressanta att hon började skriva en
sammanfattning av deras innehåll. Börje utvidgade databasen så att texten blev åtkomlig
genom s.k. fritextsökning.
När vi visade databasen vid Släktforskardagar i Stockholm 1995 nådde materialet fram till
personer som insåg värdet av det, så vi beslöt att visa det för Patriotiska Sällskapet, där Kerstin Sönnerlind blev mycket intresserad och vi fick ett uppmuntrande ekonomiskt bidrag.
Aven Lantbruksakademin hörde av sig och bägge ville att vi skulle bearbeta hela materialet. Vi
fick låna resterande häften och Gudrun satte igång med en systematisk genomgång. Det blev
ca 2000 artiklar. Hon skrev också listor över sakord, orter, intressanta personer och
författare.
År 1998 hade Börje utvecklat ett sätt att skriva ut texter på laserskrivare så att de kunde bindas ihop till böcker. Såväl Hushållningsjournalerna som övriga lokalhistoriska studier skulle
nu kunna ges ut i bokform. Arbete med journalema låg nere under ett par år medan metoden
utvecklades. Den har nu använts i ett 15-tal bokproduktioner. När du läser detta håller du i
en bok som aldrig varit på något tryckeri, den har gått direkt till bokbinderiet.
Vår avsikt med utgivningen är inte att ersätta originalskrifterna. Gudrun har gjort ett personligt urval. Det hon tyckt varit intressant har hon skrivit mycket om, annat har blivit mer
eller mindre kortfattat. Vill du mera vetenskapligt forska om innehållet i Hushållningsjournalerna får du gå till originalen.
Vår förhoppning är att du som tar del av det här materialet skall få din kunskap om en gången tid berikad och även finna nöjsam läsning.
Gudrun och Börje Sanden, Bro i oktober 2001
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BILD AV TITELSIDAN AV FÖRSTA NUMRET
TIDSKRIFTEN

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten
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Ekonomi

Inledning
Patriotiska Sällskapet
1776, sept
INLEDNING.
Sverige kan räkna sig till den nation, som har varit
den första, som låtit ekonomiska ämnen bli ämne
för lärda samkväm och för ungdomens undervisning vid högskolor och allmänna lärosäten. Det
bevisas av Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens instiftelselagar och genom professuren som
inrättades år 1741 vid Uppsala Universitet.
Andra länder har nu uppnått vår standard och i
viss grad överträffat oss. År 1769 inrättades en
professur i ekonomi av den upplyste kejsarinnan
av Ungern i staden Manland. Den förste professorn var markis Beccaria Bonefana, som gjorts sig
känd och högaktad i hela Europa. De ekonomiska
och patriotiska samhällena i Bern, London, Dublin, Bretagne, Saxen och Schlesien arbetar för att
utveckla jordbruk, konst och handel. Deras arbete

har blivit älskat och vördat och verkat för en ovan
lig tillväxt. Vi inser att någon del av det myckna
goda de åstadkommit, bör tillskrivas bruket att ut
-sprida nyttiga Underrättelser genom Månatliga
Journaler. Dessa blir oftare lästa än andra handlingar, som komma ut mera sällan och är vidlyftigare. Många enskilda personer, som vill meddela
allmänheten något nyttigt påfund, kan lämna en
artikel till Journalen. Den införes utan vidare
granskning och för författarens räkning.
Av föregående anledning har Patriotiska Sällskapet kommit på tanken att varje månad utgiva
en skrift under namnet Oekonomisk Journal. Inga
andra ämnen än jordbruk, bergsbruk, konster och
handel skall avhandlas. Denna Journal kommer att
indelas i tre avdelningar. Den första delen skall in
nehålla artiklar som antingen är översatta från
främmande språk eller inom oss själva författade.
Andra artikeln kommer att bestå av nyttiga Rön i
Hushållningen, tillika med huskurer från in- och
utrikes orter. I den tredje artikeln skall nyheter
från orter i riket om årsväxt, om väderleken, det
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man kallar Meteorologiska Observationer; om
märkliga händelser i Naturen, om varors värden
samt ymnighet eller brist på dessa varor på olika
ställen i landet. Vidare sådana enskilda företag till
landets förbättring, som kan tjäna till föredöme
och uppmuntran för andra. Till sist sådana gärningar i Sverige eller annorstädes, som hedra
mänskligheten samt uppmuntra till bragd.
0002

Odling

Utdrag ur Nouvelles Ephemerides
economiques 1776. Uppläggarens
företal
Kyrkoherde i Toscana
1776, sept
ET FÖRSÖK OM JORDBRUKET, AF EN
KYRKOHERDE I TOSCANA,. FLORENS
1775.
Man lämnar allmänheten denna lilla skrift, som är
trugad ur författarens händer, som är för blygsam
att tro att detta arbete är värdigt att komma i dagsljuset.
Allmänhet må hysa förtroende för denne prästmans regler och upplysningar. Han har med framgång prövat det på sina egna ägor. Han fann vid
sitt tillträde till pastoratet ägorna i yttersta ödesmål, husen hotades av undergång och de få planteringarna var i uselt tillstånd. Nu är det de angenämaste runt staden. Han får trefalt igen på sina
insatser och hans grannar tar efter hans sätt att
sköta jorden. Om andra präster såg det som sin
förnämsta uppgift att göra på samma sätt, vilken
lycka kunde inte jordbruket göra. Just nu är tjänlig
tid till detta, då lagstiftningen hjälper oss och återgiver friheten.
Då Leopold tog regeringsmakten i Toscana,
fann han en statsbyggnad hoplappad av olikartade, vanställda och brutna stycken, tillkomna i barbariets och okunnighetens långa tidevarv. De små
staterna i romerska riket låg i fejd med varandra
och hade inga begrepp om jordbruk och handel.
Nu få vi under en upplyst regent och en fridsam
stat leva i högsta möjliga välmåga. Med missväxten 1764 i minne gäller det att skapa andra förhållanden. Missväxten följdes av förödande farsoter.
Nu gäller frihet att köpa och sälja utan tullar och
avgifter och den som vill baka bröd säljer till det
pris han behagar. Det visade sig att genom denna
handelsfrihet, staten inte behövde ha omsorg om
landet. Man har nu gjort sig av med ämbetsmän,
tagit bort dagsverksskyldigheten, infört fri handel
både inom och utom landet och fördelat egendomen. Rättvist skattesystem och rättvisa lagar är införda.
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Leopold arbetar för yppighetens avskaffande
genom eget föredöme. Han värnar om pressfrihet
och lyssnar på allmogens råd. Ännu är inte allt
genomfört, men vår store Regent arbetar vidare
och skall vara Vårt Folks Store Far. Mänskligheten skall taga lärdom och ena alla folk. Kommande tidevarv skall se Leopold, som vi nu ser Galilei,
Lockes, Newton och Montesquieus.
Vi tackar nu vår kyrkoherde, som med nit och
undervisning bidragit så mycket han kunnat, att
förbättra vårt jordbruk och upprätta vårt lands varaktiga sällhet.
0003

Odling

Inlämnat till Kungl. Kommissionen
över Lanthushållningens förbättrande i riket, och vidare därifrån till
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anonym
1776, sept
INLÄMNAT TIL KONGL COMMISSIONEN
ÖFWER LANDTHUSHÅLLNINGENS FÖRBÄTTRANDE I RIKET, OCH WIDARE
DÄRIFRÅN TIL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET INGIFWIT.
Det går inte att förbättra lanthushållningen i riket
med att staga något nytt, mera att överge och förbättra det gamla. Det största problemet är att det
måste till en folkökning. Det gäller att stoppa folkutflyttningen. Man påstår att svenskarna inte är
som andra, som trivas där de är födda. Men man
kan bara se på lapparna i sin uselhet och dalkarlarna i sin trängsel, att inga medelmåttiga besvärligheter eller klimatet driver svenskarna från sin födelseort. Det är något i den svenska konstitutionen
som har med folkets fri- och rättigheter att göra,
som driver dem ur landet, ofta till mycket sämre
förhållanden.
Människan vill leva efter Naturen, men om lagarna hindrar henne överträder hon dem oförsynt
eller flyr till annan ort.
Gud sade: Varen fruktsamma och föröka er och
uppfyll jorden och ni skall besitta den. Härifrån leder den härskande driften att fortplanta sitt släkte.
Följaktligen bör lagarna gynna denna önskan. Lagarna skall se till att näringsmedel aldrig saknas, i
vad den ena eller andra har insikt, lust och förmåga till. På detta kommer det an, om folk kan leva
hos oss eller ej. Ingen i världen, tänker så trälaktigt
att han är nöjd att arbeta för andra, utan väntar sig
att få sätta eget bo och gifta sig. Detta kan inte
genomföras i Sverige, ty all jord är intagen och
förvaras under skattemannarättigheter och där alla
näringar är med starka privilegier omgivna.

Folkets olycka kommer av, att våra förfäder
trodde, att riket skulle få för mycket folk, som inte
skulle kunna livnära sig i detta ofruktbara och bergiga land. Efter detta tänkesätt stiftade de sina lagar. Dessa lagar gäller än i dag trots att vi nu
jämrar över för lite folk och försöker hitta alla
möjliga sätt att befordra giftermål, koppympa,
upprätta barn- och sjukhus. Vi har förbjudit folket
att flytta, men inte undanröjt de lagar, som hindrar
dem att bo kvar.
När de gamla ville hindra folkets tillväxt införde man, att det behövdes Befälhavares skyddsoch frihetsbrev för att få företaga sig något Näringsmedel, annars fick de ta vanlig årstjänst. I an
nat fall var de förfallna till plikt, värvning eller
publikt arbete. Att skaffa sig en dylik ansökan kan
vara nästan oöverkomligt på grund av byråkrati
och kostnader i samband med ansökningen.
Lagen borde lyda: att var och en, som äger bevis
om god frejd, har att försäkra sig om Kungl.
Majas Nådiga Beskydd, för all värvning och utskrivning, har öppen frihet att bygga och bo, var
han kan skaffa sig hus och jordägarens tillstånd,
samt söka vilket lovligt näringsmedel han kan,
utan att behöva ansöka om detta.
Enligt sekreterare Runebergs uträkning behövs
4 1/5 kvadrattunnland per huvud i Storbritannien
och Irland, här behövs det 50 kvadrattunnland.
Vårt land tål inte flera hemmansklyvningar utan
man måste skaffa mark på annat sätt, t ex genom
att upparbeta mossar och utmarker. (fortsättning
följer nästa månad).
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Matberedning

det över i andra kärl och blir bäst, om det får stå i
flera år innan det tappas på buteljer. Sedan slår
man på franskt brännvin eller svenskt, som hällts
över något välsmakande t.ex. hallon eller smultron. Man kan också hänga en påse med krossade
körsbärskärnor eller bittermandel, eller vad man
vill. Vinet tar smak.
Har gjort försök i liten skala och har inte råd att
utöka verksamheten. Skulle dock önska att någon
ville prova i större skala, vilket skulle kunna bli
lönsamt.
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Växter

Berättelse om ängsskärans ymniga
växt i Blekinge län
Lindwall, Joh.
1776, sept
BERÄTTELSE OM ÄNGSKÄRANS
YMNOGA WÄXT I BLEKINGE LÄN
Serratula tinctoria Linnei, ängsskär, är en av våra
förnämsta inhemska färgväxter. Färgerierna borde
taga reda på priset och låta Konungens Befallningshavare kungöra detta. Det skulle stimulera
allmogen att skörda och sälja. Detta kan inte skada
bondens äng och barnen kan läras att samla detta
färggräs. Deras lätta fötter skada inte ängen. Boskapen vill inte äta denna torra och sträva växt.
Vinner detta Kungl. Patriotiska Sällskapets bifall uppmuntras jag att meddela andra nyttiga saker, som glömts av allmogen.
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Orter

Försök att tillreda vin av svenska bär Nyheter från orterna om årsväxten
Anonvm
och frukter
Schultz, D V C
1776, sept
FÖRSÖK AT TILREDA WIN AF SWENSKA
BÄR OCH FRUGTER.
Ofta har jag undrat, varför man inte i Sverige tillreder vin av de inhemska bär och frukter som enbär, hallon, lingon, fläder, blåbär, odon och svarta
vinbär m. m. Dessa växer utan skötsel i motsats till
de utländska druvorna. På en del herrgårdar tillreds vin, men resultatet blir ett välsmakande vatten, som inte har någon vinstyrka och snart förstörs och blir till ättika.
Jag vill nu meddela allmänheten min kunskap.
Man pressar ur saften ur bären eller frukterna och
kokar tills 1 /3 är inkokad. När saften svalnat läggs
öljäst i och kärlet täcks med varma täcken. När
jäsningen kommit igång tappas saften på ankare
eller fat. Sprundet sättes löst i tills det slutat jäsa
och täpps då helt till. Efter två, tre månader hälls

1776, sept
TIDNINGAR IFRÅN ORTERNA OM ÅRSWÄXTEN, SÅ MYCKET ÄNNU HUNNIT
INKOMMA.
Här i Leksand har årsväxten varit så ymnig, att
även åldriga personer ej minns så stor Guds välsignelse. Menigheten tror, att Gud, under vår store
Konungs sälla regering, mer och mer förnyar våra
dagar, som de fordom var.
Grödan på Öland är ganska härlig. Men när den
Högste så välsignar landet, blir lantmannen förlägen med sin avsättning. I städerna betalas bara 6
daler kopparmynt tunnan för spannmålen. Och
hur skall det räcka till utskylder och tjänstefolkets
löner?
Biskötseln sprider sig här på orten. Många bönder har redan 10 kupor, som i år varit lönsamma.
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Botemedel

Huskurer
Anonym
1776, sept
HUSCURER
Herr La Marie har med framgång nyttjat medel
mot insektsbett efter en metod som han fatt ur Braminernas medicin och som används i hela Asien.
Den stungne gnids in med kalk. Därefter gnids han
med saltvatten, som förorsakar en jäsning. Han
sköljdes sedan ofta med vatten och var efter ett par
timmar helt återställd.
En man som spottat blod i flera månader efter
ett fall och inte blivit återställd trots läkares olika
ordinationer, blev botad av en bonde. En kalvmage öppnades och löpet siktades med litet vatten. En
tesked löpe blandades med ett glas mjölkvälling,
som intogs tre gånger om dagen i tre veckor. Då
var patienten helt återställd. 4 andra personer är
också botade med samma kur.
Kungl. Patriotiska Sällskapet har till de flesta av
landets stapelstäder utdelat instrument till drunknades vederfiende och dessutom en medalj av 10
dukaters vikt till den, som räddar någon med denna metod.
Den 29 juli föll en man från bryggan i Rhonefloden och fördes bort av strömmen. Han återfanns först efter 3/4 timme och syntes fullkomligt
död. Han fördes till hospitalet och behandlades
med denna metod och efter ett par timmar återhämtade han sig.
Magistraten i Rochelle har låtit dela ut askar
med instrument till den drunknades vederfående.
Tidigare vågade man inte röra en drunknad för att
inte bli pliktfälld, nu utdelas belöningar till dem,
som räddar en drunknad. Skulle personen trots behandling avlida betalas halva summan ut.

välsmakande, vilket är viktigt, då man kan ta från
fästningsgravarna. Salt vatten kan inte renas utan
destillering.
Sätt att bringa hampa till samma godhet som lin.
Koka en lut med kalk, som far svalna. Låt hampan
ligga 24 timmar och sedan kokas 2 timmar. Den
torkas i skuggan och bultas och tillreds som lin.
Sätt att bringa en svensk skinka till samma godhet och smak som en hamburgisk. Skinkan gnides
under 7 dagar med en blandning av salt och pudersocker. De kommande två veckorna gnides den
med salt och salpeter. Sedan röks den över ekved.
Sätt att göra närande mjöl. Herr Parmentier i
Paris har, genom att torka gammalt bröd och sedan
stött det och torkat det igen, framställt ett närande
mjöl. Lite av detta mjölet och lite smör och vatten
kokas till en brödsås, med vilken man underhållit
flera soldater. Mjölet kan sparas i hundrade år om
det skyddas för skadedjur. Parmentier har själv ätit
och inte trots stark rörelse känt sig hungrig.
I Göteborgstrakten har slaktats en oxe, som
vägde ovanligt mycket och var fet. Han hade uppfötts på finskuren vårråghalm och fingröpt havre
och rå potatis. Vattnet han druckit var blandat med
bönmjöl.
0009

Ekonomi

Handelns märkvärdigheter
Anonym

1776, sept
HANDELS MÄRKWÄRDIGHETER
Från Stockholm utskeppades 1775: 30678 tolfter
bräder, 73541 tunnor tjära och beck, 4610 skeppspund koppar och mässingstråd, 223259 skeppsp
järn, 889 skeppsp spik, 3669 skeppsp alun, 10942
tunnor råg, 243 fat öl, 895 stycken sparrar och
bjälkar för en summa av 446692 daler kopparmynt.
Från Göteborg samma varor men även stång0008
Nyttiga påfmtd
järn, manufakturjärn och rökt sill för en summa av
Utdrag ur svenska tidningar
505632 daler.
Moratet
Sill till utrikes orter 73966 tunnor, till inrikes
orter
20627 tunnor.
1776, sept
Från Kristinehamns metallvåg och lastageplats
UTDRAG UR ÅTSKILLIGA SWENSKA
Hult har utskeppats tillsammans 23880 skeppsTIDNINGAR, INNEHÅLLANDE MÄRKWÄRDIGHETER I HUSHÅLLNING, HANDEL, pund.
1775 förtullades i Göteborg 2528 åm brännvin,
NATURKUNNIGHET M M Tidigare sätt att rena
dåligt vatten handlar om kokning och silning. Herr 1230 åm franskt vin, 217554 skålpund kaffeböMonnets sätt är att göra sil-karen högre och spänna nor. Insaltades 112269 tunnor sill varav 630 har
rökts. 1441 fat tran har kokats.
sildukar i tre lager och lägga sand eller kvarts på
dukarna. Sanden bör dock renas med skedvatten
0010
Ekonomi
först. Man kan använda kopparkärl till kokning,
då hettan gör att kopparen inte avger något
Konster och näringar
skadligt. Stillastående vatten som grönskat kan
Anonym
med denna metoden göras
54

1776, sept
KONSTER OCH NÄRINGAR
På Tumba pappersbruk har man gjort lyckade försök att återvinna papper. Man har löst upp gammalt papper och tagit bort svärtan och tillverkat
nytt papper.
Fabrikör Eckerman har gjort färgtryck på bomull med ståltråd. Mönstren är ganska vackra och
tygerna har använts till tapeter på Ulriksdals Lustslott, men kan även användas till kläder.
Från Stockholm hör man med fägnad att från
södra och västra Sverige har köpts mycket svensk
grannlåt. Silkes- och trådblonder, manschetter
och engageanter tillverkade i Vadstena, men lika
vackra som de utländska.
I Strömstad har byggts ett trankokeri och ett
rökhus för sill. Tranen avsätts mest i norr.

kvinnfolk 124 år, 1761 en man 116 år, 1773 en
man 113 år.
I koppor och mässling har 9234 avlidit under
dessa 25 år, i barnsbörd 1194, i okända barnsjukdomar 11997, i kikhosta 3713, kvävda av mödrar
och ammor 607, barnamord 15, mördade 21,
drunknade 543, av hunger 59, varav år 1772 37,
ihjälfrusna 66, omkomna av os 30, självmord 40,
lidit dödsstraff 39, av våda 465.
I Göteborgs stift kallas inte barnen oäkta, utan
födda i oäkta föräldrars säng.

0014

Ekonomi

Fortsättning från förra månaden
Anonym

1776, okt
FÖRSTA ARTIKELN. FORTSÄTTNING IFRÅN
0011
Ekonomi SID 37 AF JOURNALEN FÖR NÄSTL.
MÅNAD.
Sädespriser
Lagen hindrar, att för ett och samma ändamål,
Anonym
nämligen att folket må finna rum att bosätta sig,
1776, sept
förökas och uppfylla jorden, som efter skaparens
SÄDES-PRISER
allvisa inrättning oundvikligen skulle ske. Vår
I Malmö kostade rågen 14 daler, kornet 8,
skattläggning är det kraftigaste hindret för vår
havren 5.
folkväxt. Skatten beräknas på utsäde och den som
I Uppsala kostade vetet 24 daler, rågen 16, kor gjort de största uppodlingarna beskattas hårdast,
net 16, havren 10. Allt i silvermynt per tunna.
medan den som inte skött sin jord beskattas
minst.
0012
Orter
1) All jord skall mätas och skattläggas efter
dess värde.
Sällsynta händelser i naturen
2) Alla allmänningar skall skattläggas.
Anonym
3) Vid skattläggning skall inte avdrag göras
1776, sept
för uppodlingskostnader, utan här ges frihetsår.
SÄLLSYNTE HÄNDELSER I NATUREN
4) Berg, sjöar och klippor skall skattläggas till
Den 5 januari var det lägsta vattenstånd i Mar- lägre skatt än sämsta jordmånen. En insjö kan med
strands hamn någonsin. Likadant var det vid Nya försiktigt fiske föda ett par hushåll och inte som nu
Elfsborgs lilla hamn.
bli utfiskad av alla.
Sedan nyårsdagen har sillen gått till i StrömSvårigheten blir att rätt bedöma jordmånen.
stad. Ett fartyg med 500 tunnor avgick till Irland. Lantmätarnas kunskap blir ännu viktigare, men
många jordar är redan uppmätta och geometriskt
0013
Folkmängd avfattade, så de behöver bara prickas av. Aven
Kammar- och Uppbördsverket får större arbetsUnderrättelser tillhörande
börda, då det blir fler jordägare. Men det arbetet
Tabellverket
kan förenklas.
Man skulle få jorden välskött och inte behöva
Tabellverket
se de stora vanskötta arealer, som nu finns. Flera
1776, sept
kunde dela på jorden och hävda den mindre areaUNDERRÄTTELSER TILLHÖRANDE
len så väl, att de klarar sig på den. Ju mer folk och
TABELLWERKET. EFTERRÄTTELSE OM
näringar tillväxa uppstår nya och obekanta näTABELL-WERKET I ELFSBORGS LÄN FÖR
ringsmedel. Penningrörelsen och finanserna regÅREN 1749-1773
lera sig själva. Kronan tjänar skatt på de otaligt
Födda 99089, döda 84773, vigda 23920, upplösta
flera mantal som fas, dels av allmänningarna och
äktenskap 22519.
Vart 71:sta barn var oäkta, vart 36:e dödfött, dels av enskildas ägor på utmarker, som tidigare
vart 40:de tvillingar. Äldsta kvinnfolket var år varit oskattade.
1758 122 år, äldsta mannen 1757 112 år, 1754 ett
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001 5

Matberedning

Rot, varav stärkelse kan tillverkas
Anonym

tolfte kornet, mest efter askan och fårgödseln,
sämst efter boskapsgödseln. Uppmuntrad fortsatte
jag arbetet och sådde flera tegar med havre. Fortfarande växte det bäst, där askan varit. Jag ömsom
harvar och krokar och beströr med aska och påför
dikesjorden, sedan sås med stritt korn. Försök med
kalk gav inte så bra resultat. Ju mera mossen tagit
röta och ju djupare jordmånen är, dess bättre
skörd. Jag odlar både vår och höstsäd. Även potatis, kål, kålrötter och bönor växer bra, men för
långt bort för att det skall vara lönsamt. Lin växer,
men tar mycket röta. Vartannat år rensas diken, då
mullvadar och vattensorkar fyller igen dem. Endast riktigt torra somrar är dikena torrlagda. Tegarna är fortfarande i gungning, som känns när
man kör på dem. En åker, som varit sådd i 4 år, lades till äng och gav gott hårdvallshö. Den första
tegen börjar bli för fet, där trivs nässlor och målla.
Jag tog bort det översta lagret

1776, okt
ANGÅENDE EN ROT, HWARAF
STÄRKELSE MED FÖRDEL KAN
TILWERKAS.
Denna ört, Arum macultum, prästkavle eller Arons
ört finns på sumpiga och flugrika ställen. Den
växer sparsamt i Sverige och odlas i trädgårdar
som läkeväxt. Skulle man fa en större tillgång,
kunde man fylla hela landets stärkelsebehov utan
att härtill behöva ta vete. Den förökas genom sådd
av frön eller genom rötter och har inte stora krav på
växtplats.
Rötterna tvättas och läggs i vatten under 12 dagar. Vattnet byts varje dag. Rötterna stötas och
överhälls med vatten, som tas tillvara. Detta upprepas och slutligen har man en fållning på botten
Matberedning
av vattnet, som är stärkelsen. Den är fortfarande 0017
skarp och förorsakar bläddror på händerna, vilket
Rön om potatis
kanske är dess medicinska kraft. Stärkelsen måste
uppröras tills den blir ren, då den torkas. Torkade Skytte, C B
rötter ger dubbelt så mycket stärkelse som färska.
1776, okt
RÖN MED POTATIS OCH ERDACKERN
0016
Odling Det är känt att man av potatis kan göra nyttigt och
bröd, pannkakor m.m, som gemene man
Beskrivning hur en bränntorvsmosse smakligt
nyttjar. Men den kan också ge stärkelse och mjöl,
blivit förvandlad till åker
vilket är mindre känt. Det är svårigheter att blanda
Schotte, T M
potatisstärkelse eller gryn till en smidig massa. Det
är viktigt att de söndergnides och siktas. Man kan
1776, okt
göra
sagogryn genom att blanda stärkelse med
BESKRIFNING HURULUNDA EN BRÄNNEvatten och färga med berberissaft. Koka över vatTORFSMÅSE BLIWIT FÖRWANDLAD TIL
tenbad och driva massan genom en sikt. Grynen
ÅKER UTI ELFSBORGS LÄN.
Det har ansetts kostsamt och svårt att uppodla torkas och används som sago.
En sämre sort men smaklig, görs av kokt potatis,
mossar, som innehålla brännejordstorv. Men med
hushållslärans tilltagande är man numera angelä- som stötes och blandas med vete eller korn-mjöl
gen om att på rätta sättet göra denna jordmån frukt- till en fast deg. Den hackas till gryn och torkas.
bärande. Jämför man att bryta stenburen mark och Ger soppor en simmighet och är tjänligt till
att arbeta med mossar är det mindre kostsamt med arbetsfolk. En finare stärkelse får man genom att
mala eller riva rötterna och hälla vatten över.
mossen, vars jordmån varje år förbättras.
En nackdel med potatis är att den är svår att förMin mosse var beväxt med vitmossa, hjortron,
björkbuskar och var 2 1/2 till 5 alnar djup med vara under vintern. Den tål inte köld. Därför bör
grov, vit sjösand i botten. Ytan korsades av två man ta undan sättpotatis på hösten och tillreda
gamla diken och mossen var alltid vattensjuk. Tro- gryn av resten.
ligen har här varit sjö i forntiden, sedan trädbevux- Erdackern, som lovar ännu bättre skörd än potaet kärr, därav alla gamla trädgrenar som fanns ett tis, blir som bäst efter 2-3 år. Den ger mer stärkelse än samma mängd potatis. Vid torkning blir
stycke ner i marken.
Första året dikades och höggs alla tuvor av. När erdackern snabbt torr och behåller sin färg. Detta
jag året därpå skulle så, fann jag marken stenhård. gör inte potatis.
Erdackern behöver inte samma skötsel som poJag vågade bara så en liten bit med havre, sedan
tatisen
och är lättare att hantera. Men både potatis
jorden körts med järnharv och gödslats med aska
och erdackern borde odlas mer, nu när sädesprioch olika djurgödsel. På hösten kunde jag skörda
serna stigit.

0018

Nyttiga påfund

Botemedel mot svarta myror
Hisinger

marknad här. För en del år sedan sände jag en låda
venediska gevär till riksrådet Ekeblad, som skulle
tjäna till modeller.
Redovisning av sill och tran ifrån Marstrand.
Kummelfisket vid Styrsö nära Göteborg har även
i år givit god fångst.

1776, okt
BOTEMEDEL EMOT SWARTA MYROR PÅ
FRUGTTRÄD
Man lägger fårspillning vid trädroten och trampar
till. Vid flera försök har det lyckats att fördriva 0022
svartmyror. Om någon med trädgård ville göra Brev från Öland angående
försök med detta, bleve det till nytta vid frukthushållningen och årsväxten
trädsskötseln. Jag tror inte detta kan skada träden.

Orter

Lindström, Jonas
0019

Nyttiga påfund

Beprövat botemedel mot rotmask
Anonym
1776, okt
BEPRÖFWAT BOTEMEDEL EMOT
ROTMASKEN
Ett par dagar innan man skall så råg, bör man lägga utsädet i ett kärl och varva med sönderskuren
vitlök. Detta är en beprövad metod i Finland, som
borde få efterföljd.

0020

Botemedel

Upplösande plåster mot svullnader
Anonym
1776, okt
UPPLÖSANDE PLÅSTER EMOT
SWULNADER
Sönderstöt lika mycket Gummi Ammoniacum och
Sagapenum. Smält och häll på ättika. Silas i
hårsil och kokas tills fuktigheten avdunstat. Tillsätt Antimonium. Lägges på skinn och så stort att
det täcker svullnaden. Var fjortonde dag kan ett
nytt plåster sättas på. Det uppstår blemmor under
plåstret och runt om. Blir de för besvärliga avtages
plåstret och päronblad lägges på. Man har fördrivit vattenaktiga växter, benväxter (melicens,
ganglions) halsväxter och andra lymfatiska svullnader.

0021

Handelns märkvärdigheter
Anonym

Ekonomi

1776, okt
BREF IFRÅN ÖLAND ANGÅENDE
HUSHÅLLNINGEN OCH ÅRSWÄXTEN
DÄRSTÄDES
Sedan storskiftet infördes har jordbruket fått nytt
liv. På 6-8 år har mer uträttats än under deras fåders tid. Trångboddhet är ett problem. Inom var by
odlas nog åker. Ängen är skarp och svag och kan
svårligen avstängas från åkern i brist på träd och
sten. Skulle man gärda mellan åker och äng, vore
arbetet odrägligt och nyttan ringa.
Åkerns uppodlande består av den gamla ängens
upprustning. Att göra äng av åker är inte längre
vanligt.
Här bärgas lite hö och man får fylla på med
halm, vissa år t.o.m. takhalmen. Korn och vete
trivs här och anses ha den bästa kvaliteten i landet.
I år var skörden så stor, att 1/3 fortfarande står ute i
brist på husrum. Jag tror att med åkerbrukets stadga och utveckling, kan man med Guds hjälp vänta
sig större kvantum spannmål.
Byordningen är fastställd av både Häradsrätten
och Landshövdingeämbetet med råd om bästa förbättringar, men de efterlevs inte, utan grannarna
anklagar varandra och de har svårt att hjälpa varandra. Den bästa drivfjädern att förbättra spannmålsavkastningen vore att få säker avsättning och
bra betalt.
Hemmansklyvningen blir skadlig om den ger
för små lotter, inte mindre än 1 /4 får det bli. Skiljemur mellan byarna skall upprättas med dubbelt
stängsel, men inget mellan grannarna. Tyvärr har
dessa stängsel kort livstid och måste lagas, om
man inte har tillgång på flissten.
Artikeln slutar med tabeller för utsäde och
skörd 1757-1776.

1776, okt
HANDELNS MÄRKWÄRDIGHETER. UTDRAG
0023
AF ET BREF IFRÅN EN RESANDE SWENSK,
TILL DES MÄN I STOCKHOLM, OM
Underrättelser
TUNISISKA HANDELN
ket
Det borde vara möjligt att sälja svenska produkter
här, hitförda på svenska skepp. Har sett en ladd- Tabellverket
ning svenska bräder. Har sett gevär från Venedig
av dålig kvalitet. Svenska gevär skulle ha en

Folkmängd

tillhörande Tabellver-
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1776, okt
UNDERRÄTTELSER TILHÖRANDE
TABELL-WERKET
I Visby föddes 118 barn, av vilka 8 var dödfödda,
116 personer avled.
I Kristianstad föddes 1775 71 barn och 91 personer avled.

0024

10) Ett hinder i alla näringsfång är de böcker
och skrifter, som bara påvisar de lyckade experimenten. Därför uppmanar Journalen sina läsare att
även berätta om de misslyckade försöken, så att
man inte behöver göra om misstag, som redan begåtts.
11) I samma avsikt bör även våra skrifter gran
skas.

Kungörelser

Hushållningsbrev till Kungl. Patriotiska Sällskapet om Journalens bästa
inrättning

0025

Husdjur

Berättelse om den isländska fårsköt
seln

Anonym

Barchaeus, A G

1776, okt
BREF TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET OM JOURNALENS BÄSTA
INRÄTTNING
Hushållningsjournalens utgivande är ett viktigt
steg för att främja upplysning till allmänt gagn.
Jag är själv andre upphovsmannen till detta ädla
och fruktbringande sällskap.
Planen, att ge möjlighet att inkomma med skrif
ter under eget ansvar, bör framlocka månget som
inte tidigare visats. Många är så sedesamma, att de
misstror sig att ha något av värde att visa, om ett
helt sällskap skall stå bakom. Tidigare veckotidningar har en myndig censur och möjlighet till
anonymitet uteblir.
1) Den som vill lämna skrifter gör det under
adress Kungl. Patriotiska Sällskapet eller dess
sekreterare och behöver inte sätta ut sitt namn.
2) Alla skrifter författade av Sällskapets ledamöter införs utan namn.
4) Granskning av artiklar, som införes i
Journalen.
5) Den som behöver hjälp med stilen och
skriv-sättet far det, utan förvandling av
meningen.
6) Huvudämnena skall vara jordbruk, fiske,
bergsbruk, konster och handel. Andra nyttiga artiklar för den allmänna hushållningen införes också, t.ex. uppbördsverket, försvarsverket, politik i
land och stad.
7) Moraliska ämnen utesluts inte heller t.ex.
uppfostringsfrågor, rättvisefrågor och sambandet
mellan medborgare.
8) Kungl. Patriotiska Sällskapet består till
större delen av ansenliga ämbetsmän i riket. De
kan inte föreställa sig att andra tjänstemän skall
miss-tycka, om vissa menlösa händelser i
förvaltningarna beskrivs. De, som andra, lära så
länge de leva och bör veta vad som händer.
9) Många av Rikets Ständers Deputationer,
som utarbetat memorial och betänkande når inte
ut till allmänheten. Nu finns den möjligheten i
Journalen.

1776, nov
BERÄTTELSE OM DEN ISLÄNDSKA
FÅRSKÖTSELN, UPSATT AF HERR
THEODOR TORODDI, ISLÄNDARE, SAMT
FÖRSWENSKAD OCH INSÄND AF A G
BARCHAEUS
Fiskeri och boskapsskötsel har sedan urminnes tid
varit betydande näringsgrenar på Island. De har
skötts med mer eller mindre framgång genom tiderna, men nu är särskilt fårskötseln framgångsrik. Hemligheten är att fåren liksom hästarna
vistas ute hela vintern och måste söka föda på den
snötäckta marken. Två patriotiska män har skrivit
om fårskötseln i Spanien, där man flyttar schäferi
erna upp i bergen under den varmaste årstiden. Få
-ren tål kyla bättre än värme. På Island hade
redan de första innebyggarna upptäckt att fåren i
fjällen blev de fetaste. I september slår sig flera
socknar ihop och driver fåren ned till bygden, där
danska handelsmän väntar och då man även
slaktar.
Man delar återstoden av hjorden i 4 delar och
sköter varje del litet olika. Herden leder ut fåren
och ser till att alla har en snöfri fläck att äta från.
Lammen får vara ute fram till jultid, men sedan
brukar de inte klara sig om vintern blir sträng.
Även svaga vuxna djur tar man in, om man märker
att de magrar. Det går nämligen åt tredubbelt foder, att få dem feta på nytt. Det anses fördelaktigt
att lägga sig till med gällgumsar både för ullen och
köttet och för att de inte behöver så mycket hö.
En bonde äger 100-500 får ibland upp till 1000.
Den är fattig som bara har 60. Springtiden infaller
i december och lammen födas efter 140 dygn. Vid
midsommar tar man lammen från tackorna. På
Island faller sällan så mycket snö, att fåren inte
klarar sig ute. Ett större problem är om det blir
skare. Den isländska fårskötseln skulle kunna dri
vas mycket högre, om man skaffade dugligare
avelsdjur.
Om man jämför fårskötseln i Sverige är den
isländska att föredra. Underhållet med hö och hus
är inte stort.
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0026

Hushållning

Granskning av fördomar i hushållningen
Anonym
1776, nov
GRANSKNING ÖFWER ÅRSKILLIGA
FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN
Från det jorden skapades har olika meningar hysts
om bästa utvägen i olika ämnen. Men själva Adam
tog fel.
1) Att medel borde vidtagas att i Västerbotten
och Lapparnas ödemarker göra upp odlingar, genom förskott från kronan.
2) De skulle göras till skattehemman för sig och
sina efterkommande. Det skall inte bli frälsehemman eller säterier, då dessa liksom boställen sköts
sämre och inte ger riket den frukt, som de borde
och kunde.
3) Bruk av hästar är dyrare i inköp och läckra i
födan och svaga i bruket, varför oxar är att rekommendera.
4) Att ägaren till stora gods inte har samma vård
om sina ägor, som den som har dem under ögonen.
Därför borde de stora godsen delas.
Om dessa principer skulle följas blev riket i
längden många gånger mer skadat än av alla våra
misslyckade krig, således förvånas man av nödvändigheten att behöva svara.
1) En klok och erfaren lantman börjar aldrig
med en uppodling, som kostar mer än den lönar
sig. Han odlar alltså det som är lättast och sedan
kan det vara dags att gripa sig an svårare och mindre lönande uppodlingar. I de södra provinserna
finns fortfarande mycket mark, som utan alltför
mycket besvär kan angripas. Det är en grundsanning att landet är folkfattigt. Men om människorna
är utspridda blir det svagare och mindre idogt. I
ödemarken finns inga kyrkor, präster, läkare, apotek eller städer utom på ofantliga avstånd och inga
vägar, utan man får gå till fots. Att odling sker i
norr är önskvärt, men det skall vara de som redan
finns där, som utökar sin areal.
3-4) Boställen för officerare kan inte ligga i städerna och många boställshavare sköter faktiskt sin
gård väl. Vad gör en skattebonde för storverk? Det
är adeln och ståndspersonerna som uppodlat landet. De tillhåller arbetsfolket att göra gagn. Bonden lär sig förbättringar vid godset, som han kan
ha nytta av. Bonden avpassar sin tid, har han
mycket att göra arbetar han, har han litet att göra
minskar han arbetstiden. Om bonden håller dagsverksdräng eller betalar så mycket mera i skatt
kommer på ett ut. Han kan dock ha nytta av honom morgon och afton. Frälsebonden som är omtyckt ärvs av sonen eller mågen. Ar han av annan

beskaffenhet, är det nyttigt för riket, att han fås
från gården. Här talas om att bonden skall äga gården för att sköta den bra. Det är tvärtom, att han då
blir orkeslös och lat. Han sitter ju ändå på gården.
Hälftenbrukaren räknas inte som skadlig, vilket
han inte heller är. Hälftenbrukaren och jordägaren
delar på utsädet. Brukaren sköter jorden och skördar, sedan delar man.
Om en människa uträttar fyrdubbelt genom flit,
förbättrade redskap och starkare dragare, gör hon
staten och sig själv samma nytta som 4 utan att
med föda och kläder kosta för fyrdubbelt. 3 karlar
vid ett vals- och skärverk sönderdelar lika mycket
järn, som 200 personer skulle göra med handkraft.
3 karlar vid en stångjärnshammare smider ut lika
mycket järn som 100 personer skulle göra för
hand. Vid en väl ställd kvarn mal 1 karl lika mycket som 50 på handkvarn.
Utländska bönder har starkare hästar och utnyttjar redskap och blir på så sätt lönsammare för
staten än svenska. Det går ej för bonden att bara gå
och påta i jorden. Således följer att bönder och torpare, som göra arbete åt jordägare är nyttigare än
torpare som betalar för torpet. Torpfrihet borde
förbjudas. Små hästar borde släppas på skogen eller dödas som ormen var man påträffar dem. Men
oxens långsamhet förspiller tiden och kan inte rekommenderas. I Danmark fanns en lag att en
hingst inte får gå lös efter påsk om han inte är värd
24 riksdaler. Detta torde lagt grunden till de stora
och sköna hästar landet kan exportera.
Man bör kräva mer arbete av bönder och torpare
för att förbättra landets utkomst.
0027

Husdjur

Orsaken varför man i Dalarna kan
lägga åtminstone dubbelt större lass
efter en dragare
Nordwall. Jonas
1776, nov
ORSAKEN, HWARFÖR I DALARNA,
NORRLAND OCH FINLAND KAN LÄGGA
ÅTMINSTONE DUBBELT STÖRRE LASS
EFTER EN DRAGARE, ÄN I DE SÖDRA
RIKETS LANDSKAPER.
I norr använder man bara en häst, när sörlänningen
har två. När man inser vad en häst fordrar i underhåll, inser man snart vinsten. Det påstås, att norrländska hästar är större och starkare på grund av
klimat, foder och någon annan okänd orsak.
Djur som uppföds i hårt klimat är alltid mindre
och svagare. Vad beträffar fodret, vet var och en
att det är fetare i söder. Dock kan bärgningssättet
påverka kvaliteten. I Finland slås höet tidigt på
morgonen, när daggen ännu ligger. Sedan använ59

der man dagen till att vända och breda ut gräset så
att det torkar så fort som möjligt. På aftonen sätts
höet i hopar, så att det skall skyddas, om det kommer regn. Höet lakas inte ut av regnet och daggen.
Man räknar att 2 lass hö, som räknas gå åt till en ko
över vintern, ger så många lispund mindre smör
om året, som det legat utbrett under nätter. Får en
häst dåligt hö blir det en halv häst till jul och korp
-mat till våren, om han skall dra lika mycket, som
den som får gott hö.
I norr används långa slädar med breda medar,
vilket underlättar färden över lös snö. Vägarna
sparas också och framför allt kan man ta tyngre
lass. I norr vårdar man sina fålar väl. Stona sparas
från hårt arbete under dräktigheten och får den
bästa föda. Fölen vårdas ömt och sätts inte i arbete
förrän vid fyra års ålder. De gör sedan tjänst i 30
år.
Även oxar i norr drar åtskilligt tyngre lass än de
i söder. Den viktigaste orsaken är, att i söder använder man ok och i norr bogträ. Oket skadar oxens hals och förlamar honom. Redan romarna
använde ett slags bogträ både för oxar och hästar.

I Savolax, där man har lite kreatur och fisk, odlas
med fördel små s.k. finska bönor. Denna sädessort
göder kreaturen bättre än annat. Det gäller att så ti
digt. Visar sig inga plantor inom rimlig tid, körs
åkern igen och harvas.

0028

Medel att förvara ägg

Orter

Beskrivning över Nybergs uppodling
Anonym
1776, nov
BESKRIFNING ÖFWER NYBERGS UPODLING
I STOCKHOLMS LÄN, FRÖSÅKERS HÄRAD
OCH HARGS SOCKEN På frälsegården under
Hargs bruk fanns ett stort kärr. oländigt och
sankt, som nu är uppodlat.
Det första som gällde var att få ett avlopp. På ett
ställe var berg i vägen. Man eldade då mellan bergen och släppte sedan på vatten och berget sprack
och kanalen kunde utvidgas. Sedan följde dikning
och rothuggning. Efter plöjning med dragare såddes kom och blandsäd och även råg. Skörden gav
13-14:de kornet och gott halmfoder blandat med
tåtel. Detta lyckade resultat har inspirerat andra i
trakten till nyodling.
När sädesbrodden kommit upp vältas åkern, så
att jorden packas och musten stannar i jorden. Efter en tid förvandlas den mossblandade gyttjejorden till svartmylla.

0030

Botemedel

Beprövat medel mot bröstvärk i
Frankrike
Anonym
1776, nov
ET I FRANKRIKE BEPRÖFWAT
BOTEMEDEL EMOT BRÖSTWÄRK
Tag en stor kopp linfrö och hälften så mycket lakrits, jämte russin och vatten. Låt koka tills hälften
kokat in. Blanda kanderat socker och några skedblad arrak eller brännvin samt ett skedblad ättika.
Attikan slås i när brygden skall användas, annars
skämmer den det hela. På 3-4 dagar botas den hår
daste bröstvärk.

0031

Matberedning

Anonym
1776, nov
MEDEL AT FÖRWARA ÄGG
Skottarna förvara ägg genom att koka dem 1-2 mi
nuter, så att en hinna av äggvita bildas och
hindrar förruttnelse. Doktor Reaumur i Frankrike
rekommenderar en fernissa att måla äggen med.
Denna metod är kostsammare.

0032

Orter

Brev från Jönköpings län om
års-växten
Barek, H

1776, nov
BREF IFRÅN JÖNKÖPINGS LÄN OM
ÅRSWÄXTEN M M
Bexheda pastorat är bergigt och stenigt, men med
rika lövängar och små bördiga åkrar och många
fiskrika sjöar. Det finns också olika metaller i bergen. Aspheda och Kaftorps socknar har genom sin
nära belägenhet till Ädelfors och Paulströms bruk
0029
Odling goda möjligheter till körslor och avsättning för
sina produkter.
Sätt att plantera finska bönor
Utsädet i prästgården är litet och här sås höstWeber
råg. Här krävs goda dragare och skickliga körare,
1776, nov
som kör lika djupt överallt. En rätt ställd ärjkrok
FÖRDELAKTIGT SÄTT AT PLANTERA
och en god bill fordras. Här harvas vår och höst.
FINSKA BÖNOR
Tillräcklig och god åker ger nog halm och ängen
är av mindre betydelse, trots att det heter, att äng
60

är åkers moder. Eklöv och asplöv skördas på försommaren och ger ett gott tillskott.
Svedje är överallt brukligt och här skulle bli
ödemark om det förbjöds. Det sås bara en gång på
svedjeland. Fällehalmen är mycket bättre till taktäckning än råghalm, särskilt vid brist på näver.
Den krävs dock vid foten och på ryggningen.
Stenbrytning ökar mycket, men inte dikningen
utom vid prästgården. Någon större försäljning av
spannmål förekommer inte. Däremot säljs oxar till
Eksjö och Vimmerby. Smör, ost, talg, fläsk och
kött förs till Karlskrona 14 1/2 mil bort. Kräftor
härifrån säljs med god vinst. 35 tjog för 3 daler sil
vermynt.
Hästaveln är svag. Biskötseln ökar.
Folket på trakten är renligt, snyggt och sparsamt. De bygger i två våningar och spar taktäckning. Lever på bröd av ren säd. Om den föreslagna
köpingen vid Vetlanda gästgivargård kommer till
stånd blir det en stor förmån för orten. Vädret har i
år varit härligt. Årsväxten är god, dock slog ärterna fel. Även kål och rotfrukter är dåliga. Inte heller trädfrukten är särskilt riklig.
Mullvadarnas antal har ökat, trots att man
släppt ner kräftor i deras bon, vilket gjort att de i
alla fall flyttat på sig.
Här saknas, liksom i hela Växjö stift en barnaskola, där barnen kunde lära läsa och lära sina
kristendomsstycken utantill. Jag vill, men förmår
inte av egna medel inrätta den.

0033

Arbetsmetod

Konster
Anonym
1776, nov
KONSTER M M
De la Folie, ledamot av akademien i Rouen har
upptäckt ett sätt att bronsera järn. Godset smetas
in med vax och hålls över elden och får en starkare
lackering än det man kallar brons. Om man istället
för vax använder Sperma ceti blir lackeringen
kopparfärgad. Skulle kunna användas vid tillverkning av de ståltrådstyger, som tillverkas i Norden.
De rostar inte och skadar inte tyget.
Den starkaste bronseringen får man genom att
gnida med en oxklöv och lite olja. Ar järnstyckena
stora kan man värma dem röda och lägga dem i
linolja eller andra oljor. Detta ger ingen glans men
bevarar mot rost. Detta är särskilt lämpligt för bultar, som sammanbinda stockar och trävirke på
skepp. Takplåtar, rännor och andra järn, som sitter
ute i det fria bör tillredas på detta sätt.

0034

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Patriotiska Sällskapet
1776, nov
BERÖMLIGE GERNINGAR UTUR DAGLIGT
ALLEHANDA
En gammal soldat hade blivit dömd till höga böter
för ekonomiskt brott. Han kunde inte betala utan
böterna gjordes om till kroppsstraff. Soldaten
kunde genom sjukdom inte utstå straffet och försökte rymma för att undkomma. Domaren i orten
betalade hans böter med en förmaning att i fortsättningen ställa sig lagen till efterrättelse. Detta
är inte den enda gången denna domare visat ädelmodiga gärningar. Denna häradshövding blir högaktad för sina gärningar både i trakten och vid det
regemente, där soldaten tjänar.
En fattig studerande, som hos de förmögnare
sökt ffi låna till sina studier vid akademien, hade
nästan givit upp sina planer, då ett par bröder av
utländsk härkomst pantsatte sina små gårdar och
lånade honom pengar.

0035

Husdjur

Undersökning om renskötseln i
Sverige
Gadd, Pehr Adrian
1776, dec
UNDERSÖKNING, OM REN-SKÖTSELN I
SWERIGE KAN UTWIDGAS UTOM
FJÄLL-BYGDEN
Renskötseln borde utökas i Sverige och inte bara
förbehållas våra fjällmän. Även i våra norra
skogstrakter skulle renskötseln kunna bedrivas.
Förutsättningarna är om renmossa finns att tillgå i
skogstrakter och om renar kan äta andra växter,
om skogsbygdens redan vidtagna näringar inte
skadas.
Om sommaren äter renen gräs och samma växter som lår. Renmossan, som är renens vinterföda,
finns i stora mängder ned till Dalarna. Renarna i
skogstrakterna trivs väl och blir oftast större än
fjällrenarna. Under sommaren går de på bondens
vanliga beten. När vintern kommer sätter man en
renklocka på någon av de äldsta renarna, som sedan leder hela flocken till en poronpelto, en renha
ge, där de vänjer sig vid folk. Har man ffi renar
stannar de i renhagen hela vintern och födas med
hopsamlad renmossa. Har man många renar, tjudrar man en ren med klocka om halsen, vid ett
ställe med god tillgång på mossa och den övriga
flocken stannar kring ledarrenen. Varje dag ses de
till av människor och vid svåra vargår vallas de
hela tiden. Renarna kalvar i maj och då kan vädret

tiklarna vid varmare väderlek. Åkern skall alltså
inte köras för mycket, då näring går bort och jord
-en blir mager. Man skall lägga ett lager kalk eller
kalkmärgel över åkern, som hindrar, att när daggen torkar, även nyttiga partiklar försvinner med
luften. I mycket sönderdelad jord når värme och
kyla växternas rötter, som skadas. Rotmasken
trivs inte i lös jord, medan bladmasken trivs i sur
jord. Många sår på våren, utan att ha kört åkern på
hösten och får ett bra resultat.
Orsaken till att man kör åkern är, att den skall
hållas fri från ogräs, att den skall vara lös så att
växternas rötter lätt skall fästa sig och utvecklas
och att den syra som bildas under våren skall avdunsta. För att tillreda jorden räcker med två körningar. Första trädningen på våren och sedan
snedningen på hösten.
I Uppland brukas ibland, att på våren köra åkern
och sedan harva och så och harva igen och välta.
Snedningen på hösten skall ske sent, så att ogräset
ej växer till. En del påstår dock att snedning efter
Mikaeli ej ger tillräcklig must i jorden. Skall dessa
båda körningar räcka, skall redskapen vara de rätta. Trädningen utförs med plog och snedningen
med trästock. Plogen går djupast och når ogräsröt
-tema.
Vad är orsaken till vårt vårdslösa sätt att sköta
0036
Odling
åkern?
Erfarenheter byggd på kemiska och
1) att man gör som tidigare generationer gjort.
ekonomiska grunder rörande åker- Ståndspersoner har inte brytt sig om sina åkrar,
utan lämnat dem till vårdslösa fogdar och inspekjordens bästa tillredande
torer. Bonden har skött sin åker, som han sett herr
Anckarström, Jacob Johan
-gårdens åkrar skötas.
1776, dec
2) att vi haft dåliga redskap. På varje hemman
ERFARENHETEN, BYGGD PÅ CHEMISKA
borde finnas plog, trädstock, årder, mullplog,
OCH OECONOMISKA GRUNDER, RÖRANharv, sladd och vält, alla rätt inställda.
DE ÅKERJORDENS BÄSTA TILREDANDE
Ett bra sätt att skaffa sig en större gödselsamOCH BESTÅENDE, SAMT REDSKAPEN
ling är att bygga fähuset på höga grundstenar och
OCH ET FÖRDELAKTIGT SÄTT AT FÅ
lägga syllama på. Båsen byggs och båsbotten fylls
MYCKEN OCH GOD GÖDSEL, UPGIFWEN
med torv eller lätt jord. Urinen rinner ner i jorden
Det påstås allmänt att lanthushållningen är den
och djuren ligger torrt. Gödseln faller på ett par
svåraste vetenskap och att ingen blir fullärd. Detta plankor och körs ut genom en dörr på gaveln. Efär utan riktig grund. Ty inte skulle Skaparen ha
ter en tid byts jorden.
ålagt människorna åkerbruket, som dess främsta
näringskälla, om man inte genom flit och upp0037
Odling
märksamhet skulle lära dess hemlighet.
Trädgårdsmästaren har lättare, genom att han Om jorddammars fördelaktiga
har en mindre jordlott, som han kan vattna och anläggning
sköta, medan åkermannen inte kan råda över väder
och vind. Jag vill dock bevisa, att åkertillredning Anonym
en inte är så konstig, om man bara förfar efter ke- 1776, dec
OM JORD-DAMMARS FÖRDELAKTIGA
miska grunder.
Under våren och sommaren drar luften till sig ANLÄGGNING, SAMT NYTTAN DÄRAF TIL
näring ur jorden, mer ju lösare jorden är. Havet OLÄNDIG MARKS UPODLING, OCH FISKdrager till sig partiklar, som en saltmagnet då den PLANTERING
är kallare än jorden. Senare återlämnar luften par- För några år sedan gjordes en damm på 4 1 /2 tunnlands vidd på en mossbelupen äng. Genom två
på fjällen vara för hårt för de nyfödda. Skogstrak
tens varmare klimat skulle passa bättre.
Skall rennäringen i skogsområdena lyckas får
den inte inkräkta på åkerbrukarens vanliga arbete.
Ett bolag, som anställer skogslappar som vallhjon,
bör bildas. Detta praktiseras redan på flera platser i
Jämtland. Bonden äger renen och betalar 8 öre per
ren till lappen. Mjölken och osten tillhör lappen,
men han kommer ofta till bonden, som han räknar
som sin husbonde och får mat och brännvin. Såda
na bolag finns i Spanien vid schäferierna. De
sköter fåren efter bestämda villkor. Inrättades
dessa bolag i Sverige, kunde vem som helst äga
renar. Bonden kan få en extra förtjänst att under
vintern sy handskar och skor av renskinn.
Tillägg. Samojeder, Tunguser, Koraker,
Ischucktser och Indianer i Nordamerika håller renar. De använder den både till drag- och riddjur.
De använder däremot inte mjölken. Under halsen
på renen sitter långa hår, som spinns till en art ka
melgarn och stickas till vantar och mössor.
Landshövdingen i Uleå Carl Magnus Jägerhorn
har underrättat mig om att på havsön Carlön i
Bottniska viken finns 300-400 renar, som sköts av
en lapp och hans hustru.

'62

stora diken på sidorna erhölls jorden till vallen,
som lades lös. Torv från 1 alns djup användes till
vallens beklädnad.
Dammen rundades på insidan till två halva paraboliska linjer, som möttes vid vattnets utlopp,
medan utsidan var rak. Dammen var alltså bredast
på mitten. Dammen anlades på hösten och vattnet
frös. Dammen har aldrig läckt. Det tog nio dagsverken att bygga den. Vattnet skulle användas att
bevattna gräset. Detta misslyckades.
En annan damm byggdes och där planterades
ut 2000 rudor. De fångades sedan ganska feta.
Små kärr och dälder bör nyttjas till sädesväxt och
fiskodling. Men landet bör också utdikas, mossan
avbrännas och jorden röjas för att först under en
del år så havre och sedan göra fiskdamm.

0038

0041
Matberedning

Anmärkning vid sättet att tillverka
vin
Anonym
1776, dec
ANMÄRKNING WID SÄTTET AT TILREDA
WIN AF SWENSKA BÄR OCH FRUGTER,
INFÖRDT I SEPT. MÅNADS JOURNAL
Vin får inget kallas, som ej är tillrett av druvsaft,
som självjäser. Andra frukter och bär, som måste
urlakas med hjälp av vatten och tillsättas med jäsämne, borde kallas dryck, eller som engelsmännen kallar det cider, när det är gjort av äpplen eller
päron.
Jag har gjort försök med hallon, som har söt saft
och jäser av sig själv men fått ett ofullkomligt vin.
Vinbär skulle också kunna tänkas, om man får
dem billigt. Enligt Schultzes förslag skulle man
koncentrera saften genom kokning och tillsättning
av jäst. Men denna dryck kan man inte kalla vin.
Jag har gjort försök med svarta vinbär, vilka kros
sats och fatt jäsa utan tillsatser. Denna dricka är
god. De utpressade bären påfylls med öl eller
svagdricka.
Jag har bryggt dricka av enbär, genom att hälla
kallt vatten på. Vörten kokas och sedan görs som
vanligt med dricka. Svavlingen tillgår på det sättet, att man sätter svavlet över eld utan att det bör
jar brinna. Linnetyg dras genom svavlet och
hängs på en ståltrådskrok ned i kärlet och
antändes. Ty-get tas bort, när svavlet brunnit av.

0039

Byggnation

Underrättelse om slagghusbyggnad
Anonym

1776, dec
UNDERRÄTTELSE OM
SLAGGHUS-BYGGNAD
Man använder de slagg som överallt i Bergslagen
ligger i slaggvarparna. Grunden läggs av gråsten.
Man bygger två brädväggar intill varandra och
häller murbruk, kalk och slaggsten emellan. Dörrar och fönster passas in och när allt torkat tas väg
garna bort. Efter rappning får muren lika
utseende som en tegelstensmur. Där slagg finns är
detta ett utmärkt och billigt byggmaterial.
Man kan också med fördel bygga av slaggtegel,
som blir vid tackjärnsblåsningarna och rinner ner i
formar som tegelstenar. I Falun är en del tvåvåningshus uppförda av slagg.

Byggnation

Utdrag ur brev från af Sillen
Sillen, af
1776, dec
UTDRAG AF ET BERF IFRÅN HERR
CANCELLIE-RÅDET AF SILLEN. RYDA
KONGSGÅRD I UP LAND
Det största byggnadsfel, som begås. är att man
inte bygger källare. Detta leder till skogsbrist och
onödigt arbete. På nästan varje hemman och torp
finns en särskild byggnad som källare. Förfäderna
byggde gärna husen på hälleberget för att spara
jord och där kan ju ingen källare finnas. Ett annat
sätt att slippa öda skog är att bygga källarvalv av
sten och om de inte få rum under huset, så täcka
dem med torv och jord och lämna dem alldeles
utan överbyggnad. Soldaten Erik Pärsson, som är
klensmed från Dalarna och tjänat i Finland
spränger sten och bygger välvda källare. Han har
lärt upp sin son och även andra.

0042

Arbetsmetod

Att sätta gul färg på linne, bomull
och ylle
Anckarström, JJ
1776, dec
AT SÄTTA GUL FÄRG PÅ LINNE, BOMULL
OCH YLLE, UTAN AT NYTTJA ÄNGSKÄR
ELLER BJÖRKLÖV
Polygonum Hydropiper i Linnes Systema heter på
svenska jungfrutvål. Ar en bitter ört, bekant för sin
korroderande kraft och nyttjas i medicinen. Äts
inte av kreaturen. I två vetenskapliga verk beskrivs dess förmåga till att ge beständig gul färg.
Den är billigare än ängsskäran och finns överallt.

0043

Växter

Ur Gazette d'Agriculture
Anonym
1776, dec
UTUR GAZETTE D'AGRICULTURE
Det är bevisat, att champinjoner och murklor är
helt utan näringsvärde och endast belastar magen.
Kan dock förhöja smaken. En skicklig kemist i Paris har bevisat att gamla champinjoner kan ge förgiftningar. De små spindlar, som lägga ägg i
svampen kan ge upphov till dödliga sjukdomar.
Man hinner inte räkna dem som avlider av detta.
Detta antal förökas dagligen, utan att man tager
varning. Om allmänheten ej lyssnar, får man inte
tröttna att varna. Fyra personer i närheten av min
stad åt murklor. Två är redan döda och de andra
två överlever knappast.

0044

Märkliga händelser

Särdeles händelse i naturen
Anonym
1776, dec
SÄRDELES HÄNDELSE I NATUREN
Berry, en kunnig lantbrukare i Liverpool har ett
körsbärsträd, som burit frukt i år och ännu en gång
under året fått fullkomligt mogna bär.

0045

hösten, då höet inte räckte. Rågen ger inte lika
mycket som vanligt, då kornen varit små. Vete
och havre odlas inte mycket här. Arter odlas bara
till husbehov och har angripits av mask och ohyra.
Hampan, som av kammarkollegiet blivit anbefallt,
har inte trivts. Tobaken däremot har blivit fin och
odlas mycket. Lin lyckas inte. Humle finns endast
till stadens behov. Jordfrukter har blivit mer eller
mindre lönande. Kålen dålig. Trädgårdar finns
inte här vid staden, men på en av mina gårdar har
jag börjat bygga upp en odling. Skog finns inte i
vår trakt och vedbranden är dyr. Denna trakt är
tänkbar för hushållare, om det inte blir svårare.
Anmärkningar i samma ämne meddelade av
kronobefallningsman herr Abraham Törneroos
boende 3/4 mil från Västerås,
Åkerbruket har ökat de sista 20 åren, då spannmålspriserna höjts. På östra sidan om staden är
jorden lösare och trädes med stock, medan västra
sidan är lerig och fordrar plog. Man använder sig
av tvåsäde. Några har försökt med tredelning, två
åkrar sås, den tredje vilar, för att få mer till djuren.
De har snart återgått till tvåsäde. Ängen är inte
mycket utbredd här. Mossan måste vändas och
ängen dikas. Betet är på orten knappt och genom

Redskap

Beskrivning på den mullharv, som är
omnämnd i Stockholms veckoblad
Gener, Carl Gustaf
1776, dec
BESKRIFNING PÅ DEN MULLHARV, SOM
ÄR OMNÄMND UTI STOCKHOLMS
WECKOBLAD N:O 74 OCH HWARS
RITNING ÄR ÅSTUNDAD I N:O 80
Harven består av två medar av björk. Beskrivning
och ritning finns. Nyttan är, att den inte tröttar dju
ren så mycket som andra harvar. Vid starkt regn,
som gör att jorden blir hård, är denna kulharv tjän
lig, då den inte river upp säden. Aven när man
skall plöja upp mossar är den utmärkt.

0046

Orter

Berättelser från landsorterna
Hiilpher-s, Abrah. Abr:son
1776, dec
BERÄTTELSER IFRÅN LANDSORTERNA
OM ÅRSWÄXTEN M M
Den åker som nyttjas under Västerås stad, sås för
-sta året med råg och andra med korn. Tredje året
vilar den och göds. Årsväxten har i år varit god,
särskilt gott hö. Förra året måste boskap slaktas på
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MULLHARV Nr 45

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

hans skyldighet. Hans rättighet är att kräva lydnad
och deras hjälp efter var och ens förmåga. I flocken är man ständigt i fara för övergrepp av de starkaste.
Samhällen skapas, så att var och en njuter säkerhet till sin person och egendom, vilket är grunden till alla lagar och orsak till människors
förening. Det krävs undervisning om dessa lagar.
Ett folk kan fördelas i tre klasser, den jordägan
0047
Berömliga gärningar
-de, jordbrukande och tärande.
Berömliga gärningar
Frihet i handel, såväl utrikes som inrikes, är en
Patriotiska Sällskapet
nödvändig påföljd av äganderätten. Den ökar allt
som utgör ett rikes välmåga och styrka. Det är en
1776, dec
gammal politisk villfarelse, att man skall sälja mer
BERÖMLIGE GERNINGAR
Man kan inte säga att medlidande och givmildhet än man köper. Att samla en skatt ger ingen rikevarit utmärkande för svenskarna. Det är först med dom. Slöjder är inte närande arbete. Man bör
Gustaf III:s regering en ändring märks. Då Alvda aldrig uppmuntra slöjder framför jordbruk.
len drabbades av hungersnöd stödde man med
Nyttiga påfund
spannmål och pengar. De som drabbats av eldsvå- 0049
dor i Askersund och Gävle har också fått hjälp.
Utkast till sockensällskaps inrättMåtte dessa tänkesätt fortsätta bland svenskarna
till heder och minne av de människovänner som ning, varigenom säkrast näringars
förökande vinnes, utan kostnad för
börjat med sådan hjälpverksamhet.
uppodlingar avtar det än mer. Jag fick min faders
tillstånd att underkvista skogen och lade riset över
mossan. Nu växer gräs. Årsväxten var ganska god.
Allmogen här sår rågen för tjockt. Potatisplantering har allmogen inte mycket håg för. Hampa sås
nu och även lin, tobak mycket lite. Trädplantering
är inte mycket, ej heller rotfrukter.

0048

Hushållning

Kort begrepp om den allmänna hushållningen
Quesnav, Eloge de
1777, jan
KORT BEGREPP OM DEN ALLMÄNNA
HUSHÅLLNINGEN
Alla människor vill vara lyckliga. Oordningar i
samhället är orsakade av dem, som söka bliva
lyckliga med falska medel. Vilka är samhällets
grundstenar? Har människan vissa rättigheter och
vissa skyldigheter? Den första grundstenen: att
människan har rättighet till allt vad hon behöver
och kan förvärva sig genom sitt arbete och sin om
tänksamhet. Hon må nära sig med jakt, fiske och
frukter. Arbete är en skyldighet, men våra kroppar
och sinnesmöjligheter skulle göra våra villkor
ganska olika. Det är således vår fördel, att gå in i
samhällen och överenskommelser, som utvidga
våra förmögenheter. Alla diamanter har inte samma glans, alla ekar inte samma storlek och alla
människor inte samma förstånd och styrka. En var
människa äger rättighet att nyttja till sin sällhet allt
hon fatt av naturen, så vida andra människor inte
skadas.
Det finns tre särskilda sätt att betrakta människorna. Antingen en och en, i hushåll eller i flock.
I det första fallet är man utom all ordning, rättvisa
och skyldighet. I hushållet är mannen den starkaste, som skall vaka över de sinas bästa. Detta är

kronan och utan att rubba i arvsjordsägandet och besittningsrätten
Anonym
1777, jan
UTKAST TIL SOCKEN-SÄLLSKAPERS
INRÄTTNING, HWARIGENOM SNARAST OCH
SÄKRAST NÄRINGARS FÖRÖKANDE
WINNES, UTAN RINGASTE KOSTNAD FÖR
KRONAN OCH UTAN RUBBNING I ARVSJORDEGANDE OCH BESITTNINGS-RÄTT
I varje socken skulle förordnade sockenmän,
ståndspersoner och sexmän bilda ett sällskap.
Finns inga ståndspersoner och socknarna är myck
et små kan flera slå sig tillsamman. Ar det stora
socknar med många herrar kan två sällskap bildas.
Dessa sällskap skall hava landshövdingen till
styrelseman och stå i kontakt med Kungl. Patriotiska Sällskapet.
Okunnighet, lättja, fördomar, ohjälpsamhet,
villrådighet, osäkerhet i ägande, misströstan vid
nya företag, brist på arbetskraft, misstro mot lagar
och förordningar, odugliga dragare eller redskap,
olyckor, sjukdom eller fattigdom, allt kommer till
sällskapets vetskap. Särskilt skall man ta sikte på
att barn och ungdom får en dräglig tillvaro och ut
komst. Man tar reda på antalet ogifta och ser till,
att fördelning av jord anpassas efter behovet.
En säteriägare i sällskapet kan genom sin kunskap och sina försök både gynna sin egen jord och
inspirera sina underlydande.
Sedan sällskapen bildats kan byordningarna
bättre handhas. De kan arbeta för renlighet, spar-
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samhet, trädplanteringar, eldstäders besiktningar,
goda stängsel, slåtter, byggnaders förbättrande,
djurskötsel och många andra sysslor.
Sällskapet sammanträder i sockenstugan efter
gudstjänsten och protokoll förs över beslut och ar
-beten. Det arbetar för bättre redskap. När
förtroendet för sällskapet är grundlagt, går det
lätt att föreslå större uppodlingar. Arbetarna
gör sina dagsverken för viss dagspenning och
får del av grödan tills någon tar över nybygget.
Det skall finnas skog till varje nytt hemman.
Det betyder åtskilligt skogsplanterande. 15
tunnland räcker till ett ställe och kan skötas med
en häst eller ett par oxar. Efter hand bör
byggnader och murar göras av sten.
Kan sällskapen genomföra förbättringar kommer ungdomen att stanna i sin födelsebygd och
inte söka sitt bröd utomlands. Även i trakter, där
man lever av bergverk, fiske, skog och sjöfart är
sällskapen viktiga.

0050

Hushållning

Anmärkningar om lantbruket, vilka
kunna tjäna till anledning för sockensällskapen, att vidare söka de
grunder, varefter jordbrukare kunna
med säkerhet rätta sig
Anonym
1777, jan
AMNÄRKNINGAR WID LANDTBRUKET,
HWILKE KUNNA TJENA TIL ANLEDNING
FÖR SOCKEN-SÄLLSKAPERNE, AT
WIDARE SÖKA DE GRUNDER, HWAREFTER JORDBRUKARE KUNNA MED
SÄKERHET RÄTTA SIG
Om gammal odlad åker, äng och betesmark vårdades, skulle välmågan i landet öka betydligt. Om
man kunde köpa goda redskap på nära håll, skulle
mycket tid och välmåga vinnas. Runt städerna
skulle finnas i stort, sådant som odlas i smått på
landet t.ex. humle. Brist på ved och gärdsel gör
snart att trakten blir öde, därför bör skogsplantering prioriteras. Små tegelbruk är nödvändiga.
Varje gammal åker bör sättas i stånd innan man
tar upp ny. Alla åkrar omgärdas med diken. Redogörs, hur olika belägna och av olika jordarter bestående åkrar skall hanteras.
Stenröjning bör ske på hösten och stora stenar
bortföras på föret. Stenmurar, som skall stänga ute
kreaturen, behöver inte vara lika täta och höga
överallt. Särskilt inte om det finns diken längs
båda sidorna. Stängsel skall byggas av kluvet, mo
-get trä och brännas i den del, som står i jorden. Om
gärdsgården är utsatt för snö kan man ställa störar
-

66

na i träklumpar och lägga ned dem under vintern.
Gödselstackarna skall täckas med så mycket jord
som möjligt och hållas fuktiga under sommaren.
Höet slås på morgonen och omvändes under dagen. Mot kvällen stackar man för att morgonen
därpå åter sprida ut det till torkning.
Man bör ha de olika sysslorna antecknade t ex:
Vintersysslor: tröska, sätta redskap i stånd, köra
sand till vägar och jord till ladugården, ta upp sten,
tänka på husbyggnad och göra stadsresor.
Vårarbeten: köra trädeslandet, rensa diken, klyva gärdsel, sätta upp stängsel, så, bygga, tappa ur
vattensamlingar, sköta humle- och trädgårdar,
rensa ladugården.
Sommararbeten: bärga hö och nässlor, hacka
torv, mullploga, sladda, harva, så rovfrö, ta löv,
bärga säd, ria, tröska, rensa diken.
Höstarbeten: sätta vårlanden i stånd, rothugga,
laga dammar, plöja, samla jord till ladugården,
bryta sten, skaffa ved, sköta trädgården och samla
i visthusen.
I en artikel från Bern kritiseras en artikel i Hus
hållnings-Journalen för sept. Herr kritikus har
inte
fattat
innebörden
av
svenskarnas
utflyttningar. Då även författaren missbedömt
detta borde en kännare få yttra sig. Härtill står
Journalen öppen.

0051

Nyttiga påfund

Berättelse om Hartleys påfund att bevara hus för eld, med de försök som
blivit gjorda i Wimbleton, den 23 nov.
1766 på ett hus, byggt efter hans
inrättning; meddelad av von Nolken
Nolken, von
1777, jan
BERÄTTELSE OM HERR HARTLEYS
PÅFUND AT BEWARA HUS FÖR ELDSWÅDOR, JÄMTE DE FÖRSÖK SOM
HÄRMED BLIFWIT GJORDE I WIMBLETON, DEN 23 NOV 1766, PÅ ET HUS,
BYGT EFTER HANS INRÄTTNING;
MEDDELADE AF HERR BARON, KAMMARHERREN OCH COMMENDEUREN
VON NOLKEN, KONGL SWENSK
MINISTER I LONDON.
Man tände en eld på trägolvet och smidde en häst
-sko. Elden spred sig inte och när den brunnit
slut fanns förkolnat trä under. Flera liknande
försök gjordes. Man satte t.ex. eld i en kammare
fylld med tjärade risknippen. Våldsam rök och en
oerhörd eldslåga slog ut genom fönstren, men
när el-den efter en timma självdog, var huset i
övrigt oskadat.

Hartley menar att det är luften, som gör, att el- 0054
Belöningar
den sprider sig. Det är eldens förnämsta föda. Läg
Sammandrag
av
Patriotiska
Sällskager man tunna järnplåtar mellan bjälkarna och
pets belöningar 1776
golvet, förtar man eldens föda.

Patriotiska Sällskapet
0052

Odling

Anmärkningar om Webergs sätt att
plantera finska bönor i Hushållnings-Journalen för november
Lostbom, Johan
1777, jan
ANMÄRKNINGAR WID HERR LIEUTNANTEN WEBERGS SÄTT, AT PLANTERA
FINSKA BÖNOR, UTI HUSHÅLLNINGSJOURNALEN FÖR NOV MÅNAD, ANDRA
ARTIKELN P 154
Med nöje igenkände jag detta rön vid odling av
skidfruktsväxter, som används inom farmacien,
färgerier, ängsskötsel och trädgårdsskötsel. De
kallas Plantae leguminosa eller Papillonaceae.
Webergs försök visar, att dessa växter älskar
väl brukad jord. Genom extra körning minskar ogräs och maskar. Jag har även tidigare hört om sådana försök. Uppsala den 7 december 1776, Johan
Lostbom.

0053

Orter

Utdrag ur en husesyn på Esbo säteri
i Nyland
Anonym
1777, jan
UTDRAG UR EN HUSESYN PÅ ESBO
SÄTESGÅRD I NYLAND
Åker och åbyggnad i ganska gott stånd. När
mjölkvarnen om 2 par stenar brann, byggdes den
upp med 4 par stenar. Huset är byggt av gråsten
och dammen ovanför helt av sten. En välvd stenbrygga är byggd över strömmen. Beskrivning av
ängarna.
Ladugården har stadgat antal djur, men här
finns också hundrade spanska får, vars ull man föredrar framför den finska. Här finns också angoriska getter från Sverige, som trivs väl.
Skogen nedtagen runt gårdarna, fisket bedrivs
med djupare notar och en skuta hålls vid lastageplatsen för bräder och ved samt viktualier till
Stockholm. 6-7 hushåll har härvid sin utkomst.
Den största nytta ägaren gjort, är att utöka med
byggnader och hushållsökning. Nu bor här 200
människor. Delning av jorden har gjorts och här
finns 11 torp. Denna ägare har fördubblat värdet
av egendomen.

1777, jan
SAMMANDRAG AF KONGL PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS UTDELADE BELÖNINGAR
FÖR ÅR 1776
Prinsessan av Sverige har nådigt behagat mottaga
medalj i guld, för sina vackra exempel, varmed
hon upplyst sitt kön i allehanda fruntimmersslöjder. Hon har vid flera tillfällen varit prydd med arbeten av egen hand.
Guldmedalj till fabrikör Apiarius för tillverkning av ratin (ett noppigt ylletyg), som är lika gott
som det utländska.
Till apotekare Kjellström i Malmö för medicinalväxters planterande.
Till kornetten Kjellman i Kalmar för odling och
fiskeplanteringar.
Till hovmedikus Kernander för utgivning av
medicinska erfarenheter.
Till hovmålare Hallblad för hans konst att konservera och flytta skadade målningar och gipser.
Han är självlärd.
Silvermedalj till Jöns Eriksson i Jämtland för
stenmurade diken, vilka i den lösa jordarten varit
nyttiga.
Till Olof Månsson i Anundsjö för potatisplantering.
Till Grönholm i Nyköpings län för stenbyggnad
och Per Persson i Bredsäter för boskapsskötsel.
Trädgårdsmästare Broberg i Uppsala för hans beskrivning av trädplantering. Kernander i Åbo för
en avhandling angående boskapsuppfödning med
säd. Flera för odlingar och fruktträdsodlingar och
redskapsförbättringar.
Pengar till Jonas Jönsson i Skarpåkerstugan och
Olof Olofson i Sjöbacka för boskaps framfödande
med ringa foder.
Till Margareta Olofsdotters arvingar, för hennes utomordentliga flit vid boskapsskötsel.
Ämnen, där belöningarna ännu inte är utdelade:
Fullständig historia om fisket i Sverige, Hampplantering, Instrumenter till drunknades vederfående, Förekommande av vådeldar, Hur man av
svensk lera förfärdigar kokkärl, som tål lågeld,
Till den som med minsta foder föder flest boskap i
Södermanland,
Till de flesta hövdingedömena är utdelade modeller på Olof Birgerssons stenvagn och en sädesrensningsmaskin samt ett antal hushållningsskrifter att utspridas till allmogen.
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mer stärkande foder. Om man antog dessa tankar
skulle vi spara många tunnor guld, på det att vi
Handelns märkvärdigheter
inte behövde köpa föda utomlands.
Anonym
Min käre lantman, ta upp artificiella ängar och
du äger snart, som om du hade två gårdar. Tillägg
1777, jan
om Saint-Soin.
HANDELNS MÄRKWÄRDIGHETER
Detta frö är det minst brukade i Sverige. I
In- och utrikeshandel från Göteborg.
Vigda, födda och döda i Göteborg, Norrköping, Frankrike berömmer en namnkunnig lantbrukare
detta frö som bäst. Skall sås där ingen annan säd
Lund, Karlskrona och Örebro.
Redovisades summan, som insamlats till nödli- trivs.
dande i Gävle och Askersund. Gävle 61896 daler
0058
Matberedning
och Askersund 44148 daler.
0055

Ekonomi

0056

Väder

Sammandrag av vädret under 1-10
januari 1777
Klicka här
0057

Odling

Underrättelse om artificiella ängar
för svenska jordägare
Mozelius, Fredric
1777, febr
UNDERRÄTTELSER OM ARTIFICIELLA
ÄNGAR FÖR SWENSKA JORDEGARE
I utlandet har man prövat artificiella ängar.
Frankrike har i 20 år haft framgång med detta.
England har byggt upp sin nationella styrka på
detta sedan 1680-talet. I Sverige däremot är det ett
okänt begrepp. Ståndspersoner har inte visat vägen. Ändock kan varje torpare, liksom han nu odlar humle, lära sig att anlägga ängar. Det är endast i
början kostnaden för frö är besvärande. Man kan
jämföra med potatisodling, som i början stötte på
motstånd. Människan kan liknas vid en maskin,
som går utan att inställningen rubbas tills den börjar knarra.
De naturliga ängarna är i vanmakt och man kan
förledas att tro, att även de konstgjorda skall ha
samma besvär. Men de artificiella skapar rikare
ladugårdar och ger på så sätt större förråd av gödsel, vilket kommer åkern till godo.
Man sår på ängen både svenska och utländska
frön. I Frankrike rekommenderas treffeln, som
tröskas och ges som foder. Man blandar också
med havre. Gödning behövs inte, möjligen aska.
Efter tre år går treffeln ut och man gör åker igen.
På Irland sår man lin och treffel tillsammans,
utan att linet skadas. Det håller jorden fuktig. Luzern är ett annat frö, som brukas på ängen. Det fordrar dock bättre bearbetning av jorden. SaintSoins ger tillsammans med havre gott och mycket
foder. Befordrar också biskötseln. Frommel och
raygräs sås mycket i England.
I Sverige är Berghner den som gjort lyckade
försök med konstgjorda ängar, som givit 3 gånger
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Anmärkningar vid strömmingsansning i östgötska skären
Anonym
1777, febr
ANMÄRKNINGAR WID STRÖMMINGSANSNINGEN I ÖSTGÖTHA SKÄREN
Följande fel har jag märkt vid strömmingsansningen, som bör rättas till.
1) När strömmingen är ur sjön, häves den ner i
en smutsig och tjärig båt och tar åt sig smak.
2) Strömmingen förs lång väg i öppen båt, där
solen och hettan påbörjar förruttnelse.
3) När den kommit i land finns ofta inte folk,
som rensar på en gång, utan fisken blir liggande
flera timmar.
4) När den rensas kastas den i ett kar med gammal saltlake, som är blodig och otäck. Visserligen
sparas salt, men smaken fördärvas.
5) Den packas i furufjärdingar och drar till sig
mer smak av kåda och tjära.
6) Ofta saltas den för hårt, så att fettet utsuges
och fisken blir hård, härsken och ibland helt oduglig.
7) Böcklingen, som tillreds i Östergötland, är
både välsmakande och begärlig, men av så ringa
mängd, att allmogen knappast får smaka den. Man
borde enkelt kunna anrätta betydligt mer.
Dessa fel kan med följande medel bättras.
1) En fiskesump, som höll fisken levande tills
den kommit i land eller en brädlår, som inte avger
smak.
2) Denna lår täckes, så att solen inte kommer åt.
3) Om andra än fiskaren och hans folk tog hand
om strömmingen, rensade med van hand och sålde, skulle fiskaren slippa de långa försäljningsresorna och kunna ägna sig åt fisket.
4) Karet med blodlaken skall helt utdömas.
5) Träkärl, som ger smak, skulle bytas mot lerkärl.
6) Att någon med kunskap åtar sig saltningen.
Nu tror man att ju mer salt, ju längre håller sig fisken, men även här gäller, lagom är bäst.

0059

Matberedning

Om mjölonättika
Anonym
1777, febr
OM MJÖLON-ÄTTIKA
Sättet att göra mjölonsirup är beskrivet i Vetenskapsakademiens Handlingar 1774. På samma
sätt gör man ättika, dock utan att koka så länge.
Får inte kokas i järngryta. Saften slås i ett med ätti
ka syrat träkärl. Surdeg, långpeppar och nejlikor
tillsätts. Kärlet sprundas och låter jäsa i ett varmt
rum.

0060

Matberedning

Om mos av gallibär
Anonym
1777, febr
OM MOS AF CRATAEG. CRUR. GALLI-BÄR
Detta träd växer inte vilt i Sverige, men borde
kunna odlas. Träet duger till svarvning och bären
kan användas i hushållningen. De likna oxelbär,
som också kan ge ett gott mos.
Jag rensade bären och lade dem i en stenkruka,
där de krossades. Kokande vatten slogs på och en
duk täckte krukan tills det svalnat. Silades genom
dubbla filtrerpapper i en förtent kopparpanna.
Moset i filtret användes på nytt.
När det mjöliga ämnet som blev kvar torkades
och blandades med rågmjöl kunde man baka ett
gott bröd, dock inte särskilt vitt.
I Sverige använder man oxel till gröt och i
pannkakor.

0061

Matberedning

Moutarde de Dijon av svensk senap
Holmherger, Petrus
1777, febr
MOUTARDE DE DIJON AF SWENSK SENAP
Anledningen till detta försök gav mig en förnäm
fru, som trodde att denna slags senap gjordes av
rostade frön. Jag rostade den svarta senapen i järn
-panna. blandade med salt och god vinättika och
resultatet blev lika bra som den från Dijon.

0062

Redskap

Tågvirke av ljung
Anonym
1777, febr
TÅGVIRKE AF EN ART LJUNG
Under regeringens beskydd har ett repslageri inrättats i Paris förstad St Antoine, där man gör tåg
av ljung, Gramen Sparteum. Franska marinen använder tågvirke av andra ljungsorter från Spanien

och Afrika, som är mycket brukbara både i salt
och sött vatten. Man försöker nu använda ljung i
stället för hampa för att göra tapeter, som tål att
tvättas.

0063

Odling

Sätt att plantera potatis av frö
Anonym
1777, febr
SÄTT, AT PLANTERA POTATOS AF FRÖ Tag
en knippa potatisfrukter och häng på tork hela
vintern. Gnugga loss fröna och torka på ett papper.
Sås i en mullbänk och när plantorna är en tum
planteras de ut. Två gånger skall de allt eftersom
de växer täckas med jord. På en sommar blir pota
tisen stor som ett hönsägg. Det märkliga är att
det blir potatis av flera slag från dessa frön.
Man har märkt att potatis avtar och bör förnyas
genom frösådd vart 14:de år. Lantbrukaren beklagar sig att hans jord tröttnat, men orsaken ligger i
potatisens ålder.

0064

Botemedel

Hjälpmedel mot stenpassion
Anonym
1777, febr
HJELPMEDEL MOT STENPASSION
En människovän har detta recept mot den smärtsamma sjukdomen. Man bränner 15 snäckor så att
de kan krossas till ett fint pulver. En tesked var
morgon i tre dagar, nedsköljt med te. Den fattige
kan laga sitt te av enbär. Används i förebyggande
syfte varje vecka.

0065

Redskap

Ritning och beskrivning av
Björken-boms åker- och skärharv.
Anonym
1777,febr
RITNING OCH BESKRIFNING ÖFWER
BJÖRKENBOMS ÅKER- OCH SKÄR-HARV
Ritning och beskrivning.

0066

Redskap

Ur Gazette d'Agriculture
Anonym
1777, febr
UTUR GAZETTE D'AGRICULTURE
Beskrivning av flera försök med vagnar, som gå
utan dragare. Framvagnen har ett styre, som kan
ändra färdriktningen och farten är så hög att en
häst i full trav har svårt att följa den.
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0068

Orter

Utdrag ur ett brev från kyrkoherde
Hedeström
Hedeström
1777, febr
UTDRAG AF ET BREF IFRÅN HERR
KYRKOHERDEN HEDESTRÖM.
Har varit en ymnig välsignelse av säd, men missväxt på ärter, kål och trädgårdsfrukter. Arter och
frukt blev uppätna av frat och kålen blev knutrötter och tvinade bort.

ÅKER och SKÄRHARV Nr 65

0069

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

0067

Sädespriser
Anonym
1777, febr SÄDESPRISER Redogörelse
för priser.
0070
Orter

Utdrag ur landshövdingarnas ingivna berättelser om årsväxten och
priser.
Anonym
1777, febr
UTDRAG AF HERRAR LANDSHÖFDINGARNAS TIL KONGL COMMERCE COLLEGIUM INGIFNA BERÄTTELSER OM ÅRSWÄXTEN, SPANMÅLS-PRISER M M FÖR
NÄSTLEDIT ÅR
Mariestad. Sädesväxten som förra året. Vårsäden
sämre, men höstsäden ymnig.
Åbo. Man har knappt fått igen utsädet på rågen.
Kornet bättre, men mask på ärter och rotsaker.
Helt olönsamt. Den mest nödställda allmogen har
fått hjälp ur kronomagasinen.
Sundsvall. Ganska god växt, man kan lägga upp
förråd till brännvinsbrännerierna. God hö-, lin-och
hampskörd. Inga svåra sjukdomar på boskapen.
' Wasa. Ganska god rågskörd, trots att åkrarna
hade frostbränna under våren. Även kornet medelmåttigt. Höskörden ganska god, men annan odling
dålig.
Uleåborg. Råg och korn for illa av den kalla
våren. Höskörden något bättre än förra året.
Visby. Råg och korn tillräckligt och även höet
är gott.
Halmstad. Rågen nog frodig, men korn och
havre sämre. Höet ganska gott, halmen drygare.
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Ekonomi

Folkmängd

Underrättelse tillhörande
Tabellverket
Tabellverket
1777, febr
UNDERRÄTTELSER TILHÖRANDE
TABELL-WERKET
I Karlstad föddes 58 barn och dog 91 personer.
0071

Märkliga händelser

Sällsynta händelser i naturen
Anonym
1777.febr
SÄLLSYNTE HÄNDELSER I NATUREN
Ett starkt åskväder inträffade i Karlstad den 15 jan.
Stark tö och dimma förstörde vinterföret.
Ett litet jordskalv märktes den 6 januari i Ullered i Värmland. Små rämnor syntes på marken.
0072

Belöningar

Av Kungl. Patriotiska Sällskapet
utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1777, febr
AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
UTDELTE BELÖNINGAR.
Magister Hallborg, Hindebo, Jönköpings län har
byggt nya hus, röjt äng och hagar, anlagt trädgård,
skänkt frukt och fruktträd och på egen bekostnad
givit ut en avhandling om trädplantering. Han har
planterat 500 lönn- och häggträd på de 5 kyrkogårdarna och vid husförhören undervisat allmogen
om potatisodling. Han underhåller själv skola

för ungdomen. Under rödroten har han skött sjuka
och utdelat medicin av egna medel.
Avskedade soldaten Dahlberg har förökat sitt
torp och uppodlat 2 nya.
Båtsman Norss i Östergötland har tagit sig an
en sjuk och husvill dräng.
Länsman Blomberg i Sätra rusthåll i Näs socken för att han byggt ett brygghus och 2 källare av
gråsten och gjort uppodlingar i ett kärr.
Flera andra belöningar för odling och trädgårdsskötsel samt för uppbyggnad av nedbrunnen
gård.
Marta Persdotter för att hon i 9 års tid ömt skött
sin mor, som genom förkylning förlorat sina lemmars bruk.

Han skötte sina ängar genom att gödsla och
vattna dem. Vattenspridningen görs genom rännor
med sidogrenar. När han omvandlade åker till
äng, valde han alltid den fetaste åkern. Han har
gjort försök med artificiell äng, men såg ingen
skillnad mellan treffeln och inhemska grässorter.
Andra borde göra flera försök för att klarlägga vilket som är det bästa.
Hans åkrar var indelta i tresäde, där en del låg i
träda, en del såddes med vete och den tredje med
havre, bönor, ärter eller råg. Han ömsade utsädet.
Han förde på sand på åkern, ibland flera mil borti
från och växten förundrade en åskådare. Klyogg
menar att sanden värmer jorden och förhindrar
ogräs. Han odlade stora arealer med potatis och
rotfrukter och klarade på så sätt försörjningen un0073
Väder der sommaren. Potatislandet gödslades och köroch potatisen lades för hand i fårorna. Fick
Anmärkningar angående väderleken des
ligga orört i 14 dagar. Vattnades med gödselvatten
för februari år 1777 Klicka här
och sladdades. Rensades noga. En månad innan
I mitten av februari köld, annars ganska blitt vä- skörden slogs blasten av och användes till kreader. Snö och mulet. Märkligt är att kölden varit tursfoder. Potatisen grävdes upp med spade och
starkast vid dimma.
kördes sedan, då resten plockades. Säden växte
ypperligt året efter.
Betet i trakten skedde sen gammalt på skogs0074
Hushållning
parker, som uppstått genom att skogen huggits.
Socrate Rustique eller den kloka
Någon ny skog växte aldrig upp igen, då djuren
lantmannen, såsom ett nyttigt
betade bort skotten. Klyogg lät göra åker av dessa
skogsparker eller lät skogen växa igen med natuexempel för svenska åkermän
rens hjälp.
Mozelius, Fredric
Hans skogsskötsel bestod i att han kvistade trä1777, mars
den och lämnade en liten krona. Han rensade mar
SOCRATE RUSTIQUE ELLER DEN KLOKA
ken från buskar och skräp, så att späda träd fick
LANDTMANNEN, SÅSOM ET NYTTIGT
plats. Allt arbete på hans egendom skedde med en
EXEMPEL FÖR SWENSKA ÅKERMÄN Klyogg dast 4-5 arbetare, alltså kan inte folkbrist skyllas
från Ziirich beskriver sin hushållsmaxim och sitt
för lantbrukets dåliga lönsamhet.
levnadssätt. Hans huvudsakligaste möda, var att
Klyogg föreslår att regeringen skulle lägga hanöka gödseln, trots få kreatur. Orsaken var att han den vid sedernas förbättrande hos allmogen gemed så få djur kunde föda dem inomhus och på
nom tillsyn och låta prästerna sköta undervisning
så sätt taga vara på gödseln. Han utnyttjade
och visitationer samt hålla predikningar, som allhalmen endast till strö, för att därmed öka gödseln. mogen förstod.
Han strödde med vass, löv och mossa. Även tallAnmärkning och slutsats. I vårt land finns säoch grankvistar och kottar samlade han. Under
kerligen personer av Klyoggs modell. Det gäller
vinterkvällarna putsade han dem och tog de gröv- att få dem att dela med sig av sina kunskaper.
sta till bränsle. Han tog bort strö var åttonde dag, Präster och ståndspersoner måste ge vackra exemmen strödde varje dag på med nytt. Detta gjorde
pel och försök ges uppmuntran. Utgivning av bonatt ströet var indränkt i djurens urin. Djuren låg deregler och förbättring av flit och goda seder bör
torrt och mjukt och var alltid friska. Han vattnade spridas. I Kina upphöjs till mandarin den enklaste
hela tiden gödselstacken. Det överblivna vattnet
lantman, som utfört ett gott arbete. Han får äta vid
samlade han i kistor för att låta ruttna. Senare led- vice konungens bord. Låt vår svenska goda lantde han vattnet till en grop i trädgården.
man vara den främste vid sockenstämmor, bröllop
Detta ledde honom till att låta grankvistar ruttna och samkväm näst efter prästen och herrarna. Låt
i en jordtäckt hög utan att ha använts till strö. Han honom kallas fader ålderman.
köpte också gödsel och märgel. Han försökte hela
tiden blanda olika jordar med varandra.
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0075

-

Byggnation

Rön och anmärkningar vid träbyggnaders och gärdesgårdars tillbörliga
vård, samt deras varaktighet med
minsta kostnad på skog och dagsverken
Hedberg. Pehr
1777, mars
RÖN OCH ANMÄRKNINGAR WID
TRÄBYGNADERS OCH GÄRDESGÅRDARS
TILBÖRLIGA WÅRD, SAMT DERAS
MÖJLIGA WARAKTIGHET OCH BESTÅND,
MED MINSTA KOSTNAD PÅ SKOG OCH
DAGS WERKEN
Erinringar för att spara skog och vårda våra trähus
och gärdsel. Detta som en hjälp att vårt fädernesland skall föda, kläda och värma sina barn och
inbyggare. Skogen ödas, så att det är ett underverk
att det finns någon skog kvar i riket. Skogsförödelsen förorsakas av våra långa vintrar, bruk- och
bergverk, hemmansklyvningar, gärdesgårdar,
tjärbränning, svedjande och skogsbränder. Att fö
rekomma skogens förbrukande bidrager att ge
hus och gärdesgårdar längsta behållande i gott
och brukbart stånd.
Genom skötsel av tak kan våra hus, uppsatta på
god grund och byggda av bra timmer, stå i 60 år.
Vanvårdas de är de förlorade på 30 år. Stenbyggnader kan inte uppsättas i den mån man skulle ön
-ska. Därför är det viktigt att vårda de trähus
man har. Ett träd växer upp på 60 år och han
efterträder det gamla. Ett konserverande medel är
rödfärgen. Allmogen vill gärna se rödfärgen
som endast prydnad. Det borde vara lag på att
färga husen.
Jag har följt apotekare Salbergs recept, men
minskat på vitriolen och använt urin istället för
vatten. Denna blandning bör ske på tak, där gnist
-bildning förekommer, då den förhindrar brand.
Man skall aldrig tjära hus. Tjära mera främjar än
hindrar träets röta. Tjäran utdrages av solvärmen
och bortflyter. Redskap och båtar må tjäras, men
inte hus.
När man bygger gärdsgårdar bör man använda
kluven stör av mogna granar. Ett fullväxt träd
räcker till lika mycket som 100 unggranar. Dessa
ruttnar 7 gånger fortare än stör från äldre träd.
Hank skall göras av enevidjor, som är starka och
smidiga, varigenom gärdslet kan vara glest, så att
vädret går igenom.

0076

Arbetsmetod

Sätt att överstryka träbyggnader med
gul vattenfärg
Anonym
1777, mars
SÄTT, AT ÖFWERSTRYKA TRÄ BYGGNINGAR MED GUL WATTENFÄRG
Vitriol och harts stötes och kokas. Rågmjöl vispas i. Köllerfärg stötes och siktas genom hårsikt
och blandas i under kraftig vispning. Med stora
penslar eller borstar kan två man stryka över en
stor byggnad på en dag.

00077

Odling

Anmärkningar om humlegårdars anläggande
Ackerman
1777, mars
ANMÄRKNINGAR WID HUMLEGÅRDARS
ANLÄGGANDE
Humlegårdar skall läggas med sängar hellre än
kupor. Sängen görs två alnar bred. Två, tre rankor
på varje stör. På våren lägger man varsamt en ran
ka i jorden och får flera goda rötter. Sår man
frön omvandlar de sig och blir annan sort än den
man sådde. Det blir ofta gallhumle. Humlen
mognar vid samma tid som rågen skäres.

0078

Matberedning

Sätt att insalta holländsk sill
Anonvnt
1777, mars
SÄTT AT INSALTA HOLLÄNDSK SILL
I Holland används täta ekekärl och salt från
edsvurna vräkare av spanskt eller portugisiskt salt.
Ar det raffinerat av sjövatten kallas det salt av salt.
Endast perfekt sill användes, gälas och nedlägges i
karet vartefter den kommer ur näten. Endast edsvurne får sedan ta upp sillen inför allmänheten
och skölja den och sedan åter lägga den i tunnor.
Efter att ha stått en natt hälles den silade laken på
igen. Efter tio dagar får sillen föras från saltnings
stället, då den är märkt. Märkningen får inte ske
i hus eller om natten. Kungl. Danska
Lanthushållnings Sällskapet utfärdar en
pristävlan om bästa sättet att fa god och riklig
sill.

0079

Arbetsmetod

Att på tråd och linne sätta en svart
färg, som varken ändrar sig eller
svärtar ifrån sig
Anonym
72

1777, mars
AT PÅ TRÅD ELLER ANNAT LINNE SÄTTA
EN SWART FÄRG, SOM HWARKEN ÄNDRAR SIG ELLER SWÄRTAR IFRÅN SIG
Spansk gröna kokas i vatten och betan, som skall
färgas lägges i och kokas under flitigt vändande.
Gul och brun bresilja blötes och kokar en timma
och silas. Häri lägges tråden eller linnet och kokas 1 /4 timme. En sådan färgad tråd kan vid
många tillfällen göra gagn för silke.

dem blad av malva, acella, borrago, päronmust,
sallat, en blandning av vatten och vinättika. Ge
dem syrligt att dricka, frottera djuren. Har de skäl
-va eller kalla horn ge lite vin.
Ju enklare ju simplare. Misstro alla underkurer
och konstiga botemedel. Naturen, med litet hjälp
bör hjälpa sig själv.

0080

Anonym

Matberedning

Sätt att göra potatisost
Anonym
1777, mars
SÄTT AT GÖRA POTATIS-OST
Stora potatisar kokas och skalas. Rives på ett riv
-järn, får ej vara grynigt. Blandas med nyss gjord
ost. Knådas till en deg, saltas och kryddas med
kummin. Tryckes ned i vanliga ostkar och torkas.
Får ligga i minst 14 dagar, blir bättre ju längre de
ligger.

0081

0083

Nyttiga påfund

Konster
1777, mars
KONSTER
Eric Möller i Närke äger konsten att tillverka
kronpottaska av bättre kvalitet än den som köps i
Danzig.
Snickare Ågren i Hälsingborg har funnit ett sätt
att överdraga likkistor med en varaktig yta som
liknar kläde. Den är ganska vacker och kostar 3
daler stycket.
Manufakturfonden har utdelat ett premium till
den som uppfunnit sättet att göra berlinerblått av
andra ingredienser än de tidigare kända.

Husdjur

Ett sätt att hålla hästar vid gott hull
och trevnad
Lostbom, Johan
1777, mars
ET SÄTT AT HÅLLA HÄSTAR WID GODT
HULL OCH GOD TREFNAD
I Danmark har man utfordrat hästar med torkade
och stötta nässelfrön och hästarna mår mycket väl
av det. Detta borde vara brukligt även vid svenska
kungsstallar och kavallerier.
I Hälsingland och Norrland har man med framgång utfordrat kreatur med nässlor och fått god
och riklig mjölk.
I Danmark botar man hästar, som har sår och
svullnader, genom att stryka på en salva av ren
lera eller krossad tegellera lagd i vinättika.

0084

Belöningar

Av Kungl. Patriotiska Sällskapet
ut-delade och utsatta belöningar
Patriotiska Sällskapet

1777, mars
AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
UTDELADE OCH UTSATTE BELÖNINGAR
Utsätts en prissumma till den som odlat artificiell
äng.
I varje län utsätts en belöning till den som befordrat boskapsskötseln, att med minsta foder fått
de bästa korna.
Två okända personer delar priset för Fiskeriets
Historia. De uppmanas att fylla vissa brister i sitt
material.
De som i Östergötland har de bästa ladugårdarna kan vinna belöningar.
Borgmästare Munthe, lantmätare Israel Ström,
0082
Botemedel
fraktvagnskommissarie Dan D. Swebilius har erMedel mot boskapssjuka
hållit pris för sina förslag till förbättrad humleod
Anonym
ling.
Kyrkoherde Jöns Andersson i Östervåla, Väst1777, mars
manland, har under fyra år byggt man- och laduMEDEL EMOT BOSKAPSSJUKA
Paulet har bevisat att boskapssjuka inte beror på gårdsbyggnad, kvarn och kvarnväg samt utökat
åker.
luften utan uppkommer genom smitta. Djuren
Eric Ericsson i Ångermanland har av en stenig
skall vistas ute och fähusen hållas rena. Undvik zi
backe gjort god åkermark.
nober, antimonium, arsenicum till rökelse.
Und-vik framförallt svavel, som är dödande för
boskapen. Vill man befria dem från flugor, låt
dem om möjligt simma eller bränn tobak. Lägg för
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0085

Väder 0087

Hushållning

Anmärkningar angående väderleken Fortsättning av granskning över
för mars år 1777
Klicka här
åtskilliga fördomar i hushållningen
0086

Hushållning

Tankar om medel och utvägar att
förminska och förekomma spannmålsbristen i Sverige
Anonym
1777, april
TANKAR OM MEDEL OCH UTWÄGAR AT
FÖRMINSKA OCH FÖREKOMMA
SPANMÅLS-BRISTEN I SWERIGE
Förr räckte Sveriges sädesodling till och man kunde t.o.m. sälja till utlandet. 1350 års digerdöd,
olyckliga krig och allehanda nya näringar har
minskat arbetskraften vid plogen. Det värsta är
dock åkerbrukets vanhävd och tvång i spannmålshandeln. Boskapsskötseln missvårdas och ger till
följd gödselbrist. Dessutom används mycket säd
till brännvinsbränning. Olämplig åkerindelning
undergräver också tillgången på säd, så att vi varje
år måste köpa utomlands.
Författaren anser att den olämpliga indelningen
av åkern i tvåskifte är den största boven. Härigenom ligger hälften av åkerarealen varje år i träda.
Alltså behöver varje hemmansägare större areal
än om han varje år fick någon avkastning på hela
sin jord. Detta medföljer att flera skulle kunna få
jord genom hemmansklyvning med folkökning
som följd.
Åkrarna magras av att ligga i träda och gödseln
gör inte full verkan. Tabell på hur man borde fördela arealen i fyra skiften. Ogräs undviker man ge
nom att så ren säd och att endast använda
brunnen gödsel. Hårda och sega leror blandas
med sand, vilket varje lantbrukare värd namnet
vet. Det nya förslaget till åkerindelning kräver
inte mer arbete. Någon ökning av stängsel
medför det, men den kostnaden är ganska ringa.
Vi förundrar oss över våra förfäder göternas
byggnadssmak, när man ser de stora husen i Italien och hoppas, att våra efterkommande inte skall
förundras över våra stora sädesfält, som bara används till hälften och endast förmår föda en folkmängd mindre än 3 miljoner. Dessutom skulle vi
slippa alla rättegångar, som nu uppfyller domstolarna angående utvidgning av arealer och alla
kostsamma ansträngningar att av kärr, stenbackar,
moras och annan oländig mark skaffa åkrar.
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Anonym
1777, april
FORTSÄTTNING AF GRANSKNING ÖFWER
ÅTSKILLIGA FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN
I Hushållnings-Journalen för november 1776
fanns en artikel över åtskilliga fördomar i hushåll
ningen. Jag vill ge ännu fler exempel.
Att vårdslösa gödseln borde vara i lag förbjudet.
Att adeln och ståndspersoner skulle äga all
mark och låta den brukas under deras överinseende är inte rätt. Alla har sin uppgift och adeln skall
ägna sig åt vetenskaper, utrikes resor och att bli
skickliga tjänstemän. Frälsebönderna skall ägna
sig åt jordens skötsel både på jordägarens egendom och sin egen. Utan överhet blir folk, som
Amerikas vildar och måste söka föda varhelst de
kan hitta och leva ett osäkert liv. När viltet tryter
och hungersnöden angriper dem, äter de upp sina
egna. Liksom i ett ur, är alla delar lika viktiga.
Bondens lagliga skyldigheter driver honom till arbete och förkovran.
Redogörelse för folkmängden i södra Sverige.
När brännvinsbränning var tillåten fanns ett stort
antal pannor igång, vilka krävde en mängd personer både till att tillverka dem och bruka dem. När
kronobrännerierna inrättades, sparade man mycket. Att använda sten istället för trä är naturligtvis
också arbetsbesparande. Även stora bryggerier
och bagerier, som sköts med litet folk är besparande. Ett bra sätt att sköta åkerbruket, goda redskap
och välfödda dragare är viktigt för att spara folk.
När en torpare sätter sig på egen gård, måste
han räkna med att han kan bli utblottad och drabbad av olyckor. Då kan han falla tillbaks på sina
dagsverken. Genom idogt arbete kan han lyckas
förbättra sin situation.
Det gäller att hindra utflyttning. I London skall
finnas 10000 svenskar.

0088

Odling

Anmärkningar angående fruktträdsplantering
Hof Sv.
1777, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FRUKTTRÄDS-PLANTERING
1) På den plats, där man vill anlägga trädskola,
grävel en aln djupt och fylles med god mylla.

Gödslas med väl brunnen gödsel. Kärr- och moss
jord kan med stor fördel nyttjas.
2) Man kan så mogna kärnor direkt på jorden
om hösten, men är vintern otjänlig kommer få
upp. Bättre är att lägga dem mellan ett par jordtor
vor eller så på ett fat och sätta ut på våren.
3) Man skulle tro att kärnor av goda äpplen
och päron skall ge samma frukt. Men om de är
ympa-de, blir frukten av samma slag som det
ursprungliga trädet, vilket ofta är en vildapel.
Det gäller alltså att fa kärnor av bra träd.
4) Man bör taga kärnor av gamla träd, då unga
inte ger frukt förrän efter 15 år.
5) Vid planteringen grävs en grop ungefär 5
kvarter tvärs över. Plantorna bör vara 4 alnar
höga. Stick- och spångödsel läggs i botten och
plantan sätts inte för djupt, då solen annars inte
värmer rötterna tillräckligt.
6) För att få gödsel till trädgården utan att
taga från åkern har jag låtit ingärda en liten
plats, där allt köksavfall hamnar. Sopor av
hackat granris, hönsträck, inkråm vid slakt,
avslag vid bryggning blandas med litet kärrjord,
och blir, när det legat 1-2 år utmärkt gödsel.

0089

Odling

Anmärkning om Ackermans sätt att
anlägga humleplantering i sängar
och vad mera som dess skrift innehåller.
Ackerman
1777, april
ANMÄRKNING WID HR ACKERMANS
SÄTT, AT ANLÄGGA HUMLE-PLANTERING UTI SÄNGAR; MED HWAD MERA
SOM DES SKRIFT INNEHÅLLER.
1) Detta sätt är inte obekant i Sverige, utan
har 1754 beskrivits av Stridsberg i
Vetenskapsakademiens handlingar. Han har
också gjort försök, utan större framgång.
2) Ackerman har haft gott uppsåt, när han
skrev sin artikel, men borde talat om hur försöken
lycka-des, dess kostnader och dagsverken.
Man borde utnyttja stengärdsgården och så i
den fina myllan, som samlas på insidan av gärds
-gården. Dock måste husdjur och hundar tämjas
att inte förstöra planteringen. Jag har inte gjort
för-sök, men när jag rensade humle föll en del
vid ett plank och växte utmärkt. Det vore också
en prydnad, att få gärdsgården klädd med
grönt.
Ackermans bekymmer, att humlefrö kan ge
gallhumle, kan man undvika genom att så och sedan gallra bort gallhumlen. Orsaken till att humlen
går ut är dess ålder. Liksom människan kan den

inte bära frukt hur länge som helst. Att avlägga
rotskott är en god sak. Nu verkar det som om lant
mannen tröttnat på att odla humle och återgår
till pors, jordbinda, malört och enbär, vilka ger
hälsosamt, men inte så klart dricka. Lantmannen
skall nu odla så många växter, att han inte hinner
sköta dem alla. Det vore bättre att välja dem, som
kan trivas med de förhållanden som finns. Kungl.
Förordningen, att varje gård skall ha en
humlegård är inte lätt att följa, när det är brist på
rötter och frön och kunskap. Man borde
koncentrera sig till skogsområden. Vi borde följa
engelsmännens exempel att följa naturen och odla
där växten har för-utsättningar att trivas.

0090

Arbetsmetod

Förbättrat sätt att bleka lärfter
Anonym
1777, april
FORBATTRADT SÄTT AT BLEKA
LÄRFTER
Miltz anser att det vanliga sättet att bleka lärft är
långsamt. Han föreslår att man, när väven är färdig, lägger den i ett kar med vatten att trampas.
Flera vatten bytes. När man suger på väven och
inte känner lutsmak, breder man ut den på marken
och låter den ligga två dagar. Efter två dagar vänder man den och byker och sköljer den på nytt. Nu
skadar inte solen längre.
Hans lutrecept är, att ta bokaska. Efter fyra dagar på marken har han tvättat väven i brun såpa.
Detta upprepas. Sköljning i mjölkvatten rekommenderas.

0091

Matberedning

Anmärkning om strömmingsfisket i
östgötska skären
Anonym
1777, april
ANMÄRKNING WID STRÖMMINGSFISKET I
ÖSTGÖTHA SKÄREN, INFÖRDE I FEBRUARI
MÅNADS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL, ÄR
INKOMMEN EN CRITIK, HWARAF ET
UTDRAG BORDT MEDDELAS Om det vore,
som författaren säger, att strömming är i
jämförelse med sill, som lamm med får, nämligen
av samma slag, att skillnaden endast är i ålder och
växt tror kritikus att kräftor kanske blir hum-rar.
Kritikus anser inte att lerkärl är lämpliga på
grund av dess bräcklighet. Dessutom åtgår skog
till deras tillverkning och trätunnorna kan användas till bränsle, när de är uttjänta.
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0092

Redskap

Hälsingeharven, förbättrad i Uppland

1777, april
HELSINGE-BILL-HARFWEN FÖRBÄTTRAD
I UPLAND

Anonym

HÄLSINGENHARVEN FÖRBÄTTRAD I UPPLAND Nr 92

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten
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1770 fick jag av professor Lostbom en billpinne,
som var böjd som en fot. Den var kommen från
Hälsingland. Jag hoppades mycket av denna bill,
då tidigare billharvar och trädstockar arbetade för
grovt och långsamt. De enbetsårder, som jag använt med häst var besvärliga, då hästarna inte tål
-de de olika körsvennerna. Jag fick dessa
billpinnar gjorda vid Skattmansö bruk.
Följer ritning och beskrivning av harven och
dess användning.

0093

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Patriotiska Sällskapet
1777, april
BERÖMLIGE GERNINGAR
Genom lantegendomens förbättring i Bömen, har
kejsaren befriat bönderna från livegenskap och en
del dagverken.
Till den utsatta belöningen för drunknades ver
derfående har ingen anmält sig. I en artikel i Gazette d'Agricultur beskrivs hur 19 personer
räddats.

0094

Belöningar

Av Kungl. Patriotiska Sällskapet
utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1777, april
AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
UTDELADE BELÖNINGAR
Bergner för sällsamma och vackra uppodlingar
vid Brygga.
Peter Nyberg vid Sarfelax för 12 torp och åtskil
ligt annat.

0095

Väder

Anmärkning angående väderleken
för april 1777
Klicka här
Nattfrost i början av april. Efter den 12:e varmare.
Isarna uppbröts den 14:e.

0096

Nyttiga påfund

Reglemente för ett spannmålsmagasins inrättande vid NNgård
Anonym
1777, maj
REGLEMENTE FÖR ET SPANNMÅLSMAGAZINS INRÄTTANDE WID N N GÅRD,
SÅ WÄL TIL HJELP OCH UNDERSTÖD FÖR
DE FATTIGARE AF ALLMOGEN I HÄRADET, SOM TIL UPMUNTRAN AF FLIT OCH

IDOGHET HOS SAMTELIGA
JORDBRUKARE DÄRSTÄDES.
Den som vill anlita spannmålsmagasinet betalar
med två mandagsverken och ett ökdagsverke per
person i hushållet. Man måste var bosatt i häradet.
Vid gården skall ett visst antal tunnor säd sås
för magasinets räkning. Hela skörden tillfaller
magasinet utom halmen. Allt arbete utom den första plöjningen skall utföras av låntagarna.
När utsädet är utlånat till dem som behöver,
skall resten delas ut till livsuppehälle. Så småningom är meningen att överskottet skall användas till barns uppehälle och uppfostran i lantarbete. Lånesäden skall betalas tillbaks vid allhel
gonatid. Den som försummar den dagen pliktar
en kappe på tunnan. Den som inte återbetalar sitt
lån innan årets slut, får inte låna nästa år, men
skall ändå betala till hösten och ge 4 kappar
extra på tunnan. Något kan dock lösas med
dagsverken. Den som flyttar från häradet får
inte deltaga.
Den som råkar ut för eld, översvämning eller
annan vådlig skada kan räkna med hjälp. Den som
genom vanvård hamnar på obestånd får låna första
året, men om inte bättring skett utesluts han i fort
-sättningen. Den däremot som lyckas livnära sig
under sommaren utan att låna kan få belöning.
När man får överskott i magasinet kan det säljas
eller på annat sätt användas.
1) till de fattiga, som är helt orkeslösa och
säng-liggande skall i oktober ges extra säd
förutom det de får av socknen.
2) alla fattiga, som kan hjälpa till med arbete
efter sin förmåga skall få sin föda och även
pengar.
3) till barn under 8 år skall föda och kläder
skaffas, så att de inte far illa. Aven koppympning
skall ske, då många barn dör i sjukdomen. Inga
föräldrar skall behöva skicka ut sina barn att
tigga under sommaren. Om förhållandena
tillåter skall barn mellan 8-15 år undervisas vid
gården 4 dagar i veckan i allehanda
lantmannaslöjder. De får födan och på fredagen
12 öre kopparmynt, varefter de går hem och får
undervisning i kristendomen.
4) de som tar ett gammalt torpställe får 2
tunnor vårsäd, men de nygifta som tar upp ett
nytt ställe kan räkna på hjälp med dagsverken.
5) belöningar utdelas för en famn dike 2 öre,
för vart fjärdingsland som gödes 1 daler 16 öre
eller mer beroende på storleken av hemmanet.
Den som av oländig mark vill upptaga åker och
äng får dagsverkhjälp, den som lyckas föda sina
kreatur inne till slutet av maj får 3 daler djuret,
den som kan sälja säd mellan maj och juli får 6
daler tunnan, den som inhägnar med jordvall
eller sten-gärdsgård får 4 öre per famn. Den som
vill av frö så träd kan sälja dem tjogvis som späda
plantor till trädskolor.Den som sedan vill plantera
77

trädgård far plantorna gratis och undervisning och
arbetshjälp vid planteringen, den som odlar lin
och hampa av tillräcklig godhet får 12 öre för linet
och 6 för hampan, den som slår tegel, bygger av
sten, bereder gödsel eller letar upp torv kan fa viss
belöning.
Varje magasin skall förestås av en direktör. Till
hans hjälp skall prästerna utse någon förståndig
man, som skall bistå honom. Vid de stora helgerna
sammanträder sysslomännen och väljer två närbo
-ende, som skall vara med när utlåning sker. De
skall ha nyckel till magasinet. De skall ha ett teck
en på sig, som visar att de är under Kungl.
Majas särskilda beskydd, när de förrätta sina
ärenden. De far nu i början inget arvode.

0097

Hushållning

Anmärkningar om granskningen av
fördomar i hushållningen

lagade revorna några gånger, men kreaturen var
oförtrutna i att fördärva det som lagats. Getingarna byggde sina bon i vallen, som rävarna till hösten blev mästare i att uppsöka. Mullvaden
försummade inte heller att ta sig in där vallen låg
lägre än insjön. Resten förstördes av vinterfrost
och tjäle. Jag gjorde fler försök liksom några grannar, men med lika nedslående resultat. Det är
underligt att unga och oerfarna skall behöva för
dryga kostnader försöka sådant de läser i böcker,
när erfarna män genast ser avigsidorna.
Kunde man vänta tills gräsroten bundit sig i val
-len och buskar uppepå vuxit kanske det skulle gå.
Det skulle fordras vallhjon och fårhundar som höll
kreaturen i aga och lydnad inom dessa vallar.
Hur de två slags vallar baron Vennerstedt beskrivit i Vetenskapsakademiens Handlingar är,
vet jag inte. Den ena har en stensatt sida. Kanske
kan vallar vara nyttiga i andra klimat, men jag vill
här redovisa mina försök, som misslyckade.

Anonym
1777, maj
ANMÄRKNINGAR WID GRANSKNINGEN AF
FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN Författaren
går till hårt och ofta elakt och nedsättande
angrepp mot den förra artikeln. Han menar i
motsats till föregående författare, att det visst lönar sig att odla i norr. Att Kronans boställen bör
göras om till skattehemman. Att bönder bör äga
sin jord. Att oxar är bättre än hästar. Att små egendomar skötes bättre än stora.

0099

Växter

Färg av den blå varianten styvmorsviol
Anonym

1777,maj
FÄRG AF DEN BLÅ VARIETETEN (VIOLA
TRICOLOR) STYFMORS-VIOLER
Denna växt är så vanlig, att våra berg är övertäckta
med den. Dock vet jag ingen som använder den till
något, därför vill jag berätta om, vad jag funnit
den duga till.
0098
Byggnation
När blombladen stötes och pressas genom ett
Försök med jordvallars anläggning
linkläde, får man en färg, som liknar lacmus. När
t i l l stängsel
denna färg strykes på papper, blir den lika blå,
Anonym
som de pärmar disputationer och tal är inbundna i.
Även ullgarn, som legat i alunbad, får en beståen1777, maj
de blygrå färg.
FÖRSÖK MED JORDWALLARS
Blomvippan kokad med linne ger en blekgrön
ANLÄGGNING TIL STÄNGSEL
färg.
Blåtåteln ger en mörkröd färg, som dock inte
1753 ville jag som nybegynnare i hushållningen,
är
beständig.
göra försök med anläggning av jordvallar som
stängsel, för att spara skog. Jag anlade en vall 3 alMatberedning
nar vid botten 1 1/2 aln vid toppen och 2 alnar 0100
bred. Fyllningen togs ur diken, som löpte ett på Om kärnmjölksost
var sida av vallen. Jorden inuti vallen stampades
Holmberger, Petrus
till med en jungfru, som brukas vid pålningsarbeten. Sidorna kläddes med torv och en del såddes 1777, maj
på hösten med nypon och stickelbär. I båda dikena OM KÄRNMJÖLKS-OST
sattes en gles gärdsgård. Allt såg utmärkt ut, tills I Pommern är denna ampra och välsmakande ost
man släppte kreaturen. Dessa kunde inte tåla att känd, men inte i Sverige.
Mjölken kokas under omrörning tills den tjockinte få allt betet på en gång och var missnöjda med
att få inskränkningar i sina fri- och rättigheter. De nar och hälles i en blaggarnspåse under press samt
rev med hornen upp både gärdsgård och vall. Be- skedas upp ur påsen och lägges att torka under en
tet låg så långt från gården, att ständig tillsyn inte servett någon dag. Knådas ihop med salt, kummin
kunde hållas. Ej heller fanns folk till vallhjon. Jag
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och smör tills inga håligheter syns. Lägges att tor- 0104
ka på halm. Beskrivning av en press.

Växter

Om linfrös förvarande

Odling

0101

Om nässlors planterande och
inbärgning
Anonym
1777, maj
OM NÄSSLORS PLANTERANDE OCH
INBERGNING, SAMT STORA NYTTA WID
UTFORDRING FÖR BOSKAPS-KREATUR
TRYCKT NÄSTL ÅR, GENOM KGL PATR
SÄLLSKAPETS FÖRANSTALTANDE. EN
BESKRIVNING, SOM FÖR ATT DESSTO
MERA UTSPRIDAS, HÄR MEDDELAS I
UTDRAG, SÅDANT SOM FÖRUT I LÄRDA
TIDNINGARNA BLIFWIT INFÖRDT.
De sås eller planteras med rötter på stenig och solig plats. Jorden kan vara blandad med sopor. Gö
des med löv och ris av al, gran, tall eller endast
halm. Nässlor av frö får inte skördas förrän andra
året. Skörda sedan tre gånger om året. Boskapen
äter begärligt och ger ymnigt med mjölk. Smöret
får en angenäm smak och blir gult hela vintern.
Vilken nytta denna nässelodling skulle medföra
för landet behöver knappast bevisas.
0102

Nyttiga påfund

Medel mot svamp i trähus
Anonym
1777, maj
MEDEL MOT SWAMP I TRÄHUS
I fuktiga trakter blir golv och knutar angripna av
svamp. Tar man bort den kommer den åter. Botemedlet är att lösa blå vitriol i varmt vatten och
stryka trävirket med. Man upprepar proceduren
och där vattnet dragits in i träet finns ingen svamp.
0103

Arbetsmetod

Förbättrad metod att plöja hårdvall
Dalcrona, N G
1777, maj
FÖRBÄTTRAD METHOD AT PLÖJA
HÅRDWALL
Jag har på åtta dagar upplöjt 6 tunnland dålig äng
med hjälp av 2 karlar och 1 gosse och 2 par duktiga oxar. 1 karl och gossen har med bästa paret
oxar gått före med en rist och sedan har de andra
plöjt med lätthet. Jag har lärt detta av värmlänningarna. Det används inte här i Skaraborgs län,
där många fler personer gått åt till arbetet. Tänker
även använda denna metod på åkern.

Anonym
1777, maj
OM LINFRÖS FÖRWARANDE
Då linfrö innehåller mycket olja, skämmes frön
lätt under förvaring och duger inte till utsäde. Greve Dyhern har torkat dem i ugn och funnit att de
grodde mycket fortare.
0105

Botemedel

Säkert botemedel mot huggormsbett
Anonym
1777, maj
SAKERT BOTEMEDEL FOR
HUGGORMSBETT
Så snart som möjligt efter bettet bör patienten intaga ett glas med vatten och 6 droppar Alcali qola
tile eller Eau de luce och även gnida stället med
det. Den sjuke lägges i uppvärmd säng, då han
strax faller i svettning.
Mera Alcali intages och svullnaden avtar genom att giftet avdunstar med svettningen. Om nå
gon på landsbygden blir biten och Alcali inte
finns bör han ofördröjligen resa till närmaste
stad. Svullnaden ökar, men 6-7 timmar gör det
inte obotligt.
Alcali har med fördel blivit försökt mot raseri,
orsakade av rasande hundars bett och mot champinjoner, i synnerhet den som orsakar slag varav
man dör inom 12 timmar.
0106

Byggnation

Riors inrättning
Anonymn
1777, maj
RIORS INRÄTTNING
Då bärgningsvädret är olämpligt kan hela skörden
äventyras. Till och med halmen blir otjänlig till
kreatursfoder och djuren besväras av ohyra och
blir sjuka. Detta kan förekommas om man i varje
by har en ria eller ett torkhus. De kan uppföras
både av sten och trä, dubbel eller enkel. En hel ria
uppföres med två flyglar och en loge emellan. I logen byggs kakelugnar. En ugn säker för vådeld
byggs också.
Den enkla rian byggs med en torkugn och en
loge i ena ändan. Vid torkningen blir axen så torra
att kornen rinner ut med skakning och då fordras
mindre tröskfolk än vid rå tröskning. Halmen blir
lagom torr att användas till taktäckning och foder
till kreaturen.
Det är svårt att freda en ria från råttor. Genom
att bygga rian på sten eller ekstolpar 3 alnar från
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Även i Breslau har ett Patriotiskt Sällskap med
marken och lägga golvet med tegel undviker man
råttorna. Detta hindrar även sädestjuvar att ta sig samma mål inrättats under kungligt beskydd.
in.
0110
Orter
0107
Redskap Hushållningsmärkvärdigheter år

Beskrivning på en fördelaktig åkerharv
Euren, Pet. Vest.

1776 i Uppland och Enköping
Anonym
1777, maj
HUSHÅLLNINGSMÄRKVÄRDIGHETER ÅR
1776 I UPLAND OCH ENKÖPING
Såddes havre i en ärtåker för att ärterna skulle stå.
Det gick ända tills ett slagregn i augusti nedlade
både havre och ärter. Hushållaren skall göra om
experimentet ännu ett år, då alla ärter i trakten
blev förstörda av ohyra. Trots våra tunga jordar
ger årsväxten mer än i Frankrike.

1777, maj
BESKRIFNING PÅ EN FÖRDELAKTIG
ÅKERHARV
När jag förra året händelsevis fick ett av de större
åkerbruken i landet, ansåg jag det tvunget att gå
ifrån pinnharven. Denna kastar kornen så att
åtskilligt blir liggande uppe på jorden. Jag lät bygga ett redskap med järnbillar, som jag kallar billharv. Beskrivning av billharven.
Belöningar
När jag brukat detta redskap, var min åker kan- 0111
ske inte så grann som andras, men inga korn låg Av Kungl Patriotiska Sällskapet utuppe och lika mycket ogräs och rötter som med
delade belöningar
stockharv medtogs.
Patriotiska Sällskapet
0108
Orter 1777, maj
AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Märkvärdigheter i landsorterna
UTDELADE BELÖNINGAR
Anonym
Jöns Jonsson, Erusaböke, Kronobergs län, belönades för sin salpeterlada.
1777, maj..
Kronolänsman Bosaeus för förbättring vid KroMÄRKWRDIGHETER I LANDSORTERNA
nolänsmansboställe
i Våla i Västmanland.
Vid Hönssäters gård vid Kinnekulle anlades 1767
Gårdsfogde
Flodström
för att han planterat
ett alunbruk, som drivs med en panna. Det har pri1854 ädlare vilda träd på den skoglösa Bjelkestads
vilegier för två och eldas med ved.
sätesgård i Uppland.
Från Hällekis trädgård på Kinnekulle såldes 8
Bildhuggare Granstedt för en ny sorts issåg.
tunnor valnötter.
Pigan Birgitta Larsdotter för att hon i 5 år tjänat
Tidaholms alunbruk ligger vid Skövde och
skall med tre pannor tillverka 200 tunnor årligen. på Lilla Reppe gård i Kronobergs län och med
starrhö och halmfoder framfött 10 kor och 10 ungVid Mariestad ligger ett kimröksbruk.
Vid Säby säteri finns ett tegelbruk, som gör ut- nöt. Trots dåligt sommarfoder har de gett gott och
märkt taktegel. Leran, som hämtas i närheten, mycket smör.
trampas inte av oxar, utan tillreds i en kvarn, som
0112
Väder
drives med hästar och oxar.
Vid Läckö tegelbruk tillverkas även klinkers.
Anmärkningar angående väderleken
Vid Borrö säteri finns tegelbruk, där leran tramför maj 1777
pas av oxar.
Frost ett par nätter, ganska mycket regn annars
0109
Orter sommarväder ganska många dagar.

Märkvärdigheter ur utländska
tidningar
Anonym

0113

Anmärkningar om fruktträds, trädgårdsfröns och medicinalväxters införsel från utländska orter, samt om
trädgårdsskötsel i allmänhet

1777, maj
MÄRKWÄRDIGHETER UTUR UTLÄNDSKA
TIDNINGAR
I Meiland har frihandeln påverkat idoghet, konster Lostbom, Johan
och handel till det bättre. Ett sällskap har inrättats
för att uppmuntra åkerbruk och slöjder.
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Odling

1777, maj
ANMÄRKNINGAR OM FRUKT-TRÄDS,
TRÄDGÅRDS-FRÖNS OCH MEDICINALWÄXTERS INFÖRSEL FRÅN UTLÄNDSKA
ORTER, SAMT OM TRÄDGÅRDS-SKÖTSELN
I ALLMÄNHET
De senaste tio åren har mask och köld gått hårt åt
fruktträdgårdarna i hela landet. De oympade träd,
som varit uppdragna efter kärnor har klarat sig
bäst. Frukten på ympade träd blir större, men
oympade träd är varaktigare och får också goda
och välsmakande frukter. Det tar dock lång tid in
nan de bär frukt.
1) Kunde i städerna utses en kommissionär,
som på hösten samlade in goda kärnor och utlämnade till hugade odlare, skulle vi få en god samling plantor. Vidare borde vid akademierna och
gymnasierna botaniker hålla föreläsningar om
fruktodling.
2) För att komma tillrätta med de ofta dyra
trä-den, som köps från trädgårdsmästare, skulle
varje odlare samla sina kärnor. Ett förbud att
införa utländska träd skulle ge större möjlighet
till svensk odling. Särskilt i Skåne med dess
något mildare klimat borde detta gå att
genomföra.
3) Människan tar ofta bättre hand om sådant
de själva alstrat och lär sig sköta dessa små
plantor.
4) Problemet med våra trädgårdsväxter är, att
man inte kan skaffa utländska frön till de finare
sorterna. Handlarna säljer dem bara om man köper
sådana frön, som vi själva kan hämta i varje trädgård. Detta borde ändras. Detta gäller framförallt
våra medicinalväxter. Inköpen är hemliga, men
säkert skulle svenska frön göra samma nytta. Apotekaren säger, att utländska frön är starkare än
svenska och att han vinner i vikt vid utländska
köp. Borde undersökas av Kollegium Medicum
och tillsättas ett upphandlingssällskap, som främjar de svenska växterna. Både stadsbor och lantbor
skulle odla om de vore säkra på att få avyttra sina
frön.
5) När man vet, vilken nytta man kunde ha av
trädgårdsvetenskapen, blir man förvånad att trädgårdsarbete är ett arbete för okunnigt folk och räk
nas till sämre sysslor. Det borde istället
upphöjas till verklig vetenskap. Studenterna
kommer ofta till föreläsningarna för att
tillfredsställa professorn och visar ofta så stor
okunskap att de skäms att återkomma. Det finns
endast en trädgårdsbok, Lisanders, som är byggd
på vetenskap. Istället för att studera hebreiska
och grekiska skulle några få läsa latin, tyska och
franska. Lära sig grunderna i botaniken och
examineras. De skulle sedan få resestipendier
och vid hemkomsten arbete som slottsfogde,
inspektor, kamrerare och trädgårds-mästare.
Vidare skulle man utrota lärlingar och

gesäller samt mästarskrån vid denna vetenskap.
Då skulle denna näringsgren bli aktad och
sammanknippas med de delar av ekonomin, som
biskötsel, boskapsskötsel och det vi behöva till
kläder, färger, byggnader och åtskilliga andra manufakturer.
Man yrkar på cidertillverkning i alla möjliga
skrifter, men något att göra cidern av bryr man sig
inte om.

0114

Hushållning

Anmärkningar om Socrate Rustique
Anonym
1777, maj
ANMÄRKNINGAR WID SOCRATE
RUSTIQUE
I Hushållnings-Journalen mars 1777 berättar
Klyogg, att han med fördel har sina kreatur inne
året om och utfordrar dem med bara hö. Halmen
tog han till strö. Han kunde inte ha så många djur
på detta sättet. Detta var bra för honom, men kan
inte rekommenderas i hela Sverige. Vårt land består av mycket berg, kärr, utmarker och skogsmark. Där måste man låta djuren beta. Att föda
många kor över vintern med sämre foder, så att de
kan äta upp sig under sommaren, är att rekommen
dera. 20 djurkroppar i saltbaljan på hösten är
mer värda än 10. Våra djur vistas inne i hus halva
dygnet om sommaren för att tillvarata gödseln.
Om halmen går igenom djuret blir det bättre
gödsel än bara strö.
Klyoggs plantering av jordpäron är också helt
fel. Han skar sönder dem och planterade flera till
sammans. Försök visar att sättpotatis skall vara
stor. Att lägga ut potatisen på en gräsvall, lite göd
-sel på varje och sedan vända en jordtorva över är
det bästa sättet. Att odla potatis på en ängsvall
som skall tas upp till åker är nyttigt. Sätter man
potatis på redd jord är kupningen av största vikt.
Plantan växer uppåt och måste ha jord att öka sig i.
Att skära av stjälkarna en månad innan skörden är
helt förkastligt.

0115

Hushållning

Välment erinran om anmärkningarna i Hushållnings-Journalen för maj
mot granskning över fördomar
Anonym
1777, juni
WÄLMENT ERINDRAN WID ANMÄRKNINGARNA I HUSHÅLLNINGS
JOURNALEN FÖR MAIJ MÅNAD, EMOT
DEN FÖRUT INFÖRDE GRANSKNINGEN
ÖFWER FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN
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Utan att taga del i tvisten mellan de båda okända
författarna, vill jag erinra mot den senare. Skulle
det vara fel att ha frälsebönder och torpare att fullgöra vissa skyldigheter, då borde det vara fel att ha
tjänstefolk överhuvud taget. Ar det ett brott mot
mänsklighetens frihet får man flytta till de vilda
folken. Jag känner inte några säteriägare, som inte
vill ha välbärgade bönder. Någon med en lat bonde lät honom göra dagsverken under tillsyn, medan andra skötte hans jord, för att han inte skulle
föröda den. Sådant kallar väl författaren omänsklighet. Skall någon tvingas till arbete och idoghet?
Man ser, att de gamla filosofernas tankar om att
välfärd bestod i sysslolöshet och vila, ännu lever.
Andra menar, att den som inte arbetar är som tistlar och ogräs, som drager föda av andra. Arbete är
ett naturligt tillstånd. Endast arbete kan göra vilan
till vällust. Arbetare prövar ej något nytt, som de
inte sett herrgården pröva med gott resultat. Därför är viktigt att adeln och ståndspersoner visar
gott föredöme. De har genom uppfostran och ekonomi möjlighet till detta.
Att boställen skulle göras till skattehemman behöver inte betyda att de blev bättre brukade. Författaren hävdar att bonden måste äga sin jord, för
att tillfullo arbeta på jorden. Detta är helt fel, ingen
blir fråntagen sin frälsejord utan överenskommelse och arrendatorerna blir ofta rika på sitt arbete.
Författaren påstår att skatten är lägre för frälsemän och säteriägare, men glömmer att de har en
mängd andra bevillningar och personliga utskylder.

0116

Arbetsmetod

Om höbärgning
Anonym
1777, juni
OM HÖBÄRGNING
Unket och mögligt hö ger ingen kraft ifrån sig och
dammar, så att hästar får kvarkan. Vid våt väderlek kan man inte undgå, att höet är dävet. Detta
hjälps upp av att man mellan varje fång kastar lite
salt. Gräset förblir grönt och bränner inte ihop.
Dessutom dricker djuren mer, vilket är bra. Denna
kostnad är ringa.
Försök att lägga halm bland höet visar att halmen blir smakligare.

0117

Om sädens bärgning
Anoni•m
1777, juni
OM SÄDENS BERGANDE
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Arbetsmetod

Ett år, när det var ständig väta vid skördetiden, lät
en bonde införa säden våt och genast tröska den.
Sedan torkade han säden i badstugan och halmen
under tak. Han lyckades på detta sätt bärga sin
åker.
Arter kan torkas på en ärtgalge, som byggs som
takresningen på ett halmtak, ju högre dess bättre.
De yttre revorna skyler de inre, som torkar.

0118

Växter

Rön om växter, tjänliga till ljusvekar
Holmberger, Petrus
1777, juni
RON WID WÄXTER, TJENLIGE TILL
LJUS-WEKAR
Uträkningar hur mycket ljusvekar kostar av lin
och blår. Förslag på vilda växter, som kan användas istället.
1) Scipus lacustris, sjösäv. Används nu till taktäckning, mattor, föda åt kor. Fröna är begärliga
för höns. Stjälkarna innehåller en kärna, som kan
göras till vekar. Man trär en tråd med ögla genom
veken.
2) Scirpus palustris, knappsäv.
3) Asclepias syriaca, duger till lin och frövipporna till stoppning.
4) Aselepias vinxetonicum, horskonung, talk-ört
beredes till lin enligt metod i Vetenskapsakademiens Handlingar 1774. De växer överallt och
en gosse, som knappt kan något annat, kan med en
handskära hämta ihop en ansenlig mängd.
5) Linum perinne, sibiriskt lin. Tråden blir inte
så fin och vit, som hos andra linsorter.
6) Linum narbonense är tvåårig, kommer från
Istria.
7) Juncus conglomeratus, knappetog, växer på
sumpiga ställen. Används till hattar, mattor, korgar och paraplyer.
8) Juncus effufus, veketåg, används utomlands
till vekar.
9) Juncus filiformis, trådtåg, kan i nödfall användas.
10) Epilobium angustifolium, rågmjölksgräs.
Fjunet runt fröna piskas och spinnes ganska grovt.
11) Urtica dioica, brännässla. Bra foder för kor,
kan skäras flera gånger om året.
12) Salix pentandra, jolster, brukas som stoppning i kuddar, men valkar ihop sig efter en tid.
13) Salix fragilis, pil. Fjunet spinnes.
14) Humulus lupulus, humle. I Sveriges lag står
att alla hemman skall ha 200 rötter humle.
Även tobak kan användas till vekar, liksom inre
barken av mullbärsträd.

0119

Redskap

Beskrivning på en brukbar och fördelaktig hackelsemaskin
Berselius. Johan Glist.
1777, juni
BESKRIFNING PÅ EN BRUKBAR OCH
FÖRDELAKTIG HACKELSE-MACHINE
Noggrann beskrivning av maskinen och dess
funktion.

0120

Märkliga händelser

Märkvärdigheter i hushållningen
Anonym
1777, juni . .
MÄRKWRDIGHETER I HUSHÅLLNING
OCH KONSTER
I Bourdeaux har man gjort lyckade försök med ar
changelsk råg, som av ett korn gav 60 strån, 7-8
fot höga och 100-112 korn i axet.
I Spanien gör man utmärkt järn. I en enda process får man stångjärn utan att först ha gjort tack
-järn.
Brukspatron Sam Kock har på flera ställen i Dal
upptäckt järnstreck och skall nu försöka sig på den
spanska metoden.
Långtora byamän från Lagunda härad övertalades av länsman Sundeman, nu kronofogde i nästa
fögderi, att med dalkarlars hjälp bygga en välvd
bro över en å. Den har 4-5 famnar öppning och bör
bli kungjort och eftergjort på flera ställen.
Unge torparen Anders Ersson i Tysttorp i Nysätra socken nappade en mängd aspfrö, som han såd
de i en stenig backe. Året därpå fanns fina
aspplantor, som hans husbonde hjälpte honom att
inhägna.

0121

Belöningar

Av Kungl. Patriotiska Sällskapets utsatta belöningar
Patriotiska Sällskapet
1777, juni
AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
UTSATTE BELÖNINGAR

0123

Hushållning

Oförgripliga tankar om vissa författningars upplivande och vidtagande,
till svenska lantbrukets tillväxt och
förbättring

1777, juli
OFÖRGRIPELIGE TANKAR, OM WISSA
FÖRFATTNINGARS UPLIFWANDE OCH
WIDTAGANDE, TIL SWENSKA LANDTBRUKETS TILVÄXT OCH FÖRBÄTTRING Så
länge ett land har fred, känner det inte sin styrka
eller svaghet. Ett stort land med stor folkmängd
har hopp om seger. Men armeer underhålls inte
bara med pengar, där krävs stora förråd, baserade
på god lantskötsel och handel. Ett land kan inte
lita till import under orostider.
Sverige har alltför otillräckligt lantbruk. För att
öka Kronans inkomster har inrättats kronobrännerier, som erfordra 300000 tunnor säd. För att klara
detta behövs magasiner, där överskott lagras.
Sockenmagasiner är av den art, au de föröka sig av
sig själva. Allmogen märker inte av någon försämring och kronan kan få sin säd till brännvin.
Motståndarna till magasinen säger att priset
kommer att sjunka och att lata bönder faller till ro
med den tron att de alltid kan låna. Som det nu är
kan en del inte betala sina utskylder. Fanns försörjning i magasinen skulle detta aldrig behöva
hända. Omsorgen om lantbruket bör dock inte
stanna med magasinens inrättande.
Äganderätten hindrar många uppodlingar.
Skattejorden får inte söndras. En utväg finns i
1681 års Husesynsförordning, som ålägger varje
hemmansåbo att årligen uppta 1/2 tunnland ny
mark. Om kronan betalade bonden 10 kannor
brännvin, för att han levererat råg från 1 tunnland
ny åker, tror jag kronan skulle vinna åtskilligt.
Den gamla åkern skulle naturligtvis skötas som tidigare.
Svenska lantbruket sköts illa, dels av okunnighet och dels av vårdslöshet. En jordägare i Skåne
har uppmuntrat sina bönder till nyodling genom
att lova hustrurna full besittning av jorden i deras
livstid, om mannen dog. Dessutom har de sluppit
nyodlingsdagsverken på herrgården för att inte
tröttna.
Ängen är mycket dåligt skött, men skulle enkelt
förbättras genom plöjning. Artificiella ängar bör
anläggas. Brist på pengar är ofta anledning till att
förbättringar inte genomförs. Lantmannen har
ingenstans au låna. Både handel och fabriker har
den möjligheten, vilket också bonden borde ha.
En del av bränneriinkomsten skulle kunna användas. Landshövdingarna vore de rätta att ha översyn över detta utlåningssystem.
Kyrkoherdarna skulle inrätta åkerbrukssällskap
för att sprida kunskap om förbättringar.
Vår allmänna lag säger, att bonden skall sin
åker väl hävda och göda, röja ängar och uppta så

Anonym

83

mycket till åker och äng som brukas kan, annars
får han böta. Kronofogden skall vart tredje år hålla
syn på kronojorden. Om bonden lagt åker i linda,
låtit svinen uppgräva, får han böta. Frälseman
skall också hålla syn med sin frälsebonde. Åkerbrukssällskapen skulle övervaka att lagen följdes.
Alla utskylder skulle betalas i säd, då bonden ofta
har svårt att skiljas från en daler.
Soldaterna lägger ofta inte ner stort arbete på
sin jord. Det vore bättre att deras arbetskraft användes till allmänna arbeten, vägbyggen, prästgårds- och tingsbyggnader, när de var fria från
exercisen.
Overflödet i klädedräkten har tilltagit bland
bondens döttrar, vilket borde förbjudas. En dräng
far vara beredd på 300-400 daler i bröllopsgåvor,
vilka pengar bättre borde användas till dragare
och redskap. Aven tjänstefolkslönerna är för
höga. Bondbröllop med fest i en vecka för 40-50
personer är alldeles för dyra och hindrar många
dagsverken. 2 dagar skulle räcka. Husen på landet
är också onödigt stora med skogsbrist som följd.

0124

Odling

Anmärkningar om överstelöjtnant
Anckarströms avhandling om åkerjordens beredning i Hushålls-Journalen för december 1776
Anckarström, Jacob Johan
1777, juli
ANMÄRKNING WID ÖFWERSTE-LIUTENANTEN OCH RIDDAREN ANCKARSTRÖMS AFHANDLING OM ÅKERJORDENS BEREDNING M M INFÖRD UTI
HUSHÅLLNINGS JOURNALEN FÖR
DECEMBER MÅNAD 1776
Det är sant att en åkerman aldrig bliver fullärd.
Han har att lära mekaniken i sina redskap och att
förstå jordens art. Väderleken, som han är så bero
-ende av kan han ändå inte styra.
Jordens körande är skadlig endast då den är torr
och luften ren och torkande. Tidigt på våren och i
stark väta måste den dock köras för att befria jord
-en från de dunster den innehåller. Den gamla
regeln, att gammalt träde är bättre än nytt snede,
är falsk. Rotmasken ökas inte av för mycket
körning. Mycket körning förhindrar inte ogräs.
Om diken råder det olika mening. En del påstår
att smala åkrar och diken är bäst, medan andra sä
ger, att inte fler diken än att överflödsvattnet rinner bort är nödvändigt. Vattnet kan dock behövas
på åkern. Ett underligt påstående är att många diken befordrar solen och luften att tränga in i
jorden
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och göra den fruktsam. Önskar att någon kemist
ville utreda detta.

0125

Nyttiga påfund

Sätt att föröda ohyra på unga fruktträd
Anonym
1777, juli
SÄTT AT FÖRÖDA OHYRA PÅ UNGA
FRUGTTRÄD
Inget kan vara nöjsammare än att anlägga en trädskola. Inget är mera förtretligt, då plantorna skadas av ohyra.
Mullvaden är inte så farlig, som man tror. Den
äter inte trädrötter utan gräsrötter. Man skall därför hålla rent från ogräs. På våren skall all snön
bort, annars gör mullvaden gångar mellan snön
och jorden och där stryker allting med.
Bladlössen är svåra och en gråluden mask äter
knoppar, blad och bark. Han spinner in sig i ett nät
och klibbar ihop bladen. Allt måste plockas bort.
En liten grå mångfotad insekt, som knappt syns,
äter knoppen och hjärtbladen.
Botemedlet är att koka en stark lut av tarvlig
rulltobak och pensla på trädet

0126

Odling

Rön om potatis
Anonym
1777, juli
RÖN OM POTATOES
Några har klagat att potatisodling i grop inte lyckats. Förmodligen beroende på att solen inte nått
ner till plantans rötter. Jag grävde ett dike i östvästlig riktning, så att morgon och aftonsolen
skulle nå dit. I diket planterade jag med en alns
mellanrum potatis. Så fort plantorna visade sig
fyllde jag igen dikena genom att varje dag påföra
litet jord. Detta fortsatte tills plantorna stod i en
ganska hög jordvall. Aven under en lång torka
klarade sig växten. Om man på våren tar bort de
flesta ögonen på potatisen, skjuter de kvarvarande
bättre skott.
Jag förvarade potatisen under vintern i en jordhög. Potatis sönderkokad och blandad i kreaturens
dricka ökade mjölkens ymnighet. Man borde pröva att släppa kreaturen på potatisåkern. Skulle
ryktet att potatisblast är giftig vara sant, visar det
sig. Den som föreslår att använda potatisblad istäl
let för tobak blir nog ensam om sin smak.
Växten kan dock användas till en del, fast den
inte duger till allting.

0127

Nyttiga påfund

Beprövad och av engelska vetenskapssocieteten gillad uppgift att
förekomma sot på vete
Anonym
1777, juli
BEPRÖWAD OCH AF ENGELSKA
WETENSKAPS-SOCITETEN GILLAD UPGIFT,
AT FÖREKOMMA SOT PÅ HWETE Man slår
70-80 kannor vatten i ett bryggkar och en fjärding
osläckt kalksten, låter stå i 30 timmar. Tappas av
så klart som möjligt i ett annat kar och salt hälls
i. I denna lut stöper man vetet i en vid korg. Man
låter korgen rinna av över luten en halvtimma
och sedan är säden färdig att sås efter 24 timmar.
Denna metod är använd i 30 år och aldrig har det
funnits sot på vetet.

0128

Nyttiga påfund

sprids god jordmylla och gödsel. Nästa år slår man
inte förrän höet fröat sig självt.
Han har också lyckats med rovodling, genom
att hacka ner rovor i mager jord.

0130

Sätt att vidmakthålla sprutor och
andra läderarbeten
Anonym
1777, juli
SÄTT AT WIDMAGTHÅLLA SPRUTOR OCH
ANDRA LÄDER-ARBETEN
Vanligen smörjs vattensprutor med silltran, vilket
lädret inte mår bra av. En sadelmakare föreslår att
man blandar rovolja, talg och rottjära. Osaltat ister
kan ersätta rovoljan. För att upphänga vagnskorgar har han tagit sadelgjord och dragit den genom
tjära och talg. Sadelgjorden vikes och sys över
med läder. På detta sätt sparas till en vagn 2 1/2
oxhudar och den blir betydligt starkare.

Ett sätt att stöpa vete som skall
bringa det till en förunderlig fruktbarhet

0131

Anonym

Tabellverket

1777, juli
ET SÄTT AT STÖPA HWETE, SOM SKAL
BRINGA DET TIL EN FÖRUNDERLIG
FRUGTBARHET, UPGIFWET AF EN
ENGELSMAN
Kalksten upplöst i regnvatten omrördes flera
gånger under 3 dagar. Östes i ett annat kar och
blandades med salpeter och duvträck. Blandningen skall stå i 4 dagar. Sedan stöpte han vetet i 18
timmar och lät det lufttorka. Andra gången 12 tim
-mar och tredje gången 6 timmar. Såddes glest.
Den kvarblivna massan blandades med jord, där
ärter såddes om våren, som växte oerhört. Har
man inte duvträck, kan hönsträck duga.

0129

Odling

En engelsmans försök att åstadkomma en stark och fet höväxt
Anor •m
1777, juli
EN ENGELSMANS FÖRSÖK AT
ÅSTADKOMMA EN STARK OCH FET
HÖWÄXT
Han lägger ett stycke land i träde 1 1/2 år. Plöjer,
harvar och vältar det ganska ofta och väl. Där sår
han havre blandad med klöver och höfrö. På hösten skärs havren och ännu mer klöver sås. Stubben
slås med lie och höfröna räfsas ner i jorden. Därpå

Redskap

Folkmängd

Underrättelser tillhörande
Tabellverket
1777, juli
UNDERRÄTTELSER TILHÖRANDE
TABELLWERKET.
Utdrag ur Skärkinds kyrkobok. Födda, döda och
vigda från den tid kyrkboken är inrättad och redig
hållen. Utdraget gäller åren 1641-1776 ur Skärkinds
församling,
undertecknat
Hans
Hederström.
Från 1640 till 1660 har allmogen varit mindre
välmående.
1693-1695 Flest döda under åren.
Från 1660 till 1700 föddes 222 fler än som dog.
Från 1700 till 1720 ingicks få hjonelag, troligen
på grund av att drängarna var uttagna till krig.
1711 Pest.
1718 dog en torpare 107 år gammal.
1727-1729 hårda år, fa hjonelag.
1757 dyrtid, många döda, hungersnöd, ryskt
mjöl delades ut till de fattiga.

0132

Nyttiga påfund

Brev angående Faggots inrättning av
spannmålsmagasiner
Linroth, Carl
1777, juli
BREF ANGÅENDE FAGOTTS INRÄTTNING
AF SPANMÅLS MAGAZINER
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Då jag inte sett, att någon svarat på anmärkningen
angående Faggots förslag till sockenmagasin, vill
jag berätta följande.
Genom en vårdslös dräng brann en av mig upprättad ria 1750. Den innehöll en behändig tröskmaskin. 1760 lät jag sätta upp en ny ria av gråsten
och tegel. Ladan i mitten var så stor att 12 personer kunde tröska samtidigt. Ugnarna eldades utifrån var gavel. Jag lät välva vinden över hela
byggnaden och använde den som magasin. Säden
förvaras i bingar med järnramar och luckor. I bot
-ten finns tappar som öppnas från ladan och där
säden rinner ned i måttunnan. Säden är helt
bevarad för råttor och ohyra, men då
tegelbingarna vid om-byte av väder vätskar sig,
blir säden närmast väg-gen möglig. På sommaren
brinner säden ihop och unknar. Jag måste alltså
tömma bingarna genom tapparna i botten och låta
säden rinna ned i ladan att vädras. Detta är
mycket kostsamt arbete.
Jag har för andra arbetens skull inte hunnit
prova rian. Rietorkad säd skulle förmodligen bete
sig på bättre sätt. Skulle önska vidare upplysningar i denna fråga.

0133

Nyttiga påfund

Beskrivning på ett spannmålsmagasin vid Kristianstad
Anonym
1777, juli
BESKRIFNING PÅ ET SPANMÅLS
MAGAZIN WID CHRISTIANSTAD
Mitt magasin är byggt av furu på en en alns hög
stenfot och syllar av ek. Beskrivning och ritning
av hopfalsning av fotträet. Råttor skyr inget så
mycket som tjära, så bottnarna och bingarna är bestrukna med tjära. Då taket är täckt med halm, vil
ket är råttornas bästa boplats, har jag lagt tjärade
bräder under halmen.

0134

Hushållning

Hushållningens märkvärdigheter i
Västervik
Lindroth
1777, juli
HUSHÅLLNINGENS MÄRKWÄRDIGHETER.
UTDRAG AF EN BESKRIFNING PÅ
WESTERWIKS SÄTERI I WERMLAND, SAMT
DE UPOLDLINGAR, SOM DÄR BLIFWIT
GJORDE AF FRAML KAMMAR-HERREN
LINDROTH OCH DES ENKE-FRU Gården
mottogs i lägervall. Mangårdsbyggnaden planerad
på gråstensmur, med järnstaket runt och täckt
med skifferhällar från Kinnekulle. Åkern
omgärdad med stenmur. Utfodringen i ladugården
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är mest vårsäd och halm. Hö är rart på orten. Avkastningen räcker till gårdens behov, men bra
somrar säljs smör och surmjölk till Kristinehamn.
5 pigor sköter ladugården.
Till storboskapen kokas nässlor, enris, libbsticka, renfana och torkade pepparrotsblad. Redskap är plogar och harvar. Jorden är väl dikad.

0135

Väder

Anmärkningar om väderleken i juni
Åskan hördes för första gången i år. Svag nattfrost, som lindrigt skadade trädgårdsväxter.

0136

Hushållning

Tankar om meniga lantmäns undervisning i jordbruk
Anonym
1777, aug
TANKAR OM MENIGE LANDTMÄNS
UNDERWISANDE I JORDBRUK
I de skrifter, som nu utges för att lära lantmän
jordbruk kan anmärkas att
1) Undervisning ges, som om större delen av
lantmännen inte kunde sitt hantverk
2) Styrelse, som om lasten på ett forverk ökas
och inte kraften
3) Belöningar, som om jordbrukaren inte förstod sitt eget bästa, utan för betalning skulle göra
förbättringar.
Det har låtit, som om jordbrukets ofullkomlighet skulle härledas till okunnighet och lättja och
lösas med undervisning och tvång. Om någon
myndighetsperson skulle komma till min gård
som jag med flit skött i 15 år, skulle han hitta
mängder av brister, som jag trots idogt arbete inte
kunnat genomföra. Liksom jag, vet lantmännen
vad som skall göras, men brist på tid och pengar
hindrar och inte okunskap. Man kan inte tänka på
vad som är nyttigt att göra i ögonblicket, utan vad
som är nödvändigast. Vad skulle det hjälpa, om en
ordningsman talade om för honom, vad han ansåg
som nyttigt.
Det är sant att de egendomar, där ägaren inte
ofta är och som sköts av frälsebönder ofta är dåligt
skötta. Lika är det vid de frälsehemman, där åbon
har osäker besittningsrätt och skall dela sitt arbete
mellan sitt och husbondens gårdsbruk. Boställen,
som byter ägare ofta, sköts också illa.
Det vi lärt oss av bondens erfarenhet och klurig
-het är mycket mera värt än det som stått i böcker
eller meddelats av herremän. Bonden är den kloke, som ej gör med flera medel, vad han lika väl
kan utföra med färre. Han spiller inte pengar och
arbete på onyttiga försök. Visst ses att en herreman, som tar över en dåligt skött egendom
förbätt-

rar den. Detta gör även bonden. Den förfallna går
-den blir ofta såld och kan inte bli sämre. Den
som kommer ny till en ort vill gärna pröva det han
sett på andra håll. Tyvärr passar inte alla försök
över-allt. En bondes försök är lättare att ta över
än en herremans. Man kan ofta inte tävla utan god
ekonomi. Beträffande redskapen behövs olika på
olika orter. Genom behovet kommer också uppfinningsrikedomen. Bristen på orten driver fram
lösningar, som kanske inte alls behövs på andra
ställen. I Danmark med dess skogsbrist bygger
man på ett helt annat sätt än där virke finns.
Visst har vårt lands lantbruk mycket förbättrats
de senaste 50 åren. Vi har haft fred, folket har till
-växt i antal och fått tillfälle att förbättra sitt liv.
Förbättringen kommer så småningom och återhämtar sig liksom naturen efter hand. Man skall
bruka med minst dyra och minst mödosamma medel. Folket har fått tillbaka sin rätt till klyvning av
jorden och genom lindriga skatteköp har de fått
säker besittning. Tegskiftet far ej hindra odling.
Tidigare fanns 2 tunnland jord som delades i 48
skiften.
Åkerbrukets lärare talar för nybyggen. Med det
menas ett helt nytt bygge eller utökning av ett redan befintligt ställe. För att bygga nytt behövs nybyggare och ett lämpligt ställe att bygga på.
Kunskapen har redan allmogen. Det tas upp ny
mark så fort man hinner i hela landet. Det kan inte
gå fortare. Det vore som att skylla stockholmarna
för att de inte byggt förstäder av stenhus redan.
Artificiellt åkerbruk känner man till, men det
kräver stora resurser att genomföra. När man inte
hinner stängsla och hägna det man har, kan man
inte ta på sig mera.
Författningar och patriotiska sammansättningar
blir utan verkan så länge det inte finns tillräckligt
med folk att genomföra dem. Regeringen bör se
till, att de lagar gäller, som ger säker besittning.
Med detta vill jag avskudda lantmännen den beskyllningen, att de äro okunniga och lata.

las om brist på hö, men runt om finns lövskog,
som kan ersätta höet som boskapsfoder. Därigenom får man god gödsel. Ett verkligt hinder är
däremot svedjandet. Även torpare, backstugusittare och inhysingar får svedja. Soldater tas endast
av hemmansägarna, vilket gör att dessa inte anser
det säkert, att de få nytta av sitt arbete. De tycker
sig lika gärna vara inhyses och fria.
Alla backstuguhjon, som kan idka jordbruk
skulle bli torpare, med skyldighet att göra dagsverken och med rättighet att få hjälp att utöka sin
jord. De som inte passade för jordbruk skulle bli
soldater. Lag skulle skapas, så att de friheter dessa
inhysingar har skulle omvandlas till att vara laglö
sa.
Genom svedjandet har skogen förbrukats, så att
man nu far söka bränsle miltals bort. Give Gud att
de som känna denna del av landets svagheter skul
le kunna med råd understödja alla goda krafter till
förbättring.

0138

Eld

Vilka medel kunna vidtagas att förbättra anstalterna mot eldsvådor
Anonym

1777, aug
HWILKA MEDEL KUNNA WIDTAGAS AT
FÖRBÄTTRA ANSTALTERNA EMOT
ELDSWÅDOR, HWILKA WID UTFÖRANDET
ÄRO GÖRLIGE, FÖR LANDET TJENLIGE,
OCH ICKE FÖR KOSTSAMME Denna prisfråga
är utsatt av Göttingska Vetenskaps Sällskapet.
Orsaken är de många bränderna, som drabbar
befolkningen både på landet och i städer. Det är
framför allt hur man skall förekom-ma
eldsvådorna, som är mest intressant.
En av pristagarna är Johan Fred Glaser. Han
menar att en eldordning, som passar till den speci
ella orten skall upprättas. Byggnader bygges av
sten. Golv särskilt kring eldstäderna göres av sten.
Husen får inte byggas för höga och skall ligga
0137
Orter skilda från varandra. Mangårdshus och ladugård
kan skiljas genom trädplantering. Inte för många
Välmenta tankar om savolaxska
små hus. I städerna sättes husen i kvarter med gaåkerbruket
tor emellan och brandmurar. Tak och fönsterluckAnonym
or av järn. Taken av tegel. Järnplåtar får inte vara
1777, aug
för branta. Halmtak förbjudes. Måste man ändå ha
WÄLMENTE TANKAR OM SAWOLAXSKA
halm, tryckes lera och kalk in i knipporna, som
ÅKERBRUKET
blir motståndskraftiga och ej så eldfängda.
Åkrarna i Savolax är steniga. Stenarna är dock inte
Vattentillgången är oumbärlig. Brunnar, damstörre än att en karl kan flytta dem åt sidan och mar och vattenledningar bör finnas, där sådant går
utan större konst bygga stengärdsgårdar. En jord, att göra. Kring husen skall takrännor vara av plåt
som innehåller stenar bär ofta stridare säd. Det ta- och allt regnvatten samlas. Pumpar som pumpar
vattnet ur cisternerna skall finnas.
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I verkstäder och platser där man brukar mycket
eld skall kar med saltvatten stå. Saltet bevarar
vattnet från att ruttna, skyddar kärlen och släcker
elden bättre än bara vatten. Oljor, tjära, fernissa
släcks inte med vatten, utan med kvävning.. Där
skall finnas våta täcken.
Skorstenseld släckes bäst genom att man raskt
släcker elden på härden och stänger spjället. Skor
-stenar skall sotas ofta, genom att man för en
gran-risbuske upp och ned i skorstenen.
Folk kallas till brandplatsen genom klämtning,
trumning, skjutning eller bud. Vattnet till sprutorna behöver värmas vid stark köld. Det skall finnas
en ordning vid eldsvådan. En styresman eller eldförste utdelar arbete till de församlade. Dessa skall
ha övats, så att var och en vet sin uppgift. Ett hus
som ej kan räddas rives för att på det sättes släcka
elden.
Folket skall undervisas om hur eld uppstår och
skaffa eldredskap, något som flera kan göra tillsammans. Våt säd och hö kan självantända och anses dra åskan till sig. Även stora mängder boskap
och obrunna gödselhögar kan påverkas av eld.
Brandvakter utsätts och man får inte gå med bart
ljus i uthus eller eljest. Spioner utsänds att se på
brandvaktens arbete.
Att rädda folk går till så att ett starkt täcke hålls
av fyra personer, så att den nödställde kan hoppa i.
Ett rep med en järnkrok som fästes i fönstret kan
man hasa sig ned med. Även repstegar är bra.
Vid eldsvåda möts man på höger sida och de
som kör, gör det på vänster. Ar gränderna smala
ordnas enkelriktning. De orter, som inte ordnar sin
eldbekämpning i tid, bör inte njuta av brandstod
om de drabbas. Den husägare, som inte lär barn
och tjänstefolk vara aktsamma med elden, räknas
som en granne, som vill sätta eld på grannens
hus.

0140

0139

Mot gikt och podager

Matberedning

Medel att förvara dricka från att
surna
Anonym

Matberedning

Beskrivning hur en art ansjovis insaltas och tillreds i Riga och Livland
Gadd, Pehr Adr.
1777, aug
BESKRIFNING, HURU EN ART ANJOVIS
INSALTAS OCH TILREDES I RIGA OCH
LIFLAND
Man väljer den minsta strömmingen och saltar
den orensad och osköljd. Den ligger ett dygn, var
-efter den torkas på linkläde. Sedan lägges den på
rygg i en ekkagge och saltas och kryddas med
kryddpeppar, spansk humle och nejlikor.

0141

Botemedel

Botemedel mot lungsot. I anledning
av Hellenii disputation om hypericum eller johannisört under Linnes
presidie försvarad i Uppsala 1766
Hellenii, C N
1777, aug
BOTEMEDEL EMOT LUNGSOT. I ANLEDNING AF C N HELLENII DISPUTATION OM
HYPERICUM ELLER JOHANNIS-ÖRT,
UNDER ARCHIAT. OCH RIDDAREN VON
LINNEES PRESID. FÖRSWARAD I UPSALA
1766.
En handfull knoppar av johannisört kokas i ett
stop spanskt vin i 12 timmar. Intages morgon och
afton.
Växten skall plockas före midsommar och finnas på apoteken. Linne har botat den starkaste
lungsot, som härrör från sårade lungor.

0142

Botemedel

Anonym
1777, aug
EMOT GIKT OCH PODAGER
Radix Aristolochiae Rotundae, Gentianae, Herbae
Chamaedryos, Chamaepytoes, Centaureae Minoris pulvriseras och intages i 4 månader varje morgon. Sedan vid färre tillfällen. Pulvret är mycket
beskt och kan tagas med vin eller te. Ingen varm
mat, surt eller salt, och hetsiga likörer. Rörelse är
nyttigt, helst ridning.

1777, aug
MEDEL AT FÖRWARA DRICKA IFRÅN AT
SURNA
Man bygger i källaren en kista, där tunnor läggs
ned. De skiljs åt av stenar. Tunnorna innehåller
dricka. Utrymmet mellan tunnorna fylls med
sand. Längst ned bygges ett par små dörrar, där
sanden rinner ut, när man vill komma åt tunnorna. 0143

Nyttiga påfund

Förslag till förbättrat sädesmått
Faxell, Christopher
1777, aug
FÖRSLAG TIL FÖRBÄTTRAT SÄDESMÅTT
88

Förslag till nya mått. Föreslås att våra mångfaldiga bergslagsvikter skall avskaffas.

Alla överdrivna festligheter vid bröllop och
andra sammankomster är reglerade.

0144

0147

Redskap

Ekonomi

Beskrivning på en potatiskvarn

Om sjöresor

Falkengren

Anonym

1777, aug
BESKRIFNING PÅ EN JORDPÄRONSQWARN,
UPFUNNEN AF EN TORPARE JON NILSSON
OCH KONGL PATR SÄLLSKAPET
MEDDELAD AF HERR LANDSHÖFDINGEN
OCH RIDD. FALKENGREN
Beskrivning av kvarnen. Potatisen skall malas
kokt medan den är ljummen. Efter malningen
iblandas mjöl och knådas till en vanlig deg. Jäst
måste tillsättas. Kvarnen har här beskrivits i sin
första skepnad, men bör förbättras.

1777, sept
OM SJÖRESOR
Sjöresor är nyttiga, vilket stora män bevisat och
allmogen fått erfarenhet av, då de måste hämta
nödtorftsvaror långt ifrån. Från Värmland fraktas
mycket järn på båt. I Ludvika ror man kolet till
bruket. Ved till kolning rors till Långbanshyttan.
Malm från Persberg rors över Yngen.
Det är viktigt att båtarna förvaras väl under vintern. På en del ställen hänger man båten under tak.
Folket har tidigare, när de var närmare hedendomen varit hederliga. Nu däremot rar man akta sin
egendom mot tjuvar.
Vintrarna är ofta obeständiga och vägarna utan
åkföre. Sedan gäller att få hästarna i så gott skick,
att de orkar dra en vagn på våren, innan man kan få
hem sina varor. Då är det nödvändigt att sjötransporter kan genomföras, att nederlagsplatser och
magasin finns inom rimligt avstånd för den hungrige.
En olägenhet med sjötransporter är, att säckarna med säd ofta blir tullade av ohederligt folk.
Men man borde kunna göra lårar med lås att förva
ra säden i. Sommarfrakten har sin olägenhet, då
det regnar, särskilt om det är salt i säckarna. Man
borde ha ett däck av buldan som ett tält över. Man
skulle kunna ha säckar av läder, men det ställer sig
för dyrt. Säckar överdragna av vaxduksfernissa
skulle hålla vattnet borta, men där bryts lätt säcken. Hoppas någon patriot har något bra och
genomförbart förslag på vattentäta säckar.
Båtar, som framförs med segel är svåra att manövrera särskilt i strömt vatten. En mekanikus i
Dresden har byggt en båt, som drivs av ett hjul.

0145

Redskap

Skånska plogars förbättrande
Anonym
1777, aug
SKÅNSKA PLOGARS FÖRBÄTTRANDE
Ploghuvudet skall förlängas, då går den långa
stycken av sig själv. Skånska hästar är de svagaste
i riket. Därför har bonden så många när han plöjer.
Då trä till plogen får köpas dyrt långt bortifrån,
gör han den klumpig och grov, för att den skall
hålla länge. Med bättre plogar och starkare dragare skulle åkerbruket i Skåne förbättras.

0146

Nyttiga påfund

Berättelse om landsting i Hälsingland
Anonym

1777, aug
BERÄTTELSE OM LANDS-TING, HÅLLIT I
HÄLSINGELAND
I varje socken är ekonomiska samhällen inrättade
och lämpliga instruktioner givna.
Missbruket av 1739 års tjänstehjonsstadga är
upphävd. Tjänstehjonen har här varit helt självs-

0148

Odling

Utdrag ur en akademisk avhandling
Om besådda ängar

våldiga. Nu får de behålla en laglig frihet, får betalning i pengar och bonden kan vara säker på sitt Haggren, Lars Christopher
tjänstefolk. Anställning och uppsägning sker på
1777, sept
bestämda tider i allmän sockenstuga.
UTDRAG AF EN ACADEMISK
Varje rote bygger för sin soldat och han har la- AFHANDLING OM BESÅDDE ÄNGAR
gom jord till.
Om inte människan dragit den högstes förbannelStrömrensning skall vidtagas.
se över jorden, skulle naturen frambringa, vad
Landshövdingen har rest genom hela Härjeda- människan behöver av sig självt. Nu åligger det
len och känner nu folkets villkor.
människan att med sitt arbete ersätta denna brist.
Sockenmagasinen är översedda och lånen be
Boskapsskötsel är sedan äldsta tider ansedd
stämda.
som det säkraste sättet att erhålla nödig utkomst.
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Därför planterade de gamle åtskilliga växter, lämp
liga till boskapsföda.
Vore det inte bättre att föda djuren med säd och
slippa allt arbete med ängen? Ingen har bevisat, att
djur uppfödda på hö är sämre än de som fatt säd.
Troligen skulle också de utökade åkrarna skötas
dåligt liksom ängarna nu. Risken är också stor, att
om missväxt uppträdde flera år i följd, skulle djuren svälta utan hö.
Beskrivs hur ängsskötsel går till. De förmåner
man märker är, att man far 5-dubbelt hö och ängen
befrias från ogräs och giftiga växter. De grässlag
som särskilt inbärgas, kan ges till den boskap, som
är lämpad för den. Varje grässlag slås i rätt tid och
inget bärgas omoget. Om beteshagar inrättas till
ängar får skogen tillväxa. Sädåtgången minskas,
då djuren äter hö. Uppräknas en mängd växter
lämpade till ängsbruk.

0149

Hushållning

Anmärkningar om en okänds tankar
om lantmäns undervisande i jordbruk
Anonym
1777, sept
ANMÄRKNINGARNA WID EN OKÄNDS
TANKAR OM LANDTMÄNS
UNDERWISANDE I JORDBRUK
Tankar om den artikel i ämnet, som var införd i
Hushållningsjournalen för augusti 1777. Lyckligast vore om alla lantmän hade en medfödd kunskap för sitt yrke. Tyvärr anser de flesta lantmän,
att de redan är fullärda och vill inte ha undervisning av andra. Allmogen har ingen nytta av skrifter i ämnet, utan måste övertygas genom synbara
exempel. Han bör finna detta i ståndspersoners
utöv- ning av åkerbruket och anskaffandet av bättre redskap. Herrgårdarna sparar mycket på utsädet och skulle bonden lära sig detta, skulle Sverige
inte behöva köpa säd från utlandet. Förra författaren menar, att styrelse och övervakning av lantbruket är av ondo. Dock har landshövdingarna
redan tillsyn och den behövs och borde utökas, så
att de som hushållar illa straffas. Man straffar
självmördare, därför att riket förlorar en innevåna
re. Lika självklart vore att den som inte sköter
sin jord straffas, då det allmänna förlorar på
detta.
Författaren ogillar belöningar. Men en liten hedersbelöning, som till någon utdelas under högtid
-liga former, sätter igång en nyttig tävlan. Jag
hyser aktning för bondeklassen, som en av de
nyttigaste i samhället, men genom kunskap och
förbättring-ar, skulle de kunna bli ännu bättre.
Den förre författaren menar att det är bäst att
äga sin jord. Naturligtvis är det så. men detta kan
90

inte alla. Genom lagar är man ju redan nu tillförsäkrad besittningsrätt på jord man endast arrenderar. De skrifter, som författaren föreslår passar för
nybörjare, men den som har 15 års erfarenhet behöver dem inte. Författaren vederlägger sig själv
på flera ställen, vilket här redovisas.

0150

Nyttiga påfund

Om sädens förvarande
Nordenström, Magn.
1777, sept
OM SÄDENS FÖRWARANDE
Magasinsbyggnader blir efter en del år förskämda
och ohälsosamma. Man borde spara säd lite här
och var, där det också kan ligga många år. För att
nå ett sådant mål finns många förslag:
1) Torkning antingen i solsken eller rior
hjälper inte då säden sammanpackas i lårar. Den
blir fuktig och unken och onyttig till utsäde.
2) Att torka säden på golv och sedan lägga den
i kistor, som inte fylls helt är nog bra för säden,
men det går åt stora lador om man skall kunna
härbärgera mycket säd.
3) I utlandet har man hört talas om att säd
grävts ned i jordkulor eller lagts i stenvalv. Blir
troligen fuktigt till slut.
Här är några förslag grundade på naturen. Att
inte tröska säden utan låta kornen dra kraft ur strå
-et. Jag tror att kornen håller sin växande och
närande kraft i minst 20 år.

0151

Odling

Sätt att frambringa äkta lindar
Anonym
1777, sept
SÄTT AT FRAMBRINGA ÄGTA
HOLLÄNDSKA LINDAR
Bland alla trädslag är den holländska linden den
vackraste och lummigaste. Det kan vara svårt att
få dem att fortplanta sig, ty deras frö blir aldrig
mogna här. På Ekholms gård i Uppland har lyckade försök dock gjorts.
En gammal ful lind växte på gården. Den höggs
av 3/4 aln över jorden. Där sköt en mängd telning
-ar upp från stammen och roten. På varje telning
gjordes med skarp kniv en skärning, så att den yttersta barken togs bort. Såret omplåstrades med ett
stycke sämskskinn som bands runt ett par varv.
Detta skedde på varje telning långt ner. Jord fylldes på, så att såren täcktes. Tredje året avskildes
de nya träden från moderplantan. Under skinnremsorna fanns en mängd rötter. Man fick 170 lin
-dar av moderplantan, endast 6 gick ut. Samma

sommar fick stubben nästan lika många telningar,
som första gången.
0152

Arbetsmetod

Sätt att rödfärga träbyggnader
Anonym
1777, sept
SATT AT RÖDFÄRGA TRÄBYGNADER
I Uppland används rödfärg med tjära. Den nya
metoden är att i rödfärgen blanda vitriol och urin,
vilket anses beständigare. Den är även bevarande
för eld. Kostnad och åtgång för ett hus redovisas.
0153

Arbetsmetod

Rön om krappens förbättrade bruk
Beckman, Joh.

Att göra cider

Matberedning

Odling

Sätt att utan kostnad uppdriva sumpiga och vattensjuka ängar till stor
bördighet
Anonym
1777, sept
SÄTT AT UTAN KOSTNAD UPDRIFWA
SUMPIGA OCH WATTENSKUKA ÄNGAR
TIL STOR BÖRDIGHET
Är ängen vattensjuk och mossbelupen blandas frö
av Festuca Fluitans eller mannagräs med god mylla och sås strax efter höanden. Rötterna och brodden utvecklas under vattnet och ängen är efter 2-3
år överväxt med detta gräs. Fröna är desamma
som utlänningarna mal mannagryn av.
0156

1777, sept
RÖN OM KRAPPENS FÖRBÄTTRADE
BRUK
Vid Vetenskapsakademiens sammankomst i vår
berättade Beckman om krappodling. Han har upp
-täckt att man kan torka rötterna i vanlig bakugn.
Om våra färgare köpte roten hel och färsk, malde
den själv, vore man säker på att den var oblandad.
Man skall inte ta bort det tunna skalet. Kärnan i ro
-ten får inte bli svart, då den förlorar i färgämne.
Redan när växten är gul innehåller den röd färg.
Ger man den till kor blir mjölken röd.
Becker menar, att tillsats av alun och vinsten
inte är det bästa. Den syra dessa salter innehåller
ändrar den röda färgen till gul och inte tvärtom,
som menas av andra. Tillsats av alkali gör att man
kan koka godset, vilket ger mera färg.
Becker tvättar bort jorden, skär i stycken och
krossar i en glasmortel. Värmer alltsammans och
pressar genom linne. Han färgade flanell, som var
betat i olika solutioner. Den vackraste gavs av
tennsolution. Tillsats av coccinille ger klarare
färg.
0154

0155

Matberedning

Sätt att förvara små gröna ärter
Anonym
1777, sept
SÄTT AT FORWARA SMÅ GRÖNA ÄRTER
Späda ärter plockas på morgonen, innan solen går
upp. De spritas, förvälls och kyls i kallt vatten.
Torkas på ett såll över asksmörja i 6 timmar och
förvaras i papperspåsar i torrt rum.
0157

Botemedel

Botemedel
Anonym
1777, sept
BOTEMEDEL
Ett medel mot sår, blessyrer och kontusioner är att
lägga ett plåster av honung. Ar såret djupt bytes
plåstret efter några timmar. Såret får inte tvättas.
Något stillande medel t.ex. socker får inte läggas
på. Kuren är fullkomlig inom 24 timmar.
0158

Botemedel

Mask
Anonym

1777, sept
BOTEMEDEL
1777, sept
Skalet av en halv pomerans läggs i blöt i vitt
AT GÖRA CIDER
franskt vin och ges till barnet om morgonen. Fort
Applena plockas innan de är för mogna. Males
-sättes några dagar. Ar personen vuxen tas hela
och pressad genom hårduk eller sikt. Slås på anka
skalet.
re och tätas. Endast en liten springa lämnas. Russin och socker skall tillsättas. Efter 6 månader är
0159
Botemedel
det klart att dricka. Även päron kan användas.

Anonym

Mot spruckna läppar och tänder
Anonym
1777, sept
EMOT SPRUCKNA LÄPPAR OCH TÄNDER
91

Smörj med veteolja. Pressa vetet mellan varma
järnplåtar. Lämpligt på ojämn hud och vårtor.
Aven bröstvårtor, som spricker vid digivning.

0160

Botemedel

Mot sten och grus
Anonvm

Gott spickekött får man genom att låta köttet
koka 24 timmar med salpeter.
Att klyva sten utan krut går till så, att man anlägger en eld runt stenen. Sedan slår man med ett
vått tåg i den riktning man vill ha klyvningen.
Vitriolvatten bevarar trä mot svamp.
Att göra halmtak säkra för eld. Man blandar lera
med salt vatten, kalk, mjölk och ägg och stryker
på. Aven murbruk hindrar eld.

1777, sept
EMOT STEN OCH GRUS
Pulverisera unga bladknoppar av mullbärsträdet 0164
att inta på fastande mage med lite vin. Efter några
Brev
dagar driva de urin och grus.

Hushållning

från en landsort om tjänstefolk

Anonym

0161

Botemedel

Mot rasande hundars bett
Anonvm
1777, sept
EMOT RASANDE HUNDARS BETT
Hans persiske majestät hade hört, att en bonde
hade ett osvikligt medel mot vattuskräck, som ra
sande hundars bett åstadkommit. Han sände en
er-faren läkare till bonden för att undersöka. En
insekt, som Linne kallar Meloe blandas med honung, teriak, sönderstött stenkol, filspån av bly
och mossa av askträ.

0162

Böcker

Sätt att uppfriska gamla urblekta
skrifter
Anonym
1777, sept
SÄTT AT UPFRISKA GAMLA URBLEKTA
SKRIFTER
Doppa det urblekta pappret i nyss upptaget
brunnsvatten och lägg i press mellan rena blad.
Bläcket återtar sin lyster.

0163

Hushållning

Utdrag ur Schlesiska HushållningsSällskapets Handlingar
Anonym
1777, sept
UTDRAG UR SCHLESISKA
HUSHÅLLNINGS- SÄLLSKAPETS
HANDLINGAR
Ett sätt att vid brist på gödsel ändå göda åkern är
att låta målla eller vallmo plöjas ned.
Virginiansk lönn rekommenderas till boskapsfoder.
Då man sågar itu bräder vill de gärna slå sig.
Man sågar längs kärnan och fogar tillsammans
med en barksida.
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1777, sept
BREF IFRÅN EN LANDSORT OM
TJENSTEFOLK
Klagomål på tjänstefolkets uppstudsighet. Ens
eget folk är ens värsta plåga.

0165

Orter

Utdrag ur brev från östra Uppland
angående årsväxten
Anonym
1777, sept
UTDRAG AF BREF IFRÅN ÖSTRA UPLAND,
ANGÅENDE ÅRSVÄXTEN
Härligt bärgningsväder. Tämligen givande råg.
Den är lite uppsvälld, så att den förlorar i vikt vid
torkning...
Från rebro meddelas, att man väntat god skörd,
men en stark storm blåste kornen ur axen.
Meddelas att medaljen över greve Scheffer blivit utarbetad. Det är riddaren Ljungberger som
gjort den. Den föreställer Scheffer i bröstbild på
ena sidan och vetenskapens gudinna på den andra.

0166

Belöningar

Av KungLPatriotiska Sällskapet
utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1777, sept
AF KGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
UTDELADE BELÖNINGAR
Pigan Cicilia Johansdotter, säteriet Carlshov, Östergötland, som förestått ladugården i 30 år.
Ryttaränkan Magdalena Swensdotter, Ekholms
gård, Uppland, har under 21 års tid skött en stor la
dugård och dessutom förvärvat god kunskap i boskapsmedicin.
Soldatdottern Märta Ackerman, Värmland, för
linnespånad.
Bergsman Hans Aronson, Lindes bergslag, för
bergsbruksskötsel och utökande av mark.

0167

Väder

0170

Nyttiga påfund

Anmärkningar angående väderleken Avhandling om sockentorpares och
dagsverkskarlars inrättning och
för augusti 1777
nödvändighet
0168

Hushållning

Om legostämmotid för tjänstefolk
Anonym

Anonym
1777, okt
AFHANDLING OM SOKNE-TORPARES OCH
DAGSWERKS-KARLARS INRÄTTNING OCH
NÖDWÄNDIGHET
Den svenska bonden idkar jordbruk, är hantverkare, är soldat eller soldatvärvare, skattebetalare åt
många husbönder och dagsverkare på flera ställen. Sådan mångfald förekommer inte i andra länder. Näringsklyvning och frihet är nödvändig.
Bättre är att insätta torpare än att tillämpa den
hemmansklyvning som förekommer i Sverige.
En bonddräng borde ha lov att inskriva sig som
sockentorpare och förse sig med husrum, föda och
arbete efter eget behag. Redovisning hur andra
länder löst denna fråga.
Detta förslag är inte kostsamt, utan fordrar endast en förordning. En del bönder kommer att klaga, då de mister sitt arbetsfolk. Fördelen är dock
alla de nya hjonelag, som befrämjar folkökning.
Härigenom ökas kronans inkomster.

1777, okt
OM LEGOSTÄMMO-TID FÖR
TJENSTEFOLK
Den nuvarande ömsningstiden för tjänstehjon är
synnerligen olämplig. Den infaller vid Mickelsmäss. Det är då det är mest arbete på gården. De
tjänstehjon, som skall byta plats kan då var latare
och uppstudsigare än annars. Då hålls alla slåtterkalas, som hindrar arbete. Då är tillfälle att dubba
och besticka tjänstehjon, att ta arbete på andra gårdar. Arbetarna har tillfälle att jämföra husbönderna. Just vid denna tid är husbönderna de ödmjuka
sökande och tjänstefolket deras befordrare.
Under veckan, när tjänstehjonen byter plats,
blir boskapen vanskött. När den nya har kommit
har sysslornas antal minskat.
I städerna är förhållandena mindre besvärliga.
Där är man inte beroende av skördefolk. Däremot
är det besvärligt för stadsfolk, som, vid den här tiEld
den byter bostäder, att göra det med ovant husfolk. 0171
Förslag, att man byter arbetsplats i juni istället, Medel att förbättra anstalterna mot
innan andtiden. De enda det skulle vara till men eldsvådor
för är kolarna i Bergslagen, som just då kola för
fullt. Men åkerbruk och boskapsskötsel är viktiga Zettren, Anders
1777, okt
re näringar än kolframställning.
MEDEL AT FÖRBÄTTRA ANSTALTERNA
0169
Nyttiga påfund MOT ELDSWÅDOR
Fortsättning av Journalen för augusti 1777.
Tankar om polisen i städer
En allmän eldordning, som läses upp från preAnonym
dikstolarna eller på sockenstämmorna. De flesta
eldsvådor orsakas av barn, tjänstehjon och fattigt
1777, okt
folk. Ju närmare husen ligger varandra desto störTANKAR OM POLICEN I STÄDER
Fattigdom är näst rån och våld det första polisen i re risk. Den som är omgiven av brännbart betalar
städerna bör driva utanför stadens portar. Jag tän- större brandförsäkring. Byggnaderna särskilt i stäker inte föreslå, det påven Sixtus Quintus gjorde i derna bör placeras så, att minsta brandrisk uppRom. Nämligen att förvisa fattiga till andra orter står. Byggnadsmaterialet göras mindre brännbart.
och i Rom behålla dem som kunde försörja sig. Ett trähus varar i 100 år, ett stenhus i flera 100 år.
Inga tiggare tilläts i staden och inga giftermål Kostnaden för stenhus bör inte avskräcka. Den bebland de ringa. Aven Gustaf I var inne på samma talar sig i längden. Eldstäderna bör vara skilda
från väggar och bjälkar. Ingen går med bart ljus.
tankegångar.
En förnuftig polis, som undersökte varför folk Vissa arbeten utföres inte på natten t.ex. lin- och
var fattiga och försökte hitta utgångar vore önsk- hampberedning. Eld får inte finnas nära krut och
värt. Polisen skulle också få insyn i hur folk levde andra brännbara ämnen. Man skall hålla tjänliga
och om de höll sig till lagen. Näringarna skulle dra brandredskap och betjäningen skall vara övad.
Två gånger om året hålls brandsyn. Protokollen
nytta av att de efterhöllos, som nu lever på allmän
inlämnas till borgmästaren eller landsherren.
hetens bekostnad och är nationens vattenbin.
Inom 50 år skall alla trähus försvinna i huvudstaden.
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Folket skall vara indelat i vissa rotar. Vid signal
inställer sig var femte. Vid ny signal kommer fler.
De skall hjälpa till med släckning, vakthållning,
räddning av folk och djur. Signalen är skrik,
klämtning, trumning eller skjutning.
Så snart branden är släckt, rengörs platsen och
delas in i nya kvarter. Efter mätning får alla lika
med vad de hade tidigare. Även den, där branden
uppstått får ersättning ur brandkassan. Två tredjedelar betalas av grannarna, resten av ägaren. För
lösöre ingen ersättning. Detta förslag vore gott,
om verkställigheten inte vore så svår. Ett annat
förslag är att brandavgift betalas och försäkringskontor upprättas.

0172

Ekonomi

Tio års avkastning av ett geometriskt
tunnland
Bergnehr, Lars

Hedemora sockenmän är mycket skickliga
smeder och kan liksom kinesen göra efter det de
ser. Medsänder fyra stålmetkrokar, som drängen
Nils Hansson tillverkat. Han gör även goda fioler.
Jag menar att inget bondesmide i landet, går upp
mot det i Hedemora. Smederna är värda att Konungen känner till dem.

0174

Arbetsmetod

Fördelaktigt sätt att rödfärga
trähus
Lindekrona
1777, okt
FÖRDELAKTIGT SÄTT AT RÖDFÄRGA
TRÄHUS
Koka 8 kannor vatten, 2 händer vitriol och 2 händer stött harts. Vispa i rågmjöl, så att det blir en
tunn välling. Häll i finstött rödfärg och koka igen.
Slå i ett kvarter linolja. Denna färg bevarar mot
röta och torkar ett slagregn på en timma.

1777, okt
TIO ÅRS AFKASTNING AF ET GEO0175
Belöningar
METRISKT TUNNLAND WÄL BRUKAD
OCH BEHÖRIGEN GÖDD JORD, DÅ DET
Greve Scheffers skrivelse med anledBESÅS MED HWETE, ELLER DÅ DET
ning av den medalj, som blivit slagen
NYTTJAS TIL ARTIFICIEL ÄNG
Tabell över avkastningen. Luzern är synnerligen över honom
lönsamt. Frösamling skulle ske i Sverige med Scheffer, Carl Fredric
visst understöd.
1777, okt
HANS EXCELLENS HERR RIKSRÅDET M M
0173
Arbetsmetod GREFWE CARL FREDRIC SCHEFFERS
SKRIFELSE TIL KONGL PATRIOTISKA
Till Kungl.Patriotiska Sällskapet.
SÄLLSKAPET, I ANLEDNING AF DEN
Försök med eggståls förbättring
ÖFWER HONOM SLAGNE MEDAILLE, SOM
Angerstein, Joh, Fred:son
FINNS BESKRIFWEN I JOURNALEN FÖR
1777, okt
NÄSTLEDNE MÅNAD
TIL KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Tacktal till Patrioterna, som tilldelat honom en utFÖRSÖK WID ÄGG-STÅLS FÖRBÄTTRING
märkelse. Han menar, att han blott har framburit
Det vidsträckta förtroendet, att göra gott järn med andra människors patriotiska offer. Han vill dock
eld, vill jag här ifrågasätta. Jag har gjort försök att verka i Sällskapets anda även i fotsättningen.
lägga järn i vatten under många år och fått det
präktigaste stål. För att göra metoden snabbare har 0176
Nyttiga påfund
jag prövat surt dricka och sillake. Jag lade knivar
och stålbitar i björkmilan. Till min förnöjelse hade Drunknades och förkvävdas vedernågra stycken smält och bildat det bästa och star- fående
kaste stål.
Anonym
Med hjälp av en händig bonde i Ingevallsbennings by, Olof Jansson, har jag gjort försök med 1777, okt
eggsmide. Av ett gammalt rostigt spjäll fick han DRUNKNADES OCH FÖRQWÄFDAS
stål genom att påföra en gröt av lera och för att få WEDERFÅENDE
mer gnistor vid smidet strödde han på kalk. Av En man föll överbord och visade inga livstecken,
stålet gjordes knivar vars egg var så vass, att man när han blev uppdragen. Apotekaren i staden
skar av hår. Jag ifrågasätter om utlänningen kan skyndade till och behandlade honom med de medel som i Frankrike blivit påhittade. Han repade
åstadkomma tätare och finare härdning.
sig efter ett par dagars vila på hospitalet. Apoteka-
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ren fick av en medborgare ett guldhjärta med påskrift Till en sann förtjänst, Patriotiskt Offer.
En kvinna hade blivit uppdragen ur strömmen
och som livlös lämnats en timme på stranden.
Förd till hospitalet behandlades hon med gnidning
med kamfer, inblåsning av tobaksrök, kräkmedel
och åderlåtning vid halsen. Hennes enda men av
händelsen var att hon dagen efter hade huvudvärk.
En man, som skulle hämta upp några redskap ur
en 22 fot djup brunn, överraskades av heta ångor
från sammanbrunna växter, som blivit kastade i
brunnen. När man kylt brunnen med vatten, kunde
man hissa upp den livlöse mannen. Han återkom
till livet genom de medel till drunknades vederfående, som ofta i utlandet brukas. Patriotiska Sällskapet har ännu inte fått tillfälle att till någon utdela den belöning, som blivit utsatt till drunknades
och förkvävdas vederfående.

Bonden Olof Jansson i Dalarna för särdeles
händighet med klensmide.
Brukspatron Angerstein för försök med cementering av stål.
Pigorna Brita Persdotter i Vernska, Uppland,
och Anna Adamsdotter i Gryt, Södermanland, för
trogen tjänst i ladugårdarna.
Regeringsrådet Storcks granskning av Patriotiska Sällskapets Handlingar, 3:dje stycket har
kommit av trycket och blir säkert huvudbok för
tänkande lanthushållare.

0179

Anmärkningar angående väderleken
för september 1777
Mycket blåst.

0180
0177

Nyttiga påfund

Författning mot det skadliga nyttjandet av koppar och blykärl
Anonym

Väder

Folkmängd

Utkast till bevisande att folkmängden
i ett land förökas genom nybyggen i
Indien och Afrika
Anonym

1777, okt
FÖRFATTNING EMOT DET SKADLIGA
NYTTJANDE AF KOPPAR- OCH BLYKÄRL
Konungen i Frankrike har utfärdat en förordning,
att vinhandlare inte får använda kärl fodrade med
bly. Mjölkhustrurna får inte använda kopparkärl
och salt- och tobakshandlarna inte vågskålar av
mässing. Det ämne som utfälls ur dessa kärl är
synnerligen skadligt för hälsan. Vinkärl av järnplåt, mjölkkärl av porslin och viktskålar av hamrat
järnbleck rekommenderas.

1777, nov
UTKAST TIL BEWISANDE AT
FOLKMÄNGDEN I ET LAND FÖRÖKES
GENOM NYBYGGEN I INDIERNA OCH
AFRIKA
Att öka folkmängden genom hemmansklyvning
och anläggande av torp går långsamt. Handel och
fabriker däremot ökar folkmängden snabbare. Att
låta folk flytta till avlägsna orter, som lider av brist
på folk och där skaffa handel och näringsgrenar är
ingen paradox.
Många tusen människor lämnar nu landet, där
0178
Belöningar de inte kan hitta någon utkomst. Liksom andra
länder anlägger kolonier, skulle Sverige göra det
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet
också och idka handel och inrätta nyttiga näringar.
utdelade belöningar
Man borde också locka utlänningar till Sverige.
Patriotiska Sällskapet
Våra garnisoner kunde bestå av utlänningar, vilket
sker i andra länder. Redovisning av andra länders
1777, okt
kolonier.
AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Härmed förringas inte nyodlingar inom landet,
UTDELADE BELÖNINGAR
Gabriel Ståhlberg för upprensning av Niska fors. som alltid måste räknas till de förnämsta. Men att
Lantjägmästaren Broms, Grimmestorp, Skara- anlägga nybyggen i Indien och Afrika för att sysborg, för att på 5 år byggt åtskilliga hus, kalkugn, selsätta arbetslöst folk, öka varumängden och befordra rörelsen är också viktigt, vilket ville
mjölkvarn, trädgård, vägar och kniphammare.
bevisas. Tyvärr lyckas inte alla utomlands.
Rektor Axel Nektern i Köping, för att han anlagt en trädgård och även planterat 900 ekar.
Hushållning
Skattebonden Pehr Mickelsson i Skuttunge i 0181
Uppland för att han börjat köra oxar som stutar. Påminnelse om en okänds, i septemHan har tämt dem nattetid, då allmogen på orten
hållit det för vanhedrande att använda dessa djur i ber månads Hushållnings-Journal,
åkerbruket.
införda anmärkningar angående
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införda anmärkningar angående
Philodemi tankar om meniga lantmäns undervisande i jordbruk
Anonym
1777, nov
PÅMINNELSER WID EN OKÄNDS, UTI
SEPTEMBER MÅNADS HUSHÅLLNINGSJOURNAL, INFÖRDE ANMÄRKNINGAR
WID PHILODEMI TANKAR OM MENIGE
LANDTMÄNS UNDERWISANDE I
JORDBRUK
När man ur stridskrifter bortdrager, stickande me
ningar, misstag, passion eller vissa ords tvetydigheter blir inte mycket kvar att tvista om.
Författaren angriper Philodemus tankar i många
stycken och menar att han skjuter över målet. Han
framhåller Patriotiska Sällskapet, som förebild, då
det gäller undervisning. Särskilt gäller det att spri
-da goda redskap till orter, som inte känner dem
och där upprätta produktion av dem.
En god plog är det viktigaste redskapet, som bör
förvärvas. Hovjunkare Gripenstedt på Lejondahl i
Bro socken, Uppland och Beltarbogubben i Hedemora har tillverkat utmärkta plogar.

0182

Odling

Brev till Kungl. Patriotiska Sällskapet om möjligheten att odla vin och
mandel i vårt klimat
Noren, Axel
1777, nov
BREF TIL KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET OM MÖJLIGHETEN AF WINRANKORS OCH MANDELTRÄDS TREFNAD I
WÅRT LUFTSTRECK
Patriotiska Sällskapet upplyser genom sina skrifter den svenske lantmannen om många goda ting
och uppmuntrar till försök. Jag har undersökt om
man inte vid Kinnekulle skulle kunna anlägga vingårdar. Redan Linne insåg att detta område var
unikt. Vid min undersökning upptäckte jag att på
de platser, där värmekrävande växter fanns, består
jordmånen av kalksten och alunskiffer. Jag menar
att även mandelträd skulle kunna frambringa mogna frukter om de planterades på detta underlag.
Själva kullen skyddar för nordanvinden och reflekterar solstrålarna, så att klimatet blir som 200
mil längre söderut.
Jag har på min gård Noresund i Värmland, nära
norska gränsen 7 mandelträd och 8 valnötsträd,
som mycket väl tål den strängaste kyla om man
täcker med litet granris. Folk på trakten menar att
biskötsel inte går i detta kalla klimat. Jag
skaffade
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dock bikupor och under två år har de trivts väl och
förökat sig.
Ber nu Patriotiska Sällskapet intressera någon,
som äger egendom vid Kinnekulle, att försöka
med vinodling och att plantera mandelträd.

0183

Böcker

Påminnelse om trädgårdsmästaren
Lars Brobergs vid Botaniska Trädgården i Uppsala år 1775 av trycket
utgivna anmärkningar och rön vid
trädplantering
Broberg, Lars
1777, nov
PÅMINNELSE WID TRÄDGÅRDSMÄSTAREN FÖR BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I
UPSALA, HERR LARS BROBERGS ÅR 1775
AF TRYCKET UTGIFNE ANMÄRKNINGAR
OCH RÖN WID TRÄDPLANTERING
En skrift som gagnar allmänheten och hedrar sin
författare. Då boken är slut och en ny upplaga vän
-tas, önskas svar på dessa anmärkningar av författaren.
1) Att plantera stora träd med klimp lyckas
inte alltid. Orsaken bör utredas. Tidigare menar
Bro-berg att trädet skall vändas så som det stått
tidigare.
2) Tidigare rekommenderade Broberg idegran
till häckar. Nu inkommer rapporter att detta träd är
giftigt. Om någon lägger sig i dess skugga, vaknar
han inte mer. En kvacksalvare i Karlskrona behandlade mor och dotter med dess blad för utslag.
Båda dog inom några timmar.
3) Broberg föreslår att bokträd skall planteras,
men säger att det inte tål norra orter. Frågan är om
boken är ett särskilt nyttigt träd. Det slår sig,
spricker och ruttnar ganska fort. För masken är det
en godbit. Björk och ask är att föredra. Boken tar
stor plats. Skåne skulle vara lyckligare om bokskogen vore utbytt mot furu. Bokollon, som föda
åt svinen, är bra, men fläsket blir löst. Eken, som
visserligen växer långsamt och tar stor plats, är
högst nödvändig.
4) Författaren talar om att avenbok eller vitbok
har ollon. Detta är fel. De har frö, som påminner
om almens, tjänligt till ingenting.
5) Broberg påstår att kreaturen inte äter löv av
lind. Detta är en missuppfattning, då korna äter
både blad och knoppar med begärelse. Smöret blir
kort, talgigt och obehagligt.
6) Lönn behöver inte lermylla utan sår sig
själv i vilken jord som helst.
7) Författaren säger att arbeten av asp inte angrips av mask. Detta är sant så länge barken sitter

8) Flugträdet bör man akta sig för. Det växer
sig stort och är omöjligt att klyva. Används i
Dan-mark till träskor, vilket alen är lika bra till.
9) Författaren framhåller nyttan av att
plantera korgpil för korgens skull. Lika bra är j
älstren, som växer fortare. Huvudsaken med denna
plantering är att få tunnband. Första året skär
man av hela kronan och sedan lär man ha korgar
för lång tid framåt. Nu inköps tunnband från
utlandet, vilket är uselt nog.
10) Fröämnen för vitlök bör förvaras i grop
under vintern, menar författaren. Det gamla sättet
att plantera vitlöken på hösten och låta den stå ute
under vintern bör i nya upplagan av boken bli
be-lagd.
Vid trädplantering bör man sätta de träd, som
växa hastigast på minsta yta, när de skall användas
till ved. Jord, som kan användas av människor och
kreatur, skall inte förslösas på träd, inte heller
dagsverken.
Torven är ett annat ämne, som missbrukas. Antingen man eldar den som bränsle eller bränner för
att få aska till gödsel. Risken är att man får flygsandsfält istället.
En torvmosse skall skäras år efter år till sista
lagret som körs. Man får då en utmärkt åker. Dikning tills mossen torkat och sedan köra till åker.

0184

Odling

Rörvassens plantering och nytta
Anonym
1777, nov
RÖRWASSENS PLANTERING OCH NYTTA
Rörvassen är nyttig för murarbeten och gips. Artilleriet använder den till brandrör och är varaktigare än halm till tak. Kreaturen äter den
begärligt.
När vassen skäres vid högt vatten och isen lägger sig vid lågt vatten tar man vara på vasspiporna.
De planteras med piggarna uppåt vid sjöstränder
med lerbotten.
Vassen skäres sent på hösten vid lågt vatten.
Detta foder ruttnar inte som hö. Dessa vassar skyler fisken och där leker de.

0185

Botemedel

Botemedel mot vattensot
Anonym
1777, nov
BOTEMEDEL EMOT WATTEN SOT
Den sjuke smörjes med varm bomolja. Jag har
gjort experimentet på två personer, som efter fros
sa varit helt uppsvullna av vattusot. De blev
inom några dagar helt återställda.

0186

Botemedel

Mot ormbett
Anonym
1777, nov
EMOT ORMBETT
Den som blivit biten av orm intager så fort som
möjligt några skedblad bomolja. Man smörjer
också det sårade stället.

0187

Orter

Berättelse om uppodlingar på
Brygga
Mozelius, Fredric
1777, nov
BERÄTTELSE OM UPODLINGAR PÅ
BRYGGA
Jag vill berätta om en svensk lantman, hovsekrete
raren Bergnehr, som med idoghet gjort framsteg i
lantbruket under 30 år. Han har som den förste i ri
ket gjort artificiella ängar, utvecklat planteringar,
trädgårdar och biodling. Han har drabbats av en
olycklig eldsvåda och trots detta lyckats uppfostra
och framdraga sin stora familj. Hans gård är Bryg
ga gård på Svartsjölandet. Hans åkrar är dikade
och all sten borttagen. En märklig inrättning är det
breda dike, som verkar som gärdsgård, där kreatu
ren inte hoppar.
Humlet låter han så vid trädgårdsgärdsgården,
då han inte har råd med humlestörar. Dess kottar
kan sedan plockas från korta stegar.
Ängen är sådd med klöver och luzern. På en annan äng växte havrebrodd och där tänker han försöka med treffel.
I trädgården växte 547 fruktbärande träd, av vilka 11 var planterade av hans far. Aven vita och
röda hallon fanns.
I rabatterna växte isop, luzern, narcisser, spanska smultron och svarta vinbärsbuskar. I trädskolan fanns tusentals träd och buskar.
Här fanns också vedgård, hönshus, torkhus och
fiskeplats. Vid mangårdsbyggnaden, en lustgård
med en soffa och utsikt mot sjön. En rundel framför huset med en oxel i mitten och lavendel, krokus, tulpaner, narcisser, bellis och ofantliga vita
liljor. Dessa liljor har han sänt till konungen. Hela
trädgården var full av allehanda växter och buskar
bl.a. provinsrosor. Köksträdgård med potatis och
köksväxter. En kvarn, i en backe, som skattar till
kronan.
I utmarken är en del små platser, där han tänker
så luzern.
Mangårdsbyggnaden innehåller 7 vackra rum
med kakelugnar, matsal med väggskåp, som ej
syns. Källare under huset. Drängstuga med 2 rum
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och kakelugnar. Spannmålsbod på stenmur till en
del. Brygghus, bagarstuga med rökeri, smedja och
en stor loge med två golv. Stall av tegel för fyra
hästar och fähus med 10 spiltor. En stor slöjdbod
med torkvind över. Där finns en sikt, så att ingen
tid behöver gå åt att sikta vid vattenkvarn.
Efter eldsvådan i Stockholm 1751, blev han efter att ha varit en förmögen man helt arm. Han inrättade dock ett litet tegelbruk för att göra tegel till
uppbyggnaden. Han har på ägorna här funnit fin
lera och tillverkat allehanda lerkärl och tobakspipor.
Han är mycket sorgsen över, att människorna i
landet inte tar tillvara sina möjligheter.

Man upplöser salt i vatten, tills det blir så starkt att
ett ägg flyter. Vetet ligger i lagen i två dagar och
torkas med släkt kalk.
Man har försökt att röka kornen med svavel,
men det har slagit så illa ut att inget korn grott.

0191

Belöningar

Av KunglPatriotiska Sällskapet utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet

1777, nov
AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
UTDELADE BELÖNINGAR
Rådman Sederholm i Mariestad, som inte uttog
0188
Nyttiga påfund sin del i ett sterbhus, som skulle blivit utblottat.
Kreander i Åbo fick Scheffers medalj för en av
Drunknades räddning
-handling
om ängars oumbärlighet i svenska
Anonym
lantbruket.
1777, nov
Sällskapet har förnummit att allmänheten vill
DRUNKNADES RÄDDNING
ha höfrö och andra fröer även nästa år. Skicka en
Brev om räddning av en tre års pojke, som räddats nota till sekreteraren Adolph Modeer.
med instrumentens nytta som till drunknades
räddning blivit uppfunne. De hade skänkts av en 0192
Väder
sockenbo.

0189

Orter

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1777

Tidningar angående årsväxten

Stark blåst.

Anonym

0193

1777, nov
TIDNINGAR ANGÅENDE ÅRSVÄXTEN
I Uppland är brodden mestadels svag, vilket beror
på den kalla sommaren.
I Östergötland är årsväxten välsignad. Många
tak har blivit förnyade med halm. Dålig höskörd
efter förra årets väta.
På Åland har bärgningsarbetet varit svårt. Ändå
är man ganska nöjd. Biodlingen var misslyckad.
I Skara har man skördat så mycket foder att det
står utanför ladorna. Annars var avkastningen dålig och det blev inte mer spannmål än förra året.
I Värmland gläder man sig åt god skörd.

Förslag till förbättringar av tjänstehjonsstadgan

0190

Nyttiga påfund

Utdrag ur ett brev i St. James Chronicle angående bot för sot på vete
Anonym
1777, nov
UTDRAG AF ET BREF I ST JAMES
CHRONICLE ANGÅENDE ET SÄTT ATT
FÖREKOMMA SOT PÅ HWETE
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Nyttiga påfund

Anonym
1777, dec
FÖRSLAG TIL FÖRBÄTTRINGAR AF
TJENSTEHJONS-STADGAN
Det klagas över vårt tjänstefolk. Denna klagan är
inte ogrundad, även om det också finns obilliga
husbönder. Våra seder och en vårdslösad uppfostran har givit oss olydiga, självsvåldiga, otrogna,
lata och högfärdiga ungdomshjon, som samlar
styrka ur vår folkbrist.
Det går inte att bota detta med tvång. Det ankommer på husbonde och tjänare att respektera
varandra. Om Kyrkolagen får råda och nitiska lärare och polis besökte allmogen i deras hus, och
frågade efter barnens uppfostran och tjänstefolkets förhållande, så vore den säkraste grunden
lagd.
En sann orlovssedel skulle vara till gagn. Nu
tvingas ofta bonden att skriva en orlovssedel, som
förskönar tjänstehjonet, annars blir han hotad. Där
bör stå de fem huvuddygderna: trohet, nykterhet,
flit, lydnad och hövlighet. Saknas något av dessa
är tjänaren ovärdig mat och lön. Husbonden skall

under eds förpliktelse skriva det rätta och inte falla
undan för tjänarens hot. Skriver han att tjänaren är
bättre än han är, har den mottagande bonden rätt
till halva årslönen för hjonet. Där bör också stå,
vilka slöjder tjänstehjonet kan utföra. Det tryckta
ordet respekteras mer än det skrivna. Orlovssedeln borde vara tryckt så att husbonden bara hade
att fylla i den. Betygens gradering kunde vara alltid, merendels eller sällan, när det gällde tjänarens
förhållningsätt och väl, någorlunda eller icke, för
hur de kan sina sysslor. Prästen skall bevittna, att
husbonden verkligen skrivit orlovssedeln, så att
den inte är falsk.
Tjänstehjonen skall bevara alla orlovssedlarna
och visa dem vid ny anställning. De kan tillhandahållas av kyrkan, som kan ta en liten avgift till kyr
kokassan.
0194

Hushållning

1777, dec
BREF OM SWENSKA HAFREGRÄSET
Jag har funnit att det bästa grässlaget är havregräs,
Aven elatior. Detta beskrev redan doktor Kalm
1747 och kommissarie Bergius höll ett vackert tal
om ängsskötsel 1769, då han nämnde det under
namn av From ental. Detta frö måste köpas från utlandet. Gräset är mycket begärligt för kreaturen.
Det kan slås 3-4 gånger per år och kan nyttjas både
färskt och torrt.
Vi talar om folkbrist, men tänker inte alltid på
dess orsaker. Bonden, som är den mest arbetande i
landet, får nöja sig med vatten och bröd. Drickat,
som bryggs av säd, blir ofta hälsovådligt. Kunde
nu djuren äta annat och bonden få sin säd vore
mycket vunnet. Jag är nästan säker på att detta
grässlag skulle duga att bränna brännvin på. Det
behöver inte sås om, utan växer upp av sin rot årligen. Försök borde göras med andra fröer t.ex. almfrö, som har kärna.

Svar på den välmenta erinran vid
an-märkningarna mot granskningen 0196
av fördomar i lanthushållningen, som Om torpbyggnad
är införd i Hushållnings-Journalen Modeer, Adolph
för juni månad 1777
1777, dec
Anonym

1777, dec
SWAR PÅ DEN WÄLMENTA ERINRAN WID
ANMÄRKNINGARNA EMOT GRANSKNING
AF FÖRDOMAR I LANDTHUSHÅLLNINGEN,
SOM ÄR INFÖRD 1 HUSHÅLLNINGSJOURNALEN FÖR JUNI MÅNAD 1777
Jag vill ge några förklaringar till den välmenta kri
tiken av min tidigare artikel. Författaren hävdar
att Rikets väl grundar sig på arbete och idoghet
och dess undergång på lättja. Detta har jag aldrig
velat bestrida. Aldrig har jag sagt, att det strider
mot mänskligheten att ha bönder och torpare.
Det är, om man behandlar dem med tvång och
godtycke, sådant händer. Jag skriver att bondens
förnöjsam-het och sparsamhet inte skall ådraga
honom mer skatter. Granskaren säger att
människorna skall tvingas till arbete. Jag påstår
att den som äger sin jord sköter den bättre.
Granskaren menar att frälsebönder ger mer än
skattebönder. Detta förblir en gåta. Dock röjer
författaren en omtanke och kärlek till
mänskligheten, som jag önskade att fler ägde.
0195

Brev om svenska havregräset
Lostbom, Johan

Odling

Byggnation

OM TORPS BYGNAD
För två år sedan lät Kungl. Patriotiska Sällskapet
trycka en ganska väl författad skrift av direktör
Alströmer om byggnad av torp. Kunde man bygga
bekväma och besparande byggnader på landet
vore mycket vunnet. Jag dristar mig här komma

OM TORPBYGGNAD Nr 196

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

med en ritning och beskrivning. Storleken på huset kan var och en bestämma.

0197

Hushållning

Granskning över påminnelserna om
de i september införda anmärkningarna mot Philodemi tankar om allmogens undervisande i jordbruk
Anonym
1777, dec
GRANSKNING ÖFWER PÅMINNELSERNA
WID DE I SEPTEMBER MÅNADS JOURNAL
INFÖRDE ANMÄRKNINGAR EMOT
PHILODEMI TANKAR OM ALLMOGENS
UNDERWISANDE I JORDBRUK
Ett klart språk inger inga tvistigheter. Ingen torde
ha fattat Philodemi annorlunda än att han är emot
all undervisning. Jag tror fullt och fast att goda
redskap är bättre än sämre. Philodemi kan inte
föreställa sig någon styrelse utan tvång. Ett förmånligt råd kan styra en människa till en god gär
ning. De förordningar, som Regeringen genomfört, har verkat för jordbrukets upphjälpande. Ni
klagar över att slöjderna tynar. Fabrikerna tillver
kar dock goda varor i överflöd till inrikes behov.
Ni är inte nöjd med Patriotiska Sällskapets utdelande av belöningar. Dessa tror jag har stor betydelse, särskilt de modeller som skickats ut i landet.

Att ha oxar i stall är obefintligt på Irland. Djuren gå ute så länge som möjligt. Stallen har endast
tak och öppna väggar. Köttet kan aldrig bli för fett.
Ju fetare dess bättre håller det saltet. Slaktare får
enligt lag inte ha egna djur. En lag som kringgås.

0201

Orter

Hushållningsmärkvärdigheter från
Enköping
Anonym

1777, dec
HUSHÅLLNINGS MÄRKWÄRDIGHETER
IFRÅN ENKÖPINGS ORTEN
Sämre skörd än förra året. Höstsäden for illa av
stark blåst, som kastade ut kornet. Blandsäden och
havren blev skadad av frostnätter i augusti. Den
6-7 juni var nattfrosten så stark, att isen låg en halv
tum tjock på stillastående vatten. Trädplantorna i
trädskolan gick ut och i skogen vissnade smågranarna. Ett gräsligt starkt regn i augusti gjorde att
vatten stod kvar i 6 dagar och förstörde höet. Dra
garna vägrade att äta det våta gräset under
bärgningen. Den stundande vintern blir svår.
Regnet som varade en natt gjorde att vattnet steg
många alnar och stora broar flöt bort.
Försöket att så havre i ärtåkern upprepades i år.
Arterna frös i början av juni, men havren blev
ovanligt hög och avkastade mycket. Därigenom
kvävdes ärterna.
Försök borde göras i större mängd och redovi0200
Husdjur
sas med namn eller om det är taget ur någon bok.
Försök att med två plogar få upp den djupaste
Om boskapsgödning på Irland
liggande
matjorden har gjorts av Brauner och LilMalmstedt, T M
jehorn på Bruma ryttmästareboställe i Västman1777, dec
land.
OM BOSKAPS GÖDNING UTI IRLAND
Sättet att fa mer och bättre arbetsfolk kommer
På Irland gödas kalvarna med hälften komjölk, av att fler hemmansklyvningar sker. Baron Adam
med tillsats av havremjöl under 4-6 veckors tid. Cederhjelm vid Ribbingebäck har föregått och
Därefter slaktas de.
klyvt alla sina ägor, där för tio år sedan fanns 5
I England slaktas inga djur förrän efter 14 veck personer räknas idag 41.
-or, då de ätit komjölk ur bytta hela tiden.
Tillsats av oljekakor ges. Mot slutet ges ett par
0202
Orter
bollar av havre doppade i kornbrännvin. De
Underrättelser
från
landsorterna
om
somnar och fet-mar under sömnen. För att köttet
skall bli vitt ges då och då krita. Ett annat sätt är årsväxten
att åderlåta kalvarna 3-4 gånger sista veckan. De Anonym
engelska skinnen är bättre än de irländska
1777, dec
beroendetå uppfödning-en.
Danskarna, som 8 gånger intagit Irland har UNDERRÄTTELSER IFRÅN
efterlämnat rödhuvade och brokiga kor. Ängarna LANDSORTERNA OM ÅRSWÄXTEN
slås endast en gång och boskapen far sedan beta på Östra Härad i Jönköpings län. Gud har välsignat
ängen för gödselns skull. Korna äter inte gräset på både åker och äng med härlig och ymnig gröda.
den plats gödseln fallit förrän efter två år. I de fat Kornet skadat av frost i augusti. Allt har mognat
-tiga norra delarna av Irland förekommer ingen sent, men en torr och varm höst har räddat skörgödning av oxar. De magra kräken köps upp av den. Trädfrukter, potatis, tobak, rovor dåliga, enbär, som man brukar mycket, är här sällsynta.
herrskapen som göder dem.
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Svenska bönor och humle goda. Länsborna bör
med sparsamhet kunna se fram mot en vinter, då
de ha brödfödan.
Södra delen av Bohus län. God rågskörd och
mycket halm. Vetet dåligt på grund av regn och
storm och angrepp av flyglöss. Arterna förlorade.
Kornet bra. Vädret vått och kallt med stark blåst.
Norra delen av Bohus län intill norska gränsen.
Säden angripen av rost. De som sådde ärter tidigt
fick god skörd, annars inte. Stora snigelangrepp
har ätit upp allt på åkern och man måste så om.
Södra Halland. Januari och halva februari stark
köld. Mars varm och skön. April och maj regn och
blåst. Juli fint höbärgningsväder. Augusti stark
hetta. September våt och blåsig. Oktober och november vått och blåsigt. Mycket ogräs och rågen
ganska dålig.
Norra Halland. Sådden kom upp fint, men ett
ihärdigt regn förstörde grödan. Bönor och ärter
blev bra. Säden har tjockt skal och ger litet i mjölbingen. Linskörden är som vanligt god. En del tågor har inte velat ruttna, utan man har lagt undan
dem till nästa vår, för att se om värmen påskyndar
rötringen. Trädgårdarna, som det finns gott om
har givit litet vitkål, men mycket morötter. Gott
bärgningsväder både för hö och säd. Här är ganska
stor potatisodling.

0203

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1777
Regn halva delen av månaden. Stark blåst med
snöblandat regn den 20:de. Vidare regn.

0204

Byggnation

Hur stengärdsgårdars byggnad bäst
må kunna uppmuntras
Anonym
1778 ,jan.
HURU STEN-GÄRDSGÅRDARS BYGNAD
BÄST MÅ KUNNA UPMUNTRAS.
Man kan inte med påbud eller belöningar få sten gärdsgårdar byggda. En åbo kan inte vara motive
rad att bygga en stenmur, som ägaren av jorden
får nyttan av genom belöning. Eftersom en
stenmur är en byggnad för evighet, måste den
tillhöra jorden den står på.
Förslagsställaren menar, att man inte kan belöna för ett visst antal famnar som tillkommit, bero
-ende på att det är så olika kostnad på olika
ställen. Dock är det viktigt att spara skogen. På
vissa ställen är också trä nu så dyrt t.ex. i
Trögds- och Lagunda härader, att det måste löna
sig att använda sten. Arbetslösa dalkarlar kan
ofta fås att göra ar-

betet. Då det är lättare att hägna med stängsel, kan
man inte förmena den, som tyngd av annat arbete
inte anser sig ha tid att bygga av sten.
Men den som har husen klara och inte behöver
reparera gamla hägnader borde använda sten.

0205

Husdjur

Beskrivning hur bi skötas i Läneburgske landet även i Bierlanden
några mil från Hamburg
Anonym
1778, jan.
BESKRIFNING HURU BI SKÖTAS I
LUNEBURGSKE LANDET, ÄVEN UTI
BIERLANDEN, NÅGRA MIL FRÅN
HAMBURG.
I mitten av sept. inköpes 50 bikupor, vilket är lagom för en bidräng att sköta. Då kan man vänta sig
150 kupor till nästa år, att säljas eller slaktas. 50
kupor är lagom så att bina inte behöver flyga för
långt och snappas bort av getingar eller fåglar.
När ljungen blommar föras kuporna på vagnar
ut på heden. Där drager bina sina kupor fulla på 4
veckor. De förs hem och sorteras ut. De tjänligaste
sparas till övervintring.
Den som lägger sig till med bin köper vaxkakor
med honung och kan föda sina kupor hemma nästa
år. Varje dag undersöks kuporna av bidrängen,
som blåser lite tobaksrök runt, då bina lydigt gå in
i kupan. Han matar bina varje kväll och slaktar de
bin, som inte är snälla. Detta gäller även visen. Bi
-hagen är ett skjul med tre sidor. Där finns två
bänkar där kuporna står.
Beskrivning finns på kupan, som bidrängen tillverkar. Han vistas hela dagen i bihagen.
Fodret samlas av honungskakor där inga ungar
finnes. De stötel hårt i en tunna. Den, som säljer
foder med kakor, där ungar finns anses som en be
-dragare.
Beskrivning på trågen där fodret lägges. Arrestrummet för visen är en ihålig pinne av korg. De
bin, som skall övervintra får inte var för stora. Om
bina susa och löpa vilt omkring, är det tecken på,
att det inte finns någon vise.
Under vintern rör man inte kuporna. Man sätter
en brädlapp framför flughålet för att hindra fåglar
att ta de nyfikna bin, som tittar fram om fåglarna
knackar på kupan. En del kupor utvecklar rövarbin, men dem röker man och ställer sedan undan
den kupan till våren. Det är viktig på våren att fodra i rätt tid. Man ser när korgpilen får knoppar, då
är det dags.
När visehuset är täckt kommer svärmningen
snart. Om en kupa får vana att röva från andra öm
-sar man plats på dem. Visen benämns som HAN.
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En gammal vise han går som en gubbe. Mitt på
dagen flyga bina starkt. Då skall ingen gå fram
fOr kuporna att hindra dem. Ibland flyger även
visen ut och om HAN blir störd, hittar HAN inte
hem. Ingen får röra vid fodertunnan utan att ha
tvättat sig. Slaktningen sker över en grop där en
svavelklut brinner. För att bina ej ska stickas i
ansiktet är tobakspipan nyttig men även ett ta
gelnät till huva, som går ner till axlarna.

0206
Odling

Anmärkning om rörvassens plante
ring och bärgning
Anonym
1778, J.an.
..
ANMARCKNING WID RORWASSENS
PLANTERING.
Utom att plantera rötterna till rörvassen kan man
samla vippan med frö och blanda med lera. Des
sa bollar av ett hönsäggs storlek sänks i vattnet
eller gräves ned i kärren.
Skall rörvassen användas till kreatursfoder,
skall man skära den tidigt och vara försiktig vid

"

fodring av kor med kalvar, då detta foder är starkt
mjölkdrivande.
Beskrivning och ritning av redskap att bärga
vassen med finns.

0207

Växter

Om foderväxten Medicago falcata el
ler Linnei höfrö
Bergnehr, Lars

0210

1778, jan.
OM FODER-WÄXTEN MEDICAGO
FALCATA ELLER LINNAEI HÖ-FRÖ.
Lars Bergnehr skriver att hans kära hustru och
döttrar samlat vid pass 3/4 tunna fröskidor av Me
dicago fa1cata svenskt höfrö. De ha i sin enfaldig
het trott, att stunderna till detta göromål varit så
gagneligt använda, som om de sysselsatt sig med
prydnaders förfärdigande.
I Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar för
juli, augusti och september 1742 har Linne uppgi
vit detta grässlagets växt och nytta.
Midsommarafton 1751 fannjag vid Adelsö kyr
kogård denna växt och fick på hösten från klocka
ren en fingerborgs mängd frö för 1 Rd. Jag sådde i
drivbänk och har nu kunnat dela ut plantor till
mina vänner.
Då det är ett svenskt gräs, som väl tävlar med
utländska har jag velat delge mina erfarenheter.

Kort berättel
ten, folknum
ängsskötseln

-~-.~--..:~

0208

Botemedel

Förteckning på bengaliska medici
nalfrön utdelade av KungL Patrio
tiska Sällskapet
Lindstedt
1778,jan.
FÖRTEKNING PÅ DE BENGALSKE
MEDICINAL FRÖN, HWILKA HERR
JUSTITIE RÅDET LINDSTEDT HEMFÖRT
OCH TIL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET ÖFWERLÄMNAT, JEMTE
BESKRIFNING UPPÅ DERAS
BESKAFFENHET SAMT PÅ HWAD SÄTT
OCH FÖR HWILKA SJUKDOMAR DE
MÅGE BRUKAS, ENLIGT UPGIFT AF EN
BENGALSK DOCTOR.
25 olika växter beskrivs, frön har lämnats till pro
fessorerna Gadd, Lidbeck, Lostbom, Bergius och
Linne.

0209

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Patriotiska Sällskapet
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1778, jan.
BERÖMLIGA C
Ex. Cancelisten
moine Classon h
dräng, som gått r
och Kungsholm
Classon fick V
gulddukater.

Holmsten, Andre

1778, jan.
KORTBERÄTI
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02ll

Anmärknin
fördecembe
0212

Tankar om
Burenskiöld, L.
1778, febr
TANKAR OM
Ingen kan best
lands folköknin
ha ett samlat gr
När man jämfö
hänsyn till olik

1778, jan.
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
Ex. Cancelisten vid Landt Tullverket Gustaf Lemoine Classon har med fara för livet sökt rädda en
dräng, som gått ner sig på isen mellan Södermalm
och Kungsholmen. Drängen drunknade dock.
Classon fick Vasaorderns guldmedalj och 15
gulddukater.

lära ut uppodlingar måste tänka på medlen och
inte bara sättet. Okad folkmängd kostar mer hus
och därmed mer skog. Gör man åker av skogen,
hur går det då med hus och hägnader. Gör man äng
och beteshagar till åker minskar ladugården och
därmed gödseln. Fördubblar man åkern behövs
mer folk.
Mången lantbrukare kunde utöka sin åker, om
han hade råd och mer arbetsfolk. Förslag på hur en
0210
Orter tänkt gård skulle kunna utökas. Detta skulle bli en
härlig gård, men var ta pengarna. Agaren har två
Kort berättelse angående dödlighetomma händer. Ingen vill låna ut pengar till såten, folknumren, åkerbruket samt
dant, som ger avkastning så långsamt. Ett publikt
stöd, likt det som bergsmän och manufakturer får,
ängsskötseln i Bohus län
vore på plats. Ett åkerbrukskontor vore ett ställe,
Holmsten, Andreas
där den som kan bevisa, att han med fördel kan
1778, jan.
öka sin gård, kunde låna. En sådan fond kunde få
KORT BERÄTTELSE OCH ANMÄRKsitt kapital genom avgifter på införd spannmål.
NINGAR ANGÅENDE SJUKDOMAR OCH
Denna fond skulle anförtros Patriotiska SällskaDÖDLIGHETEN, FOLK-NUMRENS
pet.
FÖRÖKANDE ELLER AFTAGANDE,
Förslag till regler för utlåningen ur fonden.
ÅKERBRUKET SAMT ÄNGSKÖTSELN,
Brist på arbetare är nästa hinder för utveckling.
MED HWAD MERA SOM ANGÅR
De som nu finns är:
HUSHÅLLNINGEN, I BOHUS LÄN; MEN
1) eget tjänstefolk, som arbetar bra under tillsyn
SÄRDELES ORUST OCH TJÖRN, FÖR ÅR
2) frälsebönders dagsverken, som är det sämsta
1777.
3) torpare med åker och äng, som gör dagsverInga svåra smittsamma sjukdomar, dock har
ken är de bästa och kunnigaste
frossfeber grasserat allmänt.
4) stattorpare, som mot lön av säd och hö gör
Folkmängden har ökat.
dagsverken. De behöver ett viss utrymme för sig i
Inte mycket odling i Bohuslän.
skog och betesmark
Kyrkoherde Enander har dock i 11 år brutit
5) backstugukarlar, som blott har husrum
mark och dikat en stor areal.
6) ryttare och soldater och löst folk, som tar
God hö- och sädesväxt under året. Lite mjölk,
lega
magert bete, mager och dyr slaktboskap.
i skördetid och sedan inte gör något annat
Folket i södra Bohuslän är renligare, sedligare
7) dalkarlar är bra vid stora företag men för
och prydligare än de i nor r a delen.
dyra
Fisket med långa och torsk har varit gott.
att låta gå bakom plogen
28/3 1775 omkom 56 män från Norrlanda skärMan måste alltså skaffa fler arbetare.
gård i en svår storm med stark snöyra. 5 fiskesku1) att först odla på det lättaste stället med
tor och 1 backebåt gick under.
minst kostnad och arbete
2) man bör inte arbeta på flera ställen, utan
0211
Väder göra klart det mest lönsamma
3) på de orter, där det finns mer folk än arbete,
Anmärkningar angående väderleken
skulle kompanier upprättas under överinseende av
för december 1777
Patriotiska Sällskapet och folket placeras där de
bäst behövdes
0212
Odling
Den provinsens innevånare där kompanierna
upprättades,
förbjöds att arbeta någon annanstans.
Tankar om uppodlingar
De kunde aldrig tas ut till krigstjänst. Deras kroBurenskiöld, L. v
noutskylder skulle vara lika med soldaternas. Den
1778, febr
som med goda vitsord arbetar på detta sätt i 12 år,
TANKAR OM UPODLINGAR
skulle flå tillstånd att idka gårdfarihandel. Den som
Ingen kan bestrida, att uppodlingar främjar ett tjänat i 12 år skulle utan städsel få tillträda krono
lands folkökning och välstånd. Man måste dock hemman. Den som på detta sätt blivit bonde,
ha ett samlat grepp över det som skall uppodlas. skulle främst av alla väljas till nämndemän och
När man jämför med andra länder, måste man ta kyrkoråd. De skulle få sysslor som skogvaktare,
hänsyn till olika klimat och jordmån. Den som vill brofogdar, kyrkvaktare och fjärdingsmän. Ingen
borde få bli sockenhantverkare, som inte i 6 år va103

rit åkerbrukshantlangare. Skulle de bli sjuka eller
ålderssvaga skall de utan avgift tagas in på lasarett
och hospital. Vill de träda i äktenskap torde
Patriotiska Sällskapet bistå med en liten summa.
Efter sin tjänst borde han få en skådepenning att
bära på tröjan. Hans rang vid fester bör vara lika
med nämndemän och han bör fa hederstiteln Välförståndig.
Kompaniet kan bestå av 100 man och anföras
av en rotemästare. Manskapet fördelar han, där de
bäst behövs. De får dagspenning av den som låter
dem förrätta arbetet. Han skall också hålla god
kost, som de mot avdrag på lönen får köpa.
0213

Byggnation

Om sommarskjul för boskapskreaturen
Key, Fred.
1778, febr
OM SOMMARSKJUL FÖR
BOSKAPS-KREATUREN
Kreaturen lider under sommarhettan och lägger
grund till sjukdomar. Tillräcklig gödsel saknas på
släta ställen. Den släpps på onyttiga ställen. Ett
mot söder sluttande tak skulle ge skugga och gödseln samlas på ett ställe.
Man bygger av vrakbräder, som är avpassade så
att de liksom en vävstol kan flyttas.
0214

Medel mot ormbett
Anonym

Botemedel

Rödfärgen har tidigare erhållits vid alun och
svaveltillredning. Den man nu får vid skedvatten
framställningen ger högre färg och spar både vitriol, urin, saltlake, rågmjöl, harts och linolja.
När man jämför med den vita eller ljusaktiga
färgen på stenhus, måste man vara missbelåten
med rödfärgen. Den är inte vacker. Jag har använt
alunslam och blandat små portioner i taget. Hartsen har jag uteslutit, men blandat i krita. Denna
blandning är billigare än Hedbergs och lika säker.
I alunslammet kan man blanda andra färger också,
spanskgrönt, ljusockra, krita och brunrot. Oljefärger till ett värde av 1/2 tunna guld införs i
landet. 3/4 kunde säkert besparas med
vattenfärgerna.
0216

Byggnation

Beskrivning att göra mera varaktiga
och mindre kostsamma halmtak, än
de som allmänt brukas
Sandberg, Magnus
1778, febr
BESKRIFNING AT GÖRA MERA
WARAKTIGA OCH MINDRE KOSTSAMMA
HALMTAK, ÄN ALLMÄNT BRUKAS
När skogsbristen tilltar borde det vid vite vara för
-bjudet att lägga s.k. rastar under halmtaken.
Dessa halvväxta stockar, kunde om några år bli
fullväxta. Bättre att bruka bräder, gärna gamla
och skäm-da. Halmen spikas fast i bräderna.
Takresningen görs så hög som möjligt. Halmen
spikas på medan bräderna ligger på marken.

1778, febr
0217
Orter
MEDEL EMOT ORMBETT
Så fort som möjligt behandlas bettet med en deg Om uppodling vid Borås
av äggula och salt. Används både på människor Tollstorp, Georg
och djur. Även mot det s.k. onda bettet.
1778, febr
OM UPODLING WID BORÅS
0215
Arbetsmetod När jag tillträdde borgmästarsysslan 1766, lät jag
dika ut en madäng, kallad Borgmästarkilen. Sedan
Rön och anmärkningar angående
påfört 1000 lass sand fick jag en förträfflig
träbyggnaders anstrykning och beva- jag
hårdvall. Sedan jag köpt en otroligt stenig lycka
rande för röta
av staden, lät jag spränga och bortföra stenen. Mitt
största bekymmer var att göra av med så mycket
Modeer, Adolph
sten. När alla stengärdsgårdar var byggda, gjordes
1778, febr
en gödselstad av resten. I anslutning byggde jag
RÖN OCH ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
ladugård och stall, så att gödseln lätt kunde skovTRÄBYGNADERS ANSTRYKNING OCH
las ut i gödselbrunnen.
BEWARANDE FÖR RÖTA
Ett stenrikt kärr blev ett utmärkt potatisland, seDå det inte rådde brist på byggmaterial, var färgdan jag grävt djupa gropar här och där och hävt i
ning mest till lyst. Nu måste man kombinera det
stenen. Då det fanns otillräckligt med kvarnar vid
med nödvändigt bevarande av träet. Kyrkoherde
staden, lät jag gräva en kanal från en sjö och byggHedbergs artikel i mars förra året visar att tjära,
de en överfallskvarn med två par stenar. Till dessa
som tidigare använts inte är det bästa. Dessutom 4
arbeten har jag haft hjälp av en mängd personer.
gånger så dyr som rödfärgningen.

104

Då Riksstyrelsen nu tillåter att odlingsandan
slår ut i blom, har en del fattiga, ja, rent ut liderlige
personer gripits av odlingslust och utför ett stort
arbete istället för att sitta på krogen. Från början
var det dalkarlar, som utförde arbetet, men de tog
med sig folk från trakten och lärde upp, så nu finns
här fullt av kunnigt folk.

0218

Belöningar

Belöningar utdelade av Kungliga
Patriotoska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1778, febr
BELÖNINGAR UTDELTE AF KONGL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Inspektor Modee, Trästad, i Kalmar län har planterat lövträd, byggt tegelbruk, sågkvarn och torp.
Båtsman Johan Lind, Frestarbo, Uppsala län,
har uppodlat ett torp.
Torparen Eric Jansson, Björkholm, Halland,
har odlat ett torp, anlagt köks- och fruktträdgård.
Avskedade soldaten Swen Lönberg, Hellebråten, Kumla, Närke, för en ansenlig mangårdsbyggnad av sandsten.
Nämndeman Johan Andersson, Båltarbo, Kopparbergs län, för förbättring och tillverkning av
dalplogar.
Pigan Britta Hansdotter, Gunnilbo Prästgård,
Västmanlands län, har tjänat i . ladugården i 31 år.
Hustru Lena Olofsdotter i Orebro län, som botar flera slags sjukdomar hos djuren.

ägaren. Denne har lämnat frihet till bonden som
odlar jorden, men också säkerhet.
Hans vinst är att slippa tjänstefolket, se ladugården vanskött och vara befriad från allt vanligt bondearbete och kunna använda sin tid till uppodling.

0220

Orter

Brev från Göteborg
Anonym
1778, febr
BREF IFRÅN GÖTHEBORG
Jämn vinter. När Ostindiska skeppen skulle avgå
den 12 januari frös de inne i Rivöfjorden och måste sågas loss. Föret har varit jämt hela vintern och
just ingen snö har fallit. Den färska sillen har hela
vintern varit i skärgården, så att fiskarna dragit not
och sålt i staden.

0221

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1778
En naturkunnig råder till sparsamhet med foder,
då han menar att vintern håller i sig till slutet av
april.

0222

Hushållning

Påminnelse om en i Patriotiska
Sällskapets Hushållnings-Journal
för september 1776 införd skrift
Anonym

0219

Orter

Kort berättelse om en för 3:ne år sedan anställd delning och cirkulations
inrättning vid bruket av hemmanen
Maxum och Storström
Anonym
1778, febr
KORT BERÄTTELSE OM EN FÖR 3:NE ÅR
SEDAN ANSTÄLD DELNING OCH CIRCULATIONS INRÄTTNING PÅ BRUKET AF
HEMMANEN MAXUM OCH STORSTRÖM Vid
hemmanen Maxum och Storström på Värmdö har
det i Tyskland använda cirkulationsbruket gjorts.
En av åborna levde i stor fattigdom och superi.
När han drog hem ett självdött svin från granngårdens gödselstack till föda åt hustru och 4 barn blev
jordägaren rörd och antog honom som åbo på en
del av cirkulationsjordbruket. Jordägaren har nu
nöjet att se denna åbo och hans hustru förkovra sig
och på allt sätt försöka uppfylla sin avgift till jord-

1778, mars
PÅMINNELSER WID EN UTI KONGL
SWENSKA PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
HUSHÅLLNINGS JOURNAL FÖR SEPT
MÅNAD 1776 INFÖRD SKRIFT, UNDER
TITEL: INLÄMNAD TIL KUNGLIGA
COMMISIONEN ÖFWER LANDTHUSHÅLLNINGENS FÖRBÄTTRANDE,
MED MERA
Okunnighet och fördomar har i långa tider varit de
hätskaste tyranner för människan. Särskilt har vetenskaperna och hushållsläran setts med förakt.
Numera hyllas medmänskligheten framför krigshjältarnas dåd.
Författaren till artikeln framhåller att folkbristen är lantbrukets stora hinder. Där råder stadgar,
som hindrar äktenskap. De härstammar från den
tiden, då man ansåg att Sverige inte kunde underhålla större antal människor. Jag anser att detta
korta förslag till full frihet i lantmannanäringen
skulle lösa problemet. Nu flyttar de jordlösa till
städernas fattigdom, liderlighet och lättja, för att
sedan fortsätta till sjöss eller utrikes. Denna frihet
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skulle också gälla i städerna. Troligen skulle slöj
derna flytta till landsbygden. De förslag att bonden inte skulle få ägna sig åt någon annan
sysselsättning än jordbruk, utan köpa allt han behövde från staden, kan inte vara rätt genomtänkt.
Bondens arbete med jorden är periodiskt. Under
långa vintrar måste han fa sysselsätta sig och sitt
folk med annat än mat och sömn.
Jag är överens med författaren och vill endast
med mina anmärkningar förtydliga. Dock håller
jag inte med om hans oro, att det inte skall finnas
plats för barnen, som föds i torp och backstugor.
Det finns tillräckligt med utmark för deras behov.
Oron för att hemmansklyvningen nått sin höjdpunkt är överdriven. En bonde med hantverk vid
sidan om behöver inte så stor jordbit. Men om han
hinner sköta den väl kan avkastningen bli tillräck
lig. Försäljning av utmarken skulle tillåtas och
gården bilda en egen enhet och beskattas därefter.
En ny skattläggning över hela riket föreslås, där
även utmarksjord av dålig beskaffenhet skattades,
dock till lägre pris. Då kunde inte folk lägga sig till
med hur stora områden som helst. Detta är tvivel
aktigt ur Kronans synpunkt. De fattiga, som
man vill behålla som arbetskraft klarar inte detta.
Denna metod har så många besvär, att den
förväntade förmånen aldrig kan uppfyllas. Det
skulle hela tiden ropas på orättvisor.
Skatteallmogen har löst sin besittningsrätt med
villkor, att skatt aldrig rubbas. Säkerhet och
äganderätt är det yppersta att hålla en näring i
gång.

0223

Odling

Åkerns behöriga vila
Hermius
1778, mars
ÅKERNS BEHÖRIGA HWILA
En viktig fråga för lanthushållningen. Kan Sveriges åkerjord besås varje år? Baron Brauner och
överstelöjtnant Boije hävdar, att man kan så och
skörda varje år, möjligen med vila vart femte. Jag
tror dock att jorden, liksom allt annat levande be
höver vila. Aven djuren vilar sig vissa år. Ett sto,
som föder varje år blir utmager och mister sina
krafter. Aven korna går gall efter en del år.
De gamla romarna och grekerna lät också jorden vila vart annat år. Våra beteshagar är magra.
Det dröjer länge innan gräset tar sig. Att byta våra
små hästar mot större vore fel. De stora kan inte
föda sig på våren, då gräsväxten är svag. Åkrarna
är också magra, om de inte gödslas.
De gamla menade att trädet är som en upp och
nedvänd människa. Människan får föda uppifrån,
träden tar den nerifrån. All jord behöver ersättning, för den näring hon meddelar växterna. En
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människa eller djur, som har dåligt med föda behöver mer vila. Jag skulle önska att den åkerindelning, som föreslås i Patriotiska Sällskapets
Hushållnings-Journal för april 1777 kunde
genomföras. Några anmärkningar är dock på
plats. Författaren har givit hemmanen för stor
areal. I min hemtrakt har de 20 tunnland och inte
32, som författaren föreslår. Min bondetro är
också att man inte skall minska på körning och
redning av jord-en. Gödseln räcker inte till de 8
tunnland som föreslås. Det går att ersätta med
torv, om sådan finnes och om bonden har tid att
skära torv. Så länge bonden måste ta tid till och
utmatta sina djur med skjutsningar hindras hela
hans
åkerbruk.
Aven
dagsverkena
är
hindersamma.
Att så snart säden är mogen tröska för utsädet
och sedan sätta resten i stack eller skyl, skulle
mina grannar aldrig görå. De kör in sin säd när den
är torr och om den inte ryms i ladan läggs den i
stack vid huset, aldrig på gärdet.
Det vore lämpligt, om patrioter gjorde försök av
olika slag i frågan och efter 8-10 år rapporterade
resultatet i Hushållnings-Journalen.

0224

Orter

Underrättelser om årsväxten
Anonym
1778, mars
UNDERRÄTTELSER OM ÅRSVÄXTEN,
WARU-PRISER
Öland. På grund av väta under våren skadades
åkern av ogräs.
Östergötland. Sedan Pålsmässan har det varit
goda isvägar, men landsvägarna duger inte till slä
dar.
Lund. Den 28 januari är här fortfarande stark
köld och blåst, ingen snö. Vägarna är hala och de
resande har besvär.

0225

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungliga
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1778, mars
UTDELADE BELÖNINGAR AF KONGL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
De snickeriarbeten, som är tillverkade i riket, är
vackra som nya. De konstfärgade styckena förlorar dock efter en tid sin fägring. Patriotiska Sälls
kapet utfäster en skådepenning till den, som före
1780 års slut uppger det bästa sättet för betsning.
Färgen skall gå rakt igenom trästycket och vara
beständig. Man har hittat gamla ekar, som fallit i
en mosse, som var svarta som ebenholts. Den ask-

gråa färg, som blivit modern, får man genom att
låta ett tunt trästycke ligga i den massa man far i
hon, där järn och stål slipats med vitriol.
I Jönköping säljer bönderna en färg, byttefärg
kallad, som ger pompadurfärg utan att changera.
Biskötseln vill, trots uppmuntringar inte vilja
bli något, på grund av att man har för få kupor. Utomlands köper man på hösten 50 kupor och
foder åt dem första vintern. De ger sedan minst
100 nya kupor i vinst att säljas. Så många behövs
för att det skall löna sig att anställa en bidräng för
dess skötsel. Han ger dem mat, lagar och vänder
kuporna, skär bort vaxkakor, så att bina genast
gör nya. Efter svärmningen fångar han visen
och håller honom i civil arrest tills bina börjar
sitt arbete igen. När ljungen blommar för han
kuporna på en vagn till heden, även om den
ligger 2-3 mil bort.
Patriotiska Sällskapet utfäster skådepenning till
den, som på berörda sätt idkat biskötsel.
Sällskapet erinrar om, att de för länge sedan införskaffat instrument för drunknades vederfående. I utrikes tidningar läser man om hur personer
blivit räddade men aldrig i Sverige.

sådana förhör är skadliga. Bonden har inte full
sysselsättning och då kan han åta sig skjutsningar.
Om oxar sägs, att ingen oxe stallas förrän han
blivit för hårt körd. Detta för att ge mer talg och
kött. Något som betvivlas.
Redovisas skjutslegan och gästgiveriförordningar under olika konungar.

0228

Djur

Anmärkningar angående mullvadar
och jordpäron
Anonym

1778, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
MULLWADER OCH JORDPÄRON
Fällor för mullvadar används i Hässelby i Uppland och Fogelstad i Södermanland. De görs unge
fär som musfällor men större. Däri lägger man
sockerrötter. I Hässelby skjuter man också djuren.
Först öppnar man hans hög. Mot kvällen när luften blir kall kommer han upp för att täppa till hålet
och blir då skjuten. Ett annat sätt är att spetsa honom på ett ljuster.
Då jag på min gård drabbades av mullvadar
0226
Väder
grävde jag ned kräftor och planterade ramslök (
Anmärkningar angående väderleken munklök) runt trädgården. Men mullvadarna
grävde sina gångar vid sidan av kräftorna och
för februari 1778
ramslöken. Ett bättre sätt visade sig vara att förgif
Mest dimma och mulet.
ta dem.
När jag satte mina första träd lade jag krossat
0227
Hushållning
glas mellan rötterna. Detta hjälpte inte, utan jag
Granskning över åtskilliga fördomar kunde dra upp träden utan rötter som om de varit
gärdsgårdsstörar. Nästa år provade jag med svini hushållningen
träck och en liten stenmur runt varje träd på den
Anonym
nivån, som mullvadarna gräver. Nu lyckades det
1778, april
bättre.
GRANSKNING ÖFWER ÅTSKILLIGE
Bönderna häromkring, som odlar potatis börjar
FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN
undra om inte rovor är att föredra. Potatisen smaJag vill bestrida några saker i regeringsrådets kar inget. En mängd småpotatis blir kvar i jorden.
Storck och lagman Mozelius artikel om inrättande Mullvadarna förstör dem.
av Oktrojerat Uppodlings Sällskap.
Mozelius anser att man inte bör ha större åker 0229
Matberedning
än man kan göda. Skulle detta gälla i världen,
skulle halva befolkningen svälta. Storck menar, Sätt att insalta kött man över vintern
att alla djur skall vaktas. När åkrarna till stor del nyttjar i hushållet
består av sten, som måste bortföras, kan man lika Anonym
bra göra gärdsgårdar av dem och stänga in djuren
där. Förslag att skaffa pengar till ett odlingssäll- 1778, april
skap håller inte. När bankerna var öppna för utlå- SÄTT AT INSALTA DET KÖTT, MAN
ning, steg inte nyodlingen ändå. Det är folk man ÖFWER WINTERN NYTTJAR I BÄTTRE
HUSHÅLL
behöver.
Man är ense om att skjutsningen är skadlig. Man gnider köttstyckena med en blandning av
För kronan inte minst, som betalar gästgivaren liineburgersalt och mascowade och lägger varv på
frihet och inte därifrån kan utta soldater. Många varv i en tunna. Varje varv stänkes med salpeter
bönder köper sig fria. Många skulle vilja köpa sig löst i vatten, grovt salt och torkade enbär.
fria från katekesförhör, men därför kan man inte
påstå, att
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0230

Botemedel 0233

Förvaringsmedel mot skörbjugg

Om tjänstefolk

Hell, Abbe

Anonym

Hushållning

1778, april
FÖRWARINGS-MEDEL EMOT SKJÖRBIUGG,
UPGIFWIT AF HERR ABBE HELL I WIEN,
OCH MED ÖNSKAD WERKAN FLERE
GÅNGER SEDERMERA FÖRSÖKT
Under en 7-veckors sjöresa beslöt jag att undersöka, varför skörbjugg dödar de flesta som seglar
intill kalla kuster och ishav. Orsaken var rökt kött
och salt havsluft. Havsluften avsatte på en kort
stund salt, som orsakade rost.
Jag visste att socker består av vegetabiliskt salt,
och blandade dessa motstridiga salter. Kocken
fick order att salta maten litet, inte servera rökt
och salt mat samt att varje måltid servera något
sött. Matroserna fick också te och sirap. Ingen ombord fick skörbjugg och inte heller under de 9 månader vi låg vid ishavskusten. Läkaren, som
försett mig med antiskorbutiska medel, vilka vi
inte använt, var mycket förvånad över, att vi inte
blev sjuka. Han tackade för mina råd och föreskrev min diet för sjömän i dessa trakter.

1778, april
OM TJENSTEFOLK
I Sverige är tjänstefolket anställt för kost och årslön. Så är inte fallet i andra länder, där man har dagakarlar. Orsaken till bristen av tjänstefolk är
åtskilliga:
1) Nya näringar, som kräver folk har inrättats.
Uppodlingarna behöver också mer folk.
2) Rikets krigsmakt har väl inte ökat, men
skulle många bli borta i ett krig, måste bristen
efter dem fyllas.
3) Kronobrännerierna fordrar folk.
4) Folkets flykt från landet till utrikes orter.
5) Hemmansdelning mellan allmogens barn ger
långsam folkökning.
6) Ett finare sätt att leva, som kräver fler
pigor och drängar har blivit modernt.
7) Gamla författningar, som mer arbetar för att
vi får för mycket folk.
Tiden kommer förmodligen att undanröja dessa
hinder. Tjänstehjonsstadgan från 1739 är mindre
väl avpassad. Detta oskick som råder, att städjan
0231
Botemedel inte gäller, skulle bättras om den som genom ostadighet förorsakar lidande för någon, rar plikta en
Om kräftsårs botande
årslön. Uppläsning av tjänstehjonsstadgan varje år
Anonym
gör att den del, som passar den arbetssökande bäst
blir det han minns. Landshövdingarna på orten
1778, april
borde sätta lönen. Ombytestiden för tjänstehjon
OM KRÄFTSÅRS BOTANDE
En herde, 25 år gammal, hade sen späd ålder haft skulle ligga vid midsommar.
några scrophueula svulster. Vid 18 år fick han en
Arbetsmetod
större cancersvulst. Han hade nu ingen näsa, utan 0234
endast ett hål, där flugorna besvärade honom Anmärkningar om buteljer och
mycket. Han kom då på att täcka hålet med beck,
som botar får från svullnader. Han upptäckte att flaskors rengöring
såret inte förvärrades utan till och med läkte. En Anonym
piga med samma besvär hjälptes också.
1778, april
ANMARKNING WID BOUTEILLERS OCH
0232
Odling FLASKORS RENGÖRING
Man rengör flaskor med blyhagel. Detta är olämpFörsök med gödning av ben
ligt, då små partiklar av blyet lossnar och sköljer
Anonym
man flaskan dåligt upplöses blyet i det färska vinet. Detta ger upphov till svåra sjukdomstillstånd,
1778, april
vars orsaker kan vara svåra att hitta. Använd tennFÖRSÖK MED GÖDNING AF BEN
En åker bereddes och en del av den göddes med korn istället.
sönderstötta ben. Där växte betydligt mer och växten kom igång tidigare.
0235
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1778
Starkt urväder i mitten på månaden.
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0236

Ekonomi

Oförgripliga tankar om skatteköp
och hemmansklyvning
Anonym
1778, maj
OFÖRGRIPLIGA TANKAR OM
SKATTE-KÖP OCH HEMMANS
KLYVNINGAR
Åkern sköts bättre än för 30 år sedan. Men när
äng, skog och betesmarker fördärvas, försvagas
hela åkerbruket. Ängen måste förbättras med
skogplantering, som ger skugga och löv. Det vore
bättre att förse landet med välmående, än många
jordbrukare. Att göra författningar, som skall öka
folkmängden är föga nyttigt, om de skall leva fat
-tiga. Få friska, starka personer uträttar mer än
flera svaga och sjuka.
Fortfarande talar många om rätten till skatteköp
och säkerhet . . i äganderätten, som ett mål att nå
folkökning. Agaren sköter jorden bättre än åbon.
En ståndsperson, som har råd utvidgar, men en
bonde med pengar gräver ner dem, antingen som
de är eller omgjorda i döda metaller. Skatteallmo
gen äger ännu största delen av rikets jord.
Allmogen har hittills varit det mest gynnade
ståndet. Författaren av den artikeln införd i
Hushållnings-Journalen maj 1777, misstycker
att frälset äger frihet framför skatteköpet. Han
yrkar på besittningsrätt på frälset och
försäljning av kronoboställena till skatte,
varigenom allmogen skulle bli ägare till hela
landet. Risken för hemmans-klyvningar blir då
stor, med avfolkning som följd.
1) skogarna förstöres genom mångdubbelt
byggande och vedbrand
2) boskapsaveln försämras, genom att för
många djur hålls på varje gård. Hästarnas antal
ökas, då ingen bonde kan vara utan häst
3) mindre föda, mindre gödsel
4) skjutsning och kolkörsel utmärker inget
gott lantbruk. Handaslöjder skulle inte fa
avsättning.
En medelväg mellan tvång och frihet skulle för
-bättra situationen. Exempel på hemmanens storl
- kar. Hemmanets tillstånd redovisas vid en syn
innan klyvning får ske.

0237

Nyttiga påfund

Förslag till arbetshus på landet
Anonym
1778, maj
FÖRSLAG TIL ARBETSHUS PÅ LANDET
Arbetshus för arbetslösa och fattiga personer har
blivit inrättade i huvudstaden. Men även på lands
-bygden skulle de hjälpa dem, som nu kanske mås
-te leva av tiggeri och bo i socknens fattigstuga. Ett

arbetshus borde finnas i varje pastorat. Man behål
ler en fattigstuga, för dem som genom ålder och
sjukdom måste vistas där. Kalkyl över hur detta
skulle finansieras. Det en lantman ger till arbetshuset, skulle han få igen i tillverkade varor t.ex. lin
och yllevaror.
Sysslorna i arbetshuset skulle bestå i ullberedning, kardning, spinning, vävning, stickning, fjäderspritning o.dyl. Arbetena utföres av både män
och kvinnor. Arbetet skulle ledas av klockaren eller hans hustru, med hjälp av en lärokvinna. Kyrkorna som har döda kapital borde sätta in dem i
arbetsinrättningar. Kyrkoherden och ett par församlingsbor har tillsyn och redovisningsskyldighet. I de fall där det finns sockenmagasin borde de
kopplas till arbetshuset. Barnen skulle få undervisning.

0238

Böcker

Några få och korta anmärkningar
till en tillärnad ny upplaga av
Carlesons Hushålls-Lexikon
Gadd, Per Adrian
1778, maj
NÅGRA FÅ OCH KORTA ANMÄRKNINGAR
TIL EN TILÄRNAD NY UPLAGA AF HERR
CARLESONS HUSHÅLLS-LEXICON
Jag anser, att författaren har lyckats med sin hushållsbok, men vill göra några tillägg.
Garvarbark bör inte användas som gödsel på
lerjord.
Granris är den svagaste och sämsta gödningen.
Jordens fruktbarhet består inte av elementarisk
jord och vätska. Nya rön visar, att den utgöres av
en avpassad vegetabilisk fetma och syra i jorden,
som i vatten blir blandat till ett geleaktigt ämne
som föder växterna.
Snö innehåller inte salpeter. Det gör däremot
regnet under sommaren och göder då åkern.
Honungsdaggen innehåller inte svavel. Troligen är det insekter, som skadar sädesaxen och gör
att den limaktiga vätskan rinner ut.
Att på jordens färg bestämma dess godhet rekommenderas inte.
Stöpning av säden påverkar bara så, att den gror
tidigare.
Om märgeln vid eldning gnistrar är detta tecken
på att den är fetlagd och god.
Att så säd eller lin eftersom månen står är gamla
fördomar.
Medel som vitlök eller tjära har ingen effekt på
mask. Handlar det om bladmask äter den brodden
ovan jord om hösten, medan rotmasken äter hjärtbladet. Ingen av dem oroas av vitlöksdoft.
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0239

Husdjur

Anmärkningar beträffande januari
månads Hushålls-Journal för 1778
angående biskötsel
Anonym
1778, maj
ANMÄRKNING TIL PAG 663 I JANUARI
MÅNADS HUSHÅLLS-JOURNAL FÖR 1778,
ANGÅENDE BISKÖTSEL
Ingen jag talat med, inte ens själve Linne, uppger
att de fatt 2-3 stockar bin av varje kupa. Det är inte
troligt att Sveriges klimat frambringar så många.
Att frakta bin på vagnar flera mil kräver släta vägar, så att ingenting ruskas loss och kväver bina.
Jag har aldrig lyckats få mina bin att äta boveteho
nung, vilket de gör i Skåne och Småland. Biodling
i stor skala är ingenting för oss. Dock göra sig en
del torpare nytta av ett par kupor.

0240

Matberedning

Om strömmings rätta ans och saltning
Anonym

Brev rörande föregående ämne av Carl Lindroth.
Det oskick som råder, med städsel och osäkerhet för husbonden om han har några tjänare eller
om någon annan bjudit över så att de hellre går dit,
har utbrett sig mer och mer. En ny tjänstehjonsstadga, som anger rimliga löner behövs. Sedan
1739 har priserna stigit och man kan inte begära
att folk skall arbeta för den lönen. Här i Värmland
har hemmansklyvningen gått så långt, att bondens
barn inte kan livnära sig på sin torva. De ger sig till
regementena eller blir lösdrivare. De har inte haft
tillräcklig kunskap att driva sitt hemman. Bättre
hade varit att de tjänat så länge att de hunnit lära
sig. En del flyttar till Stockholm och lever där ett
liv i högfärd, lättja och liderlighet. De duger inte
längre till tjänstefolk på landet.
Vid Larsmässo marknad i Örebro städslade
man förr sitt folk. Tiden är nu flyttad, så att den
kommit för långt efter uppsägningsdagen och sedan kommit ur bruk. En sådan inrättning borde
finnas i varje provins. Då skulle man slippa ta folk
från Stockholm.
Jag ber Patriotiska Sällskapet att föreslå en ny
tjänstehjonsstadga och även föreslå inrättande av
adresskontor i provinshuvudstäderna.
Promemoria angående ovanstående ämne av C
M Jägerhorn.
Den brukliga ömsningstiden för tjänstefolk är
otjänlig för de flesta orter. Förslaget att flytta den
till juni håller dock inte i Österbotten, där en sen
vår gör, att det är mest arbete just då. Tjärbränning
och laxfiske är också just den tiden som häftigast.
För Österbotten är den tjänligaste tiden 1 nov.

1778, maj
OM STRÖMINGS RÄTTA ANS OCH
SALTNING
Havssaltet måste raffineras, annars skadar det
både varan, som ska saltas och den som äter av
den. Lunebiirgersalt tillverkas nu i Stockholm till
billigare pris.
När strömmingen är gälad sköljes den, men
läggs inte i skarp saltlake att blodlakas. Endast
0242
sjövatten används. Efter fyra timmar sköljs den
väl och är nu vit som mjölk. Nu saltas den i tunnor, Enskilda företaganden
dock utan någon tyngd på.
uppodling

0241

Orter

Brev från Östergötland om tjänstefolk
Lindroth, Jägerhorn
1778, maj
BREF IFRÅN ÖSTERGÖTHLAND OM
TJENSTEFOLK
Jag vill i anledning av brev i Hushållnings-Journa
len för september 1777, angående tjänstefolk försvara dem, då de inte själva kunna skriva. Författaren avmålar tjänstefolket på sin ort, som bon
-dens värsta plåga bl.a. Ett gammalt ordspråk är
så-dan husbonde, sådan dräng. En god hushållare
tar sina tjänare från socknen, dem han känner.
Sedan uppträder han så, att de hellre blir kvar än
flyttar. Detta är skrivet till tjänstefolkets i
allmänhet heder och beröm på min ort i
Östergötland.
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Odling

till landets

Anonym
1778, maj
ENSKILDTE FORETAGANDER TIL
LANDETS UPODLING M M
Jag köpte 1772 två förfallna egendomar i Roslagen. Min tanke var att förbättra de åkrar som
fanns. Jag har med dalkarlars hjälp röjt sten och
byggt grund till byggnader och stenbroar till gärdena. Nästa år rensades de gamla gärderna och
nya upptogs. Jag samlade jord, särskilt den som
var uppkastad mot husen, för att fylla svackor i åk
rarna. Jag har fortsatt detta arbete och hittills
flyttat 20000 lass sten. Lika mycket finns kvar.
Detta är ett kostsamt arbete men mina skäl är
följande:
En stenbunden åker kan inte köras, harvas eller
vältas och redskapen slits oerhört mycket.

Jag har grävt upp jorden i en sur, mossbelupen ger utmärkt till gärdsel. Förslaget att bonden skuläng och lagt i högar. Efter vintern har jag kört ut le ha byggnadsskyldighet att bygga stengärdsden på åkern. Dessutom har jag planterat 200 gårdar delar jag inte.
fruktträd ur egen plantskola. Mangårdsbyggnad
Hägna en liten del av utmarken, som inte duger
med 10 rum och ladugård har blivit byggda.
till något. Låt djur som plöjer med trynet bearbeta
För nit i lantbrukets upphjälpande har jag inrät jorden på våren. Sätt rotfrukter, som dessa djur
tat 4 premier till sockenbor, som uträttat stenröj- älskar och låt dem böka upp dem på hösten. Planning och rothuggning. Det sista premiet tilldelas tera grankottar och efter tio år har man en utmärkt
den, som vid sin första nattvardsgång svarat rätt skog för gärdselstör utan arbete och kostnad. Jag
på alla frågor. Detta har jag inte gjort för att få be- är inte emot stenmurar, men vill inte att de skall
röm, utan för att en nyttig tävlan mellan lantmän- byggas med tvång.
nen ska komma igång. Följer några råd, som han
prövat.
0246
Nyttiga påfund

0243

Kort berättelse om årsväxten i
Skaraborg för 1777
Anonym

Orter

Anmärkningar om avhandlingen om
sockentorpens inrättning, införd i
Hushållnings-Journalen för oktober
1777
Anonym

1778, maj
1778, juni
KORT BERÄTTELSE OM ÅRSWAXTEN I
ANMARKNINGAR WID AFHANDLINGEN OM
SKARABORGS LÄN, FÖR ÅR 1777
Säd och hö blev så ymnigt, att man inte kunde här- SOCKNE-TORPARES INRÄTTNING, INFÖRD
bärgera allt i ladorna. Bönor och ärter gav god UTI HUSHÅLLNINGS JOURNALEN FÖR
skörd, medan potatisen frös 20 augusti. Staren och OKTOBER MÅNAD 1777
Att vinna någon arbetsstyrka genom att inrätta
bofinken kom redan i mars.
torp är tveksamt. Om vart och ett av de 80000
0244
Väder mantal som finnes enligt författaren, bebyggdes
med ett torp, skulle en mängd hjonelag kunna inAnmärkningar angående väderleken gås. Men det fordras dock ett litet kapital till start
och hur många drängar och pigor har det. De skog
för april 1 778
-rika trakterna i norr skulle kunna odlas, men skoSkärgården var nästan överallt segelbar.
gen behövs till bergshantering och andra vedödande inrättningar.
0245
Byggnation
Frihet i näringar är alla regeringars välsignade
gärningar, men då människan är född odygdig,
Anmärkningar om den i Hushållvisst tvång finnas. En torpare utan åker och
nings-Journalen för januari månad måste
äng kan sällan föda sig, trots de slöjder hustrun
innevarande år införda avhandling- och han själv kan tillverka och sälja. Därför återstår mest tiggeri. Inga torp utan jord. De barn som
en: Hur stengärdsgårdars byggnad
inte kan födas hemma får anställning som tjänstebäst må kunna uppmuntras
hjon eller näringsidkare och ingen brist på folk rå
Anonym
-der.
1778, juni
ANMÄRKNINGAR WID DEN I HUSHÅLL0247
Ekonomi
NINGS-JOURNALEN FÖR JANUARI
Tankar om upplysningar, skatte,
MÅNAD, INNEWARANDE ÅR INFÖRDE
frälse och arrenden
AFHANDLINGEN: HURU STEN-GÄRDSGÅRDARS BYGGNAD BÄST MÅ KUNNA
Tham, Per
UPMUNTRAS
1778, juni
Författaren bor på en skoglös ort, medan jag vistas
TANKAR OM UPLYSNINGAR: SKATTE:
på en skogrik. Detta gör att vi ser olika på probleFRÄLSE: ARRENDEN:
met. Stengärdsgårdar tar stor plats och kan inte
Författare som åtskiljer teori och praktik tar fel.
flyttas. En gärdsgård av störar kan läggas ned för
Ingen sätter väl i fråga, vilken metod som är den
att hindra snödrivor.
hushållsaktigaste, den som leder säkrast till ödesI en skog måste man alltid gallra om träden
mål eller inte. Osäkerhet vid besittning av krono,
skall växa sig stora. De utgallrade ungträden du-
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boställe eller frälse är oundvikligt. Patriotiska 0250
Belöningar
Sällskapet skulle skaffa information hur England
löser sina problem. De vore nyttiga även här. I en Utdelade belöningar av Kungliga
by med storskifte minskas ständigt frälsejorden Patriotiska Sällskapet
medan skattejorden ökar. Hälftenbruk har varit Patriotiska Sällskapet
det bästa, men för kort ackordstid har medfört för
1778, juni
-fall. Även arrendena löper samma risk.
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL
0248
Matberedning PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Sockenskräddare Eric Andersson, Åsta by, Lillkyrka socken i Närke, för man- och ladugårdsRön och anmärkningar om bryggbyggnad på sitt torp, en murad jordkällare till
ning
förvaring av jordpäron.
Bjurbeck, Olof
För ungefär detsamma har soldaten Nils Binning, Binnigabys ägor i Närke, nybyggare Olof
1778, juni
Andersson, kronoallmänningen Kuleskog i ElfsRÖN OCH ANMÄRKNINGAR WID
borg, torparen Lars Olofsson, Slagkärret, VagnhäBRYGGNING. ÖFWERSÄTTNING FRÅN
rad, Nyköpings län, soldaten Johan Blomberg,
ENGELSKAN AF OLOF BJURBECK.
Det är en olycka för vårt land, att folket i alla stånd Ekeby socken, Uppsala län, kronobefallningsman
leva över sina tillgångar. Den skadliga seden att Johan Dahlberg, Rasbo, Uppsala län, Måns Danidricka vin istället för vårt hemtillverkade öl, visar elsson, Hemmesjö, Kronobergs län, Jonas Persdetta. Jag sänder nu några tankar om hur man son, Moshult, Kronobergs län, skattebonden Per
Hansson, Elvkarleby, Uppsala län, nämndeman
brygger gott öl.
Det viktigaste är valet av malt och humle. För Jan Benctsson i Tuna, Hjälsta, Uppsala län, kyrkstora kittlar är inte att rekommendera. De drar vaktare Salberg, Lillkyrka, Närke, skräddare Erik
dessutom mycket bränsle. Man får inte koka hum- Hök, Huttala, Åbo län, torparen Gustaf Larsson
-len för hårt, då försvinner det aromatiska. Detta Elg, Elghammar, Nyköpings län, klockare Ullvin,
gäller kokning av alla vegetabilier. Kött däremot Fittja, Uppsala län fått belöning.
För lin och bomullsspånad och vävnad till
skall läggas i kokande vatten.
Malt består av kornets mjölaktiga delar. Den landskamrer Sjöholms änka, Elsa Maria Laurell,
består av två delar. Först den spirituosa delen, som Göteborg, hustru Beata Clemens, Karlstad.
Brukssmedsdrängarna Sven Qwarnström och
ger den angenäma lukten vid kokning. Sedan den
jordaktiga. Det som först rinner ut efter kokningen Anders Jansson, Niskafors bruk, som med fara för
är det bästa, liksom vid vin- och cidertillverkning. livet räddat änkan Elin Olofdotter som fallit i NisVår svagdricka står sig knappt en månad. Den kaströmmen.
Pigan Brita Göransdotter som på 11:te året tjäär bryggd på resterna efter ölbryggning. Då har de
blivit berövade sina smakliga, spirituösa och bal nar mot ringa lön på ett medellöst ställe och för-samiska ämnen. Kvar är bara jordaktiga, sträva utom ladugården med 8 kor, skött 6 barn, varit
och osmakliga ämnen, som är ohälsosamma för barnmorska vid matmoderns barnsängar och anlikroppen. Väl bryggt håller den sig i 12 månader tas i bygden vid svårare barnsängar.
Pigan Maria Johansdotter, Styra socken, Österoch förorsakar ingen seghet i inälvorna utan ger
dessa nödvändiga rörelser genom ett lindrigt eg- götland, för att ha skött stall och ladugård i 18 år.
Pigan Kirstin Andersdotter, Duveholms sätesgande.
Det är omöjligt att ge något recept, som man all- gård, som i 17 år skött djuren med ringa halmfotid kan följa. Allt beror på maltens och humlens der, nässlor, grönsaksblast, 40 boskapskreatur och
egenskaper, som är olika vid olika tillfällen. Ger 13 spanska far.
dock proportionerna av malt och humle, som jag
använder när jag brygger i oktober. Regnvatten är 0251
Väder
det tjänligaste.

0249

Byggnation

Sätt att kroppa bundna halmtak

Anmärkningar angående väderleken
för maj 1778

Varma dagar och kalla nätter i början av månaden.

Anonym
1778, juni
SÄTT AT KROPPA BUNDNE HALMTAK
Jag lägger stänger på ömse sidor om kroppningen
och drar åt med tjocka halmrep.
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0252

Odling

Anmärkningar över förslaget i
Kungl. Patriotiska Sällskapets hand-

lingar för år 1777, att indela ett hemmans åkerjord i fyra gärden, samt
om åkerbruket i Skaraborgs län
Anonym
1778, juli
ANMÄRKNINGAR ÖFWER FÖRSLAGET, I
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
HANDLINGAR, FÖR ÅR 1777, ATT INDELA
ALL ETT HEMMANS ÅKERJORD I FYRA
GÄRDEN, SAMT OM ÅKERBRUKET I
SKARABORGS LÄN
Att dela all åkerjorden i fyra gärden, beså tre och
låta ett vila, kan vara gott, med följande villkor.
1) god jord
2) kunna göda hela trädesgärdet
3) gödseln skall vara efter fint hårdvallshö och
inte endast efter halm
4) tillgång på skog och sten till gärdsgårdar
5) fordras att ortens belägenhet är sådan att åkrarna kan delas, utan att gärdarna skall omläggas
eller flyttas
6) att ha tillgång till bete för smådjur utanför
trädet.
Jorden utmagras inte av vartannat års träde. Solens strålar tillför jorden krafter. Att en gödd åker
ger bättre resultat andra året än det första betvivlar
jag. Att förbättra jorden är en god sak, men ganska
svår, om inte jordförbättringsmaterial finns i närheten. Att behöva sätta upp ännu fler stängsel, kan
inte vara att rekommendera med tanke på att skogen avtar på de flesta ställen. Stenmurar är arbetsamma att göra och lämplig sten finns inte överallt. Levande gärdsgårdar, som utomlands har jag
aldrig sett. Ogräset bekämpas genom körning och
harvning vartannat år.
Även om författarens förslag inte låter sig
genomföras över hela riket, så har det med ovanstående villkor stora fördelar.
I Falbygden, Skaraborgs län, har man fyra olika
sätt att indela gården: ett gärde som aldrig trädes.
Detta brukningssätt kallas ensäde. Det förutsätter
god jord.
I Skånings, Barne, Wiste, Åse och Kållands härader delar man i två gärden, vilket det ena trädes.
Här består jorden av hårdare och lösare lera. Här
finns stor slättbygd och ingen brist på åkerjord.
Detta anser jag vara det bästa sättet här. Man bör
inte klyva dessa hemman. Det skulle bara leda till,
att man får en hop frysande uslingar. I Uppland
har man jorden i träde vartannat år och där är skörden mestadels god.
I Vadsbo är jorden lagt i tre gärden, där ett ligger i träde. På ganska få ställen har man fyra gärden.

På många ställen skördar man säd som hö. Detta
är helt förkastligt då massor av korn förspills.
Bönderna ursäktar sig med, att de har så mycket
vårsäd, att de inte hinna sätta dem i kärvar. De påstår också att de inte hinner dika åkrarna. De rättar
sig också efter almanackan och inte efter väderleken, när de sår sin vårsäd.
0253

Hushållning

Anmärkningar om den till Kungliga
Kommissionen över lanthushållningens förbättrande
Hannibal, Israel
1778, juli
ANMÄRKNING WID DEN TIL KONGL
COMMISION ÖFWER LANTHUS-HÅLLNINGENS FÖRBÄTTRANDE I RIKET INGIFNE
SKRIFT, SOM WIDARE DERIFRÅN TIL
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
BLIFWIT INLÄMNAD, OCH FINNES I DESS
HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR SEPT 1776
Denna författares avhandling röjer stor kunskap
om lanthushållningen. Jag vill dock tillägga några
frågor. Vem skall mäkta betala för metoden, att
låta syna och värdera all jord? Det måste ta flera år
i varje by. Skulle skattejordsägarna bli tvungna
därtill, hur blir det då med all kronoallmänningsjord, som är ännu vidlyftigare. Hur skall beskattningen ske? Nuvarande uppdelning av jorden
grundar sig inte på ordentlig rev- och delning utan
mera på tilltagsenhet. Om författaren vill svara har
jag Inrikes-Tidningar, men tror inte jag kan ha råd
att hålla Patriotiska Sällskapets Journal.
0254

Ekonomi

Anmärkningar angående transportfart inrikesorter emellan
på vatten
Anonym
1778, juli
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
TRANSPORT-FART INRIKES-ORTER
IMELLAN PÅ WATN
Förslag i Patriotiska Sällskapets handlingar att
frakta folk inrikes med båt för att spara hästar och
folk. Tyvärr låter det sig inte göra. Om en resande
till lands råkar ut för ett missöde, får han söka
hjälp av vem han vill. Ersättningen överenskommes. Skulle samma sak hända på sjön, kan bara ett
oktrojkompani med exklusiva privilegier hjälpa,
mot en taxa av 33 1/3 %
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0255

Byggnation

Om gärdesgårdar
Anonym
1778, juli
OM GÄRDESGÅRDAR
I allmänhet torde anmärkas, att hägnader och
stängsel i Sverige är vidlyftiga och arbetskrävande. Minsta lilla kåltäppa skall inhägnas, så att avkastningen äts upp av kostnaden för stängslet.
Man kan tro, att man befarar inbrott av alla naturens kreatur. Dessutom måste stängslen lagas vart
4-5 år.
Visst kan det behövas starkt stängsel mot landsvägen, så att inte illasinnade resande låter sina
djur beta på annans åker, men det skulle kunna
bättras med lagens skärpning. För stora djur behövs heller inte så höga stängsel. Har de för vana
att ta sig ut, får man sätta klumpar på dem. Det är
mest för svin och får, som de kostsammaste gärdsgårdarna uppresas. Fåren bör vaktas av vallhjon
på trädesgärdet.
Svinen är de, som kräver mest stängsel. Men är
ett svin överhuvud lönsamt. Det skall växa av säd
under 3 år och sedan gödas innan slakt. Denna
kostnad övergår värdet på fläsket. Säden skulle
göra mer nytta hos korna. Man bör inte ha fler svin
än att det kan födas med avskrädet ur hushållet
och hållas inomhus. De blir tjockare än om de
springa ute. Vissa tider gör de nytta i stubbgärdet
och endast då bör de släppas ut. Det skulle finnas
en stadga, som förbjöd svin och får att ovallade
vistas utanför trädesgärdet. Påträffas de utanför
tillfaller de upphittaren. Nu måste jag upphålla tre
gånger så mycket stängsel, för att mina grannars
svin inte skall komma in på min mark.
0256

Husdjur-

0257

Växter

Rön angående nyttan av grankottar
och vildsenap
Dahlgren, D
1778, juli
RÖN ANGÅENDE NYTTAN AF
GRANKOTTAR OCH VILDSENAP
Grankottar är utmärkt bränsle. När de fått torka
kan de blandas med smedjekol.
Ett år med höbrist hade jag en gallko, som skulle
slaktas. Jag födde henne med vildsenap, ett
ogräs, som är svårt att bli av med. Kon började
mjölka och fick nytt hull. Smöret blev lite beskt,
men ingen som åt blev dålig. Året därpå samlade
jag så mycket vildsenap jag kunde och blandade i
fodret till alla djuren, vilket var en stor förmån.
0258
Botemedel
Försök till deras vederfående som

blivit kvävda
Anonym
1778, juli
FÖRSÖK TIL DERAS WEDERFÅENDE SOM
BLIFWIT QWAFDE
En piga, 25 år, hade kvävts av kolos och var i 2
timmar helt utan medvetande. Man slog på henne
vinättika, men inget hjälpte, utom doktor Sages
Alcali Volatilis fluor, som hon fick i näsan och sedan intog 25 droppar av. Hon är nu helt återställd.
0259

Nyttiga påfund

Följande berättelse från Soissons visar farligheten av os, och förtjänar
att göras allmän

Anonym
1778, juli
FÖLJANDE BERÄTTELSE IFRÅN SOISSONS
UTWISAR FARLIGHETEN AF OS, OCH
Wikman, Anders
FÖRTJENAR AT GÖRAS ALLMÄN
1778, juli
Tre män skulle utföra lödning i en trumma. De
OM SWIN-KREATURS FÖDANDE MED
uppsteg var kvart för att hämta frisk luft och uppRÖNN-BÄR
Jag satte två rönnar vid min backstuga och tog upp trädde då som druckna. Efter ett par timmar kom
ett litet potatisland och sådde lite morötter. När de inte upp utan hittades livlösa. En man hissas
rönnbären är mogna, kokar jag dem med potatis ned och lyckas med ett tåg få upp grytan med glöd.
och föder en gris. Den ger vid slakttiden utmärkt Sedan hissades de tre arbetarna upp. En av dem
och mycket fläsk. En hushållerska har gjort på återkom strax till sans, medan två måste gnidas
samma sätt, men blandat i en fjärdedels hästträck, med ylle och vatten. Efter en halvtimme visade de
vilket hon aldrig skulle fått grisen att äta utan tecken på liv. Då användes tobaksmaskinen och
tobaken gjorde strax sin verkan och karlarna börrönnbären.
jade röra sig.
Att stänka kallt vatten på den avdomnade ger
effekt. Även en piga i Göteborg räddades genom

Om svinkreaturs födande med rönnbär
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att hon lades i en snödriva och bestänktes med vat- 1778, juli
ten.
BERÖMLIGE GÄRNINGAR
Vår Nådigaste Konung har behagat uttrycka sitt
välbehag över den författning, som antagits i pastoratet, att sörja för de fattiga. En socken ansåg sig
Utdrag ur redovisning av en del
för ringa till detta, men bruksherrar och andra vid
växter, som undertecknad under
Lilla Edet har gjort sammanskott till dem.
åren samlat och försänt
Vid marknaden i Kristinehamn har bruksägarna
Kjellström, Pet. Mag.
av ädelmodigt medlidande förenat sig till ett sam1778, juli
manskott på 3 riksdaler 16 skilling specie för varje
UTDRAG PÅ EN DEL WÄXTER, SOM
skeppspund hammarskatt till denna stadens inneUNDERTEKNAD PÅ ANFÖRDE ÅREN
vånare och till uppbyggnad av de avbrända pubSAMLAT OCH FÖRSÄNT
lika husen. Även från Gävle och Göteborg har
Redovisas åren 1754, 1762 och 1770 hur många
kommit understöd.
skålpund av varje växt som försålts. På egen planMärkliga händelser
tage har en mängd växter planterats och framdra- 0264
gits. Dessa kan dagligen erfås.
Märkvärdiga händelser i naturen
Anonym
0261
Ekonomi
1778, juli
Anmärkningar angående handeln
MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
En man, Börje Jonsson i Värmland, förfrös både
Anonym
händer och fötter så illa att fingrarna föllo av efter
1778, juli
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL Man handlederna och fötterna efter fotlederna. Trots
skulle önska att en och annan tänkande landsman, detta är han en duktig klensmed och gör de bästa
klockor.
skulle sträcka sitt snille till en avhandling
Ett stort jordras inträffade i Berghems socken.
angående handel, att biträda Journalen med.
Halva
socknen är nu avstängd från kyrkan. 5 bönRedovisas hur många skepp, som gått från Nordder förlorade sina åkrar.
sjön till Östersjön förra året och från vilka länder
I Söderköping inträffade 31 mars ett töväder
de voro.
och regn, som fyllde strömmarna, så att de svämRedovisas priser från marknad i Vänersborg
made över 7 broar. Kyrkan och staden blev överoch Karlstad.
svämmade.
Redovisas Englands handel med Sverige från
Den 18 april drog ett ras med sig lastageplatsen
1720 till 1769.
Fyrudden
vid Stegeborg ned i sjön. Där fanns
0262
Folkmängd
5500 skeppspund järnmalm, som följde med i djuAnteckningar angående folknumren pet. Föga eller intet kan bärgas. 100 skeppspund
Anonym
tackjärn höll också på att dragas i djupet. Knutste1778, juli
narna på sjöboden sjönk och jorden under boden
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
försvann.
FOLK-NUMERN
I Norrköping är 280 födda och 478 döda.
0265
Orter
I Karlskrona föddes 61 barn och dog 55 personer. Utdrag ur herr landshövdingens i
I Göteborg föddes 455 och dog 335. En av dem
Uleåborgs län till Kungl. Kommersvar Anna Thalena Gathe född 1694 och gift 1711.
Hon hade i det äktenskapet en dotter nu 66 år. Gif- kollegium ingivna berättelse on:
te sig andra gången 1713 och fick 5 söner och 8 årsväxten för nästlidet år
döttrar. Den yngsta är 41 år. Hon bars till graven Anonym
av barnbarn och barnbarns barn. Hon hade 50
1778, juli
barnbarns barn.
UTDRAG AF HERR LANDSHÖFDINGEN
UTI ULEÅBORGS LÄN TIL KONGL
0263
Berömliga gärningar
COMMERCE-COLLEGIUM INGIFNE
Berömliga gärningar
BERÄTTELSE OM ÅRSWÄXTEN FÖR
Patriotiska Sällskapet
NÄSTLEDIT ÅR
0260

Växter
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På grund av mycket väta har både säden och höet Aven om något ligger i människans intresse,
blivit skadat. Det kommer inte att råda brist på fo- tycks hon inte fullfölja det. Därför är lindrigt
tvång av nöden. I städer borde finnas poliskolleder till boskapen.
gium, poliskammare och hallrätt. Tillsyn på lant0266
Väder bruket vore också av nöden.
Passionspredikningarna skall hållas på söndaAnmärkningar angående väderleken garna. När de som nu, hålls på vardagarna, kommer inte folket, vilket är bra, då det inte tar några
för juni 1778
Endast under 3 dagar har det varit helt klart. 0267 dagsverken, men de går miste om Guds ord. Aven
böndagarna skall firas på söndagen. Det skulle
räcka med två böndagar. En på hösten och en på
Hushållning
våren. En bönedag och en tacksägelsedag.

Några anmärkningar, rörande allmänna lagen uti mål, som med lantmannaintresset har nära gemenskap
Anonym
1778, aug
NÅGRA ANMÄRKNINGAR, RÖRANDE
ALLMÄNNA LAGEN UTI MÅL, SOM MED
LANDTMANNA INTRESSET,HAFWA NÄRA
GEMENSKAP
Svenska folket kan skryta med sina lagars ålder
och förträfflighet. Tillsammans med Eddan och
Havamal finns lagar, som visar folkets kärlek till
rättvisa och klyftighet att uttrycka bud och befallningar. Upplandslagen har legat till grund för den
Nya Lagen.
De svenska lagstiftarna var 12 till antalet. De
var jordägare, som väl kände lantbrukets problem.
Lagen har genom sin mindre stränghet, givit upphov till missbruk ibland.
Bevislig skada är ett uttryck, som är otydligt.
Ett arrende kan säljas även om det går med vinst.
Hägna och stänga är en typisk svensk lag. Andra länder har herdar, som passar djuren. Man kan
bli skyldig att stänga för den som brister, mot vedergällning. Man kan alltså få stänga för grannen.
Den som förstör stängsel skall bötfällas, men flyttar han från orten innan dom fallit, upphör domen.
Grannarna borde genom lag förpliktigas att göra
gemensam syn på alla stängsel.
Den syn, som skall hållas om svin gjort skada är
omständig och kostar ofta mer än själva skadan.
Dödsstraff för tjuvnad bör bort. Däremot är lagen för skonsam mot den som skadar en annan
människa. En sådan skada kan inte ersättas med
pengar.
För att straffa oseder och överflöd arbetar prästerna. De borde ha till sin hjälp en polismästare.
En byggningsbalk behövs som reglerade byggnationen på landet efter varje orts behov.
Dikning och rensning av diken vållar skada.
Här är lagen maktlös.

0268

Gärdesgårdar, förmodligen de
varaktigaste, och med besparing av
stör
Sandberg, Magnus
1778, aug
GÄRDESGÅRDAR, FÖRMODLIGEN DE
WARAKTIGASTE, OCH MED
BESPARINGAR AF STÖR
Gärdslet ruttnar inte så lätt om det ligger horisontellt. Man gräver ned stolpar så långt ifrån varandra som man har långa stänger. Nedtill och upptill
görs en utskärning, som passar till stången. Hankar sätts om.
0269

Byggnation

Att göra väggsåtar täta
Anonym
1778, aug
AT GÖRA WÄGGSÅTAR TÄTA
Att täta med lera, som är det vanligaste, är inte
hållbart. Man tar istället sågspån blandat med lim
och trycker in i springorna. Press med en järnstång
eller talgad bräda gör att det blir som en hel vägg.
0270

Arbetsmetod

Besparing av färger vid slät enfärgad
oljefärg
Anonym
1778, aug
BESPARING AF FÄRGER WID SLÄT
ENFÄRGAD OLJEFÄRG
Man gnider träet med gräs eller gula, röda eller blå
blommor till den färg man vill ha. Överstryks med
kokad linolja. Efterstryks med kokad terpentinolja, så blir det som lackerat.
0271

Hjulpinnar, förbättrade
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Byggnation

Anonym

Nyttiga påfund

1778, aug
HJULPINNAR, FÖRBÄTTRADE
Istället för fyrkantiga hål på hjulaxeln gör man
runda. Skruvgängor i översta axeljärnet. Hjulpinnen är rund, blir gängad och inskruvas med en
nyckel som ser ut som ett latinskt T. De stjäls och
tappas inte så lätt.
0272

Matberedning

Om sättet att salta kött på Irland
Malmstedt, Mag.
1778, aug
OM SÄTTET AT SALTA KOTT I IRLAND
På Irland är lag att allt kött skall saltas med raffinerat salt och aldrig med lake. Det engelska saltet
är lättare att gnida in än det portugisiska. I England görs ett salt, där man tar havsvatten och låter
det söta vattnet dunsta bort. Detta salt är inte starkt
nog för köttsaltning, men används vid fisksaltning.
Fyra arbetare saltar på 8 timmar 30 oxar eller
100 svin. Hela tiden finns en tillsynsman med. Arbetarna är inte edsvurna män utan vanligt folk, som
på kort tid lärt sig saltningskonsten. De an-vänder
handskar eller ett läderbeslaget järn. Ritning finns.
Ibland används gamla fruntimmers-tofflor, då man
gnider med klacken. Salpeter an-vänds inte.
Borgen ställs att köttet skall hålla sig 6 mån efter ankomsten till Västindien. Tungorna är svårast
då de inte kan delas.
När laken runnit ur packas köttet om och läggs
med salt emellan. Köttet förlorar i vikt och omfång vid saltningen. De sämsta styckena lägger
man nederst och de bättre överst. Ju mindre lake
dess bättre.
Vissa salterier kokar laken. För falskt mål och
vikt är utsatt böter, hälften till kronan och hälften
till angivaren.
0273

Arbetsmetod

Anmärkningar över indigo och
cochenille
Anonym
1778, aug
ANMÄRKNINGAR ÖFWER INDIGO OCH
COCHENILLE
Bara i våra småstäder köps indigo tör tre tunnor
guld om året. Den blå färgen har blivit omåttligt
populär inom alla stånd och används dessutom
inom krigsmakten. I Linerstolpes Swenska Färgekonst omtalas att i Tyskland finns förbud mot att
använda indigo på grund av dess pris. Vid 1762 års
riksdag lät jag ta upp detta ämne. Något förbud

SÄTTET ATT SALTA KÖTT
PÅ IRLAND Nr 272

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

blev det inte, då en man erbjöd sig att av svenska
ämnen göra en blå färg lika fin som indigo. Detta
löfte har inte infriats och troligen kan man inte
göra det heller. Därför bör förbud för alla utom
krigsmakten att bära indigoblått genomföras.
Detta förbud skulle också gälla den dyra cochenillen som färgar rött. Särskilt som det finns ämnen som långt billigare färgar rött, även om den
inte glänser i fåfängas ögon.
Sedan jag skrivit detta, fanns en notis i Dagligt
Allehanda, att kemistuderande Johan Lundberg
menar sig kunna göra blått av svenska ämnen.
0274

Botemedel

Medel att bota blåssten
Anonvm
1778, aug
MEDEL AT BOTA BLÅSTEN
15 gram Sal Tartari upplöst i vatten 4 gånger om
dagen och lika mycket rent vatten med 20 droppar
Acidum Vitrioli. Denna gör efter några veckor, att
stenen upplöses eller utkommer i skärvor. Skulle
svullnad uppstå i uringångarna skall man upphöra
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tills det är läkt. Patienten skall leva på len och lös
na innovation nyttig, då man kan spränga en
mat.
mängd vakar för att få vatten.
0275
Nyttiga påfund
0279
Väder

Rön anställda med åtskilliga slags
ljus

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1778

Anonym
En enda mulen dag.
1778, aug
RÖN ANSTÄLTE MED ÅTSKILLIGE SLAGS
0280
Ekonomi
LJUS
Under den mörka årstiden ödas skogen, då bön- Avhandling angående fiskeri i
derna låter elda för att fa ljus, och spjället inte kan
vara tillskjutet. Det vore nyttigt om något ämne bohuslänska skärgården
lämpligt till ljustillverkning kunde påträffas. Talg Anonym
är dyrt och oljor ofta härskna och ryker. Redovisas 1778, aug,
ett antal försök med vax, ljusets vikt och bränntid. BIHANG TIL HUSHÅLLNINGS JOURNALEN
Det är inte lönsamt att blanda i vax. Smala ljus FÖR AUGUSTI, ÅR 1778.
brinner längre än tjocka. Smal veke likaså.
AFHANDLING ANGÅENDE FISKERIERNE I
BOHUS-LÄNSKE SKÄRGÅRDEN
0276
Ekonomi (ersätter häfte för september, ett 50-tal sidor)
på Kungl. Patriotiska Sällskapets önskan
Anmärkningar angående storfisket i omSvar
en fullständig historik över fisket i Sverige. Jag
Bohus län
har länge sysslat med sillsaltning i Bohuslän. Enligt
Tidningarna kan vissa hinder ligga i författAnonym
ningarna. Jag vill dock inte rikta kritik mot Kungl.
1778, aug
Majas nådiga författning. Vissa små brister finns,
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
men en regent är inte allvetande eller allseende.
STOR-FISKET I BOHUS LÄN
Långa eller kabeljofisket har i år varit ringa. På Fisket i Bohuslän kan delas i tre delar, sillfiske,
detta sätt kan detta näringsfång inte annat än gå långa och kabeljofiske samt småfiske.
Sillfisket kan delas i två delar, strandfiske och
mot sin undergång.
djupfiske. Det förra har avtagit de senare åren.
0277
Kungörelser Fångsten har ändå varit överflödig. Sillen har sålts
utomlands till vrakpriser. Strandfisket har njutit
stor uppmuntran. Djupfisket drevs tillsammans
Nyttiga författningar
med holländare, men har nu avtagit med stor förAnonym
lust för entreprenörerna.
1778, aug
Hinder för djupfiske är egentligen att strandfisNYTTIGA FÖRFATTNINGAR
ket är så gott. Hinder för strandfisket är om västliI Ungern har kejsarinnan utfärdat en författning, ga stormar uteblir. Den stora försäljningen
att gravar i kyrkorna skall ha ingång utifrån. En- utomlands gör att priserna sjunker och när utländast en kista far begravas i var cell. Liket skall be- ningen byter mot säd, så blir förlusten kännbar.
strös med osläkt kalk. Graven får inte öppnas på Konkurrensen med Holland är för stor. Stor del av
30 år. Kyrkogårdar skall läggas utanför städerna den svenska sillen vrakas utomlands. Där har man
och vara omgärdade med murar. Liken skall läg- förlorat på saltet och tunnorna, frakten och tullen.
gas djupare. Judarna måste också rätta sig efter Utlänningen har nu hela vinsten.
detta. Alla onödiga ceremonier och måltider i Tidigare tilläts danskar och norrmän att köpa
samband med begravningar avskaffas.
färsk sill direkt. Detta är nu förbjudet och sillen
skall exporteras som till andra länder. Detta ger en
0278
Nyttiga påfund stor förlust för Sverige.
Aven kabeljofisket har minskat. Det bedrivs på
Nyttiga påfund och inrättningar
Jutska
Revet. De fiskas med långa revar med kroAnonym
kar, en på varje sida av båten med nästan 2000
1778, aug
famnars längd. När man kommer hem med fångNYTTIGA PÅFUND OCH INRÄTTNINGAR.
sten, delas den i 10 lotter, 2 går till ägaren och det
En holländare i krigstjänst har uppfunnit isminor övriga delas mellan besättningen, som är 8-9 man.
att spränga isen med. Nyttig vid valfångst och om Den uppmuntran till fisket, som utbetalades kom
fartyg frusit fast i isen. Även vid eldsvådor äe den118

dock inte fiskaren till godo. Kabeljon skall införas
färsk till staden under bevakning. Fisken bör dock
saltas ute på fartyget om den skall behålla sin godhet. Att bättra kabeljofisket skulle låta sig göras,
om man genom att ge vissa fördelar, lockade hem
matroser, som vistas utomlands. Flera tusen vistas
utomlands. Att fiska vid Doggers bank och Lilla
fiskebanken, där nu endast holländare håller till
skulle väsentligt öka kabeljofisket. Ett annat problem är, att agnen inte räcker och håller sig färsk.
Sumpar för koljor vore att föredra. Holländarna
använder engelska nejonögon som agn. Fiskets
avtagande kan ligga i att det utförs kort före lektiden. Man borde också sända någon patriot till
Holland för att inhämta kunskap om fiske.
Småfisket är helgeflundra, rocka, torsk och
makrill. Torsk och makrill tas helst med snöre och
rev under seglande i öppet hav. Ibland tas den med
not. Inget annat hinder för småfiske än folkbrist.
Orsaker till fiskets nedgång och dess förbättring.
Ett ansenligt premium borde ges till dem som
gör försök med djupfiske på sill. Att locka hit holländare att undervisa i sin konst. Överdriven export och sjunkande priser. Det fiskas för mycket
och priset hålls nere. I saltproducerande länder
tillverkar man inte så mycket man kan, för att hålla priset. Sillexporten sker på vinst och förlust och
helt på utlänningars nåd och barmhärtighet. Detta
är en följd av exportfriheten.
0281

Eld

Beskrivning på två i England uppfunna metoder att bevara hus mot
eldsvåda
Carlherg, Carl W.
1778, okt
BESKRIFNING PÅ TWÄNNE I ENGLAND
UPFUNNE METHODER AT BEWARA HUS
EMOT ELDSWÅDA
Det ena sättet är uppfunnet av herr Hartley, som
genom flera försök bevisat dess nytta. Han har fått
2500 pund av Parlamentet och en kolonn med inskription har satts upp i London till hans ära.
Det andra sättet är uppfunnet av Viscount Mahone, som genom ett lindrigare sätt nått samma resultat. Principen i båda fallen är att hindra luft att
komma till det eldfängda. Herr Hartley klär allt trä
med ytterst tunna järnplåtar. Plåtarna lägges om
lott och spikas fast.
Mahones sätt är ett kalkbruk varmed allt trä
överdrages. Ren mursand, nysläckt kalk. vatten
och skuret hö blandas. Detta används olika noga
om det är rum med eldstäder eller ej, särskilt trappor behandlas noggrant. Korsvirkeshus blir lika

säkra som stenhus. För att hindra råttor att gnaga
hål på rappningen bygges med tegel längs golvsockeln.
Vid prov förra sommaren deltog Svenska Envoyn baron von Nolcken. Ett rum fylldes med ris
och antändes. Fönsterrutorna smälte. Publiken
stod i rummet alldeles ovanför branden. Utanför
gaveln byggdes en byggning med endast en mansbredd emellan. När den antändes brann den ned
till grunden, utan att det eldförsäkrade huset bredvid skadades.
Jag skulle anse att Mahones metod är den bästa,
då den är minst kostsam. Dessutom finns materialerna överallt att tillgå. Hartleys metod däremot är
lämpligast på skåp och utrymmen där värdesaker
förvaras.
I Sverige bygger vi våra timmerhus, så att de
närmast är att likna vid bål. De torkar sakta och
sjunker. Där skulle Mahones kalkbruk spricka och
inte vara till nytta. Även Hartleys järnplåtar skulle
förskjutas. Man borde använda sten och tegel.
Detta är inte så kostsamt, som man tror.
0282

Hushållning

Åtskilliga rön i lanthushållningen
Holmberger, Per
1778, okt
ÅTSKILLIGE RÖN I
LANDTHUSHÅLLNINGEN
Den vise Guden har givit alla djur sin favoritföda.
Vågar de överträda och äta andra kreaturs rättigheter pliktar de med sjukdom eller livet. Fiskare
sätta ju olika sorts agn för olika fisk. Ingen har
skrivit om djurens föda, endast i allmänna ordalag. Redovisas vad svin äter och förkastar. De som
vill hålla duvor får förslag på frön, som skulle spara på råg, korn, havre, ärter som de så gärna äta.
Frön, som höns och ankor gillar. Spyflugor är
hönsens bästa föda. Ängssvingel skulle kunna odlas på sandhedar. Fröna ätes av alla hemfåglar och
blad och stjälk av kreaturen. Medicinalväxter ratas oftast av djur.
Räkor fångas sällan. Man sticker ned en granruska och har en håv tillhands, när man drar upp
den igen. Räkorna har många ägg. Jag räknade till
över tusen på en enda hona.
Tång är förträfflig gödsel, men den tar tid att
förvandla till svartmylla. Det är märkligt att hushållare, som inköper frön utifrån, inte kommit på
tanken att använda sådana gräsarter, som växa
här. Alla växter har sin bestämda plats. Näckrosorna växer inte på berget och kattfötterna inte i
sjön. Växter kan tämjas att trivas på andra platser,
men då måste en förståndig forskare följa henne.
Jag lämnar gärna frön utan betalning av växter
119
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som finns i min närhet. En besynnerlig varietet av 0286
Lolium temulentum, som av bönderna kallas to- Anmärkningar angående
svingel påstås förorsaka blindhet, galenskap och
för september 1778
yra hos människor. Jag vet inte hur det är med det,
Endast en dag var helt klar.
men det tycks sannolikt.
0287
0283
Arbetsmetod

Att bevara trähus för röta
Millman, J
1778, okt
AT FÖRWARA TRÄHUS FÖR RÖTA
Timret skall huggas i januari eller februari.
Trädet skall märkas med ett par hugg på den
norra sidan, där det är minst kvistar och grenar.
Timret hugges i form, så att södra och norra sidan hugges till den tjocklek timret skall ha. Den
norra sidan vändes utåt. Västra och östra kanterna
befrias från barken. Mossan mellan timret skall
först torkas och sedan betas i vitriol, salmiak, alun
och salpeter eller urin. Därefter torkas mossan på
nytt. Efter detta dör alla insekter och vägglöss.
Träkanter, som står emot varandra bestrykes.
Rummen svavlas för den elaka lukten skull. Beckolja stryks på knutarna och fin sand fylls i sprickorna. Även tak kan behandlas på detta sätt. För att
undvika svamp bör golven byggas upp från marken.
0284
Orter

Väder

väderleken

Hushållning

Granskning över åtskilliga fördomar
i hushållningen

Anonym
1778, nov
GRANSKNING ÖFWER ÅTSKILLIGA
FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN
En obekant rikets vän har i maj skrivit om skatteköp och hemmansklyvningar. Detta tarvar en
granskning. Det står att mycken åker utan äng och
mulbete förtärer jordbrukarens välmåga. Detta är
en gammal fördom, som bör tas bort. Detta gör att
man har små dragare, som fordrar samma arbete
att vårda, men ger mindre arbetskraft och mindre i
salttunnan. Inte heller huden av en liten oxe duger
till pumpläder. På betet tar det längre tid att mätta
sig, än om djuret står på stall. Gödseln förloras på
betet. Vår kärlek till stora betesmarker kan härleda
sig från folkbrist. Vi är inte så arbetsamma i vårt
land som utlänningen. De ängar som lätt står under vatten skulle befrias med väderpumpar.
Beträffande skogen är den mycket viktig i vårt
land. Hushållar vi med den, räcker den. Då kan vi
Mars månads väderlek i Göteborg år inte använda den till bete, där djuren förstör småskogen. Man kan ju inte heller plantera skog på
1778
fina ängar. Bonden på slättbygden far en vinterdag
1778, okt
lite längre bort och skaffar sig ved. Detta kan inte
MARS MÅNADS WÄDERLEK WID
skada hästarna.
GÖTHEBORG, ÅR 1778
Den 20:de fiskades torsk och gråsik utanför Ving- Genom detta har riket råkat i skuld och allmoa. De första fartygen från Nordsjön kom till skär- gen inte kunnat frambringa så många varor, som
gården. Hamnen öppnade sig den 26. Blåsippan behövs och är en frätande kräfta för en stat och
slog ut den 23 april. Göken gol den 2-3 maj. Frukt- dess folkökning.
träden blommade den 23.
0288
Odling

0285

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Patriotiska Sällskapet
1778, okt
BERÖMLIGE GERNINGAR
Kanslirådet Carl Reinh Berch har gjort en deposition på 5000 daler till Patriotiska Sällskapet. Räntan skall användas till fattigt bondfolk, som genom vådeld blivit husvilla. Den som själv är orsak
till vådelden far ingen ersättning. Domare i orten
skall sända bevis att olyckan berott på våda.

Rön och anmärkningar rörande
ängars gödande, av en lantman i
Schweitz
Mozelius, Fr. Modeer
1778, nov
RÖN OCH ANMÄRKNINGAR RÖRANDE
ÄNGARS GÖDANDE, AF EN LANDTMAN I
SCHWEITZ
Ett fördelaktigt sätt att göda ängar är att påföra rå
gips. Finns ingen rå gips, kan den kokade eller
brända användas. Kalksten och fin sandsten kan
också användas. Nya ängar kan vattnas med gödselvatten blandat med gips. Korna kan äta ihjäl sig
på klöver, om de får äta så mycket de önskar. Stall
121

och fähus bör ha rätt sluttning, så att urinen rinner
från kreaturen till samlingsstället. Mesta nyttan
med gipsen får man om man strör den på snön.
Fromental eller senaise är nästan lika och finns
ofta blandade. Här i landet nyttjas tre artificiella
ängar. Där odlas luzern, sanitsoin och holländska
stora treffeln. Den nyttigaste ängen är den som
görs av en blandning av dessa grässorter. Troligen
kan gipsen användas till att förta mossa. Läs riddaren Wallerius författade bok, kallad Åkerbrukets
Chemiska Grunder.
0289

Matberedning

Sedan ett boskapskreatur blivit slaktat och köttet insaltat; hur det övriga
på Irland till nytta används
Malmstedt, Joh. Magra.
1778, nov
SEDAN ET BOSKAPS-KREATUR BLIFWIT
SLAGTADT OCH KÖTTET INSALTADT,
HURU DET ÖFWIGA I IRLAND TIL NYTTA
ANWÄNDES
Blodet nyttjas vid sockerbruken liksom i Danmark, trots att det är förbjudet. Blodsoppor känner
man inte till på Irland.
Huden är näst köttet det viktigaste på djuret. Den
som fördärvar en hud med snittande, rivande eller
skärande straffas. För ordningens skull skall all
handel med hudar hållas på en viss plats. Där skall
de också saltas och vägas. Det är vågmästaren som
håller stället under tillsyn. Fullt med råttor.
Då hudarna säljs efter vikt släpas de i den värsta
orenhet till våghuset. Det är svårt för vågmästaren
att se vilken färg huden har. Köttsidan skall vid
vite läggas mot en annan köttsida. Man använder
ofta engelskt salt. Huden blir bättre ju fortare garvgren bereder den. Läderhandeln har varit en rik
guldgruva tör England.
Efter parlamentsakten, utgiven förra månaden
för förekommande av bedrägerier vid läderhantering, skall varje hud märkas med första bokstaven i
garvarens namn. Det finns också regler för hur hudarna skall avskäras.
Hornen säljes till svarvare och kammakare. De
som är tagna på djurets högra sida används av slavarna på Nya Guinea till dryckeshorn. Dc Kungl.
Magasinerna köper dem till kruthorn.
Korta hår används till stolar, sadlar och segel. De
brukas även till golvmattor. Det är fångarna på
tukthuset, som piskar och väver. De långa håren
används till hårdukar vid torkningshusen.
122

Köttet på huvudet skaves av de fattiga.
Fötterna säljes till limmakare och oljekokare. Det
finns flera fabriker, som tar hand om fötterna. Ur
det innersta av klövarna kokas klister, som används vid vävning.
Talgen används vid ljusstöpning och såpkokning. Man stöper i glas. Formarna står i ett bord
med hål för varje glas.
Magen eller syltan används mest till eget behov.
En del utförs till Västindien. Var lördag spisas sylta i Cork, så länge slakttiden varar.
Hjärtat och njurarna säljs dels färska och dels
saltade.
Levern är de fattigas mat.
Gallan används av färgare och tvättare.
Tarmarna används till korvtillverkning. I Dublin
sysslar fattiga kvinnor med att göra snören av de
smalaste oxtarmarna.
Lungorna kastas bort.
0290

Nyttiga påfund

Om sättet att rädda sig, då man fallit
i sjön
Anonym
1778, nov
OM SÄTTET AT RÄDDA S1G, DÅ MAN
FALLIT I SJÖN
I en artikel i Upsala Tidning har häradsmålare
Swen Morin i likhet med doktor Franklins Bref
skrivit om sättet att rädda sig från drunkning. Att
med knytnävarna slå sig en gång genom isen och
sedan ta sig upp på rygg är väl något bekant. Faller
man med huvudet ned skall man hålla andan så
länge som möjligt. Försök hitta en isbit av två händers yta att lägga hakan på, så andas man fritt. En
brädbit eller käpp gör samma nytta om man faller i
klara vattnet. Man flyter upp och skall hålla andan
och inte dricka vattnet. Faller flera i på en gång,
skall de inte ta tag i varandra, utan var och en räddar sig. Vistas man på ställen där risken är stor att
man faller i, kan man ha kork i kläderna. Tussar av
bomull i öronen hindrar vattnet att rinna in.
0291

Nyttiga perfund

Om konsten att simma, från den
namnkunnige doktor Franklin
Anonym
1778, nov
OM KONSTEN AT SIMMA, FRÅN DEN
NAMN-KUNNIGE DOCTOR FRANKLIN
I ett brev från minister Franklin ger han goda råd
till en vän om hur han skall lära sig simma. Ingenting är bättre att ta bort rädslan för vatten, än att
veta att man kan simma till stranden. Till en början

kan korkdynor och blåsor kanske vara till nytta,
men det är kroppens rörelse i vattnet som gör dig
till simmare. Gå ut i vattnet till brösthöjd. Kasta i
ett ägg som sjunker till botten, men syns. Dyk efter
ägget. Kasta ägget på djupare ställe, så att du med
händer och fötter tvingas arbeta för att nå fram. Du
finner att vattnet håller upp dej. Kroppen flyter,
om man bara håller andedräkten fri, kroppen i tjänlig ställning och inte är rädd.
En människa som i salt vatten kastar sig bakåt i
vattnet flyter i den ställningen. I sött vatten sjunker
kroppen och blir upprättstående. Det gäller att i en
nödsituation hålla kroppen så att den flyter tills
hjälp anländer. Krigsmän borde alla kunna simma,
då de med detta knep kan överraska en fiende.
Hade jag barn, skulle jag lära dem denna konst,
som man aldrig glömmer.

Redan 1755 gav Kungl. Collgium Medicum ut en
skrift om späda barns ans och skötsel, alla kristliga
föräldrars åliggande. Att många barn som sover hos
sina mödrar eller ammor omkommer genom
kvävning är väl känt och beklagligt. I Italien tillverkades en maskin för att förebygga sådana händelser. Tyvärr var den obekväm. Våra lappar har en
sovlåda åt sina barn. Den ser ut som ett baktråg och
barnet fästs med mässingsband över bröstet, så att
det inte kan falla ur, även om lådan stjälper. Även
fäderna har ansvar för barnen.
Landshövding Piper har gjort en hemställan till
kungen, angående mödrarnas vanskötsel av sina
späda barn. De ger dem ofta kall komjölk istället
för att amma dem. Konung Adolph Friedrich befaller, att ett prov på lapparnas maskin för barnen
att sova i, skall visas i varje provins.

0292

0295

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar

Tankar angående svenska
näringarna

Patriotiska Sällskapet
1778, nov
BERÖMLIGE GERNINGAR
Förteckning över vad Vasa läns innevånare har
skänkt till kronan.
Sekreteraren Backman och Keppo sågverksintressenter samt kronobefallningsman Krok har till
tegelbruket givit 50 famnar ved.
Dessa gärningar skall inhuggas i sten vid residenset.
Skomakargesällerna i Stockholm har samlat
pengar till Skomakargesällernas sjukhus, vilket nu
är byggt.
En ädelsint herre hjälpte en fattig krämare, som
hotades av undergång.
Två personer möttes på en gästgivaregård. Den
ena tyckte sig igenkänna sin bäste vän, som avlidit.
Det var hans son. Hans far hade en gång hjälpt sin
vän, vilken nu i sin tur kunde hjälpa sonen.
0293

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1778
Några dagar storm.
0294

hushållning

Botemedel

Om förekommande av späda barns
förkvävande
Arnell, Carl
1778, dec
OM FÖREKOMMANDE AF SPÄDA BARNS
FÖRQUÄFWANDE

Anonym
1778, dec
TANKAR ANGÅENDE SWENSKA
NÄRINGARNE
Länge har man diskuterat om manufakturer och
handaslöjder är förmånligare för riket än åker-bruk,
bergverk och fiske.
När ny uppodling tillkommer ger det riket en
vinst. Likaså ger metaller ur berget och fisk ur havet en ny rikedom. Dessa ämnen får konstnären,
manufakturisten och hantverkaren sedan förädla.
Genom sitt arbete skaffar de varan ett högre värde.
Detta värde är dock inte större än att det täcker mat
och klädkostnad för utövaren. Ett skeppund järn
som råämne är lätt tillverkat, men skall samma
mängd förädlas till urkedjor går det åt mycket mat
och kläder. Genom import kan konkurrens skapas
0296

Ekonomi

Angående transportfart på vatten
inrikes orter emellan
Anonym
1778, dec
ANGÅENDE TRANSPORT-FART PÅ WATTEN
INRIKES ORTER EMELLAN Redogörs för en
vattentransport på 11 mil och alla de avgifter, som
fick betalas för den. Det finns ing-en anledning att
tro att folk väljer transporter på vattnet i stället för
landsväg. Det visar att en hop tärande undersåtar
tar stor vinst och är orsak till att våra raskaste
sjömän söker sig utomlands.
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0297

Matberedning

Om holländska sillsaltningssättet
Anonym
1778, dec
OM HOLLÄNDSKA SILLSALTNINGSSÄTTET
Danska Lanthushållnings Sällskapet har utsatt en
premie till den som kan leverera sill saltad efter
holländskt recept. Saltet är det bästa, spanskt eller
portugisiskt. Även raffinerat, kallat salt av salt.
Andra sorter är förbjudna. Den sämre sillen tas
bort och den finare märks på tunnan. Den gälas och
saltas ombord på fartyget, vartefter den dras upp.
De packas, stående upprätt i tunnorna. Alla tunnor
skall sedan vid försäljningen öppnas och
kontrolleras. All fångst till saltning skall göras från
7/7- 1/1. Den skall vara fångad vid Hetländska,
Isländska eller Norska klipporna. All annan sill
skall rökas.
0298

Matberedning

Om drickas bryggande
Anonym
1778, dec
OM DRICKAS BRYGGANDE
När humlen var dyr, har jag använt blad av Carbo
Benedict eller bockeblad (Trifolium Aquaticum)
och alltid tätt gott dricka, dock inte lika klart som
med humle.

riva golvet och mellan teglet och bräderna strödde
jag mycket salt. Sedan har svampen varit försvunnen. Andra har försökt med kolstybb och mager
lera.
0301
Botemedel

Huskurer
Anonym
1778. dec
HUS-CURER
Medel mot tandvärk har blivit publicerat i tidningarna. Kanariesocker, vitpeppar och salt stötel var
för sig. En silversked upphettas av ett glödande kol
och sockret smältes. Sedan hälls vitpepparen och
saltet i. Man knådar massan till små piller. Pillren
läggs i den onda tanden och ett segt slem, som är
orsaken till smärtan rinner ut och kan spottas ut.
Förlamade i vänstra sidan har blivit helt återställda, genom att de blivit frotterade med snö.
Vilda morötter har hjälpt vid stenpassion. Drickes
som te.
Bark av pil (Salix alba vulgaris) brukas mot frossa, liksom kinabark.
0302
Nyttiga påfund

Förbättring av handsprutor
Wallensteen, Joh. P.

1778, dec
FÖRBÄTRING AF HANDSPRUTOR
De brandsprutor, som används vid eldsvådor är tör
små. Stocken är hoptorkad och måste svälla i vattnet, innan den kan användas. Det måste också fin0299
Odling nas ett handtag på sprutan.
Beskrivning till ritningen.
Om vita liljors förökande
Vid en eldsvåda gör väl inte dessa handsprutor så
Bereke nmeyei: B N
stor nytta, men om alla som kom dit och mest står
ivägen och skriker, hade varsin spruta och ett
1778, dec
ämbar med sig, skulle den värsta eld släckas. SådaOM HWITA LILJORS FÖRÖKANDE
De kan förökas genom att man skär av stjälken en na handsprutor skulle finnas i husen. För när elden
halv aln över jord och planterar. När jag tog upp är lös gäller det att handla snabbt och veta hur nian
moderlökar och rensade dem, tog jag vara på ska- skall göra.
len för att använda i apoteket. Efter en tid finns
Redskap
smålökar på dessa skal. Vid nyår satte jag dem in- 0303
omhus i krukor och de har blommat ute i år.
Beskrivning på en så kallad
0300

Nyttiga påfund

Att förekomma svamp
.4nonvin
1778, dec
AT FÖREKOMMA SWAMP
Innan mitt hus förstördes av eld, hade jag besvär
med svamp, som alldeles förstörde golven. Jag
strödde salt utefter väggarna, men kunde för brandens skull inte se, om det hade effekt. I kyrkans
sakristia, som hade tegelgolv, utbredde sig svampen och förstörde kistor, skåp och bänkar. Jag lät
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mellanplog
Anonym
1778, dec
BESKRIFNING PÅ EN SÅ KALLAD
MELLAN-PLOG
Vid plöjning med en västmanlandsplog lyckades
man inte komma igenom en äng med hård grästorv. Man ordnade då tre redskap. Först en lång
vanlig skarp rist. Sedan en mellanplog och sist en
vanlig plog med vändbräde. Beskrivning på mellanplogen.

HANDSPRUTA OCH S.K.MELLANBPLOG Nr 302 och 303

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

0304

Odling

Angående uppodlingar av oländig
mark i östra Närke, Glanshammar,
förrättad av undertecknade besiktningsmän
Gezelius, Georg

1778, dec
ANGÅENDE UPODLINGAR AF OLÄNDIG
MARK I ÖSTRA NERIKET, GLANSHAMMARS HÄRAD OCH LILLKYRKA SOKN,
FÖRFATTAD AF UNDERTECKNADE
BESIGTNINGS-MÄN
Avskedade sockenskräddaren Eric Anderssons
uppodling. Han hade av sockenmännen i Åsta by
fått lov att upprätta ett nybygge. Han har byggt en
stuga och fähus för 8 kreatur. Han har av stenbunden mark odlat upp 1 1 /2 tunnland åker. En skogsbit, som ingen vid delningen ville ha, avdelades åt
Andersson. Han har grävt stora gravar och vräkt
ned stenen i. Dessutom har han byggt en källare
för rotsaker och potatis. Han har anlagt en brunn.
Besiktningsmännen anser det beundransvärt, att
en fattig karl företagit sig ett arbete, som en förmögen hushållare skulle hålla för betänkligt och en lat
för omöjligt.
Lillkyrka församlings ledamöter har hört berättelsen och instämmer i berömmet. Undertecknat
Georg Gezelius, pastor.

0305

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungliga
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet

1778, dec
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL
PATRIOTISKA SÄLSKAPET
Torparen Swen Jonsson för att han upptagit ett
torp i Östergötland.
Skattebonden Olof Håkansson för uppodling av
stenbunden mark i Kalmar län.
Torparen Lars Bengtsson för torp.
Fänrik Carlberg 73 år gammal, för att han brutit
sten och anlagt en åker i Västerbotten.
Rådman Frondelius, Sigtuna, 60 år gammal för
att han uppbrutit oländig mark.
Kyrkoherde Tidholm i Västergötland för fruktträdsplantering. Även trädgårdsmästare Renberg
har fått samma uppmuntran.
Brukspatron Södergren för att han satt in en
järnugn i en badstuga.
Magister Trana i Västergötland för biodling.
Jon Olofsson, Lars Andersson och soldat Rust för
deras inrättning att driva tröskverk, linskäkt,
granrishacka, slipkonst, kavern och stamp med
vatten.
Erik Israelsson och Erik Amundsson i Ångermanland för deras dubbla åkerplog.
Jungfru Hilmer, som i 29 år tjänat i Larvs prästgård och dessutom skött sin mor.
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Jan Larsson som varit trädgårdsdräng och stalldräng i 36 år på samma gård i Bohuslän.
Ett stort antal pigor har belönats bl.a. Anna Persson som tjänat på Emaus gård i Västerås. En
läkare i Växjö för koppympning.
Pigan Lisken Jansdotter, som tjänat i 50 år hos
änkeprostinnan i Gränna för knappa födan, får 2
riksdaler om året så länge hon lever.
Bonden Olof Mattsson i Häverö för att han räddat 4 personer i sjönöd.
Mjölnardrängen Wittmeyer för att han räddat sin
syster från att drunkna.
0306

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1778
0307

Botemedel

Angående frossan sant hälsans
bevarande
Anonym
1779, jan
ANGÅENDE FROSSAN, SAMT HELSANS
BEWARAN DE
Frossan är en besvärlig sjukdom. Den orsakas av
ombytlig väderlek och enligt Linne av, att då vi är
mycket varma hastigt avkyler oss med att äta och
dricka kallt och kasta av oss kläderna. Slemgivande föda är skadlig. Fisk som kokas avger slem, abborren särskilt, och skall inte ätas under frossan.
Folk vid kusterna, som äter mycket fisk, har oftare
frossa än andra. Stekt fisk anses mindre skadlig.
Ett sätt att koka välsmakande fisk är, att skölja
fisken, lägga den i litet kokande salt vatten och
koka den kort tid. Vattnet sparas till nästa kokning.
Den sill, som allmogen köper om vintern är ofta
härsken och halvrutten på grund av att man använt
för litet salt.
1 Norrland gravas laxen genom att i tre dygn låta
den ligga i salt. En del låter laxen torka efteråt.
Det vore önskvärt, om en kokbok. som inte var
så dyr som mamsell Vargs, kom ut för att lära folk
ta hand om kött och fisk på ett hälsosammare sätt.
Kokkärlen är ofta järn och koppargrytor, som inte
är förtenta. Om farsoter döda 1000 årligen, dödas
10000 av felaktigheter i dieten och ett oaktsamt
levnadssätt.
Om människan skall må väl, måtte hon njuta något liquidum, som upplöser det man äter. Lika nyttigt, som dricka är, då den är rätt tillredd, lika dålig
är dricka bryggd på rökt malt, okokt vatten eller
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dålig jäsning. Det förorsakar kolik och buller i magen. Riktiga kölnor borde byggas, där röken inte
blir stående i rummet.
Klädmodet i Vingåker är nyttigt. Männen brukar
förskinn, som skyler magen för kyla och hustrurna
har tröja. En halsduk och en kapprock över kläderna vore att rekommendera, även en liten mössa.
Personer som drabbats av frossa, skall akta sig för
kyla.
0308

Ekonomi

Författarens tillägg vid sjöresor, som
är infört för september år 1777 i
Hushålls-Journalen
Anonvm
1779, jan
FÖRFATTARENS TILLÄGNfNG WID
SJÖRESOR, SOM ÄR INFÖRDT FÖR
SEPTEMBER ÅR 1777 UTI
HUSHÅLLS-JOURNALEN
Järn och lastbåtar kunde förses med halvdäck, så
att lasten av spannmål och salt inte förstördes av
regn. Dessa båtar skulle vara lättare att lasta än heldäckade.
0309

Kungörelser

Höglovliga ridderskapets och adelns
utskott till beredande av en ny
tjänstehjonsstadga
Anonym
1779, jan
HÖGLOFL RIDDERSKAPETS OCH ADELNS
UTSKOTT TIL BERREDANDE AF EN NY
TJENSTEHION S-STADGA
Två grundvalar för att göra ny tjänstehjonsstadga
borde vara frihet att klyva hemman och att ordet
lösdrivare tas bort. All rikedom härrör från arbete.
Av naturen är en stor del av mänskligheten fallen
för lättja. Så är det med lapparna, som håller till
godo med en usel koja istället för att bygga hus.
Med usel föda soves mer, arbetas mindre. Själva
folkökningen går trögare. Man ser att de flesta barn
föds i september. Den välsignade julen har sådana
följder. Farsoterna ökar vid dåliga år.
Folkökningen börjar med god föda. För att få det,
behövs mer arbete av dem man har. När Egypten
stod på sin höjdpunkt hade man polisdomare, för
vilka man skulle redovisa sitt arbete. Lättingar
straffades. Egypten nådde sådan höjd, att man
kunde tro det var dikt, om inte åtskilliga minnesmärken bestyrkte trovärdigheten. Detsamma gällde romerska riket. T.o.m. England, som är ett
frihetsälskande land, tar tillfånga lättingar.

Om hemmansklyvning fått göras, där det fanns
möjligheter till förkovran skulle allt varit bra. Men
den allmänna klyvningen ledde bara till att bägge
blev stackare. Hus och eldstäder måste dubbleras,
medan drängar och dragare halverades. Någon
samlad styrka fanns inte längre. En människa kan
sköta fler djur med samma besvär. Med ett ord,
denna författning blev förlust för både stat och allmoge.
Efter Karl XII:s krig och pesten var det endast 1
million innevånare i Sverige. År 1751 fanns 2.
229661 själar i landet trots de urgamla författningarna. Ändå ryckte Finska kriget bort en hel del
folk. 1769 hade med de nya författningarna folkmängden ökat med endast 18008 personer. Sedan
1770, då tillåtelse att bygga backstugor på odelad
mark kom, har folkmängden sjunkit. De små jordbruken producerar inte barn, som blir vid liv.
Lättingarna tar arbete, när bonden absolut behöver folk till skörd och tröskning och kan begära
oerhörd lön, på vilken de sen leva utan att arbeta.
Ibland låter de elden bli sin arbetare, genom att
röja och bränna skog och så något år. Om bonden
skall betala mer till drängen än han får i vinst och
drängen bara arbeta varannan dag kan detta aldrig
hålla. Att många lämnar landet är överdrivet. Ofta
är det liderliga sjömän, som lika gärna kan vara
borta. Alla andra i landet har sina fasta löner för
sitt arbete. Så Konungens order, att försöka bringa
reda bland tjänstehjonen, är välkommen.
Den gamla tjänstehjonsstadgan från 1664 förklaras:
1) att den upplivas
2) alla hemmansklyvningar förbjuds, likaså
backstugor om folket inte göra dagsverken
3) rannsakas om torpen har dagsverkskyldighet,
annars träder torparen i årstjänst
4) samma gäller ryttare, soldater och båtsmän
5) lakejer som får kläder skall anställas på två år
6) häradsrätten och magistraten skall ha överinseende att rätt lön utbetalas
7) om någon bonde betalar mer eller tjänstefolket begär mer än taxan skall hela lönen gå till fattighuset
8) häradsrätten och landshövdingen yttrar sig
om ny ömsningstid behövs.

Det har sports att boskapssjukan grasserar i Pommern. Jag vill berätta de medel jag använde 1755
och 1771, när den yppade sig här.
Som ekonom på Höjentorps kungsgård fick jag
se, hur efter ett häftigt regn en stark värme utbröt.
Då dog en mängd hornboskap på Billingen. Ett
pulver och en salva iordninggjordes till de friska
djuren och inget blev sjukt.
När sjukdomen syntes 1771 lät jag på egen bekostnad trycka receptet i tidningarna. Apotekare
Sasse i Göteborg lät i största hast framtaga pulvret
och salvan, som genom klockare Engberg på Värö
applicerades på de friska djuren. Inget dog.
Jag har inte velat göra dessa medikamenter allmänt kända, då de måste tillredas på apotek. Dessutom är ett hemligt recept, det som hjälper. Får en
självklok lantman reda på det och finner att inga
märkvärdiga saker finns i innehållet, anses sådant
som lappri. Medlen finns på apoteket Enhörningen
i Göteborg.

0310

0312

Botemedel

Boskapssjukans förekommande
Susat, M
1779, jan
BOSKAPSSJUKANS FÖREKOMMANDE

0311

Botemedel

På den nyligen yppade boskapssjukan i Halland, samt pålitliga
medel att förekomma densamma
och kurera
Staaf M
1779, jan
PÅ DEN NYLIGEN YPPADE BOSKAPSSJUKAN I HALLAND, SAMT PÅLITLIGA
MEDEL AT FÖREKOMMA DEN SAMMA
OCH CURERA
Sjukdomen förhåller sig så, att först slutar djuren
äta och dricka, de står och hänger, börjar darra och
blir efter 3-4 dagar yra och grymma i ögonen. Därefter dör de. De smittar och snart har hela besättningen drabbats.
Inga hundar och katter i fähuset. Har ryktarna
varit ute skall de byta kläder. Fähusen rökas med
enbär och svavel varje dag. Renlighet är viktigt.
Mitt preserverande boskapspulver skall ges varje dag, och två gånger i veckan smörjs de med salvan. Dessa båda medel gör att djuren ökar i vikt
och ger god mjölk.
Kungörelser

Utdrag av Fjäre och Viske häraders i
Hallands län och Göteborgs stifts
prostetabell för år 1771
Brag, Arfvid
1779, jan
UTDRAG AF FIÄRE-OCH WISKE
HÄRADERS I HALANDS LÄN OCH
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GÖTHEBORGS STIFT PROSTE-TABELL
FÖR ÅR 1771
I november böljade boskapssjukan, som innan december månads slut dödat 142 djur. Tack vare direktör Staafs föreskrift och medel har sjukdomen
helt avtagit.
0313

Märkliga händelser

Märkvärdiga händelser i naturen
Anonym
1779, jan
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN I
Äppelbo i västra Dalarna föll hagel den 14 juli. De
var stora som muskötkulor och taggiga. Kyrkfönstren slogs sönder och skörden förstördes.
En kvinna i Ryeds socken i Värmland har 13
barn på 13 år. Hon har på 44 veckors tid fött 5
stycken. Första gången 3 och nu 2. Mor och barn
befinner sig väl.
0314

Folkmängd

Anteckning angående folknumren
Anonym
1779, jan
ANTECKNING. ANGÅENDE FOLKNUMREN
Redogörs för folkmängden i Skara.

Efter Hans Kungl. Maj:ts Cirkulärbrev av den 15
juni har Sexmäki socken beslutat följa brevets innehåll och ordna för sina usla och fattiga. Därför
har inrättats en fattighusdirektion och instruktion
för den.
I augusti varje år föreslår pastor, vilka som skall
erhålla fattigvård. Efter det får de inte tigga. Jordägare, som själva har svårt att klara sig, kan få lämna mindre understöd än andra.
De fattiga skall räknas i två klasser. Dels de som
inte klarar sig alls och dels de som något kan nära
sig. De skall få en bricka av pastor, som visar att de
har rätt till hjälp. Kontroll, att de uslingar, som
skall få sin vård i främmande hus, verkligen får det,
skall verkställas. Skulle någon drabbas av smittsam
sjukdom, skall den av det allmänna fors-las till
lasarettet. Vid dödsfall skall direktionen ombesörja
begravningen.
Skulle något testamente tillfalla de fattiga, skall
räntan delas ut. Söker sig någon fattig till andra
socknar att tigga, skall de återföras och betala böter. Kommer någon från annan socken skall de genast sändas tillbaka utan hjälp. Detta skall
kungöras i de närmast liggande socknar. Undertecknat av de äldste i socknen.
0318

Kungörelser

Berömliga gärningar

Kungl.Maj: ts Nådiga Resolution angående ett förrådsmagasin i Sexmäki
socken i Tavasthus län

Patriotiska Sällskapet

Heland Jolt. v.

1779, jan
BERÖMLIGA GÄRNINGAR
Hovrådet Johan Arckenholtz har avlidit ogift. Han
har testamenterat 24000 daler till Åbo akademi.
Räntan används till medellösa studenter. Akademien har också fått mottaga hans mynt- och boksamling. Andra stipendier till Helsingfors
trivialskola. Tidigare har Strängnäs gymnasium
fått mottaga stipendier.

1779, febr
KONGL MAJ:TS NÅDIGA RESOLUTION,
ANGÅENDE ET FÖRRÅDS-MAGASINS
INRÄTTANDE I SÄXMÄKI SOKN I
TAWASTEHUS LÄN: GIFWEN
GRIPSHOLMS SLOTT DEN 8 OCTOBER 1777
Anders de Bruce har i underdånig skrivelse till
Kungl. Maj:t meddelat att det bildats en förening i
Säxmäki socken, för att inrätta ett sockenmagasin
för de fattiga. Detta år har årsväxten varit god och
en del skulle kunna sparas.
Kungl. Maj:t har gillat och stadfäst detta förslag.

0315

0316

Berömliga gärningar

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1778
0317

Kungörelser

Fattigas underhåll i Sexmäki socken
och Tavasthus hövdingedöme
Perandei; Eric
1779, febr
FATTIGAS UNDERHÅLL I SEXMÄKE SOKN
OCH TAWASTEHUS HÖFDINGEDÖME
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0319

Odling

Om plantering av ekar
Anonym
1779, febr
OM PLANTERING AF EKAR
En avhandling om ekars plantering för flottan och
deras beskärning och bindning har inlämnats till
Patr. Sällskapet. Liknande förslag finns redan. De

är inte omöjliga att genomföra, men då resultatet
inte syns förrän efter 150-200 år, är det svårt att få
allmogen att satsa. Nu har huggits ekar, som planterades strax efter digerdöden. Förslaget att var
och en jordägare skulle plantera några ekar, faller
på att ek inte trivs överallt. Flottan har ingen användning för träd som växer långt ifrån, då frakten
skulle bli för dyr. Regementena skall själva svara
för återväxten. Träden planteras och hägnas och
lämnas sedan utan människohand. Ju tätare de
växer desto rakare blir de.
Pepparroten bör planteras om varje år. Att inte
döda mården är som att inte döda vargen. Den är
ett skadedjur.
0320
Husdjur

1779, febr
KORT BESKRIFNING PÅ
UNDERTECKNADS BI-COLONIER OCH
DERAS SKÖTANDE ÅRET IGENOM
Beskrivning av bikolonier och bibänken. Under
vintern står kuporna otäckta med flustret öppet.
Endast skyddade för snö. På våren rensas kolonierna och skattas på honung enligt noggrann beskrivning.

Om den skada som får gör på träd

Kraft, Larsson Lars

Afzelius, Joh. Arfvidsson

1779, febr
KORT MEN TILLFÖRLITELIG
BERÄTTELSE, OM BISTOCKARS
INRÄTNING AF TRÄ MED AFDELNINGAR,
SAMT DES BRUK OCH NYTTA
Då bin gillar kåda, har jag använt furubräder att
bygga bistockar av. Beskrivning på byggnationen.
Man bör hindra bina från att sätta sig på obekväma
ställen vid svärmningen. Man tar svärmen i en duk
och sätter den i stocken.
Stocken skall skattas, när den är full oberoende
av årstid. Man binder om stocken och röker runt
om och tar snabbt kakorna. Under vintern är det
viktigt, att man inte täcker så att bina kvävs.

1779, febr
OM DEN SKADA, SOM FÅR GÖRA PÅ
TRÄD
Man har trott att fårens betande av träden och gnidande mot dem skadat träden. Men nu finns en teori att det är fårens utdunstningar som skadar
träden. Saven går bort ur träden och de går inte att
barka. Inte heller ympning lyckas.
0321
Byggnation

Bästa sättet att göra väg över sumpiga och sidlänta ställen med
minsta kostnad

0323

Husdjur

Kort men tillförlitlig berättelse om
bistockars inrättning av trä med avdelningar, samt dess bruk och nytta

Ström, Jfr.
1779, febr
BÄSTA SÄTTET, AT GÖRA WÄG ÖFWER
SUMPIGA OCH SIDLÄDTA STÄLLEN, MED
MINSTA KOSTNADEN
Det vanligaste sättet att bygga bro är att lägga
okluvna stockar på tvären. Dessa kavelbroar är
skogsödande och ovaraktiga. Mera tänkande hushållare lägger en granrisbädd och täcker med sten
och grus. Detta blir också ojämnt med tiden.
Ett bättre sätt är att dika ordentligt på sidorna
om bron och lägga ned en gärdsgård med starka
baddvidjor över hela bron. Ovanpå lägges granris
och blålera och slutligen grus. Underhållet blir
bara att påföra mer grus. Sedan planteras poppel,
korg eller svensk pil på sidorna. Vägen blir vacker
och stark.
0322

Husdjur

Kort beskrivning av undertecknads
bikolonier och deras skötsel året
igenom
Lindh, Joh.

0324

Husdjur

Anmärkning angående herr boktryckare Linds och herr kyrkoherde
Krafts påfund av bistockar
Anonym
1779, febr
ANMÄRKNING, ANGÅENDE HERR
BOKTRYCKAREN LINDS OCH HERR
PROBSTEN KRAFTS PÅ FUND AF
BISTOCKAR
Trots att halmkupor med avdelningar är de bästa
enligt bikännare, har Patriotiska Sällskapet velat
lämna dessa försök till allmänheten. Modellerna
finns hos sekreteraren.
0325

Byggnation

Beskrivning jämte grundritning på
Färna gårds fähus, byggt av gråsten
och i bruk 1756
Ramsell, Jac.
129

1779, febr
BESKRIFNING JEMTE GRUND-RITNING,
PÅ FERNA GÅRDS FÄHUS, BYGT AF
GRÅSTEN I BRUK 1756
Beskrivning och användning av huset.
0326
Väder

Åtskilliga anmärkningar angående
väderleken och årsväxten förlidna år
Anonym
1779, febr
ÅTSKILLIGE ANMÄRKNINGAR
ANGÅENDE WÄDERLEKEN OCH
ÅRSWÄXTEN FÖR FÖRLEDNE ÅR
Årsväxten på Åland riklig.
Torka i Tuna i Dalarna. Klen årsväxt.
Skärkind i Östergötland. Höet ymnigt, men säden
hälften mot förra året.

0327

Orter

Om väderleken och årsväxten för
förlidna år, från Jönköpings län och
Ostra Härad
Anonym
1779, febr
OM WÄDERLEKEN OCH ÅRSWÄXTEN FÖR
FÖRLEDNE ÅR, IFRÅN JÖNKÖPINGS LÄN
OCH ÖSTRA HÄRAD
Beskrivning av vädret månad för månad.
Svårt väder på våren gjorde att årsväxten blev
mycket svag.
Lund i oktober. Svår storm och kraftigt urväder.

0328

Orter

Meteorologiska observationer och
kort berättelse om årsväxten i
Skara-borgs län för år 1778
Anonym

1779, febr
KORTA BERÄTTELSER OM SJUKDOMAR
OCH DÖDLIGHETEN, FOLKNUMRENS
FÖRÖKELSE ELLER AFTAGANDE,
ÅKERBRUKET, ÄNGSSKÖTSELN, SAMT
FISKERIEN MED HWAD MERA, SOM
HUSHÅLLNINGEN ANGÅ KAN, I BOHUS
LÄN, FÖR ÅRET 1778
Inga smittsamma sjukdomar. Åkerbruket och
ängsskötseln tilltar genom flera skickliga jordäga
re. Nötboskapen har varit mager och givit lite
mjölk, beroende på dåligt foder. Även fisket har
avtagit.

0330

Berömliga gärningar

Berättelse om de byggnader och uppodlingar, som torparen Jöns Olofsson uti Sjöberg i Västra Eneby socken, Kinda härad, Östergötland, gjort
Juringius, Anders
1779, febr
BERÄTTELSE, OM DE BYGNADER OCH
UPODLINGAR, SOM TORPAREN JÖNS
OLOFSSON UTI SJÖBERG FÖRRÄTTAT WID
DE AF HONOM, UTI DENNA WESTRA ENEBY
SOKN, KINDA HÄRAD OCH
ÖSTERGÖTLAND, ANLAGDE OCH
UPBRUKADE TRENNE TORP,
SKRÄDDAREBERG, GIORDBERG OCH
SJÖBERG
Efter 15 år som skräddare i socknen byggde han
ett torp, Skräddartorpet. Där fick han bara stanna i
4 år. Då flyttade han till Nedre Killingavid. Där
blev han snart husvill och anlade ett nybygge,
Jordberga. Han hade väl tänkt att stanna här, vilket
han också fått lov om. Men en ägotvist orsakade
att han ånyo fick bygga nytt, nu i Sjöberg. Han har
under denna svåra tid skött en sjuklig och svagsint
hustru och sjuka barn. Den av sönerna, som trots
dålig syn, skulle hjälpa föräldrarna på deras ålderdom, drunknade.

1779, febr
METEROLOGISKA OBSERWATIONER OCH
KORT BERÄTTELSE OM ÅRSWÄXTEN I
0331
SKARABORGS LÄN, FÖR ÅR 1778
20 juli var det 30 grader varmt. Mest regn i juni. Summarisk förteckning
Bina svärmade ymnigt och gav mycket honung. gärdsgårdar
Mullvadar förstörde mycket, likaså sniglar.
Ljunggren, C

0329

Folkmängd

Korta berättelser om sjukdomar och
dödlighet, folknumrens förökelse eller avtagande, åkerbruket, ängsskötseln samt fisket i Bohus län 1778
Holmsten, Andr.

130

Byggnation

över sten-

1779, febr
SUMMARISK FÖRTEKNING, ÖFWER DE
STEN-GÄRDESGÅRDAR, SOM ENLIGT
KONUNGENS HÖGA BEFALLNINGSHAFWANDES I CHRISTIANSTAD ORDERS D 19
FEBR 1777, SAMMA ÅR BLIFWIT LAGDE

I Västra och Östra Göinge härad 7749 famnar
stenmur och 210 famnar jordvallar.
0332

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1779
Lite snö och dåligt före.
0333

Folkmängd

Om svenska folkets utflyttning
Bennet, Stephan
1779, mars
OM SWENSKA FOLKETS UTFLYTTNING Jag
önskar belysa orsakerna till sjöfolkets utflyttning. Jag har själv för fattigdoms skull måst
flytta.
Större hyror hos utlänningen. Jag har träffat
många på mina resor och alla har velat komma
åter till fäderneslandet, men inte vågat, då de inte
kan resa ut och tjäna pengar igen.
I andra länder är det tillåtet för en matros att
idka småhandel, vilket är helt förbjudet i Sverige.
Jag har ofta ätit rutten och otjänlig mat ombord,
även svultit. Flottans spisning är sämre än kronans. Vad skall en svensk matros tänka, när han
ser sina utländska vänner sitta och äta den bästa
mat så mycket de orkar. Den matros, som blir
hemma över vintern får inget stöd. De trettio år
gamla sjöfartshusen bör bort och samma gälla för
anställning som innan deras tillkomst. Det ger
större frihet för sjömännen och förhindrar rymning.

Med Brauners hästräfsa kan två karlar räfsa
ihop efter 25 tunnors rågsådd.
Länkharvar är nyttiga på stenig mark.
Olof Björnssons stenlyftare borde göras all-män.
Sädesharpa beskriven av Lostbom. Tröskmaskin
tröskar 100 tunnor i veckan med två karlar.
Dalkarlarnas ovala spade skiljer sig från andra
spadar.
0335
Husdjur

Beskrivning om Luneburgska biskötseln införd i Hushållnings-Journalen andra årgången
Anonym

1779, mars
BESKRIFNINGEN OM LONEBURGSKE
BI-SKÖTSELN, INFÖRD I HUSHÅLLSJOURNALEN ANDRA ÅRGÅNGEN
Patr. Sällskapet har utlovat en ansenlig belöning
av 50 dukater till den som kan skaffa 50 bisamhällen och sköta dem efter Liineburgska metoden.
Tyvärr lär man knappast kunna hålla 50 samhällen
på samma ställe. Bina drar inte honung av daggen
och vårt klimat är för hårt. Den, som skulle försöka vinna prissumman, skulle förlora mer. Så snart
antalet bistockar överstiger 20 reduceras de i brist
på mat. När bina har ont om mat blir de rövare.
En dräng kan knappast klara så många kupor,
om flera svärmar på en gång sätter sig obekvämt,
sitter för länge eller slår till i gamla kupor.
Bina måste födas hemma även på sommaren. I
Liineburg slaktar man bina. Jag anser det är bättre
att ha kon mjölkandes än att slå henne i huvudet.
Att överse kupan varje dag är skadligt. Det stör
0334
Redskap bina i deras arbete.
Liineburgaren må ha sina ideer, men att utsätta
Om de mest antagliga åkerredskap
bina för en mängd tvång passar inte mig. Jag har
Mozelius, Fredric
märkt, att ju mer honung bina far behålla över vintern, desto mindre äter de, desto bättre mår de och
1779, mars
desto tidigare svärmar de. Trä not eller nät över
OM DE MÄST ANTAGLIGE
kuporna för att hindra talgoxen att komma åt bina,
ÅKER-REDSKAPER
Dalplogen eller scheviplogen är den bästa, då kö- är bättre än att som i Luneburg täta med mossa.
len är av järn. Den finns beskriven i Lostboms Skulle vi lyda tyskens råd, skulle snart våra bisamhällen vara till ända.
samlingar.
Gaffelplogen är bekant mest i Österbotten.
Gripenstedts plog är föga känd. Den berömmes i
flera avseende. Finns beskriven 1775 i särskilt
tryckta handlingar, som till Kungl. Vetenskapsakademien inkommit.
Upplandsplogen påminner om Gripenstedts.
Brauners trästock med rörlig mullfösa är av järn
och går lättare än andra trästockar.
Mullplog och mullfösa är tämligen obekant.
Borde bli känt i Skåne.
Brauners dikesplog tar upp många famnar dike
om dagen med liten arbetskraft. Även hans tuv-

0336

Odling

Rön vid åkerbruket att göra sandbackar fruktbärande
Euren, Pehr
1779, mars
RÖN WID ÅKERBRUKET, AT GÖRA
SANDBACKAR FRUGTBÄRANDE
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All slags ved duger, även hela stockar. När tjäJag lät vända en torr och stenig gräsvall, som bestod av mojord. Efter sådd av havre lät jag påföra ran runnit ut skall ugnen svalna 24 timmar innan
nästa bränning sker.
svartmylla. Avkastningen är över förväntan.
0337

Arbetsmetod

0338

Nyttiga påfund

Beskrivning, över den Sunnanfjälls i Hushållsrön
Anonym
Norge brukliga tjärugnen
Wittrup, M. Lorentz
1779, mars
BESKRIFNING, ÖFWER DEN
SUNNANFJÄLLS I NORRIGE BRUKLIGA
TIÄRUGN
Tjäran från denna ugn är tunnare men renare och
framställs med mindre arbete. Den byggs, där det
finns mest bränsle. Ugnen består av två ugnar, den
ena utanpå den andra. Den inre fylls med den
egentliga tjärveden och den yttre fylls också med
ved. Den byggs bäst på ett sluttande berg. Botten
består av stampad lera. Noggrann beskrivning av
ugnen. Det tar 8-14 dagar att torka ugnen innan
bränningen kan ske. Vintern är bästa tiden.

1779, mars
HUSHÅLLS-RÖN
Al är bra till filskålar. De spricker inte.
När man huggit av aspen, skall man täcka stubben med en häll. Då torkar den och ger inga telningar, vilka är till slåtterfolkets olägenhet.
Örsprång och öronsus botas med lökolja. Rödlök lagd i bomolja.
0339

Botemedel

Utdrag ur Monthly Review för juli
1777 angående medel mot skörbjugg
Anonym
1779, mars
UTDRAG UR MONTHLY REVIEW FÖR JULI
1777, ANGÅENDE MEDEL FÖR
SKÖRBJUGG
Vid engelsmännens sista resa till Söderhavet fick
besättningen Aex fixus mot skörbjugg. Det finns i
malt.
0340

Botemedel

En försökt huskur mot gikt
SUNNANFJÄLSKA TJÄRUGNEN Nr 337

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Anonym
1779, mars
EN FÖRSÖKT HUS-CUR MOT GIKT
Man tar en klyfta vitlök de tre sista dagarna när
månen är i nedan och de tre första vid nymåne.
0341

Botemedel

Fårpulver mot vattusot, i 20 år försökt och nu till allmänhetens tjänst
uppgivit
Anonym
1779, mars
FÅR-PULVER EMOT WATTUSOTEN, I 20
ÅR FÖRSÖKT OCH NU TIL ALMÄNHETENS
TIENST UPGIFWIT AF OECONOMIE
DIRECTUREN MARTIN STAAF
Efter sommarens värme och myckna regn uppträder vattusot hos fåren. De insjuknar på våren, då
de hela vintern blivit fodrade och nu ingenting ger
tillbaka. Ett pulver att ge vid början av vattusoten
eller som preventivt är gjort av kräft- eller hum-

merägg, ostronskal, malörtsknopp, fläderblommor eller sal alkali.
0342

Arbetsmetod

Förslag att överstryka träbyggnader
med blågrå färg
Euren, Pehr
1779, mars
FÖRSLAG AT ÖFWERSTRYKA
TRÄBYGGNADER MED BLÅGRÅ FÄRG
Blålera blandas med rågmjöl och kokas med vitriol. Strykes på träbyggnader, ger vacker färg,
fäster bra och bevarar mot röta.
0343

Nyttiga påfund

Uppgift om ett slags ympvax och
trädsalva, vilken icke av regn, torka
eller köld skadas eller skiljes ifrån
trädbarken
Samberg, Johan
1779, mars
UPGIFT AF ET SLAGS YMPVAX OCH
TRÄDSALFWA, HWILKEN ICKE AF REGN,
TORKA ELLER KÖLD SKADAS, ELLER
SKILJES IFRÅN TRÄDBARKEN
Till vaxet: harts, skirad talg, mjukt beck, gult vax
och terpentin.
Till salvan: skirat ister, harts och beck.
De överstrykes i ljumt tillstånd där de behövs. Inte
särskilt kostsamt.
0344

Nyttiga påfund

Recept på ingredienser till en trädsalva
Adelborg, Joh. Ar.
1779, mars
UPSATS PÅ INGREDIENTIER TIL EN
TRÄDSALFWA, SOM HÄR I STOCKHOLM
MED MYCKEN FÖRDEL BLIFWIT
FÖRSÖKT I FLERA ÅR
Harts, tjock terpentin, beck, fånalg, vax, bomolja
och svavel.
0345

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari 1779
Endast två dagar klara och ingen utan blåst. Norrsken.

0346

Ekonomi

Anmärkningar angående inrikes
handel
Anonym
1779, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
INRIKESHANDEL
Handelns egentliga egenskap är att skaffa både inoch utländska varor till bästa pris och kvalitet.
Mycket handel och handelsplatser förökar den allmänna förmögenheten. Gustaf I skadade handeln
genom hansestädernas inflytande. Senare har Karl
IX och Gustaf Adolf anlagt tillsammans med
drottning Kristina 35 nya städer. Nya krambodar
vid marknadsplatser och där folkmängden är över
50 personer borde inrättas.
0347

Odling

Om uppodling på frälsehemman
Anonym
1779, april
OM UPODLINGAR PÅ FRELSE-HEMMAN
Två frätande sjukdomar i hushållningen är herrgårdsdagsverken och hållskjutsarna. De ge anledning till att skämma sederna, lättja, liderlighet och
självsvåld. Barnen och tjänstefolket går på dagsverken och bonden och hans hustru blir hemma
med arbetet. Matsäcken till dagsverksfolket skall
vara den bästa, då de jämför sina matpåsar. Hemma äter bonden välling utan både sovel och bröd.
Dagsverksarbetet är oftast gemensamt, vilket är
trivsamt för lättingen.
Man borde låta alla frälsebönder köpa sina
hemman och erlägga skatt till herrgården. Säker
äganderätt alstrar flit och trevnad hos bonden.
0348

Odling

Jämförelse mellan jordens bruk till
tobaksplantering eller annan kultur
Anonym
1779, april
JEMFORELSE EMELLAN JORDENS BRUK
TIL TOBAKS-PLANTERING ELLER ANNAN
CULTUR
Det viktigaste är födan för djur och människor.
Det kan då inte vara rätt, att mycken jord och stor
arbetskraft går åt att odla annat än nyttiga växter.
Detta är dock vad som sker, särskilt runt städerna,
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där stora arealer används till att odla tobak. Det
vore bättre att odla fruktträd intill städerna. Om
man i landet använde 2000 tunnland jord till tobaksodling förlorade man 6.500000 daler. Använd halva summan till tobaksköp utifrån, där
klimatet passar växten bättre. Här frambringas tobak med en förfärlig stank och Gud vet hur hälsosamt det är. Vilken matväxt man än odlar ger
fördel framför tobaken. All gödsel från städerna
går åt till dessa odlingar. Bonden kan aldrig lasta
sin skjuts hem med gödsel, när han levererat hö
och halm till alla hästar, som behövs i staden.
Tobaken motverkar inte pest och andra sjukdomar, vilket man kan se i Turkiet, där varje människa röker. Då ett barn kvider av hunger, kan man
inte bjuda det snus eller en rökpipa. Säger en som
rökt i 40 år.
0349

Botemedel

Utdrag ur herr Le Sages rön och erfarenheter om Alkali Votatile Fluor
Anonym
1779, april
UTDRAG AF HERR LE SAGES RÖN OCH
ERFARENHETER, OM ALKALI VOLATILE
FLUOR, SÅSOM DET KRAFTIGASTE
MEDEL MOT SLAG, DÅNING,
DRUNKNANDE, HUGGORMS- OCH
HUNDBETT, OS, BRÄNSÅR, BI- OCH
GETINGSTING M M
Detta medel är det förnämsta att uppväcka till synes döda, då medvetslösheten beror av någon syra
som nått lungorna. Alkali Votatile skall användas
så snart som möjligt. Det får dock aldrig användas
vid pest eller sjukdomar orsakade av röta. Att förekomma smitta av pest och om man måste vistas
på platser med varmt och sumpigt klimat, skall
man morgon och afton frottera sig framför eld.
Eldsyran renar luften och förstör rötan. Många
lyckade försök med fåglar har gjorts.
Vid kolosförgiftning är det utmärkt. Drunknade
kvävs inte av vattnet, utan av att andedräkten, som
går ur lungan är en skadlig syra. Den avstannade
luftverksamheten i lungan upphör och den skadliga syran blir kvar. Bett av huggorm, bin och getingar svullnar av en syra, som kan påverkas av
Alkali Volatile. Vid brännsår lägges ett omslag
med alkali. Har effekt på bett av rasande djur.
Även slaganfall och medvetslöshet botas.
0350

Odling

Beskrivning på en av de bästa hårdvallsängar i England
Anonym
134

1779, april
BESKRIFNING PÅ EN AF DE BÄSTA
HÅRDWALLS ÄNGAR I ENGLAND
Beskrivning av en resa till Hempstedt och alla de
växter, som fanns i gräsvallen. Dessa ängar slås
flera gånger, men betas inte. Gossar och flickor
samlar frön.
0351

Nyttiga påfund

Om insekters utdödande, så ur pälsverk som andra kläder och böcker
Berckenmever, B N
1779, april
OM INSECTERS UTDÖDANDE, SÅ UTUR
PÄLSWERK SOM ANDRA KLÄDER OCH
BÖCKER M M
Kamfert är använt i medicinen. Jag upptäckte dess
nytta att utrota insekter, då jag lade en bit i en
kammare, där flugor slagit till runt syltburkar. Efter några timmar var alla flugor försvunna. Nu lindar jag in en bit kamfer i papper och lägger i
klädkistor och klädkamrar och inga insekter trivs
där.
0352

Orter

Utdrag ur åtskilliga tidningar angående väderlek, årsväxt och varupriser
Anonym
1779, april
UTDRAG AF ÅTSKILLIGA BREF OCH
TIDNINGAR, ANGÅENDE WÄDERLEK,
ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER
Göteborg. Skärgården välsignades med sill under
vintern. Ostindiska skeppen, som sedan två månader legat och väntat på vind tillsammans med 15
andra handelsfartyg ligger kvar.
Fräkne, Bohuslän. En orkan gick över bygden
och vräkte omkull skogen. En del träd blåste av
mittpå. Mycket tidig vår.
Lund. Fruktblommen förstördes i hela Skåne av
köld och regn. Väderleken i vinter var mild.
Spannmålspriserna stiger varje dag. Boskapssjukan är i Danmark. Rasande hundar och svin har bitit många människor.
Karlstad. Vintern har varit len. Höstsädet är
dock förstört.
Vänersborg. Inget slädföre sedan nyår. Veden är
dyr och otillräcklig. Vänern är isfri, efter två
månaders sunnanvind.
Västerås. En märklig vinter med menföre hela
tiden. Körslor med vagn har fördyrat transporterna. Bergslagsbruken har inte fått tillräckligt med
spannmål på grund av de svåra transporterna.

0353

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungliga
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1779, april
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Torparen Jöns Olofsson i Sjöberg.
Soldaten Carl Walström, nu 96 år gammal.
Torparen Olof Nilsson, Skaraborg. Nils
Andersson, Tullinge.
Trädgårdsmästare Måns Brun, Skaraborg.
Dragonen Anders Hagberg, Sundsvall. Alla för
uppodling.
Nils Jonsson, Kalmar län för biskötsel.
Erik Andersson, Elfsborgs län.
Anders Matsson, Uppsala län.
Magnus Persson Elfsborg län.
Petter Pehrsson, Elfsborgs län.
Anders Jöransson, Ovansjö.
Länsman Frankenberg, Ljusdal.
Klockaren Petter Palmgren, Östergötland.
Trädgårdsmästaren Jonas Jungström, Ådö säteri,
Bro socken, Uppsala län. Han har planterat 156
fruktträd om 6 års ålder och 1305 yngre träd.
Hans Tollesson, Elfsborg, tjärugn.
Gösta Gustafsson och Abraham Nilsson för lång
drängtjänst.
För lång och trogen tjänst i ladugården Kerstin
Persdotter, Stockholms län, Maja Jansdotter
Gränna och Sara Larsdotter, Västerås. Sara har i
flera år varit blind, vilket inte hindrat henne att
spinna och karda. Margareta Knutsdotter, Margareta Ersdotter, Elin Swensdotter.
Pehr Pehrsson för inrättande av skola. Han har
givit en gåva på 250 daler.
0354

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1779
Blåsigt och klart.
0355

Odling

Försök till teori för jordbruket
Ahlgren, Sven
1779, maj
FÖRSÖK TIL THEORIE FÖR JORDBRUKET
Allt ifrån Adams tid har jordbruket varit en konst.
I vårt upplysta tidevarv har det upphöjts till vetenskap.
1) Varifrån kommer fruktbarheten i jorden?
2) Varje växt består av jord, salt, fetma och

3) Runt jorden finns atmosfären, som består av
utdunstningar från jorden. De kan vara syrliga,
brännbara eller vattenaktiga. Då nu samma ämnen
finns i växterna, synes ju klart, att de hämtats ur
luften och inte ur jorden.
4) Under sommaren innehåller regnet jord,
syra och fetma och växterna finner all sin föda ur
regn-vattnet.
5) Salpeterjord, även om den är under tak, drar
till sig salpeterämne ur luften.
6) Ligger jorden i soltorka utdrages fetma, salt
och vatten och stiga i luften, där de blir flytande.
7) Det finns tre jordarter, mull, lera och sand.
De är oftast blandade.
8) Varje frö ger sin speciella växt, vilket redan
Adam visste, då han gav dem namn.
9) Växterna väcks av vårsolen och slocknar
med hösten.
10) Växandet och förmultnandet far hjälp av
alla fyra elementen.
Jordens översta lager är svartmylla och under
finns ler- och sandlager. Regnet stannar längst,
där leran finns. Jorden är skapad med berg och dalar. Havet är lägst. Detta gör att vattnet kan rinna
och drar med sig svartmylla ned i dalarna. Växterna har två rötter. En som går rakt ned och samlar
regnet som faller på växten. Runt den finns spridrötter, som samlar föda ur jorden. Svartmyllan
kallas matjord. Växterna behöver olika jordarter
och rättar sig efter om växtstället är högt eller lågt
beläget, hur botten ser ut, och om marken är torr
eller sur.
Växterna är invärtes bestående av fina rör, som
går till spridrötterna. Genom värmen drages maten upp i växten och vid kylan på natten pressas
det yttre ihop och det inre förmeras.
När hösten och mognaden kommer, undergår
växten liksom människan samma öde. Av jord är
du kommen och jord skall du åter bliva. Detta sker
på två sätt. Växterna omvandlas till föda för djur
och människor. De som inte tas om hand faller till
marken och omvandlas till mull. Den bästa fetman, jorden och syran stiger till luften och det
sämsta ligger kvar på marken.
Denna vetenskap heter jordbruk. Jordblandningarna, som är så olika, borde bli beskrivna så
att de används på ett klokt sätt.
Beskrivning av sådd och skörd av vicker. Författaren talar också om vickerns jordförbättringsegenskap. Det skulle bero på att vickern täcker
jorden.
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0356

Ekonomi

Både mot och för herr prosten Chydenii med så mycket skäl berömda
memorial om tjänstehjon
Tham, P
1779, maj
BÅDE EMOT OCH MED HERR PROBSTEN
CHYDENII MED SÅ MYCKET SKÄL
BERÖMDA MEMORIAL OM TJENSTE-HJON
Årstjänst är lika bra både för husbönder som för
tjänstehjon. Chydenius påstår att det bara gynnar
tjänstefolket.
Varifrån kommer den tanken, att författningen
hindrar giftermål bland tjänstehjonen. Även en
torpare med dagsverksskyldighet är väl ett tjänstehjon. Alla äga rätt att gifta sig, när de hittar något
att föda sig med. Vildarna och lapparna hos oss
har all frihet att gifta sig, men det finns endast en
person på kvadratmilen. I s.k. civiliserade länder
finns ofta 1000 personer på kvadratmilen. En bildad person som prosten borde veta, att världens
folkrikaste land Kina har livegna och trälar.
Det är ofta tjänstehjonen, som behöver en husbonde och inte tvärt om. På hösten har jag träffat
pojkar och flickor, som tiggande gått fram och
sökt en husbonde, men jag har aldrig träffat ett
hushåll, som gått omkring och sökt tjänstefolk.
En angiven taxa borde finnas på varje ort och
städseldagen är inte fel vid Mikaeli. En årstjänst
skall gälla och inte brytas, utan att båda parter är
överens. Den gamla tjänstehjonsstadgan kan avskaffas.

0358

Svar på anmärkningarna angående
Läneburgska biskötseln
Anonym
1779, maj
SWAR PÅ ANMÄRKNINGARNAE,
ANGÅENDE LUNEBURGSKA BISKÖTSLEN
Den som kritiserat min artikel om biskötseln i
Tyskland, har menat att man inte kan föda så
många kupor på samma ställe. Denna beräkning
var gjord på bästa tänkbara omständigheter. Dock
utnyttjas inte våra ljunghedar här i landet. All
verksamhet bör överses av människan. När man
släpper hästar på skogen i Skåne utan tillsyn, riskerar man att förlora åtskilliga. Detsamma med
bin. Artikelförfattaren har råkat ut för flera förargliga tryckfel, som herr Kritikus uppmärksammat.
Att slakta bin är nödvändigt för att födan skall
räcka. Om herr Kritikus vill ägna sig åt biskötsel,
bör han anställa en tysk bidräng.
0359

Odling

Försök med så kallat vinterkorn
utsått vid Vadstena år 1777
Rylander, Pehr
1779, maj
FÖRSÖK MED SÅ KALLADT WINTERKORN, UTSÅTT WID WADSTENA ÅR 1777
En olägenhet i Vadstenatrakten är landhavren,
som kväver annan växtlighet. Det säkraste sättet
är att så höstsäd, men då gödseln är otillräcklig
kan man inte göra det överallt. Jag har funnit att ett
kornslag importerat från Hollstein av borgmästare
Pihlsson i Varberg är det lämpligaste. Förhoppningsvis utdödas landhavren. En fördel att så på
hösten är, att dragarna har kraft och ork och att
man bättre hinner med vårsädet. Jag kommer att
fortsätta med detta försök.

Åslund, Anders
1779, maj
BESKRIFNING PÅ EN SNÖ-RULLHARF Detta
redskap skall skaffa kölden väg till rågroten, när
snö täckt en ofrusen åker. En stark eller två
halvvuxna drängar kan dra den, då åkern inte tål
hästfötter. Beskrivning.
Botemedel

Beskrivning på ett makalöst plåster
som är gott för förränkt, försträckta
senor och torrvärk
Anonym
1779, maj
BESKRIFNING PÅ ET MAKALÖST PLÅSTER,
SOM ÄR GODT FÖR FÖRRÄNKT,
FÖRSTRÄKTA SENOR OCH TORRWERK
Smält beck, grankåda, gult vax och harts. Det knådas och bredes på ett skinn. Nu strös på peppar, ingefära, nejlikor, kardemumma, socker, saffran
och ingnides i plåstret. Bra för podager och svullnader. Det placeras på det brutna stället och läker
skadan på 2-3 dagar.
0361

Växter

Utdrag ur Forsskåls meddelanden
Anonym
1779, maj
UTDRAG AF FORSKOHLS
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Redskap

Beskrivning på en snörullh arv

0360
0357

Husdjur

BESKRIVNING AV EN SNÖRULLHARV - Nr 359

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Lichen Prunastri växer inte i Egypten, men är likväl värd uppmärksamhet för dess bruk vid bakning. Egyptierna förstår sig inte på att brygga
dricka och vet ingenting om jäst. De importerar
hela skeppslaster av mossan och tillreder en deg,
som används som jäsmedel. Denna växt finns i
Sverige, men vem skulle ge sig till att plocka och
föra den till Alexandria.
0362

Odling

Sätt att återförskaffa gamla valnötsträd deras fruktbarhet

0363

Nyttiga påfund

Ett fördelaktigt sätt att garva läder
Anonym
1779, maj
ET FÖRDELAKTIGT SÄTT AT GARFWA
LÄDER
Irlands parlament har tillkännagivit denna metod
1766. Man kokar ljung i ett kopparkärl och lägger
i lädret, när temperaturen är kroppsvarm. Ju oftare
man fyller på med ljungvatten desto fortare går
garvningen. Det fordras en kran på sidan av kärlet,
så att man kan släppa ut det kalla vattnet.

Anonym
1779, maj
SÄTT AT ÅTERFÖRSKAFFA GAMLA
WALNÖTE-TRÄD DERAS FRUGTBARHET
Nötträden åldras snart, då de bära så mycket frukt.
När man märker, att träden avtar, skall man skära
bort alla gamla kvistar. Gräva upp jorden och vattna med vindrägg.

0364

Folkmängd

Anmärkningar angående
folk-numren
Anonym
1779, maj
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FOLK-NUMREN
137

Gällande tiden 1749-1773. Även några städers
folkmängd redovisas.

I varje socken borde dessa barn intagas på fattighuset och av klockaren, som innan han fått
tjänsten, skall visa att han kan undervisa och lära
0365
Orter dessa barn kristendomskunskap. De skall också
läsa. En kvinna skall ha omsorg om deras vård
Anteckningar ur brev och tidningar lära
och hålla noga tillsyn över dem. Flickorna skall
angående väderlek och årsväxt
dessutom lära sig spinna, sy, sticka och laga. Vid
Anonym
tilltagande ålder skall de sedan gå i lära hos någon
näringsidkare.
1779, maj
Klockarna skall kunna åderlåtning och koppANTECKNINGAR UTUR BREF OCH
TIDNINGAR, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ympning samt vara försedda med läkeböcker. De
skall hjälpa de fattiga, som inte kan anlita en läkaÅRS WÄXT
Kalmar. Tidig vår. Folket lever av fisk. Torsken re och betala på ett apotek.
kan ha stenar i magen upp till ett duväggs storlek.
Hur kan dessa avgå med hans avföring? Har han 0368
Hushållning
dem hela livet i magen?
Välmenta anmärkningar angående
Östergötland. Ingen vinter till skada för körslor.
hushållningen på Öland
Februari var som om det varit maj.
Stora Tuna. Hela tiden vårväder. Ett stort åsk- Anonym
väder i april.
1779, juni
Västerås. Mälaren är ren den 19 mars och segla- WÄLMENTE ANMÄRKNINGAR, ANGÅENDE
tionen på Stockholm i gång. Då det varit menföre HUSHÅLLNINGEN PÅ ÖLAND Öland är i
hela vintern, har mindre stångjärn kommit till vå- anseende till sin storlek den landsort, som är
gen än annars. Flera har sått vårsäden.
fruktbarast. Den underhåller 526 båtsmän. Folket
Uppsala. Tidig vår. Ån ren sista februari. Hop- sysselsätts mest i lantbruket utom på nona Öland,
pas på god och tidig växt, då man haft kreaturen där stenbrytning och kalkbränning före-kommer.
inne sedan början av oktober.
Tyvärr ger inte jorden den avkastning den skulle
kunna på grund av vanskötsel. Deras största
0366
Väder olägenhet är brist på skog. De sakna också
Anmärkningar angående väderleken stängsel, så att hela åkrar blir uppätna av kreaturen. Skörden måste ske samtidigt. Det innebär att
för april 1779
en del bönder måste skörda omogen säd. De ser
Mulet men den 15, 15 grader varmt.
inte den förmån de skulle få, om de av all stenskärven i jorden byggde varaktiga stenmurar.
0367
Nyttiga påfund
Det är förbjudet att fålla minsta träd eller buske.
Överallt
finns skogvaktare och jägmästare, som
Om fattiga barns uppfostran
ofördröjligen anmäler om så skett. Deras lön är liAnonym
ten och de får del av böterna, alltså anmäler de.
1779, juni
Skogarna bevaras inte med detta, det gör bara skoOM FATTIGA BARNS UPFOSTRING
gen dyr. Skogarna ägs inte av bonden, på vars
Jag liknar barn vid träd, som ur en kärna skall växa mark träden står, utan vem som helst kan göra antill ägarens nytta. För barnuppfostran fordras, att språk på den. Varje bonde skulle äga sin skog och
göra barnen skickliga till Skaparens lov, samhäl- vara ansvarig för ekarna enligt lag. På det sättet
lets tjänst och det de skall ärligen försörja sig med. skulle han vårda sin egendom.
Andra länder med stor folkmängd har bättre än
vi, med vår folkbrist. Den Kungl. Författningen 0369
Växter
tillåter äktenskap från 18 års ålder i Finland och 19
års ålder i Sverige. Detta för att befrämja folkök- Om Lindstedts bengaliska medicinning. Gott och väl, men hur sköter vi de unga. Hur frön
stoppar vi utflyttningen till andra länder?
Gadd, Pehr Adrian
Den fattige med många barn kvider över att han
1779, juni
inte kan försörja dem. De förgås ofta i sjukdomar,
OM JUSTITIE-RÅDET LINDSTEDTS
köld och svält. Tiggeriet är stort, vilket hindrar
BENGALISKA MEICINAL-FRÖN
föräldrarna att fostra barnen i kristlig anda och
Försök som gjorts i Åbo med de av Patriotiska
lära dem arbete och hantverk. De växer upp i lättSällskapet översända frön, har inte lyckats. Endast
ja, blir veka till arbete och hamnar ofta på brottets
några har växt.
bana.
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0370

Växter

Annotationer över rön och försök
med in- och utländska höfröslag
Jörlin, Engelb.
1779, juni
ANNOTATIONER ÖFWER RÖN OCH
FÖRSÖK MED IN- OCH UTLÄNDSKA
HÖFRÖ-SLAG, FÖR ÅR 1778; SÅDDA I
PARADIS-LYCKAN WID LUND OM VÅREN
DEN 16 APRIL, PÅ 3 TILL 4 QUADRAT
ALNARS JORD, OGÖDSLAD LERA
Redogörelser för 21 växter, som ingick i försöket.
0371

Växter

Utdrag ur brev i samma ämne
Anonym
1779, juni
UTDRAG AF BREF, I SAMMA AMNE
Redogörelser från Östergötland och Dalarna angående frö, höfrö, luzern och treffel, som provodlats på några ställen.

0374

Djur

Om mullvadars utrotande
Anonym
1779, juni
OM MULLWADARS UTDODANDE
Kräftor släpps in i gångarna och de täppes till.
Kräftorna kan leva där ett halvår.
Tidigare har jag beskrivit en pust att blåsa in
svavelrök i gångarna. Tyvärr flyttar mullvaden
bara och återkommer ännu mera uppretad. Jag har
nu konstruerat en järnfälla eller snarare en råttsax,
som betas med morötter. På en vecka fångades 80
mullvadar.
0375

Byggnation

Rappning

Anonym
1779, juni
OM RAPPNING
Rappningen föll av på mina skorstenar. En murarmästare från Kinnekulle kom varje år för att laga.
Jag gjorde då en kalkmuming, som nu hållit i 13 år.
0372
Nyttiga påfund Man tar den bästa kalken, lägger den med vatten
hoprörd i en grop ett år att syras. Blandar sedan med
Om gödning med fiskrens
fin sand. Ju mer man ältar, desto bättre. Här höll 4
personer på i 6 timmar. Lägger man i svin-hår blir
Bergnehr, Lars
rappningen starkare. Man skall inte utföra detta
1779, juni
arbete i solsken, då rappningen spricker.
OM GÖDNING AF FISK-RÅK
Patriotiska Sällskapet borde ge ut instruktion till
Genom brevväxling med handelsman Bagge jumurarmästare, så att man slapp alla klåpare.
nior i Göteborg, har jag fått tips om ett gödningsmedel. Han berättar, att tusentals tunnor med sillHusdjur
rense kastas i sjön. Jag har använt det lilla fisk-råk, 0376
som blir i mitt hushåll till gödsling av meloner och Om bikupors storlek och form
gurkor. Det har givit rekordstora meloner.
Collin, Sven
Bagge varnar för den svåra stanken. För att undvika detta gör jag så, att jag lägger renset i gravar, 1779, juni
som täcks med sand, jord, granris eller vad man OM BI-KUPORS STORLEK OCH FORM
Klimatet, honungsdrägten och svärmarnas storlek
har. Denna gödning borde utnyttjas.
skall vara avgörande vid kupornas storlek. De bli
alltså olika på olika ställen.
0373
Redskap
När flera svärmar kommer på en gång blir det
besvärligt. Intill bihagen får inte växa buskar och
Beskrivning på en blekstege eller
träd, där svärmen slår till. Små ruskor av en, gran
flotte
eller tall sättes tätt framför kuporna. Så snart bina
Angerstein, J S
satt sig i ruskan, dras den upp och bina förs till ku1779, juni
pan.
BESKRIFNING PÅ EN BLEK-STEGE ELLER
Skattningen sker uppifrån eller nerifrån. Uppifrån kan visen skadas.
FLOTTA
Den vattenånga, som särskilt vårtiden stiger upp
vid stakar och kvistar i vattnet', skulle utnyttjas för 0377
Redskap
blekning. Jag har konstruerat en stege, som sättes i
vattnet. Nu kan en person snabbt vattna väven. Utdrag ur brev från Ekeblad till
Blekningen går dubbelt så fort på vattnet och vid Oxenstierna
regnväder behöver man inte befara röta.
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1779, juni
UTDRAG AF ÖFWER.JÄGMÄSTAREN
EKEBLADS BREF TIL HERR BARON OCH
RIDDAREN AF KONGL WASA-ORDERN, S
G OXENSTIERNA
Glimtar från en resa i Norrland. Hälsingeplogen
används i hela Norrland. Den ångermanländska
tröskmaskinen förtjänar uppmärksamhet. Den 16
juni såg vi midnattsolen vid Torneå och finnarnas
forsfärd, vilket var hiskeligt. Naturen är vacker
och bördig. Ett riktigt Eden. Borgmästar Rameen
har planterat fruktträd. De hålla för en vanära att
köra med oxar, men äter dem. Nu har jag med
brännvin och tobak övertalat mina drängar att använda oxar, sedan jag själv kört ett par.

1779, juni
UPGIFT, AT FÖDA SWINKREATUR MED
HACKELSE
Det vanligaste sättet om inte drank finns är att
föda grisar med agnar. Dessa kan ibland vara
kvarsittande på halmen och mer gynna nötkreaturen. Så länge brännvinsbrännandet fanns understödde det svinens föda. Jag har med hackelse av
råghalm fött mina svin i fyra månader. Hackelsen
har blivit blött med enbärslag och påströdd med
mjöl och agnar. Hackat granris ratade svinen.

0378

1779, juni
AT SYLTA KIERSBÄR MED HONUNG
En lag av honung kokas och silas. Bären kokas sedan i honungen. Klarbär har den egenskapen att de

Husdjur

Uppgift att föda svinkreatur med
hackelse
Anonym
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0379

Matberedning

Att sylta körsbär med honung
Anonym

krypa ur sitt skinn tre gånger och in igen. De för- 0384
varas i sin lag.

Odling

Om åkerns indelning i fyra gärden

Matberedning Anonym
1779, juli
Att sylta nypon
OM ÅKERS INDELNING I FYRA GÄRDEN
Om en gård har två åkrar med god jord och god
1779, juni
hägnad, kan de med fördel skiftas i fyra gärden.
AT SYLTA NIUPON
Nyponen rensas från kärnor och fnas, så att de ser
Odling
hela ut. En lag av honung och vatten kokas och si- 0385
las. Lagen slås över bären, burken överbindes och
Om kärrjordars verkan på kålgårdar,
förvaras svalt.
0380

0381

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Patriotiska Sällskapet
1779, juni
BERÖMLIGE GERNINGAR
Vid min resa i Halland hörde jag om en församling, som häftade i skuld efter en kyrkreparation. I
sockenstämmoprotokollet stod de åtgärder man
skulle vidtaga.
1) varje matlag skulle plantera två kappar
potatis på våren och själva sälja till hösten. 32
skilling skulle gå till kyrkan, resten fick de
behålla.
2) om någon inte hämtar sin potatis eller inte
brukar den, skall han ändå betala 32 skilling.
3) skulle någon råka ut för missväxt, skall han
bli hjälpt.
Kyrkoherde Anders Hagelbeck i Skara har beslutat skänka 350 riksdaler till gymnasiet. Han vill
ha råd hur pengarna skall användas. Först och
främst hur pengarna skall placeras, så att de i
framtiden ger mest. En skolbyggnad och en lärarbostad samt stipendier är hans egna förslag.
Cajsa Bosdotter och dragon Mjällman har lidit
mycket vid en eldsvåda och får hjälp.
0382

Kungörelser

Kungl Patriotiska Sällskapet har
utställt följande belöningsämne
Patriotiska Sällskapet
1779, juni
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET HAR
UTSTÄLT FÖLJANDE BELÖNINGS-ÄMNEN
Då det går åt mycket vidjor vid tillverkningen av
silltunnor i Göteborg, utsätts en prissumma till
den som börjar odla pil. Likaledes till den som
planterar en svensk växt, som ger indigofärg.
0383
Väder

Anmärkning angående väderleken
för maj 1779

trädgårdar och åkrar

Anonym
1779, juli
OM KÄRRJORDS WERKAN PÅ
KÅLGÅRDAR, TRÄDGÅRDAR OCH ÅKRAR
Då jag anlade en kålgård, körde jag på 70 lass
kärrjord och 20 lass lera s.k. björklera, för att fylla
igen gropar. Här planterade jag vitkålsplantor och
fick på hösten huvuden som vägde 10-12 marker.
Dessutom satt under det stora huvudet flera knytnävsstora huvuden på stammen. Jag lägger nu
kärrjord under gödselhögen. Detta ger fet och
präktig gödsel.
0386

Matberedning

Om tillverkning av gryn och ost, med
mera
Anonym
1779, juli
OM TILREDNING AF GRYN OCH OST, MED
MERA
Nästan ingen backstuga har så stor jordbit, att man
kan odla rotsaker. De förstörs ofta under vintern.
Det är därför bäst att göra gryn av dem. Man förväller rotsakerna och hackar den med mjöl. Törnrosblad och körsbärsblad kan användas utan
förvällning. Dessa gryn kokas med vatten eller
mjölk till gröt, välling eller pannkakor. Morötter
är inte tjänliga till gryn, utan skäres i skivor och
torkas. När de kokas skall de läggas i kallt vatten,
annars blir de sega. Stjälkar av rödbetor och potatis kan skäras i bitar och torkas. Sedan stuvas de
som turkiska bönor.
Den bästa nytta av råmjölk far man, om man gör
ost av den. Inte kalvdans. Osten tillverkas som
vanligt och av vasslan görs mesost. Bättre folk
häller i grädde, sämre folk mjölk.
När man brygger dricka kan man öka volymen
genom att hacka i enris.
Undertecknat Calippa, gumman på Berget.

Mulet tre dagar och storm fyra
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0387

Matberedning

0388

Botemedel

Huvudet och fötterna är inte särskilt populära.
Självdöda djur lämnar huden, vilken annars sitter
Om smörkärning
kvar vid saltningen. Av det skinnet beredes lädret
Anonym
till de engelska sadlarna.
1779, juli
Hamburgs köttrökning är den ordentligaste och
OM SMÖRKÄRNING
mest berömda. Eldstaden fanns i källaren. Röken
Om man har svårighet att få smör vid kärningen, leddes till ett rum ovanpå, där kött och fläsk rökkan man tillsätta en tesked Cremor Taxtari. Man tes. I ett rum ovanför röktes korvarna. Bränslet är
skall helst inte ha grädden i träkärl och aldrig dis- ekträ. Fyra familjer föder sig i Hamburg genom att
ka dem i stark lut.
arbeta med rökning.
0391

Redskap

Medel mot boskapssjuka

Modell och ritning på en stenvagn

Anonym
1779, juli
MEDEL MOT BOSKAPS-SJUKA
När boskapen sättes in för vintern, undersöker
man deras horn. Ar de. kalla gnides de med en klut
indränkt i terpentin. r djuren rumptomma, gör
man lika såvida rumpan är lös. Man upprepar detta
under några veckor.

Ramsell, Jac.
1779, juli
MODELL OCH RITNING PÅ EN STENWAGN
Ritning och beskrivning av den stenbjörn, som
skall användas vid Strömholms kanalbygge.
0392

Nyttiga påfund

Nyttiga inrättningar

Anonym
1779, juli
Ett efter utseende fördelaktigt
NYTTIGA INRÄTTNINGAR
ludringssätt
Doktor Carlos Galup skall i Cadix inrätta en simAnonym
skola. Han börjar undervisningen med torrsim och
menar att alla både kvinnor och män skall kunna
1779, juli
simma utan hjälp av några konstmedel.
ET EFTER UTSEENDE FÖRDELAKTIGT
En spanjor har beviljats tillstånd att upprätta
LUDRINGS-SÄTT
Man vänjer hästen, som man utsett till luder vid att kvarnar i Spanien. Hans privilegium räcker 10 år
dricka mjöldrick. Sedan får den bara torrt foder 2- och omfattar även valkkvarnar för kläde.
3 dagar. Hästen leds till stalldyngan och ges de
vanliga ingredienserna i en mjöldryck, som dep nu 0393
Belöningar
begärligt dricker. Den stupar och blir helt genomUtdelade belöningar av Kungliga
förgiftad, t.o.m. håret blir angripet.
0389

Nyttiga påfund

0390

Husdjur

Patriotiska Sällskapet

Om hur svin gödas och slaktas på
Irland
Malmstedt, JM
1779, juli
OM HURU SWIN GÖDAS OCH SLAKTAS I
IRLAND
På Irland ges svinen ofta potatis, annars äter de
allt. Sista dagarna får de havregryn med mjölk, för
att fläsket skall bli fast. Då svinen är glupska, är
det lönsammast för den, som i sin verksamhet får
rester, som svinen kan äta t.ex. bryggare, bagare,
mjölnare, brännvinsbrännare, kockar och trädgårdsmästare. Fisk är inte lämpligt som svinföda.
Fläsket smakar fisk.
Vid slaktningen märktes inget särskilt, utom att
en del brände av håren i stället för skållade. Svinborsten tillhör slaktaren och används till borstar.
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Patriotiska Sällskapet
1779, juli
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET FÖR FÖRSTA
TREDJEDELEN AF INNEWARANDE ÅR
Traktör James Carnegies för jords och gödsels
uppförande på kala berg i Göteborg.
Vicepastor Sjögren för uppodling i Göteborg.
Kapten Kyle för uppodling i Nyland.
Trädgårdsmästaren Sigge Kiellberg för 47 års
tjänst på Råbecks säteri i Skaraborgs län och för
fruktträdsplanterande.
Bonden Per Börjesson i Göteborgs län för uppodling.
Olof Jonsson, Bohuslän, Olof Olofsson, Gästrikland, Fränna Torsson, Kristianstad län, för odling.

STENVAGN FÖR STRÖMSHOLMS KANALBYGGE - Nr
391
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Komminister Allten, Stockholms län, soldat
Friman, Vänersborg län, sergeant Olof Wenberg
Skara, Anders Andersson i Uppsala län, Jon Jonsson och gamle Anders Olofsson i Elfsborgs län,
Simon Johansson i Finland, Johan Simonsson,
Finland, organisten Åslund, Kopparbergs län,
skogvaktare Eric Österberg, Södermanland, för
odling.
Kronoskytten Liliemark för vård av skog i Skaraborgs län.'Kyrkoherde Böcker för biodling och
undervisning.
En mängd personer har fått utmärkelser för lång
och trogen tjänst. Ryttaren Fogelberg, som räddat
en bondgosse från drunkning i Norrström.

0395

Böcker

Av trycket äro utkomna
Patriotiska Sällskapet
1779, juli
AF TRYCKET ÄRO UTKOMNE
Andra och tredje delen av Patriotiska Sällskapets
handlingar, Svenska åkerbruks- och sädeshistorien samt tankar om ängsskötseln.
0396

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1779
Nattfrost några nätter.

0394

Kungörelser

Rättelser och tillägg vid maj månads
Hushållnings-Journal
Patriotiska Sällskapet
1779, juli
RÄTTELSER OCH TILLÄGGNINGAR WID
MAJI MÅNADS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL
Flera rättelser.

0397

Byggnation

Till efterrättelse för torpare vid en
gård
Anonym
1779, aug
HUSHÅLLS FÖRFATNINGAR TIL
EFTERRÄTTELSE FÖR TORPARNE WID
N.N.GÅRD.
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RITNING PÅ TORPSTÄLLE - Nr 397
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Beskrivning av torpkontrakt och ritning på torpställe.
0398

Odling

Om humlegårdars utvidgande
Anonym
1779, aug.
OM HUMLEGÅRDARS UTWIDGANDE.
Att utvidga humlegården är ett kostsamt företag.
Ogräsroten måste bortskäras och utrotas, gödsel
påföras liksom matjord och nya rötter inköpas. I
stället kan man vid sidan av humlegården lägga tre
alnar jord och låta rötterna själva söka sig ut dit
och föröka sig.
0399

Nyttiga påfund

Trots att jag försökt med saltlake, vitriol och lufttrummor under golven har jag inte blivit fri från
svamp. Jag grävde också diagonala diken under
huset. Detta gjorde ingen nytta utan förorsakade
bara golvdrag. Det som hjälpte var diken runt huset.
0400

Angående fårs klippande
Anonym
1779, aug.
ANGÅENDE FÅRS KLIPPANDE.
Ull som spinns hemma bör inte tvättas först, då
det blir sprött. Annat gäller för fabriksspinning.
0401

Att förekomma och utrota hussvamp Utöka gödseltillgången
Anonym
1779, aug
AT FÖREKOMMA OCH UTROTA
HUS-SVAMP
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Husdjur

Anonym
1779, aug.
AT ÖKA GÖDSEL-TILGÅNGEN.

Odling

I närheten av köket gräva gropar och bottna med 0407
gyttja. Däri hälles all slask, som inte djuren kan Med minsta besvär
äta, även saltlake.
tillreda lingonvin
0402

Husdjur

Matberedning

och kostnad

Anonym

1779, aug.
MED MINSTA BESWÄR OCH KOSTNAD AT
Berckenmeyer, B N
TILREDA LINGON-WIN.
1779, aug.
Väl mogna lingon blandas med vatten. Låt stå i 6
AT MED FÖRDEL UPFÖDA KALKONER.
veckor. Silas och blandas med punsch eller vin.
När äggen är kläckta, ges kycklingarna smält smör Slås på buteljer.
med svartpeppar. Sedan gryn med gräslök eller
nässlor. Kalkoner behöver sol.
408
Matberedning

Att med fördel uppföda kalkoner

0403

Matberedning

Att i iskällare längst och säkrast
förvara fågel

Snarast att erfara om brännvin är
fritt från kopparärg
Anonym

1779, aug.
Anonym
SNARAST AT ERFARA OM BRÄNNWIN ÄR
1779, aug.
FRITT FRÅN KOPPAR-ERG.
AT UTI ISKÄLLARE LÄNGST OCH
Ett litet järnstycke nedsänks i brännvinet. Skulle
SÄKRAST FÖRWARA FOGEL.
brännvinet vara förorenat syns det på järnstycket.
Packa fåglarna i drickstunnor med hö. Byt höet
om så behövs. Tunnorna lägges i iskällaren. Fåg0409
Botemedel
larna håller sig friska länge.
0404

Matberednin

Att konservera citronsaft till punsch
Anonym
1779, aug.
AT CONSERVERA CITRON-SAFT TIL
PUNCHE.
Lägg citronerna i en butelj och fyll med arrak. Saf
ten och smaken behålles säkrare, än om man använder olja.

Om fara för hälsan, av vatten, som
förvaras i blykärl
Anonym

1779, aug.
OM FARA FOR HELSAN, AF WATN, SOM
FÖRWARAS I BLY-KÄRIL.
Man har känt till att blykalk är skadligt. Nu har en
fransk greve upptäckt, att vatten ändrar blyet till
blyvitt, vilket är orsaken till förgiftningarna.
0410

0405

Matberedning

Försök att preparera holländsk sill

Botemedel

Medel mot sjöfarandes skörbjugg
Anonym

Anonym
1779, aug.
FÖRSÖK AT PREPARERA HOLLÄNDSK
SILL.
Färsk sillake med luttrad salpeter hälls över fin
sill. Låt stå! Blir som den utländska.

1779, aug.
MEDEL EMOT SIÖFARANDES
SKIÖRBIUGG.
Vetenskapssocieteten i London har anfört ett billigt medel mot skörbjugg. At 2 å 3 potatisar om
dagen.

0406

0411

Odling

Botemedel

Att säden ej må brinna och bliva
ornad

Ett säkert sätt att döda vägglöss

Anonym
1779, aug.
AT SÄDEN EJ MÅ BRINNA OCH BLIFWA
ORNAD.
Små löst knutna kärvar av råghalm ställes i sädes-

1779, aug.
ET SÄKERT SATT AT UTDÖDA
WÄGGLÖSS.
Borra många små hål i en bräda, dock ej rätt igenom. Sätt brädan i sängen, mot sängkläderna. Lös-

Anonym
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sen kryper in i hålen och de slås sedan ut över eld.
De frysa inte ihjäl.
0412

Norrköping: några damer sammansköt 555 Rdl
som hemgift åt 2 dygdiga, flitiga och snälla flickor.

Orter

Väder
Om väderleken och årsväxten, samt 0414
hushållningen i Kinda härad beläget Anmärkningar angående väderleken
för juli 1779
i Linköpings hövdingedöme
Anonym
1779, aug.
BERÄTTELSE OM WÄDERLEKEN OCH
ÅRSVÄXTEN, SAMT HUSHÅLLNINGEN I
KINDA HÄRAD, BELÄGIT UTI LINKÖPINGS HÖFDINGEDÖME, ÅR 1778.
År 1777-1778 var vintern inte så sträng. Frost i
maj. Ganska fin sommar. Ganska god årsväxt. Dåligt fiske. Rådjuren är nästan utdöda. Mindre
mängd säd användes till brännvin. Nöjda kindabor
konstaterar att de fått god skörd i detta missväxtsår.
0413

Berömliga gärningar

Berömliga och glada gärningar till
nyttiga och varaktiga inrättningar i
anledning av kronprinsens födelse
Welin, Joh. Bering, G S
1779, aug.
BERÖMLIGE OCH GLADE GERNINGAR, TIL
NYTTIGA OCH WARAKTIGA INRÄTTNINGAR, I ANLEDNING AF HANS KONGL.
HÖGHET KRONPRINSENS LYCKLIGA OCH
HÖGST HUGNELIGA FÖDELSE. UTDRAG AF
DOMBOKEN, HÅLLEN WID LAGA HÖSTETINGET MED NORA BERGSLAGS HÄRAD I
NORA STAD, DEN 5 NOVEMBER 1778.
Skänktes 250 Rdl till Järnboås församlings fattiga.
400 Rdl i Frösön för en lärartjänst för ståndspersoners barn i vetenskap och språk.
18 soldatbarn i 4-årsåldern får barnhusplats genom tillskott av officerare i Livgardet.
Cornett Bratt har skänkt räntan på 250 silvermynt av ett hemman i Otterstad till en lärartjänst i
kristendom och veterinärkonst.
Kville socken i Bohus läns: sammanskott till att
utdelas till församlingsbo som visat patriotism och
människokärlek.
Skinnskattebergs församling: 10 barn får uppehälle, när de lär sig kristendom.
Steneby församling, ett sockenmagasin.
Staden Åbos hantverkssocietet deltog inte i
lustbarheterna utan sammansköt ett ansenligt belopp till hjälp åt hantverksänkor och barn.
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0415

Ekonomi

Beräkning över inkomst och utgift av
en lantegendom
Anonym
1779, sept
BERÄKNING ÖFWER INKOMST OCH
UTGIFTER AF EN LANDT-EGENDOM
Signaturen bekymrad och villrådig redovisar 1777
års inkomst och utgift på sin gård. 1777 var ett
normalår, medan det 1778 var missväxt. Går-den
ligger i Östergötland och priserna är beräkna-de
efter gängse där. Största utgiftsposten är
tjänstefolket. Han har inte tagit upp tingsfärder,
skjutsar, skallgång, väg- och brobyggnader. Han
har inte under hela året bestått sig med en enda
kopp kaffe. De flesta av lantbruken är i hans situation. Skådepenningar kan uppmuntra dem som arbeta med egna händer, men inte för den som
arbetar med andras.
0416

Växter

Försök till en förbättrad
Pan Svecicus
Tengmalm, Gust.
1779, sept
FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN
SVECICUS
All hushållning, lantskötsel, åkrar, ängar och skogars skötsel beror på naturvetenskapen. Likaså
boskapsskötsel. 1749 utgav Linne en förteckning
på de växter, som antingen ätes eller ratas av djuren. Kalm, Gadd, Bergius och Lostbom har fortsatt detta arbete och förtjänar beröm.
Detta är ett utdrag ur Holmbergs vackra disputation. Åtskilliga växter och deras nytta redovisas.
0417

Redskap

Beskrivning på en till lin och hampas beredning tjänlig stamp och
skäktningsmaskin
Anonym

1779, sept
BESKRIFNING PÅ EN TIL LIN OCH
HAMPAS BEREDNING TIENLIG STAMP
OCH SKÄCKTNINGS-MASKIN
Ritning och beskrivning.
0418
Arbetsmetod

Det är viktigt att utröna om frostnupen säd duger
till utsäde. Ett lakan bredes ut i en så och vatten
slås på. Häll säden försiktigt i kärlet. Den säd som
sjunker är kärnfull och nyttig, medan den som flyter är skadad.
0419

Sätt att pröva utsäde

Husdjur

Utväg att föda svin över vintern i
brist på agnar

Anonym
1779, sept
SÄTT AT PRÖFWA UTSÄDE

Anonym

STAMP- OCH SKÄKTNINGSMASKIN FÖR LIN OCH HAMPA Nr
417
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1779, sept
UTWÄG AT FRAMFÖDA SWIN ÖFWER
WINTERN I BRIST AF AGNAR
Eftersom svin går ute och äter gräs, kom jag att
tänka på att man kunde samla det avfall av hö, som
blir i båsen hos hästar och kor. Jag lade det i vatten
och fick se hur svinen hellre åt det än gröpe av agnar. Grannarna trodde att djuren skulle skada tarmarna av hackelsen, men de äter inte det som
skulle skada dem.
0420

Odling

1779, sept
SÄTT AT FÅ POTATOES, BESKRIFWIT AF
DOCT HUNTER
Häng upp en knippa potatis att torka över vintern.
Tag loss fröna och så dem i en säng i april. När de
är en tum höga täcks de åter med jord, så att
rötterna sprids. Sätt plantorna 6 tum från varandra
och täck ett par gånger med jord. Man får olika frö
på detta sätt. Planterar man bitar av potatis får
man hela tiden samma sort, som efter ett antal år
går ut. Det är inte jorden, som blir utmattad utan
potatisen.

Sätt att få potatis
Anonym
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0421

Växter

Utdrag ur ett brev angående åtskilliga nyttiga och sällsynta växter
Holmberger, Petrus
1779, sept
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
ÅTSKILLIGE NYTTIGE OCH SÄLLSYNTE
WÄXTER
Vid min insamlingsresa av växter blev jag helt
överraskad att finna Genista Anglica vild vid en
havsstrand. Den har aldrig observerats i Sverige.
Cochlearia Officinalis är klibbig och alldeles svart
av mygg, som fastnat på den. Trapa Natan, vattennöten (sjönöten) fanns i Småland. Den är på utgående då den skadas av fiskeredskap. Flera andra
växter redovisas.
0422

Matberedning

En ganska god ättika
Anonym
1779, sept
EN GANSKA GOD ÄTTIKA
Källvatten, honung, vinsten och brännvin ljummas. Ställs i värme och efter 3-4 veckor är jäsning
-en klar.
0423

Matberedning

Svart vinbärsvatten
Anonym
1779, sept
SWART WINBÄRS-WATTEN
Koka vatten och slå på de rensade bären. Björkaska och vinsten befordrar jäsningen. Efter 5 veckor
tappas det på buteljer. Anses av läkare nyttigt.
0424

Kungörelser

Nyttiga författningar
Anonym
1779, sept
NYTTIGA FÖRFATTNINGAR
Regeringen i Mannheim har utfärdat en kungörelse, att skynda att hjälpa den som försöker ta sitt
liv. Den som hjälper, får en belöning, även om han
inte lyckas rädda personen. Den som underlåter att
hjälpa skall få kropps- och penningstraff.
I Paris inrättas en bagarskola.

1779, sept
UNDERRRÄTTELSER ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT
Borgå. Frost i juni skadade säden.
Lund. 3 veckors köld hotar säd och frukt med
missväxt.
Gävle. Stark frost 5-6 juni skadade säden och trädgårdarna. Missväxt befaras.
0426

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1779, sept
MÄRKELIGE HÄNDELSER I NATUREN
Anders Erssons hustru Margareta Larsdotter i
Grangärde har inom 5/4 år fött 5 barn. En son lever. Hon är åter i välsignat tillstånd.
Åskan slog ned i Västlands prästgård utan åskmuller. Åskkulan kom genom köket in i matsalen,
där den kreverade som en bomb mitt över bordet,
där 11 personer åt. Ingen skadades. Stora skador
på huset. Aven i klockargården intill slog åskan
ned. Här åt 6 personer och eldkulan slog sönder
kärlet de åt ur. Endast en hund blev dödad. Tacksägelsetal hölls i kyrkan söndagen efter med tanke
på att 26 personer räddats.
I Frölunda socken, Göteborg blev en dräng
ihjälslagen av åskan, då han fiskade räkor. På
Styrsö slog åskan ned i en stuga. Mannen var på
sjön, och hustrun sjöng just den tionde versen på
psalmen 73.
Den 27 juli slog åskan sönder tornet på domkyrkan i Skara. Elden släcktes av regnet.
Pigan Kerstin Larsdotter som räfsade hö blev
ihjälslagen av åskan. Hon hade ett litet märke på
hjässan och en röd strimma på ryggen.
0427

Orter

Underrättelser angående väderlek
och årsväxt
148 "

Väder

Anmärkningar angående vädret för
augusti 1779
0428

Växter

Försök till förbättrad Pan Svecicus
Tengmalm, Gust.
1779, okt
FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN
SVECICUS
0429

0425

Märkliga händelser

Husdjur

Utdrag ur d'Aubentons anmärkning
om bästa sättet att sköta ullkreatur.
Anonym

1779, okt
UTDRAG AF MONSIEUR D'AUBENTONS
ANMÄRKNING, OM BÄSTA SÄTTET AT
SKÖTA ULL-KREATUR. UPLÄST FÖR K:GL
WETENSK ACAD I PARIS, WID DESS
SAMMANKOMST, D 13 APRIL, 1768
Alla kreatur, som svettas, då de idisslar, blir magra. De förlorar dubbel vätska. Blodet kokar och ullen växer för fort i värmen. Ändå förvarar vi
djuren inomhus. De tål och far väl av köld, regn
och luftens våldsamheter.
Jag har gjort försök och låtit en hjord gå ute på
ett kallt ställe hela året utan något skydd. De lamm
som föddes då är friskare än de, som föddes i fårhus. Även lamm, som var födda i fårhus, mådde

bra av att flyttas utomhus. Hädanefter gör jag inga
försök längre, utan alla mina far skall vistas ute
utan skydd i fortsättningen.
0430

Orter

De Instrumentis Graecorum rusticus
Anonym
1779, okt
DISPUTATION DE INSTRUMENTIS
GRAECORUM RUSTICUS
Hesiodus, vilken Plinius nämner, som den förste
av grekerna, som skriver om åkerbruket och talar
om efterhöstens utmärkta egenskaper, säger att det
är rätta tiden att ta trävirke till redskap. Poe-

DE INSTRUMENTIS GRAECORUM RUSTIKUS - Nr 430

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

149

tens beskrivning hur man skall förfärdiga handkvarnar. Sedan följer en beskrivning av vagn och
plog. Här finns en ritning på dessa ting.
I Uppland träder man åkern, i Småland heter det
rista. I allmänhet ärja. Andra plöjningen kör man
tvärs över åkern. I Uppland säger man sneda, i
Småland tvära. Den sista plöjningen efter sådden,
kallas i Uppland ärja ned säden, i Småland mylla
ned säden. Efter kunde köras med harv. Beskrivning av tillvägagångssättet i Grekland och Italien.
Beskrivning av hur man i Grekland tillverkade
klubbor och hammare. Poeten beskriver plöjarens
arbete, hur han börjar med att be till gudinnan Seres, när han med handen fattar om plogen. Efter
plöjaren kommer en ung gosse och slår sönder de
kokor, som finns kvar med en mullbråka och överhöljer de sädeskorn, som fortfarande syns ovan
jord.

Oland. Frost och regn förstörde nötter och ollon. Svår torka på östra sidan. God havreskörd.
Ganska bra råg och vete.
Lund. Ovanligt god ärtskörd.
0434

Belöningar

För andra tredjedelen innevarande
år har Kungl Patriotiska Sällskapet
utdelat följande hedersbelöningar

Patriotiska Sällskapet
1779, okt
FÖR ANDRA TREDJEDELEN AF
INNEWARANDE ÅR HAR KONGL PATR
SÄLLSKAPET UTDELT FÖLJANDE
HEDERS-BELÖNINGAR
För uppodling och stenmurar samt trädplanteringar har ett trettiotal personer belönats. Ett tjugotal
pigor och drängar med lång och trogen tjänst har
0431
Botemedel belönats. En piga räddades efter drunkning. Man
redogör för hur de nyttiga instrumenterna och beAtt döda och fördriva råttor
skrivningarna av medlen för drunknades räddande
Anonym
börjar spridas. Ännu har dock ingen anmält sig för
1779, okt
den hedersbelöning, som Sällskapet utfärdade reAT DÖDA OCH FÖRDRIFWA RÅTTOR
dan 1776. Belöning för biskötseln har däremot
Man blandar rågmalt med Mercurium Fublimatum kunnat delas ut sedan behöriga bevis kommit in.
och lägger i ett kärl, som ställs där råttorna uppehåller sig.
0435
Väder
0432

Mot vägglöss

Botemedel

Anmärkning angående väderleken
för september 1779

Anonym
0436
Växter
1779, okt
Fortsättning av Pan Svecius
FÖR WÄGGLÖSS
Har flera gånger strukit väggarna i en bondstuga Tengmalm, Gust.
med vitriolvatten och nu är vägglössen försvunna. 1779, nov.
FÖRSTA ARTIKELN. FÖRSÖK TIL EN
0433
Orter FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS. AF PEHR
GUST. TENMALM.
Underrättelser angående väderlek
(Fortsättning). Början i sept.
och årsväxt i landsorterna
Tabeller för olika växters påverkan på kornas förAnonym
måga att ge mjölk och mjölkens kvalitet.
1779, okt
UNDERRÄTTELSER ANGÅENDE
0437
Ekonomi
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXTEN I
Utkast till en allmän lantbruksLANDSORTERNE
Abborfors. Blid vinter, men i maj och juni mycket ordning
frost, vilket skadat rågen. Kymmene älv har stigit Anonym
över sina breddar och tagit med sig vattenverk och
1779, nov.
trädgårdar.
UTKAST TIL EN ALLMÄN LANDT-BRUKS
Torp i Medelpad. God säd.
ORDNING I SWERIGE.
Gävle. Svår nattfrost i början av juni fördärvade Om lantmannens fri- och säkerhet i anseende till
rågen och kryddväxterna. T.o.m lövträd och gran- jords besittning och odlande. Om kungsgårdars
skott fördärvades. Mycket blåst och storm under och boställens allmänna skyldigheter. Om frälsesommaren.
och skatterättigheter och skyldigheter. Om sock150

ne- och stattorpare samt tjänstehjon. Om yppighets hämmande bland allmogen. Om byggnad på
landet. Om hägnad och stängsel. Om kreatur och
deras skötsel. Om åkerredskap. Om åkerns skötsel. Om ängsskötsel och betesmark. Om undervisning, uppmuntran och belöningar samt denna
lantbruksordnings efterlevnad.
0438
Byggnation

1779, nov.
ANDRA ARTIKLEN. NYTT PÅFUND AF
ÄRJSTOCKAR.
Beskrivning av ärjstock med tre plogbillar. Anmärkning från Patriotiska Sällskapet att denna
uppfinning fungerar så som förslagsställaren kapten von Hertell påstår.

Om torps byggande

0440

Anonym

Brev angående stenbrytning

1779, nov.
OM TORPS BYGGNAD.
Baron Falkenberg har byggt ett torp av sten i Södermanland. Pris och beskrivning.

Behm, Joh. Wilh.

0439

Redskap

Nytt påfund av ärjstockar
Anonym

Arbetsmetod

1779, nov.
BREF TIL H. BARON OCH R. AF K.N.W.
ORDEN E. G. OXENSTIERNA. ANGÅENDE
STENBRYTNING.
Att med hjälp av stänger välta stenar. Ritning och
beskrivning av tillvägagångssättet. Om stenarna
är för stora sprängs de med hjälp av eld.

NYTT PÅFUND AV ÄRJSTOCKAR OCH STENBRYTNING - Nr 439 och
440

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

151

0441

Botemedel

Botemedel mot njursten
Anonym
1779, nov.
ET PRÖFWADT BOTEMEDEL EMOT
NJURSTEN.
Att kontinuerligt äta torkade rönnbär, men fråga
en läkare om det kan skada.
0442

Botemedel

Medel mot rödsot
Anonym
1779, nov.
MEDEL MOT RÖDSOT.
Att i början av sjukdomen ta en sked saltlake och
inte dricka på 10-12 timmar. Därefter inta rabarber.
0443

Berömliga gärningar

Berömliga företaganden
Anonym
1779, nov
BERÖMLIGE FÖRETAGANDEN
Vilda folkslag följa farvägen till både lands och
vatten. Tänkande folk har gjort både land och vatten sig underdåniga. Egypten, Kina och Holland
har gjort sig berömt för sina kanaler. Den kostbara
Langwedotska kanalen är snarare ett vedermäle av
träldom. Under vintern har vi i Norden naturliga
broar över alla vatten. Men vi har också höga berg,
som är svåra att komma över. De katolska präster,
som regerat vårt land i 500 år, har gjort sig mer
förtjänta för de broar de byggt, än att ha visat våra
förfäder till himmelen. Deras nit och bekvämlighet har vi att tacka för de förnämsta vägar och genvägar i Sverige. Efter dem är många vägar förbättrade av den glorvördigaste gustavianska familjen. Men mycket återstår. Vägen mellan
Alingsås och Göteborg är brant och besvärlig, men
på grund av kostnaden är inget gjort åt den. Det
småländska järnet, som fraktas där måste antingen ta mindre lass eller fler dragare för att klara
färden. En utmärkt patriot begärde hos Kungl.
Maj:t att för egna medel draga en ny väg här. Hans
Kungl. Maj:t behagade genast med särdeles Nåd
och Bifall tillåta detta patriotiska förslag.
Nya vägen börjades i augusti 1777 och bygges
av allmogen mot betalning. De är ofta hindrade av
sitt arbete på åkern och av oväder. Patrioten är
Claes Alströmer och kostnaden blir minst 20000
daler. Han har uppmuntrat sina grannar kommersrådet Christian Arwidsson, direktören för Ostindiska Kompaniet Jacob von Utfall samt direktör
för manufakturiet i Alingsås Johan Alströmer att
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jämna det återstående av den bergiga Alingsåsvägen.
0444

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1779
0445

Växter

Förslag till en förbättrad
Pan Svecicus
Tengmalm, Gust.
1779, aug.
FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN
SVECICUS.
forts. på artikel 9.
0446

Husdjur

Fårskötseln på Färöarna
Clas Alströmer
1779, dec.
FÅRSKÖTSELN PÅ FÄRÖARNA
Fåren på Öarna Färöe äro halvt förvildade, gå alltid ute, men håller sig på ägarens mark utan
stängsel. Hjordarna blandar sig ej. De förs till platsen som lamm och vaktas så att de hålla sig på rätt
ställe. Som vuxna stannar de där. När snön kommer flockar de ihop sig, blir helt översnöade och
man hittar dem endast på grund av den ånga de avger.
När de skall klippas eller slaktas tar man hundar
till hjälp att driva dem samman. På Söderö är folket bekvämare och använder hästen att samla ihop
djuren. En häst kan ta ett får mellan frambenen och
hålla fast det.
De flesta djuren är vita, men på vissa öar bli de
svarta på grund av havets utdunstning.
Det fanns en lag om fårhållning redan 1040, senare lag 1637.
0447

Husdjur

Att igenkänna får
Clas Alströmer
1779, dec.
AT IGENKÄNNA FÅR.
Två vittnen bör finnas, när man tar ut sina omärkta
djur till slakt.
0448

Om man jagar får i rätten
Clas Alströmer
1779, dec.
OM MAN JAGAR FÅR I RÄTTEN.

Husdjur

Rätten = inhängnad
Bötesbelopp om någon går in i en annans hage och
gör skada.
0449

1779, dec.
HURULEDES MAN I ANNANS HAGE GÅ
SKAL.
Böter om får går över gränsen till annans hage.

Husdjur

Om fårs bortskaffande som olovligen kommit in på annans mark

0455

Clas Alströmer
1779, dec.
OM FÅRS BORTSKAFFANDE, SOM
OLOFLIGEN KOMIT PÅ ANNANS MARK.
Bestämda regler för att lösa tvister om far kommer
in på annans mark.

Clas Alströmer
1779, dec.
AT TÄMJA FÅR.
Ahlströmer redovisar försök att ha far ute under
vintern. Han varnar för värme, som skadar faren.
En utredning om feldatering av Parlagen (Göide-Brefwer).
Senare datering.

0450

Husdjur

Husdjur

Att tämja får

Om vilda får

0456
Växter
Clas Alströmer
Om rotympning
1779, dec.
Anonym
OM WILDA FÅR.
Om man äger vilda får tillsammans, och den ene 1779, dec.
vill göra dem tama men inte den andre, vinner den OM ROTYMPNING.
som vill göra fåren tama.
Ett engelskt sätt att ympa som är snabbare än det
vanliga. På våren skär man en kvist och samman0451
Husdjur fogar med en rotbit, som man också skurit loss.
Roten sättes ned lodrätt i bördig jord. Efter bara ett
Om någon går ensam i en annans
par år kan man plantera det nya trädet, sedan man
hage
skurit bort den gamla roten. Metoden är så enkel
att även torpare och inhyseshjon kan klara det.
Clas Alströmer
1779, dec.
Matberedning
OM NÅGON GÅR ENSAM I ANNANS HAGE. 0457
Märker någon får han inte äger skall han böta.
Att koka välling av mesost, grädda
0452

Husdjur

Om hundar
Clas Alströmer
1779, dec.
OM HUNDAR.
Om hund skadar annans far ges jämngott rar igen.
0453

Husdjur

Om fimpt eller förbud för får
Clas Alströmer
1779, dec.
OM FIMPT ELLER FÖRBUD PÅ FÅR.
Tre olika förbud redovisas då djuret skall vara
borta ur annans hage.
0454

Husdjur

Huru man i annans hage gå skall

bröd i pannor och erhålla smör vid
ystning
Anonym
1779, dec.
AT KOKA WÄLLING AF MISSOST, GRÄDDA
BRÖD I PANNOR OCH ERHÅLLA SMÖR
WID YSTNING.
Riv mesost och slå på kokande mjölk. Denna välling överträffar t.o.m. choklad. Gör henne ännu
bättre genom att tillsätta några droppar rosenvatten.
Häll degen i en panna. Täck med en plåt på vilken är en eld. Gräddas snabbt och bevarar både det
spiritueusa och det molatila, så att det blir mer välsmakande än annat bröd.
Plockostar skäres i strimlor och täcks med kokande vatten. När det lupit samman tages det upp
och hanteras på vanligt sätt. Vattnet ställs att svalna. Då bildas en oljig hinna, som skummas och
omröres. Blir som smör.
Plockostar är små ostar, som görs när man har
små kvantiteter mjölk. De saltas och när man fått
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tillräckligt många plockas de sönder och bereds
till vanlig ost. Prästerskapet, särskilt i Västergötland där man har ont om bete, får sådana ostar i
tionde.
0458

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1779, dec.
MÄRKELIGE HÄNDELSER I NATUREN. Svår
storm i slutet av april 1779 i Lund. En liten gosse
blåste ned i en damm och drunknade.
En bondhustru, 52 år gammal, har nedkommit
med en son. Mannen är 64 år.
Svåra åskväder i augusti i Boråstrakten. Blixten
slog ned i ett hus där 14 personer satt och åt. En
man dödades.
27 juli slog blixten ned i kyrkspiran på Skara
domkyrka. Spiran förstördes. Orkanvindar.
Den 7 augusti föll i Sibodal hagel stora som
hönsägg. Säden skadades och folket suckar över
den hungersnöd som nu hotar dem.
Den 10 augusti föll hagel stora som orrägg över
Vemdalen. 500 fönster slogs ut och säden förstördes. Dock klarade kyrkfönstren sig.
24 augusti inträffade ett jordskalv i Skara.
24 augusti hördes i Dartorp en våldsam knall i
luften. Den hördes 3 mil runtom. Någon hade sett
en eldkula med svans krevera. Det mycket varma
vädret byttes i frost.
Samma dag syntes en eldkula nära Jönköping.
Man befarade att kruthuset vid Huskvarna hade
sprungit i luften.
Även i Jämtland föll en eldkula ned i Storsjön
samma dag.
I Blekinge finns ett plommonträd, som blommat två gånger i år och givit frukt två gånger.
0459

Byggnation

Sammandrag över kronolänsmännens ingivna förteckningar på lagda
stengärdsgårdar år 1779
Anonym
1779, dec.
SAMMANDRAG ÖFWER KRONOLÄNSMÄNNENS INGIFNE FÖRTECKNINGAR PÅ LAGDE STENGÄRDESGÅRDAR, ÅR 1779.
I Göinge härad byggdes 10748 famnar stengärdsgård år 1779.
0460

Nyttiga påfund
Anonym
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Nyttiga påfund

1779, dec.
NYTTIGA PÅFUND.
Hr Cullander har lämnat modell till en sädesrensare av enkel modell. Patriotiska Sällskapet tilldelade honom den större skådepenningen i silver.
Timmermannen Hedvall har uppfunnit en mjöloch grynsikt som fästes på handkvarnen och nyttjas med samma rörelse. Han erhöll den vanliga silverskeden.
0461

Folkmängd

Underrättelse angående födda och
döda i Skara stift
Anonym
1779, dec.
UNDERRÄTTELSE ANGÅENDE FÖDDE
OCH DÖDE I SKARA STIFT.
Ur Tabellverket 1778 i Skara stift.
- Födda 5852. 139 hustrur födde tvillingar, och en
trillingar.
- Döda 3768. 23 personer över 90 år och 3 över
100.
- Barnsjukdomar: koppor, mässling och kikhosta.
En kvinna födde två flickor med sammanväxta
magar och utan liv.
0462

Väder

Angående väderleken för november
1779
0463

Växter

Försök till förbättrad Pan Svecicus
Tengmalm, Gust.
1780, jan
FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN
SVECICUS
0464

Redskap

Utkast till kunskap om svenska
lantmannaredskap
Anonym
1780, jan
UTKAST TIL KUNSKAP OM SWENSKE
LANDTMANNA REDSKAPER
Har man sämre redskap blir arbetet sämre och mer
tröttande. Det är märkligt, att åkerbruksredskap är
olika över landet. Andra arbetsredskap ser lika ut
över hela världen.
Bergsmannen, manufakturisten, fabrikören och
hantverkaren lär inte sina yrken i fosterbygden,
utan besöker ofta flera ställen och ser förbättrade

redskap och arbetsmetoder. Lantmannen går vid
sin torva och far inget att jämföra med.
Det är en sak att använda ett redskap än att tillverka det. Åkerbrukaren måste ofta klåpa även
med tillverkningen. Det vore önskvärt att i riket
inrättades smedjor, som tillverkade goda åkerbruksredskap.
Patriotiska Sällskapet har nu inrättat en modellkammare, där man kan bese och få beskrivningar
av olika redskap. De har också utdelat belöningar
till dem, som förbättrat redskap, och Hushållnings
Journalen har flera gånger tryckt ritningar och beskrivningar. Flera professorer har inlämnat artiklar om redskap, särskilt har Lostboms varit
utförliga. I fortsättningen kommer i varje Journal
någon artikel att införas.
0465

Redskap

Vördsamt memorial
Lostbom, Johan
1780, jan
WÖRDSAMT MEMORIAL
Ett lexikon över redskap, som finns i flera andra
länder vore önskvärt. Nu finns i Sverige i Vetenskapsakademiens Handlingar beskrivningar av en
del och hos professor oekonomie i Uppsala en del
modeller men ingen förteckning. Många ritningar
och beskrivningar har aldrig prövats i praktiken.
Det borde inrättas ett laboratorium mekanikum för
att smideskonsten skulle kunna övas. Där skulle
också teoretisk undervisning ges. Lärarna skulle
vara befriade från allt tvång och äga frihet för
utskylder. De skulle också fa resa för att lära mer.
All undervisning och alla skrifter skall vara på
svenska.
Jag har till Patriotiska Sällskapet överlämnat en
beskrivning av de i landsorten förekommande
åkerbruksredskapen, byggnader, möbler och hushållssaker. Förteckning på redskap utan beskrivning. Ritningar på en del redskap.
0466

Odling

Observationer över rön och försök
med in- och utländska höfröslag
år 1779
Jörlin, Engelberth
1780, jan
OBSERVATIONER ÖFWER RÖN OCH
FÖRSÖK MED IN-OCH UTLÄNDSKA
HÖFRÖSLAG, FÖR ÅR 1779, ELLER ANDRA
ÅRET EFTER SÅNINGEN
Redovisas hur 23 olika gräs har utvecklats sedan
de provsåddes 1779.

0467

Odling

Brev från Oxenstierna till Kungl
Patriotiska Sällskapets förste sekreterare angående fyra torpare som börjat med artificiell äng
Oxenstierna, E
1780, jan
BREF IFRÅN HERR BARON OCH RIDDAREN
E G OXENSTIERNA TIL KONGL
PARTIOTISKA SÄLLSKAPETS FÖRSTA
SECRETERARE, ANG FYRA TORPARE SOM
BÖRJAT MED ARTIFICIELL ÄNG
Fyra torpare på en gård i Uppland, har utan att ha
läst de många tryckta skrifter om ängsodling, ändå
anlagt artificiell äng. De har till uppmuntran fått
låna oxar och plogar och haft sin husbonde som
förebild. De har inte ens läst den skriften om ängsodling, som Patriotiska Sällskapet så ädelmodigt
utdelat till alla sockenkyrkor.
0468

Belöningar

Hedersbelöningar utdelade av
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1780, jan
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, FÖR
SISTA TREDJEDELEN AV FÖRBIGÅENDE
ÅR
För uppodling, stenmursbyggnation, trädplantering och långvarig tjänst har ett stor antal personer
hedrats. En för att ha räddat 3 barn att innebrännas
vid eldsvåda, en för att han räddat en person och
hans hästar från att drunkna.
0469

Orter

Åtskillige anmärkningar angående
väderleken från orterna
Anonym
1780, jan
ÅTSKILLIGE ANMÄRKNINGAR
ANGÅENDE WÄDERLEKEN IFRÅN
ORTERNE
Någon tror sig kunna spå vintervädret med hjälp
av sommarvädret.
Oväder i Helsingfors 17-18 december Den 23 steg
vattnet och skadade salt, som förvarades vid
Skeppsbron.
Gott bärgningsväder i Östergötland.
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0470

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1779
0471

Växter

Försök till en förbättrad
Pan Svecicus

0475

Tengmalm, Gust.
1780, febr.
FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRAD PAN
SVECICUS.
Fortsättning från 9 och 34.
0472

Lostbom, Johan

Ekonomi

Anonym
1780, febr.
ANMÄRKNING ÖFWER EN I JOURNALEN
TRYCKT BERÄKNING ÖFWER INKOMST
OCH UTGIFT AF EN LANDTEGENDOM.
Granskning av räkenskaperna och förlusterna vid
en gård, som drivs av en ståndsperson och sköts av
tjänstefolk. Påpekas diverse felräkningar och beräknas att om gården skulle skötas av en bonde
skulle driften förbilligas. Jämförelse med en gård i
Flandern som ger mycket mer i avkastning. Det
betecknas alltså som en gåta, varför gården i Östergötland inte bär sig.

0476

Odling

Att plantera vide till tunnband
Sehman, Thomas Bergius
780, febr.
AT PLANTERA OCH ANSA WIDE TIL
TUNNEBAND.
Råd om hur man skall plantera vide, som skall användas till tunnband. Man stryker hela tiden av
skotten utom i toppen och böjer dem. För att inte
stormen skall skada, slår man ett band runt flera
kvistar och böjer dem samtidigt.
0477

Ulfström, Joh.
1780, febr.
TANKAR OM ELDSLÄCKNING I
STOCKHOLM OCH FLERA STÄDER I
RIKET.
Många svåra eldsvådor har inträffat i Stockholm
och andra städer. Det är inte bristen på vatten, som
gör att släckningsarbetet blir meningslöst, utan
sättet att fa fram vatten till brandplatsen. Det borde inrättas en maskinell anordning för att föra
fram tillräckligt med vatten.
Djur

Om mullvadars avhållande från träd
Bergnehr, Lars
1780, febr.
OM MULLWADARS AFHÅLLANDE IFRÅN
AT GÖRA SKADA PÅ TRAN.
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1780, febr.
UTKAST TIL KUNSKAP OM SWENSKA
LANDTMANNA REDSKAPER.
Beskrivning av olika plogar som användes i skilda
delar av Sverige. Modeller finns av Södra Helsinglands Drätt med järnkedjor och krok av trä.
Södra Möres Harfdrätt. Ölands Norra Mots. Gottlands med linor etc.

Eld

Tankar om eldsläckning

0474

Redskap

Utkast till kunskapen om lantmannaredskap

Anmärkning över en i Journalen
tryckt beräkning över inkomst och
utgift av en lantegendom

0473

Mullvadar gör stor skada på trädplanteringar och
äter upp barken. Försök med gödsel, svavel, krut,
glas, kräftor eller fiskrens har ingen effekt. Det
bästa är att använda garvarbark.
Råttor som äter av barken på träden under snön
är ett annat problem, som löses genom att man
trampar till snön hårt runt träden.

Växter

Anmärkning angående vildsenap
och åkerkål
Anonym
1780, febr.
ANMÄRKNING ANGÅENDE WILDSENAP
OCH ÅKERKÅL.
Att sålla säden i sådan harpa att ogräset skiljs ifrån
samt att på hösten skära av stjälken. Roten kommer att ruttna under vintern. Vildsenap anses vara
ett av de mest svårutrotade ogräsen.
0478

Botemedel

Bot för kontrakte lemmar
(lemmar med kramp)
Anonym
1780, febr.
BOT FÖR CONTRACTE LEMMAR.

Under juni månad gräves den kontrakterade lemmen ned i en gödselstack och hålles där i 12 timmar. Så fort den upptages, strykes den med olja
och viras in i en handduk. Inkommen i huset tvättas den med ett kok av söttuppor, rosmarin, gråbo
och lavendel.
Under tiden i gödselstacken kan äggöl, kallskål
och vinsoppa intagas. Skulle kuren inte hjälpa göres den om nästa år.
0479

Husdjur

Om svinkreaturs framfödande över
vintern
Anonym
1780, febr.
OM SWINKREATURS FRAMFÖDANDE
ÖFWER WINTERN.
Vid midsommartiden samlas kvistar av albuskar,
som torkas och blandas med agnar för att dryga ut
fodret. På sommaren hålles svinen i en inhägnad,
så att de inte kan springa fläsket av sig. Dessutom
kan man då ta vara på gödseln.
Artikeln insänd av signaturen "Hushållare äfven i det lilla".

I Arbrå socken gjordes ett sammanskott till en
inrättning för fattiga barns undervisning i kristendom. Dessutom anslogs medel till en fond för
koppympningens befrämjande.
I Stockholm inrättades en virkestork, som skall
betjäna snickarna i trakten med torrt virke av allehanda slag.
0482

Kungörelse angående berättelser om
gjorda försök i lantbruket
Patriotiska Sällskapet
1780, febr.
KUNGÖRELSE ANGÅENDE BERÄTTELSER
OM GJORDE FÖRSÖK I LANDTBRUKET.
Kungl. Patriotiska Sällskapet uppmanar att insända beprövade försök till lantbrukets gagn. Meningen är att så småningom ge ut dessa i skrift.
0483

Nyttiga påfund

Underrättelse hur man skall skaffa
förråd på nöthår och skinto
Berckenmeyer, B N
1780, febr.
UNDERRÄTTELSE HURU MAN ICKE
ALLENAST KAN FÖRSKAFFA ET BÄTTRE,
UTAN ÄFWEN YMNOGARE FÖRRÅD PÅ
NÖTHÅR OCH SÅ KALLAT SKINTO.
Nöthår är mycket begärligt av allmogen men en
bristvara, som ofta måste köpas utifrån. Om man
tillhåller pigorna att varje morgon med en styv
karda borsta kreaturen kan mycket nöthår eller
skinto samlas.
För att pigorna skall göra ett bra arbete föreslås,
att de får del av håret och på så sätt kan göra en inkomst för egen del.
0481

Berömliga gärningar

Berömliga företagandes
Anonym
1780, febr.
BERÖMLIGE FÖRETAGANDE.
Brukspatron Leonard Magnus Uggla har på egen
bekostnad öppnat en vattenväg från Upperuds
bruk till segelleden i Vänern. Han har dessutom
byggt ett magasin och en väg för att underlätta
godstrafiken vid bruket.

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1780
0484

0480

Kungörelser

Hushållning

Om rikets skada av salpetersjuderier
Anonym
1780, mars
OM RIKETS SKADA AF
SALTPETER-SJUDERIER
Redan för 70 år sedan, när sjudare ville koka salpeter på Strömsholm och Kungsör, menade riksrådet Tessin, att det skulle skada husen och kosta
mer än vad salpetern vore värd. Även Hårleman
säger 1749 att salpetersjudningen är skadlig för
landet. Man kan jämföra med de misslyckade saltsjuderierna, som tidigare fanns i bl.a. Bohuslän.
Skogen blev helt fördärvad. Alla länder har något,
som är bättre och rikligare än andra. Skaparen har
menat, att länderna genom att köpa och sälja till
varandra får kommunikation. Länderna kring Medelhavet har ju sitt salta vatten, som de med enkla
medel kan utvinna salt ur.
Visserligen kan vi med mycket arbete och vedbrand frambringa litet salpeter, men Ostindien säljer till mindre kostnad. Den viktigaste skadan är,
att gödseln försvinner från åkern. Nu far vi lov att
köpa säd utifrån, därför att våra magra åkrar inte
kan producera tillräckligt.
Enligt all byggnadskonst skall hus byggas på
fast grund. Nu är salpetersjudaren enligt lag tillåten att gräva under husen, ibland så mycket att de
sjunker och syllarna blir liggande på marken.
Denna massa blandas med vatten och blir stående
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i kar i huset, spridande mögel på säden, som med
möda torkats.
De största orättvisor uppdagas också. Den bonde som har god jord men ingen skog, slipper salpetertillverkningen på sin egendom. Den som har
mager jord, men skog, tvingas delta.
På danska tiden visste våra sydligaste provinser
inte vad salpetersjudning var och hade de finaste
skogar. Knappt blivet svensk egendom förstördes
de, då 1664 års förordningen om salpetersjuderierna infördes.
På orter med mycket skog skulle salpetersjuderier anläggas och metoden genomföras med minsta möjliga vedanvändning.
0485

Odling

Avhandling om gårdsjournaler
Apelblad, J
1780, mars
AFHANDLING OM GÅRDS-JOURNALER
På varje egendom borde finnas en gårdsjournal,
där all odling och alla försök beskrivs. Detta vore
vid ombyte av ägare av största vikt, då den tillträdande fick veta allt om sin gård. Detta bör gälla de
egendomar, som säljs och inte ärvs.
0486

Odling

Berättelse om gjorda försök med såning av väppling och andra
gräsfrön
Åslander, E. Ersson, J.
1780, mars
BERÄTTELSE OM GJORDE FÖRSÖK MED
SÅNING AF WÄPLINGS OCH ANDRA
GRÄSFRÖN
Patriotiska Sällskapet har pläderat för artificiella
ängar. Jag har gjort vissa försök. Jag sådde havre
och väppling med god förtjänst. I en beteshage,
där det syntes spår av gamla åkrar, men ingen
minns när de brukades, sådde jag också väppling
och havre efter att ha plöjt och gödslat. Detta utländska frö kanske inte tålde svenska vintern. Det
kom inte upp.
Tidigare har jag torkat på hässjor, men det har
inte blivit bra. Nu slår jag tidigt på morgonen, vän
-der gräset ett par gånger under dagen och sätter
på kvällen upp i volmar. Nästa dag likadant och
se-dan inkört.
0487

Orter
Anonym
1780, mars
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Orter

Lund. Här såddes en besvärlig åker med Alpercurus med gott resultat.
Penningby. Luzern och St Foin har inte lyckats,
däremot rajgräs, klöver och frommental.
Orebro. Frommentalsfröet jag köpte från Patr.
Sällskapet kom inte förrän på midsommarafton.
Såddes strax och kom upp trots torka. Ett gott frö.
0488

Arbetsmetod

Försöksprojekt till sädesaxens jämnande vid skärningen på åkern, innan depå maskin avskäras att falla i
säcken
Norberg, Jonas
1780, mars
FÖRSÖKNINGSPROJEKT TILL
SÄDESAXENS JÄMNANDE WID
SKÄRNINGEN PÅ ÅKERN, INNAN DE PÅ
MACHINEN AFSKÄRES AT FALLA I
SÄCKEN
För femton år sedan gjordes på begäran en
maskin, som skär av sädesaxen. Den finns till beskådande på Modellkammaren i Stockholm.
Försök gjordes, men då säden var slagen med
lie, blev axens höjd ojämna och det tog tid att lägga dem tillrätta. Jag har prövat att slå med skära
och då kommer axen jämnare. Då kan axen skäras
av med maskin. Maskinen finns med ritning och
beskrivning, men ännu behövs mer tankar hur
man skall fa axen jämna, innan de klipps av.
0489

Hushållning

Brev angående svamp, och åkerns
gödning
Anonym
1780, mars
BREF ANGÅENDE SWAMP OCH ÅKERNS
GÖDNING
Salt rekommenderas mot svamp under golvet.
Samma nytta gör gråkalk. Beskrivning hur man
göder åkern på Öland.
0490

Matberedning

Att göra kärnmjölksost
Anonym
1780, mars
AT GÖRA TJÄRNMJÖLKS-OST
Söt mjölk värmes svagt och blandas med kärnmjölk och löpe. Ostmassan kramas i en korg. Korgen med osten ställs i en bytta med saltvatten ett
dygn. Den ätes efter 1/2 år. Jäser den sticker man
i den med en strumpsticka. Spricker den, lagas den
med en blandning av smör och riven ost.
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0491

Orter

Anteckningar angående folknumren,
väderlek och årsväxt
Anonym
1780, mars
ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLKNUMMERN, WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
WARU-PRISER
Folkmängden i flera städer, minskning.
Laholm. Åskväder under julen.
Ostra Härad, Jönköpings län. Koppor som varit
dödande. Dåligt före på vägarna under vintern.
Tobaken har gått till.
Karlstad. Mycket snö. Liten jordbävning den 21
december i Lungsunds socken.
Elfdahls härad i Värmland. Näringarna har lidit
i denna magra ort i vinter, då snön varit för djup
och lös för körningar. Här begärdes på 1600-talet
att få anlägga bruk för att kunna förtjäna till sina
kronoutskylder.

Kyrkoherden rekommenderar ett medel för den
som förfrusit. Att ånga lemmen över hönsträck
uppkokt i vatten.
Järvsö. Alla strömmar, brunnar och bäckar har
inte varit så uttorkade på 100 år.
Falun. Sträng vinter. Tjälen gjorde att vägarna
blev gropiga och svåra.
0492

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungl Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1780, mars
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Fyra inkomna tävlingsbidrag har belönats. Magister Jörlin för artificiella ängar, sekreterare Bergner, som samlat och sålt och odlat Linnes höfrö,
inspektor Åhslander för odling av treffel och
Enander för frösåning.
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0493

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari 1780
Dåligt före med mycket lös snö.
0494

Redskap

Utkast till kunskap om lantmannaredskap
Lostbom, Johan
1780, april.
UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM
SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER.
OM PLOGAR I ALMÄNHET.
Beskrivningar av plogar av professor Lostbom.
0495

Arbetsmetod

Redovisas mått, vikt och mätning av säden beroende på om det gäller ny eller gammal säd.
0498

Redskap

Påfund av en renrensare med
anmärkning därom
Mozelius, Fredric
1780, april.
PÅFUND AF EN REN-RENSARE.
Beskrivning av en rensanordning att användas på
åkerrenen.
Kritik av anordningen av Fredric Moselius.
Försvar mot anmärkningarna av upphovsmannen.
0499

Redskap

Beskrivning på en renplog

Anonym
1780, april.
ANMÄRKNING ANGÅENDE PLÅTSMIDE.
Vid Rockhammars bruk inrättades en smidesugn,
som används istället för härd. Resultatet blev gott
och med viss skogsbesparing.

Lostbom, Johan
1780, april.
BESKRIFNING PÅ EN REN-PLOG, DESS
BRUK OCH NYTTA: INSÄND AF HERR
PROFESSOREN DOCTOR LOSTBOM.
Beskrivning av en renplog av professor Lostbom.
Aven ritning. Plogen används i stället för skovel,
när man skall rensa dikesrenarna.

0496

0500

Anmärkning angående plåtsmide

Arbetsmetod

Underrättelse om takskifferbrotten i
Värmland
Ekman, And.
1780, april.
UNDERRÄTTELSE OM TAKSKIFFERBROTTEN I WERMELAND, TOSSE HÄRAD
OCH GLAVA SOCKEN PÅ BRÅNE OCH
RUDS HEMMANS ÄGOR BELÄGNE.
Man har börjat bryta skiffer och tillverka takpannor i Glava socken. Skiffern är av god kvalitet och
brinner inte, varför den är lämplig som takbeläggning. Den huggs med en vass kniv till lagom
stycken, som sedan spikas på ungefär som tegelpannor. Försök pågår att hitta ett cement som
skulle kunna kitta ihop pannorna kant i kant, vilket skulle ge helt släta tak.
De tegelbruksägare som i tidningarna kritiserat
takbeläggning av skiffer, bör man inte bry sig om.
0497

Ekonomi

Orter

Anteckningar rörande väderlek, årsväxt och hushållning i Ostergötland
Anonym
1780, april.
ANTECKNINGAR RÖRANDE WÄDERLEK,
ÅRSWÄXT OCH HUSHÅLLNING, I KINDA
HÄRAD OCH ÖSTERGÖTLAND, ÅR 1779.
Frost och mildväder ömsom i Kinda socken. Svårt
att få timret ur skogen. Dålig höskörd. Svåra
skogseldar och intet vatten fanns i kärren att
släcka med. Hösten med vackert väder. Bättre
mulbete än i somras.
Redovisning av varupriser vid olika marknader.
0501

Väder

Anmärkningar för väderleken för
mars 1780
0502

Redskap

Anmärkning angående säds mätning Utkast till kunskap i synnerhet om
och vikt
svenska lantmannaredskap
Anonym
1780, april.
ANMÄRKNING ANGÅENDE SÄDS
MÄTNING OCH WIGT.
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Lostbom, Johan
1780, maj
UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM
SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER

1780, maj
BERÄTTELSE, HURU MED KLÖVER-SÄDET
WID KAFLÅS FÖRFARES, I ANSEENDE TIL
UTSÄDE, HÖ- OCH FRÖBERGNING SAMT
FRÖ-RENSNING
Klöver eller tysk väppling, som den också kallas
är utomordentligt bra vid cirkulationsbruk och
lämnar jorden förbättrad. Beskrivning hur klövern
sås. Den bärgas, när de första blommorna gått i
blom. Den ligger ett par dygn på marken och
hässjas. Klövern blandas med stan, havre eller annan småhalm. Kan bärgas upp till tre gånger. Då
klövern under torkningen inte tål vatten fordrar
den mycket arbete. Bärgning av frö sker, när de är
mogna.
Fröklövern tröskas flera gånger och kastas
emellan och drivs slutligen genom dammkvarn. Ju
senare på våren man rensar fröna dess bättre.
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0504

Matberedning

Försök att tillverka sirap av rödbetsoch morotssaft
Benignus
1780, maj
FÖRSÖK AT TILLWERKA SIRUP AF
RÖDBETE- OCH MOROTE- SAFT
Rötterna rives på järn och stampas till mos. Pressas i en linnepåse. Vatten hälles på och ny stampning och pressning. Efter ett par dagar kokades
saften på svag eld. Redogörelse för kostnad att
tillreda sirapen och önskan att någon ville göra
flera kalkyler och experiment.
0505
Beskrivning av Bohuslänska plogen och Uppländska plogen. I Uppland används numera baron
Gripenstedts plog. Han har tagit modellen efter
Västmanländska plogen och Närkesplogen. Den
finns beskriven i Vetenskapsakademiens handlingar 1775. Beskriven även här. I Uppland används också en lätt och behändig plog benämnd
Kopparbergs plog.
Värmlands, Vadsbohärads och Västmanlands
stockplogar är beskrivna.

Redskap

Beskrivning på en stenhävare
Bennet Stephan
1780, maj
BESKRIFNING PÅ EN STENHÄFWARE
Ritning och beskrivning av en maskin, som används att häva stenar och stora stubbar.
0506

Redskap

Beskrivning på en renrensare
0503

Odling

Berättelse hur med klöversädet vid
Kaflås förfares, i anseende till utsäde, hö- och fröbärgning samt frörensning
Essen, S U von

Flodelius, Johan
1780, maj
BESKRIFNING PÅ EN REN-RENSARE
Beskrivning av detta instrument, som liknar en
vanlig enbetsträdesårder.
0507

Botemedel

Huskur mot förkylning
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1780, maj
TILLLÄGG WID DEN, UTI KONGL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR
FEBRUARI MÅNAD 1780, INFÖRDA
BESKRIFNING OM WIDES PLANTERANDE TIL TUNNBAND
Det är viktigt, att de beskrivningar som trycks är
fullständiga och utan misstag. I länder, där planteringar av vide drivs som näring, klyvs aldrig plantorna. Plantorna skall stå tätare än författaren
beskriver. Annars blir de inte tillräckligt långa och
kvistfria. Man behöver inte heller slå tunnband
omkring varje skott. Hela huvudet av skottet huggs
av andra våren och planteras. Då blir de nya skotten
starka eftersom de inte behöver rota sig.
Tre sorters pil finns. Den tyska, svenska hjälster
eller bomullsträdet. Kallas även rödpil. Den tredje
är ren pil. Man skall akta sig för den sköra pilen,
likaså för den vita. Varken sälg eller poppelvide
duger till tunnband.
0509

Nyttiga påfund

Sätt att göra gärdsgårdsstörar av
gran och tall mera varaktiga
Bjerkander, Clas
1780, maj
SÄTT AT GÖRA GÄRDSLESTÖRAR AF
GRAN OCH TALL MERA WARACKTIGE Man
barkar störens nedersta del. Där kådan är mest,
1780, maj
sätts den vid jordytan. Då skyddar kådan, och
HUS-CUR EMOT FÖRKYLNING
stören påverkas inte av vatten. Detta är sagt om
Frostskada botas med svingalla, som torkats i ta- små träd, men kan användas om stora, som skall
ket och sönderskärs och kokas i mjölk till en väl- användas till stolpar.
ling, som smörjes på skadan.
Genom att tugga ärter varje kväll och lägga på
0510
Hushållning
frostskadade fingrar, botades de efter ett halvår.
Genomfrusen hästträck lägges var halvtimma Utdrag ur ett brev i åtskilliga huspå det frostskadade stället och efter 8-9 timmar är hållningsämnen daterat Orebro den
skadan botad. Om det bildats sår, som börjat rutt- 22 januari 1780
na, läggs svin- eller oxgalla på. Denna metod för- Anonym
klaras av att hästgödseln är kallare än is och alltså
därför starkast att utdraga kölden ur förfrusna 1780, maj
UTDRAG AF ET BREF I ÅTSKILLIGA
lämmar.
Jag har prövat på en ung man, vars stortå var HUSHÅLLNINGS-ÄMNEN DAT. ÖREBRO D.
förfrusen. Efter en tid svullnade och blånade benet 22 JAN 1780
och fältskär eftersändes att amputera det. Denna Man befarar missväxt i år. Det är gruvligt mycket
metod räddade honom och efter 8-9 timmar var snö och ingen tjäle. Jag har rensat bort tranärter
från rågen genom att sätta två bräder mot varandra
benet som vanligt.
så tätt, att rågen runnit emellan, men inte ärterna.
Jag har fått ägg i julveckan genom att leda vär0508
Odling
me till hönshuset från drängkammaren, som ligger
Tillägg till den införda beskrivning- intill.
en om att plantera vide
Jag hade en kakelugn, som osade alldeles förskräckligt. Många orsaker diskuterades, innan den
Anonym
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rätta infanns sig. Spjället flyttades, så att kalluften
inte fick så lång väg att gå.

0515

Redskap

Om plogar av särskilt slag

Lostbom, Johan
1780, juni.
Anteckningar angående handeln
UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM
Anonym
SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER.
OM PLOGAR AF SÄRSKILDTE SLAG.
1780, maj
ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDELEN Herr Lostbom beskriver olika plogar:
Från Göteborg utskeppades till utlandet bl.a. finaDalplogen
re järn, stål, rökt sill, myntade kopparplåtar, spik,
Finska gaffelplogen
alun, kanonkulor, krut, tunnor, tjära och hattar.
Gästriklands fotplog
Vid marknaden i Kristinehamn blev allt järn
Gästriklands stockplog
uppköpt.
Hälsinglands plog
Jämtlands plog
Närkes plog
0512
Märkliga händelser
Södermanlands plog
0511

Ekonomi

Märkliga händelser i naturen

Anonym
1780, maj
MÄRKLIGE HÄNDELSER I NATUREN
Flottholmen i sjön Ralongen steg upp ur sjön och
syntes över vattnet i två månader, innan den åter
sjönk. Vid Gustaf III förbiresa, då han skulle möta
sin brud Sophia Magdalena, uppsteg denna ö.
I Uppsala har varit ovanligt mycket snö. När
den smälte orsakade den översvämning av Uppsala å, där den rinner genom staden. Ulfwa sågkvarn
följde med vattenmassorna. Flera hus hade vatten
till fönstren och trädgårdar ödelades. Dock saknas
ingen människa, men skadan beräknas till 2000
dalers värde.
0513

Matberedning

Anmärkning om brännvin
Anonym
1780, maj
ANMÄRKNING OM BRÄNNWIN
Brännvin har blivit en nödvändighetsvara och befinns gott och hälsosamt. Dock far inte alun användas istället för jäst, och slangarna måste rengöras efter bränningen. Man borde avsluta bränningen med att fylla pannan med vatten och bränna. Slangarna borde också göras raka, så att de
lättare kan rensas. Om någon kunde bevisa att
pannor av tackjärn och stångjärn vore nyttigare
för hälsan, skulle han göra landet en stor tjänst.
0514

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april 1780
Det hopp man gjorde sig om tidig vår, slog helt fel.
April har varit kulen.

0516

Matberedning

Försök med humle till brygd
Afzelius, Joh.
1780, juni.
FÖRSÖK MED HUMLE TIL BRYGD.
Försök att med stor besparing av humle göra torkade kakor av densamma. Förslagsställaren skick
-ar med två flaskor av ett humlekok, så att de som
kan brygga skall få göra experiment.
0517

Redskap

Underrättelser om renplogsmodellen
Anonym
1778, juni.
UNDERRÄTTELSER WID RENPLOGS
MODELLEN.
Inspektor Lindfors på Vängsjöbergs säteri i Gottröra anmäler en ny modell till renplog.
0518

Orter

Nyttiga författningar och företaganden
Anonym
1780, juni
NYTTIGE FÖRFATTNINGAR OCH
FÖRETAGANDER
Södertälje. Det höga vattenståndet i Mälaren har
förorsakat svåra olägenheter i Stockholm och and
-ra städer vid Mälaren. Därför har Kungl. Maj:t
vidtagit åtgärder för att upptaga kanalen mellan
Saltsjön och Mälaren igenom Södertälje stad. Den
är 1500 alnar lång. På grund av sanden har man
inte vågat bygga den så djup och bred som om
stensättning kunnat ske. Ett kärr, som tidigare har
haft avlopp i Mälaren har nu fatt sitt avlopp i Saltsjön.
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Till minne av den glädjande händelsen av kronprins Gustaf Adolfs födelse, har Södermanlands
regemente fått ett ambulerande lasarett, dels att
nyttjas i fält och dels vid Malmahed.
Haag. Ett privat sällskap har anlagt en kyrkogård utanför staden, för att avstyra den skadliga
vanan, att begrava i kyrkorna.
Norge. För att bryta den fördomen, att det är
vanhedrande att dra huden av en häst, har i Norge
en belöning utfästs till de bönder, som själva med
sitt tjänstefolk utför denna handling.
Göteborg. Handlanden Bagge har hittat ett sätt,
att av sågspån, hyvelspån, löv, mossa och stjälkar
tillverka grövre papperssorter. Han är sinnad att
inrätta ett bruk i Trollhätteströmmen.
0519

Berömliga gärningar

Berättelser om den åbyggnad som
avskedade salpetersjudaren Pehr Samuelsson Björkegren förrättat
Roswall, 01.
1780, juni.
NYTTIGE FÖRFATTNINGAR OCH
FÖRETAGANDER.
Ungkarlen Petter Samuelsson, som för 16 år sedan
började arbetet vid nybygget Stentorp i Kinda
härad, har trots att jorden anses närmast ofruktbar,
lyckats förmera arealen och gjort ett
mönsterjordbruk.
Han har även byggt
mangårdsbyggnad, la164

dugård och anlagt en trädgård, vilket intygas av
sockenstämman.
0520

Nyttiga påfund

Att döda eller fördriva råttor
Anonym
1780, juni.
AT DÖDA ELLER FÖRDRIVA RÅTTOR.
Varför köpa råttgift på Kungsholms Apotek för 16
skilling, när du kan göra det själv för 2 skilling?
Blanda arsenik med rågmjöl till en deg och gör
små knäckar, som får torka. Råttorna som äta dem
blir törstiga. Man bör se till att inget vatten finns
att tillgå. Om råttorna ratar knäckarna på grund av
att annan bättre föda finns, kan man blanda i lite
sockervatten.
0521

Nyttiga påfund

Om förekommande av insekter som
skada fruktträd
Anonym
1780, juni.
OM FÖREKOMMANDE AF INSECTER, SOM
SKADA FRUCKT-TRÄN.
Att fördriva skadeinsekter på fruktträd med tobaksås är en känd metod. Den är dock långsamt verkande. Tag istället brädor ur tobakslådorna och
lägg runt träden, så försvinner insekterna fortare.

0522

Kungörelser

Fråga till besvarande mot belöning

vistas ute under vintern i flera länder och de skydd,
som byggs åt dem. Det viktiga är att djuren får frisk
luft.

Patriotiska Sällskapet
1780, juni
0526
Ekonomi
FRÅGA TIL BEFWARANDE, MOT
Oförgripliga tankar om tobaksrökanBELÖNING
Frågan om skogars bästa nyttjande och återplante- dets avskaffande till vinnande av berande har tidigare behandlats av Patriotiska Sälls- sparing, så i den allmänna som
kapet. Dock utsättes nu frågan om skogens enskilda hushållningen
bevarande och återväxt med pris. Även har de utGedda, Dan.
satt ett pris till den, som i Skedvi socken i Norrkö1780, juli
ping kan tillverka bästa lärften.
OFÖRGRIPLIGA TANKAR, OM TOBAKS0523
Väder RÖKANDES AFSKAFFANDE, TIL WINNANDE AF BESPARING SÅ I DEN ALLAnmärkningar angående väderleken MÄNNA SOM ENSKILDA HUSför maj 1780
HÅLLNINGEN
Tobak är den i vår tid varande nödvändighetsarti0524
Redskap keln, som vi dels måste köpa dyrt från utlänningen
eller ta vår bästa åkermark för att odla. TobaksrökUtkast till kunskap i synnerhet om
ningen tilltar. Att på en gång dra in tobaken vore
svenska lantmannaredskap
omöjligt och inte nyttigt för dem, som kommit så
Lostbom, Johan
långt i sin last, att de anse den för nödvändig. Men
på sikt borde man kunna förbjuda tobakens använ1780, juli
dande, om föräldrar och husbönder såg efter de
UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM
sina. Böter för dem som tredskas.
SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER
Beskrivning av Skånska stockplogen, Skånska
bult- eller hjulplogen, Ångermanlands norra plog,
Östergötlands plog, Engelska plogar, mullplog
och dikesplog.
Det finns nu 21 svenska och 3 utländska plogar
i modellkammaren.
0525

Husdjur

Inrättning av vinterfålla för får, ur
Rouenska Åkerbruks-Sällskapets
handlingar
Anonym
1780, juli
INRÄTTNING AF WINTER-FÅLLA FÖR
FÅR, BESKRIFWEN I ROUENSKA
ÅKERBRUKS-SÄLLSKAPETS
HANDLINGAR UNDER TITUL:
DELIBERATIONS ET MEMOIRES DE LA
SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE DE
LA GENERALITE DE ROUEN TOME
SECOND. ROUEN 1767.
Ritning och beskrivning av en vinterfälla för 120
får. Här tillvaratas gödseln, som gör jorden mycket fruktbar. Det vore nödvändigt att regeringen
stod för kostnaden för en sådan fålla, som föredöme.
En österrikare beskriver hur osunda boskapshusen kan vara. Sedan beskriver han, hur boskapen
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0527

Matberedning

Rön angående saltning

1780, juli
AT BEREDA HOLLÄNDSKA
SKRIF-PENNOR
Det är märkligt att pennor är så dyrt, de kan med
ringa arbete tillredas. Bäst är pennor, som gässen
fällt. De skrapas rena och lindas med pappersremsor och sättes i ett glas med vatten. Glaset kokas
nu i vattenbad 1 1 /2 timma. De torkas sakta, för att
vattnet skall rinna ut snabbare kan man sticka ett
hål i pennan med en grov nål.

Anonym
1780, juli
RÖN ANGÅENDE SALTNING
Man har trott, att smör, fläsk och kött väger mindre då de blivit saltade. Jag har gjort experiment
med smör, fläsk och gåshalvor och funnit att
mycket litet förloras i vikt. Vid slaktning av oxkött låter man för mycket blod stanna i köttet och
därför förlorar det i vikt.
0531
0528

Arbetsmetod

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1780

Om sättet att få nankinsfärg på bomullsgarn, samt att göra holländska
0532
skrivpennor
Om trädstockar och årder
Lostbom, Johan
1780, juli
OM SÄTTET AT FÅ NANKINS FÄRG PÅ
BOMULLS-GARN, SAMT AT GÖRA
HOLLÄNDSKA SKRIF-PENNOR
Då jag föreläste om hur man kan skaffa frö av
grankottar till utsåning och använda kottar vid
brännerierna i stället för ved, berättade en studerande, hur hans mor gjort lyckade försök med att
färga med grankottar. Hon hade fått samma gula
färg, som nankinen från Ostindien har.
Det vore önskvärt, att en färgbok för allmogen
kom till, så att de lärde sig använda inhemska färger.
En förbättring av våra inhemska pennor efter
holländsk modell vore önskvärt. Orsaken till att
holländska, skånska och tyska gåspennor är bättre
kan bero på, att de kommer från bättre slags gäss.
0529

Arbetsmetod

Beskrivning av nankinsfärg på
bomullsgarn
Anonym
1780, juli
BESKRIFNING, AT FÅ NANKINS FÄRG PÅ
BOMULLS-GARN
Sönderskurna grankottar kokas i två timmar. Silas
och kokas åter nu med garnet. När man fått önskad
färg tas garnet upp och torkas. Tvättas 3 gånger i
hett tvållödder. Till sist kokas det i alun.
0530

Arbetsmetod

Redskap

Lostbom, Johan
1780, aug.
UTKAST TIL KUNSKAP OM SWENSKA
LANDTMANNA REDSKAPER. OM
TRÄDSTOCKAR ELLER ÅRDER.
Professor Lostboms utkast till svenska lantmannaredskap, särskilt trädstockar och årder.
0533

Nyttiga påfund

Angående mullvadars fördrivning
Anonym
1780, aug.
ANMÄRKNING ANGÅENDE
MULLWADARS FÖRDRIVANDE.
Beskrivning och ritning till en kista med pust, som
införes i mullvadsgångarna och som fördriver
skadedjuren.
0534

Matberedning

Om ättikas tillredning av krusbär
Anonym
1780, aug.
OM ÄTTIKAS TILREDNING AF KRUSBÄR.
Berberis används att göra god ättika av, men tillgången på berberis är inte tillräcklig. Man kan
med fördel använda krusbär i stället.
Plocka halvmogna bär och stöt dem i trämortel.
Pressa ur saften och blanda in litet surdeg och en
handfull stekta ärter. Låt stå i solen 8-14 dagar att
jäsa. Kan sparas i 2-3 år och används på samma
sätt som citronsaft.

Att bereda holländska skrivpennor
Haggren, Lars Chr.

0535

Växter

Calendarium Florae omkring Västervik för år 1779
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Holmberger, Pet.

1780, aug.
CALENDA
WESTERM
Varje ort be
ning och mc
en i nature]
åkerbrukets
En blot
några år i V
0536

Tre års o
och kräk

Hagström,
1780, aug.
TRENNE Å
TID BLOM
FÖRST WI'
STOCKHO
Johan Hags
gjort obsen
visat sig i S

ANGÅENDE MULLVADARS FÖRDRIVANDE - Nr
533
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1780, aug.
CALENDARIUM FLORAE OMKRING
WESTERWIK FÖR ÅR 1779.
Varje ort behöver en kalender, där växters blomning och mognad finns upptaget. Aven andra tecken i naturen är viktiga, då det gäller att inrätta
åkerbruket rätt i tiden.
En blomsteralmanack som upprättats under
några år i Västervik redovisas.
0536

Orter

Tre års observationer om blomster
och kräk uti och omkring Stockholm

0537

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av Kungl
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1780, aug.
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Patriotiska Sällskapets belöningar har utdelats för
uppodling, stenbyggnad, trädplantering, biskötsel
samt för lång och trogen tjänst. Belöningarna består av hattband i silver, skådepeng, silversked
och för pigorna halskedja av silver.

Hagström, Joh.

0538
Väder
1780, aug.
Anmärkningar
angående
väderleken
TRENNE ÅRS OBSERVATIONER PÅ DEN
för juli 1780
TID BLOMSTER OCH KRÄK OM WÅREN
0539
Redskap
FÖRST WISAT SIG UTI OCH OMKRING
STOCKHOLM.
Utkast till kunskap om svenska lantJohan Hagström har under några år på 70-talet
mannaredskapen
gjort observationer på den tid blommor och djur
Lostbom, Johan
visat sig i Stockholmstrakten.
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1780, sept
UTKAST TIL KUNSKAP OM SWENSKA
LANDTMANNA REDSKAPER
Beskrivning av Upplands harv, Östgötaharven,
Länkharvar, Kalmar läns länkharv, Ölands harv,
Ölands Södra Mots länkharv, Skånska slättbygdens länkharv, Smålands länkharv och Värmlands
länkharv.
0540

Redskap

Förslag att tillverka täljstensgrytor
genom svarvning
Kewenter, M
1780, sept
FÖRSLAG AT TILWERKA
TÄLGSTENS-GRYTOR GENOM
SWARFNING
Under de sista årens Distingsmarknader har det
kommit täljstensgrytor från Jämtland. De var urhuggna och ofta hände att ett enda slag spräckte
hela grytan. Jag korresponderade med organisten
Eric Tideman på Rådön, om man inte skulle kunna
gröpa ur grytan med svarvning. Han menade, att
ingen försökt, men att det vore viktigt, då råmaterialet började ta slut. Han trodde dock inte på
svarvning som metod. Jag sände honom dock en
modell av en svarv och ritning. Mina vänner anmodade mig, att sända denna också till Patriotiska
Sällskapet, då dessa grytor är de förnämligaste för
tillredning av mat.
Följer ritning och beskrivning av svarven. Funderingar på vad man skulle använda svarvspånen
till.
0541

Husdjur

Om stutars tämjande
Anonym
1780, sept
OM STUTARS TÄMJANDE
Det är svårt att lära stutar gå framför plog och kärror. Många blir under inlärningstiden så illa medfarna av ilskna torpare och drängar att de för all
framtid vägrar.
När en stut är 4-5 år, gnor jag honom över manken med en käpp varje gång jag går i oxhuset. Han
lär sig då att känna lilla föroket. När det riktiga
oket läggs på, sker det alltid i min närvaro och han
står tillsammans med en gammal stadig oxe.
Det är lättare att tämja 2 stutar ihop. De får först
gå med ok utan att draga något. Man börjar att låta
honom dra en kälke på lätt före. Framför går inkörda oxar med kälkar. Man får aldrig sätta för
tungt lass efter förrän han kan tekniken. När han
sedan skall gå i åkern skall någon gå vid sidan för168

sta dagen och han får stanna så ofta han vill. Av utskurna tjurar blir goda och starka oxar.
0542

Redskap

Brev om förbättring av kokkärl
Geyer, Carl Fredric
1780, sept
BREF OM FÖRBÄTTRING AF KOKKÄRL
Kokkärl av koppar och metall är hälsovådliga och
har orsakat mycken sjukdom. Järngrytor är ganska
hälsosamma, kostar mindre, kan lätt förtennas och
fordrar inte mer ved. Rosten skadar inte.
Förtenning är lika skadlig som kopparn, då bly
blandas med tenn. Det finns nu ett alkaliskt salt,
som förtar skadan. Lätt att använda och inte så
kostsamt.
0543

Botemedel

Ett förträffligt och länge försökt arquebusade-vatten eller sårdroppar
Anonym
1780, sept
ET FÖRTRÄFFLIGT OCH LÄNGE FÖRSÖKT
ARQUEBUSADE-WATTEN ELLER
SÅRDROPPAR
Blåsippor och vitsippor plockas och läggs i en butelj med brännvin. Efter 6 månader är det färdigt
att användas. Det stryks på alla sår.
Såret blöder ut och tvättas med brännvin. Sedan
lägges ett dvärgnät på och fuktas med sårvattnet.
Strös litet kanariesocker och förbindes. Sårvattnet
lägges på 3-4 gånger om dagen. I brist på spindelnät kan linne användas.
0544

Berömliga gärningar

Berömliga företaganden i lanthushållningen, i brev från Småland till
Sällskapets förste sekreterare
Stangenberg, Zickerman
1780, sept
BERÖMLIGE FORETAGANDER I
LANDTHUSHÅLLNINGEN, I BREF FRÅN
SMÅLAND TIL SÄLLSKAPETS FÖRSTE
SECRETERARE
Då jag tillträdde 1761 måste jag för stor kostnad
reparera kvarnen och järnmanufakturverket. Jag
lät bygga en ny stendamm. Även en damm för det
skattlagda ålfisket förfärdigades, 70 alnar lång.
Jag utdikade och rothögg sedan en mosse, men
fick inte så mycket hö, som jag väntat. Jag lät då
med spade uppkasta torven och så havre. Tyvärr
förstörs detta ofta av mina grannar, som har mos-

sar ovanför
sina. Torver
1779 bra
skedad artil
vattnet. De I
tillerisoldat(
hörde ropen
drog upp jr
hämta en tt
och rullade
honom. Där
radel med
lång tid bör
och frågade
på Luntmak
lät honom si
kunde solda
makargatan
Vittnena
belöning.

ATT TILLVERKA TÄLJSTENSGRYTOR GENOM SVARAVNING - Nr 540
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sar ovanför min och inte kan förmås att utdika
sina. Torven och dikesjorden för jag på åkern.
1779 brast en ställning på ett fartyg och en avskedad artillerisoldat och 3 gardessoldater föll i
vattnet. De tre yngre räddade sig själva medan artillerisoldaten sjönk. Sjökapten Peter Johansson
hörde ropen på hjälp och hämtade en båtshake och
drog upp mannen, som var livlös. Kaptenen lät
hämta en tunna och lade den drunknade på den
och rullade sakta. Mycket vatten strömmade ur
honom. Därefter blåstes luft i honom. Han frotterades med ylle, särskilt under fötterna. Efter en
lång tid började den drunknade rycka och röra sig
och frågade vad de ville med honom, han bodde ju
på Luntmakargatan. Kapten bjöd honom vin och
lät honom sova ombord på sitt skepp. Mot aftonen
kunde soldaten ganska munter återvända till Luntmakargatan.
Vittnena önska att kapten Johansson far någon
belöning.

0545

Botemedel

Berättelse om en starrstickning opererad på en änka som varit blind i
fem år
Robsahm, Carl
1780, sept
BERÄTTELSE OM EN STARR-STICKNING,
OPERERAD PÅ EN ÄNKA SOM WARIT
BLIND I FEM ÅR
Gardessoldaten Uggelbergs hustru blev för fem år
sedan så försvagad i synen, att hon inte kunde urskilja mer än något ljus. Hon fick pärla på båda
ögonen. Hon opererade sitt högra öga, men operationen lyckades inte och hon vågade inte riskera
det vänstra. När mannen blev sjuk och dog försattes hon i yttersta nöd. Hon försökte komma in på
fattighus, men detta lyckades inte, så nu var hon
dessutom husvill. Då beslöt hon att operera det
vänstra ögat. Hon fick adress till en hos stadsfältskär 011e Weldt konditionerad kirurg, Joachim
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Gottfried Billroth, som lovade att med Guds hjälp
utföra operationen. Hon bodde hos en ullkammare, vilket var olämpligt med tanke på allt damm.
Hon fick då bo hos gardessoldat Friedrich Hagelberg och hans hustru, som skötte henne 4 veckor
efter den lyckade operationen. Med hjälp av glasögon kan hon läsa det finstilta i psalmboken. Hon
kunde inte betala, men hennes mun är full av lovord över läkaren och han anser att hans förmåga är
hans bästa lön.

0549

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1780
Halva månaden varmt och klart, senare mulet men
litet regn.
0550

Redskap

Utkast till kunskap om svenska lantmannaredskap

Folkmängd Lostbom, Johan
Utdrag ur Stockholms konsistorieta- 1780, okt
TIL KUNSKAP OM SWENSKA
beller över födda och döda i stadens UTKAST
LANDTMANNA REDSKAPER
församlingar år 1779
Beskrivning av vältar, bultar, trumblor, sladdar.
Hambräus, Lars
Beskrivning av bärgningsredskap: liar, räfsor eller
härv, riva, sädeskrok.
1780, sept
Beskrivning av körredskap: kärror, verkvagnar,
UTDRAG AF STOCKHOLMS CONSISTORII
sädesvagnar,
hösläpa, hösläde, drög med medar.
TABELLER ÖFWER FÖDDE OCH DÖDE I
STADENS FÖRSAMLINGAR, ÅR 1779
0551
Djur
Födda 2312, döda 2417. Två kvinnor har lidit
dödsstraff för barnamord och en man för mord.
Om skall och odjurs utdödande
0546

0547

Folkmängd

Utdrag ur mortalitetstabellen för
Kinds kontrakt och år 1779
Anonym
1780, sept
UTDRAG AF MORTALITETS-TABELLEN
FÖR KINDS CONTRACT OCH ÄR 1779
564 födda, 500 döda, däribland en vid 113 års ålder. Märklig knall i luften, som var helt klar, vid
Tenghem den 24 augusti.
0548

Orter

Anmärkningar angående årstiderna
från orterna
Anonym

Anonym
1780, okt
OM SKALL OCH ODJURS UTDÖDANDE
I Uppland sker mest jakt på skadedjur i hela landet, genom varggropar, saxar, preparerade luder
och skytte. Varggropar borde anläggas i varje
socken. Det skulle inte kosta mer än vad som nu
åtgår till skall och jägeribetjäning. Denna ide fick
jag förra året, då ett stort skall anställdes i Lagunda i Uppland. 3000 man plus jägeribetjäning var
samlade i 3 dagar och det kostade 27000 daler förutom alla träd som blev fällda. Vinsten blev 3 rävar och en älg. I Västmanland togs 47 rävar i grop
under en kort tid.
Lappar, finnar och dalkarlar vet hur man gillrar
fällor och skjuter björn. På hösten då björnen krupit in i idet, skjuts ett skott och han blir nyfiken
och kommer ut, där han fångas och skjuts.
En varggrop muras helst av sten för att spara
skog. Att preparera luder med gift är ett enkelt sätt
att utdöda djur, men om skinnen skall användas av
människan, finns risk att de inte är hälsosamma.
Att skjuta på luder kallas det, när man lägger asmat utanför får- eller fähus och har en bössa laddad. Skall man använda saxar, bör man noga
känna till handlaget.

1780, sept
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
ÅRSTIDERNE FRÅN ORTERNE
Efter en lång vinter blev islossningen så häftig att
man inte minns dess like. Vattnet steg 20-30 alnar
över åkrarna och förstörde kvarnar och vattenverk, broar och den på åkrarna utförda gödseln.
Folket efter strömmarna var tvungna att flytta till
högre belägna områden. Flera drunknade. Vägarna måste nu repareras. Detsamma rapporteras från 0552
Finnmarken och Björneborg.

Husdjur

Anmärkning ur Åkerbruks-Gazetten
om hästars föda och om stall
Anonym
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0553

Recept mc
Anonym
1780, okt
RECEPT EM
Bot mot skörl
sentiale Acet,
tronolja.
0554

Ett prövat
Anonym
1780, okt ET
PRÖVAT,
NJURSTEN
Varje morgoi
Inget uppehå
svår kolik,
hjälpta. Dock
0555

Botemede
Olson, And.
1780, okt
BOTEMEDI
11 barn har I
Stockholm. I
na. När min<
med en tinkti
bröstsocker
timmen.

1780, okt
ANMÄRKNING UTUR ÅKERBRUKSGAZETTEN OM HÄSTARS FÖDA OCH
OM STALL
Har man brist på foder, kan man ge hästar halm
blandat med havre och morötter. Kavallerierna
har liksom de flesta andra dåliga stall med för
många djur och dålig ventilation. Ett stall skall
inte innehålla fler än 24 hästar i två rader. Varje
häst skall ha 4 fot och 6 tums utrymme och hög
krubba, så att de lär sig hålla huvudet högt. På vintern skall lyktorna stå i fönstren, så att röken inte
besvärar. Hästen skall ha lite foder åt gången, vilket befordrar hans aptit. Varje månad skall stallet
rengöras. Hästen skall vara ute minst en halvtimma var dag oberoende av väder. Han skall ha rent
källvatten att dricka.
0553

Botemedel

Recept mot skörbjugg
Anonym
1780, okt
RECEPT EMOT SKÖRBJUGG
Bot mot skörbjugg får man av syra. Blanda Sal Es
sentiale Acetof med socker och några droppar citronolja.
0554

Botemedel

Ett prövande botemedel mot njursten

0556

Nyttiga påfund

Rön angående svamp och tickor, att
de aldrig skola förtära golv och
husbyggnader
Hannibal, Israel
1780, okt
RÖN ANGÅENDE SWAMP OCH TICKOR,
AT DE ALDRIG SKOLA FÖRTÄRA GÅLF
OCH HUS-BYGNADER
Jag byggde 6 rum i rad på jord, där tidigare stått en
ladugård. Jag befarade att den frodiga jorden skulle ge svamp och nyttjade följande botemedel. Jag
tog bort all matjord. Inga lufttrummor byggdes
under huset, då de under fuktiga dagar kunde dra
till sig fukt, likväl som de under torra dagar drog
till sig torka.
0557

Nyttiga påfund

Att förekomma svamp
Anonym
1780, okt
AT FÖREKOMMA SWAMP
Vitriol upplöses och strykes så hett som möjligt
på, där svampen satt sig. Ar golvet skadat, skall
det läggas om och strykas med vattnet ett par
gånger. Bygger man, där fyllning skall vara, strykes också träet med vitriolvattnet. Troligen skulle
det vara bra att slå kalk, som används vid rappning
av stenhus i vattnet och stryka på.

Anonym
1780, okt
0558
Berömliga gärningar
ET PRÖVANDE BOTEMEDEL EMOT
Berömliga företaganden och nyttiga
NJURSTEN
Varje morgon och afton intas 20 torkade rönnbär. stiftningar
Inget uppehåll får göras. Personer som lidit av en Heimeläus, Froster
svår kolik, som föregår stenfödseln, har blivit
1780, okt
hjälpta. Dock bör läkare tillfrågas.
BERÖMLIGA FÖRETAGANDER OCH
0555
Botemedel NYTTIGA STIFTNINGAR
Göteborg. Överinspektör Brock har fått medel ur
Botemedel mot kikhosta
Fiskerifonden för att utöka sillfiske på djupet. Den
sillen är större och bättre, men till fisket krävs
Olson, And.
större båtar. Den holländska sillen har hittills dra1780, okt
git alldeles för mycket pengar ur landet, vilket
BOTEMEDEL EMOT KIKHOSTA
11 barn har på 8 dagar avlidit i denna sjukdom i man nu tänker stoppa.
Osterbotten. Adjunktus Sacellani Mag. Mich
Stockholm. Den grasserar också fullt i landsorterForslin
har utövat stor människokärlek, när han
na. När mina barn hade sjukdomen, botades de
hjälpt
ett
stor antal sjuka. Han har av egna medel
med en tinktur av sälspäck, mandelolja, violsirap,
skaffat
300
olika medikamenter.
bröstsocker och ingefära. 1 tesked 2-3 gånger i
Olsböle.
Carl
Fredr. Toll har med anledning av
timmen.
kronprins Gustaf Adolfs födelse den 1 nov 1778
insatt 15 tunnor råg i sockenmagasinerna.
Falun. Avlidne hospitalspredikanten Anders
Elfsberg har testamenterat sin gård Johannisberg i
Stora Kopparberg så, att avkastningen skall an171

vändas till förbättring av lärarlönerna. Han har
också givit till en ny altartavla i Kopparbergs kyrka. Med anledning av kronprinsens födelse har
han skänkt pengar till ett uppfostringsverk för fattiga barn i Falun.
Linköping. Biskop Pet. Filenius har
testamente-rat sin boksamling till gymnasie- och
domkyrkobiblioteket i Linköping.
0559

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt i orterna
Anonym
1780, okt
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSVÄXT I ORTERNA Tuna. Redogörs
för väder, växt, priser och meddelas att under
sommaren var vattenståndet mycket lågt och
källor torkade ut.
0560

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1780
Sommaren ganska vacker.
0561

Redskap

Beskrivning på tyska plogen, samt
om plogning, trädstock, dikesplog
och ok
Rex, Fred. Aug.
1780, nov.
BESKRIFNING PÅ TYSKA PLOGEN, SAMT
OM PLÖJNING, TRÄDESSTOCK,
DIKESPLOG OCH OK.
Jag är så trött, som om jag plöjt, säger man. De
flesta plogar är mycket tröttsamma att hantera
både för djur och människor.
Beskrivningen och ritningen av den tyska plogen visar, att den har egenskaper, som gör den lätt
-arbetad. Förslagsställaren heter Fred. Aug. Rex.
0562

Botemedel

Botemedel för hästar, som äro
angripna av rosen
Anonym
1780, nov.
BOTEMEDEL FÖR HÄSTAR, SOM ÄRO
ANGRIPNA AV ROSEN.
Rosen som angriper hästar, är oerhört smittsam
och leder till döden, om den inte behandlas.
De djur, som har flytningar ur nosen, ställes avsides och skötas av särskilda personer. Allt remtyg
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smörjes med terpentinolja och russolja. Järnbeterne förtenns. Krubban tvättas med lut och ättika.
En boll av ett äggs storlek, innehållande terpentinkåda och svavelblomma ges en gång om dagen.
Rök av auripigment drages upp i nosen.
De hästar, som angripits, utan att ha sår bör
åderlåtas.
De ges enbär, svavelblomma, salpeter, baggesöta, calangarot.
Korn kokas och hälls i en tomister, som hängs
framför hästen, så att imman andas in.
Bestrykes näsborrarna med terpentinspiritus. De
friska hästarna behandlas med terpentinspiritus,
enbär och svavelblomma.
0563

Märkliga händelser

Utdrag ur brev från Kanton
Maule J
1780, nov.
UTDRAG AF BREF FRÅN SWENSKA
SUPERCARGUEUREN HERR J.MAULE TIL
OEKONOMIDIREKTÖREN M.STAAF.
DATERAT CANTON 25 JAN 1780.
Jag har fått 9 kulörta klädeslappar som prov från
de i Söderhavet upptäckta öar, som engelsmännen
kallar Sandwich Eyländer och en annan ö, där
kapten Cook blev slagen. Jag har också fått 2 kuriösa fiskekrokar av ben och ett halsband av
diverse kulörta fågelfjädrar till fruntimmersornamenter. Eljest har den engelske doktorn en hop
andra rariteter, som jag skall söka fa och hemsända tillsammans med kinesiska medikamenter.
0564

Orter

Underrättelse angående fiskfångst,
väderlek och årsväxt från orter
Anonym
1780, nov.
UNDERRÄTTELSE ANGÅENDE
FISKE-FÅNGST, WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT, IFRÅN ORTERNA.
Göteborg. Stora sillstim har siktats utanför den
bohuslänska kusten, men strömmarna har drivit
bort fisken. När nu stormar börjat rasa, hoppas
man att den Högste även i år välsignar våra stränder med ymnigt fiske.
Hälle i Fräkne härad. En ovanligt varm eftersommar gjorde, att säden mognade ojämnt och
ängen är helt brunbränd. Svår vattenbrist har uppstått och många skogseldar har härjat. Det gamla
märket: Om det regnar på sjusovaredagen 27 juli,
skall det sedan regna sju veckor. Detta slog i år
alltså helt fel.

DEN TYSKA PLOGEN OCH TRÄDSTOCK, DIKESPLOG OCH OK - Nr
561
Klicka – Bilden visas i eget fönster
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173

Skara. Den värsta torka i mannaminne. Det har
inte regnat på två månader. Svår vattenbrist och
svårighet att fa mala. Den säd man lyckats så i den
hårda jorden har blivit angripen av mask. Svåra
bränder särskilt i mossar.
Karlstad. Den första snön kom 30 sept.
Ystad. Den 1 oktober drev en svår storm 7 stora
fartyg, som låg på redden in mot stranden. Ett fartyg som låg i hamnen drev på grund. Den nybyggda fyrbåken kastades överända.
Karlshamn. Nattfrost i början av september förstörde tobaken. Svår torka.
Öland. God skörd av råg annars dåligt på grund
av torka. Bina har givit få svärmar.
Tuna i Dalarna. Svåra urväder under vintern
hindrade förflyttning, så att allmogen inte fick
sina vanliga inkomster.
Man har provat att tröska med maskin.
10 personer är redan i år (2 okt) olyckligen omkomna eller drunknade.
Skellefteå. Det har även i år gått lyckligt med
trädgårdsfrukten. Ett av mina äppelträd har burit
2000 äpplen. Träden är nu 10 år gamla och ganska
stora.
Luleå. Lång vinter med många urväder. Sen
sådd, men fin höskörd. Frost redan 22 juli och ett
par gånger i augusti gjorde att kornet inte mognade.
Umeå. Endast 2 gånger regn på hela sommaren
fram till oktober. God höskörd men inga rotfrukter
och ingen kål.
0565

Väder

Anmärkning angående väderleken
för oktober 1780

oredlighet hos dem som har att verkställa övervakningen.
Det är icke så mycket fråga om de färska produkter, som merendels de förnäma och ståndspersoner äter, utan mer det saltade, torkade och rökta
som allmogen bestås med.
Om någon kunnig och erfaren person ville åtaga
sig att granska varor som salt, torrt och rökt kött,
fläsk, smör, ost, sill och fiskvaror skulle man finna
att kvaliteten är ojämn och att mycket genom ovåligt, okunnigt och oredligt hanterande redan angripits av förruttnelse.
Ingen medicus kan neka till att brännvin tillrett
på skämd säd eller vidbränd har en våldsammare
inverkan på hälsan. Hur ofta slaktas inte sjuka djur
och säljs eller förtärs av bonden.
Bara blodet runnit av tror man djuret går att äta.
Liksom medicus skall ha uppsikt på apotekarna, att de inte sälja gamla och uppblandade mediciner borde man ha uppsikt över de livsmedel som
förtärs.
Då en läkare frågar en patient om orsaken till
sjukdomen, visar det sig ofta vara osund mat och
dryck.
Vi borde göra som i utlandet där man upprättat
inrättningar med bageri, bryggeri, bränneri, maltoch torkhus, salteri och rökeri m.m. Dock kan man
även från utlandet få produkter av dålig kvalitet.
Under de 18 år, som jag haft hushåll, har jag
nästan aldrig köpt en kött- eller silltunna, som varit av jämn och god kvalitet. Borde inte säljaren ha
ansvar för det han säljer? Det är ett så besvärligt
företag att få rättelse att köparen hellre låter allt
vara. Säljarens namn borde finnas på de tunnor
han säljer.
0567

0566

Matberedning

Om nödvändigheten av ätliga varors
prövande, beredning och förvarande
Lostbom, Johan
1780, dec.
OM NÖDVÄNDIGHETEN AF ÄTELIGA
WARORS PRÖFWANDE, BEREDNING OCH
FÖRWARANDE.
Under vintertiden hämtar vi vår huvudsakliga
föda ur djurriket. Vi har sett, att djur som fått bättre och hälsosam föda ger bättre produkter. Vi bör
därför av fysiska, ekonomiska, politiska och moraliska grunder vara noga med att vetenskap, laggrannhet, försiktighet och ärlighet följs, så att vår
föda får en god kvalitet.
Både frivillig och laglig efterlevnad av de förordningar, som är utgivna, saknas ofta. Orsaken
ligger i okunnighet, ovana och jag nödgas säga
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Odling

Avhandling om barometerns nytta
och rätta bruk
Melanderhiem, D
1780, dec.
AFHANDLING OM BAROMETERNS NYTTA
OCH RÄTTA BRUK.
Jag har i 11 år med framgång skött mitt åkerbruk
med hjälp av en god barometer och jag ger här råd
och anvisning, hur man använder detta viktiga
åkerbruksinstrument.
Man har känt till att luften är en fluid materia,
men inte förrän Torricelli, känd fysiker från Italien, i mitten av förra seklet hittade på ett instrument, har man kunnat mäta luftens tyngd.
Följer en detaljerad beskrivning av en barometer och hur man genom att läsa av dess ställning
kan förutse väderleken till nytta för odlingen.

0568

Berättelse
plantering
skrivna frö
Modeer
1780, dec.
BERÄTTELS
PLANTERINI
KONGL. PM
INFÖRSKRI\
Redan för 30
kade försök m
har inte nått ut
sor Pallas fått
att från Peters
De fördelades
försöken.
0569

Brev angå

Anonym
1780, dec.
BREF ANGÅ
FÄRGE-ÄMI
Växter lämna
måste fästas el
syror.
Stenmossor
ter, när det gäl
tillredningen i
Under min
Tjustgöl i Mi
brunt med ekl
I Döderhul
med hjälp av j
Öländska rese
mosse eller i f
0570

Sätt att övi
liknar kl&
Anonym
1780, dec.
SÄTT AT KL
GIFWA LIKM
DET ALDEL
WIDA ÖFWE
AF DET FINT
Man tager yll
dem i brun bi
När de torkat
Kistan över
innan det tor

0568

Växter

Berättelse om gjorda försök med
plantering av åtskilliga införskrivna frön
Modeer
1780, dec.
BERÄTTELSE OM GJORDA FÖRSÖK MED
PLANTERING AF ÅTSKILLIGE GENOM
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
INFÖRSKRIVNE FRÖN.
Redan för 30 år sedan gjorde friherre Bielke lyckade försök med frön från Sibirien. Dessa försök
har inte nått ut till allmänheten. Därför har professor Pallas fått i uppdrag av Patriotiska Sällskapet
att från Petersburg införskriva 36 olika frösorter.
De fördelades på flera odlare och här redovisas
försöken.
0569

Arbetsmetod

Brev angående svenska färgämnen
Anonym
1780, dec.
BREF ANGÅENDE ÅTSKILLIGE SWENSKE
FÄRGE-ÄMNEN.
Växter lämna oss de flesta färgämnen. En del färg
måste fästas eller förhöjas med hjälp av salter eller
syror.
Stenmossorna har företräde framför andra växter, när det gäller färgning. De finns i överflöd och
tillredningen är varken kostsam eller kinkig.
Under min botaniska resa 1779 såg jag vid
Tjustgöl i Misterhults socken, hur man färgade
brunt med ekbark, björkbark och granbark.
I Döderhults socken färgade gummorna svart
med hjälp av jord. Salig Linne har nämnt det i sin
Öländska resa. Jorden hämtades från Källehults
mosse eller i Svartkärret.
0570

Arbetsmetod

Sätt att överdraga likkistor så att de
liknar kläde
Anonym
1780, dec.
SÄTT AT KUNNA ÖFWERDRAGA OCH
GIFWA LIKKISTOR EN SÅDAN YTA, AT DET
ALDELES LIKNAR OCH I NÄTTHET WIDA
ÖFWERGÅR ALL ÖFWERDRAGNING AF
DET FINASTE KLÄDE.
Man tager yllelappar, gamla som nya och kokar
dem i brun bresilja och vitriol tills de är svarta.
När de torkat hackas de så fint som möjligt.
Kistan överstryks med kimrök och femissa och
innan det torkat siktas det hackade yllet över.

Samma procedur, som när man gör stofftapeter.
Vill man göra det ännu vackrare tar man silketyg.
Envar förstår vilken besparing detta är, i stället
för att klä kistan med kläde. Varje sann patriot, hur
rik han än är, borde föregå med gott exempel.
I stället för fernissa kan man använda limfärg
till kistor i mullgravar. Men till murade gravar rekommenderas fernissan såsom beständigare och
inte så begärlig för ohyra.
0571
Odling

Brev angående åkerbruk och
gräsfrösåning
Anonym
1780, dec.
BREF ANGÅENDE ÅKERBRUK OCH
GRÄSFRÖSÅNING.
På en gård i Halland har brukaren besvär med sina
ängar. De räcker inte till all den boskap han vill ha.
Han funderar att låta dalkarlar ta bort tuvor och
göra ängen till åker några år för att sedan få en bra
äng. Närheten till staden gör att han kan få avsättning för djuren, medan man kan köpa utländsk säd
billigt. För att få tillräcklig gödning skall han
muddra en å och lägga på ängen. Han motarbetas
av grannarna, när det gäller att dika ut, vilket han
anser vara nödvändigt.
0572

Odling

Utdrag ur brev från Uppland angående artificiell ängsskötsel
Anonym
1780, dec.
UTDRAG AF ET BREF IFRÅN UPLAND
ANGÅENDE ARTIFICIELLE
ÄNGSSKÖTSELN.
C. Sahlman har gjort försök med klöverfrö som
blev så lyckat, att han nu beställer till sina grannar.
0573

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1780
0574

Orter

Anmärkningar över Broddetorps
pastorat, jämte beskrivning 17461774
Pehrsson, Pehr
1781, jan.
ANMÄRKNINGAR OFWER BRODDETORPS
PASTORAT, JÄMTE WÄDERLEKEN,
ÅRSWÄXTEN OCH SÄDESPRISERNA
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DÄRSTÄDES IFRÅN OCH MED 1746 TIL
OCH MED 1774.
Per Petersson i Sätuna beskriver Broddetorps pastorat, trakten och dess näringar. Han har under
åren 1746-1774 beskrivit årsväxten och sädespriserna.

Boställen för präster och officerare bör bli förebilder för bönderna, men då kan inte officerarna
flyttas så ofta som nu.
Salpeterinrättningen skadar spannmålsodlingen. Det är ju förbjudet att ta vara på gödseln, då
den skall gå till salpetertillverkningen. Genom
salpeterladors inrättande skulle detta förekom0575
Hushållning mas.
Vissa överflödsvarors bruk borde inskränkas, t.
Om lanthushållningen i Brabant
ex. kaffe. Många tunnor guld dansar ur riket för
Anonym
denna onödiga och skadliga drycks skull. Dessutom går det ju åt en mängd socker vid kaffedrick1781, jan.
OM LANDTHUSHÅLLNINGEN I BRABANT. ningen.
Men om vi inte sköter våra skogar bättre, lär
Den brabantska hushållningen är lika den flandinte
något kaffe kunna införas i landet.
riska. Jorden är mager och fordrar stor tillförsel av
gödsel. Alla djur står inomhus. Från grannstäderRedskap
na föres aska som lägges i högar och blandas med 0577
jord och fuktas ständigt med urin.
Anmärkning angående kopparkärl
Teckningar på olika plöjningsprofiler.
Anonym
Levande hagtornshäckar nyttjas till stängsel.
1781, jan.
0576
Hushållning ANMÄRKNING ANGÅENDE
KOPPAR-KÄRIL.
Tankar om hushållningens upphjäl- Det är märkligt, att man inte som i Frankrike förbjudit kopparkärl. Insikten om dess skadlighet
pande i Finland
finns, men trots det fortsätter man att använda
Anonym
dem. Även om kopparslagaren inte skulle tycka
1781, jan.
om ett förbud, måste det enskilda intresset vika för
TANKAR OM HUSHÅLLNINGENS
det allmänna.
UPHJELPANDE I FINLAND.
För att höja Finlands hushållning måste man ge 0578
Växter
skogen ömmare vård. Det slöseri med skog som
nu sker, gör att hela handeln slås ut. De produkter Brev angående ardackern (växt)
vi säljer utomlands är beroende av skog. Kan vi Anonym
inte smälta metaller och sälja skogsprodukter, kan
vi inte klara att köpa utländska varor, främst salt. 1781, jan.
Det sker i dag ingen återplantering av skog. Utan BREF ANGÅENDE ARDACKERN.
En växt med goda egenskaper, som borde spridas.
återplantering blir Finland ett uselt land.
Rötterna goda som kastanjer och ger bättre mjöl
Man måste förbjuda svedjebruket.
Man bör utnyttja floder och sjöar, så att avläg- än potatis. Halmen begärlig för hästar. Vackra
senheten till städer inte hindrar lanthushållning- blommor.
ens tillväxt. I norra Amerika använder man
Orter
näverbåtar vid frakt. Dessa båtar kan med lätthet 0579
bäras förbi forsar och svåra passager.
Anmärkningar angående väderleken
Man bör anlägga städer uppe i landet, så att i orterna
lantmannen kan få avsättning för sina produkter
Anonym
utan att föra dem 20-30 mil.
Man måste dika ut mossar och kärr så att area- 1781, jan.
len av åker och äng ökas, men också att landet blir ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
hälsosammare att bo i.
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M.M. I
Man måste ge bonden utbildning i att förbättra ORTERNE.
sin åker och äng och inte som nu använda fars och Abborfors. God väderlek i oktober och november.
farfars metoder. Det bästa sättet vore att låta nå- God sädesbrodd.
gon betrodd person, som prövat metoderna skriva
Skärkind. Svag höskörd, medelmåttig säd och
en lärobok.
dålig vårsådd.
Öjhult i Småland. Lång och kall vår, sedan svår
torka. Skogseld och brist på vatten.
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Lund. Svå
torkat ut, så
0580

Märkliga
Anonym
1781, jan.
MÄRKLIGA
Den 13 okol
stad.
0581

Berömlig

Backman, Ar
1781, jan.
BERÖMLIG
Till minne a,
Abraham Bn
ett helt frälse
åt en skollän
I Qwille gj
fond, som u
Bryngel Eric
hans hustru ]
narna undan i
grimson och
tran, då de ul
terat träd.
I Karlstad
del av borger
ga glädje at
neslandet, ini
och vård och
barn.
0582

Anmärkni
i decembe
0583

Om kakel

Anonym
1781,
febr
OM KAKEL
I rikets södra
järnugnar nä
allmogen. Dc
som lösörese
ugnar från 1
luktar vid stt
faller bort va
porslins eller
kostar åtskilli

Lund. Svåraste torkan i mannaminne. Sjöar har
torkat ut, så att man kunnat gå över dem.
0580

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1781, jan.
MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN.
Den 13 okober märktes en jordbävning i Torne
stad.
0581

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Backman, And.
OM KAKELUGNAR - Nr 583
1781, jan.
BERÖMLIGE GÄRNINGAR.
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Till minne av kronprinsens födelse har kornetten
Flytta det åt sidan för att läsa texten
Abraham Bratt i Otterstad, Skaraborgs län skänkt
ett helt frälsehemman. Avkastningen skall ge lön
åt en skollärare i Otterstad.
I Qwille gjordes av samma anledning en kassafond, som utdelades som belöning åt torparen
Bryngel Ericsson, som byggt stenbyggnad och åt
hans hustru Marta Hansdotter, som räddat grannarna undan en eldsvåda. Aven blinde Anders Angrimson och dragonen Olof Örberg fick uppmuntran, då de uppodlat oländig mark, dikat och planterat träd.
I Karlstad har urfabrikören Prints och en stor
del av borgerskapet, sedan de yttrat sin underdåni
ga glädje att konungen återkommit till fäderneslandet, inrättat en sjuk- och begravningskassa
och vård och uppsikt om fattiga och föräldralösa
Sedan den lärde doktor Franklin, nu ameribarn.
kanskt sändebud i Paris, sagt att järn aldrig är
skadligt, om det inte används till vapen, har man
0582
Väder funderat över att göra en järnkamin och klä den
Anmärkningar angående väderleken med kakel. Aven på Stockholms slott har man försökt. Ritning och beskrivning följer.
i december 1780
0583

Byggnation

Om kakelugnar
Anonym
1781, febr
OM KAKELUGNAR
I rikets södra provinser och bergslagen brukades
järnugnar nästan överallt. Nu finns de kvar hos
allmogen. De varar i flera mansåldrar och ärvs
som lösöresegendom. Ibland kan man hitta järnugnar från 1500-talet från Pehr Brahes bruk. De
luktar vid stark upphettning och leran i fogarna
faller bort varefter de ryker. De har nu ersatts av
porslins eller kakelugnar. Dessa är vackrare, men
kostar åtskilligt i underhåll.

0584

Husdjur

Om granrisets nytta i utfordring av
kreatur
Modeer
1781, febr
OM GRANRISETS NYTTA I UTFORDRING
FÖR KREATUR
I vårt land där sädesbrist ofta förekommer är det
önskvärt att man tar till den utvägen att utfordra
djuren med grankvistar. Det synes, som att det är
någon mening med alla våra året runt gröna träd,
som begärligt ätes av både hästar och kor. Kvistarna är så sönderstötta att det inte finns risk att de
skadar inälvorna hos djuren.
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Jag hackar och stöter grankvistarna och varvar
med sämre agnar eller halmhack. Vatten och salt
hälls över och blandningen står i 24 timmar. Skulle någon påstå att hans djur inte äter, beror det på
felaktig tillredning.
Anmärkning om föregående. Om granrisfordring i längden är skadligt vet man inte. När granen
är uppäten är den borta, men den fläck jord, som
frambringar säd och halm, gör det även nästa och
kommande år.
Granen består av kåda, som räknas till stärkande, Roborantia, och inte som närande, Nutrientia.
Således skulle riset inte bidraga med föda till kreaturen. När nöden står för dörren, är det naturligtvis
nödvändigt med denna kost.

0587

0585

0588

Odling

Anmärkning angående väderlekens
inflytande vid sädesarternas såning
Anonym
1781, febr
ANMÄRKNING ANGÅENDE
WÄDERLEKENS INFLYTANDE WID
SÄDESARTERNAS SÅNING
Nutidens åkerbrukare har kanske gjort forntidens
lantmän orätt, då de inte längre iakttar de tider,
som olika arbeten utfördes vid, beroende på månens faser. En god skörd ankommer på den rätta
födelsetimman. Om det är sant som sägs, att musten tas ur luften och väderlekens verkningar påverkas av ny och nedan, är rätt såningstid viktig.
Följaktligen har tiden olika verkan i varje nytändning och är mer eller mindre tjänlig.
Jag har flera år envisats med att så ärter av olika
slag i nordanväder och hela tiden fått hårdkokta
ärter. Önskar att flera gör försök med dessa tankar
som bakgrund och inte fattar dem med åtlöje.
0586

Byggnation

Beprövat sätt att göra hus innantill
dragfria
Geyer Carl Fr.

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym

0590

1781, febr
BERÖMLIGA GÄRNINGAR
Greve Melker Falkenberg har skänkt en stor boksamling till Kungl. Karolinska Akademiens bibliotek.
Vid Kronobergs regemente finns en skolinrättning för de 1400 barnen. De undervisas 10-12 i taget av avskedade soldater. Vid mitt besök blev jag
imponerad av den ordning och tydliga metod, som
användes. Dock lyckades jag inte få reda på hur
denna inrättning finansierades.

KungL 1
tagna gr
ningars

Nyttiga påfund

Vittsjö sockenmäns å allmän
socken-stämma den 3 september
1780 träffa-de överenskommelse om
en fattig-stocks upprättande till
fattiga barns understöd
Anonym
1781, febr
LUND. WITTSJÖ SOCKNEMÄNS Å
ALLMÄN SOCKNESTÄMMA DEN 3
SEPTEMBER 1780 TRÄFFADE
ÖFWERENSKOMMELSE OM EN
FATTIGSTOCKS UPRÄTTANDE TIL
FATTIGE BARNS UNDERSTÖD
Då det är känt, att flera barn i socknen på grund av
fattigdom inte får någon undervisning i kristendom utan lever ett otidigt liv, beslöts att inrätta en
fattigstock, där kristliga människor kunde lägga en
slant. Vidare skall böter betalas för följande brott:
1) den som uppträder berusad, så att han inte
kan reda sig själv
2) den som utbrister i eder och svordomar
3) den som åstadkommer träta och slagsmål
Var och en äger rätt att vara den andres angivare
och tredskas någon skall sexmännen uttaga böterna. En gång om året skall fattigstocken öppnas och
de barn, som är armast, men visar mesta flit skall
få mest.

1781, febr
BEPRÖVAT SÄTT, AT GÖRA HUS
INNANTIL DRAGFRIA, MEDDELT AF
0589
Belöningar
COMMINISTER ERIC NORDENBERG
Man blandar ler och sand till en tjock välling, som Utdelade hedersbelöningar av KungL
uppblandas med draglimsvatten. Detta strykes på
de ställen, där man befarar drag, även golv och tak Patriotiska Sällskapet
behandlas på samma sätt. Har man brist på näver Patriotiska Sällskapet
kan man ta björnmossa eller sågspån.
1781, febr
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
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0591

Anmärk,
för janu,
0592

Om lant
Alströmer
1781, mars

OM LAND
CHUR-PFE
Direktör A
hushållning:
vare kurfur

För odling, frukt- och trädplantering, stenbrytning, biskötsel och för lång och trogen tjänst.
0590

Kungörelser

Kungl Patriotiska Sällskapets redan
tagna grunder för dess hedersbelöningars utdelande
Patriotiska Sällskapet
1781, febr
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
REDAN TAGNE GRUNDER FÖR DESS
HEDERSBELÖNINGARS UTDELANDE
Patriotiska Sällskapet har tidigare utsträckt sina
belöningar utanför huvudnäringen till ämnen av
skilda slag t.ex. spånad, vävning, byggnader, koppympning, läkare som lyckats med kurer för människor och djur, målning, teckning, färgning,
långvarig tjänst och vackra gärningar. Tyvärr kan
man inte fortsätta efter den belöningsplanen, då
fler och fler söker och kassan inte ökar i samma
takt.
Belöning för uppodling skall gälla för den, som
skapat fyra tunnland åker eller 12 lass äng samt
dessutom hävdat gammal åker. Har marken varit
särskilt svår räcker hälften. Samma belöning gäller för torpare och hälftenbrukare. Ståndspersoner, fogdar, officerare, ryttare, länsmän, soldater
och båtsmän utesluts.
Minst 50 frukträd med 6 års växttid eller 200
lövträd fordras för belöning. Trädgårdsmästare
utesluts, om han inte planterat 300 träd.
Hägnader av sten skall vara 100 famnar, trakter
där det finns gott om sten 200 famnar.
Minst 30 bistockar fordras.
Hela mangården eller ladugården skall i fortsättningen var uppförd av sten.
För tjänstefolk förlängs anställningstiderna.
Vid ansökan skall bevis från präst eller kyrkvärdar uppläsas från predikstolarna.

fart på handel och manufakturer blomstrar även
lanthushållningen. Man får avsättning för sina
produkter.
Beskrivning av jordmån, odling och boskapsskötsel.
0593

Hushållning

Granskning över åtskilliga fördomar
i hushållningen
Krake, Otto

Om lanthushållningen i Chur-Pfaltz

1781, mars.
AMÄRKNINGAR WID DE TANKAR, SOM AF
EN OKÄND FÖRFATTARE BLIFWIT
YTTRADE UTI KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS HUSHÅLLNINGS JOURNAL
FÖR NOVEMBER MÅNAD ÅR 1776, PAG. 127
KALLADE: GRANKSNING ÖFWER
ÅRSKILLIGE FÖRDOMAR I
HUSHÅLLNINGEN
En okänd författare har skrivit i Hushållsjournalen
november 1776 om fördomar i hushållningen.
Otto Krake granskar nu artikeln. Han vederlägger
satsen: att bonden för att göra rätt gagn, ej själv
bör vara jordägare, och ingen egendomsherre
undergiven. Vilken verkan har det på åkerbruket,
folkökningen och sederna?
Åkerbruket fordrar kunskap, flit och förmögenhet. En egendomsägare med språkkunskaper skulle alltså kunna läsa allt av trycket. Men blir den
kunskapen gedigen? En bondes erfarenheter är
värda mycket mer.
Jag vet att det finns egendomsherrar, som har
kunskap och hanterar sina underlydande efter
kristligt sinnelag. Det är inte dem jag talar om,
utan den mängd höglärda klåpare, som fått en stor
förmögenhet i arv.
Den som arbetar åt sig själv är naturligtvis flitigare än om arbetsinsatsen tillfaller någon annan.
Där har övervakning ingen verkan.
Vad beträffar folkökningen är det ingen mening
med den, om barn föds i familjer, som inte kunna
föda dem. Nej, se på en skattebonde omgiven av
raska, friska och arbetsamma barn!
De goda sederna frodas, där man har en säker
utkomst för sig och sina barn. En herregårdsbonde
i sin trälaktiga ställning har ibland av nöd måst avvika från lagen och säkert följer även hans barn i
de spåren.

Alströmer
1781, mars.

0594

0591

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1781
0592

Hushållning

Byggnation

Beskrivning, jämte ritning över
OM LANDT-HUSHÅLLNINGEN UTI
CHUR-PFALTZ.
åbyggnaden på ett bondehemman
Direktör Alströmers fortsatta berättelse om lant- Anonym
hushållning. Denna gång från Chur-Pfaltz. Tack
vare kurfurstens regering och förmåga att sätta
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Patriotiska Sällskapet
1781, mars.
OM DE AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET SÄRSKILT TIL BELÖNING
UTGIFNE ÄMNEN.
Sällskapets utsatta belöningar på 30 dukater till
den som skaffat 50 bikupor och skött dem efter
den liineburgska metoden, beskriven i HushållsJournalen. Flera belöningar utdelades.
Brandstodsutdelning till soldaten Hessellund i
Dunker. Hans gård brann under gudstjänsten.
Den som kan tillreda bästa hartset och harpös
får en skådepenning i guld.

1781, april
UNDERRÄ
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der och öv
tjänstefolk.
ning. En gc
jord och fål
göra slöjdsa
han bruka c
produkter,
också inneh
Ur fähuset s
sörjning. Hi
och brygga
sig allehanc
och sälja på
När landl:
skylderna, 1
stånd
och
rannsaka bc
är flitiga oc]
fallet, skall 1
den lär sig
och utgifter
svin, gäss, 1
husbonden'
tjänst med 1
gård.
Det gälles
dens möjlig
att göra det
diga produk
bokhållaren
sitt arbete.

Anteckning angående folknumren

0600

Anonym
1781, mars.
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMERN.
Folkmängden i Gävle var 6000 personer.
Redogörelse för födda, döda och vigda i Karlskrona, Norrköping, Skara och Stockholm. Dessutom dödsorsaken för avlidna män och barn i
Stockholm.

0603

Berömliga gärningar

0598

0601

1781, mars.
BESKRIFNING, JEMTE RITNING, ÖFWER
ÅBYGGNADEN PÅ ET BONDE-HEMMAN.
Beskrivning av en åbyggnad på ett bondehemman.
0595

Ekonomi

Anmärkning angående handeln

Björneborg. Dålig skörd, men ganska bördiga
ängar.
Värmland. Jämn vinter med lagom snö har gjort
att alla körslor kunnat genomföras. Tackjärnet
från Bergslagen är nedkört och vid Tiondejärns
auktionen i Filipstad den 12 januari kostade tackjärnet 42 Dal. K:mynt.
Orebro. En våldsam snösmältning ställde till
besvär med flera förstörda broar och vägar. Skörden blev ganska svag. Utsäde av Fromental gav
vacker växt men kornen föll ur axen vid skörden,
så att knappt utsädet blev kvar.
Savolax. Denna del av landet har varit spannmålens förrådshus, men är efter de sista årens
missväxt så utblottat, att det inte går att beskriva.
Redan till jul var säden slut och rotfrukterna gav
dålig skörd.

Anonym
1781, mars.
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.
Norge vinner avsevärt på den handel som bedrivs i
Jämtland och med lapparna. Där säljs kaffe, te,
socker, tobak, brännvin och kramvaror till ett betydligt lägre pris än från svenska stapelstäder.
Redogörelse för utskeppade varor från Göteborg och Gävle år 1780.
0599
Antalet fartyg som gått genom sundet redovisas. Dock inte flera nationers krigsskepp.
Om
0596

Odling

Om såning och nyttjande av vit och
röd klöver i England
Modeer
1781, mars.
OM SÅNING OCH NYTTJANDE AF RÖD
OCH HWIT KLÖFWER I ENGLAND.
Utdrag ur Memoires de la Societe des Philanthropes och Reise nach Norwegen angående röd och
vit klöver. I England brukas rödklöver överallt
och rekommenderas. Vit klöver anses var det bästa fodret för får.
0597

Folkmängd

Orter

Anmärkning angående väderlek och
årsväxt i orterna
Anonym
1781, mars.
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRS WÄXT M.M. I ORTERNE.
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Belöningar

de av Kungl Patriotiska Sällskapet särskilt till belöning utgivna
ämnen

Berömliga gärningar

Patriotiska Sällskapet
1781, mars.
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
Avlidne majorn Daniel Ådelberg Bankevi i Eneby
församling för hans frikostighet till de fattiga. Han
har under farliga sjöresor förvärvat en förmögenhet. Han har skänkt till fattighus och kyrkor.
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari 1781
602

Underrättelse om lantgods
Anonym

Hushållning

Oversätti
lämpliga
i Franka
ken till fl

Arbin, A M
1781, april
ÖFWERSÄ
SWERIGE
UTI DEN I
UTGIFNA
PUOZZOL)
OM ORDS2
HÅRDHET
FOND, 177
Man delar ir

1781, april
UNDERRÄTTELSE OM LANTGODZ
Allmogens fattigdom och svårighet att komma ut
med sina utskylder, beror på att de inte är så begivna på vinst och girighet. En annan orsak är deras
oförnuftiga hushållning. Hustrun kan slösa på kläder och överflödigt husgeråd och skaffa dåligt
tjänstefolk. Bonden saknar medel och undervisning. En god hushållare han tar ur skog, vatten,
jord och fähus sin bärgning. Ur skogen kan han
göra slöjdsaker. Ur vattnet får han fisk. Jorden kan
han bruka och odla inte bara säd utan trädgårdsprodukter, som han sedan kan sälja. Jorden kan
också innehålla berg och sten, som kan förädlas.
Ur fähuset skall han kunna få mer än till egen försörjning. Hustrun kan med fördel bränna brännvin
och brygga öl. Det är viktigt att barnen tidigt lär
sig allehanda sysslor. De kan t.ex. samla växter
och sälja på apoteken eller fånga kramsfågel.
När landbofogden reser omkring och tar upp utskylderna, bör han noga ta reda på gårdens tillstånd och ge undervisning. Han skall också
rannsaka bondens och husfolkets tillstånd, om de
är flitiga och skötsamma. Finner han att så inte är
fallet, skall han söka ny åbo. Det är viktigt att bonden lär sig göra beräkningar över sina inkomster
och utgifter. Bönderna skall få några djur, kor,
svin, gäss, höns och kalkoner för att föda och ge
husbonden viss avkastning per år. Det är god förtjänst med humle, alltså skall åbon hålla humlegård.
Det gäller för landbofogden att själv känna gårdens möjligheter och sedan söka övertala bonden,
att göra det bästa. Bokhållaren skall sälja överflödiga produkter, där det bäst lönar sig. Fogden och
bokhållaren får inte full lön, om de inte lyckas i
sitt arbete.
0603

Arbetsmetod

Översättning av några till Sverige
lämpliga avhandlingar, som givits ut
i Frankrike, om kalkteorin och orsaken till murbrukshårdhet
Arbin, A M von
1781, april
ÖFWERSÄTTNING AF NÅGRA TIL
SWERIGE LÄMPELIGA AFHANDLINGAR,
UTI DEN I FRANKRIKE PÅ TRYCKET
UTGIFNA UNDERSÖKNING OM
PUOZZOLANA, OM KALK-THEORIN OCH
OM ORDSAKEN TIL MURBRUKS
HÅRDHET AF H:R FAVJAS DE SAINT
FOND, 1778
Man delar in kalken i vitkalk, gråkalk och fetkalk.

Vitkalken tas ur marmorbrott. När den är bränd
har den förlorat hälften av tyngden, men är ändå
hård och klingande. Den kan ligga en månad, om
den förvaras torrt. Blandad med sand och vatten
kan den hålla sig en månad bara den är fuktig.
De andra kalkerna som utvinnes av vekare kalkstenar, måste ligga insyltade i vatten länge, innan
de kan sönderdelas.
Vitkalken är den enda, som kan användas i
Pouzzolanebruk. Det går att blanda tegelskärv och
slagg till en varaktig murning. Romarna har använt tegel och efter färgen kallas det ciment. De
gamla romerska byggnaderna var dock murade
med tillsats av lava. Vid Vänersborg har herr Bagge funnit en slags skiffersten, som bränd och malen fullkomligt liknar Pouzzalanan.
Pouzzolanans förnämsta egenskap är att den tål
vatten och kan användas till dammar, vattenledningar o.dyl. När jag skulle bygga ett rutigt golv i
en sal, blandade jag ett murbruk av nysläckt vitkalk och Pouzzolana från Vivarais med sand och
stenskärvor. Det andra bruket gjordes av röd
Pouzzolana från Vivarais. Golvet jämnades och
sandades och härpå packades murbruket med
stamp. Golvet täcktes med halm, som hölls fuktigt
fjorton dagar. Nu delades golvet i rutor med hjälp
av ståltråd, som nedtrycktes i murbruket. Man har
nu ett stenliknande golv. Likadant gjorde jag en
allan. Det finns betyg över dessa framgångsrika
försök utfärdat av en ingenjör och chef för brobyggnader i Dauphine.
0604

Botemedel

Botemedel mot tandvärk
Anonym
1781, april
BOTEMEDEL EMOT TANDVÄRK
Man lägger Conii plåster på en skinnlapp och binder om kinden. Efter en stund känns värme och
värken avtar.
0605

Nyttiga påfund

Medel mot kolos
Anonym
1781, april
MEDEL EMOT KOL-OS
Folk i Paris som nyttjat en öppen kolugn till uppvärmning har avlidit av oset. En kungörelse utkom
om sättet att återuppliva avdånade personer. Man
slår vatten över den medvetslöse och stoppar pappersremsor doppade i Alcali volatile i näsan. Måste man elda med dessa kol, skall man sätta en kittel
med vatten på ugnen och när vattnet kokar dunstar
de skadliga ämnena.
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0606

Nyttiga påfund

Hovkamreraren Christiernins ritning
och beskrivning och förslag till sockenmagasin i Overgrans socken
Lostbom, Johan
1781, april
HOF-CAMRERAREN OCH RIDDAREN
CHRISTIERNINS RITNING, BESKRIFNING
OCH FÖRSLAG TIL SOKN-MAGASINS
INRÄTTANDE WID ÖFWER-GRANS SOKN
PÅ NORRLÄNDSKA SÄTTET; INGIFWIT AF
THEOL DOCT PROFESSOR LOSTBOM, PAST
OCH PRAEPOSIT UTI ÖFWER OCH YTTERGRANS FÖRSAMLINGAR
Ritning, beskrivning och kostnadsberäkning till
sockenmagasin i Overgran.
0607

Husdjur

Sätt att tämja stutar
Anonym
1781, april
SÄTT ATT TÄMJA STUTAR
Jag låter aldrig utskära utan endast kramla djuren,
när de är 5 år. Tredje dagen efter ingreppet, när
tjuren fortfarande är mindre bångstyrig, ledes han
ut och ställs bredvid en gammal oxe. Oket lägges
på, men tömmen får inte ligga om örat. Tre karlar
kör nu. En går före med en hötapp och ger dem
ibland en tugga. Den andre karlen står vid oket på
den unga oxen, medan den tredje med tömmarna
går bredvid kälken. Sakta och lugnt skjuts de
framåt. Var gång den unga oxen krånglar, skjuts
oket fram, ty med tålamod skall han läras. Proceduren upprepas på olika ställen varje dag och lasset ökas. Han tämjs åt den sidan han alltid skall
draga, vilket säger sig självt
0608

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1781
0609

Hushållning

Sammanlikning mellan de norska
och svenska fiskerierna

de en lag om sillfisket i Skåne, kallad Skanörs lag
och Sidtha Rätt. Sid var sådana ställen, där feta
varor blev behandlade.
Sommarsillen är den fetaste och kan jämföras
med holländsk. Vårsill kallas också valsill, gråben
eller ulvsill. 1740-1741 förändrades vädret i Norge, en envis dimma lade sig under sommaren över
landet. På våren jagades sillen in i havsvikar av
valen och kunde där ösas upp med händerna.
Mängder av sill skeppades ut ur Norge, ända till
1756 då sillen övergav landet. Därefter vände den
sig till Sverige. Drivis från Grönland tros ha påverkat sillens vägar. Vissa artförändringar påvisas. Både norska och svenska sillfiskare har slarvat vid fisket och saltningen, vilket gjort att fisken
blivit kasserad i Danzig. Följderna, när sillen upphörde, blev stora. Allt som satsats på både vad gäller människor och redskap blev överflödiga. Även
annat fiske avtog, då sillynglen varit föda åt större
fiskar.
Torskfisket har inte flyttat från Norge till Sverige som sillen. Med bättre redskap och båtar har
man lyckats öka torsk- och kabeljofisket i Norge.
Torskgarn är inte skadliga att använda. Det ger
större fångster än med krok.
1752-1757 utfördes från Bergenska tullkammaren 312960 tunnor sill. Så bör också svenska utförseln ökas.
0610

t

Hushållning

Om lanthushållningen i Flandern
mellan Tournay och Lille
Alströmer, Johan
1781, maj
OM LANDTHUSHÅLLNINGEN I
FLANDERN IMELLAN TOURNAY OCH
LILLE
Lantbruket i Flandern får företräde framför andra
länder i Europa. Här brukar alla lika och väl. Alla
åkrar plöjs och reds varje år och ingen vila ges.
Goda skördar. De har ingen äng och knappast något ord för bete. Deras åkerbruk fordrar mycket
arbete, men de har få dragare och tjänstefolk. Med
flit och kunskap sköter de sin jord. Redogörs för
deras skattesystem, jordmån, odling, arbetsmetoder, redskap och priser på diverse varor.

Ström, Hans
0611
Belöningar
1781, maj
Granskning av förslaget om skallSAMMANLIKNING IMELLAN DE
gångars avskaffande, samt om beNORRSKA OCH SWENSKA FISKERIER
Saxo Grammaticus berättar, att man kunde ta fisk tänkligheter vid en del belöningar
med blotta händerna vid Öresund och båtarna Anonym
hade svårt att komma fram för den myckna fiskens
skull. Troligen var det sill. Kung Valdemar inför182
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1781, maj
GRANSKN
SKALLGÅI
OM BETAD
BELÖNINC
Kritik mo
och belönin
lust vid jakt

FÖRSLAG TILL öVERGRANS SOCKENMAGASIN - Nr 606

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

1781, maj
0612
Odling
GRANSKNING AF FÖRSLAGET OM
Rön angående sädeskorn, som efter
SKALLGÅNGARS AFSKAFFANDE, SAMT OM
28 år bibehållit dess groningskraft;
BETÄNKLIGHETEN WID EN DEL
BELÖNINGAR
av trovärdig man inlämnat
Kritik mot artikeln i oktober 1780 om skallgång Anonym
och belöningarna. Redogörelse för vinst och förlust vid jakter.

183

1781, maj
RÖN ANGÅENDE SÄDES-KORN, SOM
EFTER 28 ÅR BIBEHÅLLIT DESS
GRONINGSKRAFT; AF TROWÄRDIG MAN
INLEMNADT
1746 upptäcktes ett ovanligt stort ax, vilket innehöll 96 korn. Det torkades och lades i ett kuvert
och glömdes bort till 1774. Då lät jag min trädgårdsmästare Eric Ljungström så dem vid Ådö
Trädgård. Han skördade 7 fullmogna ax, men förvarade dem inte bättre än att fåglarna åt upp dem.
Detta förargade mig mycket, då jag tänkt driva
dem till utsäde.
0613

Arbetsmetod

Berättelse om två svenska färgämnen

0616

Byggnation

Oversättning av herr Fauias de St
Fonds avhandling om Pouzzolana
Arbin, A M von
1781, juni
ÖFWERSÄTTNING AF HERR FAUTAS DE ST
FONDS AFHANDLING OM POUZZOLANA
Pouzzolanan kan användas både på land och i vatten. Den stelnar till ett starkt cement i vatten. Den
är enkel att tillreda och arbeta med. Den bereds
som vanligt murbruk med sand och stenskärv och
nysläckt kalk. Romarna använde den till att mura
sina utmärkta hamnar. Vitruvius beskriver hur det
gick till.
Recept och beskrivning, hur man gör pouzzolanabruk, att användas i havet.
Recept för vattenledningar.

Tham, Pehr
1781, maj
BERÄTTELSE OM TWÄNNE SWENSKA
0617
Botemedel
FÄRGE-ÄMNEN
Grön jordfärg tog jag vid Stentorps församling i
Recension
Skaraborg. Den är lik den franska Terre verde.
Afzelius, Arv.
Köllerfärg tillverkar en gammal ryttare i Dala
1781, juni
församling, Skaraborgs län. Där finns även bleke, VON DEM DREHEN DER SCHAFE UND
som de vitmenar sina skorstenar med.
DEM BLASENBAND-WURME IM GEHIRNE
DERSELBEN ALS DER URSACHE DIESER
0614
Arbetsmetod KRANKHEIT, VON NATH GOTFR LEFKE,
DER OECON UND NATURGESCH ZU
Försök med tvenne insända jordarter PROF
LEIPZIG MIT I KUPFERT
till färg
Författaren beskriver kringsjukan hos får, sjukdoRothoff, Birger
mens natur, botemedel och orsak. Drabbar unga
lamm som äter lite och magrar. Hänger och slänger
1781, maj
med huvudet. Verkar vara medfödd. Finns ibland
FÖRSÖK MED TWÄNNE INSÄNDE
mjuka ställen på kraniet. Hinnan kring hjärnan är
JORDARTER TIL FÄRG
De två jordfärger, som Pehr Tham insänt är av föl- skadad. Inuti hjärnan en blåsa med vatten och några
vita kom. I bröstets hålighet fanns bandmaskar. De
jande art och egenskap.
Grönjorden är kisel eller fin sand, litet lera och kallas för blåsmaskar och fastnar i skinnet hos
kalk. Det är järnet, som ger färgen. Till målning fåren, men har inte hittills blivit an-sedda som
med vattenfärg är denna jord helt otjänlig. Den orsak till kringsjukan. Men troligen är kornen i
kan dock med fördel användas till oljefärg. Den hjärnan också blåsmaskar. Dessa maskar liknar inte
täcker bra och är mörk. I eld rodnar den starkt. dem som finns på sanka ställen. De finns hela tiden
Vore önskvärt om försök gjordes, hur den klarar i hjärnan och verkar vara medfödda, då man inte
kan förklara hur de annars skulle komma in i
sol och vatten.
En gul fin och lös jord från Skaraborg innehål- hjärnan. Denna blåsa trycker på hjärnan och gör
ler kalk, kisel, lera och järn. Den duger inte till fåren yra. Det är säkert smärtsamt. Det finns inget
vattenfärg och är inte heller bra tillsammans med botemedel. Trepanering, som ibland förslagits är
osäker. Det enda är att döda de sjuka fåren på ett
olja. Färgen tillhör inte de vackrare.
tidigt stadium, innan de bli för magra. På detta sätt
0615
Väder förs sjukdomen inte vidare. Flera personers
iakttagelser och erfarenheter redovisas.

Anmärkningar angående väderleken
för april 1 781

0618

Tankar om fiskars föda
Holmberger, Petrus
184

Djur

1781, juni
TANKAR(
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0619
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Noreen, Ax,
1781, juni
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Beskrivn
dingen L

Lagerström
1781, juni
BESKRIFI'
LANDSHC
TRÄD-BA1
SWENSKA
Recept på ti
mot ffirruttr
0621

Nyttiga I
Anonym

1781, juni
TANKAR OM FISKARNAS FÖDA
Vi tycker, att färsk fisk är smakligare än gammal.
Därför inrättas sumpar och dammar. Men hur skall
vi kunna bevara fisken, om vi inte vet vad de olika
arterna äter. Följer en noggrann förteckning av
vad olika fiskar äter.

1781, juni
NYTTIGA PÅFUND OCH FÖRETAGANDER
Brukspatron Samuel Kochs vid Dingelviks säteri
nära Katrineholm, har tillsammans med övermasmästare Johan Carl Garneijs biträde hittat ett sätt
att ur hammarsmedsslagget frambringa smidigt
järn och stål.

0619

0622

Odling

Orsaker till planteringars ringa
framgång och botemedel däremot
Noreen, Axel
1781, juni
ORDSAKER TIL PLANTERINGARS RINGA
FRAMGÅNG MED BOTEMEDEL DEREMOT
OCH EN NY UPGIFT AT PLANTERA
FRUCKT-TRÄN OM WINTERN, SÅSOM
MYCKET SÄKRARE ÄN WANLIGA WÅRPLANTERINGAR
För 1000 års sedan ansåg persernas lagstiftare Zoroaster, att trädplantering skulle belönas av gudarna. Även nu räknar vi det för nyttigt och hedrande.
Tyvärr är beklagligt att man använder orätt sätt.
Man har inte tålamod att vänta på resultatet.
Dessutom köper man grisen i säcken, då man inte
vet vad slags frukt träden frambringar. Vidare
misslyckas ofta planteringen. Rotympning är förkastligt. Träden skall stå kvar i plantskolorna tills
de visat sin första frukt. De säljes sedan sent på
hösten, då frosten kommer. En stor grop, så att alla
rötter kommer med grävs. När frosten frusit en
klimp om roten, transporteras den till sin växtplats
och jord fylls på. Den skall ha samma sida mot solen, som i plantskolan. Samma läge mot solen,
samma jord och att alla rötter behålls är viktigt.
Jag har i flera år på detta sätt transporterat träd från
det grevliga Löwenhielmska godset Apertin.
0620

Nyttiga påfund

Beskrivning på framlidne landshövdingen Urban Hjärnes trädbalsam

Berömliga gärningar

Om de gråstensbyggnader och förbättringar vilka bonden Anders
Svensson förrättat vid kronoskattehemmanet Falla i Kinda härad
Östergötland
Kindahl, Reufselius
1781, juni
OM DE GRÅSTENS-BYGGNADER OCH
FÖRBÄTTRINGAR, HWILKA BONDEN
ANDERS SVENSSON FÖRRÄTTAT WID
FJERDEDELS KRONO-SKATTE- HEMMANET NORRA FALLA, I OPPEBY SOKN,
KINDA HÄRAD OCH ÖSTER-GÖTHLAND,
OCH AF UNDERTECKNADE ÄRO
BESICKTIGADE OCH BEFUNDNE, SOM
FÖLJER
Sedan Anders Svensson inlöst besittningen på
Norra Falla, började han iståndsätta mangårdsbyggnaden. Det fanns ingen skog till hemmanet.
Han, som andra hade väl kunnat få timmer ur allmänningsskogen, men med omtanke om skogen
avstod han. Istället tog han av stenen, som fanns
på åkern och byggde två stugor med kök och förstuga emellan under ett tak. Det ena taket täckt
med näver och klappersten för att spara torven.
Då det fanns kalksten 6 mil därifrån, lät han
hopsamla det tunna lagret av kalksten vid Åsundens strand och bränna vitkalk själv. Han byggde
källare och stenmurar och förbättrade de befintliga husen. Vilket intygas.

0623
Folkmängd
Lagerström, Magnus
1781, juni
Anmärkning angående folkmängden
BESKRIFNING PÅ FRAMLEDNE
Anonym
1781, juni
LANDSHÖFDINGENS URBAN HJÄRNES
TRÄD-BALSAM. INLÄMNAD TIL SWENSKA ANMÄRKNING ANGÅENDE
FOLKMÄNGDEN
OST-INDISKA COMPANIET Recept på
I Stockholm var fler döda än födda. I Köpenhamn
träbalsam som konserverar allt trävirke mot
och St Petersburg var det tvärtom. Orsakerna till
förruttnelse och mask.
degenerationen i Stockholm borde undersökas.
0621
Nyttiga påfund

Nyttiga påfund och företaganden
Anonym

0624

Kungörelser

Fråga till besvarande mot belöning,
samt uppmuntran för dem som behaga bidraga
Patriotiska Sällskapet
1781, juni
FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT
BELÖNING, SAMT UPMUNTRING FÖR
DEM SOM BEHAGA BIDRAGA TIL DENNA
JOURNAL
Sällskapet har utlyst en belöning till den, som kan
uppge det bästa sättet att göra harts och harpös.
Sällskapet önskar att införa i sin Journal berättelser om åkerns förbättrande, artificiell ängsskötsel, skogsröjning, nya uppodlingar, dikningar,
jordblandningar och liknande. Även tidigare har
Sällskapet översänt ett exemplar av Journalen, om
författaren varit känd. Nu vill man också ge skådepenningen i silver till den, som sänt in en väl författad avhandling eller nyttiga rön och som införes
i Journalen.
0625

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för maj 1781
Endast två klara dagar.
0626

Odling

Om engelska åkerbruket, utdrag ur
memoires de la Societe des
Philanthropes
Hambraeus, 0
1781, juli
OM ENGELSKA ÅKERBRUKET, UTDRAG
UR MEMOIRES DE LA SOCIETE DE
PHILANTHROPES
På Brittiska öarna finns inga ödemarker. Man
skulle kunna göra många uppodlingar, vilket med
god lycka även gjorts under de sista 50 åren. Man
har odlat de lätta jordarna, som troligen någon
gång tidigare varit odlade. De fruktbaraste områdena är de, som bestå av hårdlänt jord, vilket man
kan se av att där växer frodig småskog. Men lantmannen undviker denna mark, då den är mödosammare att uppodla.
I Norfoik har man röjt sådan oländig mark och
dessa ödemarker ger nu de rikaste skördar. Då
man beredde dessa åkrar bredde man ut 50-80 lass
märgel och lera på tunnlandet för att sedan så säd,
turnips, korn, raygräs och treffel. Trädesåker är
dem obekant. De växlar gröda varje år.
Här bor nu en talrik generation av idoga och
verksamma människor. Denna underbara föränd186

ring har bidragit till både allmän och enskild nytta.
Arrendatorerna och jordägarna har kommit överens att dela vinsten. I inget annat land, undantagandes Amerika, ger åkerbruket så stor vinst.
Människor, som blivit odödliga och historiska
har ofta inte uträttat något gott. Det är jordbrukare,
som borde få världens högaktning.
0627

Odling

Teori om ängsskötsel grundad
på rön

=

Holmberger, Pehr
1781, juli
THEORI OM ÄNGS-SKÖTSEL, GRUNDAD
PÅ RÖN
När man på växtkännares vis granskar våra sädeslag finner man att de är gräs. Jordbrukaren lägger ner stor möda att bereda sina åkrar väl, men
bryr sig inte om ängen. Min mening är att ängen
skall behandlas som åkern. Djurens föda är lika
viktig, som människans. Det gäller att kontrollera,
hur djuren mår, beroende på vad föda de får. Man
ser ju vilka växter djuren ratar vid betet och ändå
säljs dessa som hö. Det borde tillsättas tillsyningsmän, som undersökte höets beskaffenhet. Varför
skall inte höet kontrolleras, som så många andra
varor? Tabell på de växter en häst lämnar på betet.
Jättegröe och rörflen växer i kärr och är begärliga för husdjuren. Det går lätt att plantera dessa tillsammans med starrväxter och fa en givande äng
av kärret. Visserligen måste sand påköras för att
ge stadga åt sumpiga orter.
Mossar skall utdikas och befrias från träd och
buskar. Otjänliga växter grävs upp med spade.
Ängskavle, blåtåtel och långlosta är utmärkta för
kreaturen. Endast svinet ratar dem. De kan planteras både genom rötter och frö.
Uppräkning av växter som trivs på svartmylla
och sandblandad jord.
0628

Arbetsmetod

Om sättet att göra vaxstaplar
Wetter, Athanasius Laur.
1781, juli
OM SÄTTET AT GÖRA WAXSTAPLAR
Biodlingen har ökat och ger nu honung och vax.
Dock känner man inte konsten att draga vaxstaplar, som ger bättre ljus än talgljus. Man behöver
vax, terpentin och kvickkåda. Till vekar används
bomull eller hörblånor, grov som en grov sytråd.
På en spinnrock sammansnor man trådarna till en
vanlig vekes grovlek. Kådan tar man av granen.
Ritning och beskrivning av de instrumenter som
behövs.

. f,,i, L'd/.
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0630

Anmärknif
Anonym
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0629

Orter

Utdrag ur ett brev från doktor Osbeck, angående den lilla fågeln Muscicapa
Osbeck
1781, juli
Den 11 maj uppträdde en flock fåglar, som vi inte
kände. En sköts för att kunna säkerställa vilka de
voro. Då den endast var skadskjuten åt den
allehanda insekter, som vi bjöd. Den gör stor
nytta på sin ort. En stark kyla och torka kom
samtidigt.
Lägg rovolja blandad med sot eller kimrök i en
glasburk. Ställ burken bakom spisen, fyll upp utanpå med sand så att syrsorna kan klättra i burken.
Ju fler burkar ju fortare fångst.
0630

Ekonomi

Anmärkningar angående handeln
Anonym

1781, juli
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN
Redogörelse för sidentyger och florer, som kommit till Sverige.
Karlstad. Järnpriser på Kronsäters marknad.
0631

Kungörelser

Tävlingsämnen
Patriotiska Sällskapet
1781, juli
TÄFLINGS-ÄMNEN
Belöning till den, som gör en betydande förbättring av järnets blandning till kanongjutning. De
skall motsvara metallkanoner och inte vara kostsammare.
Belöning till den, som uppger det minst kostsamma och varaktigaste taktäckningssättet för städer och landsbygd.
0632

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1781
Många klara dagar.
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0633

Hushållning

0637

Nyttiga påfund

Utdrag ur professor Lefkes program Om allmänna allmoseutdelningens
Afzelius, Ad.
avskaffande
1781, aug.
UTDRAG UR PROF. LEFKES PROGRAMME:
AGRI NOVALIS CULTURA OCH PECUDES IN
FLABULIS PASCENDI, UTGIFWIT, DÅ HAN
SKULLE TILLTRÄDA OECNOMISKA
PROFESSION I LEIPZIG ÅR 1778.
Författaren har företagit att avgöra två viktiga frågor, nämligen:
Om det är bättre att beständigt bruka åkern eller
låta den vila emellan. Svar: bruka beständigt.
Om det är förmånligare att underhålla boskapen inne eller att låta honom gå ute hela året. Svar:
hålla boskapen inne.
0634

Odling

Nytt påfund att breda ut gödsel med
långsladd
Anonym
1781, aug.
NYTT PÅFUND AT BREDA UT GÖDSEL
MED LÅNGSLADD.
Gödseln föres på åkern på sommaren och sprides
med hjälp av en långsladd istället för grep.
0635

Berömliga gärningar

Berömliga författningar och företaganden
Anonym
1781, aug.
BERÖMLIGE FÖRFATTNINGAR OCH
FÖRETAGANDER. SKARA.
Carl Uggla har förordnat att efter hans död 500
Rdl anslås till veterinärinrättning i Skara.
0636

Nyttiga påfund

Berättelse om en finsk lanthushållare.
Hall, Daniel
1781, aug.
BERÄTTELSE OM EN FINSK
LANDTHUSHÅLLARE. AF DANIEL HALL.
Major von Konov inköpte 1766 ett rusthåll i Karcku socken i Björneborgs län. Han har förbättrat det
med sex torp, bättre åker och äng, trädgård, kvarn,
tegelbruk och har planer på ett sockenmagasin.
Regler för sockenmagasinet fastställdes 1781.
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Oversättning
1781, aug.
OM ALLMÄNNA
ALMOSE-UTDELNINGENS AFSKAFFANDE.
Viljen I ej hava några tiggare så hjälpen de fattige
hemma hos dem, men given aldrig dem allmosor
som tigga. Uppmuntra aldrig tiggare utan ge dem
arbete. Förslag till straff för den som tigger och den
som ger allmosor.
0638

Väder

Anmärkning angående väderleken
för juli 1781
0639

Arbin, A M v
1781,
sept
ANMÄRKN
NINGS-JOU
MÅNADER
ÖFWERSÄ7
S:T FONDS
POUZZOLA
Jag har sänt
handlar sten]
och på det tc
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och finner ck
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sina experim

Byggnation

Uppgift till underbädd för städstockar i hammarsmedjor av moblandad
jäslera, i stället för hitintills brukliga ungskogsödande broverke
Anonym
1781, sept
UPGIFT TIL UNDERBÄDD FÖR STÄDSTOCKAR HAMMAR-SMEDJOR AF
MOBLANDAD GÄSLERA, I STÄLLET FÖR
HÄRINTILS BRUKELIGA UNGSKOGSÖDANDE BROWERKE
På detta sätt har jag till smedernas förnöjsamhet
låtit bygga vid mina sju hammare. Detta sätt är
både skogsbesparande och tidsbesparande och
skonar dessutom hammaren och städet. En kista
grävs och fylls med torr jäs- eller veslera i stället
för ungskog, som packats tätt. Over alltsammans
läggs näver. Mitt i kistan nedsättes städstocken.
Det har tidigare gått åt 50 ungträd av bästa kvalitet
till att fylla kistan med. Med det nya byggnadssättet bör kistan räcka en mansålder. Det finns 640
hammarverk i gång i landet. 60000 träd kan vinnas
årligen.
Eftersyn och uppmuntran kan mycket bidraga,
men goda arbetare är ändå det viktigaste.
Om gran får stå ovan jord och är skyddad för
röta, duger den lika bra som tall.
0640

S:t Fonds
pouzzolah

Byggnation

Anmärkningar om de i Hushållnings-Journalen för april och juni
månader innevarande år införda
översättningarna av herr Fauja De

0641

Huskurer

Anonym
1781, sept
HUS-CURE1
Hosta botas
ment att ands
I Hittebarn
de ammor. Di
mandelolja d
välling av m
dygnet runt.
och vatten fil.
en flaska med
är få barn, so
fädning.
0642

Om getter

Anonym
1781,
sept
OM GETTEI
Getter äter ir
Om man anse
la detta faktu
får man utm
löv så länge c
efterlämnar
träd med raks
sägs, att man
med urin. Ski
användning a
ma någon att
räkna vinsten

S:t Fonds avhandling om kalk och
pouzzolana
Arbin, A M v Strussenfelt
1781, sept
ANMÄRKNINGAR WID DE I HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR APRIL OCH JUNI
MÅNADER INNEWARANDE ÅR INFÖRDE
ÖFWERSÄTTNINGAR AF H:R FAUJA DE S:
T FONDS AFHANDLING OM KALK OCH
POUZZOLANA M M
Jag har sänt de Hushållnings-Journaler, som behandlar stenbyggnaders bevarande både i vatten
och på det torra till major von Strussenfelt, vars
omdöme bör iakttas. Undertecknat von Arbin.
Strussenfelt svarar, att han redan läst artiklarna
och finner dem i mångt och mycket riktiga. Han
har dock anmärkningar att göra. Han redogör för
sina experiment i samma ämne.
0641

Botemedel

Huskurer
Anonym
1781, sept
HUS-CURER
Hosta botas genom att man använder ett instrument att andas genom.
I Hittebarnhuset i Basel har man inte främmande ammor. Där ger man de nyfödda rosensirap och
mandelolja de tre första dagarna. Sedan får de en
välling av mjölk och fint mjöl var fjärde timme
dygnet runt. Ibland också en blandning av mjölk
och vatten tillsatt med sockerkandi. De far suga ur
en flaska med napp av trä omlindad med linne. Det
är få barn, som avgå med döden efter denna uppfödning.
0642

Husdjur

Om getter
Anonym
1781, sept
OM GETTER
Getter äter inte gran och tall, men väl enbuskar.
Om man anser att enen är av nytta, måste man stäl
la detta faktum mot getternas nytta. Av eneträdet
far man utmärkta vidjor. Geten ratar gräset, äter
löv så länge det finns sedan en, gran och tall. Hon
efterlämnar vida och lurviga buskar i stället för
träd med raka stammar. I en skrift från 1740-talet
sägs, att man kan föda getter med mossa fuktad
med urin. Skulle så vara fallet vore det en utmärkt
användning av obrukbar mark. Jag vill inte skrämma någon att inte hålla getter, men man måste beräkna vinsten mot förlusten.

Geten är känd för att flöja över stängsel. Här är
faret lika besvärligt, om det inte har gott bete,
goda vallare och höga stängsel emot sig. Flera
hemtama kreatur kan både hoppa och simma om
de t.ex. blir retade, utom svinet, som bjuder till allt
vad likt och olikt är.
0643

Odling

Om bästa sättet att ympa
Anonym
1781, sept
OM BÄSTA SÄTTET AT YMPA
De förnämsta orsaker till misslyckade ympar är tiden det sker på, tillskärning av ympen, och att
klyftan i trädet är på fel ställe.
Man ympar när tjälen är tre tum i jorden. Det
skall vara solsken, när klyftan öppnas. Ritning och
beskrivning av ympkvisten. Blir det mycket torrt
sprutar man vatten på ympstället. På femton år har
trädgårdsmästare, som använder denna metod inte
förlorat någon ymp.
Skulle Patriotiska Sällskapet anse denna metod
värd några lod silver, skall uppgiftslämnaren träda
fram med sitt namn. Han ger ju inom växtriket
samma nytta, som om en uppfostrare vid våra akademier och gymnasier hade ett medel , som bevarade ynglingarna från liderlighet och förfall.
0644

Odling

Om vitkåls plantering
Anonym
1781, sept
OM HWIT-KÅLS PLANTERING
Man planterar överallt vitkål eller huvudkål Brassica capiata alba, men få vet hur denna växt skall
skötas.
Planteringsbänken fylls med svartmylla, ställs
mot söder och täcks med en halmmatta på nätterna. Så snart snön försvunnit gödslar man med
ströhalm och hästgödsel. Fröet strös ut glest. För
att man skall se hur glest, kan man göra fröna vita
med mjöl eller krita. Man kan också med fingret
göra ett hål och släppa ned ett frö. De frön som
kommer från Enköping anses vara de bästa. Att
färgro fröna inomhus ger inget resultat.
När de fått några blad brukar bladmasken komma. Jag strör aska över plantorna och fördriver
ohyran. De finaste och friskaste plantorna doppas i
gödselvatten och planteras ut på landet i god
svartmylla.
Efter ett tag lägger kålfjärilen sina ägg på plantan och det är bara att plocka bort dem. Detta arbete tar ett par timmar och utan det äter maskarna
upp kålen, så att de liknar små granruskor. Herr
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Boije råder i sin hushållsbok att så hampa runt kål- följde vräkte runt hus och dödade flera personer.
landet för att hindra fjärilarna. Detta har ingen ver- Människorna trodde den sista dagen var kommen. I
kan. Man skall inte plocka bort de yttersta bladen i
Schenigen föddes fyra kalvar på en gång.
tro att huvudet då växer till sig än större.
0646
Väder
Man skall ta in kålen i tid på hösten. Den tål inte
Anmärkningar angående väderleken
så mycket frost. Visserligen behövs några frostnätter, så att han knyter sig, men sedan skall den för augusti 1781
tas in. Skulle det komma snö skall man inte invänta töväder, utan på en gång ta in kålen.
0647
Växter
0645

Märkliga händelser

Märkvärdiga händelser i naturen
Anonym
1781, sept
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
Den 1 juli övergicks Torups socken av ett våldsamt oväder med åska, regn, hagel och orkanvindar. Ingen växt kommer att kunna skördas. Som
tur var hade man kreaturen inomhus. Ett tjugotal
hushåll har blivit brödlösa.
I Vimmerbytrakten var ett liknande oväder den
4 juli.
I Eksjö kom hagel stora som hönsägg med avlånga ispilar, som satte sig i marken. Orkanen som
190

Översättning av Disfertationen: Vernatio Arborum eller trädens knoppnings och lövsprickningstid
Barck, H
1781, okt
ÖFWERSÄTTNING AF DISFERTATIONEN:
VERNATIO ARBORUM ELLER TRÄDENS
KNOPPNINGS OCH LÖF-SPRICKNINGS-TID
Tidigare har växternas nytta endast varit kända
som medicin. Nu har berömliga män upptäckt deras nytta och kraft på andra områden. I Philosophia Botanica visas, att en viss trakt alstrar vissa
växter och att vissa blommor öppnar sig och sluts
på bestämda tider. Vidare hänvisas till andra dis-

putationer och avhandlingar, som visar växternas
särart.
Jag har undersökt vid vilken tid örter och träd
knoppas för att härur kunna anföra rätta såningstiden. Dessa iakttagelser har gjorts på Gripenberg i
Småland. Tabell på olika träd.
Vi ser på stjärnorna för att utröna förändringar
på jorden. Men ingen åkerman ser på lövsprickningen för att säkrast hitta rätta såningstiden. Tabell på såningstid, skörd och mognad för olika
landsändar. I Uppland skall kornet sås vid björkens lövsprickning. Aven kål och kryddgårdsväxter skulle sås med tanke på trädens grönska.
Skördetiden bör också inrättas efter örternas växt.
Genom att se på örterna skulle man kunna förutse
vinterns ankomst.
0648
Odling

Försök med Lathyrus Pratensis
Sigals ärter eller vial

ten och hackad vetehalm. Aven hästarna vande sig
vid denna diet och jag kunde ta äldre ris och blanda i mindre halm och havremjöl. På detta sätt
framfödde jag tre hästar från 2 febr till 11 maj, då
de släpptes på bete med ganska gott hull. Det hade
gått åt ett lass hö, ett tjog havrehalm och en tunna
malen havre. Senare har jag med hjälp av två
drängar framfött 9 hästar på samma sätt. Det fordrade övervakning, ty husbondens öga gör hästen
fet.
Åren 1772-73 var svårare, då det inte fanns
drank. Jag skaffade en liten balja till varje ko och
blandade färsk hästgödsel, granris, vetehalm och
blandsädsmjöl. Mellan varje mål gjordes baljorna
rena. På detta levde 32 kor.
I år blir det svårare, då jag inte längre har egen
skog eller nära till något kronobryggeri. Men jag
tänker ändå börja med denna utfordring så snart
djuren tas in för vintern.

Adlerberg, Bergius

0650

1781, okt
FÖRSÖK MED LATHYRUS PRATENSIS
SIGALS ÄRTER ELLER WIAL
Jag har uppmärksammat en ört på mina egendomar på Värmdö. Detta gräs kryper med fina rötter
och den avslagna stjälken blommar på nytt och ger
frö. Blommorna är gula. Det äts med begärlighet
av hästar, kor, får och svin. Det växer i all slags
jord. Det borde med alla sina goda egenskaper
kultiveras. I ett herbarium har jag hittat det under
namn av Lathyrus Pratensis, jordmöss. Undertecknat Adlerberg.
Bergius svarar, att denna växt är Lathyrus Pratensis och är perenn. Han anser också att den borde kultiveras.
Modeer säger, att vial ätes av hemtama djur och
i England kultiveras den med förmån i ängar. Linne ansåg den dock omöjlig på öppna fält och stark
sol.

Välmenta råd för lantmannen vid
foderbrist, givna på begäran av en
ledamot i Kungl Vetenskapsakademien

0649

Husdjur

Tankar om foderbristens
avhjälpande
Anonym
1781, okt
TANKAR OM FODERBRISTENS
AFHJELPANDE
Den svåra foderbristen är av största intresse att avhjälpa. Jag har varit lantbrukare i 37 år och flera
gånger upplevt detta. Mitt första år som lantbrukare hade jag inget eget foder utan måste köpa. Jag
hade lyckligtvis skog. Där tog jag granris och
hackade och bultade, slog på dricka eller saltvat-

Husdjur

Anonym
1781, okt
WÄLMENTA RÅD FÖR LANDTMANNEN I
FODERBRIST, GIFNA, PÅ BEGÄRAN, AF
EN KONGL. WETENSKAPS ACADEMIENS
LEDAMOT
Något råd att ge erfarna lantmän i denna fråga
finns inte, annat än att samla allt som går att använda som foder. Aven nedfallna löv kan torkas
och ges med litet salt. Mossa, lavar särskilt renmossa, som användes av islänningen till gröt och
välling. Den anses också som botemedel mot
lungsot. Vitmossan används i Värmland till föda
för hundar. Nässlor ger mycket mjölk och är därför lämpliga för korna. Ris av en och gran blandat
med halmsorter, löv, sjöfoder och dylikt. Ingen
säd bör ges rå utan i bröd eller mjöl. Drank och
malt blandas i fodret. För att rädda tänderna bör
djuren ibland få torrt foder. Djuren bör fa mat flera
gånger om dagen. Finns ljunghedar skall djuren
släppas där en stund om dagen för att själva skaffa
sig föda.
Lantbrukaren skall ha noga kontroll hur långt
hans foder räcker och fördela det jämt över tiden. I
stället för att strö halm under djuren får man ta
granris. Vass och gräs, som växer vid stränderna
skall tas tillvara. Varje god hushållare skall minska sin fårhjord, vilken snart går att återställa igen.
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Ett förslag till fordring av hästar har kommit
från Göteborg. Vetehalm och ärthalm hackas i en
hackelsekista med lite hö.
Korna skall ha hö om de skall ge mjölk. Emellertid kan man ge dem skuren halm. Om kon kalvar måste hon ha rikligare foder. Bönhalm, boss
och enelag. Löv uppblött i vatten.
Oxar får nöja sig med råghalm.

0653

Orter

Vidare angående årsväxt och varupriser
Anonym

1781, okt
WIDARE ANGÅENDE ÅRSWÄXT OCH
WARU-PRISER
Västernorrland. Liten höväxt på grund av torka.
0651
Folkmängd Sädesbärgningen liten men god. Säden besvärad
av maskar.
Anmärkningar angående folkUmeå. Trots torkan god skörd.
mängden
Öland. Den torraste sommar någon minns. LiAnonym
ten höskörd, men besynnerligt god säd. Svårt med
vatten. Ingen sill eller torsk.
1781, okt
Kalmar. Svår torka och lite hö. Kreaturen komANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
mer med svårighet att framfödas över vintern. RåFOLKMÄNGDEN..
I Låchteå socken, sterbotten, har folkmängden gen ganska god. Inget smör eller ost.
trots smittkoppor fördubblats på 30 år. De är nu Karlstad. Vid marknaden var de västgötska båtarna, som pläga sälja säd här endast halvlastade.
4463 personer.
I Skara har fötts 7615 barn 1780. 114 tvillingpar Allt såldes första dagen.
och 1 hustru har fött trillingar. 4 barnaföderskor
har varit över 50 år. I stiftet finns 179591 personer. 0654
Väder
I Hallands län var folkmängden 1780 68860
Anmärkningar angående väderleken
personer. Hela året var hälsosamt.

0652

Hushållning

Brev i åtskilliga hushållningsämnen
Waller, Eric
1781, okt
BREF I ÅTSKILLIGA
HUSHÅLLNINGS-ÄMNEN
Frommentalen har varit dålig i år på grund av torkan, men även jordarten har haft betydelse. Om
jag lever skall jag berätta om jag lyckats bättre på
annan jord. För några år sedan gjorde jag en liten
damm, varifrån jag tänkt vattna en äng. Ortens erfarnaste hushållare gillade inte detta, då de påstod
att det bara skulle gynna mossa. I år när torkan är
som värst vågade jag mig dock på att vattna ett litet stycke. Det dröjde länge innan resultatet visade
sig, men sedan fick jag min bästa slåtter där. Uppmuntrad härav, tänker jag nästa år, om Gud vill,
börja vattningen mer regelbundet. Säden blev
grov och strid trots att skyltalet inte var så stort.
Bland nyttiga påfund är en sädesrensningsmaskin som herr Ridderstam i Värmland låtit inkomma. Denna är bättre än den som herr sekreteraren
lånade mig modell till.
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handel med
postbefordra
för inkomst
0656

Strödda t
hållning

Alströmer, J
1781,
nov
STRÖDDA
LANDTHU
Jag vill rede
stein. De är
ra göromål.
burgs skötse
von der Nate
Ritning på 1
är omfattan(
ning att dyl
skrivna i No

för september 1781

Så varm har september inte varit på 30 år.
0655

Orter

Berättelse om Åland
Ehrenmalm, Sam.
1781, nov
BERÄTTELSE OM ÅLAND
Åland består av flera öar. De ligger 4 mil från
Grisslehamn. Fasta landet innehåller 6 socknar
och 3 kungsgårdar, Kastellholm, Haga och Grelsby.
Kastellholms slott, som skall vara uppbyggt av
Birger Jarl den yngre är nu uppbyggt på annan
plats. Efter Gustaf Adolfs död styrdes Åbo Hövdingedöme av ståthållare Stellan Mörner.
1561 gavs Kastellholm i förläning till Gustav
Vasas gemål Katarina.
1680 förlänades Åland Carl XI:s gemål, Drottning Ulrika Eleonora. Av ålder har Åland varit en
kungspark och djurgård för älgar, men sedan dessa högdjur blivit förstörda vid den ryska invasionen, har Åland ställts lika som andra provinser.
Där finns 186 ordinarie båtsmän, prästerskap,
skola, fältskär, provinsialläkare, kronofogde och
jägeribetjäning.
Näringsfången är åkerbruk, fiske, ladugårdsskötsel och vedförsäljning till Stockholm. Angsskötseln är frodig. Skogarna innehåller gran och
tall och alla trädslag som finns i riket utom bok.
Med 80 båtar och åtskilliga kajutbåtar driver de

/?sal_s^

handel med Stockholm. Frakter, skjutaningar och 0657
postbefordran ger någon inkomst. Redogörelse
Sätt
för inkomst och ränta i åtskilliga tabeller.

Odling

att förbättra ängar och betesmarker utan plöjning

0656

Hushållning

Strödda underrättelser om
lanthus-hållningen i Holstein
Alströmer, Jonas
1781, nov
STRÖDDA UNDERRÄTTELSER OM
LANDTHUSHÅLLNINGEN UTI HOLSTEIN
Jag vill redovisa mina intryck från en resa i Holstein. De är dock något ostädade på grund av andra göromål. Redogörs i detalj för gården Haselburgs skötsel och avkastning. Gården tillhör greve
von der Nats och är belägen 1 /2 mil från Neustadt.
Ritning på ladugård. Smör och osttillverkningen
är omfattande och Modeer skriver i en anmärkning att dylika mekaniska smörkärnor finns beskrivna i Norska Vetenskapssällskapets skrifter.

Anonym
1781, nov
SÄTT ATT FÖRBÄTTRA ÄNGAR OCH
BETESMARKER UTAN PLÖJNING
Högar av mylla förs ut på ängen under sommaren.
På vintern fryser den sönder och nästa vår sås mar
ken med så gott höfrö man kan fa och myllan krattas över och vältas. Den underliggande mossan
ruttnar och ger gödning till gräset. Man bör undvika surtuppor, hundloka, vildmynta och försöka fa
hö av tåtel, vial, luzern och väppling. När man slår
skall man spara 2-3 tum och inte låta djuren beta
för tidigt. Särskilt på hösten är ängen ömtålig för
trampning. Gör man diken är det bra mull att ta
tillvara för ängsförbättring. Även torv är utmärkt
förbättringsmedel, om man tänder den och strör ut
askan. Samma metod kan kanske användas vid
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flygsand, om man byter ut myllan mot lera. Denna härdad och inte lat, då är han otjänlig till det miliängsförbättring kan ske när som helst, av vem som tära. Vad gör alla dess betjänter under de många
helst utan hjälp av dragdjur.
timmar deras herrskap inte behöver dem. Jo, sover, spelar och sprider ut på gator och torg, vad de
0658
Ekonomi hört sina herrskap tala om. Borde de inte hållas i
nyttigt arbete, att på fritimmar lära sig ett hantOförgripliga tankar om lyxens ververk. Det pudrade håret och klockkedjan skulle
kan på folkmängden
ändå skilja dem från buldanrocken.
Hothusen, C J v
Om man undantar Riksens Råd och de högre
ämbeten,
som för sin värdighet är nödsakade att ha
1781, nov
uppvaktning,
skulle andra kunna nöja sig med
OFÖRGRIPLIGA TANKAR OM LUXENS
unga flickor till taffeltäckning och uppvaktning
WERKAN PÅ FOLK-BRISTEN
Hur lätt en nation förfaller genom självsvåld, slö- vid borden. De kunde var snyggt klädda med snöseri, tvedräkt, egennytta och maklighet vet vi. ren och dekorationer. Äldre och stadigare kvinnor
Detta är ej mitt ämne. Men den personliga lyxen, till matlagning och möer eller änkor till kammarsom förgiftar hjärtat och sederna, vill jag förklara. tjänare. Då skulle det räcka med en lakej och en
Den högfärdige slösaren strör ut pengar, men kusk.
De unga flickorna skulle lära sparsamhet och
vad gynnar det staten? Nu ökas betjäningen med
anständiga
hussysslor och bli gott födda och snaen tredjedel. Giftermålen minskar, vem vill ha en
rare
gifta,
vilket
skulle ge upphov till att öka folksolbränd eller urblekt flicka längre? Vad skall
mängden.
man göra med alla gamla kammarpigor, som är
Handelsmän skulle kunna ha flickor i sina butiotjänliga att öka folknumren? Skulle ett krig komker
istället för boddrängar. Flickor kan också räkma blev det endast gamla kammartjänåre, kuskar,
na,
mäta
och väga. Hantverkare skulle ha kvinnor
taffeltäckare, hårfrisörer och kockar kvar att sköta
jorden, handeln och sjöfarten. En soldat bör vara istället för gesäller och lärgossar. Arbetet skulle
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gå fortare för dem, som inte känner så många krogar och härbärgen. Dessa kunde sedan gifta sig
inom skrået och vara sin man till hjälp med sitt arbete, vilket vore bättre än arv och hemgifter.
0659
Odling

Sätt att anlägga sänghumlegård
Lenholm, Jacob
1781, nov
SÄTT ATT ANLÄGGA SÄNG-HUMLEGÅRD
Istället för ris- eller kuphumlegårdar, som ofta blir
överväxta med ogräs, har jag anlagt en sänghumlegård. Sängen är 2 alnar i fyrkant. Att blanda
svindynga i gödningen kan skrämma mullvadarna, som annars äter rötterna. Rötterna läggs i säng
-en och allt täcks med vetehalm. Rensa bort det
ogräs som syns. På våren, när gökarna sticker upp,
sätter man en stör vid varje gök. Man behåller de
kraftigaste skotten från varje rot. När rankorna
hunnit upp binder man dem vid stören. Tjuvskott
nedtill klippes bort. På detta sätt spar man skog, då
rishumlegårdar oftast är byggda på unga talltoppar.
Ekonomi

0660

Anmärkning vid noten i Oeconom
Dictions 2: dra del, tagen ur Kungl
Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal 1777
Anonym
1781, nov
ANMÄRKNING WID NOTEN I OECONOM.
DICTION. 2:DRA DEL. PAG. 490, TAGEN
UTUR KONGL, PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL
1777, SIDAN 76. F MOZELIUS
Anmärkningen gäller utsäde på ett tunnland. Man
har inte gjort denna anmärkning för att bestrida
den stora förmån artificiella ängar har, utan för att
visa hur uträkningar kan göras på en annan hushållsgrens bekostnad, nämligen åkerbrukets.
Väder

0661

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1781
Sommaren som höll ut hela september fick ett
brått slut, då det var frost den 2 oktober.
0662

Hushållning

Tankar om skogars vård och
nyttjande
Anonym

1781, dec.
TANKAR OM SKOGARS WÅRD OCH
NYTTJANDE.
Stormväder, yxa och eld är skogens fiender. Enstaka träd som blir stående, faller ofta vid storm.
Om man har en mosse med vitriolvatten kan man
konservera träden i den.
Om man fäller ett träd i avsikt att ta lövet
skövlar man snart sin skog. Att kvista trädet ger
lika mycket löv, men trädet står kvar. Om man tar
näver skall man spara litet och inte ta runt om.
Trädet överlever med en remsa näver kvar.
Till gärdsel bör man välja gran eller en, som är
varaktigare än tallen.
Lagen tillåter svedjning för mulbetets skull.
Men man bör iakttaga stor försiktighet och anpassa tiden till när träden fäller sina frön, annars far
man ingen återväxt.
Man bör inte lämna eldstål till vallhjonen, som
ofta eldar för mygg. De kan orsaka svåra vådeldar.
Husbonden borde plikta något.
Det vore önskvärt att man återplanterar efter
svedjning.
Man bör skaffa sig ny kunskap om skogshushållning. Patriotiska Sällskapet verkar i hög
grad för detta, men vid varje gymnasium borde
finnas en lektor, som lärde eleverna dessa praktiska ting.
Till vad glädje och nytta lär vi oss Roms och
Greklands historia, om vi inte kan lära oss sköta
vår lanthushållning.
0663

Ekonomi

Om arrenden, lantegendomar,
kronoutlagor, utrikes skatteköp och
penningbrist i Sverige
Anonym
1781, dec.
OM ARRENDEN, LANDT-EGENDOMAR
OCH KRONO-UTLAGOR UTRIKES,
SKATTE-KÖP OCH PENNINGE BRIST I
SWERIGE, TJENANDE TIL SWAR PÅ
ANMÄRKNINGARNE, SOM INFLUTIT UTI
MARS MÅNADS HUSHÅLLNINGSJOURNAL 1781. SIDAN 8 OCH DE
FÖLJANDE.
Att jord, som från sitt vilda tillstånd skall förvandlas till åker, alltid fordra påkostning. Det räcker
inte att på lättingars sätt utnyttja elden som sin arbetare.
I Sverige finns inga uträkningar på kostnaden,
att förvandla ett stycke vildmark till åker. En hög
herre i Frankrike har gjort en sådan uträkning vilken redovisas.
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0664

Odling

1782, jan.
OM FÖRBÄTTRINGAR I ÅKERBRUKET,
Anmärkningar vid ängsskötseln
SAMT HÖ-FRÖ-SÅNING.
Anonym
Redogörelse för förbättringar genom stenröjning
1781, dec
och dikning och påförsel av kärrjord samt försök
ANMÄRKNINGAR WID ÄNGS-SKÖTSELN En med olika frösorter.
äng som är våt av höstregn blir mossig. Därför bör
ängen dikas och groparna fyllas innan jorden 0669
Märkliga händelserfryser. Höstvattnet är skadligt för jorden, medan
vårvattnet är gödande. Kan man ha en damm för Oversättning av Pariser Journalen
vårvattnet, som släpper på vartefter våren fram- angående giftiga ångor
skrider, är detta till nytta. Om hela ängen på hösAnonym
ten täcks med vatten till en sjö, som fryser är det
inte skadligt. Det är endast när vattnet står i pus- 1782, jan.
ÖFWERSÄTTNING AF DEN MÄRKELIGA
sar.
HÄNDELSE, SOM FINNES INFÖRD I
0665
Folkmängd PARISER-JOURNALEN FÖR D. 25 JULII 1781
ANG:DE FÖRGIFTIGA ÅNGOR. Operahuset i
Om mortaliteten i Stockholm
Paris har brunnit och en svår olycka i en av
kanalarmarna nära Bastillien har inträffat.
Anonym
7 personer, som skulle utföra rensningsarbete i
1781, dec.
kanalen, drabbades av de dunster, som fanns där
OM MORTALITETEN I STOCKHOLM.
och 4 av dem dog. De som inte blev åderlåtna blev
I alla stora städer dör fler än som föds, men i
snabbare friska än de andra och även de som intog
Stockholm är antalet döda betydligt fler än födda.
syrliga saker. Under tre dagar vårdades de angripTill Stockholm måste vart år i medeltal inflytta
ne med Hoffmans droppar, citron och vinättika
786 personer om folkmängden skall vara stabil.
och de låg framför öppet fönster.
Arbetet med rensningen av kanalen fortsatte se0666
Väder dan med större försiktighet.

Anmärkningar angående väderleken
för november 1781

0670

Botemedel

Medel mot rasande hundars bett
0667

Hushållning

Grunder till indelningen av ett
förbättrat åkerbruk
Alströmer Jonas
1782, jan.
GRUNDER TIL INDELNINGEN WID ETT
FÖRBÄTTRADT JORDBRUK.
Att indela sin jord i åker eller äng har tidigare skett
efter vana. Nu finns en del litteratur med anvisningar hur man skall bete sig. Dock måste var och
en tänka över och anställa försök på sin jord, om
den högsta avkastning skall nås.
Hur mycket gödsel fordras, hur mycket hö ger
det och hur mycket gödsel producerar boskapen
då? Följer utdrag ur goda hushållsböcker, som kan
vara till hjälp.
0668

Odling

Om förbättringar i åkerbruket, samt
höfrösåning
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Anonym
1782, jan.
MEDEL EMOT RASANDE HUNDARS BETT.
En gammal herde i England har uppfunnit följande: man krossar sex vitlöksklyftor och lika mycket
kardborrot, blandar med salt och lägger på såret.
Nytt lägges på varje dag och åderlåtning påskyndar tillfrisknandet.
0671

Botemedel

Nytt medel mot Gangrene eller brand
Anonym
1782, jan.
ET NYTT MEDEL EMOT GANGRENA
ELLER BRAND.
En skicklig apotekare i holländska staden Deventer har lyckats hålla de soldater vid liv, som blesserades vid sjöslaget vid Doggersbank och mitt i
rötmånadstiden angreps av brand.
En blandning av alun, vit och grön vitriol, salpeter och salt kokas med vinättika till en stadighet
av honung. Blanda i ett pulver gjort av blyvitt
Amerikansk Bolus, rökelse och myrra. Vid använ

dandet rives
ka. Doppa e
var 4, 6 eller
0672

Om sving
Ackelius, Isr
1782, jan.
OM SWINC
RÅGEN.
Ackelius i Fl
ren råg från
Det är enda
också se till
svingel und
vandlas till r
0673

Berömlig
taganden

Anonym
1782,
jan.
BERÖMLI(
FÖRETAG)
Lund. Årlig
inrättas av d
Vänersbo
ett klinkersl<
den holländ:
Stockholr
överlämnat
schatteringa
0674

Underrät
årsväxt, 1

Anonym
1782,
jan.
UNDERRA'
WÄDERLE
WARU-PRI
Kullen. God
Skåne slagit
Fräkne hä
gorlunda kar
Karlstad.
och aldrig hr
år. Orsaken i
lönar sig att
nobränneriei
av utlänsk s;
nödlidande 1

dandet rives litet i mortel och blandas med vinätti- Mariefred. Ett svårt oväder drabbade orten. Haka. Doppa en linnelapp och lägg på såret. Bytes gel stora som valnötter förstörde växtligheten, dövar 4, 6 eller 8:de timma.
dade småkreaturen och åsamkade skador på
byggnader. Haglen låg kvar till dagen därpå.
0672
Odling
Väder
Om svingel eller svarta ärter i rågen 0675
Ackelius, Isr.
1782, jan.
OM SWINGEL OCH SWARTA ÄRTER I
RÅGEN.
Ackelius i Fellingsbro föreslår att man måste köpa
ren råg från länder där man inte har dessa ofrön.
Det är enda sättet att bli fri från dem. Man måste
också se till att de inte sprids med gödseln. Att
svingel under vissa omständigheter skulle omvandlas till råg är bara fördomar.
0673

Berömliga gärningar

Berömliga författningar och företaganden
Anonym
1782, jan.
BERÖMLIGA FÖRFATTNINGAR OCH
FÖRETAGANDER.
Lund. Årligt stipendium till ekonomisk adjunktur
inrättas av doktor Trozelius.
Vänersborg. Sekreterare Lindqvist har anlagt
ett klinkerslageri där lika god klinker tas fram som
den holländska.
Stockholm. Fabrikör A. Hardt har till konungen
överlämnat ett kabinett med 940 kulörer och 78
schatteringar av silkesfärger.

Anmärkningar angående väderleken
för december 1781
0676

Anmärkning angående åkerbruket i
England
Anonym
1782, febr
ANMÄRKNING ANGÅENDE ÅKERBRUKET
IENGLAND
1 /4 del av Englands åker ligger i träda. Man sår efter en växt, som magrat jorden, något som berikar
den. Vete, turnip, klöver. Det sås lite råg. Havre
anses mer lönande än råg och persiljerötter bedöms som tre gånger vetet. Men så är ju engelsmän ett kuriöst folk.
Man underhåller jordens löshet genom att köra
mellan sängarna. Detta går då säden är sådd med
maskin och inte för hand. När nästa gröda skall sås
har sängarna blivit gångar och gångarna sängar.
På detta sätt undviks trädesgärden. Åkern blir år
från år allt bättre och utsädet minskas. Denna kultur används även vid potatisodling, luzern, melon,
sainfoin och blomkål. Beräkningar av vinsten.
Ovisst om den är så stor.
0677

0674

Orter

Underrättelser angående väderlek,
årsväxt, varupriser
Anonym
1782, jan.
UNDERRÄTTELSER ANGÅENDE
WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
WARU-PRISER.
Kullen. God skörd trots att säden på andra orter i
Skåne slagit fel.
Fräkne härad. Skörden blev så god att folket någorlunda kan hjälpa sig. Dock är foderbristen stor.
Karlstad. Skörden ojämn. Folk har dock pengar
och aldrig har man köpt så mycket brännvin som i
år. Orsaken är att spannmålen är så dyr, att det inte
lönar sig att smygbränna utan man köper från kronobrännerierna. Konungen har tillåtit fri införsel
av utlänsk säd utan extra tullar, vilket gör att de
nödlidande kan få bröd.

Odling

Odling

Om träsks och mossars uppodling
Bromander, Jan Peter
1782, febr
OM TRÄSKS OCH MOSSARS UPODLING
Bland alla slags uppodlingar torde träsks och mossars upptagande till åker vara mest gagneliga. Det
avskaffar frostnästen och ökad jord befordrar
folkmängden. Tyvärr har lantmannen nog med sitt
vanliga åkerbruk och det kostar minst två års arbete att uppodla en mosse. Jag har därför beslutat inrätta en fond, där åkermannen kan låna till denna
odling. Säkert tror jag andra bemedlade patrioter
vill hjälpa till.
Lånet skulle räcka fem år, sedan ger åkern så
ymnig växt, att återbetalningen inte blir besvärlig.
Räntan beräknas 6114 %. Säkerhet i Statskontorets
obligationer, Depositionsattester på Gull och Silverpant insatt i bank eller kyrkor. Vid ansökan
skall redogöras för mossens beskaffenhet och
skulle någon använda lånet till något annat, bötar
han 25 %, hälften till Barnhuset Pro Patria och
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hälften till kassan. Namn uppges i tidningarna.
Pengarna till fonden insamlas genom aktieköp.
Följer ett Memorial, där författaren hyllar konungen för hans nytänkande inom alla näringsgrenar och där han med patrioters hjälp vill upprätta
fonden för uppodling av mossar och kärr. Han menar att de belöningar Patriotiska Sällskapet utdelar
inte hjälper. Jag vågar tro att Patriotiska Sällskapet antager denna sak samt att herrar ledamöter
blir aktieägare. Jag vill med några tusende daler
bli den förste att bidraga, om Konungen biträder
med sitt höga beskydd.
KUNGÖRELSE
Kungl. Patriotiska Sällskapet har med särdeles
nöje upptagit det förslag en okänd medborgare avlämnat, angående mossars och kärrs uppodling.
Vid sitt senaste sammanträde avsattes betydande
summor till detta ändamål.
Till utgivaren av förslaget till mossars uppodling i Dagliga Tidningen N:o 86.
Jag erkänner den berömvärda nit förslagsställaren uppger, men tvivlar på möjligheten att med lånade pengar kunna genomföra dessa projekt. Jag
vill gärna veta varifrån man skall taga de arbetare,
som skall göra denna uppodling. De måste ju tagas från andra jordbrukare, som far vika för penningstyrkan och vanhävda sin jord. Varifrån skall
gödseln tas? Varför inte uppta ängen, som med lite
möda kan bli fruktbärande? Inte förrän vissa författningar blivit hävda kan man tänka på att bringa
mossar till åker.
Till författaren av de uti Dagligt Allehanda N:o
116 införda påminnelser emot förslaget till mossars uppodling i samma tidning N:o 86
Svar på tidigare insändare, där förslagsställaren
ironiserar över kritiken. Han svarar på frågan om
folkbrist, att man nog kan arbeta mer än man gör.
Min granne med 8 minderåriga barn, lånade pengar av mig och med dalkarlars hjälp skall han uppodla en mosse, som skall ge honom så stor
höfångst, att han kan anlägga ett torp för sina döttrar. Min granne menar att om fler grep sig an sådant arbete, skulle folkbristen minska. Visst har vi
hindrande författningar, men man kan segla med
lite vind också. Se inte bara svårigheter. Mycken
jord ligger i vanhävd, men det hindrar inte mitt
välmenta förslag. Jag håller med min herre, att det
saknas mekaniska redskap, som skulle hjälpa
folkbristen, men när Polheimare blir lantbrukare
blir den bristen hävd. Var skall gödseln tas, frågar
min herre. Om kreatursspillning vore den enda
gödseln, skulle denna fråga göra mig alldeles rådlös. Men min herre vet, att många ämnen är lämpliga som jordförbättringsmedel. Nu skall jag gå ut
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och se, hur långt min granne har kommit med sin
utdikning av mossen för lånta pengar.
0678

Odling

Utdrag ur en Akademisk avhandling
om knylhavre eller fromental, Avena
Elatior, och dess odling; efter några
års anställda rön och försök
Jörlin, Engelbert
1782, febr
UTDRAG AF EN ACADEMISK AFHANDLING OM KNYL-HAFREN ELLER
FROMENTAL, AVENA ELATIOR, OCH
DESS ODLING; EFTER FLERE ÅRS
DÄRMED ANSTÄLDTA RÖN OCH FÖRSÖK
Knylhavren är det bästa grässlaget vid ängsodling.
Det håller flera år, tål svår torka. Gräset finns vilt i
Sverige, särskilt i Skåne. I mitten av juli kan man
skära av topparna och torka och ta vara på fröna.
Stråna avslås och torkas. Snart uppväxer en ny
slåtter. Det är ingen skillnad på vårt svenska frö,
jämfört med det utländska. Svårigheten är att fa
fram tillräckligt med frö. Någon kungsgård skulle
specialisera sig på detta.
0679

Odling

Försök med losta
Anonym
1782, febr
FÖRSÖK MED LOSTA
En orimlig fördom, som hänger kvar, är att råg
förvandlas till losta och tvärt om. Rent utsäde
skulle alltså vara onödigt. Jag gjorde försöket att
utså ren losta. Avskar axen innan de var mogna
och lät tre tum av växten stå över vintern. Den var
död på våren. Alltså är losta en perenn växt, som
varje år uppväxer av sitt frö.
0680

Vid vårfrutid ger
Man anser att säla
ligger och vilar i
människor jakt. Föl
da personer, som f
hans sten. Man fa]
vänds sällan. Man
ha röd båt.
En stor sälhund
vänds att dränka ir
senningar. De anvä
färg i tranen iställf
desråg i tran, för
smörjer man med
bromsen. Kor me
sälspäck. Ibland ät
0681

Svar på anmäi
conom. Dickti
Patriotiska Sä
nings-Journal
Mozelius, Fredric

1782, febr
SWAR UPPÅ AN]
OECONOM. DIC1
40, TAGEN UTUI
HUSHÅLLS-JOU]
SAMMA JOURN2
Redogörelse för ut:
stämmer med Berg
dogjorts i Hushåll
till artikeln har ini
ängar med klöver,
ger en förmånligas+
roende av gödsel. I
ladugård, som fon
den bästa avkasta
jorden. Försök bor

Djur

Om säldjuret, samt dess fångst och
nytta
Odman, Samuel
1782, febr
OM SKÄL-DJURET, SAMT DESS FÅNGST
OCH NYTTA
Ingen har utrett alla de arter av säl, som Linne
uppger i Phoca vitulina. I Östersjön finns två arter:
gråsäl och vikare. Mitt i vintern blåser honan ett
hål underifrån genom isen och föder sin unge, kuten, där. På iskanten sover ungen och modern uppstiger då och då genom vaken och ger honom di.
Han är helt oskyddad och hela släktet skulle dö ut,
om inte naturen utsett så avlägsna födelseplatser.

0682

Om svins uppj
Anonym

1782, febr
OM SWINS UPPF
I detta missväxtens
med hackelse koka
lyckat, trots att svi
Det kan bero på a
skärtänder, som hä
och mala hackelse]

Vid vårfrutid ger sig ungen iväg på egen hand.
Man anser att sälarnas antal minskar. När sälen
ligger och vilar i havsbandet, är han utsatt för
människor jakt. Förr ägdes vissa platser av särskilda personer, som fick skjuta de sälar, som låg på
hans sten. Man fångar med nät, men säljärn används sällan. Man lockar med visslingar eller att ha
röd båt.
En stor sälhund ger 5 fjärdingar tran, vilka används att dränka in buldansdukar som kallas presenningar. De används som regnskydd. Man river
färg i tranen istället för linolja. Man stöper utsädesråg i tran, för att undvika rotmask. Dragare
smörjer man med tranen för att de skall slippa
bromsen. Kor med svår kalvning får ett stycke
sälspäck. Ibland ätes köttet. Skinnen säljs.
0681

Ekonomi

Svar på anmärkningen vid not i Oeconom. Dicktionair, tagen ur KungL
Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal
Mozelius, Fredric
1782, febr
SWAR UPPÅ ANMÄRKNINGEN, WID NOT. I
OECONOM. DICKTIONAIR, 2:DRA DEL. P. 40,
TAGEN UTUR KONGL PAIR SÄLLSK:S
HUSHÅLLS-JOURNAL 1777, S 76; INFÖRD I
SAMMA JOURNAL FÖR NOVEMB 1781
Redogörelse för utsäde och skörd. Dessa uppgifter
stämmer med Bergnehrs och von Essens, som redogjorts i Hushållnings-Journalen. Anledningen till
artikeln har inte varit att upphöja artificiella ängar
med klöver, framför annat, utan visa att de ger en
förmånligare avkastning. Åkerbruket är be-roende
av gödsel. Den får man av en framgångsrik
ladugård, som fordrar god höskörd. Klövern ger
den bästa avkastningen och är därtill nyttig för
jorden. Försök borde göras.
0682

Husdjur

Om svins uppfödande med hackelse
Anonym
1782, febr
OM SWINS UPPFÖDANDE MED HACKELSE I
detta missväxtens år har jag försökt att föda svin
med hackelse kokad i enelag. Detta blev helt misslyckat, trots att svinen fått svälta, vägrade de äta.
Det kan bero på att deras tänder inte har sådana
skärtänder, som hästen. Kanske borde man torka
och mala hackelsen.

0683

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av KungL
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1782, febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, trädplantering, stenhusbyggnad,
långvarig tjänst.
0684

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1782
0685

Hushållning

Om Eiderstadtska hushållningen
Alströmer, Jonas
1782, mars
OM EIDERSTADTSKA HUSHÅLLNINGEN
Eiderstadtska landet har tidigare bestått av tre öar,
men är nu en halvö. Landet skyddas från havet av
12-15 alnar höga vallar, som anlagts med stor
kostnad. 1634 bröt havet ändå igenom och gjorde
stor skada och bortförde ett stycke land. Flygsanden hotar att förstöra en del av landet och här bor
nu de fattigaste, som inte orkar underhålla vallarna. Om de inte får hjälp av Danska Regeringen blir
landet snart översvämmat.
Husen är av sten och täckta med vass. Allt är
under ett tak. Jordmånen består av märgel och är så
fet att den aldrig gödes. Jorden plöjes 7-11 gånger
per år. Plöjningen sker med 6 hästar. Ordningen
av säden är raps, vinterkorn, vete, bönor och träde.
Ängarna omväxlar mellan bete och hö-skörd, men
görs aldrig till åker. Bränsle är dyrt och man
brukar fårgödsel blandat med halm.
Fårskötseln är ganska enkel. Baggen nyttjas
mycket ung och bara ett år. Lammen skiljs från
tackorna efter två månader. Ullen är mycket fin
men väger litet. Tackorna mjölkas 3 gånger om
dagen. Fårsmöret är fetare än kosmöret och härsknar fortare. Den gröna farosten tillreds som vanligt, men färgas med fårlort. Fåren kopplas ihop 2
och 2 med en järnlänk. Den, som har 12 får, skall
hålla vallhjon. Köpmän kommer i maj och köper
upp ullen.
Boskapsskötseln har sin höjd, men samma fel
observeras, nämligen att tjurarna nyttjas för tidigt
och kvigorna får göra hans bekantskap redan vid
två års ålder. Mjölkkammaren är alltid en källare
med stengolv, som hålls ganska ren.
Hästaveln är ganska god, men hingsten nyttjas
redan vid 2 år. En erfaren hästhandlare säger, att
inte förrän vid 5 år skall hingsten göra tjänst och
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betjäna 20-30 ston. Här har han 300 ston. Stoet är
färdigt för att på nytt mottaga hingsten, redan 9
dagar efter att fölet är fött. Stona får föl varje år.
Oversättningar av mått och vikt samt priser på
varor.
0686

Odling

Anmärkning angående gräsfrösåning
Anonym
1782, mars
ANMÄRKNING ANGÅENDE
GRÄS-FRÖ-SÅNING M M
Både röd, vit och gul klöver sås till boskapsfoder.
I Frankrike kallas den treffel, i England clower
och i Sverige klöver. Tillhör Trifolium.
Sain-foin kallar fransmännen detta gräs för dess
hälsosamma nyttas skull. Måste torka väl, då det
är fett och saftfullt.
Luzern är den medicinalväxt, som Vigilius talar
om. Blommorna liknar ärtväxtens och har vacker
purpurfärg. De efterlämnar skidor, krökta som en
halvmåne. Den magrar inte jorden och håller djuren friska.
0687

Odling

Om ofrusen sädesåker och hur den
hjälpes
Anonym
1782, mars
OM OFRUSEN SÄDES-ÅKER OCH HURU
DEN HIELPES
Ordspråket säger: Av skadan blir man vis. De senaste två årens missväxt är säkert ett straff från
Gud, men om vi gripit oss bättre an och arbetat efter befallningen: Du skall arbeta i ditt anletes
svett, hade kanske inte straffet blivit så hårt. När
snön lägger sig över sådd åker utan att jorden frusit blir det oftast missväxt. Detta kan avhjälpas om
man kör med snedårder, så att kylan kommer ned
till marken. Man kan också köra med vält. Flera
ansåg denna metod vara ett misstroende mot Gud,
men var troligen avundsjuka mot den som kommit
på iden.
0688

Odling

Om medel vid infallande foderbrist
och jordpäronplanteringens
befordran
Anonym
1782, mars
OM MEDEL WID INFALLANDE
FODERBRIST, OCH
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JORD-PÄRON-PLANTERINGENS
BEFORDRING
Vid den svåra foderbristen, som jag råkade ut för
1763, visste jag inte hur jag skulle vända mig. Jag
erinrade mig ett samtal med en hederlig lantman,
som berättat att granris kunde vara nödfoder. Jag
skickade ut drängen i skogen att samla granris. Riset hackades och lades i vatten. På aftonen gav jag
mina två hästar hacket påstrött med litet mjöl. På
morgonen var mjölet bortslickat och hacket kvar.
De fick inget annat under dagen. Mot kvällen kom
åldermannen och några gode män, med förebråelser mot den hårdhet jag visade djuren. Jag försvarade mig med att nöden var för handen. Denna dag
gav jag hästarna en ny giv av riset och de började
äta av det. I fem veckor fortsatte denna utfodring.
Även i ladugården måste detta fodringssätt användas. Bark och kvistar av asp, rönn, björkris,
mjölon, blåbärsris, renmossa, ljung, vide, tall och
furukvistar. Hästgödsel går att använda, men det
bästa är potatis, som nu över hela landet odlas. Det
hade varit till gagn om någon författning i likhet
med humleodlings författningen kommit till redan
för 30-40 år sedan. Varje hemman skulle enligt lag
odla ett viss kvantum potatis.
0689

Odling

Hushållsrön, hur ormbunkegräs
och några andra dess likar av
Filices, kan nyttjas till boskapsfoder
Anonym
1782, mars
HUSHÅLLS-RÖN, HURU
ORMBUNKE-GRÄS OCH NÅGRA ANDRE
DESS LIKAR AF FILICES, KUNNA
NYTTJAS TIL BOSKAPS-FODER
Olika ormbunksarter går utmärkt att använda som
kreatursfoder. De avslås och torkas i skugga. De
blir en god föda och för ungdjur kan de hackas och
blandas med lav eller renmossa och något salt.
0690

Botemedel

Huskurer
Anonym
1782, mars
HUS-CURER
Mot stenvret, en olidligt plågsam värk och svullnad under foten, är kvicksilver blandat med ister
ett säkert medel.
Mot nackvreset hos hästar, som anses obotligt,
är terpentin droppat i såret ett verksamt medel.

0691

Om växter
kål

Holmberger,
1782,
mars
OM VÄXTE
GRÖN-KÅL
Människosläl
Våra tänder ä
de folkslag s
mesta näring
fick vi befall]
tandet ökar ri
människor, s(
länge.
En disputa
av Linne, ha]
grönkålsmate
1) Campan
ska väl sönde
2) Vinbärs
lig kål, särski
3) Vinrank
vänds som gr
4) Musrum
5) Odon, s
bärsblad.
6) Trampe
själv är det ä(
7) Rönn m
är något strä\
8) Törnbus
9) Hallon r
samma hetta
smak.
10) Smultr
11) Femfyr,
12) Jungfn
Urindr7
13) Blåklir
14) Lönn 1
Trädets sock(
Dessa växt
kan rekommf
brukas är smi
Hundkäx äte:
svinen ratar d
Bergius sv
omtalar de vi
Hit hör rönn
senlit.

0691

Odling

0692

Matberedning

Om växter som äro tjänliga till grön- Beskrivning på tillredning av
myr-ättika och dess nytta
kål
Holmberger, Bergius

Anonym

1782, mars
OM VÄXTER SOM ÄRO TJENLIGA TIL
GRÖN-KÅL
Människosläktets naturliga föda tycks var växter.
Våra tänder är inte skapade som rovdjurens. Även
de folkslag som tyrannisera djurriket skaffar sin
mesta näring ur växtriket. I världens begynnelse
fick vi befallning att äta av Edens frukter. Köttätandet ökar risken för sjukdomar. Vi har bevis att
människor, som levt av växter varit friska och levt
länge.
En disputation, som hållits under överinseende
av Linne, har givit mig anledning att undersöka
grönkålsmaterialier.
1) Campanula persicifolia, klocka, smakar ganska väl sönderhackade och kokade.
2) Vinbärs- och krusbärsblad ger oss en smaklig kål, särskilt de senare.
3) Vinrankornas fyrkantiga blad hackas och används som grönkål. Särskilt omtyckta av svin.
4) Musrumpa tillreds som spenat.
5) Odon, som förvälls är goda, dock inte blåbärsblad.
6) Trampegräs bör blandas med annat. I sig
själv är det äckligt.
7) Rönn måste kokas och spadet urkramas. De
är något sträva.
8) Törnbuskens blad blir en ganska god kål.
9) Hallon måste blandas med annat. De ger ensamma hetta i halsen, annars har de god kryddsmak.
10) Smultron är utmärkta.
11) Femfingerört kan användas i nödfall.
12) Jungfru Marie Nåldyna är bland de bästa.
Urindrivande.
13) Blåklint skall kokas länge.
14) Lönn blir utmärkt om man bultar ur saften.
Trädets sockerartade natur är födande.
Dessa växter har jag gjort egna försök med och
kan rekommendera till andra. Några andra, som
brukas är sminkegräs, särskilt av fattigt stadsfolk.
Hundkäx ätes av en del, trots att alla djur, även
svinen ratar dem. Roten smakar palsternacka.
Bergius svarar, att han önskar att Holmberger
omtalar de växter, som är klart medicamenteusa.
Hit hör rönn och smultron. Den tjänligaste är Pisenlit.

1782, mars
BESKRIFNING PÅ TILLREDNINGEN AF
MYR-ÄTTIKA OCH DESS NYTTA
Myrornas både lukt och smak utmärker att de innehåller en angenäm syra, som påminner om citron- och ättiksyra.
Man kokar myror och får myrolja. Däri upplöses svavel och såpsjudarlut och man får en tvål
och blandat med blykalk ett slags plåster. Jag vill
uppge det minst kostsamma sättet att göra myrättika.
Man ställer en skål i myrstacken och fyller den
till hälften med kokande vatten. Vattnet blir som
den starkaste ättika, då en mängd myror dränkt sig
där. När man fått det så surt man vill, häller man
det på buteljer, som kan förvaras i flera år. Ättikan
gör samma nytta som citron vid tillredning av
punsch. Tillsätts dragon får man en utmärkt dragonättika. Kan vid resor blandas med socker och
vatten till en läskande dryck. Blandas det i potatismos med lite socker smakar det äppelmos.
Gikt och skörbjugg lindras med myrättika blandad med granbarr, pepparrot, enbär och gott källvatten. Pestättika kan beredas av myrättika blandad med vinruta, krusmynta, malört, salvia och
kamfer. Locket fastklistras och burken ställs på en
varm kakelugn. Man sköljer munnen och har en
fuktad svamp att lukta på för att undvika smittsamma sjukdomar. Kan också baddas på svullnader och blånader.
Samma myrstack skall inte skattas mer än 2-3
gånger per år.
0693

Odling

Anmärkning angående ängars förbättrande och kol och sotar
Lenholm, Jacob
1782, mars
ANMÄRKNING ANGÅENDE ÄNGARS
FÖRBÄTTRANDE, SAMT KOL- OCH SOTAR
Så snart man tagit bort tuvorna från ängen, kan
fröet sås utan tillförsel av mull. Tuvorna kan man
låta ligga och brinna ihop innan man för ut dem på
ängen.
Mossan försvinner om man kalkar.
Att kalka utsädet för att undvika sot på vetet är
inte alltid nog. Jag torkar fröna och blöter dem sedan i kött- sill- eller strömmingslake.
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0694

Orter

Underrättelser om väderlek, årsväxt
och varupriser
Anonym
1782, mars
UNDERRÄTTELSE OM WÄDERLEK,
ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER I
ORTERNA
Kymmendegårds län. Efter tre svaga år är skörden
i år god.
Berheda i Småland. Nattfrost följt av stark värme har gjort gräsväxten till knappt hälften av förra
årets. Rågen är ren och matfull, men kornet och
havren usel. Vår penningbrist och ringa förråd av
spannmål gör att vi inte kan hjälpa de nödställda.
Det finns bröd endast till nyår på vissa ställen.
Karlstad. Liten handel med säd på Luciamarknaden.
0695
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari 1782
0696

Odling

Om myrar, mossar, mader och kärr
Anonym
1782, april
OM MYROR, MOSSAR, MADER OCH KÄRR
Det råder delade meningar om man skall uppodla
mossar så länge det finns överflöd av hårdvallsfält. Eller om det är rätt att svedja mossarna varje
år och så i askan eller annars köra på sand, lera och
annan jord.
Många har uppodlat sankmarker till ingen nytta, medan andra, som inte varit rädda om gödseln,
fått goda skördar. Det kan vara nyttigare att bortföra den svarta jorden och lägga den på hårdvallar.
0697

Odling

Om mossars uppodling
Bromander, Jan Pet.
1782, april
OM MOSSARS UPODLING
Mossar har inget värde i sig. Det är endast ett
osunt köldhål, som har skadlig inverkan på kringliggande åkrar. Jag har redan till Patr. Sällskapet
insänt ett förslag, att omvända dessa osunda ställen till bördiga marker. Nu vill jag inkomma med
det minst kostsamma sättet att åstadkomma detta.
Mossen dikas och året därpå planteras jordpäron. Med spade görs ett hål, där läggs en sättpotatis och en slev gödsel. Täcks med en torvbit. Detta
kan ske flera år å rad, om man inte vill påföra lera,
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sand och märgel och bruka den till vanlig åker. Sedan skörden är bärgad släpper man kreaturen. Deras trampande och gödslande är nyttigt även vid
träde.
Mossan hemföres och används som strö i får-och
svinhus. Den genomdränks av spillning och blir ett
utmärkt gödningsmedel.
0698

Ekonomi

Tankar om de kostnader, som användes mot odjur, vad proportion det är
mellan desamma och den nytta därav
plägar följa
Anonym
1782, april
TANKAR OM DE KOSTNADER, SOM
ANWÄNDAS EMOT ODJUR, OCH HWAD
PROPORTION DET ÄR IMELLAN
DESAMMA OCH DEN NYTTA DÄRAF
PLÄGAR FÖLJA
Den första kostnaden är att skaffa jakttyg till luderplatserna och skjutsa dem från ena stället till
det andra. Sedan gäller det skallgången, där alla
boskapsägare måste medverka, även om han bara
har en ko. Jägmästaren skall betalas för att få skinnet av luderhästarna, skjuts, förtäring och tidspillan. Ingen får någon förtjänst och fa odjur skjuts.
Den som blivit av med djur får ingen ersättning.
Hur är det månne med proportion mellan arbete
och frukten? Vore det inte bättre, att den som mist
boskap fick ersättning genom att häradet sammansköt pengar. Detta skulle bli mycket billigare än att
ordna skallgång. När jakten inte ordnas till konungens nöje, varför skall allmogen försätta tid till
detta. Nu finns andra metoder, nämligen saxar,
luder och fångstgropar.
0699

Odling

Utdrag ur en akademisk avhandling
om höfröet Trifolium hybridum och
dess odling, efter flera års anställda
rön och försök
Jörlin, Engelberth
1782, april
UTDRAG AV EN ACADEMISK
AFHANDLING OM HÖ-FRÖET TRIFOLIUM
HYBRIDUM OCH DESS ODLING, EFTER
FLERA ÅRS ANSTÄLDTA RÖN OCH
FÖRSÖK
Trifolium hybridum är en klöverart, som berömmes mycket av Linne. Den är ganska sällsynt i
Sverige. Finns vid Alsike Gästgivargård i Uppland och är svår att få tag på frö av. Författaren

fick i ett brev
den i Uppsala
ut. Blommorn
Fröna saml
och torkas inc
0700

Välmente
seles förbi
synnerhet
från sjukd

Carnegie, Jan
1782,
april
WÄLMENTI
FÅR-SKÖTS
SWERIGE, S
KREATURS
SJUKDOMA
Fåren klipps e
för trivas ute
släktingar göl
De får mer oc
När de skal
förs ned i vati
ett par timma
Under vint
hö och asplöN
av Haepar Al
va, som befria
dem för varg
svavel. Till h
vändas även 1
0701

Sätt att föJ

Anonym
1782,
april
SÄTT AT FC
Den lärde ocl
sta, som invei
åskan. Italier
ningen. En jä
singstråd fäst
sjö. Människt
som draga ås]
sig fort och at
de träd. Alla
och lin, är fal
våta eller ha
utan åskledare
nar, speglar o
Ställen sol
gruvor och lå
duk hindrar å

fick i ett brev några frön från Botaniska Trädgår- 0702
Odling
den i Uppsala 1770. Den står 6-7 år innan den dör
Rön att nyttja eklöv i varmbänkar
ut. Blommorna är vita med litet rosa i toppen.
Anonym
Fröna samlas genom att hela växten skärs av
och torkas inomhus. Den lider av torka.
1782, april
RON AT NYTTJA EK-LOV MED FORDEL I
0700
Husdjur WARM-BÄNKAR
som nyss fallit är bättre att täcka varmbänVälmente anmärkningar om fårsköt- Eklöv
kar med än garveribark som tidigare använts. De
selns förbättring i Sverige, samt i
hopsamlas i högar och täckes under 5-6 veckor, då
synnerhet dessa kreaturs förvarande de avger mycket värme.

från sjukdomar och skada av odjur
Carnegie, Jame
1782, april
WÄLMENTE ANMÄRKNINGAR OM FÅRSKÖTSELNS FÖRBÄTTRING I SWERIGE,
SAMT I SYNNERHET DESSA KREATURS
FÖRWARANDE FRÅN SJUKDOMAR OCH
FÖR SKADA AF ODJUR Fåren klipps en gång på
sommaren och de kan där-för trivas ute under
vintern, som deras skotska släktingar gör. Endast
ett skjul är uppsatt åt dem. De får mer och bättre
ull om de får sin frihet.
När de skall klippas förs de till en sjöstrand och
förs ned i vattnet och tvättas av ett par hjon. Efter
ett par timmar är de torra.
Under vintern får de sin föda i skjulet. De äter
hö och asplöv. Får de vattusot ger man dem piller
av Haepar Antimonii och svavelblomma. En salva, som befriar dem från skabb, men också fredar
dem för varg och räv görs av tjära, smör, krut och
svavel. Till lammen blandar man i urin. Kan användas även på kor och oxar och gäss.
0701

Nyttiga påfund

Sätt att förvara sig mot åska
Anonym
1782, april
SÄTT AT FÖRWARA SIG EMOT ÅSKAN Den
lärde och namnkunnige Franklin är den för-sta,
som inventerat åskledare för att bevara hus för
åskan. Italienaren Toaldo har förbättrat uppfinningen. En järnstång sättes på taket och en mässingstråd fästes, som går till marken helst till en
sjö. Människor och djur innehåller mycket vätska,
som draga åskan till sig. Det är viktigt att inte röra
sig fort och att aldrig stanna under ett ensamstående träd. Alla kläder gjorda av växter, som bomull
och lin, är farliga att bära. Kläderna får inte vara
våta eller ha knappar av metall. Ar man i ett hus
utan åskledare, skall man undvika spisar, kakelugnar, speglar och allt som har metall i sig.
Ställen som anses säkra för åska är grottor och
gruvor och långa tillslutna rum och källare. Vaxduk hindrar åskan att slå till.

0703

Odling

Försök med plommonträd
Anonym
1782, april
FÖRSÖK MED PLOMMONTRÄD
Inga av mina träd har gjort mig mera bryderi än
plommonen. De äro av vit- eller äggplommon och
när de ger frukt är de stora och välsmakande. Ingen får ont, som äter dem med måtta. De ger dock
frukt sällan. Antingen kommer missväxten ovaneller nedanifrån. Det tycks inte bero på jordmån
och skötsel. Ett år försökte jag fördröja blomningen genom att lägga halm runt träden, så att tjälen
skulle stanna längre och försena blomningen tills
frosten var över. Detta hjälpte inte. Även andra
experiment har slagit fel.
0704

Nvttiga påfund

Om kolstybbs och järnslaggs nytta
Hallborg, Br vnolph
1782, april
OM KOL-STYBBES OCH JERN-SLAGGS
NYTTA
I skogstrakter, där man kolar och gör beck, kan
hussvamp lätt utödas. Man lägger stybb under golven. På slättbygden kan man inte få tag på stybb,
men sopor från smedjan kan läggas under golvet
med samma resultat. Potatis och rotfrukter bevaras både från att ruttna och ätas av råttor och mullvadar, om de får ett lager stybb över sig. Där man
förvarar smideskol, kan man ha jordfrukter. Kolstybb och aska driver bort myror och kan strös
runt trädgårdssängarna. I höladan gör det också
nytta. Runt bikuporna strös stybb.
0705

Arbetsmetod

Sätt att färga nät och notslingor
Anonym
1782, april
SÄTT AT FÄRGA NÄT OCH NOT-SLINGOR
Fiskeredskap, som färgas som nya, håller längre
och blir tjänligare att använda. Man kokar en lut
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av björk, al eller enaska. Björkbark kokas och si- 1782, april
las och blandas med luten. Häri doppas näten, som ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
blir mörkbruna. De torkas ute. Till notslingor an- FOLK-NUMMERN FÖR ÅR 1781
vänds samma lut, med tillsats av tjära.
Strängnäs har ökat folkmängden.
Nyköping minskat med 18.
0706
Ekonomi
Norrköping har trots att de har läkare minskat
sin folkmängd. Anmärkningsvärt anses vara att
Anmärkningar angående handeln
landsbygden utan läkare ökar sin.
Anonym
Karlskrona är den stad med minst döda.
1782, april
I Lund föddes 110 barn och dog 119 personer.
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN
Göteborg har 20000 innevånare.
Redogörelse för ett danskt handelssällskap, som
Marstrand 20 fler födda än döda.
driver handel från Ostersjön till kusten vid GuiI Karlstad föddes 81 och dog 69 personer.
nea. De har besittningar i Indien och Guinea. De
utnyttjar den nya Holsteinska kanalen. Vem som 0709
Kungörelserhelst kan bli delägare. För att undvika svårigheter
vid missväxt, skall det alltid finnas 30000 tunnor KungL Patriotiska Sällskapet uppgiolika sorters säd i kompaniets magasiner. Danska ver följande anledning till grunder
skeppsbyggeriet skall ge rabatt på byggda fartyg för sockenbeskrivningar i allmänhet
och inga hamnavgifter tas ut. Sjöfarare och hantPatriotiska Sällskapet
verksfolk från andra länder skall njuta samma fördelar som danskarna. Auktioner får hållas på varor 1782, april
efter eget gottfinnande. All vinst tillfaller kompa- KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
niets huvudfond till den innehåller 50000 riksda- UPGIFER FÖLJANDE ANLEDNING TIL
ler. Därefter betalas 6 % per aktie. Detta kompani GRUNDER FÖR SOCKNE-BESKRIFNINGAR I
ALLMÄNHET
kan tjäna till mönster för andra nationer.
Sockenbeskrivningar är till nytta om de är rätt
0707
Orter skrivna. De skall innehålla ekonomi och författningar och ortens skiljaktighet.
Anmärkningar angående väderlek,
Patriotiska Sällskapet önskar att beskrivningarårsväxt och varupriser i orterna
na skall innehålla följande.
1) ortens vidd och naturliga beskaffenhet, jordAnonym
mån, skogar, berg, sjöar och produkter
1782, april
2) underrättelser om lantbrukets och andra näANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
ringars tillstånd, särskilt åkerbrukssätt
WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
3) uppodlingar
WARU-PRISER I ORTERNA
4) folkmängden om den tilltar eller avtar och av
Karlshamn. Torr sommar, svingeln växte bra. Jag
vilken orsak. Vidare skall beskrivas medicinalanskaffade en sädesharpa att skilja säden från svingstalter, koppympning, farsoter
eln. Det lyckades inte. Grannarna sade att endast
5) sedernas tillstånd, polisväsende, sockenmaomkastning av kornen hjälpte. Kastningen skiljer
gasin, kyrko- och fattigkassor, tiggeri
kornen på grund av dess tyngd. Orkaner och åska i
Småland i juni. Fisk säljs alltid vid hamnen i 6) ungefärlig hushållsbalans
Karlshamn.
Väder
Elfdals härad i Värmland. I Råda socken miss- 0710
växt. Riddaren B.G. Geijer har givit allmogen rå- Anmärkning angående väderleken
det att hushålla med årsväxten. Dålig höväxt.
för mars 1782
Orebro. Årsväxten god om man tar hela provinsen. Fruktträden var bärande, humlen vacker, men
Odling
kål och jordfrukter ville inte lyckas. Kaffet är dyrt. 0711

0708

Anmärkningar angående
folknumren för år 1781
Anonym
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Folkmängd

Förslag till lantkulturens förbättrande uti planteringen i allmänhet
Rörström, Fischer-ström
1782, maj
FÖRSLAG TIL LANDT-CULTURENS
FÖRBÄTTRANDE UTI PLANTERINGEN I
ALLMÄNHET

Det angelägnaste är d
nyttiga ekplanterings
anställas i varje socl
samtidigt lära allmog
de borde inom en ir
skall både knä- och r
passa till skeppsbygg
hållas fria från sjuk(
järnek. Den tål ligga
Det gäller att få raka 1
ställas utan stege me(
träden är ganska upp
der dem. Med denna (
virke kunna säljas, v
handeln.
Bok, ask, lind och
skulle planteras på
vars bark vid missväx
ren.
Av björk och lönn
Furuträd skall håll;
är färdigväxt, halvvä)
återplantering och tjä
andra trädsorter finns
Vid prästgårdar o
trädgårdsmästare bor
allmogen efter gudstj
skötsel. Av frukten k;
Enbär, som växer i ö'
och skidväxter samt
bör odlas. De ger brc
kelse. Man måste ocl
eller backekällrare s
vintern. Av bären si
håller sjukdomar bol
kunna anläggas i kän
Levande växter, ha
teras till hägn. Till d(
betare, som nu bara c
Överste Heldenhje
är den största jag set
den bara finns på en
ket anlägga planterin
hållningen. Ritning
skolan.
Chapmans anmäl
Sällskapet har sänt
ströms avhandling o(
ekplantering. Jag fru
under växten skall g(
skeppsbygge. Bonde:
leva att han får en ve
mår honom att plant(
växer sakta får varke
eller hans barn nytta
genom att vart tiond(

Det angelägnaste är den dyrbara och för kronan så
nyttiga ekplanteringen. Trädgårdsmästare borde
anställas i varje socken för att plantera ek och
samtidigt lära allmogen all plantering. Varje bonde borde inom en inhägnad plantera ekar. Där
skall både knä- och resträd böjas naturligt för att
passa till skeppsbygge. Träden skall vårdas och
hållas fria från sjukdomar. Den bästa sorten är
järnek. Den tål ligga i jord eller vatten 70-80 år.
Det gäller att få raka träd. Beskärningen kan verkställas utan stege med stålsporrar på fötterna. När
träden är ganska uppvuxna kan smådjur beta under dem. Med denna odling skulle mycket skeppsvirke kunna säljas, vilken export skulle förkovra
handeln.
Bok, ask, lind och lönn, som ger fint slöjdvirke
skulle planteras på samma sätt. Särskilt bökar,
vars bark vid missväxt ger begärlig föda åt kreatu
ren.
Av björk och lönn far man sirap.
Furuträd skall hållas i tre avdelningar, den som
är färdigväxt, halvväxt och mindre. På så sätt sker
återplantering och tjära och olja till preparering av
andra trädsorter finns alltid till hands.
Vid prästgårdar och mindre herrgårdar utan
trädgårdsmästare borde anläggas trädgårdar, där
allmogen efter gudstjänsten kunde lära trädgårdsskötsel. Av frukten kan brännvinsbränningen ske.
Enbär, som växer i överflöd bör nyttjas. Rotsaker
och skidväxter samt kål och framför allt potatis
bör odlas. De ger bröd, brännvin, puder och stärkelse. Man måste också lära hur man i jordkulor
eller backekällrare skall förvara skörden under
vintern. Av bären skall tillredas syltsaker, som
håller sjukdomar borta. Dessa trädgårdar skulle
kunna anläggas i kärr och mossar.
Levande växter, hagtorn och törne, skulle planteras till hägn. Till dessa odlingar kan man ha arbetare, som nu bara driver omkring.
Overste Heldenhjelms projekt om lantkulturen
är den största jag sett. Den är dock ogrundad, då
den bara finns på en plats. Min ide att över hela riket anlägga planteringar vore den allra bästa hushållningen. Ritning och förklaring till plantskolan.
Chapmans anmärkning. Kungl. Patriotiska
Sällskapet har sänt med trädgårdsmästare Rörströms avhandling och jag kan bara yttra mig om
ekplantering. Jag fruktar att trädet skadas om det
under växten skall ges den form, som behövs vid
skeppsbygge. Bonden hatar ekar. Han måste uppleva att han får en verklig förmån innan man förmår honom att plantera och vårda eken. Då eken
växer sakta far varken bonden, som planterat den
eller hans barn nytta av den. Han bör uppmuntras
genom att vart tionde år få en slant för sina ekar.

När de fälls bör han få dubbelt för de träd som är
planterade.
Fischerströms anmärkning. Kungl. Maj:t har i
resolution av den 19 januari 1757 bifallit att trädgårdsmästare anställs i var socken för att undervisa allmogen. Nu betalar man klockare, skallfogde
och brofogde. Skulle dessa tjänster samlas på en
hand hos en person, som hade kunskap i trädgårdsskötsel vore det ett framsteg. Beskrivning på
hur eken som liten skall böjas för att passa skeppsbyggnation. Aven fållning och upphuggning bör
läras ut. Jag betvivlar nyttan av detta, då fibrerna
troligen skadas vid böjningen. Växer eken i sluttning får den ett naturligt knä.
0712

Arbetsmetod

Sätt att bereda rött och gult saffian i
Astrakan, översatt ur professor
Gmelins ryska resa
Oversättning
1782, maj
SÄTT AT BEREDA RÖDT OCH GULT
SAFFIAN I ASTRAKAN; ÖFWERSATT
UTUR PROF. GMELINS RYSKA RESA,
ANDRA DELEN, P 165 FÖLJ.
Det Astrakanska röda och gula saffianet är populärt. Man lägger bockskinn i vatten ett dygn. Därefter avskrapas kött och hår. Lägges 10 dygn i
kallt kalkvatten. Sköljes och håret avskrapas. Lägges i kalkvatten igen i 14 dagar. De trampas i ett
kar med vatten 7 gånger. Lägges parvis med yttre
sidan mot varandra. Tvättas och trampas flera
gånger. Varje skinn beströs med vit hundträck,
trampas med vatten en kvart och sköljes 9 gånger.
De torkas och delas. Hälften strös med vetekli och
får ligga med vatten 4 dygn, doppas i honungsvatten och pressas.
Färgen far man genom att koka Tschagan (Artemisa Annua) tills det blir gult. Då upptas färgämnet och man tillsätter cochenill, solotnik och alun.
Nu färgas varje skinn. Upprepas tre eller fyra
gånger. Trampas med ekblad tills det smakar sött.
Smörjes med bomolja och poleras. Nu har man
fått röd saffian.
Det gula görs lika utan honung och med en färg
som kallas ruk.
0713

Nyttiga påfund

Om nyttan av så kallade musärter
Anonym
1782, maj
OM NYTTAN AF DE SÅ KALLADE
MUS-ÄRTER
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De små svarta musärter, som rågen var ogement
blandad med 1780 gick inte att använda till varken
hästar, svin eller höns. Till kreaturen kan man ge
dem om de först bryggs till drank. Aven människor kan dricka denna dricka, som är ganska välsmakande. Kan i nödfall nyttjas till mjöl, om det
blandas med vete. Förra året växte tranärter i säden. Jag vet inte om de kan användas. Landhavre
är det seglivaste sorts ogräs jag känner. Kanske
den kan användas till något. Man borde i så fall
odla den på något avlägset ställe.
0714

Torparen skall hålla byggnaderna i gott stånd,
även kälke och trädesstock. Aven vägen skall han
sköta och föra på grus.
Han skall hägna, dika och sköta åkern och ängen.
När så behövs, skall han i överensstämmelse
med husbonden bygga nya hus. Han har 27 år på
sig att till ett värde av 48 riksdaler bygga alla nya
hus som behövs.
Han skall vårda skogen och inte utan tillstånd ta
något därifrån.

Matberedning 0717

Märkliga händelser

Blandning, som är tjänlig att förbätt- Märkliga händelser i naturen
ra skämda viner till lukt och smak,
Anonym
enkannerligen franska viner
1782, maj
Anonym

MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN
I Larvs prästgård har ingen avlidit på ett halvt se1782, maj
kel, trots att där bott 16-19 personer.
BLANDNING, SOM ÄR TJENLIG AT
Härnösand. Den 10 september 1780 bortfördes
FÖRBÄTTRA SKÄMDA WINER TIL LUCKT
en
1 1 /2 års gosse av en öm.
OCH SMAK, ENKANNERLIGEN FRANSKA
Fräkne.
Gräsväxten svag. En märklig kålplanta
WINER
Koka honung, regnvatten och vin av samma slag med 30 små huvuden har uppmärksammats.
som skall förbättras och slå blandningen i det
0718
Berömliga gärningar
skämda vinet. Låt stå öppet tills det svalnat.

Berömliga företaganden

0715

Matberedning Hell, Anders
Tillägg vid Hushållnings-Journalen 1782, maj
BERÖMLIGA FÖRETAGANDER
för 1779, januari
Prosten Nils Josephsson i Ljungby inrättade en
Patriotiska Sällskapet
fattigkassa, så att ingen behövt tigga. Han har ka1782, maj
tekesföreläsningar för nattvardsbarnen och arbetar
TILLÄGGNINGAR WID HUSHÅLLNINGSemot överflöd. En brandstod inrättades i socknen.
JOURNALEN FÖR 1779, SID 10
Han har förbättrat kyrkan och prästgården. Genom
Jäst till dricka måste upplösas i vatten.
dalkarlar har en brunn grävts, 24 al-nar djup.
Brukspatron Geijer på Ransäter säger att långsam Anlagt en trädgård och en plantskola för lövträd.
kalkning av hudar ger bättre läder.
Uppgift om 4 torp.
0716

Ekonomi 0719

Ett torparkontrakt i en skogsbygd av
Uppland
Anonym

1782, maj
ET TORPAR-CONTRACKT I EN
SKOGSBYGD AF UPLAND
För torpet skall göras tre dagsverken om sommaren och två på vintern samt tröskning av 6 tunnor
råg. Gör han flera dagsverken far han betalt, men
försummar han skall han betala. Utan vedergällning skall hustrun plocka humle och rovor, bråka
lin och tvätta och klippa får samt ge 6 mark spunna
blår.
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Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april 1782
0720

Hushållning

Om lanthushållningen i Holstein
Alströmer, Jonas
1782, juni
OM LANDT-HUSHÅLLNINGEN I
HOLLSTEIN
Beskrivning av egendomen Rastorph vid Kiel,
tillhörig änkegrevinnan Rantzau.

0721

Hur en ger,
erhålles på

Möller, Eric P
1782, juni
SWAR PÅ K(
TISKA SÄLL:
GENOMGRIF
PÅ SWENSK,
Torra färgstoff
tes. De blötes
kokas igen ocl
kalk nyttjas i f
Trästyckena
kor är de genoi
ler lerkärl, då ,
Rött får ma]
bär, syror, oxe
man järnvitrio
Blåbär med
Gult på asp
plommonlöv,
Alla röda v
ger blått. Lack
brun färg. Efi
bergkalk på rö
Grönt med
asp grön. .
Blågrått mf
Järngrått med
med eklöv.
Svart av mji
träslag svartgr
bli brunt med
Inte alla fär
Förteckning
märkningar p
träslag.
0722

Svar på sa'

Unander, Can
1782, juni
SWAR PÅ SP
Jag anser, att s
det prydligast
Beständighete
Träskivan n
lika färg alltig
nissas. Får int
vergrå träbets
mörkare tillsä
färger.

0721

Nyttiga påfund

Hur en genomdrivande betsning
erhålles på svenska träslag
Möller, Eric P
1782, juni
SWAR PÅ KONGL SWENSKA PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA: HURU EN
GENOMGRIPANDE BETSNING ERHÅLLES
PÅ SWENSKA TRÄDSLAG?
Torra färgstoffer som örter, bark, bär och löv stötes. De blötes i vatten. Kokas och avsilas. Färgen
kokas igen och förvaras i slutna burkar. Vit bergkalk nyttjas i färger.
Trästyckena lägges i färgen. Efter några veckor är de genomfärgade. Man bör använda glas eller lerkärl, då metall ändrar färgen.
Rött får man av fernbock och kalk, svarta vinbär, syror, oxel, hagtorn, sälg, jolster. Tillsätter
man järnvitriol får man rödblått.
Blåbär med pottaska ger blårött.
Gult på asp och en far man av pepparrotsblad,
plommonlöv, gurkmeja, fernbock.
Alla röda växtsafter mättas med pottaska och
ger blått. Lackmus och alun ger vissa träslag gulbrun färg. Efterbehandling med svavel och vit
bergkalk på rött ger blått.
Grönt med brakvedsbär gör hägg blågrön och
asp grön.
Blågrått med gammalt järnskräp, rostvatten.
Jämgrått med blåbär och plommonblad. Askgrått
med eklöv.
Svart av mjölonrissoppa och järnvitriol gör alla
träslag svartgrå och eken helt svart. Svart trä kan
bli brunt med pottaskelut.
Inte alla färger blir beständiga.
Förteckning över salter och färgstoffer. Anmärkningar på de insända proven av färgade
träslag.

Anmärkningar vid de inkomna berättelser om
träbetsning av Johan Fischerström. Jag saknar beskrivningar av berberis, gummigutta, galläpp- len
och skrivbläck. Ett enkelt sätt att färga rött är att
fukta en korg med hästgödsel och stryka på med
en borste. Betsningen bör inte vara till bara för utseendets skull, utan mera för bevarandet av träet.
0723

Nyttiga påfund

Om färgörter, utdrag ur min oration
vid introduktion som extra ordinarius professor i Uppsala
Thunberg, C P
1782, juni
OM FARGE-ORTER, UTDRAG UTUR MIN
ORATION WID INTRODUCKTION SOM
EXTRA ORDINARIUS PROFESSOR,
HÅLLEN I UPSALA, D. 11 APRIL 1782
Indigo är mycket populär och dyr, då den måste
hämtas från Java, Madagaskar och andra Indiska
öar. Varje bonde vill nu ha blå rock istället för den
grå vadmalsrocken. Javaneserna använder anil
och säljer den som äkta indigo. I Sverige skulle
både Polygonum aviculare och flera andra växter
kunna kultiveras.
0724

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av Kungl
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet

1782, juni
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Belöningar för uppodling, trädplantering och
stenbyggnad samt lång och trogen tjänst. Dessutom har tilldelats drängen Johan Samuelsson en
silverbägare. Han har varit blind sedan åttaårsåldem, men kan spinna, sticka och väva. Dessutom
0722
Nyttiga påfund
spelar han både flöjt och violin.
Svar på samma fråga
Studenten Om får en skådepenning för att han
Unander, Carl Knut
utan instrumenter räddade en drunknad torpare
vid Rånöholm i Stockholms län.
1782, juni
Postmästare Johan Jung på Åland belönas med
SWAR PÅ SAMMA FRÅGA
Jag anser, att svenska träslag kan förädlas och ges guldmedalj för att han under svåra isförhållanden
det prydligaste utseende med hjälp av färgning. och inför en svår storm räddat 4 postväskor och
flera resande från Stockholm. Även fem raska karBeständigheten är betänklig.
Träskivan måste ligga i färgbadet tills den har lar som hjälpte till blir belönade.
lika färg alltigenom. Fangiren bör poleras eller ferVäder
nissas. Får inte utsättas för solljus. Recept på sil- 0725
vergrå träbets till björkfangir. Vill man ha den Anmärkningar angående väderleken
mörkare tillsätts smedjeslagg. Recept på andra
för maj 1782
färger.
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0726

Odling

Sätt att plantera lärkträd och silverfuru
Anonym
1782, juli.
SÄTT AT PLANTERA LÄRKE-TRÄDET OCH
SILFWER-FURUN.
Då skogarna i de flesta provinser minskas och
man kan frukta stor brist på byggnadsvirke i framtiden, vill jag lämna underrättelser om, hur man
skall plantera tvenne barrträd, silvergran och lärkträd, som trivas i vårt klimat och som kan tillväxa
snabbt.
Lärkträdets (Pinus larix) kottar samlas under
våren och lägges varmt tills de öppnar sig. Fröna
sås i fet och lös jord och efter ett år planteras de ut i
trädskolan. De planteras om ett par gånger och är
vid 7 års ålder klara att placeras, där de skall
kvarbliva.
Silvergran (Pinus picea) sås på mager jord i
början av våren. Den planteras om några gånget
och vid 10 års ålder är den färdig att utplanteras
för gott, på fet och tung jord.
0727

EN NY åKERHARV - Nr 727
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Redskap

Beskrivning på en ny åkerharv
Hedberg, Erik
1782, juli.
BESKRIFNING PÅ EN NY ÅKER-HARF.
Den råg, som myllas blir bättre än den som harvas
ned. Det beror på att med harv blir jorden jämnare
och plattare och rötterna får svårare att breda ut
sig.
Beskrivning på en ny sorts myllmaskin, som
med lätthet myllar ned sådden. Ritning saknas
men beskrivning till figurerna finns.
Ett viktigt meddelande till alla jordbrukare:
dika era åkrar.
0728

Arbetsmetod

Anmärkningar vid svar på frågan:
Om sädesaxens avskiljande från halmen på åkern

Med det vanliga bärgningssättet undergår säden 8
särskilda hanteringar innan den är under slagan.
Vid varje hantering bortspilles litet säd, sammantaget 1/6.
Att råda bot på detta fordrar egentligen en
maskin, men med allmogens ringa begrepp om en
sådan är det uteslutet.
Säden bör skäras med skära, bindas strax under
axen och med en yxa avslås mot vagnens kantbräde. Detta går fort och lätt. Med en duk i botten på
vagnen kan man med en krok lyfta alltsammans.
Om man har tillgång på skog, skall man lägga täta
golv i sin lada.
Man spar tid vid tröskningen genom att den
grova halmen inte finns med och det är lättare att
ta till vara den finare halmen, som djuren helst vill
ha.

Anonym

0729

1782, kuli.
ANMARKNINGAR WID DE TIL KONGL.
WETENSKAPS ACADEMIEN AFGIFNA
SWAR PÅ FRÅGAN: OM SÄDES-AXEN
MED FÖRMÅN FÖR LANDTMANNEN WID
SKÖRDEN UTE PÅ ÅKERN KUNNA IFRÅN
HALMEN AFSKILJAS, SAMT HURU DET
BEQWÄMLIGAST KUNDE GÖRAS?

Om ängens förbättrande genom bensamlingar
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Odling

Kyllenbeck, magister.
1782, juli.
OM ÄNGENS FÖRBÄTTRANDE GENOM
NEDGRAFNA BEN-SAMLINGAR.
Samla alla ben vid slakt och krossa dem. Gräv ned
dem i ängen och de blir en förträfflig gödsel.

0730

Berömliga gärningar

0733

Ekonomi

Berättelser om Måns Månssons
byggnader och uppodlingar

Ekonomisk berättelse om Askers
socken i Närke

Duchaeus, Pehr
1782, juli.
BERÄTTELSE OM NÄMNDEMANNEN
MÅNS MÅNSSONS BYGGNADER OCH
UPODLINGAR.
År 1781 visiterades nämndemannen Måns Månssons i Hartorp, Kolmården Ostergötlands län,
byggnader och uppodlingar. Han har gjort stora
förbättringar men klagar över tre ting.
Grannarnas avundsjuka, brist på arbetare och
penningbrist. Protokollet över visitationen
betygades i socken-stämman.

Sandahl, Johan Gustaf

0731

Ekonomi

Anmärkningar angående handeln

1782, aug.
OECONOMISK BERÄTTELSE OM ASKERS
SOCKEN I NERIKET.
Beskrivning av socknen: slättbyggd i norr, skogsbygd i söder. Hemman och torp och befolkningsantal och dess fördelning på olika yrken och sysselsättningar.
Flickorna söker hellre tjänst i köken än i ladugården, vilket är synd, då kunskapen att sköta en
djurbesättning rätt, är ytterst viktig. Borde uppmuntras.
Allmogens yppighet är inte stor. 6 gamla gummor finns på fattigstugan och underhålls ur fattigkassan. Sockenmagasin inrättades 1758. Beskrivning av åkerbruket.

Anonym
0734
Matberedning
1782, juli.
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.
Om tillverkning av cider
Redogörelse för in- och utförsel av varor från
Anonym
Stockholm.
1782, aug.
0732
Väder OM CIDER.
äpplen, som plockas från trädet, ger bästa
Anmärkningar angående väderleken Mogna
cidern. Ritning på en kvarn finns. Saften jäses två
för juni 1782
gånger och klaras med husblåst. Tillsätt gärna
stött ingefära. Päronsaft tillreds på samma sätt.
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0735

Nyttiga påfund

Mullvadens fångande med fälla
Bromander, Jan Pet.
1782, aug.
TALPA - MULLWADENS FÅNGANDE MED
EN DÄRTIL AF GROSS-HANDLAREN JAN
PET. BROMANDER INLEMNAD FÄLLA TIL
MODELL.
Mullvaden lockas i fällan med en morot. Fällan
sätts framför hålet, som täpps till. Mullvaden
kommer genast fram för att öppna hålet och går i
fällan. Den bör dödas, annars återkommer den
bara.

Beskrivning av en bur eller mjärde av videkvistar.
Beskrivning av en mjärde gjord av garn.
0739

Ekonomi

Berättelse om näverns bruk och näverhandel i Norrland

Anonym
1782, aug.
BERÄTTELSE OM BRUK OCH NYTTJANDE
AF NÄFWER, SAMT NÄFWER-HANDELN I
NORRLAND.
Björknäver, som tas i juni och juli är användbar till
mycket. Ett tak av näver klarar sig i 30 år. Skor av
näver på sommaren brukas av barn och tjänste0736
Nyttiga påfund folk. De kan räcka ett par veckor med litet lagning.
Att lägga sulor i vinterskor förhöjer värmen. NäFörsökt sätt att undvika svamp
ver är ett utmärkt material till alla slags kontar och
Anonym
skäppor för gryn, ull, mjöl och tobak. Remsor av
1782, aug.
näver kan användas till fiskeredskap. Skogskarlar
ET FÖRSÖKT SÄTT AT UNDWIKA SWAMP, kan gör sig en hatt av näver och sotra den svart.
TIL SWAR PÅ FRÅGAN I INRIKES
I Hälsingland säljes i lass.
TIDNINGEN DEN 24 DECEMBER 1781.
I Ångermanland säljes i mes eller bördor.
Sedan många olika sätt prövats att bli av med I Medelpad säljes efter räkning, där varje stycke
svamp i en byggnad, lades en mur av sten. Den bör vara en kvadrataln. Detta sätt torde vara att fömurades med kalkbruk.
redra, så blir ingendera sidan besviken i denna
köpslagan.
0737
Nyttiga påfund

Sätt att förvara ylletyger från mal

0740

Anonym
1782, aug.
SÄTT AT FÖRWARA KLÄDEN OCH
YLLE-TYGER IFRÅN MAL.
Tvätta ullen och häll på terpentinolja innan färgningen. Vid färgningen mister ullen den starka
lukten av terpentin och tar åt sig mera färg. De mal
och maskar, som gå på sådant kläde, dör.

Berömliga författningar

0738

Redskap

Om sättet att förekomma sädens
förtärande av fåglar
Gagnet-n, Johan
1782, aug.
OM SATTET AT FÖREKOMMA SADENS
FÖRTÄRANDE AF FOGLAR.
Utom många andra plågor lantmannen är utsatt
för, kommer den skada småfåglarna gör. Om vintern flyga de ut och in i ladorna och tar tullfritt för
sig. Visserligen betalar de, men på ett mindre behagligt sätt. Men största skadan gör de, då de
plockar ur ett korn ur det växande axet och flera
andra spills. Höst och vår plockar de upp nysådda
korn, som borde fått ge 6,7,8 gånger igen. Åtminstone under vintertiden borde man vid varje by ha
en fälla.
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Berömliga gärningar

Anonym
1782, aug.
BERÖMLIGE FÖRFATTNINGAR.
I Malmö och Västerås har gjorts testamenten för
barns undervisning och andra behjärtansvärda anstalter.
I Uddevalla har gjorts ett sammanskott för de
fattiga.
I Vimmerby har landshövdingen gjort en kol-lekt
för de fattiga.
I Linköping har inrättats spik- och kniphammare
i Folkströms bruk. Även Boxholms bruk har fått ett
skär- och valsverk bl.a..
0741

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1782, aug.
MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.
I Lidens socken, den 23 maj på natten måste en
jordbävning ha inträffat i en liten sjö, vars vatten
faller ut i Sildre å. Detta vatten rinner ut i Indalsälven. En svår översvämning inträffade när vattenmassorna störtade fram och drog med sig kvarnar

och sågverk. 2 kvinnor hann inte sätta sig i säkerhet utan omkom.
0742

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1782
0743

Ekonomi

Ekonomisk berättelse om Askers
socken i Närke
Sandahl, Johan Gustaf
1782, sept
EKOMONISK BERÄTTELSE OM ASKERS
SOCKEN I NERIKE
Ängen kultiveras inte och är knappast röjd på
skog. Bonden anser sig inte ha tid med ängsskötsel, utan låter svinen sköta den.
Betesmarken sköts inte heller, annat än med
svedjning och efter att ha odlat säd några år, går
den till bete. Det enda man gör är att hägna.
Skogen förstörs, då man hugger de största ungträden i stället för att plocka torra grenar från marken och kvista träden. Inhyseshjonen i backstugorna skulle förbjudas att ta av ungskogen.
Kolning förekommer, men inte tjärbränning.
Skogsbetjänt finns och skall ha uppsikt över skogen.
Här odlas mycket lin. Rotsaker och potatis odlas, men odlingen behöver förbättras. Tobaksodling borde vara lönsam.
Trädgårdsodlingen går inte så bra beroende på
att trädgårdarna anläggs på sanka ställen. Gräsgångarna, som används för blekning drar till sig
insekter, som sedan ger sig på träden. De rönnar
som finns överallt, nyttjas inte. Dock skulle bären
kunna beredas till dryck och svinen gödas med
dem. Även kreaturen äter gärna en kokt lag på
rönn och hönsen äter dem torkade.
På varje helt hemman kan födas 30 kor. Även
får av tysk ras finns. På herrgårdarna blandade
med spanska far. 4 hästar på hemmanet. Gäss är
inte vanligt, däremot höns. Biskötseln är i tilltagande.
Här finns mycket lös kalksten och på någon
plats täljsten.
Sädesprodukter säljes vid marknader i Örebro,
Linde och Nora. Trävaror, som drickstunnor, vattensåar och byttor tillverkas. På marknaderna köpes sill, snus, salt, tobak, tyger och färg.
0744

Om eldfria byggnader för allmogen
Röök, von Fischerström

1782, sept
OM ELDFRIA BYGGNADER FÖR
ALLMOGEN
Steiner klär taket och korsvirkesmurar med platta
tegel. Ritning och beskrivning. Han bygger små
hål istället för gluggar och luckor. De kan täppas
till med en tegelsten vid brand. Vart hus skall vara
skiljt från de andra.

Eld

TILÖKNING AT HINDRA ELDEN ANTÄNDA
HUSET INNAN. FRÅN AV VON RÖÖK. Om
man gör innertaken av sandblandad lera kan de
inte ta eld. Även väggarna bekläds så. Golven görs
av hårdpackad lera eller bränt tegel. Skorstenarna
skall byggas höga annars ryker det in.
Anmärkningar i anledning av herr Steiners uppgift att bevara lantmannahus emot eldsvådor.
Prakt i städerna och uselhet på landet bör inte
vara den måttstock, som Sveriges tillstånd skall
värderas efter. Byggningssättet på landet är nästan
detsamma som av ålder varit. Flätverkshus överdragna med lerbruk som svalbon eller träkojor,
som fordra ständig lagning. Stora tak som fordra
nytt timmer och arbete. Skulle man uppföra sin
byggnad av obränt tegel, som varje lantman själv
kan göra utan stor kostnad, skulle säkerhet och
fördel fås. Golven kan göras av tegel med fyllning
under av torkad lera blandad med kolstybb och tegel- smulor. Trossbotten av mossa och hoparbetad
lera, sand och agnar. Gråsten till grunder. Bakugnar görs av kakelugnsmakarlera. Halm varar en
mansålder, om man gör den på blekingskt sätt.
Halmknipporna blötes i ler- och kalkvatten. Lera
upplöst i salt vatten hindrar eld. Ladugården skall
vara avskild från husen. Skorstenseld släckes genom att man kväver elden uppifrån. Vid brand i
rum skall alla öppningar tillslutas. En kolare styr
sin eld utan vattensprutor. Med sin mosand tuktar
och dämpar han elden. En klok lantman har våt
sand tillgänglig, om olyckan skulle vara framme.
0745

Djur

Grävsvinsjakt i Blekinge
Anonym
1782, sept
GRÄV-SVINS JAGTEN I BLEKINGE Gräfwing (
Ursus Meles) är allmän i Blekinge och i södra
Sverige. Grävlingen ligger som sin släkting
björnen i ide. Han lever på hullet och suger på ramarna. Under svansen har han en vit fläck där han
suger. När våren kommer föder honan. Jag vet inte
hur länge hon går med fostren eller hur många
ungar hon får. Grävlingen skaffar föda på natten,
så då måste jakten ske. Man använder inte skjutvapen utan ett spjut med hullingar och en arg hund.
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Man släpper hunden, som tyst jagar upp grävlingen. Hunden förföljer grävlingen, som försöker bita
hunden. Han försöker ta sig tillbaka till sitt viste
och där väntar jägaren.
Grävlingen är fet. Han flås och späcket tas om
hand och skiras. Köttet kokas och ges till hundarna. Skinnet torkas och används mest till foder.
Ungt stekt grävlingkött lär ska smaka bra. Fettet
kan förvaras flera år utan att härskna och är den
bästa skosmörja man kan få. Används till salva
och plåster.
0746

Om svensk ansjovis
Anonym

Matberedning

dagar. Slå av spadet, koka upp det och slå på igen.
Bör stå ett år innan den brukas.
0747

Nyttiga påfund

Att bereda tvål
Anonym
1782, sept
AT BEREDA TWÅL
Blanda aska och kalk. Rostas som vid bryggning
och tillsätt vatten. Får stå i två veckor. Lutens styrka prövas, genom att man lägger ett ägg i den.
Agget skall inte sjunka. Luten kokas med talg och
salt. Uppöses att kallna.

0748
Orter
1782, sept
Kort berättelse om krono-skattehemOM SWENSK ANJOVIS
manet Insas uppodlingar och
Man använder vassbuk, rensar den och lägger den
helst i ekkärl. Beströr den med liinerburgersalt och förbättringar i Nylands län
Anonym
sandel, kryddpeppar och ättika. Låt stå i 14
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med hjälp av krattor och hackor sår. Detta arbete
görs på våren.
Då man inte genast ser frukten av sitt arbete
skjuter man det ofta åt sidan. Viktigt är dock att
tänka på framtiden. Ingen bonddräng borde få ingå
äktenskap, om han inte planterat skog. Detta arbete
kan utföras av barn och ungdomar nästan lika bra
som av vuxna. En kort beskrivning om
planteringssättet skulle spridas genom kyrkorna.
Beskrivning av de vanligaste trädens frön och vilken jordmån, som är lämpligast.
Planteringen må skyddas av stängsel eller med
vallhjon i 3 år, så att inte boskapen skadar. Efter 68 år gallras skogen. På 12:te året tas det gallrade
till gärdsel.
Att spara skogen gör man genom att bygga husen högt på en grund, så att de konserveras mot
röta och att lägga goda tak. Att goda kakelugnar
sätts in. Att vedbesparande spisar insättes. Att
rummen göras dragfria. Att torkhus och kölnor
0749
Väder byggs av sten. Att fähus byggs av sten, åtminstone
ställs på en stengrund. Att gärdsgårdsstör konserAnmärkningar angående väderleken veras för röta. Stören upphettas och stryks med
varm tjära så långt ner, som den skall stå i jorden.
för augusti 1 782
Vi väntar på en lag som skall upparbeta skogsplanteringen. Att man varje år på varje hemman
0750
Odling måste plantera ett litet stycke skog.
Svar på Kungl Patriotiska Sällska0751
Ekonomi
1782, sept
KORT BERÄTTELSE OM KRONO-SKATTE
HEMMANET INSAS UPODLINGAR OCH
FÖRBÄTTRINGAR, BELÄGET I NYLANDS
LÄN, BORGÅ HÄRAD, HELSING SOKN OCH
STAFFANSBY
1770 var åbon en fattig bonde med bara sin hustru
som arbetskraft. Han var svårt hindrad av skjutsningarna till Helsingfors. Hemmanet var nästan
öde. Han övertalades av ägaren att med hans stöd
försöka förbättra stället. Han fick kontrakt på 20
år. Husbonden byggde åbyggnaden och svarade
för räntor och kronoutskylder. Åbonden svarade
för uppodlingar bl.a. av stora mossar. Nu har åbon 4
anställda och försörjer sina 5 barn bekvämt. Några
av grannarna har också börjat uppodlingar.
Torparen Eric Bengtsson, Tådens socken i Skaraborgs län har erhållit brandstod genom Kungl.
Patriotiska Sällskapet.

pets utställda fråga om skogars plan- Ekonomisk beskrivning över hemmatering, deras snara tillväxt, rätta vård net Kimsberg i Fryksdalen i
och skötsel
Värmland
Nornberg, Erik

Fernow, Eric

1782, okt
SWAR PÅ KONGL PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS UTSTÄLDA FRÅGA, OM
SKOGARS PLANTERING, DERAS SNARA
TILWÄXT, RÄTTA VÅRD OCH SKÖTSEL
Skogen är efter åkerbruk och boskapsskötsel det
viktigaste för livets behov. De södra provinserna
har odlat bort skogen och nu råder brist på vedbrand, gärdsel och timmer. Bergverken, brännerierna och hemmansklyvningen orsakar att det går
åt större mängd bränsle, men någon nyplantering
förekommer sällan.
Vid plantering skall fröna sås tjockt och vara av
flera slag. De skall sås som naturen skulle gjort det
och vid lugnt och fuktigt väder. Vid odling på
gammal skogsmark skall kvistar och ris brännas,
annars tar det längre tid, ända till 20-30 år innan de
ger matjord. Svedjande är det bästa sättet att skaffa ny skogsmark. Där sår man råg och skogsfrö.
Rågen skyddar skogsplantorna och avskärs med så
hög stubb, att trädplantorna fortfarande skyddas.
Ju tätare skogen växer ju rakare träd och mindre
kvistar. Skogstraktens bönder skall samla mer frön
än de behöver och sälja till slättbonden, som

1782, okt
OEKONOMISK BESRIFNING ÖFWER
HEMMANET KYMSBERG ELLER
KIMSBERG I FRYKSDALS HÄRAD OCH
VÄRMLAND
Beläget i Gräsmark 3 mil väster om Sunne. Högfors Manufaktur med 2 knip- och 3 spikhamrar
ligger 1/2 mil från gården. I Hertig Carls tid var
stora delar av Värmland öde. Där planterades flera
hundra hushåll finska flyktingar, vilka nu brett ut
sig och uppodlat marken. Brukspatron Carl Henr.
Herweg köpte på 1730-talet Kymsberg och hann
under sin livstid göra stora förbättringar, vilka
fortsattes av hans änka Maria Eleonora Gyllenspets. Inne i riket skulle detta inte betyda mycket,
men i ödemarken vid norska gränsen är det värt att
uppmärksammas.
0752
Odling
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Blekingska åkerjordens beredning
till höstsäde, och hur det samma sker
Lindwall Johan

de år, tills roten inte längre orkar producera mer
1782, okt
telningar.
BLEKINGSKA ÅKERJORDS BEREDNING
TIL HÖSTSÄDE, OCH HURU DET SAMMA
SKER
0756
Orter
I Blekinge sker beredningen av jorden för höstsäAnmärkningar angående väderlek,
det med mindre dagsverken, dragare och arbetare
än annorstädes. Ingen jord läggs i träda. Beskriv- årsväxt och sädespriser i landsning av sättet.
orterna
Anonym
0753
Matberedning 1782, okt

Kort och behändigt sätt att av björksaft eller lake tillreda en ganska god
och välsmakande sirap

ANMÄRKNINGAR
ANGÅENDE
WÄDERLEK, ÅRSWÄVXT OCH
SÄDESPRISER I LANDSORTERNA
Frösön. Mycket snö 16 september. Fortsatt snöAnonym
blandat regn, som hindrat skördearbetet. Dålig
1782, okt
höskörd.
KÅRT OCH BEHÄNDIGT SÄTT, AT AF
Klackås, Frykeryds socken. Hö har inte kunnat
BJÖRKSAFT ELLER LAKE TILREDA EN
säljas, varför inga körslor kunnat göras i BergslaGANSKA GOD OCH WÄLSMAKANDE
gen. Endast 11 man har rest till Uddevalla efter sill.
SIROP
Karlstad. Rågen bärgad men dåligt hö.
På våren borras hål i björken och sättes ett kärl un- Skara. Regnig och kall sommar. Insekterna har
der. 10712 kannor tappas av varje träd, sedan plug- försvunnit. Då skörden varit god har priserna sjungas hålen igen. Saften kokas 6-7 timmar, då den kit. Den svåra missväxten förra året har gjort att
tjocknat och rötmat.
det varit nöd efter bröd i sommar. Konungens utlovade sädesleveranser har blivit fördröjda och heta
0754
Djur diskussioner om orsaken ventileras.

Påminnelser angående förslaget som
Väder
influtit i Hushållning-Journalen för 0757
Anmärkningar angående väderleken
april 1 782
för september 1782
Patriotiska Sällskapet
1782, okt
PÅMINNELSER WID FÖRSLAGET, SOM
INFLUTIT I HUSHÅLLNINGS JOURNALEN
FÖR APRIL MÅNAD 1782, SIDAN 275 OCH
FÖLJANDE
Skallgång är ett gammalt och beprövat sätt att
fånga varg. Fanns redan i Kung Erics stadga 1414.
Kung Albrechts Mandat av år 1376 låter 6 bönder
fånga en varg varje år och leverera skinnet. Annars utgick böter. Författaren är kritisk till de nya
förslagen om vargjakt.
0755

Odling

Om ängars röjande
Anonym
1782, okt
OM ÄNGARS RÖDJANDE
1781 begärdes underrättelse om ett enkelt sätt att
rensa en äng, som håller på att växa igen av sly.
Jag har tillverkat en kvistlie, som liknar en vanlig
lie. Med den slås slyet av vid den tiden då det kan
torkas och lövet användas till foder. Gräset far nu
plats att växa. Samma sätt brukas under komman-

0758

Hushållning

Svar på Kungl Patriotiska Sällskapets fråga: Om skogarnas vård
Enander, Adolph Daniel
1782, nov.
WÄLMENT FÖRSÖK TIL WÖRDSAMT
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: OM SKOGARNES
WÅRD, NYTTJANDE OCH ÅTERPLANTERING.
Skogen delas i mindre områden, där man varje år
hugger rent och börjar med den skog som är äldst.
Tall och gran kan fällas hela året, utom när tjälen är i träden.
En del hugges i maj, då barken är lös och kan
nyttjas till bast.
All lövskog hugges på sommaren, då lövet kan
nyttjas till kreaturen.
Allt ris och grenar bredas jämt ut på jorden för att
vid sin förruttnelse tillföra marken mylla, där frön
till den nya skogen sedan kan gro.
Mitt på hygget kvarlämnas några fröträd.
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Det är viktigt att uppmuntra allmogen att sätta
även träd, som normalt inte växer i området. Gäller särskilt på slättlandet, där skogen är värdefull.
Aven fruktodling bör uppmuntras. Alla sorters
frön och kärnor skall samlas.
De späda plantorna måste skyddas för kreaturen
och området inhägnas.
De första åren kan plantorna lämnas i frihet,
men lövträden skall avputsas sina nedersta grenar
för att bli raka och fina. Aven en viss gallring i
barrskogen kan behövas.
Asp och sälg kan avtoppas, men björk som skall
användas till slöjdvirke får inte toppas. 1739 års
förklaring över 1734 års skogsordning bör indras,
då den tillåter att björken toppas.
Aven missbruket att svedja måste stoppas.
0759

Hushållning

Utdrag ur Fermer Youngs Voyage
through the East part of England
Vol 1.
Anonym
1782, nov.
UTDRAG AF FERMER YOUNGS VOYAGE
THROUGH THE EAST PART OF ENGLAND.
VOL 1.
Om man låter arrendatorerna betala efter vad jorden är värd, höjer de sin förmåga och sköter jorden
bättre.
0760

Hushållning

niskans kropp är det mest förträffliga konstverk,
som blivit upptäckt. Att slå, räfsa, skära, tröska,
rensa eller muddra med maskin ger ingen förmån
eller besparing. Människans kroppskrafter skall
nyttjas så långt möjligt är, men kan understödjas
med tjänliga maskiner och redskap, som är simpla
och av ringa kostnad. Det kan endast finnas ett sätt
att uträtta en sak.
Jag känner 6 olika mudderinrättningar. Vilken
är mest förmånlig?
Beskrivning av den, som Sven Vitruvius anser
vara bäst.
0762
Nyttiga påfund

Om en ny tygvävnad
Anonym
1782, nov.
NYTTIGA UPFINNINGAR.
En fabrikör har uppfunnit ett sätt att väva ett tyg av
plantor, som överträffar siden. Han har fått privilegium att tillverka västar, byxor och strumpor.
Herr Billette i Paris tar emot rekvisitioner.
0763

Redskap

Ritning av en engelsk stegkärra
Modeer, Adolph
1782, nov.
RITNING PÅ EN ENGELSK STEG-KÄRRA.
Ritning men ingen beskrivning på kärran.
0764

Arbetsmetod

Om jordbruket i England och i synnerhet hos Farmer Ducket

En ny art pump av M: r Vera

Alströmer, Joh.
1782, nov.
OM JORDBRUKET I ENGLAND OCH I
SYNNERHET HOS FARMER DUCKET.
Man använder dubbelplog och drillplog och sår för
hand. Jorden ligger aldrig i träde. Gödning sker
vart tredje år. Rensning sker dels för hand och dels
med maskin. Man odlar vete, havre, korn, vicker,
rovor och klöver.
Då gården ligger nära London föder man upp
lamm och kalvar.

1782, nov.
EN NY ART PUMP AF M:R VERA I PARIS.
Beskrivning på hur man med hjälp av tåg och
block på kort tid och utan ansträngning kan lyfta
vatten ur en brunn.
0765
Hushållning

Anonym

Beskrivning över Manufakturverket
Thorskog
Anonym

1782, nov.
BESKRIFNING ÖFWER MANUFACTUR
0761
Redskap WERKET THORSKOG OCH DE
DÄRSTÄDES GJORDA UPODLINGAR.
Om mudderverk
1739 anhöll brukspatron Wennergren att få priviVitruvius, Sven
legier till anläggningar till befordran av mossars
1782, nov.
och oländig marks upptagning. Hans järnbruk
Thorskog i närheten av Göteborg skulle drivas
OM MUDDER-WERK.
Att med maskiner, konstiga verk och redskap göra helt utan träkol. Han har planterat ekskog och anarbeten har nu för tiden blivit populära, men jag nan lövskog, och har efter 30 års förlopp en skog,
håller före att det inte alltid är så förmånligt. Män216

som det skulle ta jägeribetjäningen flera veckor att
räkna träden i.
0766

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1782, nov.
BERÖMLIGA GÄRNINGAR OCH
FÖRFATTNINGAR.
Med anledning av Drottningens kyrktagning, har
friherre Carl Sparre donerat 42000 Dal. K:mt för
utlösande av fattiga gillstugufångar. Överskottet
delas mellan frimurar- och gardesbarnhusen.
Ankan Valborg Osterman testamenterade sin
egendom, att tillfalla 4 fattiga änkor, som inte har
annan pension. Ett epitafium av marmor finns i
Maria Magdalenakyrkan med text:
Til. Hugkomst. Fru Wahlborg Osterman. Född.
Den. 21. Julii. 1720. Död. Den. 21. April. 1780.
Som. Skänkte. Sin. Efterlämnade. Egendom. Til.
Ewärdeligt. Understöd. För. Fyra. Hederliga. Och.
Torftiga. Enkor. Upsattes. Detta. Areminne. Af.
Maria Församlings Kyrko-Råd. Och Föreståndare.
1782. Du. Rike. Följ. Hennes. Efterdöme. Du.
Fattige. Wälsigna. Hennes. Stoft. Jac. 1:21.
En man i S:t Clara församling har föresatt sig att
belöna en flicka mellan 15 och 30 år, som arbetat
med flit och är av hederlig vandel, och kunnat bi-

draga till sina fattiga föräldrars föda och underhåll.
Två vackra gärningar noteras från Värmland.
Lektorn vid Karlstads gymnasium Magister Olof
Spak har sålt billig säd till allmogen. Prosten i Filipstad har skänkt sina påskören till lasarettet och
hospitalet.
0767
Kungörelser

Kungörelse om två avhandlingar
Patriotiska Sällskapet
1782, nov.
KUNGÖRELSE.
Två avhandlingar har belönats. Systematisk-Praktisk och Teoretisk Lanthushållning av Forssenius
och Frågan angående Skogsskötsel med tabeller
och en kopparstucken karta.
0768
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1782
0769

Hushållning

Försök med skogarnas besparande
och förökande i anledning av Kungl
Patriotiska Sällskapets frågor
Ekeberg, Carl Gustaf

ENGELSK STEGKäRRA - Nr 763
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten
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FöRSöK MED SKOGARNAS BESPARANDE - Nr
769

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

1782, dec
FÖRSÖK WID SKOGARNES BESPARANDE
OCH FÖRÖKANDE, I ANLEDNING AF
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
FRÅGOR, 1781
Vid mina resor i landet har jag sett, hur den unga
skogen ofta är borttagen. Det är enklare att ta unga
träd till stör och gärdsel, men man måste tänka på
återväxten. En 24 famnars gärdsgård drar lika
mycket träd, som en hel stuga 15 år senare. Vedbrand kan tas av vindfällen, stubbar och ris. Kolning kan också göras av gamla träd för att spara de
unga. Stängsel bör göras av sten. Ritning och beskrivning hur ett stängsel skall göras.
0770

Odling

Försök med mossars uppodling
Hedberg, C
1782, dec
FÖRSÖK MED MÅSSARS UPODLING
I Västmanland och annorstädes finns mossar till
ingen fruktbarhet. Brukspatron Werner Groen, Lisjö säteri, har en äng med mossa, som han önskade
att jag skulle göra fin äng av. Att plöja gick inte,
spadvända blev för dyrt likaså uppfyllning av
jord. Jag använde en rist före plogen och det lyckades.
Anmärkning om föregående.
Vid uppodling av mossar är det viktigt att börja
med att dika utloppet, gräva ett dike genom kärr218

vallen och om det finns skog, rothugga. Det går
lättast om man först svedjar. Sedan gör man dike
runt och fyller på jord. Jag tog bort vitmossan och
lade den på åkern.
0771

Byggnation

Hur stenhus kan byggas utan träds
tillhjälp
Morin, Sven
1782, dec
HURU STENHUS KUNNA BYGGAS UTAN
TRÄDS TILHJELP
I stället för bjälkar och sparrar används järn. När
det skall läggas i muren, skall det fuktas med linoljefernissa och läggas i sand, så att det inte rostar.
Järn kan nyttjas till dörrar och fönsterkarmar.
Taken bekläds med gråsten, antingen som spån
eller plattor, som fogas med sand, tjära och oljefernissa. Näver kan läggas under och mossa till fogar. Hittar man inte sten, kan man elda på berghällar och slå vatten på, så spricker stenen i skärvor. Fästes med spik i fogarna.
Anmärkning angående herr Morins förslag om
husbyggnad.
Alla påfund för att hindra eld bör uppmuntras.
Herr Morins uppgifter är väl inte nya men vittnar
om välmening.
Kakelugnar och skorstenar kan också göras av
järn. Sådana tillverkas vid Brattfors i Värmland.

På orter där det finns slagg, är detta ett utmärkt
byggmaterial. Dörrar i våningar kan göras av järn,
men kläs med trä.
Gråsten är ett förträffligt byggmaterial. Romarna förde enorma stycken från Grekland och Egypten. De förnämsta slotten i Spanien är byggda av
gråsten. Men i Sverige bara några gamla kyrkor.
Trots att vi ser hur våra runstenar står oförstörda
århundrade efter århundrade. Man tror gärna att
stenen drager åt sig fukt, men den avdunstar fortare än i tegel. Stenbyggnad borde bli allmän. Små
hus kan göras av klappersten. På flera håll ligger
stenen i lager och är lätt att ta. Sandsten är beständig mot eld. Porfyren från Dalarna kunde användas.
0773

Nyttiga påfund

Anledning till en lantmanna almanacka
Modeer, Adolph
1782, dec
ANLEDNING TIL EN
LANDTMANNA-ALMANACH
För att hinna med alla sysslor är det viktigt, att indela tiden efter en almanacka delad i sommar- och
vintertid. Under januari skall hästar ges lite foder
men ofta, tjuren hållas från korna, hönsen gödas,
årsveden huggas, fiskeredskap ses över. Man skall
akta sig för kylan och dricka gammalt öl blandat
med mjöd.
0774

Odling

Kort beskrivning på allehanda slags
tjänliga gödningsämnen för åkerbruket
Holm, G A
1782, dec
KÅRT BESKRIFNING PÅ ALLEHANDA
SLAGS TJENLIGA GÖDNINGS-ÄMNEN FÖR
ÅKERBRUKET
Förutom kreatursgödsel skall man ta vara på matjorden, där en gammal gärdsgård stått. Jord från
alkärr är gödande. Björk- och grankärrsjord behöver ligga till sig. Bokaska skall man vara rädd om.
Myrjord, mosstorv, bergtorv, lera, sönderskurna
ängstuvor, gran- och alstubbar, myrstackar, kottar,
sågspån, urin efter djur och människor, tång, vass,
mojord, rutten halm och hackat ris. Dessa ämnen
bör samlas och blandas. Breda ut ris på än-gen och
tända på. Driva in kreaturen om nätterna eller ha
dem inom stängsel nära husen för att sam-la
gödseln. Vakthus för vallhjonen behövs, så att
djuren skyddas mot odjur. Kortast säges, kan snarast verkställas.

0775

Nyttiga påfund

Om myror på fruktträd
Anonym
1782, dec
OM MYROR PÅ FRUKT-TRÄD
Bland de fiender en trädgårdsmästare har att besegra är även myror. Ett känt medel är att binda ett
bandage av näver doppad i tjära kring stammen.
Detta måste dock förnyas och vanpryder trädet. Ett
annat sätt är att doppa en garnända i bomolja, men
det är skadligt för träden. Troligen är tobaks-olja
bättre. Snus flyttar myrorna.
Frågan är om inte myran gagnar trädet genom att
äta upp allehanda larver. Jag har noggrant studerat
myrornas framfart i träden, men aldrig funnit att de
skadat någon del av det.
0776

Kungörelser

Inrättning till insamlandet av tagel
Patriotiska Sällskapet
1782, dec
INRÄTTNING TIL SAMLANDET AF TAGEL
Många nyttiga ämnen förstörs, då folket inte är
hushållsaktigt. Ibland beror det också på att man
inte kan få avsättning. Kyrkvaktmästaren i Slottskapellet i Stockholm, Johan Löfgren, vill nu råda
bot på detta, vad gäller tagel. Kungl. Kollegium har
tillskrivit de flesta landshövdingar att Löfgren
mottager tagel. Om klockarna vill åtaga sig kommission betalar han 3 runstycken i arvode för varje
skålpund.
Taglet på verkshästar kan avklippas helt på man
och svans. På alla hästar kan svanstaglet klippas
till en kvarters längd. Det slits ändå av. På hösten
kan taglet av boskapen avklippas. Taglet skall var
tvättat och inlagt i säck eller matta. Det lämnas i
bergsrådet Sandels hus vid Rosenbad.
0777

Väder

Anmärkning angående väderleken
för november 1782
0778

Ekonomi

Undersökning om verkningarna av
Sveriges Lagar på Sveriges åkerjord
Anonym
1782, dec
Den vanmakt, som jordbruket befinner sig i, beror
på många saker. En orsak är våra lagar. All handel
med jord borde vara fri. Lagen om byggnadsskyldighet borde ses över och bonden bör ha större frihet att bygga så stort han vill. Det är lagen om
börd, som gör skattebonden gäldbunden.
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0779

Byggnation

Beskrivning på bagarstuga och kök
med inmurade grytor
Nornherg, Ferner, Darelli
1783, jan.
BESKRIFNING PÅ BAGARESTUGA OCH
KÖK MED INMURADE GRYTOR. Beskrivning
och ritning på kök med bagarstuga och en
speciell gryta som är nedsänkt i spisen. Muren
står mitt i huset och inget trävirke går in i den,
vilket gör den säker mot eldsvåda. Rummen är
stora och väl uppvärmda. Detta finns i en flygelbyggnad, där man kan hålla till med grovsysslor och får då lättare att hålla rent i
karaktärsbyggnaden.
Ett dragrör till varje gryta gör, att man kan hålla
spisens spjäll stängt och spara på värmen. Mycket
bränslebesparande. Men en invändning: Hur gör
man rent grytorna? Så fort maten är färdig öses
den upp och kallt vatten slås i grytan, som diskas.
Diskvattnet öses upp och ges till kreaturen. Sedan

skuras grytan med sand, salt eller äggskal och
vattnet slås bort. Grytan sköljes och torkas.
Hur skall man bliva av med ångan? Genom att
använda tättslutande lock över grytorna och att
bygga en dambtrumma över spisen som leder bort
ångan.
Följer tre anmärkningar med viss kritik.
0780

Åkerman, Forsberg
1783, jan.
BESKRIFNING OM JORDPÄRON-PLANTORS
PLANTERANDE. N.Åkerman planterar
jordpäron, så fort tjälen gått ur jorden och alltid i
avtagande måne. När plantorna är 6-8 tum långa
planteras de ut och vattnas om det behövs. Detta
sätt ger god skörd intygar även fyra andra, som
prövat samma metod.

BAGARSTUGA OCH KöK MED INHURADE GRYTOR - Nr 779
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten
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Odling

Beskrivning på jordpäronplantors
planterande

0781

Nyttiga påfund

Anledning till en lantmanna almanacka
Anonym
1783, jan.
ANLEDNING TIL EN
LANDTMANNA-ALMANACH.
Förslag till åtgärder under februari månad.
Hästarna skrapas och ansas.
Kalvar efter friska kor och även livgrisar skall
påläggas.
Rengöring för höns och gäss med nya balar.
Torka råg för sommarbehovet och för is till iskällaren.
Trädgårdslavarna för kål och tobak göres i ordning.
Lämpligt att fånga lakar.
Gödseln föres ut i högar.
Man kör ut ur skogen det man fällt.
Gärdselstör görs i ordning.
Sand till tegelbruken förs fram.
Hank och vidjor samlas och tillreds under aftnarna även sopkvastar.
0782

Matberedning

Anmärkning angående fattigt folks
uppehälle vid infallande högt spannmålspris
Anonym
1783, jan.
ANMÄRKNING ANGÅENDE FATTIGT
FOLKS UPPEHÄLLE, ELLER AT MED
BESPARING KUNNA FÖDA SIG WID
INFALLANDE HÖGT SPANNMÅLS-PRIS.
En kokbok för fattiga behövs. Fångar och soldater
dör oftare av svält än av krigsskador.
Recept på en blodpudding utan mjöl och gryn.
Man river kålrötter och blandar med blod. Puddingen gräddas i ugnen och ger en smaklig och
billig måltid.
0783

Orter

Om Penningby säteri i Roslagen

dess. Han har förmerat jorden genom att odla upp
mossar och kärr.
0784

Odling

Utdrag ur en berättelse angående
major Gardtmans gjorda odlingar
Anonym
1783, jan.
UTDRAG AF EN BERÄTTELSE ANGÅENDE
DE AF HERR MAJOREN GUSTAF
GARDTMAN GJORDA ODLINGAR.
Gustaf Gardtman, som har egendomar i Seminghundra, Erlinghundra och Långhundra i Stockholms län, har på alla ställen förbättrat marken.
Han har gödslat ängar och blandat leråkrarna med
sand och torv. Bästa rågen är vasaråg. Tyvärr har
han under 3 år haft stora besvär med maskangrepp
på säden.
På Norrby gård har han sprängt bort en stor
backe med krut och upparbetat en köksträdgård
med fruktträd och sparris.
Den gamla sjöbron, som byggdes av krigsrådet
Anders Bureus 1625 med virke och sten, har med
åren blivit livsfarlig. Nu är den reparerad och liknar mer en landsväg med ett smalt genomsläpp för
vattnet. Sjön måste tappas ur till 2 alnars höjd, då
detta arbete skulle genomföras.
0785

Nyttiga påfund

Nyttiga uppfinningar
Anonym
1783, jan.
NYTTIGA UPFINNINGAR.
Brukspatron Levis i Göteborg har gjutit 6 tackjärns blåsbälgar alldeles lika de hyttbälgar, som är i
gång hos honom på Nyhyttan. En mjölkvarn med
kugghjul av tackjärn snurrar bra, liksom en kolkvarn att mala träkol på. Dessutom gör han bakugnar och fyrugnar av tackjärn.
I Göteborgs Porslinsfabrik brändes 60 sockerformar. Det är det första prov på dylika i Sverige.
Torparen Sven Hansson i Skelleckerödsmark har
egenhändigt uppfunnit en svarvstol, som drivs med
vatten. Hans far var av lika eldigt snille och ville
inrätta en mjölkvarn, som flöt på vattnet efter ett
skepp. Ju fortare skeppet seglade desto mer malde
kvarnen.

Wrede
1783, jan.
OM PENNINGBY, ET SÄTERI I ROSLAGEN,
0786
TILHÖRIGT HR. GENERALEN OCH
COMMENDEUREN MED STORA KORSET AF Märkliga
SWÄRDS-ORDEN, SAMT RIDD. AF WASAAnonym
ORDEN, FRIHERRE WREDE.
Friherre Wrede köpte Penningby för 14 år sedan

Märkliga händelser

händelser i naturen
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1783, jan.
MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.
Issörjan vid Billnäs järnbruk i Finland orsakade
stor förödelse när den täppte till så att dammen
svämmade över och dränkte hela bruket. Plötsligt
tog sig vattnet en annan väg och drog med sig en
kvarn och lämnade sten och grus efter sig så att se
gelfarten i ån till Saltsjön blev obrukbar. Dessa
verk är de äldsta på orten och har aldrig råkat ut för
något liknande tidigare.
Bonden Axel Olofssons hustru Catharina Johansdotter i Medleby gifte sig i början av året
1774. Hon har nu inom 7 1/2 år haft 10 barn, av
vilka 5 är födda de sista två åren. 1775 födde hon
2 barn. 1780 hade hon tvillingar, som var döda.
Sedan fick hon trillingflickor, som alla lever och
är friska. Av alla barnen lever 8.
0787

Berömliga gärningar

Berömliga författningar

UPKOMMA AF STOCKAD OCH
FÖRDÄRFWAD LUFT.
De ohälsosamma dunster som finns i kyrkor där
lik begravas och i sjukhus och fängelser eller rum
där sjuka finns samt i fartyg kan betydligt förbättras, om man öppnar fönster högt upp i rummet.
Vädring varje dag och att bränna vinättika i rummen är nödvändigt.
Dessutom måste man hitta utvägar att förbättra
renhållning, så att de skadliga och dödande dunster från avträden och smittosam lukt från rännstenarna undviks.
0791

Redskap

Om hammarsmedsstäds fästande i
dess stockar
Rinman, S
1783, febr.
OM HAMMARSMEDS-STÄDS FÄSTANDE
UTI DESS STOCKAR.
De dyra storverksträden kan förstärkas med tackjärn och bli mycket hållbarare. Ritning och beskrivning.

Anonym
1783, jan.
BERÖMLIGA FÖRFATTNINGAR.
Till minne av Hertigen av Småland Carl Gustafs
födelse har staden Björneborgs Handels- och 0792
Hantverkssocieteter genom sammanskott inrättat
Om
var sin fond till fattiga barns uppfostran.

Hushållning

de till Patriotiska Sällskapet inkomna svar angående skogsskötseln

0788

Utdelade hedersbelöningar

Belöningar

Patriotiska Sällskapet
1783, febr.
OM DE TIL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET INKOMMNA ÖFRIGA SWAR
ANGÅENDE SKOGSSKÖTSELN.
Några utdrag ur svaren på Patriotiska Sällskapets
fråga: Skogarnas bästa vård, nyttjande och återplantering.

Patriotiska Sällskapet
1783, jan.
FÖR SENARE DELEN AF FÖRBIGÅNGNA
ÅR, HAR KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKPET FÖLJANDE
HEDERSBELÖNINGAR UTDELT.
Belöningar för odling, för hägnader av sten, för
Nyttiga påfund
lång och trogen tjänst samt två belöningar för rå- 0793
digt ingripande vid drunkningsolyckor.
Anledning till lantmanna almanacka
Algren, Sven
0789
Väder
1783, febr.
Anmärkningar angående väderleken OM WÄDERLEKEN OCH HURU
ANTECKNINGAR DÄROM SKULLE KUNNA
för december 1782
MED BEQWÄMLIGHET ANSTÄLLAS. Årgång
0790
Nyttiga påfund betyder ett års ordning i väderlekens om-skiften
och den därav härflytande äringens eller
Medel till ernående av ren luft i
årsväxtens förmånlighet. Professor Anders Celsius började 1722 ett register för att pröva, om det
städer och hus
verkligen är någon gemenskap mellan månens röSellier
relse och väderlekens föränderlighet.
1783, febr.
När Kungl. Vetenskapsakademien inrättades
MEDEL TIL ERNÅENDE AF REN LUFT I
1739 blev det dess ensak att ge ut almanackor, där
STÄDER OCH I HUS, SAMT AT PÅ
månens ställning redovisas. Sven Algren redoviLÄTTASTE SÄTT FÖREKOMMA DE
sar ett väderleksdiarium, som han gjort över vädSMITTOSAMMA SJUKDOMAR, SOM
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ret i Karlshamn. Han hoppas kunna följa vädret i
19 år, som är den tidsrymd, som månens faser följer. Sedan bör enligt Algren en väderleksprognos
vara klar till nytta för lantbrukarna.

mindre mängder vatten. En eldpump med större
kapacitet är mycket dyr. Nu har Herr Veras gjort
en upptäckt, där stora vattenmassor kan lyftas med
en maskin. Ritning och beskrivning.

0794

0796

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1783
0795

Redskap

Nya anmärkningar över Veras Hydrauliska Maskin
Melin, Lars
1783, mars
NYA ANMÄRKNINGAR ÖFWER HERR
VERAS HYDRAULISKA MACHIN, AF HERR
PILATRE DE TOZIER, LEDAMOT AF FLERA
WETENSKAPS ACADEMIER, BELLES
LETTRES, SAMT INHEMSKA OCH
UTLÄNDSKA KONSTER, PROFESSOR I
PHYSIKEN OCH CHEMIEN ETC
Sug, tryck och luftpumpar samt reservoarer för att
lyfta vatten känner vi till, men de kan endast rå på

Husdjur

Utdrag ur avhandling om boskapens
ständiga fodring på stall eller inomhus
Anonym
1783, mars
UTDRAG AF D FRANZ V PAULA
SCHRANKS AFHANDLING OM
BOSKAPENS STÄNDIGA FODRING PÅ
STALL ELLER INOM HUS
Mycket förloras vid bete utomhus. Vallhjonen rar
ingen uppfostran och kunskap om lantbruket. Betesmarken förtrampas. Gödseln till åkern går förlorad. Boskapen blir sämre född och utsatt för
hetta och yrfän. Mjölken går till spillo, genom de
av värme förslappade mjölkådrorna.
Vid stallfodring kan man hålla rummen friska
och rena och det hemförda fodret är inte sämre av-
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slaget än om det äts på rot. Kreaturen har ju fyra
starka magar att smälta fodret i.
0797

Matberedning

Bästa sättet att bereda all sjöfågel till
smaklig spis
Lindwall, Joh.
1783, mars
BÄSTA SÄTTET AT BEREDA ALL
SJÖFÅGEL TIL SMAKLIG SPIS
Höst och vår finns gott om sjöfågel vid våra stränder. Man har tagit största nyttan av dem genom
fjädern. Jag påstår dock att köttet är väl så nyttigt.
För att undvika transmak, skall man flå fågeln och
lägga en fläskskiva eller sill i buken innan stekningen. En del saltar och röker halvor av fågel.
Skinnet och fettet hackas och kokas. Fettet används till lampor.
0798

Nyttiga påfund

Anledning till en lantmanna almanacka
Anonym
1783, mars
ANLEDNING TIL EN LANDTMANNA
ALMANACH
April, gräsmånad. Hästar och boskap ansas. Stona
bestigs. Svinen ringas. Tjuren släppes till korna.
Höns och gäss ligger på ägg och kläcker. Ges
nässlor.
Taken lagas, vävarna blekes och björklav samlas.
Snövattnet avleds, åkern trädes och sås. Linlandet köres, Humlekuporna läggs om. Mossbelupna
ängar körs med skarpa harvar.
Kålfrö sås på jord blandad med salt och lövaska
för att undvika ohyra. Träden ympas.
Den som har fiskevatten passar på, när fisken
kommer mot stränderna. Mjärdar och katsor sätts
ut på översvämmade ängar.
0799

Folkmängd

Anmärkningar angående folknumren för år 1782
Anonym
1783, mars
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMREN FÖR ÅR 1782
Strängnäs 33 fler födda. 12 döda i olyckor.
Norrköping 87 fler döda än födda.
Göteborg fler döda än födda.
Karlskrona 156 fler döda än födda.
Karlstad fler födda än döda.
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0800

Orter

Anteckningar angående väderlek,
årsväxt och varupriser i landsorterna
Anonym
1783, mars
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK,
ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER I
LANDSORTERNA
Närke. I mars föll vinterns mesta snö. I slutet av
månaden var vårfloden över. En kall och torr vår
försenade vårbruket och boskapen hade svårt att
nära sig. Regn under en hel månad vid höskörden
förskämde allt. De som skördat i tid fick däremot
en fin höskörd. Stora översvämningar såg ut att
skada rågen, men när den var mogen upphörde
regnet och man fick in säden torr. Luzern och klöver har överträffat allt.
Dingtuna, Västmanland. Mycket snö så att vägarna var oframkomliga. God skörd.
Frösön. Mycket furubark såldes på marknaden
för att bakas bröd av.
Marie stad. Snön föll utan att det var tjäle i jorden. Det visade sig dock att vetet var oskadat.
Öland. Stort bekymmer hur man skall föda
kreaturen under året.
0801

Berömliga gärningar

Berömliga författningar
Anonym
1783, mars
BERÖMLIGA FÖRFATTNINGAR
Kramhandlare Johan Lagerman har vid sitt frånfälle testamenterat delar av sin förmögenhet till
fattiga.
0802

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1783, mars
MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN
Vid min resa genom Tavastland har jag studerat
den besynnerliga epidemi, som beskrivs vara en
kroppssjuka, men anses av okunnigt folk vara
andligt svärmeri. Efter gäspningar och ryckningar
faller den sjuke i sömn eller medvetslöshet. Ingen
andning märks och patienten är blå under någon
timmes tid. Sedan märks ryckningar och den sjuke
kan resa sig. Han klagar dock över huvudvärk,
matleda och melankoli. Drabbar mer unga kvinnor än män, fler unga än gamla, även spädbarn.
Vid uppvaknandet är de saktmodiga och kärliga
och läsa sina böner flitigt.
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Barken på träden måste skadas om kådan skall
rinna ut. Färsk kåda är bättre än gammal. BeskrivUtdelade belöningar av Kungliga
ning av hur man skall bereda trädet och ta vara på
kådan samt tillverka terpentin, harts och harpös.
Patriotiska Sällskapet
Några anmärkningar och tillägg i föregående
Patriotiska Sällskapet
ämne av Johan Fischerström.
1783, mars
Vi köper mängder av harts utifrån, trots att det
UTDELTE OCH UTSATTE BELÖNINGAR AF vore en lätt sak att tillreda av vår egen kåda. VallKONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
hjon skall tillhållas att samla. Svensk terpentinolja
Svar har inkommit på frågan om bästa sättet att är för fet, att den torkar sakta, vilket målarna inte
göra harts och harpös. Nummer tre vann. Det var gillar.
hartsfabrikören Abrah. Häggman i Tammerfors.
Vid Kungl. Patriotiska Sällskapets svar talas inte
På frågan om indigo har endast ett svar inkom- om kimrök, trots att den finns i avfallet efter
mit, vilket inte uppfyller kraven.
hartstillverkningen. Kimrök används i tryckerier.
8 svar om det minst kostsamma taktäckningssättet. Hovmästare Möller vann och kyrkoherde
0806
Arbetsmetod
Pehr Hedberg kom därnäst.
Sven Niclas Collin i Eksjö har skaffat 50 bisam- Försök att bärga säden med minsta
hällen och givit viktiga rön om skötseln. Han får spillning
de utlovade 30 dukaterna.
Ekeberg, Carl Gustaf
Sällskapet utfäster en skådepenning i guld värd
10 dukater till den som bäst granskar Forssenii av- 1783, april
handling om den Systematiske och Praktiske och FÖRSÖK AT BÄRGA SÄDEN MED MINSTA
SPILLNING
Teoretiske Landthushållaren.
Det viktigaste är att passa rätta tiden för bärgning.
0804
Väder Ritning och beskrivning av en vagn med sidostycken klädda med buldan, som samlar säden i en
Anmärkningar angående väderleken låda. Sädeskornen som släpper från axen hamnar i
vagnen. Enda nackdelen är att lata körare inte
för februari 1783
längre kan sitta på lasset.
0805
Kungörelser
0807
Odling
0803

Belöningar

Svar på Kungl Patriotiska SällskaOm fördelaktigaste plantering eller
pets fråga: Om det bästa och fullkomligaste sättet att tillreda harts och såning av Turnips, enligt Schubarts
sätt och erfarenhet
harpös samt vad mera därtill hörer
Möller, E P Fischerström

Modeer

april
SWAR PÅ KONGL PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA, OM DET BÄSTA
OCH FULLKOMLIGASTE SÄTTET AT
TILREDA HARTS OCH HARPÖS, SAMT
HWAD MERA DÄRTIL HÖRER
Det är inte för att få belöning som jag skriver, utan
för att gagna allmänheten. Terpentinolja har med
hartsen att göra och kostar riket mycket i inköp.
Därför vill jag även berätta om den tillverkningen.
Många befarar att apparaturen skulle användas till
brännvinsbränning, men det skulle kosta mer än
redskapens värde, att göra dem rena efter terpentintillverkning. Hartstillverkning kan inte bli någon lönsam affär, så länge träden inte är förberedda, så att de lämnar mycket kåda. Den bör
också beredas vid smedjor och sådana verk, där en
massa spillvärme finns.

1783,

1783,
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april
OM FÖRDELAKTIG PLANTERING ELLER
SÅNING AF TURNIPS, ENLIGT HERR HOFRÅDET SCHUBARTS SÄTT OCH
ERFARENHET
Man odlar dessa rovor på ett fält, vilket är förberett som till kålodling, men delar inte in det i sängar. Fältet körs med plog eller trästock, så att fåror
och ryggar uppstår. Plantorna sätts på ryggarna.
Turnips sås tidigt i bänk och när plantorna har 4
blad sätts de ut.
Man plockar av bladen till foder flera gånger,
innan man sent på hösten tar upp själva rovan. Den
är mycket mjölkbefrämjande och hälsosammare
än kålen, som angrips av mask.
Tillägg av Modeer.
Detta planteringssätt lär dröja i Sverige. Jag lät
trots min avsky för svedjande, dalkarlar svedja en
bit och krattade ned rovfrö. De växte 2 alnar med
friska blad och gula blommor. När jag skulle ta
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upp rovan fanns där bara en usel lång rot. Det visa
-de sig att detta var odugliga turnipsfrön. Nästa år
lyckades det bättre. Dessa rovor, som steks, smakar som om de var överströdda med socker. Det
visade sig alltså att det gick att så frö. Plantorna
får dock inte stå för djupt.
0808

Nyttiga påfund

Anledning till en lantmanna almanacka

1783, april
ANLEDNING TIL EN
LANDTMANNA-ALMANACH
Maj, blomstermånad. Hästarna släpps. Om korna
äter gula blommor, så blir smöret gult.
Fåren tvättas och klippes.
Gnid stenar med rödlök och kasta i vattensamlingar där insekter kläcks, så går de inte på kreaturen.
Samla de pennor gässen släpper. De blir goda
skrivpennor. Håll kycklingarna varma.

Anonym
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Vårvetet skall stöpt sås på eftermiddagen vid
nymåne. Potatis planteras.
Trädgårdsväxter sås. Tjänstefolket skall vänjas
vid rötter och blad i soppor och inte bara gryn, kött
och fläsk.
Ålkistan görs i ordning. Vid Urbani tid leker
strömmingen. Braxen leker när enebuskarna dammar. Kräftorna är bäst i de månader, där bokstaven
R ej finns.
Skogsris brännes och gödseln förs ut på åkern.
När svalan bygger är det bäst att mura. När häggen blommar är bästa blektiden.

maj
SWAR PÅ FRÅGAN, OM MINST
KOSTSAMMA OCH MÄST WARACKTIGA,
SAMT BEPRÖFWADE OCH TIL HWARJE
SLAGS BYGGNAD WIDTAGELIGASTE
TAKTÄCKNINGS-SÄTT I STÄDER SÅ WAL
SOM PÅ LANDET
Om taktäckningsämnen i allmänhet. Då världen i
6000 år har behövt tak över huvudet, kan man
knappast tro att något nytt takmaterial skall uppfinnas. Järn, bly, koppar och skiffer är utmärkta
men dyra. Bräder, näver, halm, rör och tång finns
att tillgå, men är inte så varaktiga och blir med ti0809
Folkmängd den kostsammare än tegel. Beskrivningar ur flera
om byggnation. Polhem har i "Sina
Anmärkningar angående folkmäng- avhandlingar
tankar om husbyggnad" skrivit om koppar- och
den i Jämtland
järntak. Järnplåtarna bör upphettas i hög värme och
Anonym
doppas i linolja för att undvika rost. Bly håller
längre än koppar. Skiffer finns i berg i Värmland
1783, april
och kan med lätthet fås i stora skivor.
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
Anvisningar om hur man skall genombetsa trä
FOLKNUMMERN I JÄMTLAND
240 fler födda än döda, trots svår rödsot, koppor och spån, så att de blir bra taktäckare. På senare tid
och kikhosta. 13 personer var över 90 år. Ett par använder man klappersten, slagg och tegelgrus att
hålla fast nävern. Dessa tak torkar fort. Beskrivhade varit gifta i 59 år.
ning hur man lägger torv och rörtak.
Om tegeltak i synnerhet. Tegel används i Europa
0810
Belöningar
som taktäckning. Särskilt holländarna är duk-tiga
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. på att göra tegelpannor. Problemet är bränningen.
Teglet kräver stark och jämn värme. Det finns för
Patriotiska Sällskapet
fa tegelbruk i landet. Beskrivning hur
Patriotiska Sällskapet
tillverkningen går till och resultat av olika försök.
1783, april
Beskrivning av cement, som behövs för glaseUTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
ring. Kan innehålla kalk, skiffermjöl, benaska,
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
rödfärg, tegelmjöl, hammarsand, rödsand och fin
För uppodling, trädplantering, stenbyggnader och svartsand.
stengärdsgårdar.
Ritning och beskrivning av olika sätt att täcka
För nyttiga påfund har bönderna Anders Svens- med tegel samt kostnadsberäkningar.
son och Mattias Morell i Mora belönats för tillverkning av apotekaraskar.
0813
Väder
För lång och trogen tjänst.
Anmärkningar angående väderleken
Brandstod har utgivits till flera.
1783,

för april 1 783
0811

Väder

Redskap
Anmärkningar angående väderleken 0814
Tankar
om
bästa
ställningen
av
en
för mars 1783
plog
0812

Byggnation

Svar på frågan: Om minst kostsamma och mest varaktiga, samt beprövade och till varje slags byggnad
vidtagligaste taktäckningssättet i städer så väl som på landet
Möller, C P
228

Anonym
juni
TANKAR OM BÄSTA STÄLLNINGEN AF EN
PLOG
Förslag och ritningar med beskrivningar på två
plogar. En plog skall vara dräglig i pris, inte trycka
dragarna, skära med lätthet så att torvan blir lagom
bred, att plogen inte behöver lyftas vid vändningen och att den är stark, så att den håller.
1783,
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081 5

Kungörelser

Svar på den av Kungl Patriotiska
Sällskapet uppgivna frågan, angående bästa sättet att tillreda harts och
harpös
Häggman, Abraham
1783, juni
SWAR PÅ DEN AF KONGL PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN,
ANGÅENDE BÄSTA SÄTTET AT TILREDA
HARTS OCH HARPÖS M M
Vilka träd skall man ta kåda av?
Hur skall den samlas?
Hur skall terpentinoljan utdragas?
Hur tillreds själva hartsen?
Endast barrträd duger, helst gran. Barken tas
bort utom på en bredd av tre tum och så högt man
når. Detta görs i slutet av maj. Trädet får stå barkat
ett par år. Sedan insamlas kådan. Man skaver med
en lie loss kådstyckena. Man använder en panna,
lik en brännvinspanna, för att smälta ut terpentinen. Efter ett par timmar är terpentinen utvunnen
och nu kokar man vidare tills hartset är gult.

0816

Arbetsmetod

Komminister Tolls kolningssätt
Bureen, C D
1783, juni
COMMINISTER TOLLS KOLNINGSSÄTT
I min skog var flera år stormväder, som vräkte omkull flera träd än jag kunde använda till bränsle.
Jag kom då på tanken att kola. Lämnar här beskrivning på det sätt som ger mest avkastning.
Nyttan med denna metod är, att skogen sparas, arbetet lindras, kolaren får sova om natten och att
man undviker livsfara, då man inte kan ramla ned i
milan.
0817

Arbetsmetod

Anmärkning angående träets
betsning
Geijer, C F
1783, juni
ANMÄRKNING ANGÅENDE TRÄDS
BETSNING
Nya alderstolar ströks med kalk, kokad i vatten.
Sedan kokades alderbark och stolarna strök igen.
De polerades med fett och en ylleklut och fick en
fin brun färg och glans.
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0818

Nyttiga påfund

Norra Ångermanland den 5 april. På grund av
den myckna snön är vägarna ofarbara. Det har
hänt att resande fått lägga hästen i släden och dra
hem honom. Brist på foder gör dem alldeles maktAnonym
lösa.
Elfsdals härad, Värmland. Man hoppas på tidig
1783, juni
vår. Dock ligger snön 2 alnar djup. Klarälven får
ANLEDNING TILL EN LANDTMANNA
stort vatten i vår. Rost kom på säden. Den kan illa
ALMANACH
Juni, midsommarmånad. Hästarna körs inte hårt i ätas, men inte sås.
värme. De får inte dricka om de är varma. Vid Västmanlands Bergslag. Tackjärnshyttor och
stångjärnshammare kommer i gång sent i år. Det
lämplig väderlek får de simma.
finns ingen malm, på grund av den stränga och
Fåren tvättas igen och de sämsta säljs.
snörika vintern. Hästarna orkar inte. Risk för
Svinen får gentiania, som anses hälsosamt.
översvämningar av vårfloden. Rågen är förstörd
Medel mot rödsot, som kan angripa kreaturen
på flera ställen, utom på Rumbolandet vid Västerdenna tid.
Gäss och kycklingar, som föds denna tid slak- ås och Sala.
tas. De trivs inte.
0821
Belöningar
Spannmålen vändes och kläder vädras.
Halmband göres till skörden. Drickat bevaras Belöningar utfästa av Kungl
från surnad om man hänger en knippa salviablad Patriotiska Sällskapet
och ett stycke ålandsrot i ankaret. I skogen samlar
Patriotiska Sällskapet
man bast och näver.
Åkern köres och gödseln lägges vid åkern. Rör- 1783, juni
vass skäres och hö bärgas på sidlänta ängar.
BELÖNINGAR UTFASTA AV KONGL
I trädgården planteras och vattnas morgon och PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
afton.
58 riksdaler till den som skriver det bästa äreminTorsken leker. Sälarna skjuts. Vimban stiger net över Louis De Geer. Han var herre till Löfstad
upp i forsar och klänger sig mellan stenarna. Kräf m.m. och stamfader för släkten De Geer. Han införde rätta konsten att smida stångjärn, kanongjuttor fångas.
ning, förfärdigande av vapen, anlade mässings0819
Arbetsmetod bruk och manufakturer, befolkade städer med
kunnigt folk och skaffade 1645 en undsättningsAtt fästa kramlor och annat järn i
flotta.
Sällskapet har utfäst en belöning på 30 riksdaler
huggen sten, medelst smält svavel
till den som före 1 maj 1785 har tillverkat minst
Anonym
200 lispund harts, 100 lispund harpös och 200
1783, juni
skålpund terpentin.
AT FÄSTA KRAMLOR OCH ANNAT JARN I
HUGGEN STEN, MEDELST SMÄLT
0822
Väder
SWAFWEL
I stället för smält bly används svavel, när man Anmärkningar angående väderleken
skall fästa järn i sten. När kramlan är satt i stenen för maj 1783
och justerad, hälls smält svavel i hålet. För att
släcka det heta svavlet kastar man sand eller jord 0823
Byggnation
över. Blir starkt.

Anledning till en lantmanna almanacka

0820

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt

Tankar om det fördelaktigaste täckningssättet
Hedberg, Pehr

1783, juli.
TANKAR, OM DET FÖRDELAKTIGASTE
Anonym
TÄCKNINGSSÄTTET.
1783, juni
Kostnadsjämförelse mellan ett tak av bräder och
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK ett med taktegel. Aven aspekten på skogsödning
OCH ÅRSVÄXT
har iakttagits. Takteglet blir betydligt billigare och
Nordmaling, Ångermanland. Det har snöat varje beständigare. Dessutom är det inte lika farligt ur
dag i vinter. Snödjupet är 10 qvarter och kylan brandsynpunkt.
sträng. Svår foderbrist.
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Torvtak kan vara billiga, men är inte beständiga.
Sten och slagg lockar ingen och den utomlands
använda skiffern finns inte i tillräcklig mängd.
Rörtak är billiga, men det finns inte rörvass
överallt och dessutom är de farliga vid brand. Passar inte bra på sätesbyggnader.
Halmtak är de mest brukliga, men är mycket
skogsödande, då en trösklada behöver 1400 ungträd under en tid av 80-90 år för att hålla fast halmen. Ofta trivs fåglar och råttor i halmen och
lämnar hål som ideligen måste lagas.
Till de dyrare taktäckningsmetoderna hör spåntak av ek, koppar och järn. Kopparen ärgar och
järnet rosta r, så de måste hela tiden underhållas.
Om taktegel skall slå igenom som taktäckningsmaterial för allmogen, måste de lära sig att göra
teglet själva. Här följer förslag på hur man enkelt
skall gå till väga. Aven kostnadsförslag.
0824

Odling

Försökt utväg att hindra höstsäd
från att gro i våta år
Anonym

1783, juli.
FÖRSÖKT UTVÄG, AT HINDRA HÖST-SÄD
FRÅN SÖTMANDE OCH GRODD, I WÅTA
ÅR.
Vårt tidevarvs fel är att lita för mycket på teoretiska inkast och med bitterhet invända mot verkliga
erfarenheter.
Här redovisas olika förslag att skörda.
Att se efter den lämpliga tiden med hjälp av barometern och ta in säden även om den inte är mogen, för att slippa få den våt.
Att lägga säden på ärtgalgar och skära av axen
och då ha ett skydd under, som fångar upp alla
lösa korn.
Att sätta hattar över skylama för att hålla dem
torra. En ritning på en hjässa med tak.
0825

Tillägg rörande sädens förvarande
vid infallande regnväder under bärgningen
Modeer
1783, juli.
TILLÄGGNING WID FÄREGÅENDE ÄMNE.
Ingen artikel.
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Odling

0826

Nyttiga påfund

Anledning till en almanacka

Till tegelslagning åtgår fyra man. Beskrivning av
bränningen och kostnaden. Lämpligaste tiden i
början av sommaren. Bolag av närboende grannar.
Anmärkningar mot tegelbruk vid varje gård är att
skogen skövlas, det hindrar annan verksamhet, att
kvaliteten inte blir så bra, att små tegelbruk kräver
mer arbetskraft än större. Mot tegeltak talar att på
uthusen kan man använda halmen till nödfoder.
Lämpligaste fästen för takpannan. Teglets varaktighet beror på ämnets godhet och tillverkningens
grannlagenhet. Glasering är bra men kostsam.
Fördelarna med tegeltak bör komma allmogen
till del. Sockentegelbruk och den lagstiftning som i
så fall krävs. Skulle åbon ha täckt med tegel,
skulle det räknas honom som fördel vid avträdandet av hemmanet. Kunde jämföras med den som
bygger stenhus och får belöningar och hedersomnämnande. Förbud mot brädtak.
Sammandrag av tidigare avhandlingar i ämnet.

Anonym
1783, juli.
ANLEDNING TIL EN
LANDTMANNAALMANACH.
Vad man bör iakttaga i juli månad.
Hästar och svin mår bra av att simma. Hästarna
skall vattnas ofta.
Gässen förvaras mot mygg.
Källrar och visthus skyddas mot hetta. Surdegen saltas. Spannmålen omskyfflas. Kvarndammar rensas. Man söker säkra källor och brunnar.
I trädgården vattnas de träd som stå i solen.
Körsbär och vinbär plockas. Vass skäres. Lin
ryckes.
Folket får en längre middagsvila för hettans
skull. De börjar tidigare på morgonen istället. Man
passar noga elden så att det inte blir eldsvåda eller
0829
Redskap
skogsbrand.
Faller Olofsmässan in i fullmåne blir det full Berättelse om en ny påfinning av
vinter. Regnar det den 14 juli blir sommaren våt
renrensare
följande år.
0827
Väder Björkblad, Clas
Anmärkningar angående väderleken 1783, aug
BERÄTTELSE OM EN NY PÅFINNING AF
för juni 1783
REN-RENSARE
Många klagar att de efter körningarna av åkern
0828
Byggnation måste använda flera dagsverken att lägga tillbaka
Tankar, om det fördelaktigaste täck- jorden, som hamnat på åkerrenen. Min granne,
rättaren på Fors säteri i Södermanland, uppfann en
ningssättet
renrensningsplog som är mycket tidsbesparande.
Hedberg, Pehr
Denne förträfflige man har nu gjort en modell av
renplogen. Ritning och beskrivning.
1783, aug
TANKAR, OM DET FÖRDELAKTIGASTE
TÄCKNINGS SÄTT

EN NY PåFINNING AV RENRENSARE - Nr 829
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0830

Nyttiga påfund

0833

Kungörelser

Förslag till vägars förbättring där
tillgång är på kalk

Rättelser och tillägg i Hushållnings-Journalen för maj 1783

Anonym

Anonym

1783, aug
FÖRSLAG TIL WÄGARS FÖRBÄTTRING
DÄR TILGÅNG ÄR PÅ KALK
Ett förslag från England att göra vägarna fasta är
att blanda kalk i vägförbättringsmaterialet.

1783, aug
RÄTTELSER OCH TILLAGNINGAR WID
HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR MAJUS

0831

Odling

Försök med rabarbers plantering
och tillredning
Haleen, Daniel
1783, aug
FÖRSÖK MED RHABARBERS PLANTERING
OCH TILREDNING
Den äkta Palmatiske och Sibiriska rabarbern kan
kultiveras i vårt land. Då jag återkom från min resa
hade jag flera frön. Några fick professor Bergius,
men fem satte jag i Tierps prästgård. Ett frö grodde och har nu stått i 15 år. Bergius lyckades inte
alls. Det går inte bra att så frö, utan man skall ta
rotbitar och sidorötter. Roten torkas i ugn.
0832

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt m. m. i landsorterna
Anonym
1783, aug
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M M I
LANDSORTERNA
Torneå. Den 16 började islossningen i Torne älv.
Den vari år lugnare än någon tidigare minns, troligen beroende på den myckna snön som legat på
den och hindrat den att frysa sig tjock. Fisket är
ännu dåligt. Hälsoläget mycket gott.
Öland. Svår vår med foderbrist och nu dåligt
fiske. Bisamhällena har gått ut i vinter.
Halland. Våren har varit torr. Makrillen visar
sig nu i mängd.
Fräkne. Ett svårt åskväder med översvämningar
som ställde till skada på vägar, broar, kvarnar och
dammar. Regementet vid Backamo drabbades och
blev till en sjö, där manskapets matkistor flöt
omkring.
Fogelvik, Värmland. Svårt åskväder med hagel, stora som hasselnötter, ställde till skada på
trädgårdsodlingar och fönsterrutor. God gräsväxt.
Göteborg. Arter och bönor mer givande än på
flera år.
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0834

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1783
0835

Husdjur

Beskrivning att sköta bin efter Läneburgska sättet, lämpat efter svenska
klimatet
Collin, Sven Niclas
1783, sept
BESKRIFNING AT SKÖTA BI EFTER
LUNEBURGSKA SÄTTET, LÄMPADT
EFTER SWENSKA CLIMATET
Bin tål inte kyla. Sätter de sig på snö, dör de. Om
snön yr in i kuporna skadar det bina. Blir det en
kall vår dör bina. Det svenska klimatet passar
egentligen inte bin. Därför har jag velat ändra en
del på det föreslagna Liineburgska sättet att sköta
bin.
Kan man inte bygga särskilda biskjul, räcker det
med att täcka kuporna med halmmattor. Kuporna
flyttas sedan runt så att de får lämplig värme.
Svärmande kupor får inte stå för nära varandra,
då bina kan lockas ut på en ny svärmning av
grannarnas sorl. Beskrivning av en kupa med
rundad topp, vilken anses som lämpligast.
Man får inte försumma att se till att det finns
föda i kuporna, annars kryper ungarna ut och faller
till marken. I bisvaga kupor blir ingen svärmning.
Där det finns många bin svärmar de så tidigt, att de
inte klarar det ofta kalla vädret. För att undvika
detta har jag inkvarterat de starkare kupornas bin i
de svagares. Flyttar man kuporna flyger bina vilse. De som är kvar i kupan vågar sig inte ut.
En biskötare måste dagligen se till sina kupor.
När många svärmar samtidigt tar jag ett ölglas och
fångar visen, så snart han visar sig utanför kupan.
När man lärt sig detta besparar det mycken tid.
Vid svärmningarna sätter jag ut kupor och om någon inte fått en vise, tar jag av mitt förråd. När kupan har fått så många svärmar hon vill och har råd
med bites de överblivna visarna ihjäl. Man får inte
ha för många kupor, utan lagom antal.
På hösten har jag med en lång kniv skurit av kakor nerifrån flyghålet och på det viset fått flera

kannor honung utan att skada kupan. Man kan utöka kupan genom att sätta kransar underifrån eller
rent av sätta två kupor på varandra.
För den ovane kan svärmen rymma. Det är viktigt att området runt kuporna är rent. Svärmen får
inte lämnas, utan skall instockas på en gång. Flyghålet göres så litet som möjligt och kuporna skyddas för sol. Visen skall inte hållas i arrest, då blir
den modfälld och utmattad.
De som bor bredvid jämna landsvägen kan frakta sina kupor till ljungheden, men annars skadas
kuporna av stötar om de förs på dåliga vägar. Ritning på en vagn som kan användas.
Man slaktar med svavelrök även här. Dock bör
man vara försiktig med slakten och försöka flytta
bina till kupor med mindre styrka.
Med dessa förbättringar anser jag att vi kan ha
samma nytta av bina som löneburgarna.

0836

Byggnation

Försök med ett nytt sätt att täcka tak
Hjort af Ornäs
1783, sept
FÖRSÖK MED ET NYTT SÄTT AT TÄCKA
TAK
Att taktäckning är ett av de angelägnare föremål
för Patriotiska Sällskapet tar jag för givet. Till trätak går det åt så mycket skog, som alla bergverk
tillsammans gör av med. Brandrisken är stor och
flera betydande eldsvådor har hänt. Trätaken varar endast 10-12 år. Torvtak vill jag helt förkasta.
De skadar nävern och är svåra att hålla droppfria.
Halmtak är bra, men det kan vara brist på halm.
Jag har av nöd måst prova ett nytt sätt. När jag
täckt med näver lade jag sågspån ovanpå. Ännu är
det helt oförändrat trots regn och blåst. Detta är
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

235

billigt och enkelt och sågspån antänds inte med
låga. Man täcker ju milor med det.
0837

Matberedning

1783, sept
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA
Brahestad. Både säden och höet är gott.
Enköping. Bättre säd än väntat med tanke på
den svåra torkan. Halmen kort.
Skara. Gott höbärgningsväder.

Förbättring på den uppgivna sirapstillverkningen av björksaft, som
fanns införd i Hushållnings-JournaBerömliga gärningar
len för oktober, jämte ny anmälan av 0840
vad denna lake är gagnelig till för
Berömliga gärningar
fattigt folk ...
Anonym
Mjödh, Abrah.

1783, sept
BERÖMLIGA GÄRNINGAR
Stockholms Borgerskap har till minne av konungens återvunna hälsa och lyckliga återkomst givit
lasarettet 4000 riksdaler i gåva. Man kan nu öka
antalet sjuksängar.

1783, sept
FÖRBÄTTRING PÅ DEN UPGIFNA SIRAPSTILWERKNINGEN AF BJÖRKSAFT ELLER
LAKE, SOM FINNES INFÖRD I KONGL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR OKTOBER
MÅNAD NÄSTLIDET ÅR; JÄMTE NY
ANMÄLAN, AF HWAD DENNE LAKE ÄR
GAGNELIG TIL, FÖR FATTIGT FOLK, DÅ
KORNSÄDET SLÅR FELT, OCH ÄFWEN
NÅGOT RÖN ÖFWER SAFTEN AF LÖNN
Grytan bör ha lock och ett litet rör, som underlättar ösningen och ger mer sirap. En smaklig dryck
får man av björksaft, någon sked jäst och lite hum
-le.
Lönnlake används som björklake. Den ger också socker, som blir oklar som bröstsocker, men
kan nyttjas till matlagning. Om varje gård planterade 10-12 lönnar, vore det inte bara vackert, utan
gav också foder till boskapen förutom socker och
sirap

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1783

0838

0843

Arbetsmetod

Försökt sätt att fästa kramlor och
limma sten, med minsta besvär och
kostnad
Holthusen, C J von
1783, sept
FÖRSÖKT SÄTT AT FÄSTA KRAMLOR
OCH LIMA STEN, MED MINSTA BESWÄR
OCH KOSTNAD
Stenen och kramlan värms och smält alun hälls i
hålet. Stiftas med stenskärvor och får inte röras
förrän det är kallt. Det är billigt och inte eldfängt
som svavel. Avbrutna stenar kan lagas med smält
alun.
0839

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Anonym
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0841

Kungörelser

Prisfråga
Patriotiska Sällskapet
1783, sept
PRIS-FRÅGA
Fråga: Ar det för framtiden att hoppas, att Svenska
Bergverken tillika med Bruksrörelserna äga bestånd och tilltaga? Den som bäst besvarar frågan
vinner 20 riksdaler.
0842

Väder

Hushållning

Lantbrukets verkliga förlag och
äventyr
Fischerström
1783, okt
LANDTBRUKETS WERKLIGA FÖRLAG
OCH ÄFWENTYR
Underrättelsen, att åkerbruket av alla näringar fordrar minst anstalter och förlag, och inte är underkastad några äventyr, tvekar jag till.
Erfarenhet, årliga förbättringar och outtröttligt
arbete är de medel som behövs för jordbrukets förkovran. Härtill fordras större förlag.
Alla näringsgrenar är underkastade olyckor,
men lantmannen kan ofta inte påverka naturen.
Detta gör lantbruket mer äventyrligt än de flesta
andra näringar. Torka, slagregn, köld och hagel är
lantmannens gissel.
I anledning av föregående ämne, skriver Fischerström:

Mot den till Patriotiska Sällskapet insända anmärkningen, att åkerbruket är den näring, som fordrar minsta anstalt och förlag och är utsatt för
minst äventyr, vill jag protestera. De svenska jordbrukarna kämpar mot landets beskaffenhet och
klimat. Stenbunden jord, kärr och moras kostar
mycken möda. Kronoutskylderna är höga, rusthåll, kyrkotionde och en hel del andra utskylder
läggs på jordägaren. Han skall stå för vägar, broar,
tings- och sockenhus samt de besvärande skjutsningarna.
0844

Ekonomi

Korta oförgripliga tankar, om Uppsala stads nuvarande politiska och
ekonomiska tillstånd, samt medlen
till dess hjälp: Till någon del
ligen lämpliga för dylika
städer
Anonym
1783, okt
KORTE OFÖRGRIPELIGE TANKAR, OM
UPSALA STADS NUWARANDE POLITISKA
OCH OECONOMISKA TILSTÅND, SAMT
MEDLEN TIL DESS HJELP: TIL NÅGON DEL
FÖRMODLIGEN LÄMPELIGE FÖR FLERA
DYLIKE STÄDER
Det finns 4 slags städer i riket: stapel-, sjö-, uppoch bergsstäder. De skall syssla med förädlande
och avsättande av varor och kallas borgerlig näring och samfundsmedlemmarna borgare. Åkerbruk är inte borgerlig näring. Trädgårdsskötsel,
plantager, hantverk, fiske, handel och sjöfart hör
däremot dit. Sådana plantager som fordra mycket
gödsel är lämliga inom städer.
Städerna styrs av magistraten under landshövdingens och kammar- och kommerskollegiernas
överinseende. De äldste och skråämbetenas åldermän skall ingå i styrelsen.
De fattiga och arbetande är stadens förnämsta
rikedom. Fönnögna personer skall ge liv och rörelse åt stadens ekonomi.
I Uppsala är den naturliga förmånen gott vatten,
stora grästomter till plantage och trädgårdar. Utanför staden åkerjord, kålgårdar, humleplanteringar, beteshagar och mulbeten, segelled och
hälsobrunn. Här är en av de rikaste Kungl. Akademier i världen, ärkebiskopssäte, landshövdingeresidens, två kampementsplatser, lagmans- och
häradsting och kungsängsbärgning. Andra städer
ligger inte för nära. Här finns många herrskaper
och bruk. Trots detta är Uppsala en fattig stad.

Ledamöterna borde vara tillhållna att lära sig
1619 års Kungl. Stadga och städers administration. Magistratsämbetena måste betalas ordentligt, om någon skall ha råd att syssla med detta.
Indragning och annan fördelning av magistratssysslorna föreslås. Åkeri- och krognäringen bör
ändras.
De, som av olika skäl inte kan försörja sig, måste få hjälp för att man skall undvika tiggeri. Ett fattighus bör finnas. All åker i Uppsala borde
omfördelas. Staden har en Politie Borgmästare,
som varit lantmätare. Han kan göra fördelningen
billigt. Möjlighet att fa vattenledningar bör vara
ett mål. För att nå förbättring fordras kunskap.
Små ekonomiska sammankomster med oskyldiga
nöjen och mycken upplysning bör inrättas för allmogen.
0845

Redskap

Tankar över de förmåner och olägenheter, som åtfölja höga eller låga
hjul i anledning av den införda
engelska stegvagnen
Anonym
1783, okt
TANKAR ÖFWER DE FÖRMÅNER OCH
OLÄGENHETER, SOM ÅTFÖLJA HÖGA
ELLER LÅGA HJUL, I ANLEDNING AF DEN
UTI HUSHÅLL-JOURNALEN FÖR ÅR 1782
UTI NOVEMBER MÅNAD INFÖRDA
ENGELSKA STEGKÄRRAN
För den som ännu inte insett förmånen med höga
hjul, har jag här ritning och beskrivning.
0846

Folkmängd

Förteckning på födda, döda och vigda samt upplösta hjonelag i Stockholm år 1782
Anonym
1783, okt
FÖRTECKNING PÅ DE FÖDDE OCH DÖDE,
SAMT WIGDE OCH UPLÖSTE HJONELAG I
STOCKHOLM, FÖR ÅR 1782
Stockholm. Födda 1807 och döda 3084.
Åbo. Folkmängden har minskat de sista två åren
med 500 personer, möjligen på grund av utflyttning.
0847

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1783
237

TANKAR OM FöRMåNER OCH OLäGENHETER MED
HöGA OCH LåGA HJUL - Nr 845

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

0848

Ekonomi

Korta oförgripliga tankar, om Uppsala stads nuvarande politiska och
ekonomiska tillstånd (forts.)
Kewenter, Mathias
1783, nov
KORTE OFÖRGRIPLIGE TANKAR, OM
UPSALA STADS NUWARANDE POLITISKA
OCH OECONOMISKA TILSTÅND, SAMT
MEDLEN TIL DESS HJIELP: TIL NÅGON
DEL FÖRMODLIGEN LAMELIGE FÖR
FLERE DYLIKE STÄDER
Att man går igenom alla kassor och får en uppfattning om deras storlek och användning.
Att nya instruktioner för alla kassaförvaltare utarbetas.
Förteckning på alla självägande kronoåkrar.
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Förteckning över alla borgare och försvarsfolk.
Deras näring, giftermål, barn och förmögenhet.
Aven förteckning över inhysesfolk.
Förteckning och beskrivning av stadens rågångar och skiljemärken, hur jorden är fördelad
och till vad.
Förteckning på alla inom stadens staket lediga
tomter. Agarna skall uppmuntras att sätta buskar
och träd på dessa tomter.
Bättre fördelning av näringar och mark. Att sätta hälsobrunnen i bättre skick.
Ingen får utan prövning lägga ned sin verksamhet. Att alla skall beredas arbete. Aven de som inlogeras i fattighuset skall efter förmåga arbeta.
Åkrarna och plantagerna skall vara fredade,
dels för skyldigheter och pålagor, dels för vandalisering. Inga lösa hundar eller spatserande tillåts.
Vallhjon skall på lämplig tid föra ut boskapen på
bete. Vägar och dylika anläggningar skötas på entreprenad.

0849

Hushållning

Om det är skada att låta åker vila
vart annat år och att låta hemmansbrukare betjäna andra gårdar
Anonym

vart fjärde års träde var avkastningen större än vid
vart annat.
Förslag att upphöra med dagsverken på herrgårdarna och istället betala avrad är förkastligt. De
stora gårdarna är ryggraden i riket. Tabeller som
visar att befrielse från gårdars betjänande inte
gjort någon nytta. Framtiden får visa, om inte
skatteallmogen blir utfattig med sin frihet från
andra gårdars betjänande.

1783, nov
OM DET ÄR SKADA LÅTA ÅKER HWILA
HWART ANNAT ÅR, LÅTA HEMMANSBRUKARE BETIENA ANDRA GÅRDAR?
0850
Att låta åkern vila vart annat år är synnerligen
skadligt. Skulle den seden genom skrifter, som ta- Takbyggnad
lar för dess förmån öka, blir skadan än större. Ta- Anonym
bell, som visar 20 års avkastning. Den visar att vid

Byggnation
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1783, nov
TAK-BYGGNAD
Den höga takresningen, som är i bruk, de s.k. mansardtaken är kostsamma att bygga. Täckning av
tegel eller plåtar blir stor kostnad. Ofta är höjden
på taket mer än våningshöjden. Man vinner visser-

ligen utrymme på vinden, men då där ofta lagras
ved, blir det en stor brandfara. Ritning och beskrivning på ett lägre tak. Beskrivning hur tunna
valv skulle kunna byggas på stenhus. Om stenhus
täcktes med ett valvtak skulle det bli varaktigt och
försäkrat från eldsvådor.
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0851

Redskap

0853

Redskap

Försök med Veriska vattenpumpen

Förbättring av kopparkärl

Metin, L

Anonym
1783, nov
FÖRBÄTTRING AF KOPPARKÄRIL
I Paris finns en kopparkärlsfabrik, som med en ny
metod tillverkar kastruller. De görs av koppar på
utsidan och järn på insidan. Detta gör att det inte
bränner vid och hindrar kopparen att utfällas i maten. De ärgar inte. Tillverkningen är något dyrare,
men fördelarna är stora.

1783, nov
FÖRSÖK MED VERISKA WATTU-PUMPEN
Denna pump har byggts på Tyresö av greve Schef
fer och visat sig vara angenäm. Beskrivning av
maskinen. Den bedöms som utmärkt, att på ett billigt sätt pumpa vatten ur gruvor.
0852

Arbetsmetod

Kungl. Kollegie Medici betänkande
rörande tenn- och kopparkärls förtenning
Reftelius, J
1783, nov
KONGL COLLEGI MEDICI BETÄNKANDE,
AFGIFWET TIL KONGL MAJ:TS OCH
RIKSENS COMMERCE-COLLEGIUM,
RÖRANDE TENN-ARBETEN OCH
KOPPARKÄRILS FÖRTENNING
Kollegium Medicum har begärt att fa veta halten
av bly, tenn och koppar, som används vid förtenning. Denna fråga är viktig, då nästan all mat tillreds i kärl av tenn eller koppar. Man kallade kopparslagaråldermannen Adolph, att ge recept på
halten av metall, som kunde anses lämplig. Kollegiet blev mycket förundrat, när han vägrade och
sade, att varje kopparslagare gör efter sitt påfund.
Han menade, att det inte fanns någon författning
eller överenskommelse om något medelvärde. De
flesta tog 3 delar tenn och 1 del bly.
Overdirektören för Kontrollverket lät i hemlighet undersöka några kopparslagare. Flera använde
så mycket bly, att man måste tala om förblying i
stället för förtenning. Kopparärgen, som har en
kräkgörande egenskap, är dock mindre farlig än
blyförgiftning, som verkar på lång sikt och med
obotliga skador som följd. Bly löses i allt surt,
brännvin och oljor. Sedan länge är tennet stämplat, beroende på hur mycket bly det innehåller.
Trots detta görs tallrikar och terriner av tenn med
stor blyhalt. Kollegium önskar att inga mat- och
dryckeskärl tillverkas av de sämsta sorterna. Däremot kan ljusstakar, knappar, snusdosor och sprutor tillverkas av tenn stämplat med 4.
Detsamma gäller för förtenning av kopparkärl.
Utomlands finns förordningar hur mycket bly som
tillåts, men inte i Sverige. Beskrivningar på flera
olika sätt att förtenna kopparkärl. Järnbleck, som
används till kok- och matkärl, måste också förtennas med rätt metod. Den glasyr, som används på
lergods får inte heller innehålla bly som upplöses
av syror.

0854

Orter

Beskrivning över Ekebergs gård i
Närke
Gezelius, Georg
1783, nov
BESKRIFNING ÖFWER EKEBERGS GÅRD I
NERIKE
Gården är ett gammalt frälsesäteri och ligger i
Lillkyrka socken. Den har tillhört släkten Lejonhuvud sen 1400-talet. Genom köp tillhör den nu
kammarherre H Uggla. Beskrivning av husen och
jorden. Trots att man använder plog i Närke, har
denna gård använt årder i 30 år. Många stenanläggningar finns. Förre ägaren Carl Svedenstjerna
planterade 300 famnar granhäck. Fruktträdgård
finns. Det är inspektor Anders Söderström, som
drivit fram gården till dess höga status.
0855

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1783
0856

Husdjur

Avhandling om anspänningsmedel
för oxar och hästar
Anonym
1783, dec.
AFHANDLING OM ANSPÄNNINGS-MEDEL
FÖR OXAR OCH HÄSTAR.
Beskrivning av oxars och hästars anatomi. En lång
utläggning om hur man lämpligast skall fa största
kraften av sina dragdjur. Ritning och beskrivning
av lokor och dragstänger.
0857

Djur

Anmärkning angående skadedjurs
och rovfåglars utödande
Aken, Frantz von

1783, dec.
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
SKADEDJURS OCH ROF-FOGLARS
UTÖDANDE.
Skyldighet att företa skallgång mot skadedjur är
en synnerligen dyrbar inrättning, som dessutom
ger liten vinst. Att jaga skadedjur är nödvändigt,
då stor skada görs på både avelsdjur och skogens
villebråd. Alg och hjort är mer än sällsynta. Det
enda sättet att komma tillrätta med problemet är
att använda gift. Man lägger ut ludder (förgiftad
åtel).
1746 gav hovmedicus och provinsialapotekaren Frantz Michael von Aken ut sitt "Hus och reseapotek" med recept på lämpliga medel till djurs
förödande. Han skänkte ett exemplar av skriften
till varje moderkyrka.
von Akens son har skrivit artikeln och erbjuder
liksom fadern att vid Örebro apotek bese och ta
del av en modell till hökbur, som fadern konstruerat.
0858

Odling

Rön vid gräsfrösåning
Anonym

1783, dec.
RÖN WID GRÄSFRÖ-SÅNING.
För Östergötland rekommenderas knylhavre eller
s.k.fromental (Avena elatior). Luzern anses dock
inte lämplig.
0859
Nyttiga påfund

Nytt påfund av valvbågar
Anonym
1783, dec.
OM ET NYTT PÅFUND AF HWALFBÅGAR,
SAMT AT BEREDA SILLTRAN TIL
LAMPOR.
Från Frankrike kommer en modell att bygga broar
med valvbågar av trä.
0860
Nyttiga påfund

Att bereda silltran till lampor
Anonym
1783, dec.
AT BEREDA SILLTRAN TIL LAMPOR.
Från Göteborg meddelas att man kan ta bort den
elaka lukten från silltran, så att den går att använda
till lampolja. Ett slags lampor i form av ljus kan
användas.
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0861

Berömliga gärningar

Om understödet till limaborna
Patriotiska Sällskapet
1783, dec.
OM UTDELNINGEN AF UNDERSTÖDET
FÖR LIMA-BOERNA.
Redovisning av olika sammanskott till limabor.

ren bör läras att gå med ok på en slätt och där det
inte är trångt. Det är lämpligast att börja medan
snön ligger, då de måste gå stadigt. Det är en dum
inbillning att stutar skall köras så hårt att mankbenet brister och lämpar sig efter oket. Första gången
de drar från skogen bör de bara dra ett träd, sedan
ökas bördan.
0865

0862

Belöningar

Om en till Kungl. Patriotiska Sällskapet avlämnad penningsumma till
en frågas besvarande mot belöning
Patriotiska Sällskapet
1783, dec.
OM EN TIL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET AFLEMNAD PENNINGE
SUMMA, OCH ANLEDNING DÄRAF TAGEN
GAGNANDE FÖRFATTNING, SAMT UPGIFT
TIL EN FRÅGAS BESWARANDE EMOT
BELÖNING.
En anonym givare har skänkt 150 Rd att användas
till understöd för den som drabbats av eldsvåda
och inte kan åtnjuta annan brandstod.
Dessutom har Patriotiska Sällskapet utfäst en
belöning till den, som kan ge förslag på, hur vårt
förvillade land skall upparbetas och förädlas.
0863

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1783
0864

Husdjur

Avhandling om anspänningsmedel
för oxar och hästar
Ahlgren, Sven
1784, jan
AFHANDLING OM ANSPANNINGS-MEDEL
FÖR OXAR OCH HÄSTAR (FORTSÄTTNING
OCH SLUT)
Beskrivs tre anspänningssätt. Låta oket vila mot
de vassa utskotten. Detta är i början smärtsamt för
djuret, men det vänjer sig. Andra sättet är att fastgöra oket i pannan eller bakom hornen. Djuret är
fast och kan bryta sig om marken är ojämn. Tredje
sättet är att låta djuret dra med sele och loka. Detta
är det bästa sättet. Beskrivning av selar, lokor och
bringgjordar och dess placering på djuret.
Det är viktigt att tämja djuren med vänlighet.
Deras vett består endast av vanor och de trivs bäst
om man inte rubbar den invanda ordningen. Har
man endast en stut, kan han lära av en äldre dragoxe. Man skall inte bruka bindsle om halsen. Dju242

Odling

Svar på vad som är infört i Hushålls-Journalen för sistlidne
november: Om åkerns vila
vartannat år samt om skatte och
frälsebonde
Patriotiska Sällskapet
1784, jan
Enligt kanslirådet Sillens avhandling är tvedingträde det bästa, vilket erkännes.
I min trakt är skatten bättre för kronan. Jag känner inte ett enda skattehemman som är öde, medan
fler frälsehemman står utan brukare. Dessa skattebönder är bäst mående, husen bäst byggda och
äringen säkrast.
0866

Odling

Anmärkning om vintersäd sådd om
våren
Anonym
1784, jan
ANMÄRKNING OM WINTERSÄD SÅDD OM
WÅREN
I mars fick bönderna i Nordre härad vintersäd,
som de inte kunnat bärga då det var regn hela hösten. Detta gjorde att man nu prövar sådant odlingssätt.
0867

Matberedning

Beskrivning på sommarvin av
hal-lon, samt hur vin tillreds av
lingon och blåbär
Anonym
1784, jan
BESKRIFNING PÅ SOMMAR-WIN AF
HALLON. SAMT HURU WIN TILREDS AF
LINGON OCH BLÅBÄR HALLON KOKAS I
FÖRTENT KOPPARKITTEL OCH JÄST
LÄGGES I. FÅR STÅ ÖVER NATTEN, SILAS
OCH BLANDAS MED FRANSKT BRÄNNVIN.
EFTER TRE VECKOR HÄLLES DET PÅ
FLASKOR.
Lingon och vatten kokas och silas. Socker, kanel,
kardemumma och citroner tillsätts.

Blåbär kokas och silas. Jäst tillsätts och gärna
pomeranser. Kan även blandas med svarta vinbär.
Min önskan är att dessa bärviner skulle tillagas
och nyttjas, trots att Sverige inte är något vinland.
0868

Orter

Berättelse om herr brukspatron Olof
Burens inom 4 år gjorda uppodlingar vid Skyllbergs lantegendom i
Närke

Man har uppmärksammat följderna av att så tätt
eller glest. Lika viktigt är grund eller djup plöjning. En medlem av S:t Petersburgs Oekonomiska
Sällskap gjorde följande experiment. Han sådde en
fara i god jord på olika djup. Den säd som såddes
grundast kom först och blev bäst.
0871

Folkmängd

Författningar om folkhopens tillväxt
Anonym
1784, jan
FÖRFATTNINGAR TIL FOLKHOPENS
TILWÄXT
För att befrämja giftermål skall de nygifta vara fria
från skatt i 2 år. Behöver de hjälp kan de fa ett
tioårigt lån. Förstäderna växer, då hantverkare kan
få beställningar av armen.

Bergström, A
1784, jan
BERÄTTELSE OM HERR BRUKS-PATRON
OLOF BUREENS INOM 4 ÅR GJORDE
UPODLINGAR WID SKYLLBERGS
LANDTEGENDOM I NERIKE
Egendomen består av ett skatte- och ett kronohemman. Här har Buren gjort stora uppodlingar
0872
Märkliga händelser
och förbättrat karaktärsbyggnaden med två flygelbyggnader. Ny ladugård med hundra kreatur.
Märkliga händelser i naturen
Anonym
0869
Arbetsmetod 1784, jan
MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN
Tillägg angående träbetsningar i
Uleåborg. Den 6 augusti drog flera orkaner över
Hushållnings-Journalen för juni
trakten och vattennivån steg med 7 fot. Båtar i
1783
hamnen strandade och flera miste sina master.
Gever, Carl Fredrik
Uddevalla. Den 12 september var ett gruvligt
blåsväder.
Vattnet vid sjöbommen steg, så att tull1784, jan
huset stod under vatten. 40 personer tros ha omTILLÄGNINGAR ANGÅENDE
kommit. Vid Orust förolyckades 5 fartyg på ett
TRÄDBETSNINGAR UTI HUSHÅLLSställe och på samma gång.
JOURNALEN FÖR JUN. 1783 Björkmasur blir
Rätan, Jämtland. Den 17-19 juli var det stark
vacker om den strykes med sked-vatten, sedan
hetta och löv- och barrskogen gav ifrån sig en bemed gurkmeja blandad med linolja. Upplöses
haglig lukt. Efter de följande dagarnas regn blev
skedvattnet i järn blir färgen brunare och gnides
den helt borttorkad. Det ser ut som om en skogsden blir den blank.
brand gått fram.
Fembock blötes i öl och kokas upp med roMalmö. Den 21 december var väderleken ostamersk alun. Påstrykes varmt. Bonas med vax.
dig.
Mot aftonen hördes åskan och det kom en
Vid betsning av bösstockar strykes med skedvatten och överströs med kalk, som man skaver av kraftig hagelskur. Natten var stjärnklar och kall.
Helsingfors. Det har varit en gruvlig köld efter
spisar. Bonas med en fläsksvål eller olja.
jul. En natt hördes en knall och det visade sig att
0870
Odling torget spruckit på en ansenlig sträcka. Efter några
nätter väcktes vi av ett dån och huset darrade.

Om djup och grund sådd. Utdrag ur
en avhandling av herr von Bolotow i
9 delen av S:t Petersburgs Ekonomiska avhandlingar
Bolotow von

1784, jan
OM DJUP OCH GRUND SÅDD. UTDRAG UR
EN AFHANDLING AF HERR VON BOLOTOW
I 9 DELEN AF S:T PETERB OECONOMISKA
AFHANDLINGARNE

0873

Orter

Anteckningar angående väderlek,
årsväxt och varupriser i orterna
Anonym
1784, jan
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK,
ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER I ORTERNA
Luleå. Årsväxten svag. På grund av stark kyla i
augusti har 100 hemmansrökar lidit så stor skada,
243

att de inte har bröd till julen. Dåligt fiske. Surströmmingen, detta vårt nödvändiga sovel, tryter
redan. Skeppsbyggeri och tjärbränning har minskat.
Jämtland. Efter förra årets missväxt och
hungersnöd har årets skörd både vad kvalitet och
kvantitet slagit rekord. Orsaken är den landrök,
som kommit in från Norge och gett dagg hela
sommaren.
Enköping. Växten bättre än väntat, trots svår
torka.
Skänninge. Rågen blev så svag att den knappt
räckte till utsäde. Lin, hampa och humle blev också dåliga.
Skara. Denna trakten är mest drabbad av missväxt i landet. Rågen ger knappt utsädet och är av
så dålig kvalitet att den bara duger till kreatursfoder. Allmogen har det bekymmersamt och förtjänar höga verderbörandes ömma uppmärksamhet.
Karlstad. Priser från marknaderna.
Uddevalla. Sillfisket gott.
0874

0877

Odling

Cirkulationsåkerbruk i Skaraborgs
län. Beskrivet den 16 december 1783
Tham, Pehr
1784, febr
CIRCULATIONS-ÅKERBRUK I
SKARABORGS LÄN DEN 16 DECEMB 1783,
AF THAM TIL DAGSNÄS
Det är viktigt att ha en genomtänkt plan för sina
odlingar. När spannmålspriserna steg tog många
upp nya åkrar. Därmed förminskades gödseln till
den gamla odalåkern. Den nya åkern var svagare.
Trots större areal far de med mera utsäde mindre
skörd. Redogörelse för olika gårdar och deras träden. Följer en journal på cirkulationen vid Ingriatorp 1781.
0878

Arbetsmetod

Berättelse om klinkerberedning i
Holland

Berömliga gärningar

Qwist, Andersson Benct
1784, febr
Berömliga gärningar
BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNING
Anonym
I HOLLAND
1784, jan
Nödvändigheten för dem, som bo vid de låglänta
BERÖMLIGE GÄRNINGAR
ställena i Holland, har lärt dem att bygga under
Redovisas landshövding Anders von Reisers tes- vatten. Denna konst är nu fullkomlig. Redan på
tamente. Skolhus och arbetshus skall byggas och 1300-talet hade man kommit igång med vatunderhållas och de fattiga få 6 riksdaler årligen. tenklinkers tillredningen. Beskrivning av de olika
Detta efter många personliga legat.
jordar eller leror, som används vid stenbakerierna.
Beskrivning av upptagning av leran, beredning av
0875
Belöningar stenen och bränningen. Ritning till brännugn
Utdelade hedersbelöningar av Kungl finns.

Patriotiska Sällskapet

0879

Patriotiska Sällskapet
1785, jan
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling: Bl.a. har arrendator Carlström på
frälsehemmanet Ribrunna och Bodarne i Ramsta
socken, Uppsala län, ratt en silverbägare.
För trädplantering och stengärdsgårdar. För
långvarig och berömlig tjänst vid lantbruket.
0876

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1783
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Matberedning

Sätt att förvara färskt kött
Anonym
1784, febr
SÄTT AT FÖRWARA FÄRSKT KÖTT
I Frankrike har man uppmärksammat hur viktigt
det är att hålla kött färskt. Inte minst för sjöfarare.
Det äldsta sättet är att salta, men det har många
olägenheter, framförallt genom att det orsakar
scorbutiska sjukdomar. Ett sätt är att förvara köttet
i krukor fyllda med olivolja. Detta håller köttet
färskt men är svårt att verkställa. Att föra levande
djur med på resan och slakta vartefter ger naturligtvis färskt kött, men djuren upptar stor plats och
luften med deras utdunstningar blir inte sund. Det
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bästa sättet är att torka köttet. Det hängs i 55 graders värme i 72 timmar. Man doppar köttet i ett
slags gele, som kokas på benen och låter torka.
Köttet blir som fernissat, och kan förvaras i flera
år. Köttet blötläggs i 12 timmar innan det kokas.
En soldat kan föra sådant kött i sin ränsel för flera
dagar.
0880

Sätt att pröva indigo
Anonym

Arbetsmetod

0881

Ekonomi

Anteckningar angående handeln
Anonym
1784, febr
ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL
Järn, smide, stål, bräder och sill utfördes från Göteborg. Till Philadelphia ostindiska varor, även till
Västindien. Vidare utskeppades bladkoppar, kopparspik, alun, hampa, tjära, beck, rökt sill, pressad
sill, silltran, svenska kläden, lärfter, segelduk, enbär, bergmossa, vin, brännvin och tobak.
Vid Helsingborg har följande nationers skepp
passerat Sundet 1783. 2466 svenska, 2836 engelska, 2050 preussiska, 1773 danska, 147 ryska, 118
från Rostock, 97 från Liibeck, 59 från Hamburg,
28 från Portugal, 14 från Kurland, 8 franska, 7
spanska, 4 amerikanska, 1 från Neapel.

1784, febr
SÄTT AT PRÖFWA INDIGO
Eftersom indigo är så dyrt, förfalskas det ofta genom inblandning av billigare ämnen. Ofta används pottaska, aska, krita, skiffer, lera, sönderhackade blå ylle- och sidenklutar eller dylikt. Med
dessa prov kan man avgöra att det är äkta indigo.
0882
1) Om färgen uppöses i vatten, utan att lämna
grums på botten är den äkta.
Nyttiga påfinningar
2) Eldar man den lämnar den ingen aska.
Anonym
3) Indigofärgat flyter på vattnet som en svamp.
1784, febr
NYTTIGA PÅFINNINGAR

Nyttiga påfund
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En växt i Ungern duger till att framställa soda,
som är bättre än den spanska.
En fackla har uppfunnits, som inte är gjord av
vax eller talg. Den brinner klart och ger ingen rök.
I Köpenhamn har upprättats en ljusfabrik, som
tillverkar ljus, som inte rinner eller ryker. De är
överdragna med en glasyr, som gör att de ser ut
som vaxljus.
0883

Redskap
KLINKERBEREDNING I HOLLAND
Nr 886

Kungliga Patriotiska Sällskapets
samling av modeller
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Patriotiska Sällskapet
1784, febr
KONGL PATR SÄLLSKAPETS SAMLING AF
MODELLER
I huset 59 Norra Smedjegatans Brunn här i Stockholm finns en samling redskap, som samlats av
Sällskapet. Sällskapets sekreterare Modeer bor i
samma hus och visar samlingen. Sällskapet förbereder en förteckning, som kommer att införas i
Journalen.
0884

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1784
0885

Odling

Några anmärkningar vid de mest
brukliga foderväxterna
Tengmalm, P G
1784, mars
NÅGRA ANMÄRKNINGAR WID DE MÄST
BRUKLIGA FODER-WÄXTER
Ängen måste skötas, röjas och gödas. Ängen är
åkerns moder. I de nya hushållskrifterna skrivs om
artificiella ängar. Ingen vågar nu motsäga nyttan
av dem. På flera ställen är de naturliga ängarna
lika goda. De höslag som föreslås skall vara saftfulla, hälsosamma och smakliga för djuren. De
skall passa för klimatet. De skall vara perenna och
inte kräva gödning varje år. De får inte vara kinkiga med jordmånen eller utsuga jorden.
Det är märkligt, att ingen redovisar sina misslyckade försök. Nu måste tyvärr flera göra samma
misstag.
Beskrivning av luzern, treffel (klöver), svenskt
höfrö och vitklöver.
0886

Arbetsmetod

Berättelse om klinkerberedning i
Holland
Qwist, Andersson Benct
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1784, mars
BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNING
I HOLLAND
Beskrivningar av torkningsplatser, själva tegelslagningen och de redskap som behövs.
Ritning och beskrivning av tegelugn.
0887

Orter

Om nya uppodlingar närmast
omkring Stockholm
Fischerström
1784, mars
OM NYA UPODLINGAR NÄRMAST
OMKRING STOCKHOLM Fortifikationskassören
Anders Widfors har vid Enskede gård gjort stora
uppodlingar. Gårdens ägare ålderman Birger
Fougel lämnade honom fri-het och tillgångar att
genomföra detta verk. 10000 lass gödsel hämtades
från staden. Stenen från åkern blev den ansenliga
stenmuren vid vägen åt Brännkyrka. Rothuggning
på Storängen gjordes av dalkarlar. Trakten mellan
Enskede och Dalarö-vägen var utmark. Där blev
beten. Torp anlades vid Lingstugan, Åsen, Dalen
och Glädjen. Det gällde att befria området från de
mossar och kärr, som drog till sig nattfrost.
Fogelkärret, Pungpinekärret, Sickla- och
Hammarbykärret dikades ut.
Det finns ingen journal på arbetena. Den brann
vid vådelden den 6 april 1777. Grannarna önskade
också hans hjälp, att förbättra sina egendomar.
1763 bad Jacobsbergs ägare, grosshandlare Niclas
Hasselgren, att Widfors skulle ta sig an förvalt-

ningen av gården. Ett stort gungfly, kallat Gungan, blev uppodlat.
Greve Carl Fredric Scheffer och baron Fabian
Wrede besökte Widfors och uppmuntrade honom
att fortsätta sitt verk.
Beskrivning av Widfors sätt att uppodla kärr
och mossar. Hans brorson Anders Persson Widfors har nu övertagit uppodlingama.
0888

Hushållning

Brev i åtskilliga hushållningsämnen
Anonym
1784, mars
BREF I ÅTSKILLIGA HUSHÅLLS-ÄMNEN
Sänder ett recept om brygd på gårdmålla för att
spara säd. Den konsten har många här nyttjat, då
svår väderlek förstört säden och gårdmållan tagit
överhanden. Endast de som haft svedje fick god
skörd. De turnipsfrö jag fick av sekreteraren gav
en kappe frö, som jag skall ge till flera. Även luzern trivs i detta klimat. Klövern växer vilt och är
stor och frodig.
19 tjärugnar finns nu i mitt pastorat och producerar en ansenlig mängd tjära, som dock inte går
att avyttra i Sundsvall.
0889

Matberedning

Ett påfunnet sätt, att i knappa år
brygga dricka av vild- eller gårdmålla

0891

Växter

Anmärkningar om de mest brukliga
foderväxterna
Anonym
1784, april
ANMÄRCKNINGAR VID DE MEST
BRUKELIGA FORDERVÄXTERNA
Beskrivning av jordhumle, sparrklöver, vit väppling, vicker, sibiriskt höfrö, gul vicker, sigalsärter,
västgöta höfrö m.fl.
0892

Arbetsmetod

Om teglets ansning och torkning innan det bränns
Qwist, Andersson Benet
1784, april.
BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNING I
HOLLAND. OM TEGLETS ANSNING OCH
TORKNING, INNAN DET BRÄNNES.
Beskrivning av hur man i Holland torkar och bränner klinker. Ritning på ugn.
0893

Husdjur

Beskrivning på stillningssätt med
granris 1782 för klavbundna kreatur
Christiernin, Johan

1784, april.
BESKRIFNING PÅ STILLNINGSSÄTT MED
GRANRIS 1782, FÖR 62 ST. KLAVBUNDNA
1784, mars
BOSKAPSKREATUR, OCH FODERET PÅFUNNET SÄTT, AT I KNAPPA ÅR,
BESPARING DÄRMED.
GENOM ANSENLIG BESPARING AF SÄD,
Granris s.k. slokris avhugges med kniv och läggs i
BRYGGA DRICKA MEDELST TILHJELP AF
en lår och fuktas med saltvatten. Sedan strör man
ET SLAGS OGRÄS, WILL- ELLER GÅRmalet kornmjöl över. Oxar och stutar höll till godo
MÅLLA HÄR KALLAD
En trevlig bondhustru på trakten, har under den med detta stillningssätt och fick gott hull. Hästarlovliga brännvinsbränningstiden kommit på att na däremot vägrade äta.
tillsätta den beska mållan och fått ett gott brännHusdjur
vin. Hon fortsatte med att brygga ett dricka på 0894
malt, säd och målla. Genom att tillsätta mållan Hur och på vad sätt en lantman vid
som kallas gårdmålla och växer vilt här, spar hon foderbrist och när lång vår infaller,
åtskilligt med säd. Fröna, som är feta, torkas med
möda och males till mjöl. Man tar två delar målla skall bärga sina djur att de ej dö
och en del malt och förfar som vid vanlig brygd. Anonym
Då mållan är besk skall man endast ta hälften av 1784, april.
humlet.
HURU OCH PÅ HWAD SÄTT EN LANDTMAN, UTI FODERBRIST, OCH ENÄR LÅNG
0890
Väder WÅR INFALLER, SKALL KUNNA BÄRGA
Anmärkningar angående väderleken SINA DRAGARE OCH BOSKAP, AT DE EJ
DÖ AF HUNGER.
för februari 1784
All slags kvistar av träd och buskar och ris hackas
och kokas.
Wasenius, Pehr H
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0895

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1784, april.
BERÖMLIGE GERNINGAR.
Drottningen har av medfödd ömhet och ur egen
kassa skänkt 20000 Dal. K:mt till Stockholms fattiga, under nuvarande svåra vedbrist.
Chefen för Södermanlands Regemente baron
Siegroth har anlagt Camperings- och Exercitiaeplats vid Malma, som anses vara den prydligaste
och bästa i riket.
Anlagt en stad med tillsammans 20 hus, gator
och planteringar.
Anlagt träd- kål- och kryddgård, samt flera åkrar och ängar.
Tagit upp 8 källor och brunnar med utmärkt
gott vatten.
Inrättat regements- och janitscharsmusik i turkisk dräkt.
Artilleriinrättning med 4 kanoner och all dess
attiralj.
En batteri- och skottvall.
Kruthus och tyghus.
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Ny landsväg till kvarnen för att slippa köra över
platsen.
Salongsbyggnad med flera rum och trädgård.
Bibliotek med militäriska vetenskaper, kartor,
himlaglob.
Väl inrättat lasarett för fångar och med alla tillbehör.
Offentlig undervisning för unga officerare.
Till Akademiens bekvämlighet, en byggnad med
6 rum helt möblerad och en ridbana.
0896
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1784
0897

Växter

Några anmärkningar vid de mest
brukliga foderväxter
Anonym
1784, maj
NÅGRA ANMÄRKNINGAR WID DE MÄST
BRUKLIGA FODER-WÄXTER
Fromental eller knylhavre förtjänar beröm. Birdgrass trivs inte, tillhör Poasläktet. Timotej, upp-

kallat av Thimothy Hanson i New York, tilldrar
sig stort intresse. Flera andra gräs beskrivs.
Halvfoder, som kål, rovor, morötter och palsternackor hör inte under artificiella ängsskötseln.
0898

Arbetsmetod

Berättelse om klinkerberedningen i
Holland
Qwist, Andersson Benct

1784, maj
BERÄTTELSE OM KLINKERTBEREDNINGEN I HOLLAND
Kostnadsberäkning. Beskrivning på alla sorters
Holländskt tegel till storlek och färg. Planritning
över en tegelugn.
0899
Arbetsmetod

Att stenbrytning kan fördärva en
förut god åker
Anonym

KLINKERBEREDNING I HOLLAND - Nr 898
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

1784, maj
ATT STENBRYTNING KAN FÖRDÄRFWA
EN FÖRUT GOD ÅKER
Det är känt att när man tagit bort stora stenar ur
åkern har inte resultatet blivit det väntade, nämligen rikligare skörd. Detta kan bero på att stenarna
under torrår behållit fuktighet. Matjorden runt
omkring släpas ned i gropen och ger ingen växtkraft. Sand och sten kommer i dagen. Under arbe-

tet att ra upp en stor sten trampas jorden runt
omkring till. Man skall skotta bort matjorden runt
stenen och fylla hålet med grus, innan man återför
matjorden.
0900

Ekonomi

Landbokontrakt
Hedin, Gösta
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1784, maj
LANDBO-CONTRACKT
1781 antog jag en frälsebonde, hans hustru, 2 vux
na söner och 4 yngre döttrar, som arbetshjon vid
min gård. De var så utarmade, att hela deras egendom kunde räknas till 2 riksdaler utom kläderna
och de hade inte mat till ett enda mål. Jag måste ge
dem förskott och ingick följande kontrakt med
dem.
1) Han skall sköta allt arbete vid jordbruket,
som jag ålägger honom. Göra resor och körslor,
skaffa bränsle och sköta hästarna.
2) Han skall äga två hästar och disponerar
dess-utom 6 oxar, vilka han skall föda.
3) Han lånar redskapen.
4) Han får till en början låna mina kor, men
skall vartefter han skaffar egna lämna dem tillbaka.
5) Vid höets bärgande skall stallskullen fyllas
med så mycket, som går åt för hästarna. Resten delar vi på.
6) Jag står för allt utsäde, utom lin och hampa.
7) Jag betalar alla kronoutskylderna.
8) Hans lön blir en fjärdedel av säden, några
kalvar och grisar och ett slagnöt. Efter saltning av
köttet lägges det i min bod och utbetalas vartefter.
Detta hindrar misshushållning.
9) Åkerjorden skall vid hans avflyttning
lämnas i det tillstånd som det mottogs.
Vid hustruns död 3 år senare uppgick bouppteckningen till 40 riksdaler och bättre gångkläder.
0901

Nyttiga påfund

Angående mossa på fruktträd
Anonym
1784, maj
ANGÅENDE MÅSSA PÅ FRUCKT-TRÄD
I trädgårdsböcker står att man skall skrapa mossan
av fruktträden. Jag har aldrig stympat något träd
eller planta och ändå fatt dem lönande. Särskilt
viktigt att inte kapa melonrevorna.
Mossan på träden kanske rent av är nyttig. De
insekter som lever där angriper inte frukten. Kanske svalkar mossan trädet under torrår. Om vattnet
är växternas principal är det illa gjort att skrapa
bort den skyddande mossan. Önskar att någon naturkunnig ger upplysning.
0902

0903

Belöningar

Anmärkningar angående Kungliga
Patriotiska Sällskapets grunder till
hedersbelöningar för lantbruket
Fischerström, Johan
1784, juni.
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE DE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
ANTAGNE GRUNDER TIL
HEDERSBELÖNINGARS UTDELANDE FÖR
LANDTBRUKET.
Kungl. Patriotiska Sällskapet utgiver månatligen
sedan 1776 en Journal, där nyttiga underrättelser
sprids och där enskilda personer utan kostnad far
införa vad gott och nyttigt är.
De utgiver handlingar sedan 1770, som innehåller viktiga anmärkningar och upplysningar om
näringar.
De utsätter frågor i hushållningsämnen och
skänker hederliga uppmuntringar för bästa svar.
Införskriver årligen de förmånligaste gräsfrön.
Inskaffar instrumenter från utrikes att med
framgång nyttjas till drunknades vederfående.
Översänder till landsorten ritningar på lantmannaredskap och har upprättat en modellkammare.
Utdelar små pensioner.
Utdelar hedersbelöningar.
Johan Fischerström anser i ett memorial att man
borde ta under övervägande de regler som gäller
för hedersbelöningarna. De var menade som uppmuntran och att väcka tävlan men har ofta blivit
föremål för avundsjuka och hat.
Efter sitt första memorial blev Fischerström anmodad att komma med synpunkter på ämnen som
särskilt bör beaktas. Han nämner då boskapsskötseln, som den allra viktigaste. Han menar att
aldrig kunna länder snarare förkovra sig och vinna
folkstyrka, än genom boskapsskötselns uppdrivande. Sveriges första och förnämsta hushållning
bör grunda sig på ladugården. Fordom var Sverige
ryktbart för en ymnig boskapsavel. Att Sverige
aldrig blir rätt folkrikt, eller dess inbyggare rätt
välmående, innan boskapsskötseln blir ett allvarligt föremål för allmänt bemödande.
Att ladugårdsskötseln blir föremål för uppmärksamhet, vartill Kungl. Patriotiska Sällskapet i
synnerhet täckes sträcka en gynnande omvårdnad.

Väder

Arbetsmetod
Anmärkningar angående väderleken 0904
Berättelse
om
klinkerberedning
i
för april 1784
Holland
Qwist, Andersson Benct
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1784, juni.
BERÄTTELSE OM KLINKERTBEREDNINGEN I HOLLAND. Beskrivning av
de leror som används och en ritning på tegelugn
och tegellada.

0905

Matberedning

Utdrag ur professor Hellenii avhandling om finska allmogens nödår
Forsander, M
1784, juni.
UTDRAG AF PROFESSORENS DOCT.
HELLENII OCH CANDIDATEN J.F.
WALLENII ACADEMISKA AFHANDLING
OM FINSKA ALLMOGENS NÖDBRÖD.
Recept på barkbröd och nässelbröd samt varning
för att ta för mycket ljung i degen, då bröstsveda
och svullnad i kroppen uppstår.

0906

Kungörelser

Om de inkomna svaren på frågan om
Forssenii åkerbrukssätt
Patriotiska Sällskapet
1784, juni.
OM DE INKOMNE SWAREN PÅ FRÅGAN
ANGÅENDE FORSSENII ÅKERBRUKSSÄTT.
A. Forssenii skrift om cirkulationsåkerbruket har
blivit läsarna underställt och prövat. 5 svar har inkommit men inget var så fullständigt att premien
betalats ut. Dock ges en skådepenning till svar 5.
Ny fråga om cirkulationsbruket utsattes.
0907

Kungörelser

Uppgift till besvarande mot
heders-belöning
Patriotiska Sällskapet
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1784, juni.
UPGIFWEN FRÅGA TIL BESWARANDE
EMOT TILDELNING AF EN
HEDERSBELÖNING.
Fråga: Vari bestå felen i de nuvarande barnhusinrättningarna samt huru och på vad sätt kunna de
till allmän och enskild förmån bäst avhjälpas?
0908

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för maj 1784
0909

Odling

Försök i Sverige, att genom en införskriven Farmer, på engelska viset
beså trädesgärdet med rovor och potatis i stället för att endast köra och
reda det
Bagge, P P
1784, juli
FÖRSÖK I SVERIGE, AT GENOM EN
INFÖRSKRIFWEN FARMER, PÅ ENGELSKA
WISET BESÅ TRÄDESGÄRDET MED
ROFWOR OCH POTATEOS, I STÄLLET FÖR,
AT ENDAST KÖRA OCH REDA DET Förvirrad
av debatten om träde eller inte skaffade jag en
engelsk lanthushållare, då jag där med egna ögon
sett, hur jord lika vår gav den allra härligaste
skörd utan att jorden vilat. Jag skulle fela i min
skyldighet till fosterlandet och medborgarna, om
jag inte berättade hur denne utlänning bar sig åt.
Han tog bort sten ur ett gammalt höglänt åkergärde, plöjde, räfsade ihop ogräset. Han använde
en skotsk plog. Jorden gödslades. Kvinnor och
barn satte sönderskurna potatisar 5-6 tum från varandra. De myllades ned med en djup fåra på båda
sidor. Det var viktigt att fårorna var raka, då han
sedan skulle tukta ogräset mellan potatisraderna.
Genom arbetsfolkets ovillighet och dragarnas
ovana att gå rakt lyckades det inte, utan man fick
hacka bort ogräset för hand. Kålstjälkar komposterades och användes till potatisgödning. Vid
skörden i oktober gav en tunna utsäde 37 tunnors
skörd.
Vid rovlandet tog ogräset överhanden. I början
åt djuren endast blasten, men så småningom lärde
de sig uppskatta även rovan. De satte ibland rovbi
tar i halsen. Den engelska farmaren berättade att
repslagare gjorde en tågstump, som smord nedfördes i halsen på djuren. Trots att djuren inte vattnas,
när de äter rovor, lämnar de mer urin än annars.
Denna tillvaratas i England och anses värdefullare
än gödseln.
252

De 12 kreatur, som blivit gödda med rovor gav
mycket fett kött vid slakten. Allmänheten får nu
avgöra om detta hushållsättet att odla rovor istället
för att låta åkern ligga i träda är förmånligt.
0910

Arbetsmetod

Berättelse om klinkerberedning i
Holland
Qwist, Andersson Benct
1784, juli
BERÄTTELSE OM KLINKERTBEREDNINGEN I HOLLAND Blandning av
sand och lera. Det är elden som av-gör hur teglet
blir. Många olika tegel blir det av samma slags
lera. Arbetsförhållanden och löner kan inte
översättas till vårt land, då holländaren lever på
helt annat sätt än svensken.
0911

Husdjur

Anmärkning vid avhandling om anspänningsmedel för oxar, införd
december 1783
Anonym
1784, juli
ANMÄRKNING WID AFHANDLING OM
ANSPÄNNINGS-MEDEL FÖR OXAR,
INFÖRD I DECEMBER MÅNADS JOURNAL
ÅR 1783
Några anmärkningar mot herr Algrens artikel.
Han drar en annan slutsats om var styrkan hos dju
ret ligger och hur man skall utnyttja det.
Det talas om oxtämjning, som om det vore ett
privilegium för oxen att bli tämjd. Han skall lära
sig att det är fåfängt att spjärna emot människan.
Ritning och beskrivning hur oxama skall placeras
och hur tämjningen skall gå till. Även den folkilsknaste tjur fäller modet, då han blir hopkopplad
mellan två oxar.
0912

Växter

Försök med vit vallmo
Ekeberg, C G
1784, juli
FÖRSÖK MED HWIT WALLMO
Jag sådde frön av två knoppar vit vallmo, som jag
fått av professor Lostbom, som föda till mina bin.
Jag märkte dock inte att bina var intresserade.
Växten odlas i Ostindien, Sumatra och Java för att
få opium. Där gör man ett sår i knoppen, så att
daggen befordrar den vita mjölkens utflöde. Varje
morgon avskrapas den och samlas till kakor. Jag

0914

Odling

Beskrivning på en av de uppodlingar
herr Beckman på Foglö säteri i
Thorsö församling företagit och
utfört
Smedberg, N
1784, juli
BESKRIFNING PÅ EN DEL, AF DE
UPODLINGAR, HERR ASSESSOR
BECKMAN PÅ FOGLÖ SÄTERI I THORSÖ
FÖRSAMLING FÖRETAGIT OCH UTFÖRT
Beskrivning av arbetet efter vittnesmål och efter
uppvisandet av inspektor Scholls journaler, vilket
jag intygar. N Smedberg, kyrkoherde.
ANSPäNNINGSMEDEL FöR OXAR
Nr 911
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0915

Odling

Om frösåning av potatis eller
jord-päron

Poppe, Jach. von
1784, juli
OM FRÖSÅNING AF POTATOES ELLER
JORDPÄRON
En engelsman skriver i Journalen 1779 att potatis
inte duger till plantering mer än 12-14 år, sedan
måste de förnyas med frö. Detta var nytt för mig,
men jag tänkte att man borde pröva. Over vintern
hängde jag fröhusen i ett varmt rum. I mars lade
jag dem i vatten och kramade ut fröna, som sedan
torkades fram till såningstiden. Jag sådde ute och
även i en låda inomhus. Jag satte ut dem och rensade ogräset och vattnade. På hösten hade dessa
plantor förkovrat sig mycket. En del var stora som
knytnävar andra som ägg. Då sättpotatis ofta fryprövade detsamma. Jag anser att man skall pressa
ser under vintern eller förstörs av råttor, är det en
dem till en finare målarolja, men inte använda
välsignelse att kunna få dem genom frösådd.
dem till matolja. I Kina både tuggas och rökes tobaken.
0916
Matberedning
0913

Byggnation

Om rörens tjärning i kakelugnar
Rameen, Olof
1784, juli
OM RÖRENS TJÄRNING I KAKELUGNAR.
Den nytta, som friherre Wrede och kommendören
Cronstedt beskrivit i tryck om kakelugnar, är utan
tvivelsmål. En olägenhet är att sotet vill stoppa
igen rören och teglet skivar sig och faller ned och
täpper till. Om man stryker med tunn tjära inuti rören undviker man detta. Detta förhindrar också os.
Om skorstenspipor behandlades på samma sätt,
skulle eldsvådor undvikas och skorstensfejare bli
onödiga.

Om ett icke kostsamt födningsmedel
eller den så kallade Soupe
Dauphinoise
Modeer
1784, juli
OM ET ICKE KOSTSAMT FÖDNINGSMEDEL, ELLER DEN sÅ KALLADE
SOUPE DAUPHINOISE
Detta lödningssätt har varit känt i andra länder,
men bör göra nytta även här under hungersnöd. 6
personer kunna 2 gånger om dagen äta sig mätta
med endast 2 mark rågmjöl. Man gör en deg av råg
och vatten. Degen kavlas ut och skäres i småbitar.
Dessa kokas i en lerpotta med salt och 1 mark fett.
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Denna soppa är närande. Fettet kan sparas om man 0919
Berömliga gärningar
kokar med hälften mjölk. Aven andra mjölsorter
Berömliga gärningar
än råg kan användas.
Anonym
0917
Kungörelser 1784, juli
GÄRNINGAR
Förslag som blivit ingivna till Säll- BERÖMLIGA
Drottningen har skänkt pengar till de nödlidande
skapet på frågan om det bästa tak- efter den svåra vintern. Betydande sammanskott
har gjorts även av andra. Brandstod har utbetalts
täckningssättet
till soldaten Wahlström i Oryds socken, JönköPatriotiska Sällskapet
pings län och torparen Anders Persson i Markims
1784, juli
socken, Stockholms län.
FÖRSLAG, SOM BLIFWIT UPGIFNE (I DE
TIL KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
0920
Väder
INKOMNE SWAR) PÅ FRÅGAN
Anmärkningar angående väderleken
ANGÅENDE DET BÄSTA OCH MINST
KOSTSAMMA TAKTÄCKNINGSSÄTT
för juni 1784
N:r 1 föreslår till stenhustak de i England använda flata takpannorna. Till allmogens hus an- 0921
Odling
vänds murtegel lagt i bruk och på bodar itusågade
Anmärkningar
angående
lantskötbräder. Halmtak till ladugårdshus.
N:r 2 påstår att låga tak är bättre än höga. De seln
täcks med järnplåtar, som stryks med beck vari Bjelke, Thure
blandats sand och glasbitar. Visas hur näver skall
1784, aug
tas och att spik skall användas till halmtak istället
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
för vidjor.
LANDSKÖTSELN
N:r 3 fick belöningen och beskrivs i Journalen
Om olika jordarter, deras bruk, gödning och
för maj 1783.
blandningar. Om såning. Om gödseln. Om sädens
N:r 4 föreslår blytak.
bärgning. Om ängar. Om hagar och betesmark.
N:r 5 platt taktegel ovanpå tjärade furuspån.
N:r 6 furuklabbar bundna som halmtak. N:r 7
0922
Odling
finns tryckt i Journalen för juli 1783. N:r 8
tryckt i Journalen november 1783.
Berättelse om Lattomeri kärrs utdik0918

Folkmängd

Anmärkningar angående folknumren för år 1783
Anonym
1784, juli
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMREN FÖR ÅR 1783
Lund. Fler födda än döda.
Göteborg. 104 fler döda än födda.
Marstrand. 63 barn födda och 37 barn under 10
år döda. 5 utlänningar dog och 13 man av Kungl.
Upplands Regemente avled på Karlstens fästning.
Mariefred. Föddes 407 och dog 389. 8 hustrur
födde tvillingar och 15 dödfödda barn föddes.
Stockholm. Föddes 1911 barn och dog 3472
personer. Dödsorsaken var hetsiga febrar, rödsot,
rötfeber, lungsot, trånsjuka och av veneriska
åkommor avled 156.
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ning
Kraftman
1784, aug
BERÄTTELSE OM LATTOMERI KÄRRS
UTDIKNING
Lattomeri kärr ägs av Björneborgs stad och 78
hemmansägare i Ulfsby. Berättelse hur dikningen
gick till och nyttan därav. Där bildades 3 utfall,
alla till Kumo älv. En mjölkvarn uppfördes. En
damm byggdes. Konung Gustavs skrivelse, där
han uttrycker välbehag över arbetet.
0923

Odling

Anmärkningar angående blandsäd
Modeer
1784, aug
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE BLANDSÄD
När två eller flera sädeslag utsås på samma gärde
kallas det blandsäd. Växterna har inte som djuren
mun och käkar utan måste givas en för varje växt
lämplig föda tillredd av naturen. Utan mycket naturkunnighet ser man att det är bladen och rötterna, som är huvudsätet för växternas sugrör. Jorden

TAKTäCKNINGSSäTT I STAD OCH På LAND - Nr 926
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är växtens visthus. Man kan därför inte odla samma växter på samma ställe hur länge som helst.
Därför gör man ingen varaktig vinst med blandsäd
eller kampsäd, när höst- och vårsäd blandas. När

skogen i en dal växer hög är det inte för att bekämpa andra träd, utan för att nå solen. Ingen vinst att
så rotfrukter bland säden. Det som förhöjer jordens bärighet är cirkulation.
255

0924

Orter

Anmärkningar angående väderlek,
årsväxt och priser
Anonym
1784, aug
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
WARUPRISER I LANDSORTERNA
Karlstad. Vid Persmässomarknad kom endast 8
spannmålsfartyg. Vid den senaste marknaden kom
31 fartyg. Säd och hö står härligt överallt.
Ojhult, Kronobergs län. 1783 total missväxt.
Folk har ätit agnar, halm och bark. Många gamla
har dött. Vintern sträng och lång. Allmogen fick
hjälp från Karlshamns sockenmagasin.
0925

Underbyggnaden för nävertak måste göras kraftig, då nävern är tung. Då värmen stiger uppåt och
kölden kommer nerifrån, skall stugorna byggas så
låga som möjligt. Ett nävertak, som är rätt lagt,
varar i en mansålder. Beskrivning av hur man lägger nävern och sedan halmen ovanpå.
-----------------------

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1784
0926

Byggnation

Svar på frågan: Vilket är det minst
kostsamma och mest varaktiga taktäckningssättet i stad och på land
Algren, Sven
1784, sept
SWAR PÅ FRÅGAN: HWILKET ÄR DET
MINST KOSTSAMMA OCH MÄST
WARAKTIGA, BEPRÖFWADE OCH TIL
HWARJE SLAGS BYGGNAD WIDTAGEKlicka – Bilden visas i eget fönster
LIGASTE TAKTÄCKNINGSSÄTT I STÄDER,
Flytta det åt sidan för att läsa texten
SÅ WÄL SOM PÅ LANDET?
Ritning på hur regnvattnet träffar taket. Ju lägre
takresning desto mindre kostnad. Vid eldsvåda
faller en hög takresning ned i huset och förstör
trossbottnarna. Dessutom är ett högt tak mer utsatt
för vind. Åskan dras till högresta tak.
Avbildning hur man skall rita ett mansardtak.
Man vinner utrymme och utseende, men låga tak
är att föredra. Se på slottet och läs i bibeln.
När man nu bestämt sig för taklutningen gäller
att hitta ett täckningsmaterial som finns på orten.
Järnplåt, beck, grov sand och sönderstött glas är de
billigaste. Järnblecket överdras med tjära och fin
sand. Beck drar till sig åskan, därför bör taket behandlas med sand eller krossat glas.
Från år 1790 utgavs tidskriften varannan månad
Beskrivs björken och näverns förträfflighet. I
under namn av Ny Journal uti Hushållningen
juni är nävern lös och man kan flänga av den.
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Kungl. Maj:ts nå di ga brev till Kungl.
Pa trio tis ka Sälls ka pet

ri keshan deln från Rata skepps- hamn vid Byg deå.
Be skrivs tullp roblem och ban ko se delns fall.
Det finns för många han dels män i stä der na. I
Pa trio tis ka Sälls ka pet
Umeå finns 36, i Pi teå 27, i Lu leå 40 och i Tor neå
1785, mars
30. Skul le räcka med hälf ten. Man bor de dela upp
BREF FRÅN GUSTAF DEN III TILL
var or na mel lan sig och inte som nu ägna sig åt
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
mång han del.
Vid Pa trio tis ka Sälls ka pets se nas te samman komst
Re do vi sas han deln med ren skinn. Sämsk fab riupp läs tes ett brev från kung en skri vet på Stock- ken i Umeå är åte rupp rät tad. Re nens skinn är ofta
holms slott den 1 februari 1785. Kung en be röm- för stört av broms bett. Lar ver na som läggs i hu den
mer sälls ka pet för dess ar be te att hjäl pa de av gna ger hål.
Pro duk tio nen av kor gar bor de hö jas. För slag att
hungers nöd drab ba de.
“Sli ka gär ning ar krä va ing en an nan be lö ning, 2 av lap par nas barn sän des till Stock holm, att lära
ing en an nan er känsla, Än den nyt ta de med fö ra; korg slöjd och få mo del ler. Det ta fal ler på att lapMen då vårt fa der li ga hjär te lag För trog na under- par na inte vill sän da sina barn till Stock holm.
så tar, upp le tat och an vänt alla möj li ga ut vä gar till
Bor ger ska pet och stånd sper so ner na på lan det
de ras rädd ning, har det va rit Oss en hug nad, att se dri ver spin ne ri och väv nad med lin och bom ull. I
eder täv la med Oss i des sa om sor ger: Och det är Rör bäck har man fått pris för sitt lin ne vä ve ri.
Oss ett nöje att där över här med för kla ra Eder Vårt
Hant ver ka re och fis ka re kla gar att det inte finns
Nå di ga Väl be hag.”
torg han del. Att sta dens hand lan den häm tar var or
från Stock holm, som lika väl kun de pro du ce ras i
0988
Kungörelser sta den. Hant ver kar na får ing en jord och kän ner sig
Frå ga till be sva ran de mot be lö ning förfördelade.
Pa trio tis ka Sälls ka pet
0991
Arbetsmetod
1785, mars
Sätt att pres sa olja av to baks frön
FRÅGA TIL BESWARANDE MOT
Mo de er, Sven
BELÖNING.
He ders be lö ning på 20 R:d till den som ger svar på 1785, april
SÄTT AF PRÄSSA OLJA AF TOBAKSFRÖN,
frågan:
Är det för framtiden att hoppas, att Svenska ÖFWERSATT UTUR MEMOIRES FUR
Berg ver ken till i ka med Bruks rö rel ser na äga be- DIFFERENTES PARTIES DES SCIENCES
stånd och till ta ga? Vil ka svå ra el ler min dre gynn- SET DES ARTS PAR M GUETTARD
sam ma till fäl len kunde den hindra el ler för- Man pres sar to baks frön mel lan var ma tenn plå tar
min ska? Vil ka me del kun na un der stöd ja det, som och får en oliv fär gad olja. Ko kar man de pres sa de
de in ne fat tar, och vil ka kun na fö re kom ma, hjäl pa frö na och si lar ge nom lin ne får man en stark färg.
Pres sar man igen får man gul olja. En fem te del av
el ler lin dra de se na re nämn de hän del ser?
frö nas vikt blir olja, vil ket bor de visa att man skall
0989
Vä der ta vara på to baks frö na.

An märk ning ar an gå en de vä der le ken 0992
Växter
för febru a ri 1785
Om åke rog räs och hur de till nå gon
0990
Ekonomi nyt ta kan an vän das
Anonym
Om stä der nas i Väs ter bot ten han del,
1785, april
nä ring och rö rel se
OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
Anonym
1785, april
OM STÄDERNAS I WESTERBOTTN
HANDEL, NÄRING OCH RÖRELSE
Stä der nas in kom ster fås av rän ta på do ne ra de hemman, vin käl la re, kro gar, bur skap speng ar, vret- och
tomt peng ar, han dels ge nan ten, våg mäs ta re-, packa re- och vrä ka re peng ar, åker- och ängs skatt. Dessutom har Tor neå, Lu leå och Pi teå in komst av
lax fis ke. In ri keshan deln sker med Stock holm. Ut-
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HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
ANWÄNDAS
Har pung ar an vänds ut vär tes mot ro sen.
Fry le för träf fligt fo der. I Finn mar ken be reds det
till bröd vid miss växt.
Små bor rar bru kas till te.
Puk tör ne, ljung pin nar, räv blom ster, kar bas är
som ung klib big. Får se dan tag gar. Me di ci nal växt.

Jour nal / Ny Jour nal uti Hus håll ning en
1776 - 1813
Del 2

Från år 1790 utgavs tidskriften varannan månad under namn av Ny Journal uti Hushållningen

Om vintern tas bistocken in i ett väl mossat och
ventilerat rum. Vid stark kyla dör många bin och
de överlevande blir så duvna att de inte orkar äta.
På våren sätter man ut stockarna nära husen så
de får frisk luft. Så snart de kan ta föda från marken, bör man flytta dem till ett lugnare ställe, eftersom de annars bli oroade och sticker människor
och djur. När ett bi stuckit dör det ju och man kan
förlora många djur på det sättet.
Man bör passa att inte främmande bin tar sig in i
stockarna.
Om man märker spindlar under stocken, måste
man ta bort dem, så att inte bina trasslar in sig i näten. Likaså skall man se upp för myror, som gärna
äter honungen.
Bin som äter renfanegräs dör.
Hittar man en stock utan vise tar man en kaka
med vise och lägger i stocken.
När bina svärmar fångas de med ett svärmsåll,
som täckes med en duk. När svärmen är i stocken
sätter man visen i en dosa medan bina bygger färdigt. Det tar 3-4 dagar.
Man kan se om bina samlat mycket honung. Då
löpa de utan att samla eftersom de tycka att de redan har nog. Man kan skatta en del stockar flera
gånger. Om sommaren är vacker, kan man skatta
även nya svärmar och får då jungfruhonung.
För att komma åt honungen, röker man med uggleved. En del slår ihjäl bina, men bin kan leva
10-12 år, så det är både oekonomiskt och syndigt.
Om födan brister för en svärm måste man underhålla den.
Många anser att det är skadligt för trädgårdar
med bin, då de stjäl honung från blommorna, men
det finns trädgårdar med 100 stockar och ingen
skada ses.
Man tar tillvara vaxet genom att först låta honungen rinna ut och sedan värma vaxet svagt och
pressa det samman.
Recept på mjöd.
0984

Del 2 av 3
Originalskrifter från Håbo-Tibble församling, Patriotiska Sällskapet och Lantbruksakademiens bibliotek.
Den sammanfattande texten har skrivits av Gudrun Sandén, UKF.
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Del 2 av 3

Husdjur

vattenspann, som skall var fylld med friskt vatten.
De löses bara när de skall till tjuren eller kalva.
Stallet rengörs och djuren utfordras innan
mjölkningen sker. Juvret tvättas och man mjölkar
ut till sista droppen. Mjölken slås i kar med tapphål
i botten. Vasslan tappas av och grädden kärnas i
kärnor med svängkula. Smöret vägs noga och man
håller reda på hur mycket mjölk varje djur lämnar.
Vid ystningen värms mjölken, så att man
knappt kan hålla handen däri. Sedan hälles god
löpe i och alltsammans får stelna en stund. Värms
på nytt och man slår sönder den löpnande mjölken.
Osten kramas hårt och packas i form. Osten strykes med salt och ställs på spjällhyllan.
Stallet göres rent tre gånger per dygn och mjölkning sker två gånger.
All ledig tid går åt till hackelseskärning. På
sommaren ges färsk klöver.
Noggrann beskrivning av fodret.
0985

Odling

Sätt att få stor vitkål
Anonym
1785, mars
BÄSTA SÄTTET AT FÅ YMNIG OCH STOR
HWIT-KÅL.
Skall du odla kål, får du ej spara möda.
Vattna ofta, visserligen växer de yttersta bladen
sig mycket stora, men där lägger kålmasken sina
ägg och låter kålhuvudet vara.
Gödsla runt varje planta och täck med en liten
grankvist.
Gödselångorna håller kölden borta så att plantorna ej fryser och man kan alltså plantera tidigt.
Grankvisten skyddar den ömtåliga plantan mot solen.
Den som försöker detta lärer aldrig bestrida en
bokstav av vad är välment upptäckt åt en vördad
Allmänhet.
0986

Växter

Reglementet för holländeriet vid Bol- Om åkerogräs och deras nytta
Anonym
lerup
Anonym
1785, mars
REGLEMENTE FÖR DET WID BOLLERUP I
SKÅNE WARANDE HOLLÄNDERIET AF 75
KOR.
Alla kor numreras och beskrivs. De placeras i bås
med samma nummer och binds med två järnband,
så att de inte kan knuffa varandra. Varje djur har en

1785, mars
OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
ANWÄNDAS.
Fortsättning av beskrivning av ogräs och deras
nytta.
0987

Kungörelser

Utgivningsår 2001

15

Manliga arbetstagare kan sysselsättas med
1785, febr
nyodling på t.ex. myrar.
OM LAMPOR MED SILL-TRAN OCH
Landshövdingen uttrycker sitt synnerliga nöje
BANDWEKAR, JÄMTE TILLÄGGNING.
En fransman har uppfunnit ett sätt att göra lampve- över Åhls sockens initiativ.
Redogörelse för examina i Skara den 16 decemkar, som både brinner klart och inte ryker eller lukber. Eleverna namngivna.
tar illa. En noggrann beskrivning följer.
0978

Folkmängd

Anmärkningar angående folknumren
Anonym
1785, febr
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL,
WARUPRISER OCH ÅRSVÄXT I
LANDSORTERNA.
Varupriser och utskeppning från Göteborg, Norrköping och Härnösand under januari.
Folkmängd i Norrköping, Lund, Marstrand,
Åbo och Göteborg i januari.
0979

Folkmängd

Folkmängden i Göteborg och dess
förstäder
Anonym
1785, febr
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMERN.
Mantalslängden för Göteborg utom garnisonen
1785. Folkmängden uppgick till 12783 personer.
Judar med hustrur och barn redovisas separat.
18 stycken.
0980

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Paqualin, Beckfriis
1785, febr
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
I enlighet med Nådig Kungörelse den 9 mars 1773
att uppmuntra menige man i Kopparbergs hövdingedöme att vinnlägga sig om flera nyttiga näringar och anlägga tillverkningar av både landets
egna och främmande råvaror, beslöt sockenstämman i Åhl att inrätta en arbetsinrättning.
En kommissarie tillhandahåller råmaterial t.ex.
ull, bomull och lin, som barn och svaga även vanföra personer orka med att upparbeta. Man får också låna redskap.
Lagerstället skall ligga vid kyrkan och vara öppet på lördagsaftnar och mindre predikodagar.
Arbetslönen betalas vid varans inlevererande
och kan bestå i pengar men också i säd, strömming, salt och tobak.
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0981

Journal / Ny Journal
uti Hushållningen
Utgiven av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
åren 1776 - 1813

Kungörelser

Kungörelse angående förlängning
av tiden till svars ingivande på frågan rörande vårt tidevarvs onda och
goda

Texterna återgivna i sammandrag

Patriotiska Sällskapet
1785, febr
KUNGÖRELSE. ANGÅENDE FÖRLÄNGNING AF TIDEN TIL SWARS INGIFWANDE
PÅ FRÅGAN RÖRANDE WÅRT TIDEHWARFS ONDA OCH GODA M M.
Förlängd tid till svar på frågan: Vari består vårt tidevarvs onda och goda.
0982

Fortsättning från del 1 - Artiklarna 0927 - 2068

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1785
0983

Del 2

Djur

Avhandling om biskötsel i Ryssland
Lundström, Polheimer
1785, mars
AFHANDLING OM BISKÖTSELN I
RYSSLAND; ELLER: BESKRIFNING, HURU
BI SKOLA ANSAS; HWILKET GENERALMAJOREN OCH COMMENDEUREN AF
KONG. SWÄRDS-ORDEN, HÖGWÄLBORNE
BARON, HERR AXEL JOH. GRIPENHJELM
NOGA OBSERVERAT UNDER DESS
FÅNGENSKAP UTI RYSSLAND;
COMMUNICERAD MED CAMRERAREN
HERR JACOB BRANDBERG PÅ ORNÄS, ÅR
1749.
Ritning och beskrivning av en bistock. Den göres
av lind eller ek, en manshöjd hög och av 1-1 1/2
alns tjocka träd.
Höst och vår stoppas alla hål igen utom ett, annars stjäl andra bin honungen, även getingar kan
göra det.
Ett tjockt tak av näver eller bark skyddar för
kyla och väta.

0927

Hushållning

Anmärkningar rörande hushållningen och Sveriges naturalhistoria ur
Olaus Magnus Svenska Historia
Ödman, Samuel
1784, sept
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE HUSHÅLLNINGEN OCH SWERIGES NATURALHISTORIA UTUR OLAI MAGNI SWENSKA
HISTORIA
Några korta anmärkningar ur vårt fäderneslands
hävder av en förtjänt författare. Jämförelse med
forntiden och det närvarande.
1) När bondkvinnorna bärgade hö hängde de
sina lindebarn i ett träd för att skydda dem från ormar. De valde ofta en ask. Man har nu funnit att askens löv och bark tjänar mot ormbett. Således
måtte de haft en misstanke om antipatin mellan
orm och träd. Espingar var vanligare då.
2) Det såddes mer vete än råg. Man torkade säden på segeldukar och förvarade den i eklårar.
3) Man drack vin, öl och mjöd. Ölsinnet beskrevs som att fransmannen blev näsvis, tysken
grälsjuk, göten bångstyrig och finnen gråtmild.
4) Man köpte hellre salt än kokte själv. Dock anlade Johannes Magnus, författarens bror, med egen
kostnad saltkokerier om det skulle bli krigs- tid.
5) Man sålde mycket smör.
6) Den bästa osten gjordes i Västergötland, fyrkantig och så stor att den bars av 2 karlar. Norrlänningarna lät sina ostar ruttna och förstöras av

mask. De grävde ut innehållet och använde skalen
som sköldar.
7) Gotlands gumsar var ökända för sin storlek
och styrka.
8) I Västergötland uppföddes ryttarehästar.
9) Huskattorna var vita. Vildkattorna gav många
pälsar.
10) Konsten att förvisa råttor var ärftlig inom
vissa släkter.
11) Bock- och getskinn såldes. Köttet torkades
till spickekött.
12) Till en nygift flicka gavs en sugga, ett får
och en ko. Mannen fick ett par fålar, en hund, en
katt samt en gås.
13) Man beskrev renen med tre horn. En lapp
hade 500 renar mot 1000 i dag.
14) Älg, hjort och rådjur fick fällas av adel, ämbetsmän, kyrkoherdar och gästgivare. Hornen fick
brukas av vem som hittade dem.
15) Bävrar fanns det gott om. Svansen ansågs
vara en läckerhet.
16) Järvar eller filfrasar vara allmänna. Deras
skinn var högt skattat. Den som sov under en sådan
fäll, drömde att han åt och drack som en järv. Ringar av järvens klor troddes bota svindel och öronsusningar.
17) Att haren vitnar under vintern beror på kölden och födan. Författaren har sett råttor vitna då
de ätit socker.
18) Vargarna var så allmänna att man inte reste
utan vapen som i krig.
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19) Den vita vargen på Dovre fjäll är förmodligen fjällrackan.
20) Utterskinn utfördes till Ryssland i stor
mängd. En del kockar hade järvarna fångna och
fick dem att fånga fisk.
21) Ekorrar fanns i samma mängd som fiskar i
havet. De sköts, så många man kunde bära. Åts av
jägaren. Tänderna användes vid häxeri och spådom.
22) Hermelinen rodnar i maj. Den luktar illa i
parningstid.
23) Olaus Magnus säger inte att lemössen regnar
från himlen, blott att de kommer med stormar,
ovisst varifrån.
24) Grävsvinets bett ansågs giftigt, då de åt ormar och tordyvlar. Skinnet användes till koger.
25) Vita björnskinn offrades till kyrkorna, för att
prästerna inte skulle frysa om fötterna under mässorna.
26) Den svarta björnen rådde sällan på hästar
och grävsvin. Köttet åts. Det fanns även då björndansare.
27) Rävskinn värderades efter färg, svarta
rävskinn, korsrävar, vita, blå och röda.
28) På julafton blev många människor förvandlade till vargar och gjorde mer skada än de verkliga
djuren. Det är märkligt att en så upplyst person,
som ärkebiskop Magnus berättar sådana historier.
29) Jaktfalkar uppföddes med kräftor och lärdes
att lämna sitt rov mot en kräfta.
30) Vildgäss kom i april. Deras fett användes
mot sår och i bröstbenet kunde man spå kommande
väder.
31) Beskrivs flera fåglar. Författaren försvarar
tron att svalorna dränker sig om vintern. Professor
Pallas i vår tid bestrider detta, men kanske med
orätt. Sjöfågelägg samlades och såldes i tusental på
torgen. Påfåglar uppföddes i Öster- och Västergötland. Man hängde upp ihåliga kärl och lockade fåglarna att värpa och tog sedan äggen. Däremot
användes inte ofta nät.
32) Torneå var den nordligaste handelsplatsen i
synnerhet för fisk. Laxens mängd var obegriplig.
33) Sälar harpunerades av män klädda i svarta
skinn och härmande deras läte. Tranen såldes till
Italien. Skor insmorda med sältran skyddar mot
råttor. Även däcken på båtarna smordes med tran
för att undvika isbildning. Sälkött kunde ätas under
fastan, om sälen var fångad i havet och således en
fisk. Men var han skjuten på land dög han inte till
fastemat, då han ansågs vara ett djur. Tran användes som matolja men inte så gärna som den rätta utländska oljan. Men några bedragare inbillade
folket, att den italienska oljan först var använd att
tvätta spetälska med och sedan sålts som matolja.
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34) Saltade gäddor användes för fältprovision.
Brända och pulvriserade gäddtänder nyttjades mot
sadelbrutna hästar. Preparerade metmaskar användes med snar verkan.
35) Ålen fångades på krok, ryssjor och i trädholkar. Åskan befordrade fångsten. Man lockade dem
med ärthalm in i holkarna, troligen lika som Älvkarlebys nejonögekassar. Man trodde fisk lockades av klockljud och hängde klockor på näten.
36) Laken klubbades genom isen.
37) Man gjorde vakar för att fisken skulle få luft.
38) Långa fiskar blir feta i norr och breda fiskar
feta i söder.
39) När isen hastigt bryts upp på Vättern, tjuter
den.
40) Fisken såldes saltad, torkad, rökt eller beredd till lutfisk. Sålde någon skämd fisk bötade
han. Fisken brändes på torgen och svindlarens
namn omtalades.
41) Sillen gick till i otrolig mängd. Den lockades till kusten av strandeldar. Såldes till utlandet.
Rommen förvarades under vintern i ett fuktigt rum
och planterades sedan ut. Detta kan inte lyckas.
42) Havsvidundren blev inte kända, då fiskare
skulle släppa varje underlig havsvarelse han fångade. Därvid förlorade både vetenskapen och ekonomin.
43) Ormar troddes vila under björkens rötter under vintern. Aspides vars bett är dödande inom 4
timmar mötte författaren själv, när han var djäkne
i Västerås. Snokar som uppfötts på mjölk fanns i
ladugårdar och t.o.m. i barnens vaggor. Teriak används som botemedel mot ormbett.
44) Recept mot pest. Mot mygg används malört. Myggens mängd beror på de klara nätter, som
hindra fläderlappen att fånga dem. Olika ämnen
brändes mot vägglöss.
45) Biskötseln var utvecklad. Man hade hundar,
som visade var svärmarna fanns.
46) Mjöd och honung gjorde att Sverige kunde
undvika läkare. Om myror inrättade sig i kyrktorn
betydde det olycka.
0928

Växter

Oförgripliga tankar om stadan
Wasenius, Pehr H
1784, sept
OFÖRGRIPLIGA TANKAR OM STADAN
Förutom alla tillfällen då frost visar sig i Norrland
och skadar säden finns stada eller stau. Jag har sökt
i de skrifter, som finns om åkerbruk, men inte hittat ett ord om fenomenet. Det uppträder på sommaren och gör att växten stannar av och blir blek.
Stadan kommer kanske från himlen. Under 9
dygn avstannar växten. Tiden är före midsommar.

Att täta väggar med i stället för mossa.
Att göda åkrarna med. Genom att strö under dju- 0976
ren samlar man urin och gödsel och förmerar på så Om sättet
sätt mängden av gödsel.

Nyttiga påfund

hur brukad garvarebark
kan göras tjänlig till bränsle

Pettersson, Carl Arvid
Om humle, lin, hampa, tobak, jord- 1785, febr
OM SÄTTET, HURU BRUKAD GARFWAREfrukter och deras plantering
BARK KAN GÖRAS TIENLIG TIL BRÄNSLE
Anonym
ELLER ELDNING.
Underskeppsbyggmästaren vid Kungl. Örlogsflot1785, febr
tan C.A. Pettersson har vid resor i Tyskland sett att
OM HUMLE, LIN, HAMPA, TOBAK OCH
man där använder garveribark till eldning. Man
JORD-FRUKTER SAMT DERAS
trampar ihop använd bark i kar och låter den torka.
PLANTERING, OCH OM SCHEFFERIER
Kan eldas i spisar och kakelugnar och ger god värSAMT FOLKMÄNGD I WESTERBOTTEN.
Enligt Byggninga Balken är varje hemman skyl- me.
Nyttiga påfund
digt att hålla ett visst antal stänger för humleod- 0977
ling. Allmogen använder humle sparsamt till eget Om lampor med silltran och bandbehov och dricker mjölkblandat vatten.
Allmogen har inte stor kunskap om linodling vekar
och det svåra klimatet lägger hinder i vägen för ett Anonym
gott lin. Dessutom är det svårt att få fram bra utsäde.
Hampa odlas något mer men bara till husbehov.
Försök med tobaksodling har misslyckats på
grund av kylan.
Potatis odlas hos ståndspersoner.
Inga schäferier finns.
Inga svåra epidemier har härjat de sista åren.
Det finns en provinsialmedicus och en fältskär. En
apotekare i Piteå och en i Umeå.
Rötfeber har grasserat i Nederkalix och Torneå.
1696 slöts ett kontrakt att folket fick i likhet med
riket i övrigt flytta, som de ville. Men med de speciella omständigheter, som gäller i Västerbotten,
kan man inte räkna med att folk flyttar dit. Man anser alltså att folk missbrukar sin frihet och barn och
tjänstefolk borde stanna i sin hembygd.
0974

Orter

0975

Redskap

Beskrivning på en smörkärna
Geyer, Modeer
1785, febr
BESKRIFNING PÅ EN MJÖLK-KÄRNA
HITFÖRD IFRÅN FINLAND AF FRU
ÖFWERSTINNAN SCHÖNSTRÖM, FÖDD
HÄSTESKO, OCH FINNES PÅ HÖGSÄTERS
PRÄSTEGÅRD, OCH WERMELANDS DAL.
Beskrivning och ritning av en smörkärna med vev.
Att kärna smör var både tidsödande och tungt och
man förundrar sig över att ingen tidigare gjort något försök till förbättring. Rengöring av kärnan är
ett problem. Men man skall hälla kallt vatten i den
och låta vattnet dra ut mjölken. Innan användningen kan man köra runt enelag i den.

Smörkärna Nr 975
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Byggnation
Stryk det renskrapade träet med kalkvatten. På- 0969
stryk mjölbärsrisfärgen som kan göras ådrigt med Gärdesgård
något mörkare färg.
Anonym
Poleras med linolja och vax. Sälspäck kan i nöd1785, febr
fall användas i stället för linolja.
GÄRDES-GÅRD.
0965
Redskap Flyttbara gärdesgårdar rekommenderas. Det går åt
mindre stör.

Förteckning på redskapsmodeller
som finns i Kungl. Patriotiska Sällskapets modellkammare

Patriotiska Sällskapet
1785, jan
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATANS BRUNN.
Prov på modeller, som finns i modellkammaren
hörnhuset 59 Norra Smedjegatans Brunn.
Redskap från Frankrike för drunknades återställande.
Prov på tillverkningar av linne och silke.
Prov av metaller.
Prov från växtriket.
Prov av färg.
0966

Väder

0970

Odling

Ny åkers uppodlande
Anonym
1785, febr
NY ÅKERS UPODLANDE.
På 5 1/2 år uppodlades 51 tunnland nyodling utan
svedjning. Man rothögg och rensade marken och
körde den flera gånger. Efter harvning och rågsådd
fick man en fin skörd. Denna metod är arbetsbesparande.
0971

Odling

Diken
Anonym
1785, febr
DIKEN.
Rensning av diken går till så, att man med plog kör
en fåra i mitten på diket och en fåra på var sida därom. En karl tar upp det lösa med en skålskyffel.

Anmärkningar angående väderleken 0972
Odling
för december 1784
Rå mossblandad mylla istället för
0967
Byggnation gödsel
Anonym
Dubbelt brädtak med besparing av
1785, febr
spik
RÅ, MOSSBLANDAD KÄRRMYLLA I
Anonym
1785, febr
DUBBELT BRÄDTAK MED BESPARING AF
SPIK.
Beskrivning av hur man vintern 1782 timrade en
riebyggnad i Finland med stor besparing av spik.

STÄLLET FÖR GÖDSEL.
Kärrmylla i stället för gödsel ger samma resultat,
som om man gödslar med boskapsgödsel. Artikelförfattaren efterlyser gräsfrösorter, som han anser
vara bra men svåra att få tag i.
0973

0968

Byggnation

Att timra om vintern
Anonym
1785, febr
AT TIMRA OM WINTERN.
Att bygga under den fem månader långa sommaren låter sig inte göras. Då behövs arbetsfolket till
jordbruket. Det går att bygga på vintern om man
har torr mossa till hands. Murningsarbetena skall
dock göras på sommaren.
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Nyttiga påfund

Sågspån
Anonym
1785, febr
SÅG-SPÅN.
Signaturen Nybyggare från Finland anser som sin
skyldighet att meddela sina rön angående sågspåns användning:
Att fylla väggar med en blandning av spån och
kalk håller huset dragfritt.
Att fylla golv och trossbottnar.
Att användas vid golvskurning.

Kommer regn under dessa 9 dygn repar sig inte
grödan, annars kan åkern ta tillbaka sin växt. Man
kan inte säga något om årets skörd förrän man sett
hur stadan påverkar. Vid denna tid inträffar granens, tallens och enens befruktning, och kanske är
det frömjölet av dessa träd som åsamkar stadan.
Även fisken avskyr stadan och visar sig inte under
denna tid. Det enda man kan göra är att röja skogarna intill åkrarna. Om lövträden har denna effekt
på åkern vet jag inte.
0929

Orter

Utdelning av penninggåvor till de
nödlidande i landsorterna
Patriotiska Sällskapet
1784, sept
OM UTDELNINGEN AF PENNINGEGÅFWORNA TIL DE NÖDLIDANDE I
LANDS-ORTERNA GENOM KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Redogörelse för de insamlade gåvorna ur Dagl.
Tidningarna N:r 97,105,114.
Redogörelse för fördelningen.
0930

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1784
0931

Byggnation

Ladugårdsbyggnaden på Koivisto
rusthåll. Beskriven av professorn
och riddaren Kraftman
Kraftman
1784, okt
LADUGÅRDS-BYGGNADEN PÅ KOIVISTO
RUSTHÅLL. BESKREFWEN AF
PROFESSOREN OCH RIDDAREN
KRAFTMAN
Ladugårdsbyggnaden är angelägen för lantmannen. Den skall hålla djuren snygga och rena. Ge
bekväm utspisning och ha den mesta och bästa
gödselsamling. Beskrivning av en god ladugård i
Koivisto.
0932

Folkmängd

Anmärkningar om folkmängd, missväxt, tabellverk; tjänande till eftertanke och ordning för de fattiga
Tham, Pehr
1784, okt
ANMÄRKNINGAR OM FOLKMÄNGDEN,
MISSVÄXT, TABELLWERK, TJENANDE TIL
EFTERTANKA AF NÅGON YTTERLIGARE
ORDNING MED DE FATTIGA; I SYNNERHET FÖR SKARA STIFT OCH
SKARABORGS LÄN
Denna missväxt är värre än 1596 och den på
1690-talet. Jag försökte flera gånger få till stånd en
lista över de fattigas antal. Kyrkoherdarnas olika
principer att klassificera de fattiga gjorde listorna
osäkra. De fattiga skulle själva anmäla sig och det
vågade man inte, då man befarade att bli skickad
till straffhus. I socknen där jag själv bor anmäldes
9 personer. Då jag räknade fanns 73. Tabellverkets
listor har så många kolumner att en person kan finnas på flera ställen samtidigt. De borde reduceras
till en tredjedel.
Kyrkoherdarna i Gudhem och Timberg har gjort
föredömliga tabeller vilka här beskrivs. I Skaraborgs län fanns 97000 personer varav 12125 var
fattiga. Detta är i underkant. I riket fanns 1780
2.800000 personer varav 350000 var tiggare, alltså
var åttonde. Där är inte medräknade bönder, skattlagde och torpare.
De 12000 fattiga som jag tidigare uppgivit i länet finns där även vid bättre år, men deras fattigdom är inte så synlig då. Skogsödandet står dessa
personer för till stor del. En inhyseskärring i en
stuga med stängsel gör åt lika mycket ved som ett
helt hushåll. I vårt klimat kan man lika väl frysa
ihjäl, som svälta ihjäl. Om bonden hade tjänstefolk
i stället för inhyses folk vore mycket sparat. I Borna socken är en femtedel av alla stugor backstugor.
Då skogen tillhör hemmanen och där varken säljs
eller ges bort något, kan man tänka att det stjäls en
del ved.
Tabellverket började 1749. Onda och goda bedrifter, samt förefallande märkvärdigheter i naturen skall kyrkoherdarna anmäla. Några exempel.
En bonde fick böta för att han brukat en djurtand
mot sjukdomar. Tanden brändes.
1760 föll ett slagregn som dödade får och boskap. En gosse frös ihjäl. Boskapssjuka på säteriet
Koflås.
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En piga hade inte ätit på 5 år. En dräng och en inspektorshustru åt lera.
Utdrag ur tabellverket 1750-1770 födda och
döda. Antal kaffehus, krogar och källare i Skaraborgs stift.

förbättringar, vilket härmed intygas. Underskrivet
av 8 ansedda personer.
Tillägg av Carl Fredric Geijer, som berättar
ännu mer från Smedbyn, särskilt trädgårdsanläggningen.

0933

0937

Matberedning

Anmärkning om humlens rätta avplockningstid och dess behöriga
nyttjande

Orter

Stockholm den 8 juli 1784

Anonym
1784, okt
STOCKHOLM D. 8 JULII, 1784
Anonym
Anna Forsman dog 87 år gammal i Ulrika Eleono1784, okt
ra församlings fattighus den 14 juli 1784. Hon var
ANMÄRKNING OM HUMLANS RÄTTA
änka efter garvaregesällen Johan Forsman. De
AFPLÅCKNINGSTID OCH DESS BEHÖRIGA
hade 7 barn av vilka flera dog i späd ålder. Som
NYTTJANDE
änka och nästan blind antogs hon bland församHumlen skall plockas grön, torkas i skuggan och
lingens fattiga. Då fanns ingen fattigstuga och när
packas hårt i lämpliga kärl.
de fattiga blev uppsagda från sina rum beslöts att
bygga fattighus. Härtill fanns inte tillräckligt med
0934
Arbetsmetod
pengar. Då fick änkan Forsman ett arv efter sin
Att förgylla med oäkta bladguld
syster och transporterade det till Kungsholms fatAnonym
tigkassa mot att hon och hennes oförmögna dotter
skulle underhållas och hederligt begravas. Fattig1784, okt
AT FÖRGYLLA MED OÄCKTA BLAD-GULL kassan fick 69036 daler och kunde nu uppföra ett
Alla blad skall vara av samma färg och utan fläck- stort och ansenligt hus åt stora gatan intill kyrkoar. Bladet bredes ut på en kartong och man använ- gården.
der ett spelkort för att överföra guldet på ramen.
Kungörelser
Guldet trycks fast med fingrarna med ett papper 0938
emellan.
Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska
Underarbetet är viktigt. Kritgrunden skall stry- Sällskapet
kas med en fernissa. Recept finns. Dagen efter Patriotiska Sällskapet
stryks med oljefernissa så tunt som möjligt. En fer1784, okt
nissa stryks sedan över guldet.
UTSATT BELÖNING AF KONGL
0935
Odling PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Belöning på 50 riksdaler till den som nöjaktigt beNågra anmärkningar angående
svarar följande fråga:
gräsfrösåning
Genom vilka medel kan spanska ullen av svensAnonym
ka får bibehållas i sådant pris och värde, att schäferiernas tillväxt och bestånd vinnes och handeln
1784, okt
med ylle befrämjas.
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
GRÄS-FRÖ-SÅNING
Väder
Resultat av olika fröns växt bl.a. S:t Foin, väpp- 0939
ling och klöver.
Anmärkningar angående väderleken
0936

Berömliga gärningar

Berömliga företaganden och författningar
Engholm, Geijer
1784, okt
BERÖMLIGE FÖRETAGANDER OCH
FÖRFATTNINGAR
På sitt hemman Smedbyn, Kila socken, Örebro
län, har assessor Bengt von Echstedt gjort många
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för september 1784
0940

Byggnation

Underrättelse, hur allmogen på
Öland uppför sin husbyggnad
Lindström, Jonas
1784, nov
WÄLMENT UNDERRÄTTELSE, MED HURU
STOR BESPARING AF TIMMER OCH

Under de tre sista åren har tillgången varit stor på
strömming. Tyvärr har brist på salt gjort att man
inte kunnat ta reda på all fisk. Saltet är dyrt. Man
har fört mycken fångst till Österbotten och bytt till
sig säd.
Även löjfisket har varit rikligt.
Laxfisket i älvarna är till största delen kronan
förbehållen och innehavarna betalar årligen i ond
som god tid en viss taxa. De senaste åren har tillgången varit dålig och liten fångst har förts till städerna.
Insjöar och träsk har god tillgång på stor och fet
fisk, särskilt sik.
0961

Arbetsmetod

Beskrivning över linsädet i Vadstena
Anonym
1785, jan
BESKRIFNING ÖFWER LIN-SÄDET WID
WADSTENA, JÄMTE LINETS BEREDNING
PÅ HWARJEHANDA SÄTT.
I mitten av mars sås friskt linfrö på väl redd jord.
När linet är två fingerbredder högt rensas ogräset
utan att man trampar ner. Linet risas med al- och
hasselräglor. Linet täcks av ris som skyddar mot
väder och vind.
Det är svårt att avgöra när linet är moget, men
när det gulnar vid roten är det tid att ta det.
För att få vitt lin görs små knippor och knopparna repas av. Sedan läggs knipporna i en damm att
rötas. Vid åskväder går rötningen fortare än eljest.
När det är klart tas det upp och sköljes och torkas i
solen.
Vill man ha gult lin skall det läggas uppe på riset
ett par dagar innan det rötas.
Grått lin får man om man låter det ligga längre
på riset.
Blått lin fås genom att det rötas i ett kärr med
blålera.
Det finaste linet får man, om man har linet i huset över vintern och rötar det i maj.
Det finaste linet får inte bråkas utan arbetas rått
med kniv. Det grövre är det ej så noga med utan
kan både bultas och bråkas.
Följer beskrivningar av arbetsredskapen.
Nämns om ett bekvämare sätt att bereda lin, nämligen med vattenverk eller stamp. Om så påfordras
kan ritning erhållas.
0962

Sätt att sköta potatisplantering
Anonym

Odling

1785, jan
SÄTT AT MED MINSTA MÖDA, OCH
FÖRMODELIGEN MÄSTA BÅTNAD, SKÖTA
POTATOES-PLANTERINGEN.
Landet köres och gödslas något. Man kör en trästock eller årder i en fåra och kastar ned potatisen.
Nästa fåra täcker då igen den första. Med en lätt
åkerharv kör man över landet ett par gånger i veckan innan blasten kommit upp och allt ogräs försvinner. När blasten är uppkommen kör man med
en trästock mellan raderna och föser upp jord runt
plantorna. Detta kallas att mylla dem och skall ha
sin nytta.
När man skall ta upp potatisen skär man av gräset (blasten) och kör på samma sätt som vid såningen. Folk skall finnas till hands att plocka upp.
Man har använt samma land i 20 år med gott resultat.
Förvaringen över vintern sker för den som inte
har goda källare i en grop, helst i ett sandland. Gropen täcks av näver och halm och trampas till ordentligt.
0963

Växter

Om åkerogräs och deras nytta
Modeer
1785, jan
OM ÅKER-OGRÄS OCH I SYNNERHET
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
ANWÄNDAS.
Ogräset borttar ansenligt rum och utsuger näring
som borde vara till säden. Mången säd är fördärvad av ogräsfrön och kan vara skadlig att äta. I varje fall ger det brödet dålig smak. Även halmen kan
ratas av kreaturen om det är mycket ogräs i den.
Att rensa säd och åker och att använda sig av
omloppsbruk förbättrar. Att odla klöver, som kväver andra ogräs och dessutom slås innan ogräsfröna är färdiga, är ett annat sätt.
Följer en lång uppräkning av ogräs och var de
helst växa.
0964

Arbetsmetod

Att sätta vacker brun färg på stolar
och skåp
Anonym
1785, jan
ET FÖRDELACKTIGT SÄTT, AT UTAN
STOR KOSTNAD, SÄTTA WACKER BRUN
FÄRG PÅ STOLAR, SKÅP, GEWÄRSSTOCKAR OCH ANNAT, SOM ÄR GJORT
AV BJÖRK, AHL ELLER FURUTRÄD.
Träslaget skall vara björk, al eller furu. Koka mjölbärsrisblad väl tjockt. Blanda i kopparrök eller
alun och vitriol.
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tern beror. Ramen bör vara av gran eller al. Man
kokar ett lim och när det är varmare än handen tål,
stryker man på det. Upprepas 3-4 gånger med torkning emellan. Ojämnheterna slipas med pimpsten. Krita rives och blandas i limmet. Därefter
anlägges guldgrunden, genom att man färgar limvattnet med saffran.
0953

dagen och delar på innehållet i fattigbössorna.
Arbetshuset är nu i funktion och 200 fattiga kan
förtjäna till födan själva. Inrättades en barnhusfond för barn mellan 1-8 år. Inrättades en arbetsoch läseskola, där 20 barn får arbete och undervisning. Den drivs genom sammanskott och tillkom
när konungen återvände från en långvarig utrikes
resa.

Eld

0957
Redskap
Anonym
Förteckning på redskap och modeller, som finns i Patriotiska Sällska1784, dec
MEDEL TIL SOTELDS SLÄCKNING
pets modellkammare
Tidigare har man släckt soteld med salt. Nu finns Patriotiska Sällskapet
ett billigare sätt. Så snart man upptäckt elden rycks
veden undan och vitlökar slängs på glöden. Fönst- 1784, dec
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
er och dörrar skall vara stängda.
MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I
0954
Nyttiga påfund KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
Tvål till sidentygers och silkestrum- HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATANS BRUNN
pors tvättning
(FORTSÄTTNING)
Anonym
Trädstockar, svarvar, renrensare, såningsredskap,
1784, dec
vältar, räfsor, sädeshässjor, tröskredskap, sädesTWÅL TIL SIDENTYGERS OCH I
rensningsredskap, kvarnar, liar, handskäror, redSYNNERHET SILKESSTRUMPORS
skap till tuvors borttagande, stenbrytningshävtyg,
TWÄTTNING
Rysstvål, kamfert och oxgalla kokas och slås i en körredskap likaledes till stenars bortkörande, dröstenskål att kallna. Häri tvättas silket och silke- gar, skor, hackelse, åtskilliga andra merendels
lantmanna redskaper, redskaper hörande till djurstrumporna.
fångst, redskaper hörande till fågelfångst, fiskred0955
Orter skaper, biredskaper, påfinningar till husbyggnader, redskaper för handaslöjderna.

Medel till sotelds släckning

Anteckningar angående årsväxt och
varupriser i orterna

Anonym
1784, dec
ANTECKNINGAR ANGÅENDE ÅRSWÄXT
OCH WARUPRISER I ORTERNA
Piteå. Först svår torka och sedan överflödande
regn.
Öland. God bärgning. Säden har dock fått rum i
husen. Allmogen fägnar sig åt kronomagasinen.
Bohus. Åker och äng mycket välsignade. Ärter
och bönor dåliga. Trädgårdsväxter som är ömtåliga har helt slagit fel.
0956

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1784, dec
BERÖMLIGE GÄRNINGAR
Uppsala. Landshövding Jacob von Engeström har
infört följande författningar för de fattiga i Uppsala. Den fattiga allmogen samlas på lördagsförmid-
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0958

WIRKE, ALLMOGEN Å SLÄTA LANDET PÅ köpts från annat håll för att ingen felräkning skulle
göras.
ÖLAND UPFÖR SIN HUS-BYGGNAD.
Så följer noggrann redogörelse för hur mycket
Beskrivning och ritning av hus byggda med 3/4
foder som använts och hur stor avkastningen varit.
virkesbesparing. Speciell taktäckning.
Resultatet har varit gott, men i fortsättningen kom0941
Husdjur mer djuren att stå i stall hela året. Ahlströmer anser
att hans försök är så viktiga att han planerar att
Om skötseln av mjölkkor
göra ett fullständigt Memorial, som skall införas i
Alströmer, Jonas
Vitterhetssällskapets handlingar i Göteborg.
1784, nov
OM SKÖTSELN AF MJÖLK-KOR.
0942
Växter
En artikel av Jonas Ahlströmer, som sett att i andra
Rön
om
Carolinska
poppelträdet
och
länder är avkastningen av boskapsskötseln betydligt bättre än i Sverige. Han beslöt att göra försök Virginska askbladiga lönnen
Anonym
efter utländsk förebild.
Han köpte 11 kor och 1 tjur av bättre och sämre 1784, nov
kvalitet och befallde inspektorn och en ladugårds- RÖN OM POPULUS BALSAMIFERA ELLER
piga att sköta djuren efter hans föreskrifter. Under CAROLINSKA POPPELTRÄDET, OCH ACER
första året har all föda för djuren noga antecknats NEGUNDO ELLER VIRGINSKA
och grädden använts till smör och den skummade ASKBLADIGA LÖNNEN.
mjölken har blivit ost. Mjölken till hushållet har

Kungörelser

Utsatt fråga mot belöning
Patriotiska Sällskapet
1784, dec
UTSATT FRÅGA EMOT BELÖNING
Belöning på 10 riksdaler till den, som nöjaktigt besvarar denna fråga: Hur skall man med minsta
kostnad och på kortaste tid, med säkerhet göra sin
åker fri från den besvärliga landhavren.
0959

Väder

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Anmärkningar angående väderleken
för november 1784
0960

Hushållning

Om fiskerierna i Västerbotten
Anonym
1785, jan
OM FISKERIERNA I WÄSTERBOTTN.

Husbyggnad hos allmogen på Öland - Nr 940
7

Anonym
1784, nov
NÅGOT OM SKOG-BESPARING.
Sättet att göra stängsel, är mycket skogsödande.
Mången bonde sätter sin heder i att ha en tät och
hög gärdsgård och ofta tas ungträd till stör och slanor.
Om man tar gamla träd och klyver dem och sätter stören glesare och vid omstörning vässar gamla
störar kan man använda dem längre. Man bör bara
använda två slanor och fästa dem med hankar av
vidjor. Kan man dessutom tjära störändan, som
skall vara i marken håller den betydligt längre.
Man bör kunna spara hälften av träden på detta
sätt.

0947

Patriotiska Sällskapet
1784, nov
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATANS BRUNN.
Förteckning på plogar, som finns i Patriotiska
Sällskapets modellkammare.

skuld hos borgarna och måste leverera bräder,
bjälkar, tjära, näver, fågel och mera som hämtas ur
skogen.
519 hemman har blivit kluvna sedan 1747. Nybyggare måste ofta överge alltsammans. Man borde minska hans utskylder.
I skogen växer alla träd, utom ek och bok. Svarta
och röda vinbär trivs. Mot Lappmarken växer den
grövsta skogen. Den är dock inte åtkomlig, då
strömmarna inte är flottningsbara på grund av alla
forsar. Skogsplantering förekommer inte.
Angående Lappmarken. Detta stora område är
inte mycket uppodlat. Innevånarna är lappar och
nybyggare. Lapparna var tidigare ett vilt och hedniskt folkslag, som inte erkände något övervälde.
När birkarlarna började med handeln och fick tillstånd att för kronan inleverera någon skatt i form
av skinn, har de inlämmats i det Svenska Överhetsväldet. De kallas fjällappar och granlappar och livnär sig på renskötsel och vad de tar ur skogen.
Fjällapparna lyckas bäst med sina renar.
Nybyggarna består av lappar, svenskar och finnar. De skulle ha sin bärgning om inte frosten så
ofta skadade säden.
Carl XI har förordnat att lapparna fördelas på
byalag och varje lappby betalar sin skatt i pengar.
Ett bolag i Piteå med 100 lotter försöker återuppväcka forna tiders Nasafjälls silvergruvor. Flera har begivit sig dit. För att införa kristendomen
inrättas prästtjänster och skolor.

0944

0948

0950

Då jag hörde att poppelträd från Frankrike med
framgång planterats på sätesgården Tyresjö (Tyresö) i Södermanland beslöt jag att göra försök med
amerikanska trädslag.
1782 i november infördes till kalmarorten en del
träd, som av tillfälligheter blev misslyckade. Dock
lyckades försöken med Carolinska poppeln, som
sprider sitt balsam och tillväxer gott. Även Virginska askbladiga lönnen växer bra trots att den skadats under en storm. Hoppas så småningom få
vackra alléer av dessa trädslag.
0943

Hushållning

Något om skogsbesparing

Arbetsmetod

Sätt att giva gran hårdhet till
byggnadsvirke
Anonym
1784, nov
SÄTT AT GIFWA GRAN DEN HÅRDHET,
SOM FORDRAS TIL BYGGNINGS-TIMMER.
Granen anses inte lika motståndskraftig mot röta
som eken. Men nu är eken svår att få tag på och om
man bearbetar granen på följande sätt blir den likvärdig med eken i hållbarhet.
Man tappar av kådan och barkar trädet två-tre
månader innan det fälls. Sedan kanthuggs det och
klyvs. Man hopfogar delarna med järnband så att
kärnsidan kommer utåt.
0945

Rödbetsning
Anonym
1784, nov
RÖD BETS, SOM ÄR WACKER.

8

Arbetsmetod

Koka fernbock, ättika, vatten och alun. Strykes på
rent trä, som behandlats med limfärg. Strykes med
bärnstensfernissa och poleras.
0946

Hushållning

Frågor om åtskilliga hushållsämnen
Patriotiska Sällskapet
1784, nov
FRÅGOR RÖRANDE ÅTSKILLIGA
HUSHÅLLSÄMNEN.
Ett antal frågor om försöken som varit införda i
Hushålls-Journalen har blivit prövade om de varit
bra.
Redskap

Förteckning på redskap och modeller som finns i Kungl. Patriotiska
Sällskapets modellsamling

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1784
0949

Orter

Några anmärkningar angående Västerbotten och dess hushållning
Anonym
1784, dec
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WESTERBOTTEN OCH DESS
HUSHÅLLNING
Beskrivning av länet. Där besås all åker varje år.
Allmogen menar att de inte har större åkrar än att
de måste sås varje år för att ge bärgning åt folket.
Några har nu börjat lägga en del i träda och försöker övertyga andra att detta är lönsamt.
I söder används plog och en häst. Alla körslor
utförs med en häst. I norr gräver man åkern med
spade. På grund av klimatet kan man inte så förrän
i juni. 5 lantbrukare har fått medalj för sina förbättringar i åkerbruket. Bonden söker oftare sin bärgning av skogen än av åker och äng. De stå ofta i

1784, dec
BEPRÖFWAT OCH TILFÖRLITELIGT
MEDEL, AT UTAN ALL ÅKOMMANDE
RÖTA OCH OSMAK KUNNA MIDT I
HETASTE SOMMAREN OCH SJELFWA
RÖTMÅNADEN FÖRWARA OCH
BIBEHÅLLA GÄDDE- OCH ABBORRFISK I
FLERA WECKORS TID SÅ FÄRSK OCH
SMAKLIG, SOM WORE DEN NYLIGEN OCH
SAMMA DAG TAGEN UTUR WATTNET
Man lägger fisken på en granrisbädd i båten. Sedan
träs fiskarna på videkäppar och bärs till en sval källare, där de saltas i kar. Vill man ha gäddorna vita
sticker man dem med en vass kniv, så snart de är
fångade, så att blodet rinner av. Kommer man inte
hem med fångsten på kvällen förfar man på samma
sätt och gör en lake av salt och medhavt källvatten.
Man kan använda nate att lägga fiskknipporna på.
0952

Arbetsmetod

Några anmärkningar angående kritgrund till förgyllning på trä
Anonym
1784, dec
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
KRITGRUND TILL FÖRGYLLNING PÅ
TRÄD
Då jag inhämtat det oäkta sättet att förgylla med
oäkta bladguld, vilket är mycket mindre kostsamt,
har jag velat berätta om kritgrunden på vilken lys-

Redskap

Beskrivning på spisar som är bekanta i Flandern, att bränna stenkol i
Anonym
1784, dec
BESKRIFNING PÅ SPISAR, SOM UTI
FLANDERN ÄRO BEKANTE, UNDER NAMN
AF OXÖGA (OEIL DE BOEUF),TILLIKA
MED SÄTTET, AT DÄRUTI BRÄNNA
GROFWA STENKOL, OCH ATT GÖRA
NYTTA AF DE SMÅ, SÅ WÄL SOM ASKAN.
Beskrivning och ritning av spisen och briketterna.
Denna eldstad är besparande. Man sätter järnbleck
i sidoväggarna istället för tegel. Man kan bränna
grova stenkol eller göra briketter av små stenkol
och lera.
0951

Matberedning

Beprövat medel att hålla gäddor och
abborrar färska mitt i rötmånaden
Anonym

Spis för stenkol - Nr 950
9

Anonym
1784, nov
NÅGOT OM SKOG-BESPARING.
Sättet att göra stängsel, är mycket skogsödande.
Mången bonde sätter sin heder i att ha en tät och
hög gärdsgård och ofta tas ungträd till stör och slanor.
Om man tar gamla träd och klyver dem och sätter stören glesare och vid omstörning vässar gamla
störar kan man använda dem längre. Man bör bara
använda två slanor och fästa dem med hankar av
vidjor. Kan man dessutom tjära störändan, som
skall vara i marken håller den betydligt längre.
Man bör kunna spara hälften av träden på detta
sätt.

0947

Patriotiska Sällskapet
1784, nov
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATANS BRUNN.
Förteckning på plogar, som finns i Patriotiska
Sällskapets modellkammare.

skuld hos borgarna och måste leverera bräder,
bjälkar, tjära, näver, fågel och mera som hämtas ur
skogen.
519 hemman har blivit kluvna sedan 1747. Nybyggare måste ofta överge alltsammans. Man borde minska hans utskylder.
I skogen växer alla träd, utom ek och bok. Svarta
och röda vinbär trivs. Mot Lappmarken växer den
grövsta skogen. Den är dock inte åtkomlig, då
strömmarna inte är flottningsbara på grund av alla
forsar. Skogsplantering förekommer inte.
Angående Lappmarken. Detta stora område är
inte mycket uppodlat. Innevånarna är lappar och
nybyggare. Lapparna var tidigare ett vilt och hedniskt folkslag, som inte erkände något övervälde.
När birkarlarna började med handeln och fick tillstånd att för kronan inleverera någon skatt i form
av skinn, har de inlämmats i det Svenska Överhetsväldet. De kallas fjällappar och granlappar och livnär sig på renskötsel och vad de tar ur skogen.
Fjällapparna lyckas bäst med sina renar.
Nybyggarna består av lappar, svenskar och finnar. De skulle ha sin bärgning om inte frosten så
ofta skadade säden.
Carl XI har förordnat att lapparna fördelas på
byalag och varje lappby betalar sin skatt i pengar.
Ett bolag i Piteå med 100 lotter försöker återuppväcka forna tiders Nasafjälls silvergruvor. Flera har begivit sig dit. För att införa kristendomen
inrättas prästtjänster och skolor.

0944

0948

0950

Då jag hörde att poppelträd från Frankrike med
framgång planterats på sätesgården Tyresjö (Tyresö) i Södermanland beslöt jag att göra försök med
amerikanska trädslag.
1782 i november infördes till kalmarorten en del
träd, som av tillfälligheter blev misslyckade. Dock
lyckades försöken med Carolinska poppeln, som
sprider sitt balsam och tillväxer gott. Även Virginska askbladiga lönnen växer bra trots att den skadats under en storm. Hoppas så småningom få
vackra alléer av dessa trädslag.
0943

Hushållning

Något om skogsbesparing

Arbetsmetod

Sätt att giva gran hårdhet till
byggnadsvirke
Anonym
1784, nov
SÄTT AT GIFWA GRAN DEN HÅRDHET,
SOM FORDRAS TIL BYGGNINGS-TIMMER.
Granen anses inte lika motståndskraftig mot röta
som eken. Men nu är eken svår att få tag på och om
man bearbetar granen på följande sätt blir den likvärdig med eken i hållbarhet.
Man tappar av kådan och barkar trädet två-tre
månader innan det fälls. Sedan kanthuggs det och
klyvs. Man hopfogar delarna med järnband så att
kärnsidan kommer utåt.
0945

Rödbetsning
Anonym
1784, nov
RÖD BETS, SOM ÄR WACKER.
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Arbetsmetod

Koka fernbock, ättika, vatten och alun. Strykes på
rent trä, som behandlats med limfärg. Strykes med
bärnstensfernissa och poleras.
0946

Hushållning

Frågor om åtskilliga hushållsämnen
Patriotiska Sällskapet
1784, nov
FRÅGOR RÖRANDE ÅTSKILLIGA
HUSHÅLLSÄMNEN.
Ett antal frågor om försöken som varit införda i
Hushålls-Journalen har blivit prövade om de varit
bra.
Redskap

Förteckning på redskap och modeller som finns i Kungl. Patriotiska
Sällskapets modellsamling

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1784
0949

Orter

Några anmärkningar angående Västerbotten och dess hushållning
Anonym
1784, dec
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WESTERBOTTEN OCH DESS
HUSHÅLLNING
Beskrivning av länet. Där besås all åker varje år.
Allmogen menar att de inte har större åkrar än att
de måste sås varje år för att ge bärgning åt folket.
Några har nu börjat lägga en del i träda och försöker övertyga andra att detta är lönsamt.
I söder används plog och en häst. Alla körslor
utförs med en häst. I norr gräver man åkern med
spade. På grund av klimatet kan man inte så förrän
i juni. 5 lantbrukare har fått medalj för sina förbättringar i åkerbruket. Bonden söker oftare sin bärgning av skogen än av åker och äng. De stå ofta i

1784, dec
BEPRÖFWAT OCH TILFÖRLITELIGT
MEDEL, AT UTAN ALL ÅKOMMANDE
RÖTA OCH OSMAK KUNNA MIDT I
HETASTE SOMMAREN OCH SJELFWA
RÖTMÅNADEN FÖRWARA OCH
BIBEHÅLLA GÄDDE- OCH ABBORRFISK I
FLERA WECKORS TID SÅ FÄRSK OCH
SMAKLIG, SOM WORE DEN NYLIGEN OCH
SAMMA DAG TAGEN UTUR WATTNET
Man lägger fisken på en granrisbädd i båten. Sedan
träs fiskarna på videkäppar och bärs till en sval källare, där de saltas i kar. Vill man ha gäddorna vita
sticker man dem med en vass kniv, så snart de är
fångade, så att blodet rinner av. Kommer man inte
hem med fångsten på kvällen förfar man på samma
sätt och gör en lake av salt och medhavt källvatten.
Man kan använda nate att lägga fiskknipporna på.
0952

Arbetsmetod

Några anmärkningar angående kritgrund till förgyllning på trä
Anonym
1784, dec
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
KRITGRUND TILL FÖRGYLLNING PÅ
TRÄD
Då jag inhämtat det oäkta sättet att förgylla med
oäkta bladguld, vilket är mycket mindre kostsamt,
har jag velat berätta om kritgrunden på vilken lys-

Redskap

Beskrivning på spisar som är bekanta i Flandern, att bränna stenkol i
Anonym
1784, dec
BESKRIFNING PÅ SPISAR, SOM UTI
FLANDERN ÄRO BEKANTE, UNDER NAMN
AF OXÖGA (OEIL DE BOEUF),TILLIKA
MED SÄTTET, AT DÄRUTI BRÄNNA
GROFWA STENKOL, OCH ATT GÖRA
NYTTA AF DE SMÅ, SÅ WÄL SOM ASKAN.
Beskrivning och ritning av spisen och briketterna.
Denna eldstad är besparande. Man sätter järnbleck
i sidoväggarna istället för tegel. Man kan bränna
grova stenkol eller göra briketter av små stenkol
och lera.
0951

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Matberedning

Beprövat medel att hålla gäddor och
abborrar färska mitt i rötmånaden
Anonym

Spis för stenkol - Nr 950
9

tern beror. Ramen bör vara av gran eller al. Man
kokar ett lim och när det är varmare än handen tål,
stryker man på det. Upprepas 3-4 gånger med torkning emellan. Ojämnheterna slipas med pimpsten. Krita rives och blandas i limmet. Därefter
anlägges guldgrunden, genom att man färgar limvattnet med saffran.
0953

dagen och delar på innehållet i fattigbössorna.
Arbetshuset är nu i funktion och 200 fattiga kan
förtjäna till födan själva. Inrättades en barnhusfond för barn mellan 1-8 år. Inrättades en arbetsoch läseskola, där 20 barn får arbete och undervisning. Den drivs genom sammanskott och tillkom
när konungen återvände från en långvarig utrikes
resa.

Eld

0957
Redskap
Anonym
Förteckning på redskap och modeller, som finns i Patriotiska Sällska1784, dec
MEDEL TIL SOTELDS SLÄCKNING
pets modellkammare
Tidigare har man släckt soteld med salt. Nu finns Patriotiska Sällskapet
ett billigare sätt. Så snart man upptäckt elden rycks
veden undan och vitlökar slängs på glöden. Fönst- 1784, dec
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
er och dörrar skall vara stängda.
MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I
0954
Nyttiga påfund KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
Tvål till sidentygers och silkestrum- HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATANS BRUNN
pors tvättning
(FORTSÄTTNING)
Anonym
Trädstockar, svarvar, renrensare, såningsredskap,
1784, dec
vältar, räfsor, sädeshässjor, tröskredskap, sädesTWÅL TIL SIDENTYGERS OCH I
rensningsredskap, kvarnar, liar, handskäror, redSYNNERHET SILKESSTRUMPORS
skap till tuvors borttagande, stenbrytningshävtyg,
TWÄTTNING
Rysstvål, kamfert och oxgalla kokas och slås i en körredskap likaledes till stenars bortkörande, dröstenskål att kallna. Häri tvättas silket och silke- gar, skor, hackelse, åtskilliga andra merendels
lantmanna redskaper, redskaper hörande till djurstrumporna.
fångst, redskaper hörande till fågelfångst, fiskred0955
Orter skaper, biredskaper, påfinningar till husbyggnader, redskaper för handaslöjderna.

Medel till sotelds släckning

Anteckningar angående årsväxt och
varupriser i orterna

Anonym
1784, dec
ANTECKNINGAR ANGÅENDE ÅRSWÄXT
OCH WARUPRISER I ORTERNA
Piteå. Först svår torka och sedan överflödande
regn.
Öland. God bärgning. Säden har dock fått rum i
husen. Allmogen fägnar sig åt kronomagasinen.
Bohus. Åker och äng mycket välsignade. Ärter
och bönor dåliga. Trädgårdsväxter som är ömtåliga har helt slagit fel.
0956

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1784, dec
BERÖMLIGE GÄRNINGAR
Uppsala. Landshövding Jacob von Engeström har
infört följande författningar för de fattiga i Uppsala. Den fattiga allmogen samlas på lördagsförmid-
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0958

WIRKE, ALLMOGEN Å SLÄTA LANDET PÅ köpts från annat håll för att ingen felräkning skulle
göras.
ÖLAND UPFÖR SIN HUS-BYGGNAD.
Så följer noggrann redogörelse för hur mycket
Beskrivning och ritning av hus byggda med 3/4
foder som använts och hur stor avkastningen varit.
virkesbesparing. Speciell taktäckning.
Resultatet har varit gott, men i fortsättningen kom0941
Husdjur mer djuren att stå i stall hela året. Ahlströmer anser
att hans försök är så viktiga att han planerar att
Om skötseln av mjölkkor
göra ett fullständigt Memorial, som skall införas i
Alströmer, Jonas
Vitterhetssällskapets handlingar i Göteborg.
1784, nov
OM SKÖTSELN AF MJÖLK-KOR.
0942
Växter
En artikel av Jonas Ahlströmer, som sett att i andra
Rön
om
Carolinska
poppelträdet
och
länder är avkastningen av boskapsskötseln betydligt bättre än i Sverige. Han beslöt att göra försök Virginska askbladiga lönnen
Anonym
efter utländsk förebild.
Han köpte 11 kor och 1 tjur av bättre och sämre 1784, nov
kvalitet och befallde inspektorn och en ladugårds- RÖN OM POPULUS BALSAMIFERA ELLER
piga att sköta djuren efter hans föreskrifter. Under CAROLINSKA POPPELTRÄDET, OCH ACER
första året har all föda för djuren noga antecknats NEGUNDO ELLER VIRGINSKA
och grädden använts till smör och den skummade ASKBLADIGA LÖNNEN.
mjölken har blivit ost. Mjölken till hushållet har

Kungörelser

Utsatt fråga mot belöning
Patriotiska Sällskapet
1784, dec
UTSATT FRÅGA EMOT BELÖNING
Belöning på 10 riksdaler till den, som nöjaktigt besvarar denna fråga: Hur skall man med minsta
kostnad och på kortaste tid, med säkerhet göra sin
åker fri från den besvärliga landhavren.
0959

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1784
0960

Hushållning

Om fiskerierna i Västerbotten
Anonym
1785, jan
OM FISKERIERNA I WÄSTERBOTTN.

Husbyggnad hos allmogen på Öland - Nr 940
7

En piga hade inte ätit på 5 år. En dräng och en inspektorshustru åt lera.
Utdrag ur tabellverket 1750-1770 födda och
döda. Antal kaffehus, krogar och källare i Skaraborgs stift.

förbättringar, vilket härmed intygas. Underskrivet
av 8 ansedda personer.
Tillägg av Carl Fredric Geijer, som berättar
ännu mer från Smedbyn, särskilt trädgårdsanläggningen.

0933

0937

Matberedning

Anmärkning om humlens rätta avplockningstid och dess behöriga
nyttjande

Orter

Stockholm den 8 juli 1784

Anonym
1784, okt
STOCKHOLM D. 8 JULII, 1784
Anonym
Anna Forsman dog 87 år gammal i Ulrika Eleono1784, okt
ra församlings fattighus den 14 juli 1784. Hon var
ANMÄRKNING OM HUMLANS RÄTTA
änka efter garvaregesällen Johan Forsman. De
AFPLÅCKNINGSTID OCH DESS BEHÖRIGA
hade 7 barn av vilka flera dog i späd ålder. Som
NYTTJANDE
änka och nästan blind antogs hon bland församHumlen skall plockas grön, torkas i skuggan och
lingens fattiga. Då fanns ingen fattigstuga och när
packas hårt i lämpliga kärl.
de fattiga blev uppsagda från sina rum beslöts att
bygga fattighus. Härtill fanns inte tillräckligt med
0934
Arbetsmetod
pengar. Då fick änkan Forsman ett arv efter sin
Att förgylla med oäkta bladguld
syster och transporterade det till Kungsholms fatAnonym
tigkassa mot att hon och hennes oförmögna dotter
skulle underhållas och hederligt begravas. Fattig1784, okt
AT FÖRGYLLA MED OÄCKTA BLAD-GULL kassan fick 69036 daler och kunde nu uppföra ett
Alla blad skall vara av samma färg och utan fläck- stort och ansenligt hus åt stora gatan intill kyrkoar. Bladet bredes ut på en kartong och man använ- gården.
der ett spelkort för att överföra guldet på ramen.
Kungörelser
Guldet trycks fast med fingrarna med ett papper 0938
emellan.
Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska
Underarbetet är viktigt. Kritgrunden skall stry- Sällskapet
kas med en fernissa. Recept finns. Dagen efter Patriotiska Sällskapet
stryks med oljefernissa så tunt som möjligt. En fer1784, okt
nissa stryks sedan över guldet.
UTSATT BELÖNING AF KONGL
0935
Odling PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Belöning på 50 riksdaler till den som nöjaktigt beNågra anmärkningar angående
svarar följande fråga:
gräsfrösåning
Genom vilka medel kan spanska ullen av svensAnonym
ka får bibehållas i sådant pris och värde, att schäferiernas tillväxt och bestånd vinnes och handeln
1784, okt
med ylle befrämjas.
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
GRÄS-FRÖ-SÅNING
Väder
Resultat av olika fröns växt bl.a. S:t Foin, väpp- 0939
ling och klöver.
Anmärkningar angående väderleken
0936

Berömliga gärningar

Berömliga företaganden och författningar
Engholm, Geijer
1784, okt
BERÖMLIGE FÖRETAGANDER OCH
FÖRFATTNINGAR
På sitt hemman Smedbyn, Kila socken, Örebro
län, har assessor Bengt von Echstedt gjort många
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för september 1784
0940

Byggnation

Underrättelse, hur allmogen på
Öland uppför sin husbyggnad
Lindström, Jonas
1784, nov
WÄLMENT UNDERRÄTTELSE, MED HURU
STOR BESPARING AF TIMMER OCH

Under de tre sista åren har tillgången varit stor på
strömming. Tyvärr har brist på salt gjort att man
inte kunnat ta reda på all fisk. Saltet är dyrt. Man
har fört mycken fångst till Österbotten och bytt till
sig säd.
Även löjfisket har varit rikligt.
Laxfisket i älvarna är till största delen kronan
förbehållen och innehavarna betalar årligen i ond
som god tid en viss taxa. De senaste åren har tillgången varit dålig och liten fångst har förts till städerna.
Insjöar och träsk har god tillgång på stor och fet
fisk, särskilt sik.
0961

Arbetsmetod

Beskrivning över linsädet i Vadstena
Anonym
1785, jan
BESKRIFNING ÖFWER LIN-SÄDET WID
WADSTENA, JÄMTE LINETS BEREDNING
PÅ HWARJEHANDA SÄTT.
I mitten av mars sås friskt linfrö på väl redd jord.
När linet är två fingerbredder högt rensas ogräset
utan att man trampar ner. Linet risas med al- och
hasselräglor. Linet täcks av ris som skyddar mot
väder och vind.
Det är svårt att avgöra när linet är moget, men
när det gulnar vid roten är det tid att ta det.
För att få vitt lin görs små knippor och knopparna repas av. Sedan läggs knipporna i en damm att
rötas. Vid åskväder går rötningen fortare än eljest.
När det är klart tas det upp och sköljes och torkas i
solen.
Vill man ha gult lin skall det läggas uppe på riset
ett par dagar innan det rötas.
Grått lin får man om man låter det ligga längre
på riset.
Blått lin fås genom att det rötas i ett kärr med
blålera.
Det finaste linet får man, om man har linet i huset över vintern och rötar det i maj.
Det finaste linet får inte bråkas utan arbetas rått
med kniv. Det grövre är det ej så noga med utan
kan både bultas och bråkas.
Följer beskrivningar av arbetsredskapen.
Nämns om ett bekvämare sätt att bereda lin, nämligen med vattenverk eller stamp. Om så påfordras
kan ritning erhållas.
0962

Sätt att sköta potatisplantering
Anonym

Odling

1785, jan
SÄTT AT MED MINSTA MÖDA, OCH
FÖRMODELIGEN MÄSTA BÅTNAD, SKÖTA
POTATOES-PLANTERINGEN.
Landet köres och gödslas något. Man kör en trästock eller årder i en fåra och kastar ned potatisen.
Nästa fåra täcker då igen den första. Med en lätt
åkerharv kör man över landet ett par gånger i veckan innan blasten kommit upp och allt ogräs försvinner. När blasten är uppkommen kör man med
en trästock mellan raderna och föser upp jord runt
plantorna. Detta kallas att mylla dem och skall ha
sin nytta.
När man skall ta upp potatisen skär man av gräset (blasten) och kör på samma sätt som vid såningen. Folk skall finnas till hands att plocka upp.
Man har använt samma land i 20 år med gott resultat.
Förvaringen över vintern sker för den som inte
har goda källare i en grop, helst i ett sandland. Gropen täcks av näver och halm och trampas till ordentligt.
0963

Växter

Om åkerogräs och deras nytta
Modeer
1785, jan
OM ÅKER-OGRÄS OCH I SYNNERHET
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
ANWÄNDAS.
Ogräset borttar ansenligt rum och utsuger näring
som borde vara till säden. Mången säd är fördärvad av ogräsfrön och kan vara skadlig att äta. I varje fall ger det brödet dålig smak. Även halmen kan
ratas av kreaturen om det är mycket ogräs i den.
Att rensa säd och åker och att använda sig av
omloppsbruk förbättrar. Att odla klöver, som kväver andra ogräs och dessutom slås innan ogräsfröna är färdiga, är ett annat sätt.
Följer en lång uppräkning av ogräs och var de
helst växa.
0964

Arbetsmetod

Att sätta vacker brun färg på stolar
och skåp
Anonym
1785, jan
ET FÖRDELACKTIGT SÄTT, AT UTAN
STOR KOSTNAD, SÄTTA WACKER BRUN
FÄRG PÅ STOLAR, SKÅP, GEWÄRSSTOCKAR OCH ANNAT, SOM ÄR GJORT
AV BJÖRK, AHL ELLER FURUTRÄD.
Träslaget skall vara björk, al eller furu. Koka mjölbärsrisblad väl tjockt. Blanda i kopparrök eller
alun och vitriol.
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Byggnation
Stryk det renskrapade träet med kalkvatten. På- 0969
stryk mjölbärsrisfärgen som kan göras ådrigt med Gärdesgård
något mörkare färg.
Anonym
Poleras med linolja och vax. Sälspäck kan i nöd1785, febr
fall användas i stället för linolja.
GÄRDES-GÅRD.
0965
Redskap Flyttbara gärdesgårdar rekommenderas. Det går åt
mindre stör.

Förteckning på redskapsmodeller
som finns i Kungl. Patriotiska Sällskapets modellkammare

Patriotiska Sällskapet
1785, jan
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATANS BRUNN.
Prov på modeller, som finns i modellkammaren
hörnhuset 59 Norra Smedjegatans Brunn.
Redskap från Frankrike för drunknades återställande.
Prov på tillverkningar av linne och silke.
Prov av metaller.
Prov från växtriket.
Prov av färg.
0966

Väder

0970

Odling

Ny åkers uppodlande
Anonym
1785, febr
NY ÅKERS UPODLANDE.
På 5 1/2 år uppodlades 51 tunnland nyodling utan
svedjning. Man rothögg och rensade marken och
körde den flera gånger. Efter harvning och rågsådd
fick man en fin skörd. Denna metod är arbetsbesparande.
0971

Odling

Diken
Anonym
1785, febr
DIKEN.
Rensning av diken går till så, att man med plog kör
en fåra i mitten på diket och en fåra på var sida därom. En karl tar upp det lösa med en skålskyffel.

Anmärkningar angående väderleken 0972
Odling
för december 1784
Rå mossblandad mylla istället för
0967
Byggnation gödsel
Anonym
Dubbelt brädtak med besparing av
1785, febr
spik
RÅ, MOSSBLANDAD KÄRRMYLLA I
Anonym
1785, febr
DUBBELT BRÄDTAK MED BESPARING AF
SPIK.
Beskrivning av hur man vintern 1782 timrade en
riebyggnad i Finland med stor besparing av spik.

STÄLLET FÖR GÖDSEL.
Kärrmylla i stället för gödsel ger samma resultat,
som om man gödslar med boskapsgödsel. Artikelförfattaren efterlyser gräsfrösorter, som han anser
vara bra men svåra att få tag i.
0973

0968

Byggnation

Att timra om vintern
Anonym
1785, febr
AT TIMRA OM WINTERN.
Att bygga under den fem månader långa sommaren låter sig inte göras. Då behövs arbetsfolket till
jordbruket. Det går att bygga på vintern om man
har torr mossa till hands. Murningsarbetena skall
dock göras på sommaren.
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Nyttiga påfund

Sågspån
Anonym
1785, febr
SÅG-SPÅN.
Signaturen Nybyggare från Finland anser som sin
skyldighet att meddela sina rön angående sågspåns användning:
Att fylla väggar med en blandning av spån och
kalk håller huset dragfritt.
Att fylla golv och trossbottnar.
Att användas vid golvskurning.

Kommer regn under dessa 9 dygn repar sig inte
grödan, annars kan åkern ta tillbaka sin växt. Man
kan inte säga något om årets skörd förrän man sett
hur stadan påverkar. Vid denna tid inträffar granens, tallens och enens befruktning, och kanske är
det frömjölet av dessa träd som åsamkar stadan.
Även fisken avskyr stadan och visar sig inte under
denna tid. Det enda man kan göra är att röja skogarna intill åkrarna. Om lövträden har denna effekt
på åkern vet jag inte.
0929

Orter

Utdelning av penninggåvor till de
nödlidande i landsorterna
Patriotiska Sällskapet
1784, sept
OM UTDELNINGEN AF PENNINGEGÅFWORNA TIL DE NÖDLIDANDE I
LANDS-ORTERNA GENOM KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Redogörelse för de insamlade gåvorna ur Dagl.
Tidningarna N:r 97,105,114.
Redogörelse för fördelningen.
0930

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1784
0931

Byggnation

Ladugårdsbyggnaden på Koivisto
rusthåll. Beskriven av professorn
och riddaren Kraftman
Kraftman
1784, okt
LADUGÅRDS-BYGGNADEN PÅ KOIVISTO
RUSTHÅLL. BESKREFWEN AF
PROFESSOREN OCH RIDDAREN
KRAFTMAN
Ladugårdsbyggnaden är angelägen för lantmannen. Den skall hålla djuren snygga och rena. Ge
bekväm utspisning och ha den mesta och bästa
gödselsamling. Beskrivning av en god ladugård i
Koivisto.
0932

Folkmängd

Anmärkningar om folkmängd, missväxt, tabellverk; tjänande till eftertanke och ordning för de fattiga
Tham, Pehr
1784, okt
ANMÄRKNINGAR OM FOLKMÄNGDEN,
MISSVÄXT, TABELLWERK, TJENANDE TIL
EFTERTANKA AF NÅGON YTTERLIGARE
ORDNING MED DE FATTIGA; I SYNNERHET FÖR SKARA STIFT OCH
SKARABORGS LÄN
Denna missväxt är värre än 1596 och den på
1690-talet. Jag försökte flera gånger få till stånd en
lista över de fattigas antal. Kyrkoherdarnas olika
principer att klassificera de fattiga gjorde listorna
osäkra. De fattiga skulle själva anmäla sig och det
vågade man inte, då man befarade att bli skickad
till straffhus. I socknen där jag själv bor anmäldes
9 personer. Då jag räknade fanns 73. Tabellverkets
listor har så många kolumner att en person kan finnas på flera ställen samtidigt. De borde reduceras
till en tredjedel.
Kyrkoherdarna i Gudhem och Timberg har gjort
föredömliga tabeller vilka här beskrivs. I Skaraborgs län fanns 97000 personer varav 12125 var
fattiga. Detta är i underkant. I riket fanns 1780
2.800000 personer varav 350000 var tiggare, alltså
var åttonde. Där är inte medräknade bönder, skattlagde och torpare.
De 12000 fattiga som jag tidigare uppgivit i länet finns där även vid bättre år, men deras fattigdom är inte så synlig då. Skogsödandet står dessa
personer för till stor del. En inhyseskärring i en
stuga med stängsel gör åt lika mycket ved som ett
helt hushåll. I vårt klimat kan man lika väl frysa
ihjäl, som svälta ihjäl. Om bonden hade tjänstefolk
i stället för inhyses folk vore mycket sparat. I Borna socken är en femtedel av alla stugor backstugor.
Då skogen tillhör hemmanen och där varken säljs
eller ges bort något, kan man tänka att det stjäls en
del ved.
Tabellverket började 1749. Onda och goda bedrifter, samt förefallande märkvärdigheter i naturen skall kyrkoherdarna anmäla. Några exempel.
En bonde fick böta för att han brukat en djurtand
mot sjukdomar. Tanden brändes.
1760 föll ett slagregn som dödade får och boskap. En gosse frös ihjäl. Boskapssjuka på säteriet
Koflås.
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19) Den vita vargen på Dovre fjäll är förmodligen fjällrackan.
20) Utterskinn utfördes till Ryssland i stor
mängd. En del kockar hade järvarna fångna och
fick dem att fånga fisk.
21) Ekorrar fanns i samma mängd som fiskar i
havet. De sköts, så många man kunde bära. Åts av
jägaren. Tänderna användes vid häxeri och spådom.
22) Hermelinen rodnar i maj. Den luktar illa i
parningstid.
23) Olaus Magnus säger inte att lemössen regnar
från himlen, blott att de kommer med stormar,
ovisst varifrån.
24) Grävsvinets bett ansågs giftigt, då de åt ormar och tordyvlar. Skinnet användes till koger.
25) Vita björnskinn offrades till kyrkorna, för att
prästerna inte skulle frysa om fötterna under mässorna.
26) Den svarta björnen rådde sällan på hästar
och grävsvin. Köttet åts. Det fanns även då björndansare.
27) Rävskinn värderades efter färg, svarta
rävskinn, korsrävar, vita, blå och röda.
28) På julafton blev många människor förvandlade till vargar och gjorde mer skada än de verkliga
djuren. Det är märkligt att en så upplyst person,
som ärkebiskop Magnus berättar sådana historier.
29) Jaktfalkar uppföddes med kräftor och lärdes
att lämna sitt rov mot en kräfta.
30) Vildgäss kom i april. Deras fett användes
mot sår och i bröstbenet kunde man spå kommande
väder.
31) Beskrivs flera fåglar. Författaren försvarar
tron att svalorna dränker sig om vintern. Professor
Pallas i vår tid bestrider detta, men kanske med
orätt. Sjöfågelägg samlades och såldes i tusental på
torgen. Påfåglar uppföddes i Öster- och Västergötland. Man hängde upp ihåliga kärl och lockade fåglarna att värpa och tog sedan äggen. Däremot
användes inte ofta nät.
32) Torneå var den nordligaste handelsplatsen i
synnerhet för fisk. Laxens mängd var obegriplig.
33) Sälar harpunerades av män klädda i svarta
skinn och härmande deras läte. Tranen såldes till
Italien. Skor insmorda med sältran skyddar mot
råttor. Även däcken på båtarna smordes med tran
för att undvika isbildning. Sälkött kunde ätas under
fastan, om sälen var fångad i havet och således en
fisk. Men var han skjuten på land dög han inte till
fastemat, då han ansågs vara ett djur. Tran användes som matolja men inte så gärna som den rätta utländska oljan. Men några bedragare inbillade
folket, att den italienska oljan först var använd att
tvätta spetälska med och sedan sålts som matolja.
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34) Saltade gäddor användes för fältprovision.
Brända och pulvriserade gäddtänder nyttjades mot
sadelbrutna hästar. Preparerade metmaskar användes med snar verkan.
35) Ålen fångades på krok, ryssjor och i trädholkar. Åskan befordrade fångsten. Man lockade dem
med ärthalm in i holkarna, troligen lika som Älvkarlebys nejonögekassar. Man trodde fisk lockades av klockljud och hängde klockor på näten.
36) Laken klubbades genom isen.
37) Man gjorde vakar för att fisken skulle få luft.
38) Långa fiskar blir feta i norr och breda fiskar
feta i söder.
39) När isen hastigt bryts upp på Vättern, tjuter
den.
40) Fisken såldes saltad, torkad, rökt eller beredd till lutfisk. Sålde någon skämd fisk bötade
han. Fisken brändes på torgen och svindlarens
namn omtalades.
41) Sillen gick till i otrolig mängd. Den lockades till kusten av strandeldar. Såldes till utlandet.
Rommen förvarades under vintern i ett fuktigt rum
och planterades sedan ut. Detta kan inte lyckas.
42) Havsvidundren blev inte kända, då fiskare
skulle släppa varje underlig havsvarelse han fångade. Därvid förlorade både vetenskapen och ekonomin.
43) Ormar troddes vila under björkens rötter under vintern. Aspides vars bett är dödande inom 4
timmar mötte författaren själv, när han var djäkne
i Västerås. Snokar som uppfötts på mjölk fanns i
ladugårdar och t.o.m. i barnens vaggor. Teriak används som botemedel mot ormbett.
44) Recept mot pest. Mot mygg används malört. Myggens mängd beror på de klara nätter, som
hindra fläderlappen att fånga dem. Olika ämnen
brändes mot vägglöss.
45) Biskötseln var utvecklad. Man hade hundar,
som visade var svärmarna fanns.
46) Mjöd och honung gjorde att Sverige kunde
undvika läkare. Om myror inrättade sig i kyrktorn
betydde det olycka.
0928

Växter

Oförgripliga tankar om stadan
Wasenius, Pehr H
1784, sept
OFÖRGRIPLIGA TANKAR OM STADAN
Förutom alla tillfällen då frost visar sig i Norrland
och skadar säden finns stada eller stau. Jag har sökt
i de skrifter, som finns om åkerbruk, men inte hittat ett ord om fenomenet. Det uppträder på sommaren och gör att växten stannar av och blir blek.
Stadan kommer kanske från himlen. Under 9
dygn avstannar växten. Tiden är före midsommar.

Att täta väggar med i stället för mossa.
Att göda åkrarna med. Genom att strö under dju- 0976
ren samlar man urin och gödsel och förmerar på så Om sättet
sätt mängden av gödsel.

Nyttiga påfund

hur brukad garvarebark
kan göras tjänlig till bränsle

Pettersson, Carl Arvid
Om humle, lin, hampa, tobak, jord- 1785, febr
OM SÄTTET, HURU BRUKAD GARFWAREfrukter och deras plantering
BARK KAN GÖRAS TIENLIG TIL BRÄNSLE
Anonym
ELLER ELDNING.
Underskeppsbyggmästaren vid Kungl. Örlogsflot1785, febr
tan C.A. Pettersson har vid resor i Tyskland sett att
OM HUMLE, LIN, HAMPA, TOBAK OCH
man där använder garveribark till eldning. Man
JORD-FRUKTER SAMT DERAS
trampar ihop använd bark i kar och låter den torka.
PLANTERING, OCH OM SCHEFFERIER
Kan eldas i spisar och kakelugnar och ger god värSAMT FOLKMÄNGD I WESTERBOTTEN.
Enligt Byggninga Balken är varje hemman skyl- me.
Nyttiga påfund
digt att hålla ett visst antal stänger för humleod- 0977
ling. Allmogen använder humle sparsamt till eget Om lampor med silltran och bandbehov och dricker mjölkblandat vatten.
Allmogen har inte stor kunskap om linodling vekar
och det svåra klimatet lägger hinder i vägen för ett Anonym
gott lin. Dessutom är det svårt att få fram bra utsäde.
Hampa odlas något mer men bara till husbehov.
Försök med tobaksodling har misslyckats på
grund av kylan.
Potatis odlas hos ståndspersoner.
Inga schäferier finns.
Inga svåra epidemier har härjat de sista åren.
Det finns en provinsialmedicus och en fältskär. En
apotekare i Piteå och en i Umeå.
Rötfeber har grasserat i Nederkalix och Torneå.
1696 slöts ett kontrakt att folket fick i likhet med
riket i övrigt flytta, som de ville. Men med de speciella omständigheter, som gäller i Västerbotten,
kan man inte räkna med att folk flyttar dit. Man anser alltså att folk missbrukar sin frihet och barn och
tjänstefolk borde stanna i sin hembygd.
0974

Orter

0975

Redskap

Beskrivning på en smörkärna
Geyer, Modeer
1785, febr
BESKRIFNING PÅ EN MJÖLK-KÄRNA
HITFÖRD IFRÅN FINLAND AF FRU
ÖFWERSTINNAN SCHÖNSTRÖM, FÖDD
HÄSTESKO, OCH FINNES PÅ HÖGSÄTERS
PRÄSTEGÅRD, OCH WERMELANDS DAL.
Beskrivning och ritning av en smörkärna med vev.
Att kärna smör var både tidsödande och tungt och
man förundrar sig över att ingen tidigare gjort något försök till förbättring. Rengöring av kärnan är
ett problem. Men man skall hälla kallt vatten i den
och låta vattnet dra ut mjölken. Innan användningen kan man köra runt enelag i den.
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Manliga arbetstagare kan sysselsättas med
1785, febr
nyodling på t.ex. myrar.
OM LAMPOR MED SILL-TRAN OCH
Landshövdingen uttrycker sitt synnerliga nöje
BANDWEKAR, JÄMTE TILLÄGGNING.
En fransman har uppfunnit ett sätt att göra lampve- över Åhls sockens initiativ.
Redogörelse för examina i Skara den 16 decemkar, som både brinner klart och inte ryker eller lukber. Eleverna namngivna.
tar illa. En noggrann beskrivning följer.
0978

Folkmängd

Anmärkningar angående folknumren
Anonym
1785, febr
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL,
WARUPRISER OCH ÅRSVÄXT I
LANDSORTERNA.
Varupriser och utskeppning från Göteborg, Norrköping och Härnösand under januari.
Folkmängd i Norrköping, Lund, Marstrand,
Åbo och Göteborg i januari.
0979

Folkmängd

Folkmängden i Göteborg och dess
förstäder
Anonym
1785, febr
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMERN.
Mantalslängden för Göteborg utom garnisonen
1785. Folkmängden uppgick till 12783 personer.
Judar med hustrur och barn redovisas separat.
18 stycken.
0980

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Paqualin, Beckfriis
1785, febr
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
I enlighet med Nådig Kungörelse den 9 mars 1773
att uppmuntra menige man i Kopparbergs hövdingedöme att vinnlägga sig om flera nyttiga näringar och anlägga tillverkningar av både landets
egna och främmande råvaror, beslöt sockenstämman i Åhl att inrätta en arbetsinrättning.
En kommissarie tillhandahåller råmaterial t.ex.
ull, bomull och lin, som barn och svaga även vanföra personer orka med att upparbeta. Man får också låna redskap.
Lagerstället skall ligga vid kyrkan och vara öppet på lördagsaftnar och mindre predikodagar.
Arbetslönen betalas vid varans inlevererande
och kan bestå i pengar men också i säd, strömming, salt och tobak.
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Utgiven av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
åren 1776 - 1813

Kungörelser

Kungörelse angående förlängning
av tiden till svars ingivande på frågan rörande vårt tidevarvs onda och
goda

Texterna återgivna i sammandrag

Patriotiska Sällskapet
1785, febr
KUNGÖRELSE. ANGÅENDE FÖRLÄNGNING AF TIDEN TIL SWARS INGIFWANDE
PÅ FRÅGAN RÖRANDE WÅRT TIDEHWARFS ONDA OCH GODA M M.
Förlängd tid till svar på frågan: Vari består vårt tidevarvs onda och goda.
0982

Fortsättning från del 1 - Artiklarna 0927 - 2068

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1785
0983

Del 2

Djur

Avhandling om biskötsel i Ryssland
Lundström, Polheimer
1785, mars
AFHANDLING OM BISKÖTSELN I
RYSSLAND; ELLER: BESKRIFNING, HURU
BI SKOLA ANSAS; HWILKET GENERALMAJOREN OCH COMMENDEUREN AF
KONG. SWÄRDS-ORDEN, HÖGWÄLBORNE
BARON, HERR AXEL JOH. GRIPENHJELM
NOGA OBSERVERAT UNDER DESS
FÅNGENSKAP UTI RYSSLAND;
COMMUNICERAD MED CAMRERAREN
HERR JACOB BRANDBERG PÅ ORNÄS, ÅR
1749.
Ritning och beskrivning av en bistock. Den göres
av lind eller ek, en manshöjd hög och av 1-1 1/2
alns tjocka träd.
Höst och vår stoppas alla hål igen utom ett, annars stjäl andra bin honungen, även getingar kan
göra det.
Ett tjockt tak av näver eller bark skyddar för
kyla och väta.

0927

Hushållning

Anmärkningar rörande hushållningen och Sveriges naturalhistoria ur
Olaus Magnus Svenska Historia
Ödman, Samuel
1784, sept
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE HUSHÅLLNINGEN OCH SWERIGES NATURALHISTORIA UTUR OLAI MAGNI SWENSKA
HISTORIA
Några korta anmärkningar ur vårt fäderneslands
hävder av en förtjänt författare. Jämförelse med
forntiden och det närvarande.
1) När bondkvinnorna bärgade hö hängde de
sina lindebarn i ett träd för att skydda dem från ormar. De valde ofta en ask. Man har nu funnit att askens löv och bark tjänar mot ormbett. Således
måtte de haft en misstanke om antipatin mellan
orm och träd. Espingar var vanligare då.
2) Det såddes mer vete än råg. Man torkade säden på segeldukar och förvarade den i eklårar.
3) Man drack vin, öl och mjöd. Ölsinnet beskrevs som att fransmannen blev näsvis, tysken
grälsjuk, göten bångstyrig och finnen gråtmild.
4) Man köpte hellre salt än kokte själv. Dock anlade Johannes Magnus, författarens bror, med egen
kostnad saltkokerier om det skulle bli krigs- tid.
5) Man sålde mycket smör.
6) Den bästa osten gjordes i Västergötland, fyrkantig och så stor att den bars av 2 karlar. Norrlänningarna lät sina ostar ruttna och förstöras av

mask. De grävde ut innehållet och använde skalen
som sköldar.
7) Gotlands gumsar var ökända för sin storlek
och styrka.
8) I Västergötland uppföddes ryttarehästar.
9) Huskattorna var vita. Vildkattorna gav många
pälsar.
10) Konsten att förvisa råttor var ärftlig inom
vissa släkter.
11) Bock- och getskinn såldes. Köttet torkades
till spickekött.
12) Till en nygift flicka gavs en sugga, ett får
och en ko. Mannen fick ett par fålar, en hund, en
katt samt en gås.
13) Man beskrev renen med tre horn. En lapp
hade 500 renar mot 1000 i dag.
14) Älg, hjort och rådjur fick fällas av adel, ämbetsmän, kyrkoherdar och gästgivare. Hornen fick
brukas av vem som hittade dem.
15) Bävrar fanns det gott om. Svansen ansågs
vara en läckerhet.
16) Järvar eller filfrasar vara allmänna. Deras
skinn var högt skattat. Den som sov under en sådan
fäll, drömde att han åt och drack som en järv. Ringar av järvens klor troddes bota svindel och öronsusningar.
17) Att haren vitnar under vintern beror på kölden och födan. Författaren har sett råttor vitna då
de ätit socker.
18) Vargarna var så allmänna att man inte reste
utan vapen som i krig.
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Från år 1790 utgavs tidskriften varannan månad under namn av Ny Journal uti Hushållningen

Om vintern tas bistocken in i ett väl mossat och
ventilerat rum. Vid stark kyla dör många bin och
de överlevande blir så duvna att de inte orkar äta.
På våren sätter man ut stockarna nära husen så
de får frisk luft. Så snart de kan ta föda från marken, bör man flytta dem till ett lugnare ställe, eftersom de annars bli oroade och sticker människor
och djur. När ett bi stuckit dör det ju och man kan
förlora många djur på det sättet.
Man bör passa att inte främmande bin tar sig in i
stockarna.
Om man märker spindlar under stocken, måste
man ta bort dem, så att inte bina trasslar in sig i näten. Likaså skall man se upp för myror, som gärna
äter honungen.
Bin som äter renfanegräs dör.
Hittar man en stock utan vise tar man en kaka
med vise och lägger i stocken.
När bina svärmar fångas de med ett svärmsåll,
som täckes med en duk. När svärmen är i stocken
sätter man visen i en dosa medan bina bygger färdigt. Det tar 3-4 dagar.
Man kan se om bina samlat mycket honung. Då
löpa de utan att samla eftersom de tycka att de redan har nog. Man kan skatta en del stockar flera
gånger. Om sommaren är vacker, kan man skatta
även nya svärmar och får då jungfruhonung.
För att komma åt honungen, röker man med uggleved. En del slår ihjäl bina, men bin kan leva
10-12 år, så det är både oekonomiskt och syndigt.
Om födan brister för en svärm måste man underhålla den.
Många anser att det är skadligt för trädgårdar
med bin, då de stjäl honung från blommorna, men
det finns trädgårdar med 100 stockar och ingen
skada ses.
Man tar tillvara vaxet genom att först låta honungen rinna ut och sedan värma vaxet svagt och
pressa det samman.
Recept på mjöd.
0984
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Husdjur

vattenspann, som skall var fylld med friskt vatten.
De löses bara när de skall till tjuren eller kalva.
Stallet rengörs och djuren utfordras innan
mjölkningen sker. Juvret tvättas och man mjölkar
ut till sista droppen. Mjölken slås i kar med tapphål
i botten. Vasslan tappas av och grädden kärnas i
kärnor med svängkula. Smöret vägs noga och man
håller reda på hur mycket mjölk varje djur lämnar.
Vid ystningen värms mjölken, så att man
knappt kan hålla handen däri. Sedan hälles god
löpe i och alltsammans får stelna en stund. Värms
på nytt och man slår sönder den löpnande mjölken.
Osten kramas hårt och packas i form. Osten strykes med salt och ställs på spjällhyllan.
Stallet göres rent tre gånger per dygn och mjölkning sker två gånger.
All ledig tid går åt till hackelseskärning. På
sommaren ges färsk klöver.
Noggrann beskrivning av fodret.
0985

Odling

Sätt att få stor vitkål
Anonym
1785, mars
BÄSTA SÄTTET AT FÅ YMNIG OCH STOR
HWIT-KÅL.
Skall du odla kål, får du ej spara möda.
Vattna ofta, visserligen växer de yttersta bladen
sig mycket stora, men där lägger kålmasken sina
ägg och låter kålhuvudet vara.
Gödsla runt varje planta och täck med en liten
grankvist.
Gödselångorna håller kölden borta så att plantorna ej fryser och man kan alltså plantera tidigt.
Grankvisten skyddar den ömtåliga plantan mot solen.
Den som försöker detta lärer aldrig bestrida en
bokstav av vad är välment upptäckt åt en vördad
Allmänhet.
0986

Växter

Reglementet för holländeriet vid Bol- Om åkerogräs och deras nytta
Anonym
lerup
Anonym
1785, mars
REGLEMENTE FÖR DET WID BOLLERUP I
SKÅNE WARANDE HOLLÄNDERIET AF 75
KOR.
Alla kor numreras och beskrivs. De placeras i bås
med samma nummer och binds med två järnband,
så att de inte kan knuffa varandra. Varje djur har en

1785, mars
OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
ANWÄNDAS.
Fortsättning av beskrivning av ogräs och deras
nytta.
0987

Kungörelser

Utgivningsår 2001
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Kungl. Maj:ts nådiga brev till Kungl.
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1785, mars
BREF FRÅN GUSTAF DEN III TILL
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Vid Patriotiska Sällskapets senaste sammankomst
upplästes ett brev från kungen skrivet på Stockholms slott den 1 februari 1785. Kungen berömmer sällskapet för dess arbete att hjälpa de av
hungersnöd drabbade.
“Slika gärningar kräva ingen annan belöning,
ingen annan erkänsla, Än den nytta de medföra;
Men då vårt faderliga hjärtelag För trogna undersåtar, uppletat och använt alla möjliga utvägar till
deras räddning, har det varit Oss en hugnad, att se
eder tävla med Oss i dessa omsorger: Och det är
Oss ett nöje att däröver härmed förklara Eder Vårt
Nådiga Välbehag.”
0988

Kungörelser

Fråga till besvarande mot belöning
Patriotiska Sällskapet
1785, mars
FRÅGA TIL BESWARANDE MOT
BELÖNING.
Hedersbelöning på 20 R:d till den som ger svar på
frågan:
Är det för framtiden att hoppas, att Svenska
Bergverken tillika med Bruksrörelserna äga bestånd och tilltaga? Vilka svåra eller mindre gynnsamma tillfällen kunde den hindra eller förminska? Vilka medel kunna understödja det, som
de innefattar, och vilka kunna förekomma, hjälpa
eller lindra de senare nämnde händelser?
0989

Väder

rikeshandeln från Rata skepps- hamn vid Bygdeå.
Beskrivs tullproblem och bankosedelns fall.
Det finns för många handelsmän i städerna. I
Umeå finns 36, i Piteå 27, i Luleå 40 och i Torneå
30. Skulle räcka med hälften. Man borde dela upp
varorna mellan sig och inte som nu ägna sig åt
månghandel.
Redovisas handeln med renskinn. Sämskfabriken i Umeå är återupprättad. Renens skinn är ofta
förstört av bromsbett. Larverna som läggs i huden
gnager hål.
Produktionen av korgar borde höjas. Förslag att
2 av lapparnas barn sändes till Stockholm, att lära
korgslöjd och få modeller. Detta faller på att lapparna inte vill sända sina barn till Stockholm.
Borgerskapet och ståndspersonerna på landet
driver spinneri och vävnad med lin och bomull. I
Rörbäck har man fått pris för sitt linneväveri.
Hantverkare och fiskare klagar att det inte finns
torghandel. Att stadens handlanden hämtar varor
från Stockholm, som lika väl kunde produceras i
staden. Hantverkarna får ingen jord och känner sig
förfördelade.
0991

Arbetsmetod

Sätt att pressa olja av tobaksfrön
Modeer, Sven
1785, april
SÄTT AF PRÄSSA OLJA AF TOBAKSFRÖN,
ÖFWERSATT UTUR MEMOIRES FUR
DIFFERENTES PARTIES DES SCIENCES
SET DES ARTS PAR M GUETTARD
Man pressar tobaksfrön mellan varma tennplåtar
och får en olivfärgad olja. Kokar man de pressade
fröna och silar genom linne får man en stark färg.
Pressar man igen får man gul olja. En femtedel av
frönas vikt blir olja, vilket borde visa att man skall
ta vara på tobaksfröna.

Anmärkningar angående väderleken 0992
Växter
för februari 1785
Om åkerogräs och hur de till någon
0990
Ekonomi nytta kan användas
Anonym
Om städernas i Västerbotten handel,
1785, april
näring och rörelse
OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
Anonym
1785, april
OM STÄDERNAS I WESTERBOTTN
HANDEL, NÄRING OCH RÖRELSE
Städernas inkomster fås av ränta på donerade hemman, vinkällare, krogar, burskapspengar, vret- och
tomtpengar, handelsgenanten, vågmästare-, packare- och vräkarepengar, åker- och ängsskatt. Dessutom har Torneå, Luleå och Piteå inkomst av
laxfiske. Inrikeshandeln sker med Stockholm. Ut-
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HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
ANWÄNDAS
Harpungar används utvärtes mot rosen.
Fryle förträffligt foder. I Finnmarken bereds det
till bröd vid missväxt.
Småborrar brukas till te.
Puktörne, ljungpinnar, rävblomster, karbas är
som ung klibbig. Får sedan taggar. Medicinalväxt.

Journal / Ny Journal uti Hushållningen
1776 - 1813
Del 2

Tranärter är mångårig och besvärlig i säden.
Kan kokas ärtsoppa av, men bör undvikas av den
som har körtelsjukdomar. Kallas också musärter.
Kattklor, kärringtänder, gulhane, eller göksmör. Ger bina mycket honung.
Linnae-hö.
Humlehö inte lika bra som andra ärtväxter.
Flenört, torsnässla ätes endast av geten. Roten
botar svullnader och gyllenåder.
Fibblor, märrmjölk, slåtterkulla ätes gröna av
hästar, roten ätes av svin. Bladen ätes i Småland
som grönkål.
Ormbunke, ormkrage, getrams, enestabb och
bräken växer gärna på svedjeland. Nyttjas till strö.
Bladen till stoppning i madrasser. I England eldar
man den, då den ger stark hetta.
Harkål är ett förskräckligt ogräs.
Kardborre, töflor och skräppor. De fastnar i fårens ull. Fröna ätes som kapris. Steglitsor fångas
då de gärna äter av fröna.
Gråbo, gråböna, buris och binke drickes som te.
Duger också till fotbad. Röken av växten fördriver
mygg och flugor. Stora fåglar som stoppas med
växten blir mörare vid tillagningen.
Rävrumpa, åkerskäkte, puggråcka och gökbet
skadliga för får och kor. Kon kastar kalvarna och
fåren får utsot. Gör rent tenn och används vid garvning.
Skälle och pukvete vanligt på Gotland. Gör brödet blåaktigt och beskt och låter sig inte skiljas från
säden.
Borstvallmo, agersilke.
Bland kornet trivs klätten, sminkroten, ormöga,
paddfot, vildpersilja, skvallerkål, kirskål, trebening, purpurnässla, fårnässla, korngast, plister, sugor, svenknylar, himmelsgräs, illermjölk, getstabb, kalvrumpa, mjölkgräs, fetgräs, våtarv, vassarv, marsgräs, svingräs, revormsgräs, mjölk- ört,
törtel, styvmorsvioler, styvmorsblomster, blålocker, mell, mjölgräs, styggmell, mångfrösmell,
munklöss, bolmört är för människa dödlig, kungsljus, röknäva och tandgräs har vid rötterna ett yrfä,
som ger den polska cochenillfärgen. Etternässlan
är nyttig men skall brukas av människan med försiktighet, då den kan förorsaka avmagring. Brännässlans stjälk kan beredas till garn, rötterna ger en
gul färg, som man färgar påskägg med.

över sig. Efter två månader var brännsåren läkta
och fallandesoten visade sig inte mer.
En sjöman, som jag kände, ramlade i sjön och
efter det hade han ingen mer känning av fallandesoten.
0994

Orter

Anteckningar angående väderlek
och varupriser i landsorterna
Anonym
1785, april
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA
Kinds härad. Stor foderbrist. Hetsiga febrar härjar.
Nätra socken, Ångermanland. Säden blev
mycket förstörd av frost. Gott om hö och halm. Linet växte bra, men blev dåligt då det måste skördas
för tidigt. Alla vattendrag är tillfrusna, men lite
snö.
Piteå. Knappt åkföre till skada för hushållningen.
Ulricehamn. I staden och vid gästgivargården
var dålpor, 5 alnar djupa. Det märktes inte att snöplogen varit ute i vinter.
0995

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1785
0996

Ekonomi

Tankar angående allmänna landsvägarnas underhåll
Anonym
1785, maj
TANKAR ANGÅENDE ALLMÄNNA
LANDSWÄGARNES UNDERHÅLLANDE.
Det borde vara de resandes sak att hålla landsvägarna i ordning. En taxa skulle tagas ut på gästgivargårdarna, när de resande bytte hästar. Skötseln
av vägarna skulle ligga på de arbetslösa, som vill
förtjäna sitt bröd. Det kan inte vara rätt att lantbruket som nu, skall vara skyldigt att hålla väg.
0997

Orter

Om snövintrar och snöskottning

Anonym
1785, maj
OM SNÖWINTRAR OCH SNÖSKÅTNING.
Modeer, Adolph
Redogörelse för snötillgången 1755-1785 i Snöge1785, april
bo, Östergötland.
MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
Flera förslag hur man skall undvika snöskottEn fransk flicka har blivit botad från fallandesoten
ning, som utarmar både människor och djur.
genom förbränning. Hon råkade hälla kokande lut
0993

Märkliga händelser

Märkvärdiga händelser i naturen

Flodströmska tröskmaskinen från Dalarna - Nr 1069
32

17

inkomster. Folk som har barn vid akade- mierna
betalar till Stockholm.
Skaraborgs läns betydelsefullaste inkomst består av spannmål. De senaste åren har olyckor
drabbat området. Vänerns uppstigande sedan
1770-talet har givit betydande skador. Ödegårdarnas antal tilltar.
Sillfångsten har berikat bygden. Den ger arbete
och transporter och trankokningen har efter Clas
Alströmers bemödanden blivit utan skadlig verkan. Dock saknas skog. Man kan knappast hoppas
på varmare klimat. Beskrivningar av olika trädslags växtplats och ursprung.

Anonym
1785, dec
ET NYTTIGT STÄNGSEL, TJENLIGT
SÄRDELES PÅ SKOGLÖSA ORTER
Ett utmärkt stängsel får man genom att göra granhankar. De små sitter nederst och hindrar smådjur.
Högre upp kan de vara större. De fästes mellan störarna. De är varaktigare än andra stängsel, mindre
kostsamma, kan göras under höstkvällarna och
kan kanske bli en handelsvara.
1073

Nyttiga påfund

Gagnande författningar

Anonym
1785, dec
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR
Kungl. Maj:t tillåter att man har ett nederlag för
Wadström, C B
salt, som man sedan utan tull kan föra från landet.
1785, dec
Kungl. Maj:t kungör att barnhusbarn i fortsättOM FLODSTRÖMSKA MACHINEN I
ningen skall placeras hos fosterföräldrar. FörDALARNA
äldrarna skall visa huldhet, ge föda, kläder och
Jag har sett många tröskmaskiner, men ingen som undervisning. Fosterlönen blir 32 skilling i månaklockgjutare Flodströms i Sundborn. Ritning och den. Spädbarnen åtnjuter underhåll i 12 år, de som
beskrivning av maskinen och dess verkan.
är 8-10 får underhåll tills de är 14.

1069

Redskap

Om Flodströmska maskinen i
Dalarna

1070

Redskap

En ny invention av mjärdar
Björkebom, Simon, Gust.
1785, maj
EN NY OCH FÖRDELACKTIG INVENTION
AF MJÄRDAR, HWILKAS
SAMMANSÄTTNING OCH PROPORTION
ÄR OLIK MED DE HITTILS WANLIGA, SOM
AF FÖLJANDE BESKRIFNING KAN
INHÄMTAS.
Beskrivning av mjärdar

0999

1074

Berömlige gärningar

Berömliga gärningar

Frankenberg, O P
1785, dec
BERÖMLIGE GERNINGAR
Resa från Stockholm till Ljusdal med 126 barnhusbarn.
Den 25 sept.hade man lastat 5 vagnar med barn.
Jag frågade fjärdingsman, om jag kunde resa i förväg till Alsike och ordna med middagsmåltid. Han
lovade resa med, när vagnarna var klara. I Alsike
visste man inget om vår ankomst. Där fanns 1 kan1071
Matberedning na mjölk. Den hurtiga gästgivaren ordnade dock
mat. Då hade inte någon vagn nått fram och jag
Vad man istället för mandel kan
ängslades för att en olycka skett. Så småningom
bruka i mat
kom all vagnar utom den med de minsta barnen.
Wallerius, Joh. Gotsch.
Fjärdingsmannen sågs aldrig till, men jag fick veta
att vagnen gått sönder och barnen och deras sköter1785, dec
ska låg på vägen en halvmil bort. Efter många veHWAD MAN I STÄLLET FÖR MANDLAR,
dermödor fick jag hjälp av baron De Geer, som
KAN BRUKA I MAT, SOM GÖR SAMMA
råkade resa förbi. Han erbjöd oss husrum över natSMAK
Torkade brudbröd har smak av mandel. Denna ten i Uppsala, men jag vågade ej ändra rutten.
växt är inte skadlig, utan har medicinsk fördelande Dock såg han till att vagnsbytet och övernattningen i Högsta gick utan besvär. Den 26:e fortsattes
och drivande kraft.
till Läby. Nästa övernattning skedde i Mehede, där
1072
Byggnation vi inte behövde betala för oss. Tre av barnen var
men fick vård av bruksmdicus, som mötte
Ett nyttigt stängsel, tjänligt särdeles sjuka,
oss vid Fågelsundet.
Möller, Carl Geijer
1785, dec
FÖRSÖK TIL UPTÄCKTER AF NYA
FÄRG-WÄXTER
Kemiprofessor Johan Afzelius’ undersökningar av
mossor som färgväxter. Beskrivning av mossor
och recept på färgbad. Geijer har sedan gjort försök med dessa provlappar vilka han redovisar.

Ny invention av mjärdar - Nr 998
0998

Växter

Försök till upptäckter av nya färgväxter

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Husdjur

Om skadligheten att låta lammen dia
för länge
Modeer, Sven
1785, maj
OM SKADLIGHETEN ATT LÅTA LAMMEN
FÖR LÄNGE DIA.
Lammen bör inte dia längre än till före midsommar. För att få god ull skall man välja gumse med
omsorg. Saltfordring är viktigt, då den förekommer många sjukdomar och förbättrar ullen.

på skoglösa orter
18

31

1785, nov
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR
Anläggandet av en stapelstad på Rastön i Närpes
socken. Villkoren är följande: Stadens byggnader,
gator och torg kommer att byggas efter Kungl.
Maj:ts plan och grundritning. Staden får ingen
åkermark, med undantag för betesmark, plantager
och vedfång. Nödvändig strand för skeppsvarv
och andra oumbärliga inrättningar. Varje innevånare i staden skall ha rätt att fritt utöva in- och utrikes handel, skeppsfart, fiskeri, fabrik och
hantverk. De får 20 frihetsår från alla utskylder.
Staden skall välja en ordningsman, som skall
handha alla ärenden, som har med sjöfart och polis
att göra. Staden sorterar under landsförsamlingen
tills de hinner bygga egen kyrka.
Kungl. Maj:t har förklarat att en frihamn anläggs på ön St Barthelemy i Västindien under
namn av Porto Franco. Vem som helst får verka där
med full religionsfrihet och övriga fri- och rättigheter. Personer, som är på flykt på grund av skulder
får stanna där i 10 år oberoende varifrån de komma.
1064

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt m.m. i landsorterna
Anonym
1785, nov
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M M I
LANDSORTERNA
För fjärde sommaren är Åreskutan täckt av snö.
Grannskapet till ett fjäll är besvärligt. Förutom den
snö som faller på sommaren ligger snö kvar sedan
skapelsen tid och ger ett kallt klimat.
Våra teckentydare spådde god skörd, eftersom
stjärnorna Husbonden (Venus) och Drängen (Jupiter) hade ställningen, att Husbonden går efter
Drängen. Underligt är att då alla jordens folk skåda
samma stjärnor borde ingen missväxt finnas någonstans.
Laxfångsten har varit klen, medan strömmingen
gått till. Rödsot och rötfeber har dödat många i
sommar. Koppargruvan vid Åreskutan ser lovande
ut.
Frösön. Ett stor urväder kom i slutet av september. Snön ligger fortfarande en aln djup och man
får sopa snön av skylarna innan de förs in. Jordfrukterna står ännu i jorden. Höskörden var någorlunda, men nu måste man redan ha djuren inne och
oroar sig för våren. Priset på djur är lågt och inga
köpare finns. Det är brist på jäst att baka rågbröd
av. Kornbröd tillreds utan jäst. Skogsfågel är sällsynt.

30

Halmstad. Storm i slutet av oktober gjorde att
många fartyg förliste.
Jag vet inte om sillfisket är av godo. Härifrån
vandrar unga för att tjäna en slant. De far illa,
skämmer sina kläder och kommer tillbaks med
sjukdomar.
1065

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1785, nov
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, trädplantering, stenbyggnad och
biskötsel. Anna Eriksdotter hos inspektor Bök i
Bro socken, Uppsala län för lång och trogen tjänst.
Ingen belöning för uppodling av obrukad mark
om inte sockenstämmobeviset är utfärdat. Belöning nekas inte den som gjort rotfruktsodlingar på
obrukad mark. Hedersbelöning till den som drar
upp 25 fruktträd till 8 års växt. Den som utökat sin
ladugård med en tredjedel. Den som gjort betesmark av utmarker med gott vatten. Även konster
och slöjder skall uppmuntras.
1066

Kungörelser

Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska
Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1785, nov
UTSATT BELÖNING AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
20 dukater till den som svarar på frågan: Kan man
hoppas att svenska bergverken och bruksrörelserna tilltar och vad kan hindra dem? Vilka medel kan
man understödja dem med?
1067

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1785
1068

Hushållning

Om skogar, klimat och träd
Tham
1785, dec
OM SKOGAR, CLIMAT, TRÄD
Trakten runt Göteborg är helt utan skog. De rika
kan köpa stenkol och ved från Västervik. Men det
är inte lätt för de rika att vara där de fattiga inte kan
värma sig eller koka mat. Göteborg är viktig med
sin handel, i synnerhet Ostindiska Kompaniet.
Hästaveln har minskat, vilket tidigare givit staden

1000

Matberedning

Beskrivning av engelsk ost
Anonym
1785, maj
BESKRIFNING OM ENGELSK OST.
Blanda 12 kannor god sommarmjölk, 4 kannor nykärnad kärnmjölk och 1 kvarter löpvatten. Värm
till lagom ystning. Krama ur vasslan och dra över
med salt. Vänd och salta flera gånger. Storleken
blir som vanliga engelska ostar.
1001

Matberedning

Att göra ost av kärnmjölk

Fänrik Stålhane i Wanhankylå i Nyland har förmerat och förbättrat sitt skatterusthåll. Hans
Kungl. Majt. har uppmärksammat denna odlargärning och uttryckt sitt nådiga gillande.
1004

Patriotiska Sällskapet
1785, maj
KUNGÖRELSE.
Kungl. Patriotiska Sällskapet har tilldelat den Berchiska Brandstodshjälpen 13 riksdaler 42 skilling
8 runstycken åt torparen Sven Jonasson på torpet
Nybygget i Lava socken Skaraborgs län i anseende
till den beklagliga vådeld, som genom åskslag antände hans ladugård.

Anonym
1785, maj
AT GÖRA OST AF KÄRNMJÖLK.
Blanda mjölk, kärnmjölk och löpe. Låt stå still, 1005
varefter osten sönderrives. När vasslan blivit skäll,
lägges osten i ett tyg i ostkaret med press över. Anmärkningar
Tvättas med saltlake. Skulle osten jäsa ombindes för april 1785
den med ett linnekläde och naggas med en
1006
strumpsticka.
1002

Nyttiga påfund

Kungörelser

Kungörelse om brandstod

Väder

angående väderleken
Ekonomi

Undersökning om landköp

Anonym
1785, juni
UNDERSÖKNING, HURUWIDA LANDSKÖP
SKADAR ELLER GAGNAR.
Örnsköld, P A
Lagen om att handel måste idkas bara i städerna
1785, maj
anses fel.
OM ARBETSHUS-INRÄTTNINGEN I
Lanthandlare som köper upp oxar och säljer,
NYKÖPING.
Arbetsinrättningen i Nyköping startade, då man fi- skulle se till att köpa dem av bättre kvalitet. När
rade kronprinsens födelsedag 1 november 1783. han sålde till stadshandlaren skulle han i retur ta
Allmogen har svårt att livnära sig under vintern, då varor som salt, kläde o.dyl.
arbetstillfällena är få. Vid arbetsinrättningen motArbetsmetod
tagas de och får undervisning i att spinna och väva. 1007
Spånaden och väven säljs sedan, men eftersom Om sädesaxens avskärande på åkern
man har mer garn, än man kan väva begärs 500 Fought, Abraham
riksdaler i lån på ett år. Planer finns på att inrätta en 1785, juni
sorts trampanordning så att även de som är armlösa OM SÄDESAXENS AFSKÄRANDE PÅ
skall kunna arbeta och försörja sig.
ÅKERN.
Beskrivning och ritning på en maskin, som under1003
Berömliga gärningar lättar vid skörden, så att man kan skilja axen från
halmen. Utefter kanten finns en kam, där man drar
Berömda uppodlingar
kärvarna genom några gånger, varvid axen skärs
Anonym
av. De hopsamlas och torkas i en ria, som också
1785, maj
finns beskriven. Man är oberoende av väderleken
BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.
För 23 år sedan kom prosten Adolf Adde till Lill- med denna metod och kan skära säden då den är
kyrka prästgård. Då fanns inte ens en kålgård. Pro- precis mogen utan att riskera att kornen faller ur
sten har med mycket arbete och kostnad anlagt en axen.
lust- och fruktträdgård med äppelträd, körsbärsHushållning
träd och vinträd. Dessutom finns alléer och en 1008
Om nyttan av hayfisken
grönsaksgård med jordgubbar.
Sefström, E

Om arbetshusinrättningen i
Nyköping

19

1010

Arbetsmetod

Beskrivning hur carduspapper
sammanklistras till tapeter
Svartz Olof
1785,juni
BESKRIFNING, HURU CARDUS-PAPPER
SAMMANKLISTRAS, AT TAPETER DÄRAF
FÅ UTSEENDE OCH STYRKA SÅSOM DEN
FINASTE WÄF. AF FRAMLEDNE
FABRIQUEUREN HERR OLOF SVARTZ I
NORRKÖPING.
En artikel av framlidne fabrikören herr Olof Svartz
i Norrköping om hur man sätter upp tapeter och de
redskap man behöver.
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

1011

Ekonomi

Anmärkningar angående handeln

Sädesaxens avskärande Nr 1007
1785, juni
OM BRUKET ELLER NYTTAN AF HÅ
ELLER HAYFISKEN.
Hå finns vid Bohus-och Hallandskusten, men används inte som matfisk. Ett recept på tillagning:
Flå den som en ål. Man sköljer tills inget lödder
finns kvar. Kokar och saltar. Smörsås, pepparrot,
senap eller citron är goda tillbehör.
Hayfisken föder levande ungar, ofta två. Honans
äggstock är stor som en fågels och där äggen växer
allt sedan de blivit befröade av hannen.
1009

Om åkerogräs och dess nytta

Växter

Anonym
1785,juni
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL M.
M.
Christinestad driver utrikeshandel med skeppsparter utredde från Stockholm. Inrikeshandel från
Stockholm och Göteborg. Exporterna för 1784 i
vikt och mängd. Sjöfolkets antal.
I Göteborg höll Ostindiska Kompaniet auktion
den 15 april på te och sidentyger samt skadat och
defekt porslin.
1012

Berömliga gärningar

Berömliga uppodlingar
Leijel, Nordenberg
1785,juni
BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.
Baron von Siegrots odling.
Kyrkoherde Walbergs odling och vård av sjuka.
Patron Johan Rimners förbättringar och uppodlingar vid Loviseholms järnbruk och säteri.
Nästa ägare till bruket baron von Cahman för utvidgning av manufakturen.
Patron Johan Rimner anlade sillsalteri, trankokeri, mjölkvarn, stengärdesgård, ladubyggnad och
anställde dikning.

Anonym
1013
Belöningar
1785, juni
Uppgift till besvarande mot belöOM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
ningar
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
Patriotiska Sällskapet
ANWÄNDAS.
Beskrivning av ett stort antal ogräs och dess an- 1785, juni
UPGIFT TIL BESWARANDE MOT
vändning som botemedel.
BELÖNING.
Kungl. Majt har med omtanke om lantmännen
uppdragit åt Patr. Sällskapet att utlysa en tävling
om bästa sättet att bygga sädesrior och torkugnar

20

Låsanordning så att tunga vagnar kan bromsas - Nr 1060
29

Blix, M
1785, nov
FÖRTECKNING ÖFWER AFKASTNINGEN
AF ETT I TRETTIOSEX ÅRS TID NYTTJAT
TREDINGS-SÄDE
Kanslirådet af Sillén har jämfört tredingssäde med
tvåsäde och funnit att jorden måste vila oftare än
vart tredje år.
Redovisas avkastningen från Överby säteri i
Stockholm, där major von Tork i all sin tid nyttjat
tredingssäde. Tiden är 1749-1784. I en anmärkning säger Blix, att han inte kan se att tredingssäde
avmattar jorden.
1057

Odling

Om majs och turkiskt vete
Modeer
1785, nov
OM MAJS ELLER TURKISKT HWETE
Detta är det värdefullaste sädesslag i världen och
borde kunna trivas åtminstone i de södra provinserna. Turkiskt vete kommer från Ostindien, men
odlas även i Sydamerika. Linné kallar det Zeamajs. Axen blir stora och innehåller 2000 korn.
Växten innehåller en saft lik honung. De omogna
kornen används som ärter och de mogna mals till
mjöl.
Tillägg till förgående av Modeer.
För trettio år sedan fick jag några korn turkiskt
vete och en skorpa bakad med detta mjöl. Fröna
växte bra och gav flera mogna ax. Skorpan förändras inte. Endast avtar i storlek på grund av alla
som vill smaka. Växten borde trivas hos oss. Bör
planteras ungefär som tobak. Behöver inte tröskas.
Halmen ges till hästar. Askan blandad med terpentin botar huvudvärk.

Man hugger tall, ju längre ned dess fetare, helst i
tilltagande måne. Även rötter och stubbar är lämpliga. Veden barkas och torkas. Man gräver gropen i
en backe. Botten läggs med granbark. En sådan
grop kunde muras av tegel. Från gropen sitter en
tratt, där tjäran kan rinna ut. Veden läggs på och
allt täcks med torv. Milan brinner 4-5 dagar.
1060

Redskap

Uppfinning av en låsinrättning varmed tunga vagnar och åkdon kan
bromsas
Johansson, Anders
1785, nov
UPFINNING AF EN LÅS-INRÄTTNING,
HWARMED TUNGA WAGNAR OCH
ÅKDON KUNNA FÖRESES, DÅ DE GÅ
UTFÖRE BACKAR
Ritning och beskrivning av bromsen.
1061

Odling

Försök att uppdraga nejlikestånd till
träd
Anonym
1785, nov
FÖRSÖK, AT UPDRAGA NEGLICKE-STÅND
TIL TRÄD
Sekreterare Linnerhjelm lyckades av nejlikor i
buskform få fram stamträd med stora rikt blommande kronor. Dock frös ett bort och andra misssköttes under hans frånvaro.
1062

Djur

Anmärkningar i brev angående
sädesmasken

Blom, Carl M
1785, nov
ANMÄRKNINGAR I BREF ANGÅENDE
Gissler
SÄDESMASKEN
1785, nov
Likadana maskar som beskrevs i HushållningsANMÄRKNINGAR OM BJÖRN-MOSSA
Journalen i september, har visat sig på både rågBjörnmossa växer i stor mängd i norr. Vill man utoch kornsädet. Linné kallar dem skråpukar (Phalarota den gäller att plöja och harva och så gräs eller
ena granella). Beskrivning av några olika maskar.
skala bort mossan helt med rötterna.
Jag har insänt till Vetenskapsakademien en uppstoppad vit orrhöna, som jag fått. Sänder en ritning
1059
Arbetsmetod
av ett ovanligt format blad av björk, som växt vid
Anledning att bränna kol och tjära
Ornäs i Dalarna.
Anonym
1785, nov
1063
Nyttiga påfund
ANLEDNING, AT TILLIKA BRÄNNA KOL
OCH TJÄRA
Gagnande författningar
Anonym
1058

Anmärkningar om björnmossa

28

Växter

för allmogen och mindre förmögna lanthushållares Jordpäron kan mycket väl planteras i lerjord. Här
behov, bekvämlighet och med minsta kostnad. Pri- följer en noggrann beskrivning av hur jorden bör
förberedas. Jordpäron är nyttiga till varjehanda
set är en guldmedalj av 10 dukaters vikt.
mjöl, gryn även bröd och korv.
1014
Väder
Växter
Anmärkningar angående väderleken 1018

Om åkerogräs och i synnerhet hur
de till någon nytta kunna användas

för maj 1785
1015

Nyttiga påfund

Anonym
1785, juli
Örnsköld, P A
OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
1785, juli
ANWÄNDAS.
ANGÅENDE SOCKEN-MAGAZINER.
Det bör finnas regler för sockenmagasiners för- Beskrivning av ogräs och deras eventuella användning som botemedel.
valtning.
1) Ett magasinsråd av församlingens äldste, ej
1019
Arbetsmetod
bara ett par föreståndare.
2) När man skall utvidga sädesförrådet skall det Berättelse om fårskinns beredande
ske med avseende på folkmängden och inte på på ryska sättet till goda så kallade
hemmanstalet. Även fattigt folk behöver låna säd.
3) Att inte låna ut säd förrän man vet att det rysspälsar
Reinius, Israel
räcker till utsäde.
1785, juli
4) Säden skall vara rensad och torkad.
5) Ingen spannmål får utlånas utan full säkerhet BERÄTTELSE OM FÅRSKINNS
BEREDANDE PÅ RYSKA SÄTTET, TIL
i fastighet, guld, silver eller säker mans borgen.
6) Om överskott finnes kan säden säljas till GODA SÅ KALLADE RYSSPÄLSAR.
sockenbor för billigare pris än i närmaste köpstad. 1743 låg moldaviska husarer under vintern i ÖsterDen kassa man får på så sätt skall användas till nyt- botten. En av dem undervisade om hur man bereder fårskinn till mjuka pälsar.
tigheter i socknen.
1) Blöttes torkade hudar och skavdes hinnan på
1016
Hushållning insidan bort. Sedan tvättades ullen.
2) Gjordes en beta av salt, vatten och kornmjöl
Anmärkningar i lanthushållningen
till en tjock välling. Däri lades skinnen och ställdes
gjorda under anställda uppodlingar allt på bakugnen.
Anonym
3) Var afton och morgon togs skinnen upp och
lades tillbaks igen.
1785, juli
När skinnen legat i 14 dagar togs de upp och torANMÄRKNINGAR I LANDT-HUSHÅLLkades tills de voro skraptorra. Då veks de ihop och
NINGEN, GJORDE UNDER ANSTÄLDE
lades över natten.
UPODLINGAR, M M.
4) Nu var skinnen sega och man kunde töja och
Från en person som på 4 år betydligt förbättrat sin
gård trots att den varit illa belägen ifråga om åker dra dem åt olika håll. Sedan skavdes skinnen vita
på skinnarvidjan som sitter på väggen hos varje
och äng.
skinnare. Så var allt färdigt.
1017
Odling
1020
Folkmängd
Försök med jordpärons plantering

Angående sockenmagasiner

på lerjord
Hellström, L A
1785, juli
FÖRSÖK MED JORDPÄRONS PLANTERING
PÅ LERJORD.

Anmärkningar angående folkmängden

Anonym
1785, juli
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FOLKMÄNGDEN.
I början av 1784 var folkmängden i Åbo, Finlands
huvudstad, 9117 personer. Det föddes 290 barn,
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bland dem 43 oäkta. De dödas antal var 224.
95 barn under 10 år har dött. Folkökning med 66.
Under året gick fläckfeber, men med tidig bot
och ordentlig regime blev dödsfallen inte så
många. Staden försågs med tillräcklig och god
spannmål, visserligen till högt pris, men det förhindrade påföljder, som andra orter med sämre
spannmål fick lida.
Ett friskt, idogt, omtänksamt arbetshjon och en
växande ungdom sakna ej bärgning i Åbo.
1021

Märkliga händelser

Märkvärdiga händelser i naturen

Från Karlstad. Sen vår och dåligt med vatten i
älvarna, vilket varit till hinders för timmerflottningen.
Från Göteborg. God skörd på vårsädet, men helt
fel på höstsädet.
Från Inlands härad och Tjörn. Svåra angrepp av
en liten grårandig mask, som uppträder både på
åker och äng i stor mängd, 100 stycken på en kvadrataln.
Från Bohuslän. Våren kom sent men så hastigt,
att två vargar inte hann lämna Orust utan jagas av
befolkningen. Den ena är dödad.
Från Våmbs by vid Skövde. Blixtnedslag skadade ett par personer, när tre blixtar avlossades på en
gång.
Från Offerdal. Det händer sällan att tvillingar bli
gamla. Här i socknen leva dock ett 87-årigt par,
soldaten Nils Glad och pigan Ingeborg Nilsdotter.
De är friska men trötta av ålderdom och lida nöd i
den svåra tiden. Soldat Glad var med vid det mödosamma och föga lyckliga fälttåget till Norge
1718.

Anonym
1785, juli
MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
Skövde. Den 24 maj kom en skarp åskknall. Blixten hade 3 särskilda gnistor och slog ned i tre ekar,
som stod 300 steg från varandra. Under en av ekarna hade en lantman sökt skydd mot haglet. Hans
kläder var oskadda, men själv miste han sansen
och hade brännsår. Han åderläts och steg upp frisk.
En dräng strax intill miste hörseln för några tim- 1025
Nyttiga påfund
mar.
Offerdal. Här i socknen finns ett tvillingpar, som Om orsakerna till mossa på ängar,
är 87 år. De har god hälsa men är trötta av ålder- samt vilket sätt är det bästa och
dom. Mannen är en av de soldater som deltog i fält- minst kostsamma, att förekomma
tåget mot Norge 1718.

1051

Hushållning

Gagnande författningar i hushållningen
Örnsköld, Strandberg
1785, okt
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I
HUSHÅLLNINGEN
Det i Nyköpings stad inrättade arbetshuset gör
mycken nytta och hindrar många från tiggarstaven. Dock kommer till staden mycket tiggare från
landsbygden. Jag har framhållit för kyrkoherdarna
att de gör ett sammanskott i församlingarna för att
vid arbetshuset underhålla denna ohyra.
Protokoll från Stigtomta, där kyrkoherde
Strandberg vill inrätta en fond för tiggarnas underhåll vid en arbetsinrättning. Det är skrivet att var
socken skall försörja sina fattiga. I Bibeln står, sex
dagar skall du arbeta och den som inte arbetar skall

Anonym
1785, aug
OM ORSAKERNA TIL MOSSA PÅ ÄNGAR,
Anonym
SAMT HWILKET SÄTT ÄR DET BÄSTA
1785, juli
OCH MINST KOSTSAMMA, AT FÖREBERÖMLIGA GÄRNINGAR
KOMMA OCH UTROTA DEN SAMMA
Jungfru Magdalena Margareta Gram har testamen- Det rör sig om rödmossa, väggmossa eller timmerterat till en stipendiefond för teologie studerande i mossa och björnmossa. Deras tilltagande beror på
Lund.
stillastående vatten, mycket skog och skugga, mager äng, om gräset slås av för noga eller om ängen
1023
Väder blir trampad.
För att hämma mossväxten måste man tappa av
Anmärkningar angående väderleken
vattnet. Dessutom måste man röja träd och buskar,
för juni 1785
dock inte genom för mycket bränning. Gödsla
1024
Orter ängen genom att varje höst köra upp ett stycke, så
råg och gödsla. På våren sår man korn och höfrö.
Anmärkningar angående väderleken Den som ej vill göra sig så mycket besvär, kan unoch årsväxt
der ett par år låta ängen bli bete. Sot, kalk och aska
Anonym
är ett gott medel mot mossa.
1785, juli
Arbetsmetod
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK 1026
Anmärkningar angående skogsskötOCH ÅRSVÄXT.
Från Luleå. Kall vinter med säkra isar. Sen sådd seln
men skörden ser god ut.
Anonym

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och varupriser i landsorterna
Anonym
1785, okt
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH WARUPRISER I
LANDSORTERNA M M
Eksjö. God och riklig skörd, som dock förstörts av
långvarig väta under bärgningen. Den 27 september snöade det.
Söderköping. Missväxt på både vår och höstsäd.
Det föll en fots djup snö natten mellan 16 och 17
september. En olycklig händelse, som jag aldrig
upplevt tidigare.
Belöningar

Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1785, okt
UTDELTE BELÖNING AF KUNGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Ekonomihovmästaren Möller, fabrikör Häggman
och apotekare Schultz har insänt prover på tillverkning av harts och harpös. Möller vann.

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
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1052

1053

och utrota densamma

1022

heller inte äta. Församlingen gillade förslaget.
Pengar skall tas ur fattigkassan och genom
sammanskott.

1054

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1785, okt
FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING
38 böcker i octavo
1055

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1785
1056

Ekonomi

Förteckning över avkastningen av ett
i trettiosex års tid nyttjat tredingssäde

Spis för allmogen - Nr 1048
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skada. Får enen tillväxa ger den ämne till goda 1047
slöjdsaker med sin goda lukt. Den är dessutom en Om taktäckning
utmärkt läkeväxt.

Byggnation

med spånor i brist

av näver

1045

Matberedning

Ett beprövat sätt att konservera sill
från härsknad
Röök, Modeer
1785, okt
ET BEPRÖVAT SÄTT AT CONSERVERA
SILL FRÅN HÄRSKNAD
När silltunnan kommer från Göteborg gör man ett
sprund i den. Av kakelugnslera formar man en skål
runt sprundet och häller i kall saltlake. Då stiger
den gamla traniga saltlaken upp i skålen. Den saltlake som blir kvar i tunnan efter sillen ges med fördel till kreaturen. Hade man under kriget känt
denna metod hade man sparat många tunnor guld.
Härsken sill har en skadlig inverkan på människan.
Sillen härsknar fortast när den står i värme.
Tillägg vid föregående av Modeer.
Svensk sill blir ofta skämd, om den inte genom
vänner blir beställd och utvald. Sillen och fisken är
ofta dåligt saltad. Goda husmödrar brukar lägga
hampa och trassel ovanpå i tunnan för att suga upp
den traniga saltlaken. Det borde vara bättre tillsyn
av sill och andra fiskvaror då de kommer till Bron
eller Utlastningsstället. Sillsaltare skulle bli mera
varsamma, anser Modeer.
1046

Matberedning

Anonym
1785, okt
OM TAKTÄCKNING MED SPÅNOR, I BRIST
AF NÄFWER
I rikets södra provinser råder brist på näver. Man
har letat efter ersättningsmaterial. Man gör spånor
av barken som tas av gamla träd. Dessa spånor används sedan som näver. Man får dock vara noga, så
att alla springor täpps. Ovanpå lägges sedan torv.
Utdrag av ett handbrev, rörande föregående
täckningssätt.
Spånorna bilas av från toppen till en längd av
3/4 aln. De lägges med yxsidan uppåt.
1048

Byggnation

Ritning till en spis, vilken genom rör
ger nästan samma värme som en kakelugn
Nordencreutz Fred. Jac.
1785, okt
RITNING TIL EN SPIS, HWILKEN GENOM
RÖR GER NÄSTAN SAMMA WÄRME SOM
EN KAKELUGN, EGENTLIGEN AT NYTTJA
PÅ LANDET FÖR ALLMOGE OCH
TJENSTEFOLK
Ritning och beskrivning.

Sätt att bevara potatis över vintern

1049

Carnegie, James
1785, okt
SÄTT AT BEWARA POTATIS ÖFWER
WINTERN
Det är svårt att konservera potatis över vintern, då
man sällan har bra källare. Ett sätt är att gräva upp
endast varannan säng och täcka den ouppgrävda
med ris och ormbunkar. På våren grävs de upp och
den potatisen är bättre till sättpotatis än den som
legat i husen över vintern.
Man kan också passa på att ta bort stora stenar ur
potatisåkern. Man lägger fett i strängar, där man
vill att stenen skall spricka och lägger ved runt om
och över stenen. Man täcker med jord eller lera och
tänder veden. Det fungerar som en kolmila. När elden är utbrunnen kan man lätt med järnstänger
spräcka stenen.
Man kan ta tillvara de små plommonlika frukterna, som finns på potatisväxten. När de torkat
kan fröna sås. De ger inte mycken skörd de två första åren men sedan blir det bra sättpotatisar.

Ytterligare försök med stenpapper
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Arbetsmetod

Anonym
1785, okt
YTTERLIGARE FÖRSÖK MED
STEN-PAPPER
Försök med stenpapper i vatten och eld. Ett litet
hus med 12 gluggar var täckt med stenpapper. Ved
och spånor packades runt huset och antändes.
Pappret var kolnat, men satt kvar och träet under
var helt oskadat.
1050

Redskap

Förbättrad inrättning av kokkärl
Anonym
1785, okt
FÖRBÄTTRAD INRÄTTNING AF
KOK-KÄRIL
Friherre Gustaf Celsing anhåller att få tillverka
gjutjärnskärl vid Hällefors styckebruk. Han begärde frihetsår, som beviljades. Ingen får under den tiden tillverka liknande kärl.

1785, aug
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
SKOGSSKÖTSEL
Utdrag ur Blanckenburgisk Forstordning. Inga
unga träd fälls, onödiga skogsvägar får växa igen,
vindfällen tas först om hand, ingen boskap släpps
in förrän telningarna är stora, inga åkertäppor anläggs, tjänliga kolningsplatser utses, lövtäckt förbjudes, för att spara skog skall inte gärdsel
användas runt åkrarna, utan man gräver gravar.
Beskrivs kolning. En insekt eller skråpuke av tyskarna kallad holtswurm har skadat skogarna i Hannover och Braunschweig. Även Linné talar om den
i sin fauna. Skogens indelning i avverkningsklasser gäller fortfarande i Tyskland.
1027

Växter

Anmärkning vid Hushållnings-Journalen för april angående tranärter
Anonym
1785, aug
ANMÄRKNING WID HUSHÅLLNINGSJOURNALEN FÖR APRIL DETTA ÅR, SIDAN
372 ANGÅENDE TRANÄRTER
Jag har gjort försök med tranärter som foder, både
råa, kokta och bakade. Inga kreatur vill äta dem.
1028

segelleden både till Bottniska viken och till Uleåborg, för att få bekväm kommunikation.
1030

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt samt varupriser i landsorterna
Anonym
1785, aug
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT SAMT
WARUPRISER I LANDSORTERNA
Halmstad. Säden ser bra ut. Gräset är långt men
inte tjockt. Dåligt fiske. Trots stor älv och havsvik
bedrivs endast laxfiske i strömmen.
Öland. Biskörden dålig på grund av ombytlig
väderlek. Vårsäden ser bra ut. Mycket vatten i kärr
och mossar gör att de som inte skördat ännu har
svårigheter.

Byggnation

Ritning till en stenbro på pålade träkistor
Wiman, J A
1785, aug
RITNING TIL EN STEN-BRO PÅ PÅLADE
TRÄ-KISTOR
Ritning och beskrivning. Träpålarna kan bytas ut
mot stenpelare.
1029

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Berömliga gärningar

Berättelse om handelsmannen i
Uleåborgs stad, Johan Nylanders,
berömliga uppodlingar och förbättringar
Anonym
1785, aug
KORT BERÄTTELSE OM HANDELSMANNEN I ULEÅBORGS STAD HERR
JOHAN MATTSSON NYLANDERS
BERÖMLIGA UPODLINGAR OCH
FÖRBÄTTRINGAR
Nybygge och glasbruk i Ålhawa bys utmark. Syneinstrumenten redovisas. Nylander har låtit pejla

Stenbro - Nr 1028
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Småland. Säden ganska svag på grund av rot- de illa och gav ingen effekt. Ett billigare och bättre
medel är att koka rovolja med kalk och blanda i
mask och frost.
sönderhackad hampa. Detta medel används i Kina.
Karlstad. Priser vid Permässomarknad.
1031

Väder

1034

Matberedning

Anmärkningar angående väderleken Rön och försök att göra bröd av renmossa till de fattigas hjälp och
för juli 1785
understöd i dyr tid och hungersnöd
1032

Odling

Anställda försök och därav funna
rön till gräsväxtens befordran och
förkovran på åtskilliga slags ängsmark och det på ett minst kostsamt
men dock fördelaktigt sätt
Aureen, Eric Ad.
1785, sept
ANSTÄLDA FÖRSÖK OCH DÄRAF
FUNDNA RÖN, TIL GRÄSWÄXTENS
BEFORDRAN OCH FÖRKOFRANDE PÅ
ÅTSKILLG SLAGS ÄNGSMARK, OCH DET
PÅ ET MINST KOSTSAMT DOCK
FÖRDELAKTIGT SÄTT
Ängar är av två slag: hårdvall och sanka ängar.
Hårdvallsängen har grund matjord och vid torka
blir missväxt. Våta somrar blir missväxt på sanka
ängar. Bästa sättet att förkovra ängen är att göda
och bruka till åker. Alla kan inte det.
I stället kan man hugga barrskogen, då barren
förkväver gräset. Den late kan beså sin äng med ärter. Videbuskar, pil, sälg och jolster skall också
bort. Hasseln däremot göder med sina blad. Eken
bör avkvistas så högt upp att den inte stör gräsväxten. Den är nyttig till slöjd och virke och bör inte
utrotas. Alen skall stå kvar, då den göder.
De träd, som skall stå kvar, bör stå i allé i öster väster för att hindra middagssolens brännande.
Björken kvistas så högt att den duger till slöjdvirke
och toppen huggs av. Då kan gräset växa fritt. Då
får man det härligaste lövbrott. Ängarna slås för tidigt, så att de inte hinner fröa sig. Gödseln gör mer
nytta på ängen än på åkern.
1033

Nyttiga påfund

Om träs förvarande mot röta och
mask, i synnerhet under vatten
Anonym
1785, sept
OM TRÄDS FÖRWARANDE MOT RÖTA
OCH MASK, I SYNNERHET UNDER
VATTEN
Försök med olika fernissor, för att bevara trä och
skepp för mask. Flera var dyra och klibbade, lukta-
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Hesselius, J
1785, sept
RÖN OCH FÖRSÖK, ATT GÖRA BRÖD AF
RENMÅSSA, TIL DE FATTIGAS HJELP OCH
UNDERSTÖD, I DYR TID OCH
HUNGERSNÖD
Efter att ha läst kommersrådet Polhems beskrivning att framföda kreatur med renmossa, har tanken fallit mig in, att denna mossa kan vara nyttig
även för människor i dyrtid och hungersnöd. Jag
har gjort försök att baka av enbart mossmjöl, men
också blandat med säd. Detta bröd har vida överstigit barkbröd.
Jag har låtit rika och förnäma smaka på välling
kokt på mossa. Många har gillat det, men en del
har saknat sitt vetemjöl. Smaken är något bitter,
men ingen skada eller illabefinnande har märkts.
Mossan kokas, torkas och males. Sedan förfars
på vanligt sätt.
1035

Djur

Berättelse om ett synnerligt fågelfänge i Österbotten och Limingo
socken
Anonym
1785, sept
BERÄTTELSE OM ET SYNNERLIGT
FOGEL-FÄNGE I ÖSTERBOTTEN OCH
LIMINGO SOCKEN
Vid fiskens lek fäster man en tråd med en sticka i
änden på den första fisk man fångar. Den släpps
sedan och visar vägen till stimmet.
I Limingo träsk fångas sjöfågel genom att man
stänger med nät och driver fåglarna. De fångas och
männen biter nacken av dem. Männen som hela
dagar vadar i det kalla vattnet får ofta ont i bröstet.
1036

Arbetsmetod

Uppfinning av stenpapper
Nordenskjöld, O H
1785, sept
UPFINNING AF STENPAPPER
Detta papper duger till taktäckning och annan husbeklädning. Detta sparar trä.
Försök med ovannämnda papper.

Med det av amiralitetsmedicus Faxe uppfunna Påträffas folk som inte är mantalskrivna blir de utstenpappret har gjorts lyckade försök att bevisa visade.
dess godhet.
1040
Berömliga gärningar
1037
Märkliga händelser Glädjande gärningar
Märkvärdiga händelser i naturen
Anonym
Anonym
1785, sept
GLÄDJANDE GÄRNINGAR
1785, sept
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN Konungen gav 5000 riksdaler att användas till staEn orkan med stora hagel slog sönder och förstör- dens bästa.
de grödan i tre socknar i Hedemora landsförsam1041
Böcker
ling och i staden.
1038

Orter

Anmärkningar angående väderlek,
årsväxt i landsorterna
Såman, Arbin, Modeer
1785, sept
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I
LANDSORTERNA
Luleå. Ganska god skörd väntas. God höskörd.
Laxfisket svagt. Strömmingsfisket har inte börjat
än. Först blir det vårflod i våra älvar. När sedan
snön på fjället smälter sväller älvarna en gång till,
kallas fjällflod. I år skedde det på samma gång med
översvämningar som följd.
Kvickjock. Blid vinter. Lapparnas renhjordar
har haft gott bete.
Uppsala. Årsväxten frodig.
Tärna i Västmanland. Rågen helt förstörd av
mask.
Spånga-Kista. A M von Arbin sänder två maskar för identifiering. Han har funnit dem i vetet.
Det visade sig vara de Linné kallar Bombyces och
förvandlas till nattfjärilar. De söndergnager och
förstör mer än de äter.
1039

Nyttiga påfund

Författningar till lantbrukets nytta
Anonym
1785, sept
FÖRFATTNINGAR TIL LANDTBRUKETS
NYTTA
Från landet inflyttar allehanda sämre folk, som tär
på staden. Norrköpings magistrat har utfärdat en
kungörelse av följande innehåll: Man får inte utan
tillstånd antaga dagkarlar eller annat folk man inte
kan sysselsätta hela året. Man får inte hysa löst
folk, utan vid mantalskrivningen noga uppge alla
personer som vistas i huset. Bygg- och murmästare
skall uppge antalet timmermän, som de behöva.

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling samt manuskripter och ritningar
Patriotiska Sällskapet
1785, sept
FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING SAMT
MANUSCRIPTER OCH RITNINGAR
47 böcker i folio. 25 böcker i oktavo.
1042

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1785
1043

Odling

Om sädesråg
Angerstein, Joh.
1785, okt
OM SÄDES-RÅG
De som sådde gammal råg fick fin skörd, medan de
som nyttjade ny blev besvikna.
1044

Nyttiga påfund

Anmärkning om enträdens nytta till
skärgårdars vidmakthållande
Hesselius, Johan
1785, okt
ANMÄRKNING OM ENTRÄDENS NYTTA
TIL SKÄRGÅRDARS WID MAGT
HÅLLANDE
Detta träd trivs överallt. Utav vanskötsel blir de
dock ofta buskar, trampade av kreatur, avhuggna
och brända. De som stå i tjock gran- eller tallskog
växer aldrig till någon tjocklek. De putsas aldrig
och huggs ofta när de nått en längd som passar för
en gärdsgårdsstör. Våra förfäder planterade enbuskar i sina gärdsgårdar. Dessa behövde aldrig lagas
och stod emot den svåraste storm. Tall och gran
skulle ge för mycket skugga om de planterades i
gärdesgården och den intilliggande åkern skulle ta

25

Småland. Säden ganska svag på grund av rot- de illa och gav ingen effekt. Ett billigare och bättre
medel är att koka rovolja med kalk och blanda i
mask och frost.
sönderhackad hampa. Detta medel används i Kina.
Karlstad. Priser vid Permässomarknad.
1031

Väder

1034

Matberedning

Anmärkningar angående väderleken Rön och försök att göra bröd av renmossa till de fattigas hjälp och
för juli 1785
understöd i dyr tid och hungersnöd
1032

Odling

Anställda försök och därav funna
rön till gräsväxtens befordran och
förkovran på åtskilliga slags ängsmark och det på ett minst kostsamt
men dock fördelaktigt sätt
Aureen, Eric Ad.
1785, sept
ANSTÄLDA FÖRSÖK OCH DÄRAF
FUNDNA RÖN, TIL GRÄSWÄXTENS
BEFORDRAN OCH FÖRKOFRANDE PÅ
ÅTSKILLG SLAGS ÄNGSMARK, OCH DET
PÅ ET MINST KOSTSAMT DOCK
FÖRDELAKTIGT SÄTT
Ängar är av två slag: hårdvall och sanka ängar.
Hårdvallsängen har grund matjord och vid torka
blir missväxt. Våta somrar blir missväxt på sanka
ängar. Bästa sättet att förkovra ängen är att göda
och bruka till åker. Alla kan inte det.
I stället kan man hugga barrskogen, då barren
förkväver gräset. Den late kan beså sin äng med ärter. Videbuskar, pil, sälg och jolster skall också
bort. Hasseln däremot göder med sina blad. Eken
bör avkvistas så högt upp att den inte stör gräsväxten. Den är nyttig till slöjd och virke och bör inte
utrotas. Alen skall stå kvar, då den göder.
De träd, som skall stå kvar, bör stå i allé i öster väster för att hindra middagssolens brännande.
Björken kvistas så högt att den duger till slöjdvirke
och toppen huggs av. Då kan gräset växa fritt. Då
får man det härligaste lövbrott. Ängarna slås för tidigt, så att de inte hinner fröa sig. Gödseln gör mer
nytta på ängen än på åkern.
1033

Nyttiga påfund

Om träs förvarande mot röta och
mask, i synnerhet under vatten
Anonym
1785, sept
OM TRÄDS FÖRWARANDE MOT RÖTA
OCH MASK, I SYNNERHET UNDER
VATTEN
Försök med olika fernissor, för att bevara trä och
skepp för mask. Flera var dyra och klibbade, lukta-
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Hesselius, J
1785, sept
RÖN OCH FÖRSÖK, ATT GÖRA BRÖD AF
RENMÅSSA, TIL DE FATTIGAS HJELP OCH
UNDERSTÖD, I DYR TID OCH
HUNGERSNÖD
Efter att ha läst kommersrådet Polhems beskrivning att framföda kreatur med renmossa, har tanken fallit mig in, att denna mossa kan vara nyttig
även för människor i dyrtid och hungersnöd. Jag
har gjort försök att baka av enbart mossmjöl, men
också blandat med säd. Detta bröd har vida överstigit barkbröd.
Jag har låtit rika och förnäma smaka på välling
kokt på mossa. Många har gillat det, men en del
har saknat sitt vetemjöl. Smaken är något bitter,
men ingen skada eller illabefinnande har märkts.
Mossan kokas, torkas och males. Sedan förfars
på vanligt sätt.
1035

Djur

Berättelse om ett synnerligt fågelfänge i Österbotten och Limingo
socken
Anonym
1785, sept
BERÄTTELSE OM ET SYNNERLIGT
FOGEL-FÄNGE I ÖSTERBOTTEN OCH
LIMINGO SOCKEN
Vid fiskens lek fäster man en tråd med en sticka i
änden på den första fisk man fångar. Den släpps
sedan och visar vägen till stimmet.
I Limingo träsk fångas sjöfågel genom att man
stänger med nät och driver fåglarna. De fångas och
männen biter nacken av dem. Männen som hela
dagar vadar i det kalla vattnet får ofta ont i bröstet.
1036

Arbetsmetod

Uppfinning av stenpapper
Nordenskjöld, O H
1785, sept
UPFINNING AF STENPAPPER
Detta papper duger till taktäckning och annan husbeklädning. Detta sparar trä.
Försök med ovannämnda papper.

Med det av amiralitetsmedicus Faxe uppfunna Påträffas folk som inte är mantalskrivna blir de utstenpappret har gjorts lyckade försök att bevisa visade.
dess godhet.
1040
Berömliga gärningar
1037
Märkliga händelser Glädjande gärningar
Märkvärdiga händelser i naturen
Anonym
Anonym
1785, sept
GLÄDJANDE GÄRNINGAR
1785, sept
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN Konungen gav 5000 riksdaler att användas till staEn orkan med stora hagel slog sönder och förstör- dens bästa.
de grödan i tre socknar i Hedemora landsförsam1041
Böcker
ling och i staden.
1038

Orter

Anmärkningar angående väderlek,
årsväxt i landsorterna
Såman, Arbin, Modeer
1785, sept
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I
LANDSORTERNA
Luleå. Ganska god skörd väntas. God höskörd.
Laxfisket svagt. Strömmingsfisket har inte börjat
än. Först blir det vårflod i våra älvar. När sedan
snön på fjället smälter sväller älvarna en gång till,
kallas fjällflod. I år skedde det på samma gång med
översvämningar som följd.
Kvickjock. Blid vinter. Lapparnas renhjordar
har haft gott bete.
Uppsala. Årsväxten frodig.
Tärna i Västmanland. Rågen helt förstörd av
mask.
Spånga-Kista. A M von Arbin sänder två maskar för identifiering. Han har funnit dem i vetet.
Det visade sig vara de Linné kallar Bombyces och
förvandlas till nattfjärilar. De söndergnager och
förstör mer än de äter.
1039

Nyttiga påfund

Författningar till lantbrukets nytta
Anonym
1785, sept
FÖRFATTNINGAR TIL LANDTBRUKETS
NYTTA
Från landet inflyttar allehanda sämre folk, som tär
på staden. Norrköpings magistrat har utfärdat en
kungörelse av följande innehåll: Man får inte utan
tillstånd antaga dagkarlar eller annat folk man inte
kan sysselsätta hela året. Man får inte hysa löst
folk, utan vid mantalskrivningen noga uppge alla
personer som vistas i huset. Bygg- och murmästare
skall uppge antalet timmermän, som de behöva.

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling samt manuskripter och ritningar
Patriotiska Sällskapet
1785, sept
FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING SAMT
MANUSCRIPTER OCH RITNINGAR
47 böcker i folio. 25 böcker i oktavo.
1042

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1785
1043

Odling

Om sädesråg
Angerstein, Joh.
1785, okt
OM SÄDES-RÅG
De som sådde gammal råg fick fin skörd, medan de
som nyttjade ny blev besvikna.
1044

Nyttiga påfund

Anmärkning om enträdens nytta till
skärgårdars vidmakthållande
Hesselius, Johan
1785, okt
ANMÄRKNING OM ENTRÄDENS NYTTA
TIL SKÄRGÅRDARS WID MAGT
HÅLLANDE
Detta träd trivs överallt. Utav vanskötsel blir de
dock ofta buskar, trampade av kreatur, avhuggna
och brända. De som stå i tjock gran- eller tallskog
växer aldrig till någon tjocklek. De putsas aldrig
och huggs ofta när de nått en längd som passar för
en gärdsgårdsstör. Våra förfäder planterade enbuskar i sina gärdsgårdar. Dessa behövde aldrig lagas
och stod emot den svåraste storm. Tall och gran
skulle ge för mycket skugga om de planterades i
gärdesgården och den intilliggande åkern skulle ta
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skada. Får enen tillväxa ger den ämne till goda 1047
slöjdsaker med sin goda lukt. Den är dessutom en Om taktäckning
utmärkt läkeväxt.

Byggnation

med spånor i brist

av näver

1045

Matberedning

Ett beprövat sätt att konservera sill
från härsknad
Röök, Modeer
1785, okt
ET BEPRÖVAT SÄTT AT CONSERVERA
SILL FRÅN HÄRSKNAD
När silltunnan kommer från Göteborg gör man ett
sprund i den. Av kakelugnslera formar man en skål
runt sprundet och häller i kall saltlake. Då stiger
den gamla traniga saltlaken upp i skålen. Den saltlake som blir kvar i tunnan efter sillen ges med fördel till kreaturen. Hade man under kriget känt
denna metod hade man sparat många tunnor guld.
Härsken sill har en skadlig inverkan på människan.
Sillen härsknar fortast när den står i värme.
Tillägg vid föregående av Modeer.
Svensk sill blir ofta skämd, om den inte genom
vänner blir beställd och utvald. Sillen och fisken är
ofta dåligt saltad. Goda husmödrar brukar lägga
hampa och trassel ovanpå i tunnan för att suga upp
den traniga saltlaken. Det borde vara bättre tillsyn
av sill och andra fiskvaror då de kommer till Bron
eller Utlastningsstället. Sillsaltare skulle bli mera
varsamma, anser Modeer.
1046

Matberedning

Anonym
1785, okt
OM TAKTÄCKNING MED SPÅNOR, I BRIST
AF NÄFWER
I rikets södra provinser råder brist på näver. Man
har letat efter ersättningsmaterial. Man gör spånor
av barken som tas av gamla träd. Dessa spånor används sedan som näver. Man får dock vara noga, så
att alla springor täpps. Ovanpå lägges sedan torv.
Utdrag av ett handbrev, rörande föregående
täckningssätt.
Spånorna bilas av från toppen till en längd av
3/4 aln. De lägges med yxsidan uppåt.
1048

Byggnation

Ritning till en spis, vilken genom rör
ger nästan samma värme som en kakelugn
Nordencreutz Fred. Jac.
1785, okt
RITNING TIL EN SPIS, HWILKEN GENOM
RÖR GER NÄSTAN SAMMA WÄRME SOM
EN KAKELUGN, EGENTLIGEN AT NYTTJA
PÅ LANDET FÖR ALLMOGE OCH
TJENSTEFOLK
Ritning och beskrivning.

Sätt att bevara potatis över vintern

1049

Carnegie, James
1785, okt
SÄTT AT BEWARA POTATIS ÖFWER
WINTERN
Det är svårt att konservera potatis över vintern, då
man sällan har bra källare. Ett sätt är att gräva upp
endast varannan säng och täcka den ouppgrävda
med ris och ormbunkar. På våren grävs de upp och
den potatisen är bättre till sättpotatis än den som
legat i husen över vintern.
Man kan också passa på att ta bort stora stenar ur
potatisåkern. Man lägger fett i strängar, där man
vill att stenen skall spricka och lägger ved runt om
och över stenen. Man täcker med jord eller lera och
tänder veden. Det fungerar som en kolmila. När elden är utbrunnen kan man lätt med järnstänger
spräcka stenen.
Man kan ta tillvara de små plommonlika frukterna, som finns på potatisväxten. När de torkat
kan fröna sås. De ger inte mycken skörd de två första åren men sedan blir det bra sättpotatisar.

Ytterligare försök med stenpapper
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Arbetsmetod

Anonym
1785, okt
YTTERLIGARE FÖRSÖK MED
STEN-PAPPER
Försök med stenpapper i vatten och eld. Ett litet
hus med 12 gluggar var täckt med stenpapper. Ved
och spånor packades runt huset och antändes.
Pappret var kolnat, men satt kvar och träet under
var helt oskadat.
1050

Redskap

Förbättrad inrättning av kokkärl
Anonym
1785, okt
FÖRBÄTTRAD INRÄTTNING AF
KOK-KÄRIL
Friherre Gustaf Celsing anhåller att få tillverka
gjutjärnskärl vid Hällefors styckebruk. Han begärde frihetsår, som beviljades. Ingen får under den tiden tillverka liknande kärl.

1785, aug
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
SKOGSSKÖTSEL
Utdrag ur Blanckenburgisk Forstordning. Inga
unga träd fälls, onödiga skogsvägar får växa igen,
vindfällen tas först om hand, ingen boskap släpps
in förrän telningarna är stora, inga åkertäppor anläggs, tjänliga kolningsplatser utses, lövtäckt förbjudes, för att spara skog skall inte gärdsel
användas runt åkrarna, utan man gräver gravar.
Beskrivs kolning. En insekt eller skråpuke av tyskarna kallad holtswurm har skadat skogarna i Hannover och Braunschweig. Även Linné talar om den
i sin fauna. Skogens indelning i avverkningsklasser gäller fortfarande i Tyskland.
1027

Växter

Anmärkning vid Hushållnings-Journalen för april angående tranärter
Anonym
1785, aug
ANMÄRKNING WID HUSHÅLLNINGSJOURNALEN FÖR APRIL DETTA ÅR, SIDAN
372 ANGÅENDE TRANÄRTER
Jag har gjort försök med tranärter som foder, både
råa, kokta och bakade. Inga kreatur vill äta dem.
1028

segelleden både till Bottniska viken och till Uleåborg, för att få bekväm kommunikation.
1030

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt samt varupriser i landsorterna
Anonym
1785, aug
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT SAMT
WARUPRISER I LANDSORTERNA
Halmstad. Säden ser bra ut. Gräset är långt men
inte tjockt. Dåligt fiske. Trots stor älv och havsvik
bedrivs endast laxfiske i strömmen.
Öland. Biskörden dålig på grund av ombytlig
väderlek. Vårsäden ser bra ut. Mycket vatten i kärr
och mossar gör att de som inte skördat ännu har
svårigheter.

Byggnation

Ritning till en stenbro på pålade träkistor
Wiman, J A
1785, aug
RITNING TIL EN STEN-BRO PÅ PÅLADE
TRÄ-KISTOR
Ritning och beskrivning. Träpålarna kan bytas ut
mot stenpelare.
1029

Berömliga gärningar

Berättelse om handelsmannen i
Uleåborgs stad, Johan Nylanders,
berömliga uppodlingar och förbättringar
Anonym
1785, aug
KORT BERÄTTELSE OM HANDELSMANNEN I ULEÅBORGS STAD HERR
JOHAN MATTSSON NYLANDERS
BERÖMLIGA UPODLINGAR OCH
FÖRBÄTTRINGAR
Nybygge och glasbruk i Ålhawa bys utmark. Syneinstrumenten redovisas. Nylander har låtit pejla

Stenbro - Nr 1028
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bland dem 43 oäkta. De dödas antal var 224.
95 barn under 10 år har dött. Folkökning med 66.
Under året gick fläckfeber, men med tidig bot
och ordentlig regime blev dödsfallen inte så
många. Staden försågs med tillräcklig och god
spannmål, visserligen till högt pris, men det förhindrade påföljder, som andra orter med sämre
spannmål fick lida.
Ett friskt, idogt, omtänksamt arbetshjon och en
växande ungdom sakna ej bärgning i Åbo.
1021

Märkliga händelser

Märkvärdiga händelser i naturen

Från Karlstad. Sen vår och dåligt med vatten i
älvarna, vilket varit till hinders för timmerflottningen.
Från Göteborg. God skörd på vårsädet, men helt
fel på höstsädet.
Från Inlands härad och Tjörn. Svåra angrepp av
en liten grårandig mask, som uppträder både på
åker och äng i stor mängd, 100 stycken på en kvadrataln.
Från Bohuslän. Våren kom sent men så hastigt,
att två vargar inte hann lämna Orust utan jagas av
befolkningen. Den ena är dödad.
Från Våmbs by vid Skövde. Blixtnedslag skadade ett par personer, när tre blixtar avlossades på en
gång.
Från Offerdal. Det händer sällan att tvillingar bli
gamla. Här i socknen leva dock ett 87-årigt par,
soldaten Nils Glad och pigan Ingeborg Nilsdotter.
De är friska men trötta av ålderdom och lida nöd i
den svåra tiden. Soldat Glad var med vid det mödosamma och föga lyckliga fälttåget till Norge
1718.

Anonym
1785, juli
MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
Skövde. Den 24 maj kom en skarp åskknall. Blixten hade 3 särskilda gnistor och slog ned i tre ekar,
som stod 300 steg från varandra. Under en av ekarna hade en lantman sökt skydd mot haglet. Hans
kläder var oskadda, men själv miste han sansen
och hade brännsår. Han åderläts och steg upp frisk.
En dräng strax intill miste hörseln för några tim- 1025
Nyttiga påfund
mar.
Offerdal. Här i socknen finns ett tvillingpar, som Om orsakerna till mossa på ängar,
är 87 år. De har god hälsa men är trötta av ålder- samt vilket sätt är det bästa och
dom. Mannen är en av de soldater som deltog i fält- minst kostsamma, att förekomma
tåget mot Norge 1718.

1051

Hushållning

Gagnande författningar i hushållningen
Örnsköld, Strandberg
1785, okt
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I
HUSHÅLLNINGEN
Det i Nyköpings stad inrättade arbetshuset gör
mycken nytta och hindrar många från tiggarstaven. Dock kommer till staden mycket tiggare från
landsbygden. Jag har framhållit för kyrkoherdarna
att de gör ett sammanskott i församlingarna för att
vid arbetshuset underhålla denna ohyra.
Protokoll från Stigtomta, där kyrkoherde
Strandberg vill inrätta en fond för tiggarnas underhåll vid en arbetsinrättning. Det är skrivet att var
socken skall försörja sina fattiga. I Bibeln står, sex
dagar skall du arbeta och den som inte arbetar skall

Anonym
1785, aug
OM ORSAKERNA TIL MOSSA PÅ ÄNGAR,
Anonym
SAMT HWILKET SÄTT ÄR DET BÄSTA
1785, juli
OCH MINST KOSTSAMMA, AT FÖREBERÖMLIGA GÄRNINGAR
KOMMA OCH UTROTA DEN SAMMA
Jungfru Magdalena Margareta Gram har testamen- Det rör sig om rödmossa, väggmossa eller timmerterat till en stipendiefond för teologie studerande i mossa och björnmossa. Deras tilltagande beror på
Lund.
stillastående vatten, mycket skog och skugga, mager äng, om gräset slås av för noga eller om ängen
1023
Väder blir trampad.
För att hämma mossväxten måste man tappa av
Anmärkningar angående väderleken
vattnet. Dessutom måste man röja träd och buskar,
för juni 1785
dock inte genom för mycket bränning. Gödsla
1024
Orter ängen genom att varje höst köra upp ett stycke, så
råg och gödsla. På våren sår man korn och höfrö.
Anmärkningar angående väderleken Den som ej vill göra sig så mycket besvär, kan unoch årsväxt
der ett par år låta ängen bli bete. Sot, kalk och aska
Anonym
är ett gott medel mot mossa.
1785, juli
Arbetsmetod
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK 1026
Anmärkningar angående skogsskötOCH ÅRSVÄXT.
Från Luleå. Kall vinter med säkra isar. Sen sådd seln
men skörden ser god ut.
Anonym

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och varupriser i landsorterna
Anonym
1785, okt
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH WARUPRISER I
LANDSORTERNA M M
Eksjö. God och riklig skörd, som dock förstörts av
långvarig väta under bärgningen. Den 27 september snöade det.
Söderköping. Missväxt på både vår och höstsäd.
Det föll en fots djup snö natten mellan 16 och 17
september. En olycklig händelse, som jag aldrig
upplevt tidigare.
Belöningar

Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1785, okt
UTDELTE BELÖNING AF KUNGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Ekonomihovmästaren Möller, fabrikör Häggman
och apotekare Schultz har insänt prover på tillverkning av harts och harpös. Möller vann.

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
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1052

1053

och utrota densamma

1022

heller inte äta. Församlingen gillade förslaget.
Pengar skall tas ur fattigkassan och genom
sammanskott.

1054
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1785, okt
FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING
38 böcker i octavo
1055

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1785
1056

Ekonomi

Förteckning över avkastningen av ett
i trettiosex års tid nyttjat tredingssäde

Spis för allmogen - Nr 1048
27

Blix, M
1785, nov
FÖRTECKNING ÖFWER AFKASTNINGEN
AF ETT I TRETTIOSEX ÅRS TID NYTTJAT
TREDINGS-SÄDE
Kanslirådet af Sillén har jämfört tredingssäde med
tvåsäde och funnit att jorden måste vila oftare än
vart tredje år.
Redovisas avkastningen från Överby säteri i
Stockholm, där major von Tork i all sin tid nyttjat
tredingssäde. Tiden är 1749-1784. I en anmärkning säger Blix, att han inte kan se att tredingssäde
avmattar jorden.
1057

Odling

Om majs och turkiskt vete
Modeer
1785, nov
OM MAJS ELLER TURKISKT HWETE
Detta är det värdefullaste sädesslag i världen och
borde kunna trivas åtminstone i de södra provinserna. Turkiskt vete kommer från Ostindien, men
odlas även i Sydamerika. Linné kallar det Zeamajs. Axen blir stora och innehåller 2000 korn.
Växten innehåller en saft lik honung. De omogna
kornen används som ärter och de mogna mals till
mjöl.
Tillägg till förgående av Modeer.
För trettio år sedan fick jag några korn turkiskt
vete och en skorpa bakad med detta mjöl. Fröna
växte bra och gav flera mogna ax. Skorpan förändras inte. Endast avtar i storlek på grund av alla
som vill smaka. Växten borde trivas hos oss. Bör
planteras ungefär som tobak. Behöver inte tröskas.
Halmen ges till hästar. Askan blandad med terpentin botar huvudvärk.

Man hugger tall, ju längre ned dess fetare, helst i
tilltagande måne. Även rötter och stubbar är lämpliga. Veden barkas och torkas. Man gräver gropen i
en backe. Botten läggs med granbark. En sådan
grop kunde muras av tegel. Från gropen sitter en
tratt, där tjäran kan rinna ut. Veden läggs på och
allt täcks med torv. Milan brinner 4-5 dagar.
1060

Redskap

Uppfinning av en låsinrättning varmed tunga vagnar och åkdon kan
bromsas
Johansson, Anders
1785, nov
UPFINNING AF EN LÅS-INRÄTTNING,
HWARMED TUNGA WAGNAR OCH
ÅKDON KUNNA FÖRESES, DÅ DE GÅ
UTFÖRE BACKAR
Ritning och beskrivning av bromsen.
1061

Odling

Försök att uppdraga nejlikestånd till
träd
Anonym
1785, nov
FÖRSÖK, AT UPDRAGA NEGLICKE-STÅND
TIL TRÄD
Sekreterare Linnerhjelm lyckades av nejlikor i
buskform få fram stamträd med stora rikt blommande kronor. Dock frös ett bort och andra misssköttes under hans frånvaro.
1062

Djur

Anmärkningar i brev angående
sädesmasken

Blom, Carl M
1785, nov
ANMÄRKNINGAR I BREF ANGÅENDE
Gissler
SÄDESMASKEN
1785, nov
Likadana maskar som beskrevs i HushållningsANMÄRKNINGAR OM BJÖRN-MOSSA
Journalen i september, har visat sig på både rågBjörnmossa växer i stor mängd i norr. Vill man utoch kornsädet. Linné kallar dem skråpukar (Phalarota den gäller att plöja och harva och så gräs eller
ena granella). Beskrivning av några olika maskar.
skala bort mossan helt med rötterna.
Jag har insänt till Vetenskapsakademien en uppstoppad vit orrhöna, som jag fått. Sänder en ritning
1059
Arbetsmetod
av ett ovanligt format blad av björk, som växt vid
Anledning att bränna kol och tjära
Ornäs i Dalarna.
Anonym
1785, nov
1063
Nyttiga påfund
ANLEDNING, AT TILLIKA BRÄNNA KOL
OCH TJÄRA
Gagnande författningar
Anonym
1058

Anmärkningar om björnmossa
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Växter

för allmogen och mindre förmögna lanthushållares Jordpäron kan mycket väl planteras i lerjord. Här
behov, bekvämlighet och med minsta kostnad. Pri- följer en noggrann beskrivning av hur jorden bör
förberedas. Jordpäron är nyttiga till varjehanda
set är en guldmedalj av 10 dukaters vikt.
mjöl, gryn även bröd och korv.
1014
Väder
Växter
Anmärkningar angående väderleken 1018

Om åkerogräs och i synnerhet hur
de till någon nytta kunna användas

för maj 1785
1015

Nyttiga påfund

Anonym
1785, juli
Örnsköld, P A
OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
1785, juli
ANWÄNDAS.
ANGÅENDE SOCKEN-MAGAZINER.
Det bör finnas regler för sockenmagasiners för- Beskrivning av ogräs och deras eventuella användning som botemedel.
valtning.
1) Ett magasinsråd av församlingens äldste, ej
1019
Arbetsmetod
bara ett par föreståndare.
2) När man skall utvidga sädesförrådet skall det Berättelse om fårskinns beredande
ske med avseende på folkmängden och inte på på ryska sättet till goda så kallade
hemmanstalet. Även fattigt folk behöver låna säd.
3) Att inte låna ut säd förrän man vet att det rysspälsar
Reinius, Israel
räcker till utsäde.
1785, juli
4) Säden skall vara rensad och torkad.
5) Ingen spannmål får utlånas utan full säkerhet BERÄTTELSE OM FÅRSKINNS
BEREDANDE PÅ RYSKA SÄTTET, TIL
i fastighet, guld, silver eller säker mans borgen.
6) Om överskott finnes kan säden säljas till GODA SÅ KALLADE RYSSPÄLSAR.
sockenbor för billigare pris än i närmaste köpstad. 1743 låg moldaviska husarer under vintern i ÖsterDen kassa man får på så sätt skall användas till nyt- botten. En av dem undervisade om hur man bereder fårskinn till mjuka pälsar.
tigheter i socknen.
1) Blöttes torkade hudar och skavdes hinnan på
1016
Hushållning insidan bort. Sedan tvättades ullen.
2) Gjordes en beta av salt, vatten och kornmjöl
Anmärkningar i lanthushållningen
till en tjock välling. Däri lades skinnen och ställdes
gjorda under anställda uppodlingar allt på bakugnen.
Anonym
3) Var afton och morgon togs skinnen upp och
lades tillbaks igen.
1785, juli
När skinnen legat i 14 dagar togs de upp och torANMÄRKNINGAR I LANDT-HUSHÅLLkades tills de voro skraptorra. Då veks de ihop och
NINGEN, GJORDE UNDER ANSTÄLDE
lades över natten.
UPODLINGAR, M M.
4) Nu var skinnen sega och man kunde töja och
Från en person som på 4 år betydligt förbättrat sin
gård trots att den varit illa belägen ifråga om åker dra dem åt olika håll. Sedan skavdes skinnen vita
på skinnarvidjan som sitter på väggen hos varje
och äng.
skinnare. Så var allt färdigt.
1017
Odling
1020
Folkmängd
Försök med jordpärons plantering

Angående sockenmagasiner

på lerjord
Hellström, L A
1785, juli
FÖRSÖK MED JORDPÄRONS PLANTERING
PÅ LERJORD.

Anmärkningar angående folkmängden

Anonym
1785, juli
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FOLKMÄNGDEN.
I början av 1784 var folkmängden i Åbo, Finlands
huvudstad, 9117 personer. Det föddes 290 barn,
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1010

Arbetsmetod

Beskrivning hur carduspapper
sammanklistras till tapeter
Svartz Olof
1785,juni
BESKRIFNING, HURU CARDUS-PAPPER
SAMMANKLISTRAS, AT TAPETER DÄRAF
FÅ UTSEENDE OCH STYRKA SÅSOM DEN
FINASTE WÄF. AF FRAMLEDNE
FABRIQUEUREN HERR OLOF SVARTZ I
NORRKÖPING.
En artikel av framlidne fabrikören herr Olof Svartz
i Norrköping om hur man sätter upp tapeter och de
redskap man behöver.
1011

Ekonomi

Anmärkningar angående handeln

Sädesaxens avskärande Nr 1007
1785, juni
OM BRUKET ELLER NYTTAN AF HÅ
ELLER HAYFISKEN.
Hå finns vid Bohus-och Hallandskusten, men används inte som matfisk. Ett recept på tillagning:
Flå den som en ål. Man sköljer tills inget lödder
finns kvar. Kokar och saltar. Smörsås, pepparrot,
senap eller citron är goda tillbehör.
Hayfisken föder levande ungar, ofta två. Honans
äggstock är stor som en fågels och där äggen växer
allt sedan de blivit befröade av hannen.
1009

Om åkerogräs och dess nytta

Växter

Anonym
1785,juni
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL M.
M.
Christinestad driver utrikeshandel med skeppsparter utredde från Stockholm. Inrikeshandel från
Stockholm och Göteborg. Exporterna för 1784 i
vikt och mängd. Sjöfolkets antal.
I Göteborg höll Ostindiska Kompaniet auktion
den 15 april på te och sidentyger samt skadat och
defekt porslin.
1012

Berömliga gärningar

Berömliga uppodlingar
Leijel, Nordenberg
1785,juni
BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.
Baron von Siegrots odling.
Kyrkoherde Walbergs odling och vård av sjuka.
Patron Johan Rimners förbättringar och uppodlingar vid Loviseholms järnbruk och säteri.
Nästa ägare till bruket baron von Cahman för utvidgning av manufakturen.
Patron Johan Rimner anlade sillsalteri, trankokeri, mjölkvarn, stengärdesgård, ladubyggnad och
anställde dikning.

Anonym
1013
Belöningar
1785, juni
Uppgift till besvarande mot belöOM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET
ningar
HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA
Patriotiska Sällskapet
ANWÄNDAS.
Beskrivning av ett stort antal ogräs och dess an- 1785, juni
UPGIFT TIL BESWARANDE MOT
vändning som botemedel.
BELÖNING.
Kungl. Majt har med omtanke om lantmännen
uppdragit åt Patr. Sällskapet att utlysa en tävling
om bästa sättet att bygga sädesrior och torkugnar
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Låsanordning så att tunga vagnar kan bromsas - Nr 1060
29

1785, nov
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR
Anläggandet av en stapelstad på Rastön i Närpes
socken. Villkoren är följande: Stadens byggnader,
gator och torg kommer att byggas efter Kungl.
Maj:ts plan och grundritning. Staden får ingen
åkermark, med undantag för betesmark, plantager
och vedfång. Nödvändig strand för skeppsvarv
och andra oumbärliga inrättningar. Varje innevånare i staden skall ha rätt att fritt utöva in- och utrikes handel, skeppsfart, fiskeri, fabrik och
hantverk. De får 20 frihetsår från alla utskylder.
Staden skall välja en ordningsman, som skall
handha alla ärenden, som har med sjöfart och polis
att göra. Staden sorterar under landsförsamlingen
tills de hinner bygga egen kyrka.
Kungl. Maj:t har förklarat att en frihamn anläggs på ön St Barthelemy i Västindien under
namn av Porto Franco. Vem som helst får verka där
med full religionsfrihet och övriga fri- och rättigheter. Personer, som är på flykt på grund av skulder
får stanna där i 10 år oberoende varifrån de komma.
1064

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt m.m. i landsorterna
Anonym
1785, nov
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M M I
LANDSORTERNA
För fjärde sommaren är Åreskutan täckt av snö.
Grannskapet till ett fjäll är besvärligt. Förutom den
snö som faller på sommaren ligger snö kvar sedan
skapelsen tid och ger ett kallt klimat.
Våra teckentydare spådde god skörd, eftersom
stjärnorna Husbonden (Venus) och Drängen (Jupiter) hade ställningen, att Husbonden går efter
Drängen. Underligt är att då alla jordens folk skåda
samma stjärnor borde ingen missväxt finnas någonstans.
Laxfångsten har varit klen, medan strömmingen
gått till. Rödsot och rötfeber har dödat många i
sommar. Koppargruvan vid Åreskutan ser lovande
ut.
Frösön. Ett stor urväder kom i slutet av september. Snön ligger fortfarande en aln djup och man
får sopa snön av skylarna innan de förs in. Jordfrukterna står ännu i jorden. Höskörden var någorlunda, men nu måste man redan ha djuren inne och
oroar sig för våren. Priset på djur är lågt och inga
köpare finns. Det är brist på jäst att baka rågbröd
av. Kornbröd tillreds utan jäst. Skogsfågel är sällsynt.

30

Halmstad. Storm i slutet av oktober gjorde att
många fartyg förliste.
Jag vet inte om sillfisket är av godo. Härifrån
vandrar unga för att tjäna en slant. De far illa,
skämmer sina kläder och kommer tillbaks med
sjukdomar.
1065

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1785, nov
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, trädplantering, stenbyggnad och
biskötsel. Anna Eriksdotter hos inspektor Bök i
Bro socken, Uppsala län för lång och trogen tjänst.
Ingen belöning för uppodling av obrukad mark
om inte sockenstämmobeviset är utfärdat. Belöning nekas inte den som gjort rotfruktsodlingar på
obrukad mark. Hedersbelöning till den som drar
upp 25 fruktträd till 8 års växt. Den som utökat sin
ladugård med en tredjedel. Den som gjort betesmark av utmarker med gott vatten. Även konster
och slöjder skall uppmuntras.
1066

Kungörelser

Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska
Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1785, nov
UTSATT BELÖNING AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
20 dukater till den som svarar på frågan: Kan man
hoppas att svenska bergverken och bruksrörelserna tilltar och vad kan hindra dem? Vilka medel kan
man understödja dem med?
1067

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1785
1068

Hushållning

Om skogar, klimat och träd
Tham
1785, dec
OM SKOGAR, CLIMAT, TRÄD
Trakten runt Göteborg är helt utan skog. De rika
kan köpa stenkol och ved från Västervik. Men det
är inte lätt för de rika att vara där de fattiga inte kan
värma sig eller koka mat. Göteborg är viktig med
sin handel, i synnerhet Ostindiska Kompaniet.
Hästaveln har minskat, vilket tidigare givit staden

1000

Matberedning

Beskrivning av engelsk ost
Anonym
1785, maj
BESKRIFNING OM ENGELSK OST.
Blanda 12 kannor god sommarmjölk, 4 kannor nykärnad kärnmjölk och 1 kvarter löpvatten. Värm
till lagom ystning. Krama ur vasslan och dra över
med salt. Vänd och salta flera gånger. Storleken
blir som vanliga engelska ostar.
1001

Matberedning

Att göra ost av kärnmjölk

Fänrik Stålhane i Wanhankylå i Nyland har förmerat och förbättrat sitt skatterusthåll. Hans
Kungl. Majt. har uppmärksammat denna odlargärning och uttryckt sitt nådiga gillande.
1004

Patriotiska Sällskapet
1785, maj
KUNGÖRELSE.
Kungl. Patriotiska Sällskapet har tilldelat den Berchiska Brandstodshjälpen 13 riksdaler 42 skilling
8 runstycken åt torparen Sven Jonasson på torpet
Nybygget i Lava socken Skaraborgs län i anseende
till den beklagliga vådeld, som genom åskslag antände hans ladugård.

Anonym
1785, maj
AT GÖRA OST AF KÄRNMJÖLK.
Blanda mjölk, kärnmjölk och löpe. Låt stå still, 1005
varefter osten sönderrives. När vasslan blivit skäll,
lägges osten i ett tyg i ostkaret med press över. Anmärkningar
Tvättas med saltlake. Skulle osten jäsa ombindes för april 1785
den med ett linnekläde och naggas med en
1006
strumpsticka.
1002

Nyttiga påfund

Kungörelser

Kungörelse om brandstod

Väder

angående väderleken
Ekonomi

Undersökning om landköp

Anonym
1785, juni
UNDERSÖKNING, HURUWIDA LANDSKÖP
SKADAR ELLER GAGNAR.
Örnsköld, P A
Lagen om att handel måste idkas bara i städerna
1785, maj
anses fel.
OM ARBETSHUS-INRÄTTNINGEN I
Lanthandlare som köper upp oxar och säljer,
NYKÖPING.
Arbetsinrättningen i Nyköping startade, då man fi- skulle se till att köpa dem av bättre kvalitet. När
rade kronprinsens födelsedag 1 november 1783. han sålde till stadshandlaren skulle han i retur ta
Allmogen har svårt att livnära sig under vintern, då varor som salt, kläde o.dyl.
arbetstillfällena är få. Vid arbetsinrättningen motArbetsmetod
tagas de och får undervisning i att spinna och väva. 1007
Spånaden och väven säljs sedan, men eftersom Om sädesaxens avskärande på åkern
man har mer garn, än man kan väva begärs 500 Fought, Abraham
riksdaler i lån på ett år. Planer finns på att inrätta en 1785, juni
sorts trampanordning så att även de som är armlösa OM SÄDESAXENS AFSKÄRANDE PÅ
skall kunna arbeta och försörja sig.
ÅKERN.
Beskrivning och ritning på en maskin, som under1003
Berömliga gärningar lättar vid skörden, så att man kan skilja axen från
halmen. Utefter kanten finns en kam, där man drar
Berömda uppodlingar
kärvarna genom några gånger, varvid axen skärs
Anonym
av. De hopsamlas och torkas i en ria, som också
1785, maj
finns beskriven. Man är oberoende av väderleken
BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.
För 23 år sedan kom prosten Adolf Adde till Lill- med denna metod och kan skära säden då den är
kyrka prästgård. Då fanns inte ens en kålgård. Pro- precis mogen utan att riskera att kornen faller ur
sten har med mycket arbete och kostnad anlagt en axen.
lust- och fruktträdgård med äppelträd, körsbärsHushållning
träd och vinträd. Dessutom finns alléer och en 1008
Om nyttan av hayfisken
grönsaksgård med jordgubbar.
Sefström, E

Om arbetshusinrättningen i
Nyköping

19

inkomster. Folk som har barn vid akade- mierna
betalar till Stockholm.
Skaraborgs läns betydelsefullaste inkomst består av spannmål. De senaste åren har olyckor
drabbat området. Vänerns uppstigande sedan
1770-talet har givit betydande skador. Ödegårdarnas antal tilltar.
Sillfångsten har berikat bygden. Den ger arbete
och transporter och trankokningen har efter Clas
Alströmers bemödanden blivit utan skadlig verkan. Dock saknas skog. Man kan knappast hoppas
på varmare klimat. Beskrivningar av olika trädslags växtplats och ursprung.

Anonym
1785, dec
ET NYTTIGT STÄNGSEL, TJENLIGT
SÄRDELES PÅ SKOGLÖSA ORTER
Ett utmärkt stängsel får man genom att göra granhankar. De små sitter nederst och hindrar smådjur.
Högre upp kan de vara större. De fästes mellan störarna. De är varaktigare än andra stängsel, mindre
kostsamma, kan göras under höstkvällarna och
kan kanske bli en handelsvara.
1073

Nyttiga påfund

Gagnande författningar

Anonym
1785, dec
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR
Kungl. Maj:t tillåter att man har ett nederlag för
Wadström, C B
salt, som man sedan utan tull kan föra från landet.
1785, dec
Kungl. Maj:t kungör att barnhusbarn i fortsättOM FLODSTRÖMSKA MACHINEN I
ningen skall placeras hos fosterföräldrar. FörDALARNA
äldrarna skall visa huldhet, ge föda, kläder och
Jag har sett många tröskmaskiner, men ingen som undervisning. Fosterlönen blir 32 skilling i månaklockgjutare Flodströms i Sundborn. Ritning och den. Spädbarnen åtnjuter underhåll i 12 år, de som
beskrivning av maskinen och dess verkan.
är 8-10 får underhåll tills de är 14.

1069

Redskap

Om Flodströmska maskinen i
Dalarna

1070

Växter

Försök till upptäckter av nya färgväxter

1074

Berömlige gärningar

Berömliga gärningar

Frankenberg, O P
1785, dec
BERÖMLIGE GERNINGAR
Resa från Stockholm till Ljusdal med 126 barnhusbarn.
Den 25 sept.hade man lastat 5 vagnar med barn.
Jag frågade fjärdingsman, om jag kunde resa i förväg till Alsike och ordna med middagsmåltid. Han
lovade resa med, när vagnarna var klara. I Alsike
visste man inget om vår ankomst. Där fanns 1 kan1071
Matberedning na mjölk. Den hurtiga gästgivaren ordnade dock
mat. Då hade inte någon vagn nått fram och jag
Vad man istället för mandel kan
ängslades för att en olycka skett. Så småningom
bruka i mat
kom all vagnar utom den med de minsta barnen.
Wallerius, Joh. Gotsch.
Fjärdingsmannen sågs aldrig till, men jag fick veta
att vagnen gått sönder och barnen och deras sköter1785, dec
ska låg på vägen en halvmil bort. Efter många veHWAD MAN I STÄLLET FÖR MANDLAR,
dermödor fick jag hjälp av baron De Geer, som
KAN BRUKA I MAT, SOM GÖR SAMMA
råkade resa förbi. Han erbjöd oss husrum över natSMAK
Torkade brudbröd har smak av mandel. Denna ten i Uppsala, men jag vågade ej ändra rutten.
växt är inte skadlig, utan har medicinsk fördelande Dock såg han till att vagnsbytet och övernattningen i Högsta gick utan besvär. Den 26:e fortsattes
och drivande kraft.
till Läby. Nästa övernattning skedde i Mehede, där
1072
Byggnation vi inte behövde betala för oss. Tre av barnen var
men fick vård av bruksmdicus, som mötte
Ett nyttigt stängsel, tjänligt särdeles sjuka,
oss vid Fågelsundet.
Möller, Carl Geijer
1785, dec
FÖRSÖK TIL UPTÄCKTER AF NYA
FÄRG-WÄXTER
Kemiprofessor Johan Afzelius’ undersökningar av
mossor som färgväxter. Beskrivning av mossor
och recept på färgbad. Geijer har sedan gjort försök med dessa provlappar vilka han redovisar.

Ny invention av mjärdar - Nr 998
0998

Redskap

En ny invention av mjärdar
Björkebom, Simon, Gust.
1785, maj
EN NY OCH FÖRDELACKTIG INVENTION
AF MJÄRDAR, HWILKAS
SAMMANSÄTTNING OCH PROPORTION
ÄR OLIK MED DE HITTILS WANLIGA, SOM
AF FÖLJANDE BESKRIFNING KAN
INHÄMTAS.
Beskrivning av mjärdar

0999

Husdjur

Om skadligheten att låta lammen dia
för länge
Modeer, Sven
1785, maj
OM SKADLIGHETEN ATT LÅTA LAMMEN
FÖR LÄNGE DIA.
Lammen bör inte dia längre än till före midsommar. För att få god ull skall man välja gumse med
omsorg. Saltfordring är viktigt, då den förekommer många sjukdomar och förbättrar ullen.

på skoglösa orter
18
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Tranärter är mångårig och besvärlig i säden.
Kan kokas ärtsoppa av, men bör undvikas av den
som har körtelsjukdomar. Kallas också musärter.
Kattklor, kärringtänder, gulhane, eller göksmör. Ger bina mycket honung.
Linnae-hö.
Humlehö inte lika bra som andra ärtväxter.
Flenört, torsnässla ätes endast av geten. Roten
botar svullnader och gyllenåder.
Fibblor, märrmjölk, slåtterkulla ätes gröna av
hästar, roten ätes av svin. Bladen ätes i Småland
som grönkål.
Ormbunke, ormkrage, getrams, enestabb och
bräken växer gärna på svedjeland. Nyttjas till strö.
Bladen till stoppning i madrasser. I England eldar
man den, då den ger stark hetta.
Harkål är ett förskräckligt ogräs.
Kardborre, töflor och skräppor. De fastnar i fårens ull. Fröna ätes som kapris. Steglitsor fångas
då de gärna äter av fröna.
Gråbo, gråböna, buris och binke drickes som te.
Duger också till fotbad. Röken av växten fördriver
mygg och flugor. Stora fåglar som stoppas med
växten blir mörare vid tillagningen.
Rävrumpa, åkerskäkte, puggråcka och gökbet
skadliga för får och kor. Kon kastar kalvarna och
fåren får utsot. Gör rent tenn och används vid garvning.
Skälle och pukvete vanligt på Gotland. Gör brödet blåaktigt och beskt och låter sig inte skiljas från
säden.
Borstvallmo, agersilke.
Bland kornet trivs klätten, sminkroten, ormöga,
paddfot, vildpersilja, skvallerkål, kirskål, trebening, purpurnässla, fårnässla, korngast, plister, sugor, svenknylar, himmelsgräs, illermjölk, getstabb, kalvrumpa, mjölkgräs, fetgräs, våtarv, vassarv, marsgräs, svingräs, revormsgräs, mjölk- ört,
törtel, styvmorsvioler, styvmorsblomster, blålocker, mell, mjölgräs, styggmell, mångfrösmell,
munklöss, bolmört är för människa dödlig, kungsljus, röknäva och tandgräs har vid rötterna ett yrfä,
som ger den polska cochenillfärgen. Etternässlan
är nyttig men skall brukas av människan med försiktighet, då den kan förorsaka avmagring. Brännässlans stjälk kan beredas till garn, rötterna ger en
gul färg, som man färgar påskägg med.

över sig. Efter två månader var brännsåren läkta
och fallandesoten visade sig inte mer.
En sjöman, som jag kände, ramlade i sjön och
efter det hade han ingen mer känning av fallandesoten.
0994

Orter

Anteckningar angående väderlek
och varupriser i landsorterna
Anonym
1785, april
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA
Kinds härad. Stor foderbrist. Hetsiga febrar härjar.
Nätra socken, Ångermanland. Säden blev
mycket förstörd av frost. Gott om hö och halm. Linet växte bra, men blev dåligt då det måste skördas
för tidigt. Alla vattendrag är tillfrusna, men lite
snö.
Piteå. Knappt åkföre till skada för hushållningen.
Ulricehamn. I staden och vid gästgivargården
var dålpor, 5 alnar djupa. Det märktes inte att snöplogen varit ute i vinter.
0995

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1785
0996

Ekonomi

Tankar angående allmänna landsvägarnas underhåll
Anonym
1785, maj
TANKAR ANGÅENDE ALLMÄNNA
LANDSWÄGARNES UNDERHÅLLANDE.
Det borde vara de resandes sak att hålla landsvägarna i ordning. En taxa skulle tagas ut på gästgivargårdarna, när de resande bytte hästar. Skötseln
av vägarna skulle ligga på de arbetslösa, som vill
förtjäna sitt bröd. Det kan inte vara rätt att lantbruket som nu, skall vara skyldigt att hålla väg.
0997

Orter

Om snövintrar och snöskottning

Anonym
1785, maj
OM SNÖWINTRAR OCH SNÖSKÅTNING.
Modeer, Adolph
Redogörelse för snötillgången 1755-1785 i Snöge1785, april
bo, Östergötland.
MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
Flera förslag hur man skall undvika snöskottEn fransk flicka har blivit botad från fallandesoten
ning, som utarmar både människor och djur.
genom förbränning. Hon råkade hälla kokande lut
0993

Märkliga händelser

Märkvärdiga händelser i naturen

Flodströmska tröskmaskinen från Dalarna - Nr 1069
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där vi inte behövde betala för oss. Tre av barnen
var sjuka, men fick vård av bruksmedicus, som
mötte oss vid Fågelsundet. Patron Tottie på Elvkarlsön bjöd oss middag. I Gävle möttes vi av
landshövdingen, som lät fördela barnen till redan
utsedda kvarter. Dagen därpå inbjöd han till gästabud på slottet.
När resan skulle påbörjas utdelades rockar till
dem som saknade och 1 1/2 dussin vantar. När vi
for förbi kryddkrämare Sederströms bod fick barnen strutar med fikon och russin. Flera barn var
sjuka på grund av det svåra vädret. I Hagsta by,
Hamrånge socken vilade vi nästa natt. I Skog åt vi
middag nästa dag. Vi måste lämna våra bekväma
vagnar och fortsätta i kärror. Dock betalade vi endast för 26 av de 33 hästarna. Ett av barnen var för
sjukt att fortsätta och lämnades hos apotekare Sjöqvist. Hos bonden Lars Persson i Wäxbo spisade
barnen middag, natten tillbringade vi i Arbrå.
Sockenmännen i Arbrå skjutsade gratis till Järvsö.
I Färila lämnades de barn som skulle vara i de trakterna och de andra fortsatte till Ljusdal. Efter gudstjänsten tågade barnen i procession upp i kyrkan
tillsammans med flera ståndspersoner och sköterskorna. Barnens fosterföräldrar kallades också
fram i koret och kyrkoherde Sundius höll ett rörande tal. Barnen fördelades sedan på sina respektive
fosterföräldrar.
I en församling ej långt från Stockholm samlade
en possessionat till lantbostämma på sin sätesgård.
Han talade till sina underlydande om saker som
skulle gynna både honom och torparna. Till dem
som gjort förbättringar vid sina torp utdelade han
en hedersgåva. Han höjde inte arrendesumman,
vilket de befarat. Detta resulterade i att de med fördubblad trygghet och uppmuntran grep till spaden
och plogen.
1075

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt
Anonym
1785, dec
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT, M M I
LANDSORTERNA
Uddevalla. Hösten har varit regnig och den senaste
veckans snöyra och regn höjde floden mer än man
minns på 40 år. 4 broar, vattenverket, 6 mjölkvarnar, 4 sågar har blivit bortförda. Mellan Vänersborg och Uddevalla går knappt att ta sig fram.
Skanör. Trots hiskeliga stormar har bara ett
ryskt fartyg fastnat på Falsterbo rev.
Luleå. I byn Skatamark kom hagel stora som
muskötkulor och förstörde grödan helt för 17 åbor.

48

De övriga i socknen skall göra sammanskott för de
olyckligas räkning. Höet gick dåligt och man har
samlat renmossa för den kommande vintern. Försiktiga hushållare har minskat sin boskap till hälften.
1076

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1785
1077

Byggnation

Om rior och hässjeliders byggnad
Anonym
1786, jan
OM RIE- OCH HÄSSIE-LIDERS BYGGNAD
Rior har många fördelar framför logar, särskilt om
de byggs av sten. De bör ha en loge vid gaveln.
Trävirket skall vara hugget i fullmåne. Även det
bränsle som används skall var hugget vid fullmåne, vid ny kan det spricka och vid nedan kan det
surna. För att en ria skall fungera på bästa sätt,
måste ventilationen vara riktig. Rök och den imma
som blir när säden torkas måste föras bort genom
en dragpipa byggd som en skorsten. Ugnen bör
placeras utanför huset i en jordgrop, där risken för
vådeld är liten.
Man kan ha två rior till samma ugn och placera
logen emellan. Flera gårdar kan också dela på en
ria. De flesta rior i Finland som byggts efter gammalt är dåliga, men den här beskrivna ritningen är
bränslesnål och arbetsbesparande och rekommenderas varmt.
1078

Hushållning

Anledningar till understöd för
torftiga
Sefström, E
1786, jan
NÅGRE ANLEDNINGAR TIL UNDERSTÖD
FÖR DEN TORFTIGA.
En mild natur bjuder på mycket som skulle kunna
användas för fattiga och något lindra deras nöd om
bara ståndspersoner meddelade kunskapen därom. Även om inte präster och andra själva behöver
dessa nödåtgärder bör de gå före med gott exempel.
Istället för ohälsosamt vatten ur dåliga brunnar
och källor finns bär som renar vattnet. En kappe
malt och 2 tunnor enrislag ger en god och hälsosam dricka.
Många fattiga kan inte hålla sina barn rena och
snygga utan barnen angrips av röta. Näver och bast
från mjuka träd t.ex. asp är lämpligt att lägga fram
och bak på småbarn, som därvid hålls torra. Orm-
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När höet körs in, vältes det av så att fröna faller på SAMMANDRAG ÖFWER UTSKEPPNINGEN
ett lakan. Även på stället där höet gives till djuren IFRÅN STOCKHOLM FÖR ÅR 1785
samlas fröna.
Redovisas de varor som utskeppats. Importen av
spannmål, fiskvaror, frukt, färg, garn, läder, mineOm ängens förändrande och förbättrande.
ralvatten, oljor, papper, silke, specerier, socker, toAlla barrträd på ängen skall tas ned. Att alla hårdbak, ull, viktualier, viner samt diverse varor.
vallsängar i forntiden varit åker syns på upplagda
Utskeppningen från Göteborg.
rör och renar. Ängen delas i 12 stycken, som bearbetas på olika sätt. Torven tas upp och vändes.
1130
Väder
Rensa från stenar och fyll igen hålen. Vart 12:e år
upptas ängen till åker. Att odla upp mossar kan inte Anmärkningar angående väderleken
en vanlig bonde klara. Det är ett arbete för adeln. för juli 1786
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1131

Hushållning

Om lanthushållningens upphjälpande och förkovrande i synnerhet i
Småland

Anonym
1786, aug
HAMMARSMEDS-HÄRD VID STRÖMSFORS
BRUK I FINLAND, INRÄTTAD MED RÖR,
AT FÖREKOMMA ELDSWÅDOR AF
GNISTORS UTSPRIDNING
Ritning och beskrivning.

Anonym
1786, sept

1128
Från Örbeck i Västmanland. Missväxt 1784. God
skörd 1785, men återigen dålig skörd 1786, delvis
på grund av maskangrepp.
Dyr spannmål, men god avsättning på stångjärn
och goda priser, dock inte för bergsmannen som
bara får 2 riksdaler för ett skeppspund.
Från Torp i Ångermanland. Tillståndet på orten
1079
Växter gott.
Blodsoten som grasserat i närliggande socknar
Om kronärter
blev lindrig här, då folk som blev angripna drack
Anonym
humlelag och torkade blåbär.
1786, jan
Årsväxten blev något mindre än förra året. KölOM KRON-ÄRTER.
den skadade på de ställen där åkrarna ligger nära
I Tun i Åse härad odlas en ärtväxt, som ger stor ut- kärr och mossar. Det vore önskligt att allmogen
delning. Växten måste stöttas, då stjälken är grövre ägde styrka att dika ut sådana ställen.
upptill än nedtill.
I Västerbotten används brådkorn, som mognar
tidigare. Tyvärr finns här inget sådant utsäde. Har
1080
Orter odlat sumrike och podolsk råg, men inte fått tillgång på frö till bovete.
Anmärkningar angående väderlek
Från Nyland. Den totala missväxten i år är den
och årsväxt i landsorten
värsta någon nu levande upplevt. Svårast för de
Anonym
fattiga, som lever av andra. De kommer att svälta
1786, jan
ihjäl, eftersom bönderna själva ej ha till eget uppeANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
hälle. Har köpt spannmål från Livland för 6000
WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT, M M I
riksdaler, varav jag sökt hjälpa så mycket som
LANDSORTERNA.
möjligt, men det förslår intet.
bunkar som sänghalm finns i överflöd och kan bytas ofta och på så sätt hålla ohyra borta. Dunet av
Salix blir mjukt att använda som bolster.
Till mat kan den fattige på landet ta vara på
ärthalm och rödbetsstjälkar som nu bara kastas
bort. Goda soppor tillreds av detta.

Redskap

Hammarsmedshärd vid Strömsfors
bruk i Finland är inrättad med rör
att förekomma eldsvådor av gnistor

Växter

Om odling av en både för människor
och boskap till föda tjänande rotväxt
Anonym
1786, aug
OM ODLING AF EN BÅDE FÖR
MÄNNISKOR OCH BOSKAP TIL FÖDA
TJENANDE ROT-WÄXT
Denna rotfrukt ersätter foderbristen vid alla tillfällen, men förtjänar att odlas även annars. Inga skadedjur bryr sig om den och den är inte kostsam att
odla. Den suger inte ut jorden och fredar sig för
brand. Den kallas Turnips. Både roten och bladen
används. Kan planteras var som helst, där det finns
ett litet utrymme.
I juli bryter man av den första blasten och gräver
upp jorden runt rötterna. Sedan avbladas de var
12-15 dag. Alla djur gillar dem. Det finns knappast
något bättre foder. Bladen används av människan
som spenat och roten kan under vintern kokas.
Bättre än rovor och rödbeta.
1129

Ekonomi

Sammandrag över utskeppningen
ifrån Stockholm för år 1785
Anonym
1786, aug

Hammarsmedshärd
Nr 1127
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Skåne. Ganska gott vårväder. Grödan kommer
sent, men efter en gammal regel betyder det att 1124
skörden blir tidig. Väderleken i Skåne har inträffat Förteckning
efter herr Lyders i Glycksburg, prognos.

1081
Böcker

på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling

1121

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Lund, Lars
1786, juli
BERÖMLIGA GERNINGAR
Brukspatron Bureen i Skylberg i Närke har byggt
upp Lerbecks kyrka efter den häftiga branden
1782.
Vänerborg. Då jag den 6 maj passerade Bårebergs gästgivargård berättades att en sjuårig flicka
fallit i Nåssaån. Hennes fader skulle försöka rädda
henne men blev även han kvar i vattnet. När kyrkoherde Hvarfner fick höra om olyckan samlade han
folk, som fann de drunknade. Han lyckades rädda
flicka till livet genom rullande, frotterande, askas
påströende, medan faderns liv inte stod att rädda.
En så hedrande gärning, har jag inte kunnat låta bli
att berätta.
Kompaniskrivaren Olof Söderlind övertog 1767
ett hemman i Kungsgårds by i Ångermanland. Beskrivning på hans gjorda förbättringar bevittnade
av flera ståndspersoner.

Patriotiska Sällskapet
1786, juli
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING
160 böcker in oktavio
1125

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1786
1126

Hushållning

Om lanthushållningens upphjälpande och förkovrande i synnerhet i
Småland

Keij, Johan
1786, aug
OM LANDTHUSHÅLLNINGENS
UPHJELPANDE OCH FÖRKOFRANDE, I
SYNNERHET UTI SMÅLAND
Alla trogna undersåtar bör verka för att giva Gud
vad honom tillhörer och Konungen vad honom tillhörer. Jordbrukaren har inte den sämsta lotten.
1122
Märkliga händelser Han lever tryggt i sin koja och får sköta sig själv.
Ett rikes styrka står med folkökningen. Därför
Märkvärdiga händelser i naturen
är hemmansklyvningar tillåtna, bonden får utlagor
Anonym
om han har 4 barn hemma, vid missväxt finns ma1786, juli
gasiner att låna ur, vid överflöd kan säden säljas för
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
stadgat pris till brännerierna. Patr. Sällskapet heDen 8 juni avled Mätta Maria Böök, 118 år gamdrar den som utmärker sig i lanthushållningen.
mal. Hon kom hit för 66 år sedan från Jutland, där
hon drabbats av pesten. När hon var 100 år avtog Om hustomter, deras indelning, byggande, odlanhörseln, men hon fick nya tänder vilka hon senare de och planterande.
förlorade. Vid 116 års ålder spann hon fint lin- Hustomterna skall vara stora, dels med tanke på
garn. Greve David Hamilton har av barmhärtighet eldsvåda och dels så att flera hushåll ryms. Beunderhållit henne de sista 20 åren och givit henne skrivning på hur en tomt skall indelas. 4 askar
planteras, då ormar inte trivs i dess närhet. Utanför
en hederlig begravning.
den ingärdade tomten läggs gatan, som leder till la1123
Hushållning dugårdsplanen. Sädesstuga med spis och badstuga
byggs längst bort.
Hushållsförfattning
Anonym
Om gödselns förökande.
Gödseln är guldgruvan, ur vilken jordbrukaren
1786, juli
hämtar sin förmögenhet. Beskrivning av en komHUSHÅLLS-FÖRFATTNING
Inga sorgkläder tillåts och kista och svepning får post. Lövet som faller på ängarna skall räfsas samman och användas som strö i ladugården och föda
inte kosta mer än 12 riksdaler.
Detta beslut har fattats av Lantgreven av Hes- till fåren. All urin efter människor samlas. Större
sen-Cassel sedan begravningsbruket tagit överflö- grenar och stubbar samlas till milor, som tänds.
dets skepnad. Männen får bära ett svart band på Askan används som gödsel.
sina vanliga kläder och kvinnorna ett band om Om höfrös samlande.
huvudet.
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Nyttiga påfund

Gagnande författningar
Anonym
1786, jan
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR.
Förbudet emot lanthandeln, att sälja silltran till
lampor bör upphävas, då det är billigt och spar
bränsle. Man eldar gärna brasor för att få ljus.
1082

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1786, jan
BERÖMLIGE GÄRNINGAR.
Efter den vådeld som den 24 november 1785 ödelade 43 gårdar i Jönköping, då även residents-,
landshövdinge- och rådhuset blev förödda, har stora sammanskott gjorts.
Drottningen har skänkt 1000 riksdaler, Stockholms stad 1020 riksdaler och från hela landet har
gåvor strömmat till.
1083

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1785

1084

Byggnation

Om hässjelador, samt deras och riors
stora nytta och nödvändighet
Anonym
1786, febr
OM HÄSSIE-LADOR, SAMT DERAS OCH
RIORS STORA NYTTA OCH
NÖDVÄNDIGHET (FORTS OCH SLUT)
Det är nödvändigt för varje lantman att ha sådana
byggnader, att den våta säden kan förvaras och
bärgningen ske oberoende av väder. Hässjor av
olika slag används mest i Finland och Norrland.
Alla hässjor borde ha tak. Beskrivning av min faders hässjelada. Den bygges av gran och tall. Golvet skall vara av lera tillrett med tjärvatten. Taket
täcks med halm. Hässjeladan behöver inte alltid
byggas vid rian. Beskrivning hur man packar en
lada. För 200 tunnors bärgning behövs två hässjelador. Säden kan förvaras där hela året, om man
inte har plats någon annanstans.
Katter och hermeliner håller efter råttorna och
ugglan jagar sparvarna.
Även hö kan torkas i dessa lador. I denna glesa
lada far snön ut lika fort som den kommer in.
Vår stora sädesbrist beror inte bara på bärgningssätt, dåliga redskap, frost och sjukdomar,
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utan på att mycket säd går till spillo på åker, bränns
i riorna, unknar och möglar och äts av skadedjur.
Det är ingen liten konst, att förvara säden.
I Uppland, där det finns mycket åkermark, står
säden länge ute. Den slås med lie och man spiller
mycket. Nu frågar man hur de skoglösa landskapen skall kunna bygga rior. Men de måste inte byggas av trä. Tegelsten är det bästa materialet. Även
om man föredrar att bygga av trä, kan flera grannar
gå tillsammans och spar på detta sättet timmer.
Stor vinst i dagsverken och pengar, då vi inte behövde köpa säd utomlands, om vi bättre kunde ta
tillvara säden. Ritning på torkladan.

kokas och torkas. Efter Retzii uppgift i Vetenskapsakademien. De torkade rötterna stöts till pulver
och blandas i mjölk eller nyttjas som gelé. Vill
man göra en fin anrättning tillsätts socker, kanel,
orangevatten m m. Roten har funnits på apoteken
länge. Då de planteras, måste en stor torva följa
med.
1087

Husdjur

Utväg att föda svin över långa
vintrar

Algren, Sven
1786, febr
UTVÄG AT FRAMFÖDA SWINKREATUR
1085
Husdjur
ÖFWER LÅNGA WINTRAR.
Om spanska fårskötseln i nejden
Då vintrarna blir långa är det svårt att föda svinen.
De blir så svaga att de fram i maj knappt orkar bära
emellan Olmedo och Segovia
skatan och de fäller inte vinterluggen förrän långt
Rapholt (övers)
fram på sommaren.
1786, febr
1784 måste svinen födas 7 månader inomhus
OM SPANSKA FÅRSKÖTSELN I NEGDEN
och agnarna började tryta. Jag samlade höfrö och
IMELLAN OLMEDO OCH SEGOVIA.
smolk från foderhusen och fähusbåsen. Sedan
Det finns två sorters får. De, som aldrig flyttas, och
hackade jag hårdvallshö och blötte i vatten och
uppföds inomhus, har ganska grov ull. De, som
med påströ lärde de sig äta detta. Hö är mera föförs till bergen på sommaren och alltid lever utomdande än agnar.
hus, har finare ull. Det finns 5 millioner av de senare. Ägaren får en mindre del av vinsten, som går
1088
Botemedel
till kronan, bete, herdelön, vallhunden, salt, tionde
och klippningskostnad. Man förstår att de spanska Botemedel för sömstuckna hästar
kungarna kallar fårskötseln kronans dyrbara juvel. Anonym
Tidigare ägde kungarna alla får. Beskrivning av 1786, febr
fårens sommarresor och liv på två olika platser. BOTEMEDEL FÖR SÖMSTUCKNA HÄSTAR
Jag märkte att alla utegångsfår hade samma färg Man stöter nässlor och pressar ut saften. Blandas
som sina föräldrar.
med koksalt och får stå i solen i 12 dagar. Man rensar hoven där sömmen gjort skada och dryper in
1086
Matberedning detta vatten, täcker med blår och förbinder hoven.

Om roten av en svensk ört, kallad orMärkliga händelser
chis, vilken med synnerlig nytta kan 1089
Märkvärdiga
händelser
i naturen
användas till föda för människor
Anonym
Hagström, Joh.
1786, febr
OM ROTEN AF EN SWENSK ÖRT, KALLAD
ORCHIS, HWILKEN MED SYNNERLIG
NYTTA KAN ANWÄNDAS TIL FÖDA FÖR
MÄNNISKOR
Vid missväxt har man föreslagit en mängd växter,
som kan användas som surrogat, men glömt hela
örtsläktet orchis. De växer i hela Sverige och har
en saftrik frisk rot, som en lök. Perserna tar vara på
det geléaktiga ämnet i roten till föda och även delikatess. Även kapten Cook medförde detta ämne på
sina resor och gav till de sjuka. Svenska namn är
Gulltuppa, Jungfru Marie hand, Johannis nycklar,
Yxnegräs m.fl. Rötterna samlas på hösten tvättas,
träs på tråd och lägges 6 timmar i vatten, innan de
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1786, febr
MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
I Skarbol, under Svaneholms bruk i Värmland avled en gumma, Ingeborg Olsdotter 120 år gammal.
Hon blev döv för 20 år sedan, men hade synen i behåll och gick för några veckor sedan 1/4 mil till
kyrkan.
1090

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Patriotiska Sällskapet
1786, febr
BERÖMLIGA GERNINGAR
Gåvor till de drabbade av vådelden i Jönköping.
1091
Väder

Perpendiculaire Styckborrvind - Nr 1116
45

1783 fanns 11338 riksdaler i fonden och underhölls 270 barn. Stannar barnet i 10 år blir kostnaden per barn 420 riksdaler. Så mycket har inte
medelståndens barn fått kosta, men ändå fått bättre uppfostran. Redogörs för barnhusets utgifter.
Frågan är vilken uppfostringsinrättning, som
medför att största delen av fonden tillkommer barnen. Som det nu är kostar varje barn effektivt 26
riksdaler. Om hela fonden kunde användas till barnen skulle man vinna 57%.
De behandlas som maskiner och när de komma
ut känner de inte världen mer än en hottentott. De
lär sig oarter av varandra, vilket man kan se i polisrapporter bland barnhusets avkomlingar.
I Stockholm finns Stora Barnhuset, Frimurar
barnhuset med 450 barn utom huset och 50 inom
samt Politie barnhuset med 80 barn inom och
1000-1100 utom. För dem som finns utom barnhusen betalas 24 skilling i månaden tills de fyllt 6 år.
Frimurarbarnhuset är det bästa. Redogörs för dess
ekonomi. På 10 år är 320 barn intagna, varav 104
lämnade huset med livet, 234 med döden, 2 intogs
på Danvikshospital. 100 dog under sina första år
av tidigare svält. På Stora Barnhuset har dödligheten varit ungefär 5 %. Redogörs för förvaltning
och drift i alla tre barnhusen samt de intagningsregler som gäller.
Barn, som behöver hjälp, borde tas om hand på
landet och uppfostras till goda lantmän. De tre
barnhusen borde slås samman.
En stickerska som kan sy blir flickornas läromoder. Gudstjänsterna flyttas till Adolf Fredriks kyrka. Två pedagoger hålles, att lära barnen läsa och
katekesen. Adolf Fredriks pastor skall tillse att
barnen lär sig älska sin skapare. Direktionen tingar
ut så många barn som möjligt, så att först lilla huset
kan stängas och sedan även det stora.
Fosterföräldrarna skall ge huldhet, mat, kläder
och undervisning i kristendom. Barnen skall ha
med sig en klädning, betalning, lydnad, erkänsla
och arbetsamhet. Redogörs för hur länge barnen
skall underhållas och med hur mycket. Med denna
inrättning borde 600 barn till få vård.
1116
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Arbetsmetod

Försök med stenpapper
Modeer, Adolph
1786, juli
FÖRSÖK MED STENPAPPER
Man har nu i Karlskrona undersökt hur det nyuppfunna stenpappret klarat sig över vintern. Det hade
legat på ett platt tak och var helt intakt. Då det är
billigare än tegel och hindrar eld är det ett utmärkt
taktäckningsmaterial. Kan med fördel användas
som golvmatta.
1118

Matberedning

Sätt att uppföda kalvar utan mjölk
Anonym
1786, juli
SÄTT AT UPFÖDA KALFWAR UTAN
MJÖLK
Ett par tre dagar efter födseln tages kalvarna från
modern. De får en välling på korn och havre med
vatten och lite mjölk. Redan efter 10 dagar ges de
hö.
1119

Folkmängd

Anteckningar angående folknumren
Anonym
1786, juli
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLK-NUMMERN
Födda 486 och döda 710. Största antalet barnaföderskor är mellan 30-35 år. I Stiftet dog 1537 av
kopporna, 40 barn kvävdes av mödrar eller ammor, 17 dog av svält, 4 självmord, 46 drunknade.

Redskap

Beskrivning över en perpendiculaire
styckborrvind
Järnberg, Eric
1786, juli
BESKRIFNING ÖFWER EN
PERPENDICULAIRE STYCK-BORR-WIND,
UPGIFEN OCH BYGD ÅR 1781 WID
EHRENDALS STYCKE-BRUK, AF
BYGGMÄSTAREN DÄRSTÄDES ERIC
JÄRNBERG
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De kanoner, som gjutits i Sverige tidigare har ofta
blåsor i godset, som gör att kulloppet inte går att
borra rakt. Beslöts att kanonerna skulle gjutas
massiva och hela kulloppet borras ur. Gerhard
Meijer byggde därför en horisontell borr vid
Stockholms Styckebruk 1759. Denna borr har av
kostnadsskäl inte byggts vid de mindre styckebruken. Ritning och beskrivning av en förbättrad borr.
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Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Anonym
1786, juli
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA
Karlstad. Den 13 maj ligger fortfarande isen på
Vänern. Mycket vatten i Klarälven.

ar på en stång över vattnet. Ritning och beskrivning av nätet och dessa användning.
De fåglar som fastna i nätet är: alfågeln och ådfågeln, vilka inte borde fångas eller skjutas, och
1092
Byggnation svärtan. Även tordmulen och gudungen, vild- änOm skogar, byggningssätt
der, viggar och havsorrar fastnar i nätet.
Tham
Vildgåsen, grisslan och måsfåglarna klarar sig
och jag har endast en gång på 10 år sett en fågel av
1786, mars
pelikansläktet, nämligen en havstjäder.
OM SKOGAR, BYGGNINGSSÄTT,
Ett nät kostar mellan 5-10 riksdaler och gör
ELDSWÅDOR M M. AF THAM TIL
tjänst i 20 år. Fångar man 100 par alfåglar är kostDAGSNÄS.
naden
betald. Nu störs fångandet av en mängd
När Jönköping eldhärjades gick värden för 3-4
tunnor guld till spillo. Det brinner i medeltal två skyttar, som med sina knallar skapar förvirring.
städer om året, trots de lagar som finns för att förHusdjur
hindra eldsvådor. Man måste sota skorstenar och 1094
anlägga kjölnor långt från husen. Förekomma tjän- Medel att hindra tjurar att stångas
stefolkets vårdslöshet med eld, genom att inte an- Anonym
vända tobakspipor utan lock. Inte använda julhalm 1786, mars
på golven.
MEDEL AT HINDRA FOLK-ILSKNA
Några synpunkter på Patriotiska Sällskapets frå- TJURAR STÅNGAS, OCH AT MED HORNEN
ga: Om rätta byggningssättet i våra småstäder?
SJELFSWÅLDIGT LYFTA AF GRINDAR.
1) Att inte anlägga städer på platser utan vatten. Tjuren binds i sitt bås. Runt hornen dras ett rep
2) Att bygga hus med bara en våning.
som fästes stramt till höger och vänster. Man ut3) Gatorna böra var minst 50 alnar breda och de märker var på hornet svicken slutar och med en
största ännu bredare. Gatorna bör vara planterade påk slår man av hornet, så att svicken blir bar.
med träd.
Man bestryker med salpeter och ammoniak så
4) Husen skall byggas med gaveln åt gatan och att det skall svida än värre.
ha en stenmur efter långsidorna.
Efter ett par dagar smörjes med tjära för att hin5) Noggrannare murning av skorstenar och spi- dra myggor att bita.
sar. Eldstäderna skall ställas 4 tum från väggen.
En människa med påk blir i fortsättningen en
6) Alla halmtak bör ligga väster om eldstäder förfärlig syn för tjuren. Jag önskar att härmed hava
och kjölnor. Brygghusen åt norr, då det är minst sparat många liv, lämmar och besådda åkrar.
risk för att vinden blåser åt det hållet.
7) Att försöka bygga med eldsäkra tak, helst 1095
Ekonomi
skiffer.
8) Att varna för tobaksrökning som ofta är orsa- Berättelse om handelsseminarium på
ken till vådeld.
Öringe
9) Tjänstehjon borde med lag åläggas att ersätta, Anonym
om de av slarv åstadkommit eld.
1786, mars
BERÄTTELSE, OM DET NYLIGEN
1093
Redskap INRÄTTADE HANDELS-SEMINARIUM
Beskrivning av fågelnätet och dess
PÅ ÖRINGE WID HALMSTAD.
Kommersrådet Fredrik Christoffer Wurmb, som
bruk i svenska skärgården
flyttat från Tyskland och bosatt sig på Öringe gård
Ödman, Samuel
mellan Halmstad och Laholm, har där startat en
1786, mars
handelsskola.
BESKRIFNING AF FOGELNÄTET OCH DESS
Anledningen till att lägga den på landet istället
BRUK UTI SWENSKA SKÄRGÅRDEN.
för i en stad är, att det är lättare att hålla eleverna
Fågelnätets användning är gammalt. Det användes under uppsikt där.
innan krutet. Man har märkt att sjöfågeln finns till
All slags kontorsundervisning ges och eleverna
havs under natten och vid soluppgången flyger in- betalar 26 riksdaler per kvartal. Då man vill ge eleomskärs för att söka föda. Beroende på vindarna verna god kunskap i handelsämnen, men också
väljer de olika sund och man kan sätta upp nätet på uppfostran till hederliga och sedliga personer föllämpligt ställe. Nätet knyts av tretrådigt lingarn jer 15 ordningsregler.
30-100 famnar långt, 4 famnar djupt. Varje maska 1096
Berömliga gärningar
görs 4 tum i kvadrat. Det fästes med mässingsring-

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1786
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ras luftfritt kan den förmodligen förvaras hur länge
som helst.
Mitt förslag är att bygga som överdirektören vid
lantmäteriet Faggot för 26 år sedan föreslog. Dock
bör man göra en spalt mellan väggen och bingen
och fylla den med kalk. Kalken drar till sig fukten,
som uppkommer under vintern. I kalken trivs heller inga skadeinsekter. Detta hus är också stöldsäkert. Det blir svårt att övertyga allmogen att stå för
kostnaden. Staten måste träda in. Landshövdingen
skall vara överstyresman tillsammans med en direktör. Nycklarna bör förseglas mellan varje gång
de används. Det bör finnas plats i valvet för köpmän, att hyra in sig. Man borde pröva detta byggande i Östergötland, där mycket säd växer.
Jag ber i mina böner, att varje medborgare i landet skall arbeta för fädernelandets väl.
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Patriotiska Sällskapet
1786, juni
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
FÖR UPPODLING, TRÄDPLANTERING,
STENHUSBYGGNAD OCH LÅNGVARIG
TROGEN TJÄNST.
1113

Belöningar

Utsatta belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet

stedt har med stor omkostnad förbättrat en hage
som hört till prästgården och fått bördig mark.
1097

1111

Fågelnät och dess bruk i svenska skärgården Nr 1093
Davidsson, Persson
1786, mars
BERÖMLIGE GERNINGAR.
Bland alla vackra gärningar, som utmärka det
lyckliga tidevarvet under Gustaf III, är en av de yppersta vetenskapernas utspridande. T.ex. den vid
Kungl. Södermanlands Regemente år1782 inrättade militärakademin.
Redovisning av de medel, som inkommit, för
akademins fortbestånd.
Från St. Tuna. Redovisning av årsväxt under nio
år, då de flesta varit missväxtår. Pastorn i församlingen försöker att få fram arbetstillfällen t.ex. rothuggning och spånad för de sämst ställda.
Dessutom bidrager han med utsäde. Prosten Then-

Kungörelser

Utdelade belöningar av Kungl.
Patriotiska Sällskapet

Patriotiska Sällskapet
1786, juni
1110
Redskap UTSATTE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Svar på anmärkningarna över
Fråga: Vilka är de orsaker (utom väderlek), som i
inmurade grytor
allmänhet bidraga till missväxter i vårt land. Böra
Nornberg, Eric
de uppsökas, antingen uti lantmannens mindre arbetsamhet och okunnighet eller uti rådande fördo1786, juni
mar, eller uti brister, vilka uti allmänna och enSWAR PÅ ANMÄRKNINGARNE ÖFWER
skilda författningar torde kunna uppletas. VarjämINMURADE GRYTOR, HWILKA
te önskas, att de medel och utvägar uppgivas, som
ANMÄRKNINGAR FINNAS I KONGL.
kunna förekomma missväxter på det lättaste och
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
för allmogen minst kostsamma sätt.
HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR
Fyra svar på frågan: Vilka är de rätta och alltid
NOVEMBER MÅNAD 1784
Jag har endast fått ett kort utdrag av anmärkningar- gällande grunder som vid inrättningen av cirkulana och är sinnad att göra nästan samma ändringar tionsbruk bör iakttagas. Då frågan inte blivit tillräckligt utredd i de 4 svaren utfästes ånyo 30
som föreslås.
En rökgång för varje gryta med vindspjäll istäl- dukater som prissumma.
let för skottspjäll. Piporna skall kunna rensas från
Väder
sot nerifrån. Imman och dammet kan med en bröst- 1114
mur och pipa undvikas. Om värmen kan tas tillvara Anmärkningar angående väderleken
för ett angränsande rum måste prövas mera. Transportabla fyrugnar tycker jag inte är konstigt. De för maj 1786
kan användas till mindre matlagning och modeller
1115
Nyttiga påfund
finns på apoteken.
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Berömda gärningar
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Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari 1786
1098

Hushållning

Anmärkningar i hushållningen
Anonym
1786, april
ANMÄRKNINGAR I HUSHÅLLNINGEN.
Resonemang om ängens och betesmarkens utvidgning kontra spannmålspriser och författningar.

Matberedning

Om brödbakning av sillgrums
Hellman
1786, juni
OM BRÖDBAKNING AF SILL-GRUMS
Blanda sillgrums efter 5 tjog sill med 2 kannor
kornmjöl och salt. Hela kostnaden med arbete och
torv till gräddning är 4 skilling och 9 runstycken.
Härav fick man 1 lispund sillgrumsbröd, som
begärligt ätes av hästar. Borde vid hungersnöd
kunna ätas även av människor. Prov på brödet lämnat till Patriotiska Sällskapet.

Försök till förbättrade inrättningar
av barns underhåll i Stockholm

Anonym
1786, juli
FÖRSÖK TILL FÖRBÄTTRANDE AF
INRÄTTNINGARNE FÖR BARNS
UNDERHÅLLANDE I STOCKHOLM.
Dessa inrättningar bör ha två mål. Dels att frälsa
fattiga barn från undergång, dels att göra dem till
nyttiga samhällsmedlemmar. Fonden för stadens
stora barnhus bör ses över, så att flera barn kan
underhållas av den.
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Beräkningar på en väl hävdad egendom. Gödselns
betydelse.
Önskar att Patriotiska Sällskapet kunde ge ut ett
hushållsverk i stil med bondepraktikan för att ge
vägledning om de angelägnaste delarna av lantbruket och råd om proportion mellan åker, äng och betesmark. Jag är villig att bistå med 50 riksdaler till
en sådan hushållsbok, som måste bli så billig som
möjligt, för att bönderna skall skaffa sig den. Jag
har med denna bok tänkt synnerligast på bonden,
så de finare vetenskaperna behöver inte demonstreras.
Regeringens önskan, att städernas jord skall användas till andra planteringar än åkerbruk, har inte
fallit stadsbefolkningen på läppen. Deras goda tillgång på gödsel gör att de gärna behåller sina sädesåkrar. Här borde information ges om andra
grödor, som är lämpligare. Hantverkare och slöjdare bör uppmuntras, då de kan ha sysselsättning
av sina konster under vintern, när de inte behövs i
jordbruket. Även boskapsskötselns utvidgning
ökar vinterarbetet. Man skulle få se att stadsmannen och lantmannen genom byte vore nyttiga för
varandra.
1099

Husdjur

Några anmärkningar över stuteriernas anläggning, samt unga fålars
uppfödande

Eldstad och sil för dammar Nr 1107
de onda. Med hjälp av spannmålsmagasin skulle
Sverige kunna föda sina innevånare. Innevånarantalet är 2 1/2 miljon personer och 649660 tunnland
besås årligen. Detta räcker inte till att föda befolkningen. Fanns överflöd brändes brännvin, tills
Gustaf III förbjöd husbehovsbränningen. Nu får
man ut mera brännvin av varje tunna säd, men mig
veterligt säljs inget utomlands.
Om man genom bättre ängsskötsel kunde öka
boskapsstammen, skulle vi öka folkmängden. Men
att göra detta utan att kunna föda de nya, fyller bara
landet med skälmar, uslingar och tiggare. Förr utvandrade svenskar och översvämmade Europa.
Många kloka ministrar vill härma Perikles i
Aten och Tiberius i Rom, då de påstått att lyx är
nyttigt. Vad den ena staten kallar yppighet, kallar
den andra tarvlighet. Man måste skilja på lyx och
slöseri. En gammal regel är att rätta mun efter matsäcken. Men av alla statsfel är det svåraste ett
vacklande spannmålspris.
Våra nuvarande sädesmagasin är byggda av trä
och tillåter skadedjur att komma in. Detta gäller
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särskilt maskar. Även om man kunde hindra detta
skulle den fuktiga luften skada, så att säden ornar
eller brinner ihop. För att undvika detta lägger man
ned stort arbete på att skyffla och lyfta säden. Blir
flera goda år i rad måste låntagarna ta ut sin gamla
säd med någon förminskning för att den nya skall
få plats.
Grannar har blivit osams om dessa förvaringar
och det har ibland lett till processer. Våra vanliga
magasiner gör mer skada än nytta. Beskrivning
från en socken, där magasinet blivit helt misslyckat.
I Polen gräver man gropar i en sandbacke och
klär med bräder och tegel. Där kan säd förvaras
10-20 år. Vi har väl för lerig jord för att detta skall
kunna gå, även om rotfrukter klarar sig i gropar. I
Egypten visar oss berättelsen om Josef och hans
bröder, att man där, troligen i pyramiderna samlade säd. Mumierna är ju väl bevarade. I Frankrike
fann man säd, som kunde vara 1000 år under ett raserat slott från romartiden. Är säden torr och förva-

Creutz, Carl Gustaf
1786, april
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ÖFWER
STUTERIERS ANLÄGGNING, SAMT UNGA
FOLARS UPFÖDANDE.
Var och en som har hårdvallshö, sommarbete och
rent vatten kan anlägga ett stuteri. Föder man upp
sina egna hästar blir man inte bedragen. Goda fålar
bör kunna säljas vid 3 år.
Hur hingstar och ston bör vara beskaffade.
Hästarna skall vara felfria, annars följer felet
med till nästa generation. Beskällaren skall vara
minst 3 år och stoet minst 4. Växten och byggnaden kommer av föda och skötsel men grunden av
rasen. Man bör använda hästar med gott humör.

Stoet får inte skrämmas, då fölet i så fall kan bli
skyggt och otryggt.
Vad som bör iakttagas sedan stoet fölat, och om
gräsbetet.
April är den bästa födelsetiden för fölen. De har
då sex månader att dia på. Stoet bör ha en avbalkning, där hon kan dia i lugn och ro. Stoet och fölet
släpps på gott bete med tillgång till friskt vatten.
Flera ston med föl kan vara tillsammans, men tål
inte andra hästar. Man skall leka och fjolla med fölen, så att de blir folkkära. Djuren kan gå ute även
sen frosten kommit.
Om installning, ans och vinterföda.
Fölen skall ha egen spilta, så stor att de kan ligga
ned. De få vara lösa till i mars, då de grimmas upp.
Det skall hållas rent under hästarna. De vantrivs i
orenlighet. De får ohyra och förstör hovarna. Man
skall aldrig ha flera djur tillsammans. I mars skall
man skrapa bort luddet ur fällen och umgås försiktigt med djuren, när de släpps på stallgården. Under vinter fodras djuren med hårdvallshö ur en tät
krubba. Den skall hela tiden hållas ren. Man skall
inte ge dem mjölk.
Hästkurer.
Bästa sättet mot sjukdomar är god föda och skötsel. Att ofta ge medicin och åderlåta försvagar. De
sjuka skall skiljas från de friska. Dåligt foder framkallar mask. Djuret återhämtar sig om det får bra
foder. Har det gått för långt finns ingen bot. Yttre
skador och sår skall hållas rena. Man skall vara
försiktig med salvor och omslag.
Om hästslagets förbättrande och bibehållande vid
beständig godhet.
De bästa hästarna är avlade här i vårt klimat, som
bondklippare, norsk- och finskhästar. De som
kommer från t.ex. Tyskland vantrivas. Dock må
erkännas att de inhemska inte blir så höga, som kavalleriet önskar. Detta kan man råda bot för, då
klippareston betäcks av större hästar.

Om färgen och vad vid den kan märkas.
Alla skymlar är goda, tigrar och grå härnäst, medan ljusa är svagare. Isabeller har röda ögon och
ser bra i mörker. Stora utögda har dåligt humör. Ju
besynnerligare färger och tecken desto bättre häsRätta betäckningstiden, och vad därvid bör iaktta- tar. Färgen kan bero på födan.
gas.
Om hästarna i ett stall trots god ans inte trivs
Hingsten och stoet skall släppas lösa hos varan- måste man flytta stallet till ett höglänt ställe. De
dra. En hingst bör få vilopauser och födas med lätt som inte trivs med varann skall skiljas.
foder.
Bihang.
Hur stoet bör hållas, sedan det blivit dräktigt.
Det dräktiga stoet bör få gott bete och tillräckligt Hur hästars avföda från de varmare klimaten, i
väl bärgat hö. Hon skall ha avpassad motion och få våra stuterier, till rasens bibehållande bör kunna
tumla omkring. Detta gör att fostret inte växer fast. souteneras.
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Den sanning kan inte motsägas att mjölksaften i
ådrorna, förvandlad, håller kroppen vid makt. Födan påverkar växt, styrka, humör och färgning.
Även klimatet spelar in. Det är viktigt att fölen
däggas av mödrarna så länge som möjligt. I vårt
land blir det endast 4 månader. De skall sedan skötas med stor omsorg.
Kroppens förrättning är de samma hos hästar,
som människor, nämligen naturliga, livliga och
gagneliga.
Långt grovt hö är otjänligt för fölen. De tröttnar
av att tugga, innan de är mätta. En blandning av hö
och havre är bäst. Asplöv håller bort sjukdomar.
1100

Arbetsmetod

Kolningssätt
Lagersvärd, F
1786, april
PROFKOLNING EFTER HERR
COMMINISTERN, MAGISTER TOLLS
KOLNINGS-SÄTT.
Jag, som hört magister Toll berätta om kolningen,
gjorde efter hans recept. Dock fick jag inte hans resultat. Jag bad att få låna hans dräng. Efter flera
försök uppdagades att Toll använde granskog, vilket ger mer kol än tall. Kolen från tall är dock bättre.
Jag gjorde tre milor och lät flera ståndspersoner
vara med vid rivandet. Inför tinget gick de ed på att
kolningen gått rätt till. Jag får hela tiden mindre
kol än Toll och begär nu av honom att han offentligt undervisar om sin metod.
1101

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och varupriser i landsorterna
Anonym
1786, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH WARUPRISER
I LANDSORTERNA
Gisslarbo. Flera milor brann, då kolarna för den
myckna snön inte kunde komma till dem. Följden
har blivit att tackjärnspriserna stigit. Nu har vi gott
före och körslorna sker med bekvämlighet. Alla
sjöar norr om Södertälje är farbara.
Ångermanland. God skörd, vilket sänkt priserna.
Skanör. I början av månaden stark köld, sedan
mängder av snö. Ett enda fartyg har strandat vid revet.
Bohuslän. Den 17 februari. Isen har brutits upp
av stormen och sillen visat sig i stor mängd. Detta
har uppmuntrat trankokarna.
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1102

Böcker

Förteckning över Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1786, april
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING
Redovisas Nummer 40-118 i Octavio
1103

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1786
1104

Ekonomi

Ekonomiska försök av en finsk
nybyggare
Anonym
1786, maj
OECONOMISKA FÖRSÖK AF EN FINSK
NYBYGGARE.
Noggrann redovisning av mjölkmängd, smörmängd och ostmängd på gården. Bonden tror sig
kunna förbättra rasen och förmera mjölktillgången.
Funderingar om tidpunkten att så råg.
1105

Ekonomi

Om den fria teckningsskolan i Paris
Barchaeus, Wetterqvist
1786, maj
OM DEN FRIA TECKNINGS-SCHOLAN I
PARIS.
1765 inrättades i Paris en skola för slöjdidkares
uppfostran. Så snart skolan öppnades anmäldes
1500 elever. De delades in i grupper och undervisades i räkning och geometri, byggnadskonst,
människofiguren och djuren, blommor och ornamenter. Efter avslutad undervisning uppmuntras
de med gesäll- och mästarbrev samt medaljer.
Var tredje månad delas ut ett betyg. Månadernas
dagar är skrivna på tre rader. Om eleven varit frånvarande stryks ett snett streck över den dagen. Om
eleven får ett rakt streck över dagen betyder det att
man är missnöjd med honom.
Föräldrar eller mästare skall varje månad besöka skolan för att efterfråga elevens förhållanden.
Varje dag hembär eleven en jetong för att visa upp
hemma, som ett intyg att han deltagit i undervisningen.
Efter parisisk sed finns schweizaren, som bor
vid skolans ingång och har ansvar för all material
och ordningen på skolan. Ostyriga elever kastar
han ut så att undervisningen inte störs.

Skolans lärare antas efter att ha lämnat arbetsprov. Skolans ekonomi betungar inte den franska
staten, utan lever på frivilliga sammanskott och insättningar. Man äger lotter i skolan, till ett antal av
377 stycken. Bland ägarna märks konungen, prinsar och prinsessor.
Även i andra franska städer finns teckningsskolor. I Stockholm finns en Kungl. Målare- och Bildhuggare Academie, grundad av konungen 1777
och helt kostnadsfri. Skolan är indelad i:
1) Modellskolan, där det tecknas efter naken
modell. Antalet lärjungar är 20.
2) Gipsskolan, där det ritas efter antiker och
gipsmodeller. Antalet elever är 8.
3) Arkitekturskolan, där man studerar grunderna till arkitekturen. Antal, så många som få rum
runt bordet.
4) Praktiska geometrin, perspektiv och målaranatomin.
5) Nedre skolan, där nybörjare undervisas i figurprinciperna, ornamentik och landskapsritningar.
Reglerna för skolan, skall var anslagna på dörren.
1) Var och en, som ritar efter levande modell,
skall visa upp sitt arbete och få det godkänt.
2) Är akademiens ämbetsmän nöjda med sökandes arbete, får han ett skriftligt bevis.
3) Eleverna får inte införa värjor i arbetsrummet.
4) Var och en skall vara försedd med papper, kritor och bröd, så att inget onödigt spring skall hindra undervisningen.
5) Lärjungarna skall i god ordning inta sina platser. De som har rätt att välja platser går först.
6) Alla är skyldiga att visa sina ritningar och få
dem korrigerade.
7) Var och en skall uppträda med ordning, anständighet och vördnad, eljest blir han avvisad.

Bonden bör skaffa sig goda hästar, eftersom
hans välfärd är i hög grad beroende av dessa. Tyvärr får hästarna i Sverige arbeta onormalt mycket
och fram för allt börja i för unga år.
Stallbyggnaden skall byggas på torr mark och
göras dragfri samt med så god plats att hästen kan
lägga sig ned. Man föreslås skaffa hästar av norsk
eller finsk avel. De hästarna trivas väl här.
Man bör inte köpa häst på marknader. Ej heller
byta häst med någon, ty byte är gjort för gäckeri.
Att undersöka tänderna är viktigt. Hästar skall
inte åderlåtas och man skall vara försiktig med mediciner. Hästar kan få starr och vara närsynta. Då är
de ofta skygga. Glöm inte ge hästen salt.
En blandning med hästar från sydligare länder
skulle vara av godo för alla länder. Sydländerna
behöver hästar från Norden, men är svåra att övertyga om detta.

1106

1109

Husdjur

Stuterier
Creutz, Carl Gustaf
1786, maj
NÖDVÄNDIGHETEN AF FULLSTÄNDIGA
ANNOTATIONS-BÖCKER WID
STUTERIERNA.
Nödvändigt att föra fullständiga anteckningar vid
stuterierna, så att man så småningom kan avföra de
djur som ha sämre egenskaper. De dåliga egenskaperna ha en förmåga att sprida sig.
Angående hästars längd. Långa hästar anses
vackrare men är svagare. En kort häst är mer samlad, har närmare väg till hjärta och pulsar och blir
därför starkare.

1107

Redskap

Inrättning av sil för dammar och om
eldstäder
Anonym
1786, maj
INRÄTTNING AF EN SIL FRAMFÖR
FISKDAMMAR, OCH AF ELDSTAD UTI
SPIS, EFTER FLERA ÅRS FÖRSÖK MED
GOD FRAMGÅNG UPGIFWEN AF N.F.V. W.
Ritning med beskrivning på en sil framför fiskdammar.
Ritning och beskrivning till murning på eldstaden av en spis, så att den ej kan röka in.
1108

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april 1786
Nyttiga påfund

Tankar om sockenmagasiner eller
förrådshus för spannmål
Nyrén, Carl
1786, juni
TANKAR OM SOKNE-MAGAZINER ELLER
FÖRRÅDS-HUS AF SPANNEMÅL
Ett förrådshus bör vara byggt så att det inte bara utestänger skadedjur, utan också den fuktiga luften.
Det bör vara så stort att det rymmer två tunnor säd
för varje person i orten. Härigenom undviker man
missväxt och kan hålla jämna spannmålspriser.
Vi får lägga ned dubbelt arbete på vårt åkerbruk
mot södra Europa och måste ändå kännas vid missväxt ganska ofta. Därför är det viktigt att vi hushållar med spannmålen och nyttjar de goda åren mot
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Den sanning kan inte motsägas att mjölksaften i
ådrorna, förvandlad, håller kroppen vid makt. Födan påverkar växt, styrka, humör och färgning.
Även klimatet spelar in. Det är viktigt att fölen
däggas av mödrarna så länge som möjligt. I vårt
land blir det endast 4 månader. De skall sedan skötas med stor omsorg.
Kroppens förrättning är de samma hos hästar,
som människor, nämligen naturliga, livliga och
gagneliga.
Långt grovt hö är otjänligt för fölen. De tröttnar
av att tugga, innan de är mätta. En blandning av hö
och havre är bäst. Asplöv håller bort sjukdomar.
1100

Arbetsmetod

Kolningssätt
Lagersvärd, F
1786, april
PROFKOLNING EFTER HERR
COMMINISTERN, MAGISTER TOLLS
KOLNINGS-SÄTT.
Jag, som hört magister Toll berätta om kolningen,
gjorde efter hans recept. Dock fick jag inte hans resultat. Jag bad att få låna hans dräng. Efter flera
försök uppdagades att Toll använde granskog, vilket ger mer kol än tall. Kolen från tall är dock bättre.
Jag gjorde tre milor och lät flera ståndspersoner
vara med vid rivandet. Inför tinget gick de ed på att
kolningen gått rätt till. Jag får hela tiden mindre
kol än Toll och begär nu av honom att han offentligt undervisar om sin metod.
1101

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och varupriser i landsorterna
Anonym
1786, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH WARUPRISER
I LANDSORTERNA
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har blivit att tackjärnspriserna stigit. Nu har vi gott
före och körslorna sker med bekvämlighet. Alla
sjöar norr om Södertälje är farbara.
Ångermanland. God skörd, vilket sänkt priserna.
Skanör. I början av månaden stark köld, sedan
mängder av snö. Ett enda fartyg har strandat vid revet.
Bohuslän. Den 17 februari. Isen har brutits upp
av stormen och sillen visat sig i stor mängd. Detta
har uppmuntrat trankokarna.

40

1102

Böcker

Förteckning över Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1786, april
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING
Redovisas Nummer 40-118 i Octavio
1103

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1786
1104

Ekonomi

Ekonomiska försök av en finsk
nybyggare
Anonym
1786, maj
OECONOMISKA FÖRSÖK AF EN FINSK
NYBYGGARE.
Noggrann redovisning av mjölkmängd, smörmängd och ostmängd på gården. Bonden tror sig
kunna förbättra rasen och förmera mjölktillgången.
Funderingar om tidpunkten att så råg.
1105

Ekonomi

Om den fria teckningsskolan i Paris
Barchaeus, Wetterqvist
1786, maj
OM DEN FRIA TECKNINGS-SCHOLAN I
PARIS.
1765 inrättades i Paris en skola för slöjdidkares
uppfostran. Så snart skolan öppnades anmäldes
1500 elever. De delades in i grupper och undervisades i räkning och geometri, byggnadskonst,
människofiguren och djuren, blommor och ornamenter. Efter avslutad undervisning uppmuntras
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hemma, som ett intyg att han deltagit i undervisningen.
Efter parisisk sed finns schweizaren, som bor
vid skolans ingång och har ansvar för all material
och ordningen på skolan. Ostyriga elever kastar
han ut så att undervisningen inte störs.

Skolans lärare antas efter att ha lämnat arbetsprov. Skolans ekonomi betungar inte den franska
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1) Var och en, som ritar efter levande modell,
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2) Är akademiens ämbetsmän nöjda med sökandes arbete, får han ett skriftligt bevis.
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behöver hästar från Norden, men är svåra att övertyga om detta.
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förrådshus för spannmål
Nyrén, Carl
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Ett förrådshus bör vara byggt så att det inte bara utestänger skadedjur, utan också den fuktiga luften.
Det bör vara så stort att det rymmer två tunnor säd
för varje person i orten. Härigenom undviker man
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Beräkningar på en väl hävdad egendom. Gödselns
betydelse.
Önskar att Patriotiska Sällskapet kunde ge ut ett
hushållsverk i stil med bondepraktikan för att ge
vägledning om de angelägnaste delarna av lantbruket och råd om proportion mellan åker, äng och betesmark. Jag är villig att bistå med 50 riksdaler till
en sådan hushållsbok, som måste bli så billig som
möjligt, för att bönderna skall skaffa sig den. Jag
har med denna bok tänkt synnerligast på bonden,
så de finare vetenskaperna behöver inte demonstreras.
Regeringens önskan, att städernas jord skall användas till andra planteringar än åkerbruk, har inte
fallit stadsbefolkningen på läppen. Deras goda tillgång på gödsel gör att de gärna behåller sina sädesåkrar. Här borde information ges om andra
grödor, som är lämpligare. Hantverkare och slöjdare bör uppmuntras, då de kan ha sysselsättning
av sina konster under vintern, när de inte behövs i
jordbruket. Även boskapsskötselns utvidgning
ökar vinterarbetet. Man skulle få se att stadsmannen och lantmannen genom byte vore nyttiga för
varandra.
1099

Husdjur

Några anmärkningar över stuteriernas anläggning, samt unga fålars
uppfödande

Eldstad och sil för dammar Nr 1107
de onda. Med hjälp av spannmålsmagasin skulle
Sverige kunna föda sina innevånare. Innevånarantalet är 2 1/2 miljon personer och 649660 tunnland
besås årligen. Detta räcker inte till att föda befolkningen. Fanns överflöd brändes brännvin, tills
Gustaf III förbjöd husbehovsbränningen. Nu får
man ut mera brännvin av varje tunna säd, men mig
veterligt säljs inget utomlands.
Om man genom bättre ängsskötsel kunde öka
boskapsstammen, skulle vi öka folkmängden. Men
att göra detta utan att kunna föda de nya, fyller bara
landet med skälmar, uslingar och tiggare. Förr utvandrade svenskar och översvämmade Europa.
Många kloka ministrar vill härma Perikles i
Aten och Tiberius i Rom, då de påstått att lyx är
nyttigt. Vad den ena staten kallar yppighet, kallar
den andra tarvlighet. Man måste skilja på lyx och
slöseri. En gammal regel är att rätta mun efter matsäcken. Men av alla statsfel är det svåraste ett
vacklande spannmålspris.
Våra nuvarande sädesmagasin är byggda av trä
och tillåter skadedjur att komma in. Detta gäller
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särskilt maskar. Även om man kunde hindra detta
skulle den fuktiga luften skada, så att säden ornar
eller brinner ihop. För att undvika detta lägger man
ned stort arbete på att skyffla och lyfta säden. Blir
flera goda år i rad måste låntagarna ta ut sin gamla
säd med någon förminskning för att den nya skall
få plats.
Grannar har blivit osams om dessa förvaringar
och det har ibland lett till processer. Våra vanliga
magasiner gör mer skada än nytta. Beskrivning
från en socken, där magasinet blivit helt misslyckat.
I Polen gräver man gropar i en sandbacke och
klär med bräder och tegel. Där kan säd förvaras
10-20 år. Vi har väl för lerig jord för att detta skall
kunna gå, även om rotfrukter klarar sig i gropar. I
Egypten visar oss berättelsen om Josef och hans
bröder, att man där, troligen i pyramiderna samlade säd. Mumierna är ju väl bevarade. I Frankrike
fann man säd, som kunde vara 1000 år under ett raserat slott från romartiden. Är säden torr och förva-

Creutz, Carl Gustaf
1786, april
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ÖFWER
STUTERIERS ANLÄGGNING, SAMT UNGA
FOLARS UPFÖDANDE.
Var och en som har hårdvallshö, sommarbete och
rent vatten kan anlägga ett stuteri. Föder man upp
sina egna hästar blir man inte bedragen. Goda fålar
bör kunna säljas vid 3 år.
Hur hingstar och ston bör vara beskaffade.
Hästarna skall vara felfria, annars följer felet
med till nästa generation. Beskällaren skall vara
minst 3 år och stoet minst 4. Växten och byggnaden kommer av föda och skötsel men grunden av
rasen. Man bör använda hästar med gott humör.

Stoet får inte skrämmas, då fölet i så fall kan bli
skyggt och otryggt.
Vad som bör iakttagas sedan stoet fölat, och om
gräsbetet.
April är den bästa födelsetiden för fölen. De har
då sex månader att dia på. Stoet bör ha en avbalkning, där hon kan dia i lugn och ro. Stoet och fölet
släpps på gott bete med tillgång till friskt vatten.
Flera ston med föl kan vara tillsammans, men tål
inte andra hästar. Man skall leka och fjolla med fölen, så att de blir folkkära. Djuren kan gå ute även
sen frosten kommit.
Om installning, ans och vinterföda.
Fölen skall ha egen spilta, så stor att de kan ligga
ned. De få vara lösa till i mars, då de grimmas upp.
Det skall hållas rent under hästarna. De vantrivs i
orenlighet. De får ohyra och förstör hovarna. Man
skall aldrig ha flera djur tillsammans. I mars skall
man skrapa bort luddet ur fällen och umgås försiktigt med djuren, när de släpps på stallgården. Under vinter fodras djuren med hårdvallshö ur en tät
krubba. Den skall hela tiden hållas ren. Man skall
inte ge dem mjölk.
Hästkurer.
Bästa sättet mot sjukdomar är god föda och skötsel. Att ofta ge medicin och åderlåta försvagar. De
sjuka skall skiljas från de friska. Dåligt foder framkallar mask. Djuret återhämtar sig om det får bra
foder. Har det gått för långt finns ingen bot. Yttre
skador och sår skall hållas rena. Man skall vara
försiktig med salvor och omslag.
Om hästslagets förbättrande och bibehållande vid
beständig godhet.
De bästa hästarna är avlade här i vårt klimat, som
bondklippare, norsk- och finskhästar. De som
kommer från t.ex. Tyskland vantrivas. Dock må
erkännas att de inhemska inte blir så höga, som kavalleriet önskar. Detta kan man råda bot för, då
klippareston betäcks av större hästar.

Om färgen och vad vid den kan märkas.
Alla skymlar är goda, tigrar och grå härnäst, medan ljusa är svagare. Isabeller har röda ögon och
ser bra i mörker. Stora utögda har dåligt humör. Ju
besynnerligare färger och tecken desto bättre häsRätta betäckningstiden, och vad därvid bör iaktta- tar. Färgen kan bero på födan.
gas.
Om hästarna i ett stall trots god ans inte trivs
Hingsten och stoet skall släppas lösa hos varan- måste man flytta stallet till ett höglänt ställe. De
dra. En hingst bör få vilopauser och födas med lätt som inte trivs med varann skall skiljas.
foder.
Bihang.
Hur stoet bör hållas, sedan det blivit dräktigt.
Det dräktiga stoet bör få gott bete och tillräckligt Hur hästars avföda från de varmare klimaten, i
väl bärgat hö. Hon skall ha avpassad motion och få våra stuterier, till rasens bibehållande bör kunna
tumla omkring. Detta gör att fostret inte växer fast. souteneras.
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ras luftfritt kan den förmodligen förvaras hur länge
som helst.
Mitt förslag är att bygga som överdirektören vid
lantmäteriet Faggot för 26 år sedan föreslog. Dock
bör man göra en spalt mellan väggen och bingen
och fylla den med kalk. Kalken drar till sig fukten,
som uppkommer under vintern. I kalken trivs heller inga skadeinsekter. Detta hus är också stöldsäkert. Det blir svårt att övertyga allmogen att stå för
kostnaden. Staten måste träda in. Landshövdingen
skall vara överstyresman tillsammans med en direktör. Nycklarna bör förseglas mellan varje gång
de används. Det bör finnas plats i valvet för köpmän, att hyra in sig. Man borde pröva detta byggande i Östergötland, där mycket säd växer.
Jag ber i mina böner, att varje medborgare i landet skall arbeta för fädernelandets väl.

Davidsson, Persson
1786, mars
BERÖMLIGE GERNINGAR.
Bland alla vackra gärningar, som utmärka det
lyckliga tidevarvet under Gustaf III, är en av de yppersta vetenskapernas utspridande. T.ex. den vid
Kungl. Södermanlands Regemente år1782 inrättade militärakademin.
Redovisning av de medel, som inkommit, för
akademins fortbestånd.
Från St. Tuna. Redovisning av årsväxt under nio
år, då de flesta varit missväxtår. Pastorn i församlingen försöker att få fram arbetstillfällen t.ex. rothuggning och spånad för de sämst ställda.
Dessutom bidrager han med utsäde. Prosten Then-
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Kungörelser

Utdelade belöningar av Kungl.
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1786, juni
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
FÖR UPPODLING, TRÄDPLANTERING,
STENHUSBYGGNAD OCH LÅNGVARIG
TROGEN TJÄNST.
1113

Belöningar

Utsatta belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet

stedt har med stor omkostnad förbättrat en hage
som hört till prästgården och fått bördig mark.

Patriotiska Sällskapet
1786, juni
1110
Redskap UTSATTE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Svar på anmärkningarna över
Fråga: Vilka är de orsaker (utom väderlek), som i
inmurade grytor
allmänhet bidraga till missväxter i vårt land. Böra
Nornberg, Eric
de uppsökas, antingen uti lantmannens mindre arbetsamhet och okunnighet eller uti rådande fördo1786, juni
mar, eller uti brister, vilka uti allmänna och enSWAR PÅ ANMÄRKNINGARNE ÖFWER
skilda författningar torde kunna uppletas. VarjämINMURADE GRYTOR, HWILKA
te önskas, att de medel och utvägar uppgivas, som
ANMÄRKNINGAR FINNAS I KONGL.
kunna förekomma missväxter på det lättaste och
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
för allmogen minst kostsamma sätt.
HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR
Fyra svar på frågan: Vilka är de rätta och alltid
NOVEMBER MÅNAD 1784
Jag har endast fått ett kort utdrag av anmärkningar- gällande grunder som vid inrättningen av cirkulana och är sinnad att göra nästan samma ändringar tionsbruk bör iakttagas. Då frågan inte blivit tillräckligt utredd i de 4 svaren utfästes ånyo 30
som föreslås.
En rökgång för varje gryta med vindspjäll istäl- dukater som prissumma.
let för skottspjäll. Piporna skall kunna rensas från
Väder
sot nerifrån. Imman och dammet kan med en bröst- 1114
mur och pipa undvikas. Om värmen kan tas tillvara Anmärkningar angående väderleken
för ett angränsande rum måste prövas mera. Transportabla fyrugnar tycker jag inte är konstigt. De för maj 1786
kan användas till mindre matlagning och modeller
1115
Nyttiga påfund
finns på apoteken.

1097

1111

Fågelnät och dess bruk i svenska skärgården Nr 1093
Berömda gärningar

1112

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari 1786
1098

Hushållning

Anmärkningar i hushållningen
Anonym
1786, april
ANMÄRKNINGAR I HUSHÅLLNINGEN.
Resonemang om ängens och betesmarkens utvidgning kontra spannmålspriser och författningar.

Matberedning

Om brödbakning av sillgrums
Hellman
1786, juni
OM BRÖDBAKNING AF SILL-GRUMS
Blanda sillgrums efter 5 tjog sill med 2 kannor
kornmjöl och salt. Hela kostnaden med arbete och
torv till gräddning är 4 skilling och 9 runstycken.
Härav fick man 1 lispund sillgrumsbröd, som
begärligt ätes av hästar. Borde vid hungersnöd
kunna ätas även av människor. Prov på brödet lämnat till Patriotiska Sällskapet.

Försök till förbättrade inrättningar
av barns underhåll i Stockholm

Anonym
1786, juli
FÖRSÖK TILL FÖRBÄTTRANDE AF
INRÄTTNINGARNE FÖR BARNS
UNDERHÅLLANDE I STOCKHOLM.
Dessa inrättningar bör ha två mål. Dels att frälsa
fattiga barn från undergång, dels att göra dem till
nyttiga samhällsmedlemmar. Fonden för stadens
stora barnhus bör ses över, så att flera barn kan
underhållas av den.
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1783 fanns 11338 riksdaler i fonden och underhölls 270 barn. Stannar barnet i 10 år blir kostnaden per barn 420 riksdaler. Så mycket har inte
medelståndens barn fått kosta, men ändå fått bättre uppfostran. Redogörs för barnhusets utgifter.
Frågan är vilken uppfostringsinrättning, som
medför att största delen av fonden tillkommer barnen. Som det nu är kostar varje barn effektivt 26
riksdaler. Om hela fonden kunde användas till barnen skulle man vinna 57%.
De behandlas som maskiner och när de komma
ut känner de inte världen mer än en hottentott. De
lär sig oarter av varandra, vilket man kan se i polisrapporter bland barnhusets avkomlingar.
I Stockholm finns Stora Barnhuset, Frimurar
barnhuset med 450 barn utom huset och 50 inom
samt Politie barnhuset med 80 barn inom och
1000-1100 utom. För dem som finns utom barnhusen betalas 24 skilling i månaden tills de fyllt 6 år.
Frimurarbarnhuset är det bästa. Redogörs för dess
ekonomi. På 10 år är 320 barn intagna, varav 104
lämnade huset med livet, 234 med döden, 2 intogs
på Danvikshospital. 100 dog under sina första år
av tidigare svält. På Stora Barnhuset har dödligheten varit ungefär 5 %. Redogörs för förvaltning
och drift i alla tre barnhusen samt de intagningsregler som gäller.
Barn, som behöver hjälp, borde tas om hand på
landet och uppfostras till goda lantmän. De tre
barnhusen borde slås samman.
En stickerska som kan sy blir flickornas läromoder. Gudstjänsterna flyttas till Adolf Fredriks kyrka. Två pedagoger hålles, att lära barnen läsa och
katekesen. Adolf Fredriks pastor skall tillse att
barnen lär sig älska sin skapare. Direktionen tingar
ut så många barn som möjligt, så att först lilla huset
kan stängas och sedan även det stora.
Fosterföräldrarna skall ge huldhet, mat, kläder
och undervisning i kristendom. Barnen skall ha
med sig en klädning, betalning, lydnad, erkänsla
och arbetsamhet. Redogörs för hur länge barnen
skall underhållas och med hur mycket. Med denna
inrättning borde 600 barn till få vård.
1116

1117

Arbetsmetod

Försök med stenpapper
Modeer, Adolph
1786, juli
FÖRSÖK MED STENPAPPER
Man har nu i Karlskrona undersökt hur det nyuppfunna stenpappret klarat sig över vintern. Det hade
legat på ett platt tak och var helt intakt. Då det är
billigare än tegel och hindrar eld är det ett utmärkt
taktäckningsmaterial. Kan med fördel användas
som golvmatta.
1118

Matberedning

Sätt att uppföda kalvar utan mjölk
Anonym
1786, juli
SÄTT AT UPFÖDA KALFWAR UTAN
MJÖLK
Ett par tre dagar efter födseln tages kalvarna från
modern. De får en välling på korn och havre med
vatten och lite mjölk. Redan efter 10 dagar ges de
hö.
1119

Folkmängd

Anteckningar angående folknumren
Anonym
1786, juli
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLK-NUMMERN
Födda 486 och döda 710. Största antalet barnaföderskor är mellan 30-35 år. I Stiftet dog 1537 av
kopporna, 40 barn kvävdes av mödrar eller ammor, 17 dog av svält, 4 självmord, 46 drunknade.

Redskap

Beskrivning över en perpendiculaire
styckborrvind
Järnberg, Eric
1786, juli
BESKRIFNING ÖFWER EN
PERPENDICULAIRE STYCK-BORR-WIND,
UPGIFEN OCH BYGD ÅR 1781 WID
EHRENDALS STYCKE-BRUK, AF
BYGGMÄSTAREN DÄRSTÄDES ERIC
JÄRNBERG
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De kanoner, som gjutits i Sverige tidigare har ofta
blåsor i godset, som gör att kulloppet inte går att
borra rakt. Beslöts att kanonerna skulle gjutas
massiva och hela kulloppet borras ur. Gerhard
Meijer byggde därför en horisontell borr vid
Stockholms Styckebruk 1759. Denna borr har av
kostnadsskäl inte byggts vid de mindre styckebruken. Ritning och beskrivning av en förbättrad borr.

1120

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Anonym
1786, juli
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA
Karlstad. Den 13 maj ligger fortfarande isen på
Vänern. Mycket vatten i Klarälven.

ar på en stång över vattnet. Ritning och beskrivning av nätet och dessa användning.
De fåglar som fastna i nätet är: alfågeln och ådfågeln, vilka inte borde fångas eller skjutas, och
1092
Byggnation svärtan. Även tordmulen och gudungen, vild- änOm skogar, byggningssätt
der, viggar och havsorrar fastnar i nätet.
Tham
Vildgåsen, grisslan och måsfåglarna klarar sig
och jag har endast en gång på 10 år sett en fågel av
1786, mars
pelikansläktet, nämligen en havstjäder.
OM SKOGAR, BYGGNINGSSÄTT,
Ett nät kostar mellan 5-10 riksdaler och gör
ELDSWÅDOR M M. AF THAM TIL
tjänst i 20 år. Fångar man 100 par alfåglar är kostDAGSNÄS.
naden
betald. Nu störs fångandet av en mängd
När Jönköping eldhärjades gick värden för 3-4
tunnor guld till spillo. Det brinner i medeltal två skyttar, som med sina knallar skapar förvirring.
städer om året, trots de lagar som finns för att förHusdjur
hindra eldsvådor. Man måste sota skorstenar och 1094
anlägga kjölnor långt från husen. Förekomma tjän- Medel att hindra tjurar att stångas
stefolkets vårdslöshet med eld, genom att inte an- Anonym
vända tobakspipor utan lock. Inte använda julhalm 1786, mars
på golven.
MEDEL AT HINDRA FOLK-ILSKNA
Några synpunkter på Patriotiska Sällskapets frå- TJURAR STÅNGAS, OCH AT MED HORNEN
ga: Om rätta byggningssättet i våra småstäder?
SJELFSWÅLDIGT LYFTA AF GRINDAR.
1) Att inte anlägga städer på platser utan vatten. Tjuren binds i sitt bås. Runt hornen dras ett rep
2) Att bygga hus med bara en våning.
som fästes stramt till höger och vänster. Man ut3) Gatorna böra var minst 50 alnar breda och de märker var på hornet svicken slutar och med en
största ännu bredare. Gatorna bör vara planterade påk slår man av hornet, så att svicken blir bar.
med träd.
Man bestryker med salpeter och ammoniak så
4) Husen skall byggas med gaveln åt gatan och att det skall svida än värre.
ha en stenmur efter långsidorna.
Efter ett par dagar smörjes med tjära för att hin5) Noggrannare murning av skorstenar och spi- dra myggor att bita.
sar. Eldstäderna skall ställas 4 tum från väggen.
En människa med påk blir i fortsättningen en
6) Alla halmtak bör ligga väster om eldstäder förfärlig syn för tjuren. Jag önskar att härmed hava
och kjölnor. Brygghusen åt norr, då det är minst sparat många liv, lämmar och besådda åkrar.
risk för att vinden blåser åt det hållet.
7) Att försöka bygga med eldsäkra tak, helst 1095
Ekonomi
skiffer.
8) Att varna för tobaksrökning som ofta är orsa- Berättelse om handelsseminarium på
ken till vådeld.
Öringe
9) Tjänstehjon borde med lag åläggas att ersätta, Anonym
om de av slarv åstadkommit eld.
1786, mars
BERÄTTELSE, OM DET NYLIGEN
1093
Redskap INRÄTTADE HANDELS-SEMINARIUM
Beskrivning av fågelnätet och dess
PÅ ÖRINGE WID HALMSTAD.
Kommersrådet Fredrik Christoffer Wurmb, som
bruk i svenska skärgården
flyttat från Tyskland och bosatt sig på Öringe gård
Ödman, Samuel
mellan Halmstad och Laholm, har där startat en
1786, mars
handelsskola.
BESKRIFNING AF FOGELNÄTET OCH DESS
Anledningen till att lägga den på landet istället
BRUK UTI SWENSKA SKÄRGÅRDEN.
för i en stad är, att det är lättare att hålla eleverna
Fågelnätets användning är gammalt. Det användes under uppsikt där.
innan krutet. Man har märkt att sjöfågeln finns till
All slags kontorsundervisning ges och eleverna
havs under natten och vid soluppgången flyger in- betalar 26 riksdaler per kvartal. Då man vill ge eleomskärs för att söka föda. Beroende på vindarna verna god kunskap i handelsämnen, men också
väljer de olika sund och man kan sätta upp nätet på uppfostran till hederliga och sedliga personer föllämpligt ställe. Nätet knyts av tretrådigt lingarn jer 15 ordningsregler.
30-100 famnar långt, 4 famnar djupt. Varje maska 1096
Berömliga gärningar
görs 4 tum i kvadrat. Det fästes med mässingsring-

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1786
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utan på att mycket säd går till spillo på åker, bränns
i riorna, unknar och möglar och äts av skadedjur.
Det är ingen liten konst, att förvara säden.
I Uppland, där det finns mycket åkermark, står
säden länge ute. Den slås med lie och man spiller
mycket. Nu frågar man hur de skoglösa landskapen skall kunna bygga rior. Men de måste inte byggas av trä. Tegelsten är det bästa materialet. Även
om man föredrar att bygga av trä, kan flera grannar
gå tillsammans och spar på detta sättet timmer.
Stor vinst i dagsverken och pengar, då vi inte behövde köpa säd utomlands, om vi bättre kunde ta
tillvara säden. Ritning på torkladan.

kokas och torkas. Efter Retzii uppgift i Vetenskapsakademien. De torkade rötterna stöts till pulver
och blandas i mjölk eller nyttjas som gelé. Vill
man göra en fin anrättning tillsätts socker, kanel,
orangevatten m m. Roten har funnits på apoteken
länge. Då de planteras, måste en stor torva följa
med.
1087

Husdjur

Utväg att föda svin över långa
vintrar

Algren, Sven
1786, febr
UTVÄG AT FRAMFÖDA SWINKREATUR
1085
Husdjur
ÖFWER LÅNGA WINTRAR.
Om spanska fårskötseln i nejden
Då vintrarna blir långa är det svårt att föda svinen.
De blir så svaga att de fram i maj knappt orkar bära
emellan Olmedo och Segovia
skatan och de fäller inte vinterluggen förrän långt
Rapholt (övers)
fram på sommaren.
1786, febr
1784 måste svinen födas 7 månader inomhus
OM SPANSKA FÅRSKÖTSELN I NEGDEN
och agnarna började tryta. Jag samlade höfrö och
IMELLAN OLMEDO OCH SEGOVIA.
smolk från foderhusen och fähusbåsen. Sedan
Det finns två sorters får. De, som aldrig flyttas, och
hackade jag hårdvallshö och blötte i vatten och
uppföds inomhus, har ganska grov ull. De, som
med påströ lärde de sig äta detta. Hö är mera föförs till bergen på sommaren och alltid lever utomdande än agnar.
hus, har finare ull. Det finns 5 millioner av de senare. Ägaren får en mindre del av vinsten, som går
1088
Botemedel
till kronan, bete, herdelön, vallhunden, salt, tionde
och klippningskostnad. Man förstår att de spanska Botemedel för sömstuckna hästar
kungarna kallar fårskötseln kronans dyrbara juvel. Anonym
Tidigare ägde kungarna alla får. Beskrivning av 1786, febr
fårens sommarresor och liv på två olika platser. BOTEMEDEL FÖR SÖMSTUCKNA HÄSTAR
Jag märkte att alla utegångsfår hade samma färg Man stöter nässlor och pressar ut saften. Blandas
som sina föräldrar.
med koksalt och får stå i solen i 12 dagar. Man rensar hoven där sömmen gjort skada och dryper in
1086
Matberedning detta vatten, täcker med blår och förbinder hoven.

Om roten av en svensk ört, kallad orMärkliga händelser
chis, vilken med synnerlig nytta kan 1089
Märkvärdiga
händelser
i naturen
användas till föda för människor
Anonym
Hagström, Joh.
1786, febr
OM ROTEN AF EN SWENSK ÖRT, KALLAD
ORCHIS, HWILKEN MED SYNNERLIG
NYTTA KAN ANWÄNDAS TIL FÖDA FÖR
MÄNNISKOR
Vid missväxt har man föreslagit en mängd växter,
som kan användas som surrogat, men glömt hela
örtsläktet orchis. De växer i hela Sverige och har
en saftrik frisk rot, som en lök. Perserna tar vara på
det geléaktiga ämnet i roten till föda och även delikatess. Även kapten Cook medförde detta ämne på
sina resor och gav till de sjuka. Svenska namn är
Gulltuppa, Jungfru Marie hand, Johannis nycklar,
Yxnegräs m.fl. Rötterna samlas på hösten tvättas,
träs på tråd och lägges 6 timmar i vatten, innan de
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1786, febr
MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
I Skarbol, under Svaneholms bruk i Värmland avled en gumma, Ingeborg Olsdotter 120 år gammal.
Hon blev döv för 20 år sedan, men hade synen i behåll och gick för några veckor sedan 1/4 mil till
kyrkan.
1090

Klicka – Bilden visas i eget fönster
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Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Patriotiska Sällskapet
1786, febr
BERÖMLIGA GERNINGAR
Gåvor till de drabbade av vådelden i Jönköping.
1091
Väder

Perpendiculaire Styckborrvind - Nr 1116
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Skåne. Ganska gott vårväder. Grödan kommer
sent, men efter en gammal regel betyder det att 1124
skörden blir tidig. Väderleken i Skåne har inträffat Förteckning
efter herr Lyders i Glycksburg, prognos.

1081
Böcker

på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling

1121

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Lund, Lars
1786, juli
BERÖMLIGA GERNINGAR
Brukspatron Bureen i Skylberg i Närke har byggt
upp Lerbecks kyrka efter den häftiga branden
1782.
Vänerborg. Då jag den 6 maj passerade Bårebergs gästgivargård berättades att en sjuårig flicka
fallit i Nåssaån. Hennes fader skulle försöka rädda
henne men blev även han kvar i vattnet. När kyrkoherde Hvarfner fick höra om olyckan samlade han
folk, som fann de drunknade. Han lyckades rädda
flicka till livet genom rullande, frotterande, askas
påströende, medan faderns liv inte stod att rädda.
En så hedrande gärning, har jag inte kunnat låta bli
att berätta.
Kompaniskrivaren Olof Söderlind övertog 1767
ett hemman i Kungsgårds by i Ångermanland. Beskrivning på hans gjorda förbättringar bevittnade
av flera ståndspersoner.

Patriotiska Sällskapet
1786, juli
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING
160 böcker in oktavio
1125

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1786
1126

Hushållning

Om lanthushållningens upphjälpande och förkovrande i synnerhet i
Småland

Keij, Johan
1786, aug
OM LANDTHUSHÅLLNINGENS
UPHJELPANDE OCH FÖRKOFRANDE, I
SYNNERHET UTI SMÅLAND
Alla trogna undersåtar bör verka för att giva Gud
vad honom tillhörer och Konungen vad honom tillhörer. Jordbrukaren har inte den sämsta lotten.
1122
Märkliga händelser Han lever tryggt i sin koja och får sköta sig själv.
Ett rikes styrka står med folkökningen. Därför
Märkvärdiga händelser i naturen
är hemmansklyvningar tillåtna, bonden får utlagor
Anonym
om han har 4 barn hemma, vid missväxt finns ma1786, juli
gasiner att låna ur, vid överflöd kan säden säljas för
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN
stadgat pris till brännerierna. Patr. Sällskapet heDen 8 juni avled Mätta Maria Böök, 118 år gamdrar den som utmärker sig i lanthushållningen.
mal. Hon kom hit för 66 år sedan från Jutland, där
hon drabbats av pesten. När hon var 100 år avtog Om hustomter, deras indelning, byggande, odlanhörseln, men hon fick nya tänder vilka hon senare de och planterande.
förlorade. Vid 116 års ålder spann hon fint lin- Hustomterna skall vara stora, dels med tanke på
garn. Greve David Hamilton har av barmhärtighet eldsvåda och dels så att flera hushåll ryms. Beunderhållit henne de sista 20 åren och givit henne skrivning på hur en tomt skall indelas. 4 askar
planteras, då ormar inte trivs i dess närhet. Utanför
en hederlig begravning.
den ingärdade tomten läggs gatan, som leder till la1123
Hushållning dugårdsplanen. Sädesstuga med spis och badstuga
byggs längst bort.
Hushållsförfattning
Anonym
Om gödselns förökande.
Gödseln är guldgruvan, ur vilken jordbrukaren
1786, juli
hämtar sin förmögenhet. Beskrivning av en komHUSHÅLLS-FÖRFATTNING
Inga sorgkläder tillåts och kista och svepning får post. Lövet som faller på ängarna skall räfsas samman och användas som strö i ladugården och föda
inte kosta mer än 12 riksdaler.
Detta beslut har fattats av Lantgreven av Hes- till fåren. All urin efter människor samlas. Större
sen-Cassel sedan begravningsbruket tagit överflö- grenar och stubbar samlas till milor, som tänds.
dets skepnad. Männen får bära ett svart band på Askan används som gödsel.
sina vanliga kläder och kvinnorna ett band om Om höfrös samlande.
huvudet.
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Nyttiga påfund

Gagnande författningar
Anonym
1786, jan
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR.
Förbudet emot lanthandeln, att sälja silltran till
lampor bör upphävas, då det är billigt och spar
bränsle. Man eldar gärna brasor för att få ljus.
1082

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1786, jan
BERÖMLIGE GÄRNINGAR.
Efter den vådeld som den 24 november 1785 ödelade 43 gårdar i Jönköping, då även residents-,
landshövdinge- och rådhuset blev förödda, har stora sammanskott gjorts.
Drottningen har skänkt 1000 riksdaler, Stockholms stad 1020 riksdaler och från hela landet har
gåvor strömmat till.
1083

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1785

1084

Byggnation

Om hässjelador, samt deras och riors
stora nytta och nödvändighet
Anonym
1786, febr
OM HÄSSIE-LADOR, SAMT DERAS OCH
RIORS STORA NYTTA OCH
NÖDVÄNDIGHET (FORTS OCH SLUT)
Det är nödvändigt för varje lantman att ha sådana
byggnader, att den våta säden kan förvaras och
bärgningen ske oberoende av väder. Hässjor av
olika slag används mest i Finland och Norrland.
Alla hässjor borde ha tak. Beskrivning av min faders hässjelada. Den bygges av gran och tall. Golvet skall vara av lera tillrett med tjärvatten. Taket
täcks med halm. Hässjeladan behöver inte alltid
byggas vid rian. Beskrivning hur man packar en
lada. För 200 tunnors bärgning behövs två hässjelador. Säden kan förvaras där hela året, om man
inte har plats någon annanstans.
Katter och hermeliner håller efter råttorna och
ugglan jagar sparvarna.
Även hö kan torkas i dessa lador. I denna glesa
lada far snön ut lika fort som den kommer in.
Vår stora sädesbrist beror inte bara på bärgningssätt, dåliga redskap, frost och sjukdomar,

Hässjeladors och riors nytta och nödvändighet Nr 1084
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När höet körs in, vältes det av så att fröna faller på SAMMANDRAG ÖFWER UTSKEPPNINGEN
ett lakan. Även på stället där höet gives till djuren IFRÅN STOCKHOLM FÖR ÅR 1785
samlas fröna.
Redovisas de varor som utskeppats. Importen av
spannmål, fiskvaror, frukt, färg, garn, läder, mineOm ängens förändrande och förbättrande.
ralvatten, oljor, papper, silke, specerier, socker, toAlla barrträd på ängen skall tas ned. Att alla hårdbak, ull, viktualier, viner samt diverse varor.
vallsängar i forntiden varit åker syns på upplagda
Utskeppningen från Göteborg.
rör och renar. Ängen delas i 12 stycken, som bearbetas på olika sätt. Torven tas upp och vändes.
1130
Väder
Rensa från stenar och fyll igen hålen. Vart 12:e år
upptas ängen till åker. Att odla upp mossar kan inte Anmärkningar angående väderleken
en vanlig bonde klara. Det är ett arbete för adeln. för juli 1786
1127

Riors och hässjeliders byggnad - Nr 1077
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1131

Hushållning

Om lanthushållningens upphjälpande och förkovrande i synnerhet i
Småland

Anonym
1786, aug
HAMMARSMEDS-HÄRD VID STRÖMSFORS
BRUK I FINLAND, INRÄTTAD MED RÖR,
AT FÖREKOMMA ELDSWÅDOR AF
GNISTORS UTSPRIDNING
Ritning och beskrivning.

Anonym
1786, sept

1128
Från Örbeck i Västmanland. Missväxt 1784. God
skörd 1785, men återigen dålig skörd 1786, delvis
på grund av maskangrepp.
Dyr spannmål, men god avsättning på stångjärn
och goda priser, dock inte för bergsmannen som
bara får 2 riksdaler för ett skeppspund.
Från Torp i Ångermanland. Tillståndet på orten
1079
Växter gott.
Blodsoten som grasserat i närliggande socknar
Om kronärter
blev lindrig här, då folk som blev angripna drack
Anonym
humlelag och torkade blåbär.
1786, jan
Årsväxten blev något mindre än förra året. KölOM KRON-ÄRTER.
den skadade på de ställen där åkrarna ligger nära
I Tun i Åse härad odlas en ärtväxt, som ger stor ut- kärr och mossar. Det vore önskligt att allmogen
delning. Växten måste stöttas, då stjälken är grövre ägde styrka att dika ut sådana ställen.
upptill än nedtill.
I Västerbotten används brådkorn, som mognar
tidigare. Tyvärr finns här inget sådant utsäde. Har
1080
Orter odlat sumrike och podolsk råg, men inte fått tillgång på frö till bovete.
Anmärkningar angående väderlek
Från Nyland. Den totala missväxten i år är den
och årsväxt i landsorten
värsta någon nu levande upplevt. Svårast för de
Anonym
fattiga, som lever av andra. De kommer att svälta
1786, jan
ihjäl, eftersom bönderna själva ej ha till eget uppeANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
hälle. Har köpt spannmål från Livland för 6000
WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT, M M I
riksdaler, varav jag sökt hjälpa så mycket som
LANDSORTERNA.
möjligt, men det förslår intet.
bunkar som sänghalm finns i överflöd och kan bytas ofta och på så sätt hålla ohyra borta. Dunet av
Salix blir mjukt att använda som bolster.
Till mat kan den fattige på landet ta vara på
ärthalm och rödbetsstjälkar som nu bara kastas
bort. Goda soppor tillreds av detta.

Redskap

Hammarsmedshärd vid Strömsfors
bruk i Finland är inrättad med rör
att förekomma eldsvådor av gnistor

Växter

Om odling av en både för människor
och boskap till föda tjänande rotväxt
Anonym
1786, aug
OM ODLING AF EN BÅDE FÖR
MÄNNISKOR OCH BOSKAP TIL FÖDA
TJENANDE ROT-WÄXT
Denna rotfrukt ersätter foderbristen vid alla tillfällen, men förtjänar att odlas även annars. Inga skadedjur bryr sig om den och den är inte kostsam att
odla. Den suger inte ut jorden och fredar sig för
brand. Den kallas Turnips. Både roten och bladen
används. Kan planteras var som helst, där det finns
ett litet utrymme.
I juli bryter man av den första blasten och gräver
upp jorden runt rötterna. Sedan avbladas de var
12-15 dag. Alla djur gillar dem. Det finns knappast
något bättre foder. Bladen används av människan
som spenat och roten kan under vintern kokas.
Bättre än rovor och rödbeta.
1129
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Ekonomi

Sammandrag över utskeppningen
ifrån Stockholm för år 1785
Anonym
1786, aug

Hammarsmedshärd
Nr 1127
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OM LANDTHUSHÅLLNINGENS
UPHJELPANDE OCH FÖRKOFRANDE, I
SYNNERHET UTI SMÅLAND (FORTS)
Om odalåker och utsäden.
En häst är som dess skötsel och så är det med åkern
också. Missväxt härleder ofta från lantbrukarens
mindre eftertanke, tröghet och försummelse. Betydande hinder om inte storskifte skett. Tvesäde rekommenderas särskilt på sandjord. Ju mindre
åkrar desto mer sällan får jorden vila. Lera och särskilt märgel förbättrar jorden. Är jorden sur och
tung hjälper sand. Stenrensning och dikesanläggning. Diken avleder vatten och lämnar luften fritt
tillträde till växten, som blir upplivad. Under sura
höstar måste man torka säd, åtminstone till utsäde.
Den säd som växt på en åker, kan bara användas
till utsäde där i 3 år, sedan måste man köpa eller
byta med grannarna. Sådden sker i torrt och varmt
väder. Höst- och vinterråg trivs i Småland om jorden är väl beredd och gödslad. Lin sås oftast på trädesjorden.

ört och enbär. Får äter gärna löv, men bör ha tillgång på hö också.
Svin är avelsamma. De måste dock alltid vara
ringade.
Bin är de minst kostsamma husdjuren. De behöver tillsyn under svärmningen och dragfria hemvist. Kuporna bör stå mot norr, så att de inte värms
av vårsolen för tidigt. Bin har som andra kreatur
ont om födan om de blir för många. Därför bör
man plantera blomrika träd, om man skall lyckas
med biodling.

Om svedjande och skogars vård.
Säd på svedjeland blir riklig och skogen växer fort
på jord som varit svedd. Inget svedje bland björk.
De ger rikligt med löv och trä till redskap och ved.
Granarna underkvistas och stammarna tas till
gärdsel. Ljung och lingonris skall inte svedjas,
utan förruttnas under granris. Inget svedje sker förrän träden är så stora att de kan nyttjas till ved eller
gärdsel. Granen ersätts på 30 år. Tallen på 40. Man
bör bara svedja till beteshagar eller vid bergverk,
där kolning förekommer. De som säljer produkter
Om betesängar, deras indelning och stängsel.
Då boskapen haft en mager vinter, blir våren och ur skogen bör vara varsamma.
sommaren ingen fägnad om betet är dåligt. Man
Om lövträds planterande.
måste dela betet i mindre ängar, så att de hinna
Träd bör avlas med frö och inte genom att flytta ett
växa till sig och inte trampas och sölas. Det fordras
halvvuxet träd. Allmogen bör beflita sig om eken kalvhage, 2 hästhagar, 2 oxhagar och 4 kohagar.
plantering. Man låter svinen upprota marken och
Betet ömsas var fjortonde dag. Fåren går på trädesdär sås ekollon. Där sås hägg, oxel och rönnbär för
gärdet. Ungboskapen får söka sin föda på utmaratt tvinga eken att växa rak. Senare kan man hacka
ken. Gott vatten är lika viktigt som bete. Man bör
upp platsen och så höfrö. Denna plantering länder
försöka få levande stängsel, genom att lägga ned
en jordbrukare till heder, då han inte själv får nåalkvistar med frön. Djupa diken runt betet är kostgon nytta av den.
samt, men dikesjorden blandad med hack av kvisOm allmogen följer dessa rekommendationer
tar ger utmärkt gödning.
förbättrar de sina hemman. En bondes främsta
styrka består i många barn, då detta arbetssättet
Om beteshagarnas utsöndrande från utmarken.
Beteshagarna skall en gång för alla avsöndras från kräver många händer.
skogen.
1132
Ekonomi
Om boskapsavel.
Anmärkningar över ekonomiska
Allmogens välmåga kommer av boskapsskötseln.
Utan dess spillning kan åker och äng inte bestå. försök av en finsk nybyggare
Boskapen ger mjölk, kött, talg, skinn, hudar, hår Anonym
och ull. Man bör inte ha fler djur än man kan 1786, sept
underhålla. Djuren skall fodras 4 gånger om dagen ANMÄRKNINGAR ÖFWER OECONOMISKA
med halm, hö, löv, nässlor, rovor och sillhuvuden. FÖRSÖKEN AF EN FINSK NYBYGGARE,
De skall hållas rena och man skall tala väl med UTI HUSHÅLLS-JOURNALEN ÅR 1786 MAIJ
dem. På detta sätt ger 2 välfödda kor mer än 4 mag- MÅNAD
ra. Kalvar bör påläggas, men inga som har mindre Författaren är villrådig om han skall satsa på fårän 8 framtänder. De uppföds inne hela första året avel eller boskapsavel. Jag har i 50 års tid haft lamed enelag, surmjölk och vassla. Ungdjuren skall dugård. Till en början 200 kor, men då de blir störha salt och gnidas i munnen med salt varje vecka. re c:a 100. Det har visat sig att medelmåttiga föräldrar kan ge praktexemplar vid aveln. Det mesta
Svansar och manar klipps på hösten.
Fåraveln bör förbättras med bättre baggar, så att beror på gott bete, vatten och vänlig skötsel. Då
ullen blir finare. De fodras inne i fårhuset under ger en ko god ränta. Det är inte nödvändigt att ta
vintern och skall ha tillgång på sleke av salt, mal- vara på all grädden vid smörtillverkningen. Flera
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där vi inte behövde betala för oss. Tre av barnen
var sjuka, men fick vård av bruksmedicus, som
mötte oss vid Fågelsundet. Patron Tottie på Elvkarlsön bjöd oss middag. I Gävle möttes vi av
landshövdingen, som lät fördela barnen till redan
utsedda kvarter. Dagen därpå inbjöd han till gästabud på slottet.
När resan skulle påbörjas utdelades rockar till
dem som saknade och 1 1/2 dussin vantar. När vi
for förbi kryddkrämare Sederströms bod fick barnen strutar med fikon och russin. Flera barn var
sjuka på grund av det svåra vädret. I Hagsta by,
Hamrånge socken vilade vi nästa natt. I Skog åt vi
middag nästa dag. Vi måste lämna våra bekväma
vagnar och fortsätta i kärror. Dock betalade vi endast för 26 av de 33 hästarna. Ett av barnen var för
sjukt att fortsätta och lämnades hos apotekare Sjöqvist. Hos bonden Lars Persson i Wäxbo spisade
barnen middag, natten tillbringade vi i Arbrå.
Sockenmännen i Arbrå skjutsade gratis till Järvsö.
I Färila lämnades de barn som skulle vara i de trakterna och de andra fortsatte till Ljusdal. Efter gudstjänsten tågade barnen i procession upp i kyrkan
tillsammans med flera ståndspersoner och sköterskorna. Barnens fosterföräldrar kallades också
fram i koret och kyrkoherde Sundius höll ett rörande tal. Barnen fördelades sedan på sina respektive
fosterföräldrar.
I en församling ej långt från Stockholm samlade
en possessionat till lantbostämma på sin sätesgård.
Han talade till sina underlydande om saker som
skulle gynna både honom och torparna. Till dem
som gjort förbättringar vid sina torp utdelade han
en hedersgåva. Han höjde inte arrendesumman,
vilket de befarat. Detta resulterade i att de med fördubblad trygghet och uppmuntran grep till spaden
och plogen.
1075

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt
Anonym
1785, dec
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT, M M I
LANDSORTERNA
Uddevalla. Hösten har varit regnig och den senaste
veckans snöyra och regn höjde floden mer än man
minns på 40 år. 4 broar, vattenverket, 6 mjölkvarnar, 4 sågar har blivit bortförda. Mellan Vänersborg och Uddevalla går knappt att ta sig fram.
Skanör. Trots hiskeliga stormar har bara ett
ryskt fartyg fastnat på Falsterbo rev.
Luleå. I byn Skatamark kom hagel stora som
muskötkulor och förstörde grödan helt för 17 åbor.

De övriga i socknen skall göra sammanskott för de
olyckligas räkning. Höet gick dåligt och man har
samlat renmossa för den kommande vintern. Försiktiga hushållare har minskat sin boskap till hälften.
1076

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1785
1077

Byggnation

Om rior och hässjeliders byggnad
Anonym
1786, jan
OM RIE- OCH HÄSSIE-LIDERS BYGGNAD
Rior har många fördelar framför logar, särskilt om
de byggs av sten. De bör ha en loge vid gaveln.
Trävirket skall vara hugget i fullmåne. Även det
bränsle som används skall var hugget vid fullmåne, vid ny kan det spricka och vid nedan kan det
surna. För att en ria skall fungera på bästa sätt,
måste ventilationen vara riktig. Rök och den imma
som blir när säden torkas måste föras bort genom
en dragpipa byggd som en skorsten. Ugnen bör
placeras utanför huset i en jordgrop, där risken för
vådeld är liten.
Man kan ha två rior till samma ugn och placera
logen emellan. Flera gårdar kan också dela på en
ria. De flesta rior i Finland som byggts efter gammalt är dåliga, men den här beskrivna ritningen är
bränslesnål och arbetsbesparande och rekommenderas varmt.
1078

Hushållning

Anledningar till understöd för
torftiga
Sefström, E
1786, jan
NÅGRE ANLEDNINGAR TIL UNDERSTÖD
FÖR DEN TORFTIGA.
En mild natur bjuder på mycket som skulle kunna
användas för fattiga och något lindra deras nöd om
bara ståndspersoner meddelade kunskapen därom. Även om inte präster och andra själva behöver
dessa nödåtgärder bör de gå före med gott exempel.
Istället för ohälsosamt vatten ur dåliga brunnar
och källor finns bär som renar vattnet. En kappe
malt och 2 tunnor enrislag ger en god och hälsosam dricka.
Många fattiga kan inte hålla sina barn rena och
snygga utan barnen angrips av röta. Näver och bast
från mjuka träd t.ex. asp är lämpligt att lägga fram
och bak på småbarn, som därvid hålls torra. Orm-
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passas långt från trädgården. Man skall grundgrä- 1787, juni
va runt trädet vid midsommar, så att larverna kom- FÖRSÖK MED POTATER, BOHWETE OCH
HAFRE, TIL BRÄNNEWINSBRÄNNANDE.
mer så djupt ned i jorden att de blir för evigt kvar.
Joachim von Poppe redovisar försök att bränna
1198
Folkmängd brännvin av bovete, potatis och havre. Försöken
har utförts av landshövdingen De Bruce med hjälp
Försök till ett nytt bevis på folkav bergsmästaren vist vid regale bränneriet.
mängden, i anledning av uppgiften
Det bästa resultatet gav bovete. Men det odlas
på varupriser, 1 år emellan
lite i Sverige, vilket borde avhjälpas med undervisAnonym
ning antingen i artiklar i Provincers Almanackor
eller genom prästerskapet.
1787, maj
Patriotiska Sällskapet borde uppmuntra allmoFÖRSÖK TIL ETT NYTT BEWIS PÅ
gen att odla och belöna resultatet. De bör även tillFOLKMÄNGDEN, I ANLEDNING AF
styrka Höglovliga Bränneri Direktionen att anUPGIFTEN PÅ WARU-PRISER, 100 ÅR
vända bovete istället för råg. Potatis kan också
IMELLAN
Spannmålspriset är tre gånger högre än för 100 år med fördel användas till brännvin.
Man skulle då spara rågen till människoföda och
sedan. Det kan bero på en annan penningstock.
Folkmängden har fördubblats i förhållandet till fö- inte behöva köpa för dyra penningar utomlands. På
dan. Finns någon kortare väg till fattigdom än att flera år har inte bonden kunnat föda sig, men om
man startar den nya odlingen av bovete och potatis
dubblera personerna om brödstycket?
borde han bliva i stånd att föda sig av landets egen
1199
Belöningar frukt.
Poppe beskriver egna försök med potatis, som
Utdelade hedersbelöningar av
han nu anser alldeles nödvändig efter flera år av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
missväxt.
Patriotiska Sällskapet
Konungen har av nådig omsorg förbjudit att
man använder råg till brännvin för att förebygga
1787, maj
hungersnöd,
men han har med förundran sett hur
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
allmänheten har stormat för att få brännvin, innan
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, trädplantering och stengärdsgår- det skulle tryta. Han är övertygad, att om bränneridar, biskötsel, långvarig trogen tjänst, berömliga erna betalade för potatisen, skulle odlingen komma igång med så gott resultat att allt inte kunde
gärningar.
brännas. Man skulle då lära sig att äta potatis och
1200
Böcker fodra djuren med den. Då skulle den gyllene tiden
vara tillbaks och vi skulle kunna sälja råg utomFörteckning på Kungl. Patriotiska
lands.
Sällskapets boksamling
All olovlig bränning och lurendrejerihandel
Patriotiska Sällskapet
skulle upphöra om det fanns ständig tillgång på
brännvin.
1787, maj
Provresultaten redovisas.
FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA
Modeer ger en kortare beskrivning, hur han odSÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
lat bovete i Stockholmstrakten. Han talar om hur
Miscellanea Oeconomica, band 4-5
man skall tillverka gryn, som kokas till gröt åt tjän1201
Väder stefolket, medan skalen ges till svinen.

Anmärkningar angående väderleken 1203
Byggnation
för april 1787
Anmärkning om valvs täckning
1202
Matberedning under terrasser
Henschen, E G
Försök med potatis till brännvins1787, juni
bränning
ANMÄRKNINGAR OM HWALF-TÄCKNING
Poppe, Modeer
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UNDER TERRASSER TIL WINNANDE AF
TORRA LOGEMENTER.
Beskrivning och ritning.

kärl och flera armar som skummar, äter upp förtjänsten av mer smör. Min mjölk silas i blykärl, då
slipper man rengöringen och fetman fastnar inte i
kärlet. Får inte surna i kärlet, då det skadliga blyet
fälls ut. Blylådorna håller i 30 år. Att göra ost lönar
sig inte. Troligen är det bättre att ge överloppsmjölken till djuren. Redogörs för försök att göra så
mycket smör som möjligt av en viss kvantitet
mjölk. Vad som vållar att en del kärningar är nästan omöjliga har man aldrig lyckats förklara. Kan
vara en ört eller insekt.
Getter är lönsamma om man har en duktig vallare. Tag mina anmärkningar endast som välmening
från min sida.
1133

Botemedel

Stillande baddning mot håll och
styng
Anonym
1786, sept
STILLANDE BADNING EMOT HÅLL OCH
STYNG
Koka torkade kardborrar och lägg på stället där
hållet känns. När det endast känns i axeln försvinner det av sig självt. Åderlåtning och salpeterpulver ges efter vanligheten för säkerhets skull.
Jag har använt lingondrickan, som rekommenderades i Hushållnings-Journalen 1779 i stället för
ättika vid vasslans ystande. Jag har även blandat
det med källvatten. Under 7 år har ingen dött, som
använt detta botemedel. Min 50-åriga dräng insjuknade svårt i håll och styng och en gumma som
åderlät honom sade bestämt, att han skulle dö. En
piga sändes till apoteket efter mer medicin, men
tyckte inte det var någon idé att gå, när han ändå
skulle dö. Detta förargade mig så att jag sa: Du
skall din
få se, att han skall bli frisk. Han fick
behandling med kardborrar och den beskedliga
karlen lever än.
Jag har också prövat lingondrickat mot hetsiga
sjukdomar. Det prövades på en gosse, som nattetid
blev svårt sjuk och ingen doktor fanns att tillgå. En
äldre kvinna, som i många år besvärats av en svår
törst, har också fått lindring.
Undanber mig vördsammast kritik, förrän de
som så vill, har gjort ordentliga försök.
1134

Kungörelser

Om nyttjandet av tobak: Kungl. Kollegii Medici underdåniga betänkande av den augusti 1785
Anonym

1786, sept
OM NYTTJANDET AF TOBAK: KGL.
COLLEGII MEDICI UNDERDÅNIGA
BETÄNKANDE AF D. 22 AUG 1785
Kungl. Maj:t har genom en Instruktion befallt Kollegium Medici att ta reda på orsakerna, varför en
del orter är mer osunda än andra och vilken ändring bör vidtagas. I stöd av denna befallning vill vi
visa på tobakens skadliga påföljder. Inte bara äldre
utan även ungdom har fått den inrotade vanan att
bruka tobak. Den finns bekvämligt tillgänglig och
odlas överallt till lantbrukets skada och förlust.
Tobaken försvagar matsmältningen och påverkar nerverna genom sin narkotiska egenskap. Att
alldeles förbjuda ett så inrotat missbruk torde inte
gå. Men inskränkningar i allmogens planteringar
till förmån för nyttiga växter vore önskvärt. Odlingarna borde ske i städerna. Om beredningen
skedde i fabriker, skulle det vara mindre skadligt
för hälsan. Dessutom måste varan köpas för reda
pengar, vilket också skulle försvåra åtkomsten,
särskilt för ungdomen.
1135

Byggnation

Om tak av sågspån
Leyel, Carl
1786, sept
OM TAK AF SÅGSPÅN
I anledning av rön publicerade i Hushållnings-Journalen har jag gjort försök att täcka tak
med sågspån.
Detta har lyckats bra. Det har legat ett år utan att
läcka.
1136

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1786
1137

Arbetsmetod

Anmärkningar vid gråstenshuggningen i Karlskrona
Henschen, Erasm. Gabr.
1786, okt
ANMÄRKNINGAR WID
GRÅSTENSHUGGNINGEN UTI
CARLSCRONA
Om man inte hittar lämpligt material till huggning, kan klyvning vara värt att försöka. Sandsten
spricker av väta och köld, men gråstenen står emot.
Den ljusa gråstenen är mest lämplig till huggning. Den finns i Blekinge. Ritning och beskrivning på de franska verktyg som används. Dessa
verktyg är så enkla, att vilken smed som helst som
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får en mall, kan tillverka dem. Beräkning av priser
och dagsverken.
Enklast är att spränga kullerstenar och sedan
med ett enda slag hugga dem raka. Beskrivning på
olika sätt att klyva.
Gråstenshuggningen har med fördel använts vid
den nya dockbyggnaden i Karlskrona. Tabell på
kostnaden.
När en stenhuggare antages får han ett nummer,
som följer honom. Detta nummer målas i romerska
siffror med tjära på hans verktyg. Även stenen
märks. Varje stenhuggare har tillåtelse att vara närvarande, när andras stenar mäts, anmärka på felen
och föra journal. Springer en sten sönder under arbetet betalas 2/3. Om han på något sätt skadar sina
kamraters arbeten, eller anger sig sjuk utan att vara
det blir han avskedad. Den som anger honom får
belöning. Blir han sjuk får han viss ersättning. Premier utbetalas till de flitigaste.
Ritning och beskrivning på olika stenar huggna
på olika sätt.
1138
Odling

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

slår till i åker och ängsgärden och är till stor förargelse. Den är dålig och allmogen försöker bli av
med den, med dryga rättegångar som följd.
Varje höst ger sig 1000 personer ut i skärgården
för att arbeta med sillfiske och trankokning. De
blir borta i 3-4 månader, just den angelägnaste tiden att arbeta med åkern. Det är nästan omöjligt att
städsla en dräng eller piga om de inte får den rättigheten att dra till sillfisket eller till Skåne för att
tröska. Man skulle tro att de tjäna grova pengar på
detta extra arbete, men erfarenheten visar, att förhållandena inte är så. De använda ofta denna inkomst till överflöd.
Så är tillståndet i Halland. Här finns inga resurser att tjäna något vid sidan av. Tidigare tjänade
man på vävnad och andra tillverkningar, men sedan Borås blivit enda avnämare av dylika varor,
har all handel upphört. Landsdelen behöver hjälp i
sin stora fattigdom och lever i den förhoppningen
att vår ömsinta konung Gustaf III måtte gripa denna landsända under armarna.
1195

Verktyg och olika huggna
Stenar - Nr 1137

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten
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Växter

Utdrag av ett i de Engelska Philosophiska Transaktionerna för år 178
infört brev om det kinesiska hampsädet
Anonym
1787, maj
UTDRAG AF ETT UTI DE ENGELSKA
PHILOSOPHISKA TRANSACKTIONERNA
FÖR ÅR 1782 INFÖRDT BREF, OM DET
CHINESISKA HAMPE-SÄDET
Jag fick 30-40 frön av hampa från Kina. Den anses
vara bättre än någon annan. Trots sen sådd växte
de till 14 tum på höjden och med många förgreningar. I november ryckte jag upp dem med rötterna och rötade dem i vatten under 14 dagar. Efter
torkning och blekning gick det lätt att skilja ut den
trådaktiga delen. Styrkan och segheten tycktes
vara ovanlig.

salems tempel användes cedrar från Libanon. De
är att jämföra med Nordens äldsta furuskogar.
Skog som uppväxer på en gång kommer upp
tätt. Den gallrar sig själv. Skogen är nu i avtagande
överallt. Utan skog kan vi inte i vårt klimat hålla
några näringsfång i gång. För länge sedan borde en
författning ha antagits till fromma för skogens
vård och fortlevnad. Visserligen återväxer skogen
om folk på grund av skogsbrist måste flytta. Men
det är bättre att vårda skogen och nå en balans.
Skogen skall delas i hyggen och vissa fröträd stå
kvar. Att gallra och hugga timmer på små områden
förbättrar inte skogen. Ingen ungskog vill växa under gammal skog. Troligen har hela jorden varit
täckt med vatten och när det dragit sig tillbaka har
träden slagit till. Detta bevisas av att man kan hitta
stora avlagringar av musselskal under skogen.
Jorden är numera avmattad, kall och duven.
Ved skall inte tas ur timmerskogen. Hus skall
inte byggas av ungskog, då bräderna spricker i kölden. Allt timmer skall huggas i nedan. Husen skall
vändas så att gavlarna komma mot norr och söder.
De förstörs först av väder och vind. Skogs- eldarna
förstör mycket skog under torra år. Tyvärr tar vi
inte vara på spillved, utan vi vill helst stoppa det i
spisen, som fällts från roten. Tallen skattas ofta
som foder åt får. Backstugugumman drar hem och
kvistar 20-30 blivande timmer och sågstockar under en vinter. Svedjandet förstör skogen helt. Hemmansklyvningen medför att flera hus byggs och
skall värmas. Backstugor och inhysesfolk gör också åt ved. Eldsvådor, som ofta uppkommer genom
slarv med elden ger upphov till skogsbrist. Likaså
att elda upp gammalt gärdsel, som kunde dugt till
stängsel flera år än.
1197

Nyttiga påfund

Utväg att fördriva mask ur fruktträdgårdar

Blix
1787, maj
UTWÄG AT FÖRDRIFWA MASK UTUR
FRUCKT-TRÄDGÅRDAR
1196
Odling Den som har 1-2 äppelträd är aldrig besvärad av
Några anmärkningar över skogar i
skadeinsekter, ty fåglarna hinner äta upp dem. I de
större trädgårdarna är förhållandet ett annat. Vissa
allmänhet och deras framtida öden
år kan vara bättre då larverna på grund av sitt antal
Creutz, Carl Gustaf
inte fått tillräcklig föda och därför inte överlevt
1787, maj
vintern. En fjäril kan lägga 20000 ägg, men fåglarNÅGRA ANMÄRKNINGAR ÖFWER
na och deras ungar endast äta 10000 till mans.
SKOGAR I ALLMÄNHET OCH DERAS
Frostfjärilen är den värsta på äppelträd. Efter att
FRAMTIDA ÖDEN
ha ätit spinner han en tråd och sänker sig ned i mulForntidens furuskogar måste ha varit ansenliga. len. Där omvandlas han till fjäril, som om hösten
De halvmogna furor, som ibland påträffas är oför- lägger nya ägg i trädets fröknoppar. Korgpil och
likneliga till byggnation, bättre än ekar. Till Jeru- hägg är värdväxter för dessa fjärilar och skall för-
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ligger Lilla Malmas kyrka och alléer är redan plan1787, april
OM OLJA AV BENVEDS-BÄR
terade vid gatorna.
Bären plockas och lägges att skrumpna något. Sedan pressas oljan ur. Den ger en sjundedel av bä- 1192
Orter
rens vikt. Användes som brännolja.
Anmärkningar angående väderlek
1189

Odling

Om pilplantering
Röök, von
1787, april
OM PIL-PLANTERING
När våren kommer hugger man av kronan på en
gammal pil. De raka kvistarna lägges i en vattenpuss, tills de fått vita ögon. Då är tid att plantera
dem. Man gör ett hål med en järnstör en halv aln
djup och sätter kvisten och en träkäpp som stöd.
Efter en tid slår det ut skott efter hela kvisten. De
skall avplockas utom allra högst upp. Efter fem år
kan man skatta trädet på löv och bränsle. Vill man
ha häck planteras de vid en spaljé och man plockar
inte av skotten.
1190

Ekonomi

Sammandrag av varuimporten till
Stockholms stad under förlidet år
Anonym
1787, april
SAMMANDRAG AF WARU-IMPORTEN TIL
STOCKHOLMS STAD UNDER FÖRLEDET
ÅR
Redogörelser för alla varor, deras vikt eller mått.
T.ex. 206437 citroner.
1191

Nyttiga påfund

Gagnande författningar
Liljencrantz, J
1787, april
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR
Skrivelse från Gustaf III till baron Gust. Ad. von
Siegroth rörande en köpings anläggande vid Malmahed. Då platsen är för liten för en stad tillstyrker
konungen att man anlägger en köping i anslutning
till Malmaheds Mötes- och Regementsplats. De
som väljer att bo där får 20 års frihet från utskylder. De får driva vilken verksamhet de gitter. Där
skall inte bedrivas åkerbruk, utan man får så mycket jord, som behövs för tomter, gator, torg och kålgårdar.
Efter två år var anläggningen i gång och 51 personer bodde där, 3 handelsmän och 8 hantverkare.
De hade 50 års tullfrihet. I ena ändan av köpingen
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och årsväxt i landsorterna
Anonym
1787, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M M I
LANDSORTERNA
Nyland. Sällsynt behaglig vinter. Dimman har
dock orsakat sjuklighet. Skörden var inte så god,
men jag behöver inte köpa säd till våren.
1193

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1787
1194

Hushållning

Vårens början med blåsippor och hästhov.
Vårens medeltid med vitsippa och kabbeleka.
Vårens slut med hägg, gräset börjar växa, smöret blir gult och enen ryker.
Sommarens början med rönnens blomning, rågen går i ax.
Sommarens medeltid när ärten och blåklinten
blommar, smultronen mognar.
Sommarens slut när hallonen mognar och skörden börjar.
Höstens början när ljungen blommar och sädesmannen manas ut på fältet.
Höstens medeltid när äpplena och lingonen
mognar och skogen gulnar.
Höstens slut när lövet faller och svalan flyttar.
Den odödlige Linné har redan genom sin Calendarium Florae banat väg till en Naturens Almanacka.

Rön och försök vid mossars och
kärrs uppodling

Hisinger, J
1786, okt
RÖN OCH FÖRSÖK WID MOSSARS OCH
KÄRRS UPODLING
När jag uppodlat kärr, har jag första året bara upptagit ett dike längs med. Senare grävs diken mellan
huvuddikena. Det uppgrävda skall läggas ut mitt
på tegen. Nästa år torvas tegen av och torven läggs
i hög att ruttna. Är det vit lös mossa har jag prövat
att bränna av den. Redan i slutet av juli har jag sedan sått med rotråg. Dikena måste rensas varje år.
Blir kärren fortfarande gyttjiga påförs sand. När
gräset försvinner på mossarna, finns alltid mossa
och trädgrenar som skjutits upp. Då får man ta bort
rötterna, göda och så igen. De ger då fullgod avkastning och lönar kostnaden. Jag har också planterat potatis och rotfrukter, vilka blivit bra. 1140
Morötter och sockerärter blir inte tillräckligt söta. Anmärkningar

älmenta anmärkningar över lanthushållningen i Halland och dess
nuvarande tillstånd

1139

Anonym
1787, maj
WÄLMENTA ANMÄRKNINGAR ÖFWER
LANDTHUSHÅLLNINGEN I HALLAND,
OCH DESS NU WARANDE TILSTÅND
Om åkerbruket i Halland vore rätt vårdat och ingen
missväxt inträffade skulle landskapet kunna försörja sig själv. Men gamla vanor, penningbrist och
fattigdom lägger hinder i vägen. Skogsdelen är
svårodlad, men landet efter havet är desto fruktbarare med rätt skötsel. Ängarna är mycket vanvårdade. Man har härmat ståndspersoner, som gjort
nyodlingar i utmarken, på bekostnad av den gamla
åkern. De som bo nära stranden tar tång som gödsel. Den måste dock uppblandas med kre- atursspillning för att göra mesta nytta. Sådan spillning
finns inte i tillräcklig mängd. Man säljer mer hö
och halm än man egentligen har möjlighet till, vilket försvagar de egna dragarna. Dikning är något
man försummar. Det straffar sig under våta år.
Man byter inte plats för de olika sädeslagen och sår
oren säd. Detta gör att man besväras mycket av
ogräs. Storskiftet är genomfört, men ger inte den
fördel, som man förmodat. Betet är ganska svagt.
Flygsanden gör stor skada på vissa ställen. Tydliga märken visar, att många områden varit täckta
av ek, bok och furu, där nu bara är kala berg och
ljunghedar. Skogsbristen är stor på slättbygden,
men även i skogstrakterna tar man ut för mycket
träd för att sälja, när man behöver pengar. Eken

Creutz, Modeer
1786, okt
NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM
WÄDERLEKENS FÖRHÅLLANDE EFTER
ÅRSTIDERNA
Väderlekens skiften bör göra, att vi söka efter orsakerna. En del växter, som visar sig tidigt på våren,
förebådar torr sommar och andra väta. Ett flitigt
granskande av detta skulle gynna våra efterkommande. Visar sig mycket blåklint, blir nästa års
skörd svag. Mycket ekollon visar att hösten blir
lång och vacker. Tranärter visar på våt höst. När
getingarna bygger under tak blir det våt höst, bygga de i jorden blir det torrt. Mycket rönnbär tyder
på våt höst.
Fäller hästar och kreatur håren tidigt blir det tidig vår. När haren, som har färg av snön, växlar i
färg blir vintern lång. När möss söker sig till husen
kommer vintern. Om mullvaden kastar upp stora
högar blir vintern kall. När vattensorkar bygger på
land blir vattendragen bottenfrusna. När myrorna
svärmar flitigt blir god sommar. Jag har sett myrstackar på holmar, som måste ha kommit till genom att honan flugit dit. När väppling och harsyra
vänder upp bladen blir blåst.
Tillägg av Modeer.
Årstiderna rätta sig inte efter den borgerliga almanackan. Man måste rådfråga naturen själv. Vilken kunskap skulle lantmännen ha, om de ägde en
almanacka hämtad av iakttagelser ur naturen.

Väder

Några anmärkningar om väderlekens förhållande efter årstiderna

Husdjur

angående mjölkkor,

smör och ost
Anonym
1786, okt
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
MJÖLKEKOR, SAMT SMÖR OCH OST
Högbenta kor är dåliga mjölkkor, medan bruna är
de bästa. Stora svarta rättikor, nässlor, palsternackor, rovor och kålblad befordrar mjölken. Ju
mer en ko mjölkas, desto mer mjölk ger hon.
Mjölkpigans förhållande till djuren är också viktigt. Mjölkkärlen måste var rena. Om smöret inte
kärnar anses det ofta bero på häxeri, antingen i kärlet, mjölken eller luften. Glasbunkar är de bästa
kärlen. De glaserade krukmakarkärlen kan innehålla bly. De bör aldrig användas till sur mjölk.
Snygghet och renlighet är viktig i mjölkkammaren.
1141

Orter

rsväxt i Östergötland på några år
Anonym
1786, okt
ÅRSWÄXT I ÖSTERGÖTLAND PÅ NÅGRA
ÅR
Östergötland har räknats som en kornbod, som
kunnat sälja till kringliggande platser. Detta beskriver Broocman i sin beskrivning av Östergötland. Nu har emellertid landet drabbats av missväxt. Missväxten beror på väderleken och inte på
jordmån eller dålig skötsel. Uppteckning från
1771-1785 av höskörd och säd.
1142
Väder
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Anmärkningar angående väderleken Nödiga underrättelser vid åkerbruket
Creutz, Carl Gustaf
för september 1786
1143

Nyttiga påfund

Ittershagens uppgift att bereda takspån mot eld och röta
Arbin, A M v
1786, nov
ÖFWERSÄTTNING AF HERR GEORG
CHRISTIAN ITTERHAGENS PÅ TYSKA
SPRÅKET FÖRFATTADE UPGIFT, AT GÖRA
TAKSPÅN OANTÄNDLIG WID ELDSWÅDOR OCH WARACKTIG EMOT RÖTA.
Att kalk, släckt med hett vatten, kan konservera
träspån så att risk för brand minskar, menar Itterhage efter experiment, som han gjort. Dessutom
blir spånen ej utsatta för röta. Man gräver en grop
och kläder den invändigt med bräder. Däri varvar
man kalk och spån, som får ligga flera veckor.
Han föreslår att man behandlar skeppsplankor
på samma sätt för att undvika skeppsbrand. Att
övertäcka kruttunnor med kalk skulle hjälpa mot
eld.
Arbin har reservationer mot sättet, men menar
att om det fungerar borde man använda det på
golvplankor, som ibland med stor skada lossnar
där de är fästade i murar. Han tror att det kan bero
på sanden som är blandad i murbruket.
1144

Nyttiga påfund

Om stora barnhusinrättningens öden

1786, nov
NÖDIGE UNDERRÄTTELSER, SOM WID
ÅKERBRUKET BÖRA I ACKT TAGAS.
Åkern bör vara väl hägnad. För att undvika bottensyra måste åkern dikas. För lite dikning är skadligt,
men för mycket minskar åkern, så det gäller att
göra lagom.
Åkern bör ligga i sol och inte i skugga av buskar
och träd. Beredningen av jorden är viktig och man
använder de redskap som lämpar sig bäst beroende
på jordens beskaffenhet. En bonde bör själv veta,
hur han skall handskas med utsäde och sådd och
inte bara lita på anställda.
Växelbruk är viktigt. Korn och vete trivs på
samma jordar.
Gödsling sker oftast vid midsommar, vilket är
en olämplig tid då solen torkar ur gödseln dess verkande partiklar och bortför dem med luften. Bättre
tid är på hösten.
1146

Redskap
Den, som har lös jord utan stenar behöver inte läsa 1187
denna avhandling. Men har man lera och stora ste- Beskrivning på en kaffecylinder,
nar som billen kör fast i och skadas kan man lära
som brukas i Holland att bränna
något. Beskrivning på förbättring av redskapet.

kaffe i

Lidbeck, Eric Gustaf
1787, april
BESKRIFNING PÅ EN CAFF -CYLINDER,
SOM BRUKAS I HOLLAND TIL
Anonym
CAFF -BÖNORS BRÄNNANDE
1787, april
I Holland dricker alla svagt kaffe varje morgon
OM NYTTAN AV BLOMMORNA PÅ
med bröd, smör och ost till. Under dagen dricker
WATTEN-WÄXTEN, KALLAD
de starkt te med bröstsocker. Stora och små röker
KAFWELDUN
tobak ur kritpipor och de läskar sig med genever
Typha anguflifolia och Typha latifolia kallas ka- eller enebärsbrännvin. Ritning och beskrivning på
veldun, kasedyn, narrkolvar, krutläskare, dun- en cylinder, som används vid kaffebönornas rosstockar, klubbgräs. Dunet används av fattigt folk tande.
att stoppa sängkläder med. I Frankrike har gjorts
försök att karda. Blandat med bomull gick det och 1188
Nyttiga påfund
2 par mjuka varma vantar förfärdigades av garnet.
Även hattar med blandningar av harhår blev lyck- Om olja av benvedsbär
Anonym
at. Växtens stjälkar duger till taktäckning.
1186

Växter

Om nyttan av blommorna på vattenväxten kaveldun

Hushållning

Underrättelser om linnevävnaden i
Nätra socken
Anonym
1786, nov
UNDERRÄTTELSE OM LINNE-LÄRFTS
WÄFNADEN UTI NÄTRA SOCKEN.
Kännetecken på fint lingarn är att det är gult till
färgen eller vitt om det är blekt. Det skall kunna
delas av borste och vara långt.
I Nätra och flera av landsorterna revas lingarnet
på haspel som är 2 1/2 aln i diameter. 100 varv gör
en knäpp och 16 knäpp en haspelhärva.
Vid Nyköpings Arbetshus och de flesta fabriker
räknas annorlunda. Beskrivning av hur garnbommen bör vara placerad i förhållande till bröstbommen beroende på vilken sorts dräll man väver.
Beskrivning av hur skedarna är indelade i pasmor.
Recept på klister som man stryker på väven för
att få den hållbarare och underlätta vävningen.
Viktuträkning av inslagsgarnet. Tidsåtgång och
spinnarlön.
Vävlängd på en dag av olika kvaliteter. Garnuträkning och priser på garnet.

lf, Carl Magnus
1786, nov
OM STORA BARNHUS-INRÄTTNINGENS
ÖDEN.
Den 24 april 1624 beslutas att anlägga ett barnhus
för värnlösa och övergivna ungdomars upptuktelse. GUSTAF ADOLPH ger tuktmästaren i Stockholm Joachim Firbrandt i uppgift att inrätta en
anläggning för 100 barn.
Den 30 oktober 1633 utfärdar Drottning CHRISTINA privilegium för informatorn och hovpredikanten mäster Johan Mathiae att anlägga ett barnhus, där barnen skall få lära sig antingen bokliga
konster, hantverk eller krigskonst allt efter vars
och ens önskan.
En öde plats vid Rörstrand doneras till evärdlig
ägo. Sedan följer stadgar från 1650 till 1755. 1785 1147
inrättas ett hem för spädare barn.

Matberedning

Om matrabarber

1145
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Odling

Bergius, P J
1786, nov

Trädesstock och Caffé - cylinder - Nr 1185 och 1187
61

triolvatten innan bruket trycks på. Detta sker i om- 50 böcker i quarto däribland Miscellanes Oeconogångar tills bruket är 1 tum tjockt. Sprickor lagas. mica i flera band.
Man vinner varaktighet för husen. Det är skogsVäder
sparande och rummen blir varmare och trevligare. 1182
1178

Växter

en så kallade mangelrotens
botaniska kännedom

1183

Anonym
1787, mars
DEN SÅ KALLADE MANGEL-ROTENS
BOTANISKA KÄNNEDOM
Commerel påstår att denna växt aldrig är beskriven. Linné kallade den Beta Cicla, Vitbeta eller
Mangolt. Hoffberg anmärker att den är god stuvad
och utmärkt kofoder. Men Commerel förtjänar
ändå tack för att han lyft fram denna nyttiga växt.
1179

Nyttiga påfund

Om arbetshusets tillverkningar i
Nyköpings län
Örnsköld, P A
1787, mars
OM ARBETSHUSETS TILWERKNINGAR I
NYKÖPINGS LÄN
Patriotiska Sällskapet har skänkt pengar till premier för det inrättade frivilliga arbetshuset i Nyköping. Redovisas tillverkningen av spånad och
vävnad.
1180

Orter

Om väderlek, årsväxt och varupriser
i landsorterna
Anonym
1787, mars
OM WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
WARUPRISER I LANDSORTERNA
Örebro. I Närke har årsväxten efter vanligheten
varit svag. I år var det stor missväxt. Priset på säd
är högt.
Oxie. Mild väderlek, den mildaste i mannaminne. Ingen snö. Stränderna isfria och flera skepp
seglar i havet. Boskapen livnär sig i skogen.
1181

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1787, mars
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
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Anmärkningar angående väderleken
för februari 1787
Odling

Anmärkningar angående åkerbruket
i Tavastland, jämte rön med rågs utsående senare eller tidigare om hösten
Nordenberg, Carl Fr.
1787, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
ÅKERBRUKET I TAWASTLAND, JÄMTE
RÖN MED RÅGS UTSÅENDE SENARE
ELLER BITTIDARE OM HÖSTEN
Jämförelse mellan Nyland och Tavastland. Sent
sådd råg ger mer än tidigt sådd. Dock får man mer
halm av den tidigast sådda.
1184

Odling

Försök med franska renetters
planterande

Redskap

En prövad förbättring på trädesstocken
Anonym
1787, april
EN PRÖWAD FÖRBÄTTRING PÅ
TRÄDES-STOCKEN

Svar på Kungl Patriotiska Sällskapets fråga: Om sädestorkningshus
för allmogen

Patriotiska Sällskapet
1786, dec
SWAR UPPÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: HURU BÖRA
SÄDESTORKNINGS-HUS, SÄRDELES FÖR
ALLMOGENS OCH MINDRE FÖRMÖGNA
LANDTHUSHÅLLARES BEHOF,
BE WÄMLIGAST OCH MED MINSTA
KOSTNAD ANLÄGGAS?
1148
Husdjur Fråga: Hur konservera säden på åkern vid mycken
väta? Hur bevara den i spannmålsbodar utan att
Om kors fodrande med rovor
den blir förstörd? Hur kan man föda dagsverkfolAnonym
ket på vintern?
1786, nov
Om man skär med lie, och räfsar och skylar, tar
OM KORS FODRANDE MED ROFWOR.
I Gazette de France den 27 januari meddelas ett det tre dagsverken på 1 tunnland. Skulle man skära
med
skära, samla och kamma av axen i en maskin
hushållsrön, som även vi bör ta del av. Kor, som
skulle det kosta 12 till 15 dagsverken.
fodras med rovor, ger god mjölk.
Man bör satsa på eldrior. Man bör tröska så snart
Får får rent och lätt blod och fördrar köld. De fösom möjligt.
der ofta två lamm.
Beskrivning över olika rior och en ekonomisk
Bröstsjuka mår ofta väl av rovmos.
plan för dess användning.
1149

Angerstein, Johan
1787, april
FÖRSÖK MED FRANSKA RENETTERS
PLANTERANDE
Trots att de Mexikanska bergen var täckta av is
och snö, frambragtes de raraste frukter. Beskrivning av andra bergiga och kalla trakter i världen.
Det är troligen den svalkande daggen, som kommer efter dagens hetta, som gör att bergstrakter
kan vara fruktbara. Träden tar emot denna förfriskning liksom de blir extra gröna om man för att undvika skadeinsekter stänker på människogödsel. Ett
bättre sätt för att undvika myror och löss är att så
hampa runt träden.
Jag har försökt plantera franska renetter. Detta
har inte lyckats, förrän jag kom på tanken, att varje
kväll binda fast is runt stammen.
1185

OM MAT-RABARBER.
P.J. Bergius ger anvisning på hur man kan använda
Rheum Rhaponticum, som han kallar matrabarber.
Stjälken och bladen ger en behaglig syra och kan
blandas i alla slags soppor. Om man breder jord
över stjälkarna vartefter de kommer upp blir de
bleka till färgen och så möra att de kan ätas som
sallad.
Skall planteras på kalljord och växer sen år efter
år. Bergius har lämnat frön från sina plantor till direktören Callström i Kungsträdgården vid Jakobs
kyrka, där man kan erhålla dessa.

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Nyreen, C
1786, nov
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I
LANDSORTERNA.
Ljusdals socken. De barnhusbarn som placerades i
socknen förra året artar sig väl. De medförde mässlingen men sedan har inget barn varit sjukt eller
dött. De trivs väl.
Söderköping. Ganska god höskörd. Dålig höstsäd. Potatisen, som nu är i allmänt bruk, blev dålig
på lerjord men bättre på sandjord, där den bör planteras.
Ett märkligt regn, som efterlämnade gula droppar som satt kvar och torkade. De innehöll förmodligen pollen av tall och gran fast allmogen kallade
det svavelregn.
1150

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1786
1151

Nyttiga påfund

1152

Odling

Beskrivning över svenska kärrs
uppodling
Anonym
1786, dec
BESKRIFNING ÖFWER UPODLINGEN AF
WARNKÄRRET, SOM INNEHÅLLER 10
GEOMETRISKA TUNNE- OCH 16 1/2
KAPPLAND, BELÄGET PÅ SVENSKBY
RUSTHÅLLS EGOR, LYDANDE UNDER
FAGERVIKS BRUK, I INGO SOCKEN,
RASEBORGS WÄSTRA HÄRAD OCH
NYLAND, HWILKET FÖRMENES I FORDNA
TIDER WARIT ETT TRÄSK, OCH WID DESS
UTLOPP DRIFWIT EN S WALT WARN.
Under åren 1758-1784 utdikades och odlades ett
träsk i Fagerviks bruk i Nyland. Arbetsbeskrivning
och kostnad, samt inkomst på nya odlingen.
1153

Arbetsmetod

Om gråstens klyvning
Modeer
1786, dec
OM GRÅSTENS-KLYFNING, I ANLEDNING
AF HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR
NÄSTFÖREGÅENDE MÅNAD.
Att klyva sten med hjälp av krut är dyrt. Om man
letar efter naturliga sprickor och trär in en träkil,
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som är skodd med järn och ganska lätt hamrar på 1154
den, spricker stenen.
Märkvärdiga
Finns bild på arbetsmetoden.

Märkliga händelser

händelser i naturen

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Geometrisk karta över Kvarnkärret i Ingo socken - Nr 1152
Anonym
1786, dec
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN.
I en sjö i Götlunda socken i Närke har plötsligt fisken flutit upp på land och legat död efter stränderna. Folk har tagit hand om den och saltat ned
mycket, och fisken tycks inte vara skadlig till föda.
Orsaken till fiskdöden känner man ej. Kanhända
någon skadlig gas trängt upp ur botten.
I Vassbo nära Hjälmaren var ett jordskalv, så att
folk sviktade som i en gunga. Omedelbart under
oss finns en vulkan, färdig att visa sig om Allmakten öppnar väg för den.

En nybyggare som drabbats av vådeld har erhållit den Berchiska brandstoden.
1156

Väder

Anmärkningar om väderleken för
november 1786
1157

Arbetsmetod

Anmärkningar om färgmaterialer

Anonym
1787, jan
ANMÄRKNINGAR OM FÄRG- MATERIALIER; I SYNNERHET OM WEJDE, KRAPP
OCH WAU.
1155
Berömliga gärningar
Färger indelas i trenne slag:
Kungörelse om svaren angående
1) vatten- och saftfärger,
2) jord- eller oljefärger,
sädestorkningshus, samt utdelad
3) glasfärg eller emalj.
brandstod
Mjölkglas göres av brända ben. Tillverkas i BePatriotiska Sällskapet
rlin bl.a.
1786, dec
Spansk gröna göres av koppar och vindrav.
KUNGÖRELSE OM SWAREN ANGÅENDE
Många tillsatser används i färgerierna för att förSÄDESTORKNINGS-HUS, SAMT UTDELT
höja eller förminska färgen t.ex. ättika, skedvatten,
BRANDSTOD.
vinsten, urin, kalk och pottaska.
7 svar har inkommit alla med sina valspråk. Inget
Från Indien kommer coccionelle. Är en slags inhar uppfyllt det åsyftade ändamålet så något pris sekt som lever på indiska fikonträdet. De rökes ned
har ej utdelats. Samma fråga med dubbel belöning ur trädet och samlas ihop.
är utlyst.
I Polen växer ett träd vid vars rötter finns ett bär
eller insekt, som också ger röd färg.
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1787, febr
ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.
Sammandrag av utskeppning från Stockholm och
Göteborg.
Skepp från Stockholm 619.
Från Göteborg 600 och till Göteborg 630 med
bl.a. ostindiska varor.

1787, mars
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: GENOM HWILKA
UTWÄGAR KAN SPANSKA ULLEN AF
SWENSKA FÅR BIBEHÅLLAS I SÅDANT
PRIS OCH WÄRDE, AT SCHÄFFERIERNAS
TILWÄXT OCH BESTÅND DÄRIGENOM
BEHÖRIGEN MÅTTE WINNAS, OCH
1171
Folkmängd
HANDEL MED SWENSKA YLLEAnteckningar angående folkTILWERKNINGAR PÅ UTRIKES ORTER
BEFRÄMJAS?
mängden
Våra schäferier är i vanmakt, dels därför att införAnonym
seln av ull är så stor och dels för att de spanska få1787, febr
ren i Sverige ödelägges, då de är dyra att fodra.
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
Premierna för ullhandeln bör tas bort. För att
FOLK-MÄNGDEN.
kunna sälja yllevaror utomlands, måste ullproduI Nyköping föddes 142 och dog 129. 43 par vigdes
centen och ylletillverkaren mötas på halva vägen.
och 40 hjonelag upplöstes.
Priserna variera år från år. Ett ullkontor borde inI Göteborg fanns 12629 personer varav 5 judar.
rättas, som reglerar handeln.
Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga, om
1172
Kungörelser
den spanska ullens bibehållande i pris av svenska
Kungörelse om prisfrågor
får.
Patriotiska Sällskapet
Detta är en viktig fråga, då svenskarna måste klä
sig i ull på grund av klimatet. Djuren ger ju dess1787, febr
utom kött och gödsel. Men ingen bryr sig om fårFRÅGA TIL BESWARANDE EMOT
skötseln. Ökar den svenska fåraveln, minskar
BELÖNING.
Ny prisfråga: Vilka äro de säkraste och till verk- införseln av ull.
ställigheten möjligaste medel, att hämma tiggeriet
Växter
i städerna, utan att avvika från de plikter som reli- 1176
gion och mänsklighet i detta avseende yrka.
Anmärkningar över några växters
Svar före årets slut till Göteborgs Kungl. Vetennytta i hushållningen
skaps- och Vitterhetssamhälle.
Ödman, Samuel
1173
Böcker 1787, mars
ANMÄRKNINGAR ÖFWER NÅGRA
Förteckning på Kungl. Patriotiska
WÄXTERS NYTTA I HUSHÅLLNINGEN
Sällskapets boksamling
Man klagar över att nya örtkännare inte tar hänsyn
Patriotiska Sällskapet
till växternas nytta i hushållningen. Jag har tittat i
böcker från några resor i Asien, vars klimat stäm1787, febr
mer med Sveriges och funnit nyttigheter.
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
Ur Sam. Gott. Gmelins resa, del 4.
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.
Ur Hablitzes Resa i Persien.
Ur Falks Resa genom Ryssland, Petersburg
1174
Väder
Anmärkningar angående väderleken 1786.

för januari 1787
1175

1177
Kungörelser

Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Genom vilka utvägar kan
spanska ullen av svenska får bibehållas i sådant pris och värde, att
schäferiernas tillväxt och bestånd
därigenom behörigen ...
kerber gh, E M

Byggnation

Om träbyggnaders förbättrande och
bevarande
Anonym
1787, mars
OM TRÄBYGGNADERS FÖRBÄTTRANDE
OCH FÖRWARANDE
Vid rappning skall timret rengöras noga och läskas
med vitriolvatten. Sedan påspikas torra grankvistar så att de bildar en matta. Än en gång strykes vi-
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Boskapsskötseln på Lindnäs Nr 1166
Råttor flyr rum, som är rökta med ljung. Dock
måste proceduren upprepas ofta.
Borstar och klädviskor görs av ljung på flera
ställen i Europa.
Ljung används som strö under boskap. Kan också användas till bottenstoppning i sängar om man
ställer dem tätt med topparna upp.
Kan också nyttjas till ved.
Flygsand bindes på ett förträffligt sätt av ljungplantering.
Ljung kan kokas och användas för ekbark till
garvning av läder.
Det är meningslöst att svedja och så säd, marken
blir för mager. Däremot borde man plantera tallskog för att kunna giva barn och barnbarn hus och
vedbrand. Dock torde allmogen som knappt har
födan inte tänka så långt framåt. Det är förbehållet
de rika och patrioter.
1168

Anmärkningar om gåsaveln

Husdjur

En gås kan göra tjänst 10-12 år och en äldre gåskarl är avelsammare än en yngre. Träcken tycks
bränna gräset, men efter regn växer det bättre. Gässen bör få bada.
Man måste passa dem från att komma in i sädesåkrar, då de trampa ner och förstör. Även från
stränder, där man skördar fräken måste gässen hållas borta, annars äter de rent. Dessutom stör de fisken.
Gässens största fiende är räven, som slaktar så
länge det finns ett liv. De bör vårdas av vallhjon.
Örnen jagar enskilda gäss, men de sluter sig samman i flock om den vill anfalla och försvarar sig.
1169

Anonym
1787, febr
WÄDERLEKEN OBSERVERAD WID
ÖIHULTS GÅRD I KRONOBERGS LÄN,
GUNNERBO HÄRAD OCH PJETTERYDS
SOCKEN ÅR 1786.
Dagliga väderiakttagelser under året. Rågen förstörd av mask.

Creutz, Carl Gustaf
1787, febr
NÅGRE ANMÄRKNINGAR OM
GÅS-AFWELEN.
Liksom fåren kläda oss med ullen, bereder gässen
1170
våra sängar. I Tyskland hjälper man gässen under
ruggningstiden genom att två gånger om dagen Anteckningar
Anonym
försiktigt plocka de lossnande fjädrarna.
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Orter

äderleken observerad i Öjhult

Ekonomi

angående handeln

Från Västindien kommer också indigo. Att göra Anonym
den blå färgen anses vara det stora mästerstycket. 1787, jan
Indigo bereds av en buske, som kallas nil eller anil. ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL.
31 oktober 1787 utfärdades privilegier att upprätta
Ordeille kommer från Kanarieöarna och är ett Svensk Västindiskt handelskompani med avgjord av en slags bergmossa. Används inte så ofta sikt att driva handel med St. Bartelemy och andra
då den är obeständig i färgen. Man gör lackmus av Västindiska öar.
den i Holland.
Handeln omfattar även slavhandel.
Orleana ger en orange färg, som används i husfärgning. Curcuma eller Terra Merita är en ört som 1160
Ekonomi
ger scharlakansfärg.
Galläpplen är ett slags äpplen som växa i Turki- ämförelser mellan salupriser för
hundra år sedan
et, ger färgen gallae.
Anonym
Många träd från Västindien ger olika färger.
I Europa odlas ett gräs wejde, som när det har 1787, jan
nått ett fingers längd plockas av, sköljes och torkas JÄMFÖRELSE IMELLAN KÖP OCH
samt mals på en speciell kvarn. Efter att det begju- SALU-PRISERNA PÅ NEDANNÄMDE
tits med vatten brinner de ihop och ser ut som hö. NÖDTORFTS-WAROR UTI OCH FÖR 100 ÅR
Ger grönt och blått på förut gult. Ger även rött och SEDAN.
svart.
Tabell med de vanligaste varornas priser 1686 och
Krapp är en annan växt, där man ur roten utvin- 1786. I anmärkningen meddelas att kursen är förner röd färg. Safflor odlas och blommorna ger ett ändrad, men inte i så hög grad som prisstegringen.
gulrött färgämne likt saffran.
Wau ger gul färg och är också odlad i England 1161
Botemedel
och Tyskland bl.a. I Sverige växer flera vilda växBotemedel
mot
rödsot
ter som används att färga med t.ex. skärda, knoppört, vädd, valbjörk, dofta, stenmossa, Marie säng- Bergius, P J
halm, ekäpplen, blåklint, spenat, tranbär, kråkbär, 1787, jan
BOTEMEDEL EMOT RÖDSOTEN.
prästkragar, blåbär och stenfrö.
Förklaring av ritningar på kvarnar och torkställ- INGIFWET TIL KONGL. COLLEGIUM
MEDICUM AF HERR PROFESS. P.J.
ningar för färgframställning.
BERGIUS.
1158
Byggnation Professor P.J. Bergius har inlämnat till Kungl.
Collegium Medicum ett botemedel mot rödsot.
Om källarbyggnader
Den sjukdomen bedöms som den, som står för
Westbeck, Mag. achar .
största dödligheten i landet.
1787, jan
Man blandar lika delar franskt vin-ättika-linolOM KÄLLARE-BYGGNAD.
ja, som patienten får 2 skedar av varannan timme.
Att bygga källare är en kostsam sak både när man Dessutom ges grynsoppor.
använder gråsten och tegel. Om man dessutom
Bergius har funnit att detta medel är vida överskall förse sin källare med trägolv finns risk för lägset de vanliga med rabarber och opiater.
röta förutom att det går åt mycket trä (skogsöda).
Försöket, det enda i världen, går ut på att använ- 1162
Berömliga gärningar
da kol, helst till en längd av 1/2 aln. Muras som teBerömliga
gärningar
gel.
Murbruket innehåller kol trampat i lera och kilar Anonym
av kol har också använts. Efter tre dagar skickades 1787, jan
drängarna in för att ta bort stödbågarna och det BERÖMLIGE GERNINGAR OCH
sprakade och knakade ett par timmar. Sen blev allt FÖRETAGANDER.
tyst. Drängarna fick hoppa försiktigt utanpå val- Arbrå socken. För att uppfylla vår konungs välgörande avsikter har Arbrå socken den 6 jan. emottavet, som höll.
git 32 barnhusbarn, som den 13:de vid en rörande
1159
Ekonomi gudstjänst överlämnades till sina fosterföräldrar.
Malmköping. I mars 1785 överlämnade v. PresiAnteckningar angående handeln
denten i Kungl. Svea Hovrätt herr Adam Fredenstjerna till biblioteket i Kungl. Militär-Academin
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vid Kungl. Södermanlands Regemente följande
böcker:
3 geografiska kartor
7 teckningar över betydliga fästningar och städer
50 dito över fältslag, belägringar och militäriska
operationer samt
4 ritningar och rullar över arméer och deras
ställningar.
Stora Åby i Östergötland. Kronolänsman Jonas
Fellbom har skänkt 50 riksdaler till socknen. Räntan används till socknens fattiga. Fällbom var själv
i sin ungdom fattig, men har med Guds hjälp lyckats nå välmåga. Han har dock inte drabbats av girighet.
Tammerfors. Fabrikören Abraham Häggman
har inrättat en lerbråk till murtegels förfärdigande,
en klädesvalk, ett färgeri, ett pappersbruk, en sågkvarn, en helgrynskvarn, en kopparhammare samt
anlagt den privilegierade harts- terpentin- och oljefabriken allt i samma ström.
Floda i Södermanland. Då kyrkan flera gånger
varit utsatt för stöld, har på pastors råd, beslut tagits att två män med skarpladdade gevär, varje natt
skall patrullera runt kyrkan och sockenmagasinet.

Anmärkningar angående väderleken
för december 1787
1166

Husdjur

Berättelsen om boskapskötseln på
Lindnäs

Ekblad, Lars Pet.
1787, febr
BERÄTTELSE OM BOSKAPS-SKÖTSELN PÅ
LINDNÄS GÅRD I NYLANDS LÄN OCH
WÄNGZÄLÄ SOCKEN.
Lars Peter Ekblad har av landshövdingen blivit befalld att beskriva hur han sköter sin ladugård. Han
är mycket smickrad, men menar att det beror på att
de andra boskapsägarna sköter sina djur så dåligt,
så att hans sätt framstår som ett mönster och han
får större avkastning än de andra.
Beskrivning och ritning på ladugården. Beskrivning av hur mycket foder det går åt under vintern
och hur kalvningen är planerad.
Fåren sköts efter överste Boijes hushållsbok. På
sommaren går boskapen i hagar bevuxna med skog
utan hund eller vallhjon, trots att björnar ej är sällsynta. Björnen angriper dock inte en tjur, med 30
1163
Orter älskarinnor och barn. Djuren mjölkas morgon och
kväll, och tages hem till natten.
Anmärkningar angående väderlek,
Gödseln samlas från ladugården på vintern och
körs ut på åkern. På sommaren samlas den på laduårsväxt i orterna
gårdsbacken, där djuren hålls om natten. Området
Anonym
är delat i två delar, som man växlar mellan.
1787, jan
Urinen samlas i kar, som har 5 tappar i nederANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
kanten. Karet körs ut på åkern och tapparna slås
WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
snabbt
ur medan vagnen rör sig framåt.
WARU-PRISER I LANDSORTERNA.
En väl gödd ko gör mera gagn både i hushållet
Karlstad. På grund av lenväder blev tillförseln av
lantmannavaror till Luciamarknaden ganska liten. och i gödselhögen än fyra utmagrade.
Priser.
Växter
Ed i Småland. Beskrivning av hela årsproduk- 1167
Om ljung
tionen.
Anonym
1164
Belöningar 1787, febr
OM LJUNG.
Utdelade hedersbelöningar
På många platser i fäderneslandet växer den förPatriotiska Sällskapet
hatliga ljungen så att ingenting annat kan växa.
1787, jan
Men som den växer på mager mark bör man nyttja
UTDELTE HEDERSBELÖNNGAR AF
den om det går, innan man förstör den.
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
I Tyskland går fåren på ljungbete även på vinBelöningar för uppodling, trädplantering, stenbygtern. Man kör en maskin som liknar en plog och tar
gad, stenmur samt långvarig tjänst.
bort snön och fåren låter sig väl smaka. Borde gå
1165
Väder även i Sverige.
Bina samlar gärna honung ur ljungen. Skottarna
brygga sitt Ale med ljungblommor.
Te på blommorna är nyttiga vid allehanda bröståkommor.
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Anmärkningar om färgmaterialer - Nr 1157
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vid Kungl. Södermanlands Regemente följande
böcker:
3 geografiska kartor
7 teckningar över betydliga fästningar och städer
50 dito över fältslag, belägringar och militäriska
operationer samt
4 ritningar och rullar över arméer och deras
ställningar.
Stora Åby i Östergötland. Kronolänsman Jonas
Fellbom har skänkt 50 riksdaler till socknen. Räntan används till socknens fattiga. Fällbom var själv
i sin ungdom fattig, men har med Guds hjälp lyckats nå välmåga. Han har dock inte drabbats av girighet.
Tammerfors. Fabrikören Abraham Häggman
har inrättat en lerbråk till murtegels förfärdigande,
en klädesvalk, ett färgeri, ett pappersbruk, en sågkvarn, en helgrynskvarn, en kopparhammare samt
anlagt den privilegierade harts- terpentin- och oljefabriken allt i samma ström.
Floda i Södermanland. Då kyrkan flera gånger
varit utsatt för stöld, har på pastors råd, beslut tagits att två män med skarpladdade gevär, varje natt
skall patrullera runt kyrkan och sockenmagasinet.

Anmärkningar angående väderleken
för december 1787
1166

Husdjur

Berättelsen om boskapskötseln på
Lindnäs

Ekblad, Lars Pet.
1787, febr
BERÄTTELSE OM BOSKAPS-SKÖTSELN PÅ
LINDNÄS GÅRD I NYLANDS LÄN OCH
WÄNGZÄLÄ SOCKEN.
Lars Peter Ekblad har av landshövdingen blivit befalld att beskriva hur han sköter sin ladugård. Han
är mycket smickrad, men menar att det beror på att
de andra boskapsägarna sköter sina djur så dåligt,
så att hans sätt framstår som ett mönster och han
får större avkastning än de andra.
Beskrivning och ritning på ladugården. Beskrivning av hur mycket foder det går åt under vintern
och hur kalvningen är planerad.
Fåren sköts efter överste Boijes hushållsbok. På
sommaren går boskapen i hagar bevuxna med skog
utan hund eller vallhjon, trots att björnar ej är sällsynta. Björnen angriper dock inte en tjur, med 30
1163
Orter älskarinnor och barn. Djuren mjölkas morgon och
kväll, och tages hem till natten.
Anmärkningar angående väderlek,
Gödseln samlas från ladugården på vintern och
körs ut på åkern. På sommaren samlas den på laduårsväxt i orterna
gårdsbacken, där djuren hålls om natten. Området
Anonym
är delat i två delar, som man växlar mellan.
1787, jan
Urinen samlas i kar, som har 5 tappar i nederANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
kanten. Karet körs ut på åkern och tapparna slås
WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
snabbt
ur medan vagnen rör sig framåt.
WARU-PRISER I LANDSORTERNA.
En väl gödd ko gör mera gagn både i hushållet
Karlstad. På grund av lenväder blev tillförseln av
lantmannavaror till Luciamarknaden ganska liten. och i gödselhögen än fyra utmagrade.
Priser.
Växter
Ed i Småland. Beskrivning av hela årsproduk- 1167
Om ljung
tionen.
Anonym
1164
Belöningar 1787, febr
OM LJUNG.
Utdelade hedersbelöningar
På många platser i fäderneslandet växer den förPatriotiska Sällskapet
hatliga ljungen så att ingenting annat kan växa.
1787, jan
Men som den växer på mager mark bör man nyttja
UTDELTE HEDERSBELÖNNGAR AF
den om det går, innan man förstör den.
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
I Tyskland går fåren på ljungbete även på vinBelöningar för uppodling, trädplantering, stenbygtern. Man kör en maskin som liknar en plog och tar
gad, stenmur samt långvarig tjänst.
bort snön och fåren låter sig väl smaka. Borde gå
1165
Väder även i Sverige.
Bina samlar gärna honung ur ljungen. Skottarna
brygga sitt Ale med ljungblommor.
Te på blommorna är nyttiga vid allehanda bröståkommor.
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Boskapsskötseln på Lindnäs Nr 1166
Råttor flyr rum, som är rökta med ljung. Dock
måste proceduren upprepas ofta.
Borstar och klädviskor görs av ljung på flera
ställen i Europa.
Ljung används som strö under boskap. Kan också användas till bottenstoppning i sängar om man
ställer dem tätt med topparna upp.
Kan också nyttjas till ved.
Flygsand bindes på ett förträffligt sätt av ljungplantering.
Ljung kan kokas och användas för ekbark till
garvning av läder.
Det är meningslöst att svedja och så säd, marken
blir för mager. Däremot borde man plantera tallskog för att kunna giva barn och barnbarn hus och
vedbrand. Dock torde allmogen som knappt har
födan inte tänka så långt framåt. Det är förbehållet
de rika och patrioter.
1168

Anmärkningar om gåsaveln

Husdjur

En gås kan göra tjänst 10-12 år och en äldre gåskarl är avelsammare än en yngre. Träcken tycks
bränna gräset, men efter regn växer det bättre. Gässen bör få bada.
Man måste passa dem från att komma in i sädesåkrar, då de trampa ner och förstör. Även från
stränder, där man skördar fräken måste gässen hållas borta, annars äter de rent. Dessutom stör de fisken.
Gässens största fiende är räven, som slaktar så
länge det finns ett liv. De bör vårdas av vallhjon.
Örnen jagar enskilda gäss, men de sluter sig samman i flock om den vill anfalla och försvarar sig.
1169

Anonym
1787, febr
WÄDERLEKEN OBSERVERAD WID
ÖIHULTS GÅRD I KRONOBERGS LÄN,
GUNNERBO HÄRAD OCH PJETTERYDS
SOCKEN ÅR 1786.
Dagliga väderiakttagelser under året. Rågen förstörd av mask.

Creutz, Carl Gustaf
1787, febr
NÅGRE ANMÄRKNINGAR OM
GÅS-AFWELEN.
Liksom fåren kläda oss med ullen, bereder gässen
1170
våra sängar. I Tyskland hjälper man gässen under
ruggningstiden genom att två gånger om dagen Anteckningar
Anonym
försiktigt plocka de lossnande fjädrarna.
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Orter

äderleken observerad i Öjhult

Ekonomi

angående handeln

Från Västindien kommer också indigo. Att göra Anonym
den blå färgen anses vara det stora mästerstycket. 1787, jan
Indigo bereds av en buske, som kallas nil eller anil. ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL.
31 oktober 1787 utfärdades privilegier att upprätta
Ordeille kommer från Kanarieöarna och är ett Svensk Västindiskt handelskompani med avgjord av en slags bergmossa. Används inte så ofta sikt att driva handel med St. Bartelemy och andra
då den är obeständig i färgen. Man gör lackmus av Västindiska öar.
den i Holland.
Handeln omfattar även slavhandel.
Orleana ger en orange färg, som används i husfärgning. Curcuma eller Terra Merita är en ört som 1160
Ekonomi
ger scharlakansfärg.
Galläpplen är ett slags äpplen som växa i Turki- ämförelser mellan salupriser för
hundra år sedan
et, ger färgen gallae.
Anonym
Många träd från Västindien ger olika färger.
I Europa odlas ett gräs wejde, som när det har 1787, jan
nått ett fingers längd plockas av, sköljes och torkas JÄMFÖRELSE IMELLAN KÖP OCH
samt mals på en speciell kvarn. Efter att det begju- SALU-PRISERNA PÅ NEDANNÄMDE
tits med vatten brinner de ihop och ser ut som hö. NÖDTORFTS-WAROR UTI OCH FÖR 100 ÅR
Ger grönt och blått på förut gult. Ger även rött och SEDAN.
svart.
Tabell med de vanligaste varornas priser 1686 och
Krapp är en annan växt, där man ur roten utvin- 1786. I anmärkningen meddelas att kursen är förner röd färg. Safflor odlas och blommorna ger ett ändrad, men inte i så hög grad som prisstegringen.
gulrött färgämne likt saffran.
Wau ger gul färg och är också odlad i England 1161
Botemedel
och Tyskland bl.a. I Sverige växer flera vilda växBotemedel
mot
rödsot
ter som används att färga med t.ex. skärda, knoppört, vädd, valbjörk, dofta, stenmossa, Marie säng- Bergius, P J
halm, ekäpplen, blåklint, spenat, tranbär, kråkbär, 1787, jan
BOTEMEDEL EMOT RÖDSOTEN.
prästkragar, blåbär och stenfrö.
Förklaring av ritningar på kvarnar och torkställ- INGIFWET TIL KONGL. COLLEGIUM
MEDICUM AF HERR PROFESS. P.J.
ningar för färgframställning.
BERGIUS.
1158
Byggnation Professor P.J. Bergius har inlämnat till Kungl.
Collegium Medicum ett botemedel mot rödsot.
Om källarbyggnader
Den sjukdomen bedöms som den, som står för
Westbeck, Mag. achar .
största dödligheten i landet.
1787, jan
Man blandar lika delar franskt vin-ättika-linolOM KÄLLARE-BYGGNAD.
ja, som patienten får 2 skedar av varannan timme.
Att bygga källare är en kostsam sak både när man Dessutom ges grynsoppor.
använder gråsten och tegel. Om man dessutom
Bergius har funnit att detta medel är vida överskall förse sin källare med trägolv finns risk för lägset de vanliga med rabarber och opiater.
röta förutom att det går åt mycket trä (skogsöda).
Försöket, det enda i världen, går ut på att använ- 1162
Berömliga gärningar
da kol, helst till en längd av 1/2 aln. Muras som teBerömliga
gärningar
gel.
Murbruket innehåller kol trampat i lera och kilar Anonym
av kol har också använts. Efter tre dagar skickades 1787, jan
drängarna in för att ta bort stödbågarna och det BERÖMLIGE GERNINGAR OCH
sprakade och knakade ett par timmar. Sen blev allt FÖRETAGANDER.
tyst. Drängarna fick hoppa försiktigt utanpå val- Arbrå socken. För att uppfylla vår konungs välgörande avsikter har Arbrå socken den 6 jan. emottavet, som höll.
git 32 barnhusbarn, som den 13:de vid en rörande
1159
Ekonomi gudstjänst överlämnades till sina fosterföräldrar.
Malmköping. I mars 1785 överlämnade v. PresiAnteckningar angående handeln
denten i Kungl. Svea Hovrätt herr Adam Fredenstjerna till biblioteket i Kungl. Militär-Academin
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som är skodd med järn och ganska lätt hamrar på 1154
den, spricker stenen.
Märkvärdiga
Finns bild på arbetsmetoden.

Märkliga händelser

händelser i naturen

Geometrisk karta över Kvarnkärret i Ingo socken - Nr 1152
Anonym
1786, dec
MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN.
I en sjö i Götlunda socken i Närke har plötsligt fisken flutit upp på land och legat död efter stränderna. Folk har tagit hand om den och saltat ned
mycket, och fisken tycks inte vara skadlig till föda.
Orsaken till fiskdöden känner man ej. Kanhända
någon skadlig gas trängt upp ur botten.
I Vassbo nära Hjälmaren var ett jordskalv, så att
folk sviktade som i en gunga. Omedelbart under
oss finns en vulkan, färdig att visa sig om Allmakten öppnar väg för den.

En nybyggare som drabbats av vådeld har erhållit den Berchiska brandstoden.
1156

Väder

Anmärkningar om väderleken för
november 1786
1157

Arbetsmetod

Anmärkningar om färgmaterialer

Anonym
1787, jan
ANMÄRKNINGAR OM FÄRG- MATERIALIER; I SYNNERHET OM WEJDE, KRAPP
OCH WAU.
1155
Berömliga gärningar
Färger indelas i trenne slag:
Kungörelse om svaren angående
1) vatten- och saftfärger,
2) jord- eller oljefärger,
sädestorkningshus, samt utdelad
3) glasfärg eller emalj.
brandstod
Mjölkglas göres av brända ben. Tillverkas i BePatriotiska Sällskapet
rlin bl.a.
1786, dec
Spansk gröna göres av koppar och vindrav.
KUNGÖRELSE OM SWAREN ANGÅENDE
Många tillsatser används i färgerierna för att förSÄDESTORKNINGS-HUS, SAMT UTDELT
höja eller förminska färgen t.ex. ättika, skedvatten,
BRANDSTOD.
vinsten, urin, kalk och pottaska.
7 svar har inkommit alla med sina valspråk. Inget
Från Indien kommer coccionelle. Är en slags inhar uppfyllt det åsyftade ändamålet så något pris sekt som lever på indiska fikonträdet. De rökes ned
har ej utdelats. Samma fråga med dubbel belöning ur trädet och samlas ihop.
är utlyst.
I Polen växer ett träd vid vars rötter finns ett bär
eller insekt, som också ger röd färg.
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1787, febr
ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.
Sammandrag av utskeppning från Stockholm och
Göteborg.
Skepp från Stockholm 619.
Från Göteborg 600 och till Göteborg 630 med
bl.a. ostindiska varor.

1787, mars
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: GENOM HWILKA
UTWÄGAR KAN SPANSKA ULLEN AF
SWENSKA FÅR BIBEHÅLLAS I SÅDANT
PRIS OCH WÄRDE, AT SCHÄFFERIERNAS
TILWÄXT OCH BESTÅND DÄRIGENOM
BEHÖRIGEN MÅTTE WINNAS, OCH
1171
Folkmängd
HANDEL MED SWENSKA YLLEAnteckningar angående folkTILWERKNINGAR PÅ UTRIKES ORTER
BEFRÄMJAS?
mängden
Våra schäferier är i vanmakt, dels därför att införAnonym
seln av ull är så stor och dels för att de spanska få1787, febr
ren i Sverige ödelägges, då de är dyra att fodra.
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
Premierna för ullhandeln bör tas bort. För att
FOLK-MÄNGDEN.
kunna sälja yllevaror utomlands, måste ullproduI Nyköping föddes 142 och dog 129. 43 par vigdes
centen och ylletillverkaren mötas på halva vägen.
och 40 hjonelag upplöstes.
Priserna variera år från år. Ett ullkontor borde inI Göteborg fanns 12629 personer varav 5 judar.
rättas, som reglerar handeln.
Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga, om
1172
Kungörelser
den spanska ullens bibehållande i pris av svenska
Kungörelse om prisfrågor
får.
Patriotiska Sällskapet
Detta är en viktig fråga, då svenskarna måste klä
sig i ull på grund av klimatet. Djuren ger ju dess1787, febr
utom kött och gödsel. Men ingen bryr sig om fårFRÅGA TIL BESWARANDE EMOT
skötseln. Ökar den svenska fåraveln, minskar
BELÖNING.
Ny prisfråga: Vilka äro de säkraste och till verk- införseln av ull.
ställigheten möjligaste medel, att hämma tiggeriet
Växter
i städerna, utan att avvika från de plikter som reli- 1176
gion och mänsklighet i detta avseende yrka.
Anmärkningar över några växters
Svar före årets slut till Göteborgs Kungl. Vetennytta i hushållningen
skaps- och Vitterhetssamhälle.
Ödman, Samuel
1173
Böcker 1787, mars
ANMÄRKNINGAR ÖFWER NÅGRA
Förteckning på Kungl. Patriotiska
WÄXTERS NYTTA I HUSHÅLLNINGEN
Sällskapets boksamling
Man klagar över att nya örtkännare inte tar hänsyn
Patriotiska Sällskapet
till växternas nytta i hushållningen. Jag har tittat i
böcker från några resor i Asien, vars klimat stäm1787, febr
mer med Sveriges och funnit nyttigheter.
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
Ur Sam. Gott. Gmelins resa, del 4.
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.
Ur Hablitzes Resa i Persien.
Ur Falks Resa genom Ryssland, Petersburg
1174
Väder
Anmärkningar angående väderleken 1786.

för januari 1787
1175

1177
Kungörelser

Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Genom vilka utvägar kan
spanska ullen av svenska får bibehållas i sådant pris och värde, att
schäferiernas tillväxt och bestånd
därigenom behörigen ...
kerber gh, E M

Byggnation

Om träbyggnaders förbättrande och
bevarande
Anonym
1787, mars
OM TRÄBYGGNADERS FÖRBÄTTRANDE
OCH FÖRWARANDE
Vid rappning skall timret rengöras noga och läskas
med vitriolvatten. Sedan påspikas torra grankvistar så att de bildar en matta. Än en gång strykes vi-
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triolvatten innan bruket trycks på. Detta sker i om- 50 böcker i quarto däribland Miscellanes Oeconogångar tills bruket är 1 tum tjockt. Sprickor lagas. mica i flera band.
Man vinner varaktighet för husen. Det är skogsVäder
sparande och rummen blir varmare och trevligare. 1182
1178

Växter

en så kallade mangelrotens
botaniska kännedom

1183

Anonym
1787, mars
DEN SÅ KALLADE MANGEL-ROTENS
BOTANISKA KÄNNEDOM
Commerel påstår att denna växt aldrig är beskriven. Linné kallade den Beta Cicla, Vitbeta eller
Mangolt. Hoffberg anmärker att den är god stuvad
och utmärkt kofoder. Men Commerel förtjänar
ändå tack för att han lyft fram denna nyttiga växt.
1179

Nyttiga påfund

Om arbetshusets tillverkningar i
Nyköpings län
Örnsköld, P A
1787, mars
OM ARBETSHUSETS TILWERKNINGAR I
NYKÖPINGS LÄN
Patriotiska Sällskapet har skänkt pengar till premier för det inrättade frivilliga arbetshuset i Nyköping. Redovisas tillverkningen av spånad och
vävnad.
1180

Orter

Om väderlek, årsväxt och varupriser
i landsorterna
Anonym
1787, mars
OM WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
WARUPRISER I LANDSORTERNA
Örebro. I Närke har årsväxten efter vanligheten
varit svag. I år var det stor missväxt. Priset på säd
är högt.
Oxie. Mild väderlek, den mildaste i mannaminne. Ingen snö. Stränderna isfria och flera skepp
seglar i havet. Boskapen livnär sig i skogen.
1181

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1787, mars
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
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Anmärkningar angående väderleken
för februari 1787
Odling

Anmärkningar angående åkerbruket
i Tavastland, jämte rön med rågs utsående senare eller tidigare om hösten
Nordenberg, Carl Fr.
1787, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
ÅKERBRUKET I TAWASTLAND, JÄMTE
RÖN MED RÅGS UTSÅENDE SENARE
ELLER BITTIDARE OM HÖSTEN
Jämförelse mellan Nyland och Tavastland. Sent
sådd råg ger mer än tidigt sådd. Dock får man mer
halm av den tidigast sådda.
1184

Odling

Försök med franska renetters
planterande

Redskap

En prövad förbättring på trädesstocken
Anonym
1787, april
EN PRÖWAD FÖRBÄTTRING PÅ
TRÄDES-STOCKEN

Svar på Kungl Patriotiska Sällskapets fråga: Om sädestorkningshus
för allmogen

Patriotiska Sällskapet
1786, dec
SWAR UPPÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: HURU BÖRA
SÄDESTORKNINGS-HUS, SÄRDELES FÖR
ALLMOGENS OCH MINDRE FÖRMÖGNA
LANDTHUSHÅLLARES BEHOF,
BE WÄMLIGAST OCH MED MINSTA
KOSTNAD ANLÄGGAS?
1148
Husdjur Fråga: Hur konservera säden på åkern vid mycken
väta? Hur bevara den i spannmålsbodar utan att
Om kors fodrande med rovor
den blir förstörd? Hur kan man föda dagsverkfolAnonym
ket på vintern?
1786, nov
Om man skär med lie, och räfsar och skylar, tar
OM KORS FODRANDE MED ROFWOR.
I Gazette de France den 27 januari meddelas ett det tre dagsverken på 1 tunnland. Skulle man skära
med
skära, samla och kamma av axen i en maskin
hushållsrön, som även vi bör ta del av. Kor, som
skulle det kosta 12 till 15 dagsverken.
fodras med rovor, ger god mjölk.
Man bör satsa på eldrior. Man bör tröska så snart
Får får rent och lätt blod och fördrar köld. De fösom möjligt.
der ofta två lamm.
Beskrivning över olika rior och en ekonomisk
Bröstsjuka mår ofta väl av rovmos.
plan för dess användning.
1149

Angerstein, Johan
1787, april
FÖRSÖK MED FRANSKA RENETTERS
PLANTERANDE
Trots att de Mexikanska bergen var täckta av is
och snö, frambragtes de raraste frukter. Beskrivning av andra bergiga och kalla trakter i världen.
Det är troligen den svalkande daggen, som kommer efter dagens hetta, som gör att bergstrakter
kan vara fruktbara. Träden tar emot denna förfriskning liksom de blir extra gröna om man för att undvika skadeinsekter stänker på människogödsel. Ett
bättre sätt för att undvika myror och löss är att så
hampa runt träden.
Jag har försökt plantera franska renetter. Detta
har inte lyckats, förrän jag kom på tanken, att varje
kväll binda fast is runt stammen.
1185

OM MAT-RABARBER.
P.J. Bergius ger anvisning på hur man kan använda
Rheum Rhaponticum, som han kallar matrabarber.
Stjälken och bladen ger en behaglig syra och kan
blandas i alla slags soppor. Om man breder jord
över stjälkarna vartefter de kommer upp blir de
bleka till färgen och så möra att de kan ätas som
sallad.
Skall planteras på kalljord och växer sen år efter
år. Bergius har lämnat frön från sina plantor till direktören Callström i Kungsträdgården vid Jakobs
kyrka, där man kan erhålla dessa.

Orter

Anmärkningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Nyreen, C
1786, nov
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I
LANDSORTERNA.
Ljusdals socken. De barnhusbarn som placerades i
socknen förra året artar sig väl. De medförde mässlingen men sedan har inget barn varit sjukt eller
dött. De trivs väl.
Söderköping. Ganska god höskörd. Dålig höstsäd. Potatisen, som nu är i allmänt bruk, blev dålig
på lerjord men bättre på sandjord, där den bör planteras.
Ett märkligt regn, som efterlämnade gula droppar som satt kvar och torkade. De innehöll förmodligen pollen av tall och gran fast allmogen kallade
det svavelregn.
1150

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober 1786
1151

Nyttiga påfund

1152

Odling

Beskrivning över svenska kärrs
uppodling
Anonym
1786, dec
BESKRIFNING ÖFWER UPODLINGEN AF
WARNKÄRRET, SOM INNEHÅLLER 10
GEOMETRISKA TUNNE- OCH 16 1/2
KAPPLAND, BELÄGET PÅ SVENSKBY
RUSTHÅLLS EGOR, LYDANDE UNDER
FAGERVIKS BRUK, I INGO SOCKEN,
RASEBORGS WÄSTRA HÄRAD OCH
NYLAND, HWILKET FÖRMENES I FORDNA
TIDER WARIT ETT TRÄSK, OCH WID DESS
UTLOPP DRIFWIT EN S WALT WARN.
Under åren 1758-1784 utdikades och odlades ett
träsk i Fagerviks bruk i Nyland. Arbetsbeskrivning
och kostnad, samt inkomst på nya odlingen.
1153

Arbetsmetod

Om gråstens klyvning
Modeer
1786, dec
OM GRÅSTENS-KLYFNING, I ANLEDNING
AF HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR
NÄSTFÖREGÅENDE MÅNAD.
Att klyva sten med hjälp av krut är dyrt. Om man
letar efter naturliga sprickor och trär in en träkil,

53

Anmärkningar angående väderleken Nödiga underrättelser vid åkerbruket
Creutz, Carl Gustaf
för september 1786
1143

Nyttiga påfund

Ittershagens uppgift att bereda takspån mot eld och röta
Arbin, A M v
1786, nov
ÖFWERSÄTTNING AF HERR GEORG
CHRISTIAN ITTERHAGENS PÅ TYSKA
SPRÅKET FÖRFATTADE UPGIFT, AT GÖRA
TAKSPÅN OANTÄNDLIG WID ELDSWÅDOR OCH WARACKTIG EMOT RÖTA.
Att kalk, släckt med hett vatten, kan konservera
träspån så att risk för brand minskar, menar Itterhage efter experiment, som han gjort. Dessutom
blir spånen ej utsatta för röta. Man gräver en grop
och kläder den invändigt med bräder. Däri varvar
man kalk och spån, som får ligga flera veckor.
Han föreslår att man behandlar skeppsplankor
på samma sätt för att undvika skeppsbrand. Att
övertäcka kruttunnor med kalk skulle hjälpa mot
eld.
Arbin har reservationer mot sättet, men menar
att om det fungerar borde man använda det på
golvplankor, som ibland med stor skada lossnar
där de är fästade i murar. Han tror att det kan bero
på sanden som är blandad i murbruket.
1144

Nyttiga påfund

Om stora barnhusinrättningens öden

1786, nov
NÖDIGE UNDERRÄTTELSER, SOM WID
ÅKERBRUKET BÖRA I ACKT TAGAS.
Åkern bör vara väl hägnad. För att undvika bottensyra måste åkern dikas. För lite dikning är skadligt,
men för mycket minskar åkern, så det gäller att
göra lagom.
Åkern bör ligga i sol och inte i skugga av buskar
och träd. Beredningen av jorden är viktig och man
använder de redskap som lämpar sig bäst beroende
på jordens beskaffenhet. En bonde bör själv veta,
hur han skall handskas med utsäde och sådd och
inte bara lita på anställda.
Växelbruk är viktigt. Korn och vete trivs på
samma jordar.
Gödsling sker oftast vid midsommar, vilket är
en olämplig tid då solen torkar ur gödseln dess verkande partiklar och bortför dem med luften. Bättre
tid är på hösten.
1146

Redskap
Den, som har lös jord utan stenar behöver inte läsa 1187
denna avhandling. Men har man lera och stora ste- Beskrivning på en kaffecylinder,
nar som billen kör fast i och skadas kan man lära
som brukas i Holland att bränna
något. Beskrivning på förbättring av redskapet.

kaffe i

Lidbeck, Eric Gustaf
1787, april
BESKRIFNING PÅ EN CAFF -CYLINDER,
SOM BRUKAS I HOLLAND TIL
Anonym
CAFF -BÖNORS BRÄNNANDE
1787, april
I Holland dricker alla svagt kaffe varje morgon
OM NYTTAN AV BLOMMORNA PÅ
med bröd, smör och ost till. Under dagen dricker
WATTEN-WÄXTEN, KALLAD
de starkt te med bröstsocker. Stora och små röker
KAFWELDUN
tobak ur kritpipor och de läskar sig med genever
Typha anguflifolia och Typha latifolia kallas ka- eller enebärsbrännvin. Ritning och beskrivning på
veldun, kasedyn, narrkolvar, krutläskare, dun- en cylinder, som används vid kaffebönornas rosstockar, klubbgräs. Dunet används av fattigt folk tande.
att stoppa sängkläder med. I Frankrike har gjorts
försök att karda. Blandat med bomull gick det och 1188
Nyttiga påfund
2 par mjuka varma vantar förfärdigades av garnet.
Även hattar med blandningar av harhår blev lyck- Om olja av benvedsbär
Anonym
at. Växtens stjälkar duger till taktäckning.
1186

Växter

Om nyttan av blommorna på vattenväxten kaveldun

Hushållning

Underrättelser om linnevävnaden i
Nätra socken
Anonym
1786, nov
UNDERRÄTTELSE OM LINNE-LÄRFTS
WÄFNADEN UTI NÄTRA SOCKEN.
Kännetecken på fint lingarn är att det är gult till
färgen eller vitt om det är blekt. Det skall kunna
delas av borste och vara långt.
I Nätra och flera av landsorterna revas lingarnet
på haspel som är 2 1/2 aln i diameter. 100 varv gör
en knäpp och 16 knäpp en haspelhärva.
Vid Nyköpings Arbetshus och de flesta fabriker
räknas annorlunda. Beskrivning av hur garnbommen bör vara placerad i förhållande till bröstbommen beroende på vilken sorts dräll man väver.
Beskrivning av hur skedarna är indelade i pasmor.
Recept på klister som man stryker på väven för
att få den hållbarare och underlätta vävningen.
Viktuträkning av inslagsgarnet. Tidsåtgång och
spinnarlön.
Vävlängd på en dag av olika kvaliteter. Garnuträkning och priser på garnet.

lf, Carl Magnus
1786, nov
OM STORA BARNHUS-INRÄTTNINGENS
ÖDEN.
Den 24 april 1624 beslutas att anlägga ett barnhus
för värnlösa och övergivna ungdomars upptuktelse. GUSTAF ADOLPH ger tuktmästaren i Stockholm Joachim Firbrandt i uppgift att inrätta en
anläggning för 100 barn.
Den 30 oktober 1633 utfärdar Drottning CHRISTINA privilegium för informatorn och hovpredikanten mäster Johan Mathiae att anlägga ett barnhus, där barnen skall få lära sig antingen bokliga
konster, hantverk eller krigskonst allt efter vars
och ens önskan.
En öde plats vid Rörstrand doneras till evärdlig
ägo. Sedan följer stadgar från 1650 till 1755. 1785 1147
inrättas ett hem för spädare barn.

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Matberedning

Om matrabarber

1145
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Odling

Bergius, P J
1786, nov

Trädesstock och Caffé - cylinder - Nr 1185 och 1187
61

ligger Lilla Malmas kyrka och alléer är redan plan1787, april
OM OLJA AV BENVEDS-BÄR
terade vid gatorna.
Bären plockas och lägges att skrumpna något. Sedan pressas oljan ur. Den ger en sjundedel av bä- 1192
Orter
rens vikt. Användes som brännolja.
Anmärkningar angående väderlek
1189

Odling

Om pilplantering
Röök, von
1787, april
OM PIL-PLANTERING
När våren kommer hugger man av kronan på en
gammal pil. De raka kvistarna lägges i en vattenpuss, tills de fått vita ögon. Då är tid att plantera
dem. Man gör ett hål med en järnstör en halv aln
djup och sätter kvisten och en träkäpp som stöd.
Efter en tid slår det ut skott efter hela kvisten. De
skall avplockas utom allra högst upp. Efter fem år
kan man skatta trädet på löv och bränsle. Vill man
ha häck planteras de vid en spaljé och man plockar
inte av skotten.
1190

Ekonomi

Sammandrag av varuimporten till
Stockholms stad under förlidet år
Anonym
1787, april
SAMMANDRAG AF WARU-IMPORTEN TIL
STOCKHOLMS STAD UNDER FÖRLEDET
ÅR
Redogörelser för alla varor, deras vikt eller mått.
T.ex. 206437 citroner.
1191

Nyttiga påfund

Gagnande författningar
Liljencrantz, J
1787, april
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR
Skrivelse från Gustaf III till baron Gust. Ad. von
Siegroth rörande en köpings anläggande vid Malmahed. Då platsen är för liten för en stad tillstyrker
konungen att man anlägger en köping i anslutning
till Malmaheds Mötes- och Regementsplats. De
som väljer att bo där får 20 års frihet från utskylder. De får driva vilken verksamhet de gitter. Där
skall inte bedrivas åkerbruk, utan man får så mycket jord, som behövs för tomter, gator, torg och kålgårdar.
Efter två år var anläggningen i gång och 51 personer bodde där, 3 handelsmän och 8 hantverkare.
De hade 50 års tullfrihet. I ena ändan av köpingen
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och årsväxt i landsorterna
Anonym
1787, april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M M I
LANDSORTERNA
Nyland. Sällsynt behaglig vinter. Dimman har
dock orsakat sjuklighet. Skörden var inte så god,
men jag behöver inte köpa säd till våren.
1193

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1787
1194

Hushållning

Vårens början med blåsippor och hästhov.
Vårens medeltid med vitsippa och kabbeleka.
Vårens slut med hägg, gräset börjar växa, smöret blir gult och enen ryker.
Sommarens början med rönnens blomning, rågen går i ax.
Sommarens medeltid när ärten och blåklinten
blommar, smultronen mognar.
Sommarens slut när hallonen mognar och skörden börjar.
Höstens början när ljungen blommar och sädesmannen manas ut på fältet.
Höstens medeltid när äpplena och lingonen
mognar och skogen gulnar.
Höstens slut när lövet faller och svalan flyttar.
Den odödlige Linné har redan genom sin Calendarium Florae banat väg till en Naturens Almanacka.

Rön och försök vid mossars och
kärrs uppodling

Hisinger, J
1786, okt
RÖN OCH FÖRSÖK WID MOSSARS OCH
KÄRRS UPODLING
När jag uppodlat kärr, har jag första året bara upptagit ett dike längs med. Senare grävs diken mellan
huvuddikena. Det uppgrävda skall läggas ut mitt
på tegen. Nästa år torvas tegen av och torven läggs
i hög att ruttna. Är det vit lös mossa har jag prövat
att bränna av den. Redan i slutet av juli har jag sedan sått med rotråg. Dikena måste rensas varje år.
Blir kärren fortfarande gyttjiga påförs sand. När
gräset försvinner på mossarna, finns alltid mossa
och trädgrenar som skjutits upp. Då får man ta bort
rötterna, göda och så igen. De ger då fullgod avkastning och lönar kostnaden. Jag har också planterat potatis och rotfrukter, vilka blivit bra. 1140
Morötter och sockerärter blir inte tillräckligt söta. Anmärkningar

älmenta anmärkningar över lanthushållningen i Halland och dess
nuvarande tillstånd

1139

Anonym
1787, maj
WÄLMENTA ANMÄRKNINGAR ÖFWER
LANDTHUSHÅLLNINGEN I HALLAND,
OCH DESS NU WARANDE TILSTÅND
Om åkerbruket i Halland vore rätt vårdat och ingen
missväxt inträffade skulle landskapet kunna försörja sig själv. Men gamla vanor, penningbrist och
fattigdom lägger hinder i vägen. Skogsdelen är
svårodlad, men landet efter havet är desto fruktbarare med rätt skötsel. Ängarna är mycket vanvårdade. Man har härmat ståndspersoner, som gjort
nyodlingar i utmarken, på bekostnad av den gamla
åkern. De som bo nära stranden tar tång som gödsel. Den måste dock uppblandas med kre- atursspillning för att göra mesta nytta. Sådan spillning
finns inte i tillräcklig mängd. Man säljer mer hö
och halm än man egentligen har möjlighet till, vilket försvagar de egna dragarna. Dikning är något
man försummar. Det straffar sig under våta år.
Man byter inte plats för de olika sädeslagen och sår
oren säd. Detta gör att man besväras mycket av
ogräs. Storskiftet är genomfört, men ger inte den
fördel, som man förmodat. Betet är ganska svagt.
Flygsanden gör stor skada på vissa ställen. Tydliga märken visar, att många områden varit täckta
av ek, bok och furu, där nu bara är kala berg och
ljunghedar. Skogsbristen är stor på slättbygden,
men även i skogstrakterna tar man ut för mycket
träd för att sälja, när man behöver pengar. Eken

Creutz, Modeer
1786, okt
NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM
WÄDERLEKENS FÖRHÅLLANDE EFTER
ÅRSTIDERNA
Väderlekens skiften bör göra, att vi söka efter orsakerna. En del växter, som visar sig tidigt på våren,
förebådar torr sommar och andra väta. Ett flitigt
granskande av detta skulle gynna våra efterkommande. Visar sig mycket blåklint, blir nästa års
skörd svag. Mycket ekollon visar att hösten blir
lång och vacker. Tranärter visar på våt höst. När
getingarna bygger under tak blir det våt höst, bygga de i jorden blir det torrt. Mycket rönnbär tyder
på våt höst.
Fäller hästar och kreatur håren tidigt blir det tidig vår. När haren, som har färg av snön, växlar i
färg blir vintern lång. När möss söker sig till husen
kommer vintern. Om mullvaden kastar upp stora
högar blir vintern kall. När vattensorkar bygger på
land blir vattendragen bottenfrusna. När myrorna
svärmar flitigt blir god sommar. Jag har sett myrstackar på holmar, som måste ha kommit till genom att honan flugit dit. När väppling och harsyra
vänder upp bladen blir blåst.
Tillägg av Modeer.
Årstiderna rätta sig inte efter den borgerliga almanackan. Man måste rådfråga naturen själv. Vilken kunskap skulle lantmännen ha, om de ägde en
almanacka hämtad av iakttagelser ur naturen.

Väder

Några anmärkningar om väderlekens förhållande efter årstiderna

Husdjur

angående mjölkkor,

smör och ost
Anonym
1786, okt
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
MJÖLKEKOR, SAMT SMÖR OCH OST
Högbenta kor är dåliga mjölkkor, medan bruna är
de bästa. Stora svarta rättikor, nässlor, palsternackor, rovor och kålblad befordrar mjölken. Ju
mer en ko mjölkas, desto mer mjölk ger hon.
Mjölkpigans förhållande till djuren är också viktigt. Mjölkkärlen måste var rena. Om smöret inte
kärnar anses det ofta bero på häxeri, antingen i kärlet, mjölken eller luften. Glasbunkar är de bästa
kärlen. De glaserade krukmakarkärlen kan innehålla bly. De bör aldrig användas till sur mjölk.
Snygghet och renlighet är viktig i mjölkkammaren.
1141

Orter

rsväxt i Östergötland på några år
Anonym
1786, okt
ÅRSWÄXT I ÖSTERGÖTLAND PÅ NÅGRA
ÅR
Östergötland har räknats som en kornbod, som
kunnat sälja till kringliggande platser. Detta beskriver Broocman i sin beskrivning av Östergötland. Nu har emellertid landet drabbats av missväxt. Missväxten beror på väderleken och inte på
jordmån eller dålig skötsel. Uppteckning från
1771-1785 av höskörd och säd.
1142
Väder

51

får en mall, kan tillverka dem. Beräkning av priser
och dagsverken.
Enklast är att spränga kullerstenar och sedan
med ett enda slag hugga dem raka. Beskrivning på
olika sätt att klyva.
Gråstenshuggningen har med fördel använts vid
den nya dockbyggnaden i Karlskrona. Tabell på
kostnaden.
När en stenhuggare antages får han ett nummer,
som följer honom. Detta nummer målas i romerska
siffror med tjära på hans verktyg. Även stenen
märks. Varje stenhuggare har tillåtelse att vara närvarande, när andras stenar mäts, anmärka på felen
och föra journal. Springer en sten sönder under arbetet betalas 2/3. Om han på något sätt skadar sina
kamraters arbeten, eller anger sig sjuk utan att vara
det blir han avskedad. Den som anger honom får
belöning. Blir han sjuk får han viss ersättning. Premier utbetalas till de flitigaste.
Ritning och beskrivning på olika stenar huggna
på olika sätt.
1138
Odling

slår till i åker och ängsgärden och är till stor förargelse. Den är dålig och allmogen försöker bli av
med den, med dryga rättegångar som följd.
Varje höst ger sig 1000 personer ut i skärgården
för att arbeta med sillfiske och trankokning. De
blir borta i 3-4 månader, just den angelägnaste tiden att arbeta med åkern. Det är nästan omöjligt att
städsla en dräng eller piga om de inte får den rättigheten att dra till sillfisket eller till Skåne för att
tröska. Man skulle tro att de tjäna grova pengar på
detta extra arbete, men erfarenheten visar, att förhållandena inte är så. De använda ofta denna inkomst till överflöd.
Så är tillståndet i Halland. Här finns inga resurser att tjäna något vid sidan av. Tidigare tjänade
man på vävnad och andra tillverkningar, men sedan Borås blivit enda avnämare av dylika varor,
har all handel upphört. Landsdelen behöver hjälp i
sin stora fattigdom och lever i den förhoppningen
att vår ömsinta konung Gustaf III måtte gripa denna landsända under armarna.
1195

Verktyg och olika huggna
Stenar - Nr 1137

Växter

Utdrag av ett i de Engelska Philosophiska Transaktionerna för år 178
infört brev om det kinesiska hampsädet
Anonym
1787, maj
UTDRAG AF ETT UTI DE ENGELSKA
PHILOSOPHISKA TRANSACKTIONERNA
FÖR ÅR 1782 INFÖRDT BREF, OM DET
CHINESISKA HAMPE-SÄDET
Jag fick 30-40 frön av hampa från Kina. Den anses
vara bättre än någon annan. Trots sen sådd växte
de till 14 tum på höjden och med många förgreningar. I november ryckte jag upp dem med rötterna och rötade dem i vatten under 14 dagar. Efter
torkning och blekning gick det lätt att skilja ut den
trådaktiga delen. Styrkan och segheten tycktes
vara ovanlig.

salems tempel användes cedrar från Libanon. De
är att jämföra med Nordens äldsta furuskogar.
Skog som uppväxer på en gång kommer upp
tätt. Den gallrar sig själv. Skogen är nu i avtagande
överallt. Utan skog kan vi inte i vårt klimat hålla
några näringsfång i gång. För länge sedan borde en
författning ha antagits till fromma för skogens
vård och fortlevnad. Visserligen återväxer skogen
om folk på grund av skogsbrist måste flytta. Men
det är bättre att vårda skogen och nå en balans.
Skogen skall delas i hyggen och vissa fröträd stå
kvar. Att gallra och hugga timmer på små områden
förbättrar inte skogen. Ingen ungskog vill växa under gammal skog. Troligen har hela jorden varit
täckt med vatten och när det dragit sig tillbaka har
träden slagit till. Detta bevisas av att man kan hitta
stora avlagringar av musselskal under skogen.
Jorden är numera avmattad, kall och duven.
Ved skall inte tas ur timmerskogen. Hus skall
inte byggas av ungskog, då bräderna spricker i kölden. Allt timmer skall huggas i nedan. Husen skall
vändas så att gavlarna komma mot norr och söder.
De förstörs först av väder och vind. Skogs- eldarna
förstör mycket skog under torra år. Tyvärr tar vi
inte vara på spillved, utan vi vill helst stoppa det i
spisen, som fällts från roten. Tallen skattas ofta
som foder åt får. Backstugugumman drar hem och
kvistar 20-30 blivande timmer och sågstockar under en vinter. Svedjandet förstör skogen helt. Hemmansklyvningen medför att flera hus byggs och
skall värmas. Backstugor och inhysesfolk gör också åt ved. Eldsvådor, som ofta uppkommer genom
slarv med elden ger upphov till skogsbrist. Likaså
att elda upp gammalt gärdsel, som kunde dugt till
stängsel flera år än.
1197

Nyttiga påfund

Utväg att fördriva mask ur fruktträdgårdar

Blix
1787, maj
UTWÄG AT FÖRDRIFWA MASK UTUR
FRUCKT-TRÄDGÅRDAR
1196
Odling Den som har 1-2 äppelträd är aldrig besvärad av
Några anmärkningar över skogar i
skadeinsekter, ty fåglarna hinner äta upp dem. I de
större trädgårdarna är förhållandet ett annat. Vissa
allmänhet och deras framtida öden
år kan vara bättre då larverna på grund av sitt antal
Creutz, Carl Gustaf
inte fått tillräcklig föda och därför inte överlevt
1787, maj
vintern. En fjäril kan lägga 20000 ägg, men fåglarNÅGRA ANMÄRKNINGAR ÖFWER
na och deras ungar endast äta 10000 till mans.
SKOGAR I ALLMÄNHET OCH DERAS
Frostfjärilen är den värsta på äppelträd. Efter att
FRAMTIDA ÖDEN
ha ätit spinner han en tråd och sänker sig ned i mulForntidens furuskogar måste ha varit ansenliga. len. Där omvandlas han till fjäril, som om hösten
De halvmogna furor, som ibland påträffas är oför- lägger nya ägg i trädets fröknoppar. Korgpil och
likneliga till byggnation, bättre än ekar. Till Jeru- hägg är värdväxter för dessa fjärilar och skall för-
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passas långt från trädgården. Man skall grundgrä- 1787, juni
va runt trädet vid midsommar, så att larverna kom- FÖRSÖK MED POTATER, BOHWETE OCH
HAFRE, TIL BRÄNNEWINSBRÄNNANDE.
mer så djupt ned i jorden att de blir för evigt kvar.
Joachim von Poppe redovisar försök att bränna
1198
Folkmängd brännvin av bovete, potatis och havre. Försöken
har utförts av landshövdingen De Bruce med hjälp
Försök till ett nytt bevis på folkav bergsmästaren vist vid regale bränneriet.
mängden, i anledning av uppgiften
Det bästa resultatet gav bovete. Men det odlas
på varupriser, 1 år emellan
lite i Sverige, vilket borde avhjälpas med undervisAnonym
ning antingen i artiklar i Provincers Almanackor
eller genom prästerskapet.
1787, maj
Patriotiska Sällskapet borde uppmuntra allmoFÖRSÖK TIL ETT NYTT BEWIS PÅ
gen att odla och belöna resultatet. De bör även tillFOLKMÄNGDEN, I ANLEDNING AF
styrka Höglovliga Bränneri Direktionen att anUPGIFTEN PÅ WARU-PRISER, 100 ÅR
vända bovete istället för råg. Potatis kan också
IMELLAN
Spannmålspriset är tre gånger högre än för 100 år med fördel användas till brännvin.
Man skulle då spara rågen till människoföda och
sedan. Det kan bero på en annan penningstock.
Folkmängden har fördubblats i förhållandet till fö- inte behöva köpa för dyra penningar utomlands. På
dan. Finns någon kortare väg till fattigdom än att flera år har inte bonden kunnat föda sig, men om
man startar den nya odlingen av bovete och potatis
dubblera personerna om brödstycket?
borde han bliva i stånd att föda sig av landets egen
1199
Belöningar frukt.
Poppe beskriver egna försök med potatis, som
Utdelade hedersbelöningar av
han nu anser alldeles nödvändig efter flera år av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
missväxt.
Patriotiska Sällskapet
Konungen har av nådig omsorg förbjudit att
man använder råg till brännvin för att förebygga
1787, maj
hungersnöd,
men han har med förundran sett hur
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
allmänheten har stormat för att få brännvin, innan
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, trädplantering och stengärdsgår- det skulle tryta. Han är övertygad, att om bränneridar, biskötsel, långvarig trogen tjänst, berömliga erna betalade för potatisen, skulle odlingen komma igång med så gott resultat att allt inte kunde
gärningar.
brännas. Man skulle då lära sig att äta potatis och
1200
Böcker fodra djuren med den. Då skulle den gyllene tiden
vara tillbaks och vi skulle kunna sälja råg utomFörteckning på Kungl. Patriotiska
lands.
Sällskapets boksamling
All olovlig bränning och lurendrejerihandel
Patriotiska Sällskapet
skulle upphöra om det fanns ständig tillgång på
brännvin.
1787, maj
Provresultaten redovisas.
FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA
Modeer ger en kortare beskrivning, hur han odSÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
lat bovete i Stockholmstrakten. Han talar om hur
Miscellanea Oeconomica, band 4-5
man skall tillverka gryn, som kokas till gröt åt tjän1201
Väder stefolket, medan skalen ges till svinen.

Anmärkningar angående väderleken 1203
Byggnation
för april 1787
Anmärkning om valvs täckning
1202
Matberedning under terrasser
Henschen, E G
Försök med potatis till brännvins1787, juni
bränning
ANMÄRKNINGAR OM HWALF-TÄCKNING
Poppe, Modeer
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UNDER TERRASSER TIL WINNANDE AF
TORRA LOGEMENTER.
Beskrivning och ritning.

kärl och flera armar som skummar, äter upp förtjänsten av mer smör. Min mjölk silas i blykärl, då
slipper man rengöringen och fetman fastnar inte i
kärlet. Får inte surna i kärlet, då det skadliga blyet
fälls ut. Blylådorna håller i 30 år. Att göra ost lönar
sig inte. Troligen är det bättre att ge överloppsmjölken till djuren. Redogörs för försök att göra så
mycket smör som möjligt av en viss kvantitet
mjölk. Vad som vållar att en del kärningar är nästan omöjliga har man aldrig lyckats förklara. Kan
vara en ört eller insekt.
Getter är lönsamma om man har en duktig vallare. Tag mina anmärkningar endast som välmening
från min sida.
1133

Botemedel

Stillande baddning mot håll och
styng
Anonym
1786, sept
STILLANDE BADNING EMOT HÅLL OCH
STYNG
Koka torkade kardborrar och lägg på stället där
hållet känns. När det endast känns i axeln försvinner det av sig självt. Åderlåtning och salpeterpulver ges efter vanligheten för säkerhets skull.
Jag har använt lingondrickan, som rekommenderades i Hushållnings-Journalen 1779 i stället för
ättika vid vasslans ystande. Jag har även blandat
det med källvatten. Under 7 år har ingen dött, som
använt detta botemedel. Min 50-åriga dräng insjuknade svårt i håll och styng och en gumma som
åderlät honom sade bestämt, att han skulle dö. En
piga sändes till apoteket efter mer medicin, men
tyckte inte det var någon idé att gå, när han ändå
skulle dö. Detta förargade mig så att jag sa: Du
skall din
få se, att han skall bli frisk. Han fick
behandling med kardborrar och den beskedliga
karlen lever än.
Jag har också prövat lingondrickat mot hetsiga
sjukdomar. Det prövades på en gosse, som nattetid
blev svårt sjuk och ingen doktor fanns att tillgå. En
äldre kvinna, som i många år besvärats av en svår
törst, har också fått lindring.
Undanber mig vördsammast kritik, förrän de
som så vill, har gjort ordentliga försök.
1134

Kungörelser

Om nyttjandet av tobak: Kungl. Kollegii Medici underdåniga betänkande av den augusti 1785
Anonym

1786, sept
OM NYTTJANDET AF TOBAK: KGL.
COLLEGII MEDICI UNDERDÅNIGA
BETÄNKANDE AF D. 22 AUG 1785
Kungl. Maj:t har genom en Instruktion befallt Kollegium Medici att ta reda på orsakerna, varför en
del orter är mer osunda än andra och vilken ändring bör vidtagas. I stöd av denna befallning vill vi
visa på tobakens skadliga påföljder. Inte bara äldre
utan även ungdom har fått den inrotade vanan att
bruka tobak. Den finns bekvämligt tillgänglig och
odlas överallt till lantbrukets skada och förlust.
Tobaken försvagar matsmältningen och påverkar nerverna genom sin narkotiska egenskap. Att
alldeles förbjuda ett så inrotat missbruk torde inte
gå. Men inskränkningar i allmogens planteringar
till förmån för nyttiga växter vore önskvärt. Odlingarna borde ske i städerna. Om beredningen
skedde i fabriker, skulle det vara mindre skadligt
för hälsan. Dessutom måste varan köpas för reda
pengar, vilket också skulle försvåra åtkomsten,
särskilt för ungdomen.
1135

Byggnation

Om tak av sågspån
Leyel, Carl
1786, sept
OM TAK AF SÅGSPÅN
I anledning av rön publicerade i Hushållnings-Journalen har jag gjort försök att täcka tak
med sågspån.
Detta har lyckats bra. Det har legat ett år utan att
läcka.
1136

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti 1786
1137

Arbetsmetod

Anmärkningar vid gråstenshuggningen i Karlskrona
Henschen, Erasm. Gabr.
1786, okt
ANMÄRKNINGAR WID
GRÅSTENSHUGGNINGEN UTI
CARLSCRONA
Om man inte hittar lämpligt material till huggning, kan klyvning vara värt att försöka. Sandsten
spricker av väta och köld, men gråstenen står emot.
Den ljusa gråstenen är mest lämplig till huggning. Den finns i Blekinge. Ritning och beskrivning på de franska verktyg som används. Dessa
verktyg är så enkla, att vilken smed som helst som
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skall tiden mellan gångerna vara endast ett par timmar, såvida inte hingsten är medtagen av för
mycket tjänstgöring. Första gången räknas som en
slags preparation. En hingst bör inte ha fler än 8-10
ston. Redan fålar på fyra år kan användas. Vid
samgåendet skall inga störande moment tillåtas.
Inga främmande människor får distrahera. Hingstar skall helst vattnas med rinnande vatten.
I fält är hingsten starkast, sedan stoet och sist
vallacken. Det är inte nödvändigt att se hästens ålder på tänderna, det finns andra sätt.
Det Kungl. Stuteriet i Kungsör och Strömsholm
kan tävla med främmande inrättningar.

DET LÄTTASTE OCH FÖR ALLMOGEN
MINST KOSTSAMMA SÄTT.
Upsatt af Peter Lagerholm.
(Omfattande skildring, 48 trycksidor, här i starkt
sammandrag,)

Okunnighet, mindre arbetsamhet och rådande fördomar torde vara de betydande orsakerna. Okunnighet om hur väder påverkar växten. Såningstid,
kvalitet på utsäde, torkning är viktiga orsaker.
Överflöd i byggnader, kläder, ståt, delikat smak
för mat måste undvikas. ALL MISSVÄXT
BÖRJAR I TRÄDESGÄRDET! Det gäller att rätt
förstå väderleken och inrätta sitt arbete därefter.
Göra noggranna observationer över väderleken
1282
Orter
år från år. Dock bör man alltid börja och sluta sina
Om väderlek, årsväxt och varupriser göromål under bön. Tung jord bör omröras tidigt,
medan lösare jordar kan ligga längre. Vid torka
i landsorterna
skall man inte omröra jorden. Säden skall avtagas i
Anonym
rätt tid.
1788, maj
Rågen blomstrar på fjorton dagar, matas på fjorOM WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
ton dagar och mognar på fjorton dagar. BeskrivWARUPRISER I LANDSORTERNA
ning av ett sätt att torka säden, genom att sätta upp
Halmstad. Den 15 mars bröt isen upp i havsviken.
den i hattnekar, som är så effektiva att rior och torDen 2 april sköljde Nissaströmmen och drog med
klador är överflödiga.
sig en bro. Den 11 april låg fartyg och väntade på
Att på våren lufta och sola sitt utsäde samt att
tjänlig vind.
kalka vetet. Att noga rensa bort alla ofrön (ogräs),
Falkenberg. Fin vår.
vilket en gammal gumma, som inte duger något
till, kan göra. Att så dåliga korn är ej tillrådligt.
1283
Väder
Den säden kan under goda år ges till kreaturen.
Anmärkningar angående väderleken Under missväxtsår är den ursållningen även bättre
för folket än dravel.
för april 1788
Avsluta sådden innan nedan. Man skall aldrig så
1284
Kungörelser då månen inte syns.
Odling av rovor kan förbättra hushållningen unSvar på Kungl. Patriotiska Sällskader missväxtsår. Används mosade tillsammans
pets fråga: Orsaker till missväxt
med något mjöl till brödbak.
Lagerholm, Peter
1285
Väder
1788, juni
SWAR PÅ FÖLJANDE KONGL.
Angående väderleken i maj 1788
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS I INRIKES
TIDNINGARNE N:O 37 D. 11 MAIJ 1786
1286
Kungörelser
UTSATTA FRÅGA: HWILKA ÄRO DE
Svar
på
frågan:
Om
orsaken
till
ORSAKER (UTOM WÄDERLEK) SOM I
missväxt
ALLMÄNHET MÄST BIDRAGA TIL
Lagerholm, Peter
MISSWÄXTER I VÅRT LAND? BÖRA DE
UPSÖKAS, ANTINGEN UTI LANDT1788, juli
MANNENS MINDRE ARBETSAMHET OCH
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
OKUNNIGHET, ELLER UTI RÅDANDE
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN, OM
FÖRDOMAR, ELLER UTI BRISTER,
ORSAKEN TIL MISSVÄXT
HWILKA UTI ALLMÄNNA OCH ENSKILDA Snö som faller utan att jorden är tillfrusen skadar
FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA
roten på säden och orsakar missväxt. När snön falUPLETAS? HWARJEMTE ÖNSKAS, AT DE
lit, sprider jag ut löv över åkern och låter får tramMEDEL OCH UTWÄGAR UPGIFWAS, SOM
pa medan de äter. Sedan körs en snöplog och
KUNNA FÖREKOMMA MISSWÄXTER PÅ
packar resten. När snön smälter är det viktigt att
hålla dikena öppna. Ligger snön kvar i drivor på
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1206

Odling

Om mangelroten
Anonym
1787, juni
OM MANGEL-ROTEN.
Till kännedom har professor Retzius fått ett parti
Flandriska betor till provodling. Han har redan
provodlat mangelroten Beta Altissima, som är nyttig till föda och foder. Frö sås i plantlavar och när
roten är 5-6 tum lång och med en gåspennas tjocklek sättes de ut. En inövad trädgårdsdräng bör sätta
1800-2000 plantor per dag. När bladen är 1/2 aln
avskäres de invid roten till boskapsfoder. Hjärtbladen och topparna lämnas orörda.
1207

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Att lägga valv under
terrasser - Nr 1203
1204

Arbetsmetod

Att sätta appretur på svenska tyger
Hoving, Nordberg
1787, juni
AT SÄTTA EN PÅLITLIG APPRETURE PÅ
SWENSKA TYGER, SÅ GOD SOM DEN
ENGELSKA.
Tyget skall vara svett och färgat svart. Sedan kokas det i svinister och sköljes.
Lägges mellan presspapper i pressen (kallas
konrojas).
En utförlig beskrivning på det engelska sättet.
1205

Belöningar

Utsatta hedersbelöningar

Odling

Brev rörande försök i lanthushållningen
Anonym
1787, juni
BREF RÖRANDE ÅTSKILLIGA FÖRSÖK I
LANDTHUSHÅLLNINGEN.
En obekant person redovisar experiment med olika
sädeslag. Han har fått några få korn av olika sorter
av sekreteraren i Stockholm. Han ber också honom
skaffa Linnae-höfrö. Luzern som han odlat med
framgång i Skåne, går icke här i Ed.

Patriotiska Sällskapet
1787, juni
UTSATTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
10 dukater specie i belöning åt den som uppgiver
“den bästa och lättaste och på egen förfarenhet
grundade metoden till simningskonstens lärande
för rikets ungdom”.
10 dukater specie “vilka äro de bästa medel, befordra matnyttiga vilda djurs tillväxt och förkovran; och gives ännu några hittills icke beskrivne
samt beprövade medel, att utrota odjuren”
1208

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för maj 1787
1209

Hushållning

Angående lantkulturen
Anonym
1787, juli
ANGÅENDE LANDS-CULTUREN.
Lantbrukets vanmakt märks på att allmogens barn
lockas till städerna. De pojkar som blir utan arbete
där flyttar ofta utomlands till förlust för Sverige.
Dels saknas binäringar som skulle ge sysselsättning året om, dels stora utlagor, dels okunnighet
om jordens rätta skötsel, samt osäkerhet om ägande och nyttjanderätten.
Beskrivning över de i Norrland utförda skiften,
som så småningom ledde till jordbrukets förbättring och övertygade allmogen om att ingen ränta
skulle betalas för uppodlingar. Torp och backstugor anlades i myckenhet och obrukade områden lades under vård. Även om det är svårt att övervinna
förfädernas olämpliga sätt att sköta jorden, görs
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försök och nya rön. Man rättar till jordarnas
sammansättning, dikar, rensar från sten, anlägger
stengärdsgårdar och hugger bort skogen runt åkrarna. Det ger luften fritt spelrum och orsakar inte
frost.
Nya gödselämnen prövas, att hacka granris till
strö i fähusen, att ta till vara kärrjord. 15 sjöar och
flera kärr och mossar avtappades och ökade odlingsarealen. Allt under landshövding Örnschölds
ledning.
Det viktiga är att man uppnår en säker skattefrihet.
Förslag på förbättringar.
1) Att frivilligt och tillfrågat folk från Dalarna
och andra trångbodda orter på sex år gör arbeten
som betalas med ortens priser. Efter de sex åren
blir de ägare till 1/4 mantals hemman av den
nyupptagna jorden. Hans änka eller släkt skall ärva
honom.
2) Denna corps skall ledas av ingenjörer och
ekonomer.
3) Skulle arbetet med exempelvis utdikning av
sjöar leda till att någon lider skada eller gör en
vinst skall detta regleras efter noga genomförd
uppskattning av skadan eller vinsten.
4) När utdikningen vore genomförd, skulle marken delas upp och bostäder byggas. Ris och rötter
svedjas och råg sås, så att nybyggaren kan hämta
skörden vid tillträdet.
5) Dessa nybyggare skulle söka sig hustrur från
sin hemort och få hjälp med bosättningen. Det vore
också viktigt att få kvinnfolk från orter där slöjdnäring idkas och där boskapsskötseln nått någon
höjd.
6) Uppodlings-Societeten kan inte befatta sig
med slöjdnäringarna, utan där borde Patriotiska
Sällskapet träda in med en särskild fond, som skulle skaffa råvaror, ge undervisning och hjälpa till
med försäljningen.
7) Hur skatterna efter frihetsåren borde fördelas.
8) Landsvägar till nybyggena skulle med arbetsmanskapet brytas, kyrkor byggas och sedan av nybyggarna underhållas, älvrensningarna skulle
kronan svara för.
9) Man får ej sända fler man till varje ort än att
de kan livnära sig där.
10) Vart efter arbetet blir klart skall lantmätare
göra kartor och beskrivningar av marken. Kostnadsförslag till uppodling följer.
1210

Försök att plantera rabarber
Ehrensvärd. F
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Odling

1787, juli
FÖRSÖK MED PLANTERING AF
RHABARBER.
År 1772 erhöll F. Ehrensvärd av sin salig broder
några rabarberfrön, som denne fått från Sibirien.
De sattes i bänk och planterades ut på god svartmylla.
Efter tre år buro de frö och 1779 fanns 300 plantor. På fjärde året togs ett par upp men det visade
sig att roten var liten och ihålig. Detta kunde bero
på de stora stjälkarna, som bar fröställningarna. De
skars bort och då blev roten större.
Professor Bergi har i sin trädgård likadan rabarber och att det är den äkta finns inget tvivel om.
Den är nyttjad som medicin och förorsakar inte
rev.
Professor Linné rådde att plantera på lerjord, då
blev rötterna mindre men kompaktare och vägde
lika mycket.
1211

Matberedning

Om enträdets nytta
Hedberg, Pehr
1787, juli
OM ENETRÄDETS NYTTA OCH
BRUKBARHET TIL SÄDES-BESPARING, I
SYNNERHET WID INFALLANDE
MISSWÄXT-ÅR.
I nöden är hårda råd bättre än inga råd och nöden
har uppdagat många hjälpmedel, som under andra förhållanden knappt skulle tålas att omtalas.
Därför vågar jag påstå att enebusken som växer
allmänt innehåller ett verkligt näringsämne även
för människor. Jag hyser så höga tankar om den
låga enen, att hon med ringa tillsats av säd förmår
stilla hunger, styrka kroppen, liva livsandar och
befrämja hälsan. Redan 1772 ingav jag till
Patriotiska Sällskapet en avhandling om eneträets
nytta och bruk i synnerhet vid infallande missväxt.
Den så kallade enelagen som brygges på malt
giver mer än dubbelt dricka och då därav kokas
matvälling sparas en god del av mjölet och saltet,
än om det kokas i vatten.
Denna avhandling upptogs väl och publicerades
i Inrikes Tidning, sedan Kungl. Collegium Medicum försäkrat att det icke äventyrar hälsan.
Enebusken så som den växer på marken med
stam, kvist och barr kokas en god stund. Nytt vatten påföres och kokas igen, tills man har tillräckligt till brygden. Sedan sker bryggningen på
vanligt sätt. Att enedrickat är nyttigt visas av att
det äldsta hjonelaget i församlingen i 60 år använt
enelag till dricka och matlagning. De är båda över
90 år, men ännu ej sängliggande.

barmhärtighetsverk är utförda. Prästernas löningssätt är mycket mattande för allmogen och bidrar
till religionsförakt. Redogörs för prästernas lönesättning.
Hemmansklyvningen har ansetts som ett av skälen till försvagat åkerbruk. I norr där det finns
plats, kan man inte påstå att den är överdriven. Slöseri med timmer och för stora hus är en annan orsak. Hållskjutsinrättningen är nästa orsak.
1278

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1788
1279

Kungörelser

Svar på frågan: Om orsakerna till
missväxt
Nyrén, Carl
1788, maj
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN, OM
ORSAKEN TIL MISSWÄXTER?
I Sverige skall farvägar underhållas av den enskilde, vilket leder till bondens vanmakt. I Frankrike
står det allmänna för vägar och broar eller av arrendatorer, som genom vägtullar får sin försörjning.
De hiskliga snöfall, som inträffar här på vintern
mattar allmogen med många dagsverken både för
människor och djur. Sköter bonden inte sin uppgift, blir han lagförd av kronolänsman. På grund av
de höga gärdsgårdarna efter gatorna stannar snön
kvar innanför.
En orsak till lantmannens vanmakt har skyllts på
tjänstehjonsordningen. Här har varit många diskussioner kring detta. En del hävdar att tjänstefolket har odrägliga löner, som ruinerar bonden.
Andra menar att frihet för tjänstefolket vore att föredra. Ingen har dock kunnat finna någon medelväg mellan självsvåld och träldom.
Storskiftet har blivit föremål för många bönders
missnöje.
När författningen om den regala tillverkningen
av brännvin kom, trodde man att en ordentlig besparing både på spannmål och skog skulle märkas.
Dessutom skulle missbruket av brännvin minska.
Ingen av dessa avsikter har infriats. Det finns de,
som anser sig göra en god samhällsinsats genom
att dricka. De som farit till staden för att sälja något, har ofta kommit hem utan penningar, då de supit upp dem.
Skogsbesparingen slog också fel. Runt städerna
är nu skogsparkerna skövlade. Bönderna använde
inte ved utan ris och torv under sina brännvinspannor. Den spannmål man använde var ofta av sämre

kvalitet och uppblandades med enbär, och bär av
olika slag. Högt och ojämnt spannmålspris har medverkat till vanmakten.
De medel, som med minst kostnad kan förekomma missväxten.
Om frihet råder och var man får ha sitt i frid och
ro, kan åtminstone inte missnöje ge orsak till missväxt. Om ändå en oblid väderlek orsakar missväxt
skall sparsamhet från de goda åren hjälpa. Alltså
bör magasin inrättas. Med sparsamhet menar jag,
att vara nöjd med vad landet producerar och inte
falla för flärd och överflöd.
Ett tidigare förslag i Hushållsjournalen att med
kalk utestänga skadedjuren ur magasinen tycks väl
omständligt. Det finns andra sätt, vaxdukar av buldan impregnerade med kopparärg och vax t.ex.
Den största svårigheten med magasin är hur man
skall få pengar till företaget. Föreslås valutasedlar
som en slags lånehandlingar. Redogörelse från olika orter om sättet att komma tillrätta med problemet.
1280

Husdjur

Anmärkningar angående annotationsböcker och instruktionerna vid
stuterier
Creutz, Carl Gustaf
1788, maj
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
ANNOTATIONS-BÖCKER OCH
INSTRUKTIONERNA WID STUTERIERNA
Alla stuterier bör ha noggranna instruktioner och
anteckningar, då det gäller att göra förbättringar av
hästslagen. Det gäller att undvika spontana beblandelser. Det gäller att förstärka de goda egenskaperna hos djuren.
Tjänstgöringsinstruktionen blir ett fullkomligt
reglemente för alla anställda. Hushållsdelen gäller
markerna där djuren skall födas. Viktigt att ha särskilda stall för sjuka hästar. Hästars sjukdomar påminner om människornas och skulle inte inrättningarnas kirurg kunna bota även dessa. Hovslagarens arbete bör inte räknas till läkekonsten.
1281

Husdjur

Stuterier
Creutz, Carl Gustaf
1788, maj
BIHANG TIL SEDNARE INGIFNA
ANMÄRKNINGAR, ANGÅENDE
STUTERIER
Så länge ett hästslag förbättras bör man inte avbryta betäckningen inom denna linje. Vid samgåendet
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Mot gikt intages Balsam Copaivae morgon och Anmärkningar
kväll. Med samma medel botas även skörbjugg.
Från Paris kommer ett nytt rön angående pota- i februari 1788
tis. Kokt och blandad med mandel är det ett medel
1277
att hålla huden mjuk och fin.
1273

Matberedning

Brev om sättet att tillreda ansjovis
Anonym
1788, mars
UTDRAG AF ETT BREF FRÅN MARSEILLE,
RÖRANDE DET DÄRSTÄDES BRUKLIGA
SÄTTET, AT TILREDA ANCHOVIS.
Från Marseille kommer ett recept på hur man tillreder ansjovis. Fisken fångas med fina nät. Man
bryter av huvudet så att inälvorna följer med. Lägges i byttor och över hälls en lag, som kokas av vatten, salt och röd jord, som finns på Spanska kusten.
1274

Orter

Om väderlek och årsväxt i landsorterna
Anonym
1788, mars
OM WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT M M I
LANDSORTERNA.
Härnösand. Dålig sommar och sträng köld under
hösten har fördärvat säden. Även strömmingsfisket har slagit fel.
Västmanland. Dyr föda.
Karlstad. Dyr föda.
Halmstad. Svår köld. Isen ligger fortfarande i
mitten av mars i havsviken. Ingen brist på säd, tack
vare de utmärkta sädesmagasinerna.
1275

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1788, mars
MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN.
Falkenberg. 24 februari kändes en jordstöt under
någon minut. Ingen skada.
Öregrund. Svarvaren Eric Björks hustru födde
15 mars 2 barn, 16 februari förra året födde hon 3
barn, 2 april året dessförinnan födde hon 2 barn;
alltså 7 barn på 2 år.
Ljungs socken. En hustru 70 år gammal alltid
känd för sedligt och vackert uppträdande, lade sig
till sängs för 10-12 år sedan och har inte talat med
någon. Lever innesluten i sin sparlakansäng.
Underlig sjukdom.
1276
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Väder

angående väderleken
Kungörelser

Svar på fråga: Vilka är orsakerna till
missväxt
Nyrén, Carl
1788, april
SWAR PÅ FRÅGA: HVILKA ÄRO DE
ORSAKER (UTOM VÄDERLEKEN) SOM I
ALLMÄNHET MEST BIDRAGA TILL
MISSWÄXT I VÅRT LAND?
Frågan faller i två delar. Beror missväxten på vädret eller andra orsaker. De ger upphov till skilda
missväxter. De som beror av vädret drabbar flera
socknar och områden, de andra enskilda.
Orsakerna är mindre arbetsamhet, okunnighet,
rådande fördomar och brister i allmänna och enskilda författningar. Jag vill tillägga förakt för religionen och gudsfruktan eller försummelse av
bönen samt missbruk.
Svensken är inte mindre arbetsam än andra.
Visst är den late bondens åker sämre, men det gäller ju inte som en allmän regel, att landet skulle
vara mindre arbetsamt. Inte heller är svensken
okunnig. Nya rön som ängsskötsel, cirkulationsbruk, hästkötts ätande bör ske långsamt.
Mycket har redan lärts t.ex. jordblandningar och
dikning som var helt okänt för 100 år sedan.
Det måste medges att bondeståndet är mest benäget att hänga fast vid fördomar och vidskepelse.
Att göra ängen till åker är fördärvligt. Där så skett i
Skåne har aveln försvagats. Det andra missbruket
är svedjandet. Jag fördömer inte svedjandet på orter, där man inte kan göra sig av med skogen på annat sätt. Men att på slättbygden där man behövde
plantera träd, i stället bränna dem, är fel. Svedning
minskar skogen, utödar jorden och förstör ängen.
Den fördärvliga tobaksplanteringen, som tar bort
hälften av städernas jord och dessutom odlas på
landet, är fördärvlig. Tobaksland fordra stark gödning. Skulle denna plantering varit förbjuden, i
stället för uppmuntrad, som under de sista 50 åren,
skulle tillståndet i landet varit ett annat. Om man
haft cirkulationsbruk av hö på de planteringar, där
nu växer tobak, skulle vi klarat brödfödan utan att
behöva köpa utomlands. Tobaks- rökning och
brännvinssupande är svåra ovanor att utrota, liksom talesättet: så gjorde far min före mig.
Med lagar och författningar menar jag inte
landslagarna, utan de enskilda lagarna som husbönder har för sitt tjänstefolk. Lindrigt pris på livsmedel, förtroende, hjälpsamhet, munterhet och
håg för arbetet befordrar den enskildes väl. Många

Böcker
Enedrickat är törstsläckande, muntrande och 1215
nervstärkande. Den botar gikt och de farhågor att Förteckning på Kungl. Patriotiska
det skulle vålla ofruktsamhet, avvisas då det finns
hus som använt drickat och är både friska och Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
barnrika. Skyddar också mot skörbjugg.
1787, juli
1212
Arbetsmetod FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING.
Underrättelse att förtenna kokkärl
Anonym
1216
Väder
1787, juli
Anmärkningar
angående
väderleken
UNDERRÄTTELSE AT FÖRTENNA DE
GUTNA ADOUCERADE OCH SWARFWADE för juni
KOK-KÄRL, SOM NU MERA TILWERKAS
WID HELLEFORS STYCKEBRUK.
1217
Botemedel
1) Grytan rengöres med sand och vatten.
2) Kokkärlet hålles över en eld tills det antager Svar på frågan: Hur landhavre kan
utrotas
en violett färg.
3) Hälles rent engelskt blocktenn och kratsas Kylander, Treudd
runt i grytan. Sedan siktas genom en liten hålslev 1787, aug
salmiak. Undvik röken från salmiaken, som är SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
skadlig för hälsan.
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN: HURU
EN LANDTMAN MED MINSTA KOSTNAD
1213
Nyttiga påfund OCH PÅ KORTASTE TID, KAN MED SÄKERHET GÖRA SIN ÅKERJORD FRI OCH
Att befria bärbuskar från insekter
REN FRÅN DEN BESWÄRLIGA LANDAnonym
HAFREN?
1787, juli
Landhavren är det svåraste ogräset i Sverige. Det
AT BEFRIA BÄR-BUSKAR FRÅN
sprider sig lätt och uttränger och förkväver säden.
HWARJEHANDA INSECTER.
När bladen fallit av tvättas busken med tvålvatten. Dess frön kan ligga i jorden 10-12 år innan de gror.
Behandlingen upprepas nästa vår, när knopparna
kommer.

Växten mognar tidigare än annan säd och sprider sina frön. Det gäller vara försiktig var man tar
1214
Märkliga händelser sitt utsäde ifrån. Ogräset sprids också med hästgödsel från foror och resande.
Märkliga händelser i naturen
Om höstsädet sås för sent och vårsädet för tidigt
Anonym
blir de grödorna svaga och då kan ogräset vinna insteg. Det bästa sättet att bli av med ogräset är att
1787, juli
lägga igen de åkrar som har landhavre. Sedan får
MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.
man ta upp nya åkrar ur ängen.
UTDRAG AF ETT BREF IFRÅN BERGS
I Västergötland kallas landhavren flyghavre elSOCKEN 2 MIL WESTER OM WÄSTERÅS
ler vildhavre.
STAD.
I Byggninga Balken står att den som kastar landDen 24 december syntes ett himlafenomen bestående av en ljusbrygga med stjärnor. Iakttogs bl.a. i havre i annans åker miste äran och böte 50 riksdaler.
Köping.
På ön Ven i Sundet och på en ö i Mälaren trivs
Botemedel
inte möss. Man borde undersöka jorden för att hitta 1218
det ämne som gör att djuren inte trivs. Man bör Sätt att använda bomolja mot
också undersöka de växter som finns där, eftersom
ormbett
växter tar upp ämnen ur jorden. Man kan använda
Ödman, Samuel
växter som motgift mot ormar, som växt på platser
där ormar inte finns. Likaledes borde man kunna 1787, aug
RÄTTA SÄTTET, AT ANWÄNDA BOMOLJA
använda växter mot mössen.
EMOT ORM-BETT.
Ett engelskt par, som födde sig genom att samla in
ormar åt apoteken, blev ibland bitna. En gång då
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hustrun blivit svårt biten upptäckte hon av en händelse att bomolja hjälpte. Paret hade alltid bomolja tillhands och de erbjöd sig att demonstrera
medlets förträfflighet.
Mannen lät sig bitas av en stor svart orm, och uthärdade 1 1/4 timme innan han använde botemedlet. Han var då illa däran med svår smärta,
försvagad syn, kort andning, kräkningar, svimningar och angripen hjärtfunktion.
Då trädde hustrun till med ett fyrfat och höll den
skadade armen över så nära han kunde tåla. Samtidigt strök hon bomolja över armen. Mannen var
dock mycket medtagen, så att en läkare gav honom
hjärtstimulerande medel, vilket inte hjälpte. Efter
några glas bomolja lättade plågorna.
Då man misstänkte att folket hade preparerat sig
med något medel beslöt man att överrumpla dem.
De mötte mannen ute och frågade om han ville
visa dem ett experiment. Men han hade just bestruket ett par bitna hundar med bomoljan och kunde
nu inte förmå ormarna att bita honom förr- än han
tvättat sig. Sedan blev han biten och strök på oljan,
drack ett krus Ale och sov sedan gott. Följande dag
var han fortfarande svullen, men gick 2 svenska
mil. Detta stackars folk fick aldrig någon belöning
för sin upptäckt.
1219

Botemedel

Medel mot skabb på får
Anonym
1787, aug
MEDEL EMOT WÅTA OCH TORRA
SKABBEN PÅ FÅR.
Man tar hönsträck och torkar samt stöter till pulver, som blandas med salt. Detta får djuren slicka i
sig. De angripna ställena bestryks med tegelolja.

15 svenska och 3 tyska svar hade inkommit på frågan om landhavrens utrotande under följande tänkespråk:
2) Driv bort lättja, så trivs inte kättja.
4) Det vill mer till plogen än vissla.
7) Egen erfarenhet bästa lärdomen.
9) Vara redlig.
10) Där intet råd är, far folket illa.
14) Uppriktig.
15) Genom arbetsflit och omtänkta försök riktas
kunskapen.
1222

Kungörelser

Fråga till besvarande
Patriotiska Sällskapet
1787, aug
FRÅGA TIL BESWARANDE.
Prisfråga: Om det icke vore mest nyttigt, att desse
kringstrykande lappar utom lappmarken må ledas
till att bygga sig hus och ingå i samma näringsmedel, som landets övriga medborgare, vilka utvägar
må vara de bästa, till att småningom föra och vänja
dem, till ett sådant förändrat levnadssätt..
1223

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1787
1224

Kungörelser

Svar: Hur landhavre kan utrotas

Widfors, Anders
1787, sept
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGA: HURU EN
LANDTMAN, MED MINSTA KOSTNAD OCH
KORTASTE TID, KAN MED SÄKER- HET
1220
Berömliga gärningar GÖRA SIN ÅKERJORD FRI OCH REN FRÅN
DEN SKADLIGA LANDHAFREN?
Berömliga företaganden
Ännu ett svar om landhavreutrotning. Mycket lika
Anonym
det som presenterades i augusti 1787. Kallas här
1787, aug
ladustygg och undvikes om man harvar och träder
BERÖMLIGE FÖRETAGANDER.
Inrättas i Visby en arbetsstuga, där de fattiga kun- åkern många gånger innan sådden.
na försörja sig med spånad. Friherrinnan Danck1225
Odling
wardt Liljeström har åtagit sig överinseendet.
På konungens kröningsdag 29 maj 1772 lät herr Om ekars plantering
Bauer så tallfrö vid berget Långåsen i Göteborg. Creutz, Carl Gustaf
1787, sept
1221
Belöningar OM EKARS PLANTERANDE.
Nödvändigheten av ekars plantering inses av enUtdelade hedersbelöningar
var. Trädet växer långsamt och sprids endast med
Patriotiska Sällskapet
vind, fåglar eller ekorrar. Men då de flesta kreatur
1787, aug
tycker om ollonen och rötterna, är de flitiga att hitUTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
ta och äta upp dem.
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Dessein till brobyggnader av trä - Nr 1269
8) Det är inte meningen att någon konkurrens
med näringsidkare skall uppstå.
9) Spånad och strumpstickning blir vanliga sysselsättningar. Varje lördag skrivs upp på en tavla
vilka arbeten som finns till nästa vecka och taxan.
10) Om någon i staden önskar få ett arbete utfört
kan han anmäla sitt intresse till arbetshuset.
11) Arbetet är frivilligt. Om man hittar folk som
inte arbetar utan tigger skall man föra dem till arbetshuset. Tar de inte chansen att arbeta där blir det
polissak.
12) Presentation av direktionen.
13) Bokhållare skall hålla ordning på arbetsfördelning, inkomst och utgifter.
14) Redovisning sker före 28 februari.
15) Följer redovisning av fonden.
1268

Wacklin, Henr.
1788, mars
DESSEIN TIL BROBYGGNADER AF
SMÄRRE TRÄN.
Tre förslag med ritningar på hur man kan bygga
broar med betydande sparsamhet av trä och till en
låg kostnad.
1270

Byggnation

Om svavlets nytta vid murarbeten
Henschen, Erasmus
1788, mars.
OM SWAFWELS NYTTA WID
MUR-ARBETEN.
Försök vid Hjälmare Slussverksbyggnad att fästa
järn vid sten med hjälp av svavel.

Husdjur

Berättelse om biskötsel efter Lüneburgska metoden
Mandelgren, Anders
1788, mars
BERÄTTELSE, HURU UNDERTECKNADE,
ÅREN 1779 OCH 1780, IDKAT BI-SKÖTSELN
EFTER LÜNEBURGSKA METHODEN.
Detta året var våren tidig, med aktivitet i kuporna.
Dock inträffade tre veckors nattfrost, som fördärvade ungarna och spred sjukdom i kuporna.
Svärmningen blev sämre än vanligt. Eftersom
det inte finns ljung i närheten, sattes kuporna på en
vagn och fraktades 2 mil bort till en ljunghed.
Även året därpå blev ett dåligt år för biskötseln.
1269
Byggnation

Design till brobyggnader av trä

1271

Odling

Anmärkningar över isbränna
Creutz, Carl Gustaf
1788, mars
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ÖFWER
ISBRÄNNA PÅ ÅKER OCH ÄNG.
Isbränna eller isförkylning skadar den växande
grödan. Har man tillräckligt med folk, kan man
med yxor och spett krossa isen och rädda växten.
1272

Botemedel

Gikt och nytt bruk av jordpäron
Anonym
1788, mars
UPGIFTER.
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GRÄDDA TIL SINA FÖRRA NATURLIG
EGENSKAPER IGEN
Recept på droppar, som skall slås i surt dricka. Sur
mat och mjölk förbättras genom att man slår på
dropparna och kokar upp maten igen.
1262

Nyttiga påfund

Varning mot bruket av vit metall till
en del husgerådssaker
Anonym
1788, febr
WARNING EMOT BRUKET AF HWIT
METALL TIL EN DEL HUSGERÅDS-SAKER
Vit metall används fortfarande i landsorterna och
folk känner inte till dess skadliga inverkan. Det är
koppar blandat med arsenik, som ger vitheten. Arseniken är långt farligare än kopparn, som dock
ger ärg, som utlöses av sura och salta saker. Blandade är de mycket skadliga. Även koppar
sammansatt med zink och vismut är ohälsosamt.
1263

Orter

Om årsväxt och varupriser i landsorterna

Johan Nylander utanför Uleåborg har ansökt att få
anlägga ett tjärraffineringsbruk. Han har odlat utmarker, byggt glasbruk, sågverk, mjölkvarnar,
stampverk och skeppsvarv. Han har utdelat linoch hampfrö till allmogen med beskrivning av
plantering och skötsel. Han har ordnat segelled till
orten och upprest en 45 alnar hög känningsbåk.
Han har köpt säd till den fattiga allmogen och inrättat ett barnsängshus för födande kvinnor. Han
får av Kungl. Maj:t titeln Hovråd och tillstånd att
inrätta tjärverket.
Lars Larsson på Adelsåsen i Skaraborgs län har
upptagit hemman på en mosse och gjort odlingar
på en ödemark, vilket flera personer vittnar.
Han är 72 år gammal och hans hustru 62.
Olof Andersson och en dräng och en piga gav
sig ut i en klubbeka, vilken kantrade. Olof blir räddad av en 10-årig gosse, som finns i en annan eka
och lyckas få fatt på Olofs hår. De driver sedan
båda till stranden hållande sig i ekan. Olof har sedan sörjt för gossen, men nog borde han väl ha någon belöning, anser kyrkoherde Simon Trädgårdh. Patriotiska Sällskapet har tilldelat gossen
Olof Olsson 12 riksdaler.

1266
Väder
Anonym
Anmärkningar angående väderleken
1788, febr
för januari 1788
OM ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER I
LANDSORTERNA
1267
Nyttiga påfund
Härnösand. Sommaren och hösten kall med myckOm inrättningar av arbetshus
et nederbörd. Säden frostskadad och spannBodman, E A
målspriserna höga.
Norrköping. Priser från Pålsmässomarknaden. 1788, mars
OM INRÄTTNINGAR AF ARBETSHUS.
1264
Folkmängd Arbetshus och allmosesammanskott har bägge det
målet, att avhjälpa den nödlidandes behov och föAnteckningar angående födda och
rekomma tiggeri. Föreslås inrättandet av ett allmodöda
se- och arbetshus här i Norrköping.
Anonym
1) Frivillig utgift från stadens invånare.
2) Vid öppnandet mönstras alla som åtnjutit fat1788, febr
ANTECKNINGAR ANGÅENDE FÖDDE OCH tigmedel. Medlen fördelas på dem som genom ålder, sjukdom, kroppslyte samt änkor med späda
DÖDE
Göteborg. Enligt mantalslängden fanns 12685 barn, har särskilt svårt att försörja sig.
3) Alla arbetsföra utesluts från allmosor, men
personer utom garnisonen.
uppmuntras till arbete. Finns det inget får de sysFalun. Folkmängden ökade med 8 personer.
Halmstad. Föddes 138 fler än som dog. En an- selsättas inom arbetshuset.
4) Arbetshuset skall vara öppet alla söckendasenlig ökning av en så ringa folkmängd.
gar.
5) Helst skall den arbetande utföra arbetet hem1265
Berömliga gärningar
ma och mot pant låna redskap.
Berömliga gärningar
6) Betalningen sker kontant och efter hur mycRuuth, Trädgårdh
ket arbete som utförts.
1788, febr
7) Barn och andra oövade personer får undervisBERÖMLIGA GERNINGAR
ning i arbetet.
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1276 famnar stengärdsgård 3-4 alnar breda, 4-5 alnar höga. 400 famnar lägre stenmur med gärdsel
ovanpå. Fiskdamm, där fiskodling bedrivs.
Dikning var något helt okänt, men nu har grannarna tagit efter.
Han har av all stenen byggt en holme med häckar och spatservägar. Denna koloss höjer vattennivån till kvarnen och fiskdammen.
Det har tidigare varit Krono-Pärlfiske i dammen, varför jag nu samlat pärlsnäckor i myckenhet
och erhållit 2 vackra mogna pärlor.
Gödseln har blivit förökad med hjälp av kärr och
dyjord.
Han har byggt en kanal och avtappat vattnet ur
1226
Ekonomi
en sjö utan avlopp, där fisken ofta kvävdes. Vann
Medium av spannmålspris
även 3 små ängar.
Anonym
1781 anlades en exercisplats för Kalmare Rege1787, sept
mente.
MEDIUM AV SPANNMÅLS-PRISERNA I
1783 inrättades ett Kronobränneri, som drivs
FÖLJANDE RIKETS PROVINCER, ÅREN
med vattenkraft och ligger nära landsväg.
1776 TIL OCH MED1785.
1782 anlades ett manufakturverk med knip- och
Tabell på spannmålspriser åren 1776-1785 i åt- spikhammare kallat Gustafsfors.
skilliga län.
Beskrivning hur man förbättrar ängs- och betesmark.
1227
Odling
Hammarsmedsslaggs nytta på åkern 1229
Väder
Angerstein, Modeer
Anmärkningar angående väderleken
1787, sept
för augusti 1787
ANLEDNINGAR TIL BÖRDIGHETENS
FÖRÖKANDE PÅ ÅKER AF GAMMALT
1230
Kungörelser
HAMMARSMEDS-SLAGG
Där det finns gamla träd måste orten varit öde på
människor. Annars skulle djuren fördärvat småplantorna. Ekar finns av flera slag. Järnek eller blå
eken är den hårdaste, men den som nyttjas till slöjd
är lösare.
Man borde uppmuntra backstusittare och tjänstehjon att odla och vårda ekar. Som belöning kunde deras namn nämnas vid bröllop eller gästabud.
Eken skall planteras fritt, så att solen kommer åt
och helst inhägnas eller planteras på någon holme,
där djuren inte kommer åt att äta den. Vid svedjebruk måste ekar aktas.

1228

Hushållning

Märkliga uppodlingar
Siegroth, Gust. A v
1787, sept
MÄRKELIGA UPODLINGAR OCH
FÖRETAGANDER TIL LANDTHUSHÅLLNINGENS FÖRMÅN.
Gust. Siegrot har av sällskapet blivit uppmanad att
beskriva sin hushållsgärning. Han har varit överlanthushållare över 4 socknar i Småland och gjort
betydande inrättningar enligt BYORDNINGEN.
1757 inrättades sockenmagasiner, där allmogen
kunde låna säd och ej i otid vara tvungna att sälja
sin säd till underpris.
Skogsvården var viktig, så att tjänligt timmer ej
brändes och att nyplantering skedde. (Även i Småland var det risk för skogsbrist.)
Han beskriver sen sin egen gård i Mariannelund,
där han byggt nya hus och anlagt en tullkvarn samt
fruktträdgård. 2000 lövträd är plan- terade i alléer
och på tjänliga ställen. 40 tunnland åker, varav
hälften i träda på Upplandsviset. Äng och bete för
4-6 hästar, 40 får, 45-50 kreatur trots stenig mark.

Svar på Sällskapets fråga: Hur man
med minsta kostnad och på kortaste
tid kan göra åkerjorden fri från
landhavre

Anonym
1787, okt
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGA: HURU EN
LANDTMAN MED MINSTA KOSTNAD OCH
PÅ KORTASTE TID, KAN MED SÄKERHET
GÖRA SIN ÅKERJORD FRI OCH REN FRÅN
DEN SKADELIGA LANDHAFREN?
Svar från Jacob Sjösten, kyrkoherde Tiburtius och
Matts Wallberg. Bättre medel än vad de anför,
finns knappast.
Sjösten har märkt, att landhavren trivs bäst i sur
jord. Han kör i april, så att fröna gror, sår brådkorn
i maj och harvar därefter. Men på trädningen året
därpå, kom den upp rikligt. Han körde flera gånger
och lyckades minska landhavren, men inte helt utrota den.
Prosten Tiburtius slog av landhavren, när den
var i sin bästa växt och gav till djuren. Sedan dikade han åkern och körde den och sådde råg på hös-
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ten. När åkern var i träde körde han flitigt. Därefter
har inte landhavren funnits på 27 år.
Wallberg menar att landhavren trivs på vilken
jord som helst. Den tål ligga i jorden länge, men
växer inte mer än ett år på samma rot. Han varnar
för ärtlyckor på trädesjorden och tredingssäde.
Han tillstyrker dikning och höstsäde.
Undvik att ge hästen landhavre, då fröna går
rätt igenom honom och hamnar på åkern igen med
gödseln.
1231

Matberedning

Anmärkningar och rön om sättet att
mälta
Hellén, M
1787, okt
ANMÄRKNINGAR OCH RÖN WID SÄTTET
AT MÄLTA
Miljoner tunnor säd mältas årligen och allmogens
mältningssätt är orsaken till rikets sädesbrist. De
får både malt och dricka inom 8 dagar. Maltens
godhet beror på ett långsamt mältningsförfarande.
Då själva livet i kornet är innestängt och ligger i
dvala, måste det väckas av vattnet. Födan måste
sökas i luften. Jag utnyttjar den söta dunsten av en
brygd. Även imman, som uppstiger av brännvinsmäsken har en god inverkan på maltet. Maltet fordrar åtminstone 6 veckors mältningstid.
1232

Arbetsmetod

Om en i Småland befintlig jordart
tjänlig till färg
Morin, Kjellerstedt
1787, okt
OM EN I SMÅLAND BEFINTLIG JORDART,
TJENLIG TIL FÄRG
Jag har bränt jorden på en skyffel över stark värme.
Rivit den med vatten och låtit torka. Den ger en
ganska vacker brun färg. Behöver man mycket går
det att bränna i bakugnen. Denna jordart finns på
Henje utmark, mellan Jönköping och Halm- stad.
Intyg att denna jord ger en röd färg om den blandas med vitriol, sillake, tjära eller tjärvatten. Säljes
för 8 skilling tunnan. Ger inget skydd mot eld, men
något mot förruttnelse.
Första uppfinnaren var framlidne kammarherren Gyllenhöök, medan Morin är först med att
bränna och förädla jordfärgen.
Detta intyg av Kjellerstedt är uppläst vid Gnosjö
församlings sockenstämma. Innevånarna i Gnosjö
intygar att det verkligen förhåller sig så.
1233

Nyttiga påfund

Medel mot möss i ladorna
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Anonym
1787, okt
MEDEL MOT MÖSS I LADORNA
Åkerbrukssällskapet i Mähren föreslår att man lägger sand på ladgolvet och strör på fläder. Efter ett
lager halm kan man lägga dit säden. Mushålen
täpps till av sanden och råttorna flyr lukten av fläder.
1234

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1787, okt
MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN
Den 18 augusti hördes en knall och jorden skakade. Det var inte en åskknall, då himlen var helt
klar. Snarare det man kallar jordbävning. Skalvet
kändes vida omkring.
1235

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungl.
Patriotiska Sällskapet

De för åkerbruk tjänliga jordarterna är svartmylla,
lera och sand, som efter behov kan blandas. Oblandad svartmylla är klen, då regnet utsuger den. EnNyberg, Pehr
bart lera är för hård. Sand har alla dåliga
1788, febr
egenskaper som svartmyllan har och dessutom
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
bränner den bort både säd och gödsel vid hetta.
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGA: HURU
Jäsjord och jäslera innehåller syra och fuktighet.
SÄDES-TORKNINGSHUS BEQWÄMLIGAST Kan förbättras med kalk och att man avleder vattOCH MED MINSTA KOSTNAD KUNNA
net. Lermyllan är den bästa av jordarter. En lantANLÄGGAS?
man bör gräva sig ned i åkern, för under sand och
Ritning och beskrivning av en ria med vidhängan- grusjord kan ligga den förnämligaste lerbädd. Den
de loge för tröskning.
bästa förbättringen av åkerjord är gödsling. Man
bör göda alla sina åkrar och inte som nu endast en.
1259
Odling Gödningen består av spillning efter djur och människor blandad med sopor, torv, kärrjord, sågspån
Om åkerjordens beskaffenhet och
och tång. Att göda sandjord lönar sig inte, möjligtförbättrande
vis med fårgödsel.
Altman, Hans
Gödselsamlingsstället skall inte vara för djupt
1788, febr
och inte övertäckt. Jorden måste också vila och
OM ÅKERJORDENS BESKAFFENHET OCH
byta sädesslag. Träde är ingen vila. Väppling är ett
DESS FÖRBÄTTRANDE
utmärkt gräs, som tar sin föda från luften.
Tabell för växelbruk på 7 åkrar.

destorkningshus bekvämligast och
med minsta kostnad kunna anläggas
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Patriotiska Sällskapet
1787, okt
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Svar på frågan: Orsaker till missväxt. Det har inkommit 38 svar. Carl Nyrén, häradsprost på Vikbolandet vann och belönades med 20 dukater.
1236

Creutz, Carl Gustaf
1788, febr
STRÖDDA REFLEKTIONER SOM KUNNA I
AKT TAGAS WID STUTERIER
Stuterierna var tidigare mycket bättre. Det kan
man förstå av alla de fältslag, som utspelades till
häst med ryttare i tunga rustningar. Nödvändigheten krävde att hästaveln hölls på topp. Våra bondeklippare var större innan hemmansklyvningen.
Man kan inte på ett mindre hemman föda stora
hästar.
Beskrivning av en hästs tillväxt och utveckling
kroppsligt. Ett sto bär sitt foster i 11 månader och
10 dagar. När fölet föds har det i munnen ett
stycke, som av en lever eller mjälte. Man skall torka detta och göra ett pulver, som ges till fölet om
det verkar modstulet. Det kallas Hippomanes. Det
är viktigt att de som sköter hästarna inte byts ut för
ofta, om de är bra.

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1787, okt
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
Svenska disputationer i ekonomiband 5-9.
59 böcker in oktavo.
Miscellanea Oeconomica band 1-2.
1237

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1787
1238

Husdjur

Strödda reflexioner som kunna iakttagas vid stuterier

1261

Kungörelser

Matberedning

Konsten att preparera surt dricka,
mat, mjölk och grädde till sina förra
naturliga egenskaper igen

Svar på den av Kungl. Patriotiska
Sällskapet föreställda fråga: Genom
vilka utvägar kan spanska ullen av
svenska får bibehållas i sådant pris

Sädestorkningshus Nr 1258

Anonym
1788, febr
KONSTEN AT PRAEPARERA SURT
DRICKA, MAT, MJÖLK OCH
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1787, dec
OM INKOMNA SWAR ANGÅENDE
SÄDES-TORKNINGS-HUS M M.
5 svar angående sädestorkning hade inkommit,
men ingen ansågs kunna tilldelas belöningen.
Några svar skall dock publiceras i Hushållnings-Journalen.
Svar angående vårt tidevarvs onda och goda.
Prosten i Ivertofta Anders Lanaerus fick belöningen på 30 dukater.
1251

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1787
1252

Kungörelser

Svar på frågan: Om sädestorkningshus för allmogen
Mathesius, Georg
1788, jan
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: HURU BÖRA
SÄDES-TORKNINGSHUS, SÄRDELES FÖR
ALLMOGENS OCH MINDRE LANDTHUSHÅLLARES BEHOF, BEQWÄMLIGAST OCH
MED MNSTA KOSTNAD ANLÄGGAS?
Kappellan Georg Mathesius ger följande svar:
1) Genom eldrior kan säden i möjligaste skyndsamhet inbärgas undan regn, storm, möss, maskar
och fåglar, vilka mer än mången kan tro, beskatta
säden, om den länge kommer att stå ute, eller ligga
i lador otröskad.
2) Säden, som är torkad i en eldria är den hälsosammaste av all säd.
3) Den säd, som blivit torkad i eldria, kan bevaras oskadd i det längsta.
4) Eldrior äro mindre kostsamma, än de många
anstalter som iakttagas, då man ej äger dem. Författaren ger ingen beskrivning av hur de skall byggas, då det redan finns många. Han hänvisar till en
artikel i Inrikes Tidningar N:o 8 1788.
Avslutningsvis talar han om kostnaden för ved
särskilt i Skåne och andra vedlösa orter. Han menar dock att det bör gå att elda med torv eller gräs.
Men flera experiment bör göras.
1253

Om jordnötters plantering
Skoge, Gustaf Hindr.
1788, jan
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Odling

OM JORD-NÖTTERS PLANTERING OCH
NYTTA.
Jordnötter eller jordmöss, Lathyrus tuberosus, har
funnits i Sverige i 50 år. Infördes i tunnor med sand
från Amsterdam. Planteras på hösten. Då rötterna
går på djupet bör man lägga en stenpackning i botten på landet. Även sidorna bör begränsas. Nötterna används som kastanjer.
1254

Matberedning

Om gelé och mos av rönnbär
Sefström, E
1788, jan
OM GELÉ OCH MOS AF RÖNN-BÄR.
Rönnträdet påträffas både i Sverige och på Libanons berg. Virket är fast och segt och bark och löv
ätes gärna av kreaturen. Bären används till brännvin, ättika, cider och dricka. De kan även användas
till gelé enligt följande recept. Bären kokas och silas. Saften kokas med socker tills den geléar sig.
Godare och hälsosammare än många kinesiska
syltsaker.
Åtskilliga brukar rönnbär som bot för stenplågor.
Istället för att äta dem torra kan man koka ett
mos på dem. Borde tillhandahållas på apoteken.
1255

Belöningar

Utbetald hedersbelöning
Patriotiska Sällskapet
1788, jan
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För uppodling, trädplantering, hägnader av sten
och stenbyggnad.
För 15 års berömlig tjänst.
1256

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1788, jan
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
.
1257
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1787
1258

Kungörelser

Svar på den av Kungl. Patriotiska
Sällskapet uppgivna fråga: Hur sä-

och värde, att schäferiernas tillväxt
måtte vinnas
Sillén, G W
1787, nov
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET FÖRESTÄLDA FRÅGA:
GENOM HWILKA UTWÄGAR KAN
SPANSKA ULLEN AF SWENSKA FÅR
BIBEHÅLLAS I SÅDANT PRIS OCH
WÄRDE, AT SKÄFERIERNAS TILWÄXT
OCH BESTÅND DÄRIGENOM BEHÖRIGEN
MÅTTE WINNAS, OCH HANDELN MED
SWENSKA YLLETILWERKNINGEN PÅ
UTRIKES ORTER BEFRÄMJAS?
Det gäller att ha så lågt pris på det egna landets
produkter, att de kan konkurrera med utlandet.
Varans värde består av två delar. Råvaran som kallas naturens alster och tillverkningen som kallas
idoghetens lön. När utländsk vara införs i landet
beror det på att den inhemska inte är till- räcklig,
för dyr eller dålig. Jag talar nu inte om de varor
som för dyrhets skull köps bara för att de är främmande.
Jonas Alströmer tycks vara den som genom att
införa ullförsäljningspremier har gjort mest för att
lyfta den svenska ullen i värde.
Får är de husdjur, som är enklast att hålla.
Upplysningens förnyande och utbredande:
att i almanackor införa korta underrättelser om
nyttan av förbättrad fårskötsel
att goda pennor skriver i samma ämne i månadsskrifter och tidningar
att Alströmers lilla bok, Swenska Fåraherdens
Wägwisare sprids
att Vitterhetssällskapen inför tävlingsämnen
och ibland något skaldestycke om fårskötselns
nöje
att medborgarna uppmanar sina grannar att modigt uppdriva fåraveln
att en sammansättning av ansedda patrioter i alla
landsändar fördubblade den spanska fåraveln
att förehålla allmogen att det lönar sig, skulle
vara en säker utväg att kunna öka utrikeshandeln
med våra ylletillverkningar.
1239

Redskap

Jordpäronkvarn, nyttjad i Närke år
1786
Anonym
1787, nov

JORD-PÄRON-QWARN NYTTJAD I NERIKE
ÅR 1786
Ritning och beskrivning av kvarnen. Jordpäronplantering lönar mödan och knölarna kan malas till
nyttigt mjöl. Mjölet renas och vattnet ges till kreaturen. Det har inte lyckats göra mjöl av kokt potatis.
1240

Belöningar

Kungl. Patriotiska Sällskapets förnyade grunder för dess hedersbelöningars utdelande
Patriotiska Sällskapet
1787, nov
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
FÖRNYADE GRUNDER FÖR DESS
HEDERSBELÖNINGARS UTDELANDE FÖR
UPODLING AF OBRUKAD MARK, TIL
ÅKER OCH ÄNG:
En bonde, som uppodlat 4 tunnland åker och 8 lass
hö eller 2 tunnland åker och 12 lass hö och dessutom hävdat sina gamla åkrar väl, är berättigad till
belöning. Har det skett med större kostnad kan arealen vara mindre. Även den bonde, som fått 2 avkastningskorn mer än vad som är brukligt på orten,
skall vara berättigad till belöning. Torpare, arrendatorer och hälftenbrukare behöver göra hälf- ten
av vad bonden skall prestera. Ståndspersoner med
andra motiv än att förbättra sin egendom ute- sluts.
Detsamma gäller för fogdar och boställshavare.
De som utökat sin ladugård med mer än 1/3 och
som kan bestyrka att de valt beteshagar med gott
vatten och indelat dem i flera skiften, kan också
komma ifråga för belöningar.
För plantering av frukt- och ädlare lövträd.
Den som drivit fruktträd till 8 års ålder och planterat 25 äpple- eller päronträd eller 100 körsbärsträd
eller plommonträd eller 100 lövträd med 12 års ålder kan komma ifråga för belöning. För övrigt gäller samma regler som för uppodling av åker.
Antalet träd kan minskas om klimatet lägger hinder i vägen. Trädgårdsmästare kan komma ifråga.
För hägnader av sten.
Den bonde som lagt 100 famnar stengärdsgård. På
ställen där stentillgången är stor fordras 200 famnar.
För biskötsel.
Den som äger 15 bistockar. Torpare och jämställda
med 6 bistockar kan få belöning.
För stenhusbyggnader på landet.
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Gäller lantbrukare eller boställshavare, som byggt 1787, dec
antingen mangårdsbyggnad eller ladugård.
OM NÖDVÄNDIGHETEN FÖR JORDEN, AT
BLIFWA BESÅDD MED OLIKA SLAG AF
Påfund i lanthushållningen.
WÄXTER, GRUNDAD DELS PÅ EGEN
Redskap som utan mycken kostnad kan användas
ERFARENHET, DELS PÅ HWAD
av gemene man eller förbättringar på redan brukliENGELSMANNEN GENTLEMAN FARMER
ga åker- och körredskap.
KALLAD, BY HENRI HUME, DÄROM AF
För nyttiga påfund till förmån för fabriker och TRYCKET UTGIFWIT 1782.
hantverkerier.
Stråväxter gör jorden hård, emedan den tar sin
De skall vara nyttiga och godkända. Inrättningar växtkraft bara ur jorden. Andra växter, som kål, ärsom arbetshus på landet, linne- och kamullgarns ter, bönor, potatis, morötter, persilja tar sin växtuppdrivande m.m.
kraft ur luften och gör jorden lös. Det är därför
nödvändigt att växla emellan olika växter såvida
Belöning av tjänstefolk.
man inte kan få gödsel i stora mängder från någon
Endast de som arbeta hos adeln, ståndspersoner,
stad. Den egna ladugården förslår inte.
prästerskapet på landet, så kallade oxdrängar och
Dessutom bör man vart tredje år skaffa utsäde
ladugårdspigor är berättigade till belöningar. De
från annat håll.
skall ha tjänat på samma ställe i 10 år från den tid
de fyllt 20 år. De skall vara kända för redlighet och
1244
Arbetsmetod
duglighet. Belöningarna är en silversked och om
de fortsätter på samma arbetsplats 5 år till, ett hatt- Färgförsök med mossor
band av silver. Pigorna får efter 15 år en halskedja Möller, C F
av silver.
1787, dec
Alla ansökningarna skall vara styrkta av pastor FÄRG-FÖRSÖK MED SWENSKA MOSSOR.
och kyrkvärdarna och utlyst på sockenstämman.
Recept på färgbad, som erhölls vid försök med 12
olika mossor. De flesta gav gul eller rödbrun färg.
1241
Väder 1245
Botemedel

Anmärkningar angående väderleken Underrättelse hur drunknade återför oktober 1787
kallas till livet
1242

Kungörelser

Anonym

Svar på frågan: Om sädestorkningshus
Angerstein, Joh.
1787, dec
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS Å NYO UTSATTA FRÅGA:
HURU BÖRA SÄDESTORKNINGS-HUS,
SÄRDELES FÖR ALLMOGENS OCH
MINDRE LANDTHUSHÅLLARES BEHOF,
BEQWÄMLIGAST OCH MED MINSTA
KOSTNAD ANLÄGGAS?
Det första svaret är en påbyggnad av en befintlig
lada.
Det andra är ett sätt att sätta upp säden i hässjor
med axen vända inåt. En man går in och slår på
axen, som faller till marken på en utlagd duk. Tjänstefolket var inte benäget att göra detta arbete, varför man anställde en dalkarl.
Ritning till bägge förslagen finns.
1243
Odling

Om nödvändigheten för jorden att
utsädet ombytes
Bagge, Peter
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1787, dec
FÖRBÄTTRAD UNDERRÄTTELSE, HURU
MAN KAN ÅTERKALLA TIL LIFWET DEM
SOM DRUNKNAT.
I England har ett sällskap av människovänner utrönat sätt och medel för dem, som drunknat och varit
som döda. De har räddat 1500 personer och givit
ut berättelser om hur de gått tillväga. Tyvärr finns
de inte översatta.
1) Den drunknade bör fortast möjligt föras till
ett hus.
2) Sedan han lagts till sängs avtorkas han med
varma flanellskynken.
3) Om väderleken är kall skall det ske i ett varmt
rum, men om det är kvalmig väderlek skall fönstren öppnas så att spänstig luft kommer in.
4) Det får inte samlas en mängd nyfiket folk,
utan 4-6 flinka personer räcker.
5) Gnides kroppen med salt, medan man stryker
med fyrkantiga flaskor fyllda med varmvatten.
6) Skulle det slå fel, bäres kroppen till en bagarstuga och runt om placeras 4 personer vid god kondition.
7) Den drunknade strykes på bröstet med spirituella drycker, näsan kittlas till nysning och kroppen skakas kraftigt var 10:de min.
8) Tobaksrök inblåst i sätet har visat sig göra
nytta.
9) Mun mot mun metoden anbefalles, om det
finns någon närstående där.
10) Så fort minsta tecken på liv visar sig, ges ett
skedblad av något varmt och tunt samt en liten dos
alkohol. Ingen åderlåtning. Man bör fortsätta med
upplivningsförsöken minst 2 timmar.
1246

Matberedning

Om amerikansk gryta

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Anonym
1787, dec
OM EN FÖRDELAKTIG INRÄTTNING, TIL
GRÖNSAKERS KOKANDE, KALLAD
AMERIKANSK GRYTA.
Det är en kittel, vari står ett kärl av förtent järnbleck, som är genomstunget av små hål. Man lägger grönsakerna i den inre behållaren och kokar
vattnet i den yttre.
Denna uppfinning blir nödvändig för den klassen av människor, som ej är van att med kryddor
hårt blanda guds gåvor.
1247

Väder

Tecken till ändringar i väderleken

Sädestorkningshus - Nr 1242

TECKEN TIL ÄNDRINGAR I
WÄDERLEKEN.
En artikel ut Effais Météorologiques. Om stjärnorna förlora sin glans utan moln på himlen blir det
storm.
Om stjärnorna syns större än vanligt ändrar sig
väderleken.
Stjärnfall är ett tecken på blåst och regn, beroende på att en ovanlig mängd dunster och elektrisk
eld stiger upp från jorden.
Lyktgubbar syns i elakt väder.
Telmseldar hotar sjöfarande med storm. Blixtar
vid horisonten bådar vackert väder. Om det jämte
blixt hörs dunder kan man vänta storm från det håll
dundret hörs.
Regnbåge på morgonen i väster betyder regn.
Om aftonen i öster vackert väder.
Italienskt ordspråk: Krans omkring stjärna avlägsnar regn. Om dimma kommer efter regn blir
det vackert.
Nattfrost som slutar i dimma förebådar elakt väder. Skadligt för odling och hälsa.
1248

Orter

Om väderlek och årsväxt i orterna
Anonym
1787, dec
OM WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT I
LANDSORTERNA.
Halland. Stark frost i september, annars god skörd.
Älvsdalen i Värmland. Frost, som man försökte
lindra genom att elda. Vid Persmässan fanns inte
säd eller sill så det räckte till alla.
Möckelby på Öland. God skörd.
Nyland. Dålig skörd och sen höstsådd på grund
av regn.
1249

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Nylander, Joh.
1787, dec
BERÖMLIGE GERNINGAR.
Zacharias Strandberg ger i gåva till Uppsala Akademi böcker för medicine studerande.
Ett tack till Gävle stad, som på alla vis bistod då
brigantinen Margareta Christina destinerad till Irland förlorades utanför Gävle.
1250
Kungörelser

Om inkomna svar angående sädestorkningshus
Patriotiska Sällskapet

Anonym
1787, dec
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1245

Botemedel

Underrättelse hur drunknade åter
kallas till livet
Anonym
1787, dec
FÖRBÄTIRAD UNDERRÄTIELSE, HURU
MAN KAN ÅTERKALLA TIL LIFWET DEM
SOM DRUNKNAT.
I England har ett sällskap av människovänner ut
rönat sätt och medel för dem, som drunknat och
varit som döda. De har räddat 1500 personer och
givit ut berättelser om hur de gått tillväga. Tyvärr
finns de inte översatta.
l) Den drunknade bör fortast möjligt föras till
ett hus.
2) Sedan han lagts till sängs avtorkas han med
varma flanellskynken.
3) Om väderleken är kall skall det ske i ett
varmt rum, men om det är kvalmig väderlek skall
fönstren öppnas så att spänstig luft kommer in.
4) Det får inte samlas en mängd nyfiket folk,
utan 4-6 flinka personer räcker.
5) Gnides kroppen med salt, medan man stryker
med fyrkantiga flaskor fyllda med varmvatten.
6) Skulle det slå fel, bäres kroppen till en bagar
stuga och runt om placeras 4 personer vid god
kondition.
7) Den drunknade strykes på bröstet med spiri
tuella drycker, näsan kittlas till nysning och krop
pen skakas kraftigt var 10:de min.
8) Tobaksrök inblåst i sätet har visat sig göra
nytta.
9) Mun mot mun metoden anbefalles, om det
finns någon närstående där.
10) Så fort minsta tecken på liv visar sig, ges ett
skedblad av något varmt och tunt samt en liten dos
alkohol. Ingen åderlåtning. Man bör fortsätta med
upplivningsförsöken minst 2 timmar.

1246

Matberedning

Om amerikansk gryta

1247

Väder

Tecken till ändringar i väderleken
Anonym
1787, dec
TECKEN TIL ÄNDRINGAR I
WÄDERLEKEN.
En artikel ut Effais Meteorologiques. Om stjär
norna förlora sin glans utan moln på himlen blir
det storm.
Om stjärnorna syns större än vanligt ändrar sig
väderleken.
Stjärnfall är ett tecken på blåst och regn, bero
ende på att en ovanlig mängd dunster och elektrisk
eld stiger upp frånjorden.
Lyktgubbar syns i elakt väder.
Telmseldar hotar sjöfarande med storm. Blixtar
vid horisonten bådar vackert väder. Om det jämte
blixt hörs dunder kan man vänta storm från det
håll dundret hörs.
Regnbåge på morgonen i väster betyder regn.
Om aftonen i öster vackert väder.
Italienskt ordspråk: Krans omkring stjärna av
lägsnar regn. Om dimma kommer efter regn blir
det vackert.
Nattfrost som slutar i dimma rorebådar elakt vä
der. Skadligt för odling och hälsa.

1248

Oner

Om väderlek och årsväxt i orterna
Anonym
1787, dec
OM WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT I
LANDSORTERNA.
Halland. Stark frost i september, annars god
skörd.
Älvsdalen i Värmland. Frost, som man försökte
lindra genom att elda. Vid Persmässan fanns inte
säd eller sill så det räckte till alla.
Möckelby på Öland. God skörd.
Nyland. Dålig skörd och sen höstsådd på grund
av regn.

Anonym
1787, dec
OM EN FÖRDELAKTIG INRÄTTNING, TIL
GRÖNSAKERS KOKANDE,KALLAD
AMERIKANSK GRYTA.
Det är en kittel, vari står ett kärl av förtent järn
bleck, som är genomstunget av, små hål. Man läg
ger grönsakerna i den inre behållaren och kokar
vattnet i den yttre.
Denna uppfinning blir nödvändig för den klas
sen av människor, som ej är van att med kryddor
hårt blanda guds gåvor.

1249

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Nylander, Joh.
1787, dec
BERÖMLIGE GERNINGAR.
Zacharias Strandberg ger i gåva till Uppsala Aka
demi böcker för medicine studerande.
Ett tack till Gävle stad, som på alla vis bistod då
brigantinen Margareta Christina destinerad till Ir
land fOrlorades utanför Gävle.
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1787, dec
OM INKOMNA SWAR ANGÅENDE
SÄDES-TORKNINGS-HUS M M.
5 svar angående sädestorkning hade inkommit,
men ingen ansågs kunna tilldelas belöningen.
Några svar skall dock publiceras i Hushållnings-Journalen.
Svar angående vårt tidevarvs onda och goda.
Prosten i Ivertofta Anders Lanaerus fick belöningen på 30 dukater.
1251

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1787
1252

Kungörelser

Svar på frågan: Om sädestorkningshus för allmogen
Mathesius, Georg
1788, jan
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: HURU BÖRA
SÄDES-TORKNINGSHUS, SÄRDELES FÖR
ALLMOGENS OCH MINDRE LANDTHUSHÅLLARES BEHOF, BEQWÄMLIGAST OCH
MED MNSTA KOSTNAD ANLÄGGAS?
Kappellan Georg Mathesius ger följande svar:
1) Genom eldrior kan säden i möjligaste skyndsamhet inbärgas undan regn, storm, möss, maskar
och fåglar, vilka mer än mången kan tro, beskatta
säden, om den länge kommer att stå ute, eller ligga
i lador otröskad.
2) Säden, som är torkad i en eldria är den hälsosammaste av all säd.
3) Den säd, som blivit torkad i eldria, kan bevaras oskadd i det längsta.
4) Eldrior äro mindre kostsamma, än de många
anstalter som iakttagas, då man ej äger dem. Författaren ger ingen beskrivning av hur de skall byggas, då det redan finns många. Han hänvisar till en
artikel i Inrikes Tidningar N:o 8 1788.
Avslutningsvis talar han om kostnaden för ved
särskilt i Skåne och andra vedlösa orter. Han menar dock att det bör gå att elda med torv eller gräs.
Men flera experiment bör göras.
1253

Om jordnötters plantering
Skoge, Gustaf Hindr.
1788, jan
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Odling

OM JORD-NÖTTERS PLANTERING OCH
NYTTA.
Jordnötter eller jordmöss, Lathyrus tuberosus, har
funnits i Sverige i 50 år. Infördes i tunnor med sand
från Amsterdam. Planteras på hösten. Då rötterna
går på djupet bör man lägga en stenpackning i botten på landet. Även sidorna bör begränsas. Nötterna används som kastanjer.
1254

Matberedning

Om gelé och mos av rönnbär
Sefström, E
1788, jan
OM GELÉ OCH MOS AF RÖNN-BÄR.
Rönnträdet påträffas både i Sverige och på Libanons berg. Virket är fast och segt och bark och löv
ätes gärna av kreaturen. Bären används till brännvin, ättika, cider och dricka. De kan även användas
till gelé enligt följande recept. Bären kokas och silas. Saften kokas med socker tills den geléar sig.
Godare och hälsosammare än många kinesiska
syltsaker.
Åtskilliga brukar rönnbär som bot för stenplågor.
Istället för att äta dem torra kan man koka ett
mos på dem. Borde tillhandahållas på apoteken.
1255

Belöningar

Utbetald hedersbelöning
Patriotiska Sällskapet
1788, jan
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För uppodling, trädplantering, hägnader av sten
och stenbyggnad.
För 15 års berömlig tjänst.
1256

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1788, jan
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
.
1257
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1787
1258

Kungörelser

Svar på den av Kungl. Patriotiska
Sällskapet uppgivna fråga: Hur sä-

och värde, att schäferiernas tillväxt
måtte vinnas
Sillén, G W
1787, nov
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET FÖRESTÄLDA FRÅGA:
GENOM HWILKA UTWÄGAR KAN
SPANSKA ULLEN AF SWENSKA FÅR
BIBEHÅLLAS I SÅDANT PRIS OCH
WÄRDE, AT SKÄFERIERNAS TILWÄXT
OCH BESTÅND DÄRIGENOM BEHÖRIGEN
MÅTTE WINNAS, OCH HANDELN MED
SWENSKA YLLETILWERKNINGEN PÅ
UTRIKES ORTER BEFRÄMJAS?
Det gäller att ha så lågt pris på det egna landets
produkter, att de kan konkurrera med utlandet.
Varans värde består av två delar. Råvaran som kallas naturens alster och tillverkningen som kallas
idoghetens lön. När utländsk vara införs i landet
beror det på att den inhemska inte är till- räcklig,
för dyr eller dålig. Jag talar nu inte om de varor
som för dyrhets skull köps bara för att de är främmande.
Jonas Alströmer tycks vara den som genom att
införa ullförsäljningspremier har gjort mest för att
lyfta den svenska ullen i värde.
Får är de husdjur, som är enklast att hålla.
Upplysningens förnyande och utbredande:
att i almanackor införa korta underrättelser om
nyttan av förbättrad fårskötsel
att goda pennor skriver i samma ämne i månadsskrifter och tidningar
att Alströmers lilla bok, Swenska Fåraherdens
Wägwisare sprids
att Vitterhetssällskapen inför tävlingsämnen
och ibland något skaldestycke om fårskötselns
nöje
att medborgarna uppmanar sina grannar att modigt uppdriva fåraveln
att en sammansättning av ansedda patrioter i alla
landsändar fördubblade den spanska fåraveln
att förehålla allmogen att det lönar sig, skulle
vara en säker utväg att kunna öka utrikeshandeln
med våra ylletillverkningar.
1239

Redskap

Jordpäronkvarn, nyttjad i Närke år
1786
Anonym
1787, nov

JORD-PÄRON-QWARN NYTTJAD I NERIKE
ÅR 1786
Ritning och beskrivning av kvarnen. Jordpäronplantering lönar mödan och knölarna kan malas till
nyttigt mjöl. Mjölet renas och vattnet ges till kreaturen. Det har inte lyckats göra mjöl av kokt potatis.
1240

Belöningar

Kungl. Patriotiska Sällskapets förnyade grunder för dess hedersbelöningars utdelande
Patriotiska Sällskapet
1787, nov
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
FÖRNYADE GRUNDER FÖR DESS
HEDERSBELÖNINGARS UTDELANDE FÖR
UPODLING AF OBRUKAD MARK, TIL
ÅKER OCH ÄNG:
En bonde, som uppodlat 4 tunnland åker och 8 lass
hö eller 2 tunnland åker och 12 lass hö och dessutom hävdat sina gamla åkrar väl, är berättigad till
belöning. Har det skett med större kostnad kan arealen vara mindre. Även den bonde, som fått 2 avkastningskorn mer än vad som är brukligt på orten,
skall vara berättigad till belöning. Torpare, arrendatorer och hälftenbrukare behöver göra hälf- ten
av vad bonden skall prestera. Ståndspersoner med
andra motiv än att förbättra sin egendom ute- sluts.
Detsamma gäller för fogdar och boställshavare.
De som utökat sin ladugård med mer än 1/3 och
som kan bestyrka att de valt beteshagar med gott
vatten och indelat dem i flera skiften, kan också
komma ifråga för belöningar.
För plantering av frukt- och ädlare lövträd.
Den som drivit fruktträd till 8 års ålder och planterat 25 äpple- eller päronträd eller 100 körsbärsträd
eller plommonträd eller 100 lövträd med 12 års ålder kan komma ifråga för belöning. För övrigt gäller samma regler som för uppodling av åker.
Antalet träd kan minskas om klimatet lägger hinder i vägen. Trädgårdsmästare kan komma ifråga.
För hägnader av sten.
Den bonde som lagt 100 famnar stengärdsgård. På
ställen där stentillgången är stor fordras 200 famnar.
För biskötsel.
Den som äger 15 bistockar. Torpare och jämställda
med 6 bistockar kan få belöning.
För stenhusbyggnader på landet.
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ten. När åkern var i träde körde han flitigt. Därefter
har inte landhavren funnits på 27 år.
Wallberg menar att landhavren trivs på vilken
jord som helst. Den tål ligga i jorden länge, men
växer inte mer än ett år på samma rot. Han varnar
för ärtlyckor på trädesjorden och tredingssäde.
Han tillstyrker dikning och höstsäde.
Undvik att ge hästen landhavre, då fröna går
rätt igenom honom och hamnar på åkern igen med
gödseln.
1231

Matberedning

Anmärkningar och rön om sättet att
mälta
Hellén, M
1787, okt
ANMÄRKNINGAR OCH RÖN WID SÄTTET
AT MÄLTA
Miljoner tunnor säd mältas årligen och allmogens
mältningssätt är orsaken till rikets sädesbrist. De
får både malt och dricka inom 8 dagar. Maltens
godhet beror på ett långsamt mältningsförfarande.
Då själva livet i kornet är innestängt och ligger i
dvala, måste det väckas av vattnet. Födan måste
sökas i luften. Jag utnyttjar den söta dunsten av en
brygd. Även imman, som uppstiger av brännvinsmäsken har en god inverkan på maltet. Maltet fordrar åtminstone 6 veckors mältningstid.
1232

Arbetsmetod

Om en i Småland befintlig jordart
tjänlig till färg
Morin, Kjellerstedt
1787, okt
OM EN I SMÅLAND BEFINTLIG JORDART,
TJENLIG TIL FÄRG
Jag har bränt jorden på en skyffel över stark värme.
Rivit den med vatten och låtit torka. Den ger en
ganska vacker brun färg. Behöver man mycket går
det att bränna i bakugnen. Denna jordart finns på
Henje utmark, mellan Jönköping och Halm- stad.
Intyg att denna jord ger en röd färg om den blandas med vitriol, sillake, tjära eller tjärvatten. Säljes
för 8 skilling tunnan. Ger inget skydd mot eld, men
något mot förruttnelse.
Första uppfinnaren var framlidne kammarherren Gyllenhöök, medan Morin är först med att
bränna och förädla jordfärgen.
Detta intyg av Kjellerstedt är uppläst vid Gnosjö
församlings sockenstämma. Innevånarna i Gnosjö
intygar att det verkligen förhåller sig så.
1233

Nyttiga påfund

Medel mot möss i ladorna
70

Anonym
1787, okt
MEDEL MOT MÖSS I LADORNA
Åkerbrukssällskapet i Mähren föreslår att man lägger sand på ladgolvet och strör på fläder. Efter ett
lager halm kan man lägga dit säden. Mushålen
täpps till av sanden och råttorna flyr lukten av fläder.
1234

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1787, okt
MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN
Den 18 augusti hördes en knall och jorden skakade. Det var inte en åskknall, då himlen var helt
klar. Snarare det man kallar jordbävning. Skalvet
kändes vida omkring.
1235

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungl.
Patriotiska Sällskapet

De för åkerbruk tjänliga jordarterna är svartmylla,
lera och sand, som efter behov kan blandas. Oblandad svartmylla är klen, då regnet utsuger den. EnNyberg, Pehr
bart lera är för hård. Sand har alla dåliga
1788, febr
egenskaper som svartmyllan har och dessutom
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
bränner den bort både säd och gödsel vid hetta.
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGA: HURU
Jäsjord och jäslera innehåller syra och fuktighet.
SÄDES-TORKNINGSHUS BEQWÄMLIGAST Kan förbättras med kalk och att man avleder vattOCH MED MINSTA KOSTNAD KUNNA
net. Lermyllan är den bästa av jordarter. En lantANLÄGGAS?
man bör gräva sig ned i åkern, för under sand och
Ritning och beskrivning av en ria med vidhängan- grusjord kan ligga den förnämligaste lerbädd. Den
de loge för tröskning.
bästa förbättringen av åkerjord är gödsling. Man
bör göda alla sina åkrar och inte som nu endast en.
1259
Odling Gödningen består av spillning efter djur och människor blandad med sopor, torv, kärrjord, sågspån
Om åkerjordens beskaffenhet och
och tång. Att göda sandjord lönar sig inte, möjligtförbättrande
vis med fårgödsel.
Altman, Hans
Gödselsamlingsstället skall inte vara för djupt
1788, febr
och inte övertäckt. Jorden måste också vila och
OM ÅKERJORDENS BESKAFFENHET OCH
byta sädesslag. Träde är ingen vila. Väppling är ett
DESS FÖRBÄTTRANDE
utmärkt gräs, som tar sin föda från luften.
Tabell för växelbruk på 7 åkrar.

destorkningshus bekvämligast och
med minsta kostnad kunna anläggas
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Patriotiska Sällskapet
1787, okt
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Svar på frågan: Orsaker till missväxt. Det har inkommit 38 svar. Carl Nyrén, häradsprost på Vikbolandet vann och belönades med 20 dukater.
1236

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1787, okt
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING
Svenska disputationer i ekonomiband 5-9.
59 böcker in oktavo.
Miscellanea Oeconomica band 1-2.
1237

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1787
1238

Husdjur

Strödda reflexioner som kunna iakttagas vid stuterier
Creutz, Carl Gustaf
1788, febr
STRÖDDA REFLEKTIONER SOM KUNNA I
AKT TAGAS WID STUTERIER
Stuterierna var tidigare mycket bättre. Det kan
man förstå av alla de fältslag, som utspelades till
häst med ryttare i tunga rustningar. Nödvändigheten krävde att hästaveln hölls på topp. Våra bondeklippare var större innan hemmansklyvningen.
Man kan inte på ett mindre hemman föda stora
hästar.
Beskrivning av en hästs tillväxt och utveckling
kroppsligt. Ett sto bär sitt foster i 11 månader och
10 dagar. När fölet föds har det i munnen ett
stycke, som av en lever eller mjälte. Man skall torka detta och göra ett pulver, som ges till fölet om
det verkar modstulet. Det kallas Hippomanes. Det
är viktigt att de som sköter hästarna inte byts ut för
ofta, om de är bra.
1261

Kungörelser

Matberedning

Konsten att preparera surt dricka,
mat, mjölk och grädde till sina förra
naturliga egenskaper igen

Svar på den av Kungl. Patriotiska
Sällskapet föreställda fråga: Genom
vilka utvägar kan spanska ullen av
svenska får bibehållas i sådant pris

Sädestorkningshus Nr 1258

Anonym
1788, febr
KONSTEN AT PRAEPARERA SURT
DRICKA, MAT, MJÖLK OCH
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GRÄDDA TIL SINA FÖRRA NATURLIG
EGENSKAPER IGEN
Recept på droppar, som skall slås i surt dricka. Sur
mat och mjölk förbättras genom att man slår på
dropparna och kokar upp maten igen.
1262

Nyttiga påfund

Varning mot bruket av vit metall till
en del husgerådssaker
Anonym
1788, febr
WARNING EMOT BRUKET AF HWIT
METALL TIL EN DEL HUSGERÅDS-SAKER
Vit metall används fortfarande i landsorterna och
folk känner inte till dess skadliga inverkan. Det är
koppar blandat med arsenik, som ger vitheten. Arseniken är långt farligare än kopparn, som dock
ger ärg, som utlöses av sura och salta saker. Blandade är de mycket skadliga. Även koppar
sammansatt med zink och vismut är ohälsosamt.
1263

Orter

Om årsväxt och varupriser i landsorterna

Johan Nylander utanför Uleåborg har ansökt att få
anlägga ett tjärraffineringsbruk. Han har odlat utmarker, byggt glasbruk, sågverk, mjölkvarnar,
stampverk och skeppsvarv. Han har utdelat linoch hampfrö till allmogen med beskrivning av
plantering och skötsel. Han har ordnat segelled till
orten och upprest en 45 alnar hög känningsbåk.
Han har köpt säd till den fattiga allmogen och inrättat ett barnsängshus för födande kvinnor. Han
får av Kungl. Maj:t titeln Hovråd och tillstånd att
inrätta tjärverket.
Lars Larsson på Adelsåsen i Skaraborgs län har
upptagit hemman på en mosse och gjort odlingar
på en ödemark, vilket flera personer vittnar.
Han är 72 år gammal och hans hustru 62.
Olof Andersson och en dräng och en piga gav
sig ut i en klubbeka, vilken kantrade. Olof blir räddad av en 10-årig gosse, som finns i en annan eka
och lyckas få fatt på Olofs hår. De driver sedan
båda till stranden hållande sig i ekan. Olof har sedan sörjt för gossen, men nog borde han väl ha någon belöning, anser kyrkoherde Simon Trädgårdh. Patriotiska Sällskapet har tilldelat gossen
Olof Olsson 12 riksdaler.

1266
Väder
Anonym
Anmärkningar angående väderleken
1788, febr
för januari 1788
OM ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER I
LANDSORTERNA
1267
Nyttiga påfund
Härnösand. Sommaren och hösten kall med myckOm inrättningar av arbetshus
et nederbörd. Säden frostskadad och spannBodman, E A
målspriserna höga.
Norrköping. Priser från Pålsmässomarknaden. 1788, mars
OM INRÄTTNINGAR AF ARBETSHUS.
1264
Folkmängd Arbetshus och allmosesammanskott har bägge det
målet, att avhjälpa den nödlidandes behov och föAnteckningar angående födda och
rekomma tiggeri. Föreslås inrättandet av ett allmodöda
se- och arbetshus här i Norrköping.
Anonym
1) Frivillig utgift från stadens invånare.
2) Vid öppnandet mönstras alla som åtnjutit fat1788, febr
ANTECKNINGAR ANGÅENDE FÖDDE OCH tigmedel. Medlen fördelas på dem som genom ålder, sjukdom, kroppslyte samt änkor med späda
DÖDE
Göteborg. Enligt mantalslängden fanns 12685 barn, har särskilt svårt att försörja sig.
3) Alla arbetsföra utesluts från allmosor, men
personer utom garnisonen.
uppmuntras till arbete. Finns det inget får de sysFalun. Folkmängden ökade med 8 personer.
Halmstad. Föddes 138 fler än som dog. En an- selsättas inom arbetshuset.
4) Arbetshuset skall vara öppet alla söckendasenlig ökning av en så ringa folkmängd.
gar.
5) Helst skall den arbetande utföra arbetet hem1265
Berömliga gärningar
ma och mot pant låna redskap.
Berömliga gärningar
6) Betalningen sker kontant och efter hur mycRuuth, Trädgårdh
ket arbete som utförts.
1788, febr
7) Barn och andra oövade personer får undervisBERÖMLIGA GERNINGAR
ning i arbetet.
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1276 famnar stengärdsgård 3-4 alnar breda, 4-5 alnar höga. 400 famnar lägre stenmur med gärdsel
ovanpå. Fiskdamm, där fiskodling bedrivs.
Dikning var något helt okänt, men nu har grannarna tagit efter.
Han har av all stenen byggt en holme med häckar och spatservägar. Denna koloss höjer vattennivån till kvarnen och fiskdammen.
Det har tidigare varit Krono-Pärlfiske i dammen, varför jag nu samlat pärlsnäckor i myckenhet
och erhållit 2 vackra mogna pärlor.
Gödseln har blivit förökad med hjälp av kärr och
dyjord.
Han har byggt en kanal och avtappat vattnet ur
1226
Ekonomi
en sjö utan avlopp, där fisken ofta kvävdes. Vann
Medium av spannmålspris
även 3 små ängar.
Anonym
1781 anlades en exercisplats för Kalmare Rege1787, sept
mente.
MEDIUM AV SPANNMÅLS-PRISERNA I
1783 inrättades ett Kronobränneri, som drivs
FÖLJANDE RIKETS PROVINCER, ÅREN
med vattenkraft och ligger nära landsväg.
1776 TIL OCH MED1785.
1782 anlades ett manufakturverk med knip- och
Tabell på spannmålspriser åren 1776-1785 i åt- spikhammare kallat Gustafsfors.
skilliga län.
Beskrivning hur man förbättrar ängs- och betesmark.
1227
Odling
Hammarsmedsslaggs nytta på åkern 1229
Väder
Angerstein, Modeer
Anmärkningar angående väderleken
1787, sept
för augusti 1787
ANLEDNINGAR TIL BÖRDIGHETENS
FÖRÖKANDE PÅ ÅKER AF GAMMALT
1230
Kungörelser
HAMMARSMEDS-SLAGG
Där det finns gamla träd måste orten varit öde på
människor. Annars skulle djuren fördärvat småplantorna. Ekar finns av flera slag. Järnek eller blå
eken är den hårdaste, men den som nyttjas till slöjd
är lösare.
Man borde uppmuntra backstusittare och tjänstehjon att odla och vårda ekar. Som belöning kunde deras namn nämnas vid bröllop eller gästabud.
Eken skall planteras fritt, så att solen kommer åt
och helst inhägnas eller planteras på någon holme,
där djuren inte kommer åt att äta den. Vid svedjebruk måste ekar aktas.

1228

Hushållning

Märkliga uppodlingar
Siegroth, Gust. A v
1787, sept
MÄRKELIGA UPODLINGAR OCH
FÖRETAGANDER TIL LANDTHUSHÅLLNINGENS FÖRMÅN.
Gust. Siegrot har av sällskapet blivit uppmanad att
beskriva sin hushållsgärning. Han har varit överlanthushållare över 4 socknar i Småland och gjort
betydande inrättningar enligt BYORDNINGEN.
1757 inrättades sockenmagasiner, där allmogen
kunde låna säd och ej i otid vara tvungna att sälja
sin säd till underpris.
Skogsvården var viktig, så att tjänligt timmer ej
brändes och att nyplantering skedde. (Även i Småland var det risk för skogsbrist.)
Han beskriver sen sin egen gård i Mariannelund,
där han byggt nya hus och anlagt en tullkvarn samt
fruktträdgård. 2000 lövträd är plan- terade i alléer
och på tjänliga ställen. 40 tunnland åker, varav
hälften i träda på Upplandsviset. Äng och bete för
4-6 hästar, 40 får, 45-50 kreatur trots stenig mark.

Svar på Sällskapets fråga: Hur man
med minsta kostnad och på kortaste
tid kan göra åkerjorden fri från
landhavre

Anonym
1787, okt
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGA: HURU EN
LANDTMAN MED MINSTA KOSTNAD OCH
PÅ KORTASTE TID, KAN MED SÄKERHET
GÖRA SIN ÅKERJORD FRI OCH REN FRÅN
DEN SKADELIGA LANDHAFREN?
Svar från Jacob Sjösten, kyrkoherde Tiburtius och
Matts Wallberg. Bättre medel än vad de anför,
finns knappast.
Sjösten har märkt, att landhavren trivs bäst i sur
jord. Han kör i april, så att fröna gror, sår brådkorn
i maj och harvar därefter. Men på trädningen året
därpå, kom den upp rikligt. Han körde flera gånger
och lyckades minska landhavren, men inte helt utrota den.
Prosten Tiburtius slog av landhavren, när den
var i sin bästa växt och gav till djuren. Sedan dikade han åkern och körde den och sådde råg på hös-
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hustrun blivit svårt biten upptäckte hon av en händelse att bomolja hjälpte. Paret hade alltid bomolja tillhands och de erbjöd sig att demonstrera
medlets förträfflighet.
Mannen lät sig bitas av en stor svart orm, och uthärdade 1 1/4 timme innan han använde botemedlet. Han var då illa däran med svår smärta,
försvagad syn, kort andning, kräkningar, svimningar och angripen hjärtfunktion.
Då trädde hustrun till med ett fyrfat och höll den
skadade armen över så nära han kunde tåla. Samtidigt strök hon bomolja över armen. Mannen var
dock mycket medtagen, så att en läkare gav honom
hjärtstimulerande medel, vilket inte hjälpte. Efter
några glas bomolja lättade plågorna.
Då man misstänkte att folket hade preparerat sig
med något medel beslöt man att överrumpla dem.
De mötte mannen ute och frågade om han ville
visa dem ett experiment. Men han hade just bestruket ett par bitna hundar med bomoljan och kunde
nu inte förmå ormarna att bita honom förr- än han
tvättat sig. Sedan blev han biten och strök på oljan,
drack ett krus Ale och sov sedan gott. Följande dag
var han fortfarande svullen, men gick 2 svenska
mil. Detta stackars folk fick aldrig någon belöning
för sin upptäckt.
1219

Botemedel

Medel mot skabb på får
Anonym
1787, aug
MEDEL EMOT WÅTA OCH TORRA
SKABBEN PÅ FÅR.
Man tar hönsträck och torkar samt stöter till pulver, som blandas med salt. Detta får djuren slicka i
sig. De angripna ställena bestryks med tegelolja.

15 svenska och 3 tyska svar hade inkommit på frågan om landhavrens utrotande under följande tänkespråk:
2) Driv bort lättja, så trivs inte kättja.
4) Det vill mer till plogen än vissla.
7) Egen erfarenhet bästa lärdomen.
9) Vara redlig.
10) Där intet råd är, far folket illa.
14) Uppriktig.
15) Genom arbetsflit och omtänkta försök riktas
kunskapen.
1222

Kungörelser

Fråga till besvarande
Patriotiska Sällskapet
1787, aug
FRÅGA TIL BESWARANDE.
Prisfråga: Om det icke vore mest nyttigt, att desse
kringstrykande lappar utom lappmarken må ledas
till att bygga sig hus och ingå i samma näringsmedel, som landets övriga medborgare, vilka utvägar
må vara de bästa, till att småningom föra och vänja
dem, till ett sådant förändrat levnadssätt..
1223

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1787
1224

Kungörelser

Svar: Hur landhavre kan utrotas

Widfors, Anders
1787, sept
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGA: HURU EN
LANDTMAN, MED MINSTA KOSTNAD OCH
KORTASTE TID, KAN MED SÄKER- HET
1220
Berömliga gärningar GÖRA SIN ÅKERJORD FRI OCH REN FRÅN
DEN SKADLIGA LANDHAFREN?
Berömliga företaganden
Ännu ett svar om landhavreutrotning. Mycket lika
Anonym
det som presenterades i augusti 1787. Kallas här
1787, aug
ladustygg och undvikes om man harvar och träder
BERÖMLIGE FÖRETAGANDER.
Inrättas i Visby en arbetsstuga, där de fattiga kun- åkern många gånger innan sådden.
na försörja sig med spånad. Friherrinnan Danck1225
Odling
wardt Liljeström har åtagit sig överinseendet.
På konungens kröningsdag 29 maj 1772 lät herr Om ekars plantering
Bauer så tallfrö vid berget Långåsen i Göteborg. Creutz, Carl Gustaf
1787, sept
1221
Belöningar OM EKARS PLANTERANDE.
Nödvändigheten av ekars plantering inses av enUtdelade hedersbelöningar
var. Trädet växer långsamt och sprids endast med
Patriotiska Sällskapet
vind, fåglar eller ekorrar. Men då de flesta kreatur
1787, aug
tycker om ollonen och rötterna, är de flitiga att hitUTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
ta och äta upp dem.
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Dessein till brobyggnader av trä - Nr 1269
8) Det är inte meningen att någon konkurrens
med näringsidkare skall uppstå.
9) Spånad och strumpstickning blir vanliga sysselsättningar. Varje lördag skrivs upp på en tavla
vilka arbeten som finns till nästa vecka och taxan.
10) Om någon i staden önskar få ett arbete utfört
kan han anmäla sitt intresse till arbetshuset.
11) Arbetet är frivilligt. Om man hittar folk som
inte arbetar utan tigger skall man föra dem till arbetshuset. Tar de inte chansen att arbeta där blir det
polissak.
12) Presentation av direktionen.
13) Bokhållare skall hålla ordning på arbetsfördelning, inkomst och utgifter.
14) Redovisning sker före 28 februari.
15) Följer redovisning av fonden.
1268

Wacklin, Henr.
1788, mars
DESSEIN TIL BROBYGGNADER AF
SMÄRRE TRÄN.
Tre förslag med ritningar på hur man kan bygga
broar med betydande sparsamhet av trä och till en
låg kostnad.
1270

Byggnation

Om svavlets nytta vid murarbeten
Henschen, Erasmus
1788, mars.
OM SWAFWELS NYTTA WID
MUR-ARBETEN.
Försök vid Hjälmare Slussverksbyggnad att fästa
järn vid sten med hjälp av svavel.

Husdjur

Berättelse om biskötsel efter Lüneburgska metoden
Mandelgren, Anders
1788, mars
BERÄTTELSE, HURU UNDERTECKNADE,
ÅREN 1779 OCH 1780, IDKAT BI-SKÖTSELN
EFTER LÜNEBURGSKA METHODEN.
Detta året var våren tidig, med aktivitet i kuporna.
Dock inträffade tre veckors nattfrost, som fördärvade ungarna och spred sjukdom i kuporna.
Svärmningen blev sämre än vanligt. Eftersom
det inte finns ljung i närheten, sattes kuporna på en
vagn och fraktades 2 mil bort till en ljunghed.
Även året därpå blev ett dåligt år för biskötseln.
1269
Byggnation

Design till brobyggnader av trä

1271

Odling

Anmärkningar över isbränna
Creutz, Carl Gustaf
1788, mars
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ÖFWER
ISBRÄNNA PÅ ÅKER OCH ÄNG.
Isbränna eller isförkylning skadar den växande
grödan. Har man tillräckligt med folk, kan man
med yxor och spett krossa isen och rädda växten.
1272

Botemedel

Gikt och nytt bruk av jordpäron
Anonym
1788, mars
UPGIFTER.
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Mot gikt intages Balsam Copaivae morgon och Anmärkningar
kväll. Med samma medel botas även skörbjugg.
Från Paris kommer ett nytt rön angående pota- i februari 1788
tis. Kokt och blandad med mandel är det ett medel
1277
att hålla huden mjuk och fin.
1273

Matberedning

Brev om sättet att tillreda ansjovis
Anonym
1788, mars
UTDRAG AF ETT BREF FRÅN MARSEILLE,
RÖRANDE DET DÄRSTÄDES BRUKLIGA
SÄTTET, AT TILREDA ANCHOVIS.
Från Marseille kommer ett recept på hur man tillreder ansjovis. Fisken fångas med fina nät. Man
bryter av huvudet så att inälvorna följer med. Lägges i byttor och över hälls en lag, som kokas av vatten, salt och röd jord, som finns på Spanska kusten.
1274

Orter

Om väderlek och årsväxt i landsorterna
Anonym
1788, mars
OM WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT M M I
LANDSORTERNA.
Härnösand. Dålig sommar och sträng köld under
hösten har fördärvat säden. Även strömmingsfisket har slagit fel.
Västmanland. Dyr föda.
Karlstad. Dyr föda.
Halmstad. Svår köld. Isen ligger fortfarande i
mitten av mars i havsviken. Ingen brist på säd, tack
vare de utmärkta sädesmagasinerna.
1275

Märkliga händelser

Märkliga händelser i naturen
Anonym
1788, mars
MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN.
Falkenberg. 24 februari kändes en jordstöt under
någon minut. Ingen skada.
Öregrund. Svarvaren Eric Björks hustru födde
15 mars 2 barn, 16 februari förra året födde hon 3
barn, 2 april året dessförinnan födde hon 2 barn;
alltså 7 barn på 2 år.
Ljungs socken. En hustru 70 år gammal alltid
känd för sedligt och vackert uppträdande, lade sig
till sängs för 10-12 år sedan och har inte talat med
någon. Lever innesluten i sin sparlakansäng.
Underlig sjukdom.
1276

78

Väder

angående väderleken
Kungörelser

Svar på fråga: Vilka är orsakerna till
missväxt
Nyrén, Carl
1788, april
SWAR PÅ FRÅGA: HVILKA ÄRO DE
ORSAKER (UTOM VÄDERLEKEN) SOM I
ALLMÄNHET MEST BIDRAGA TILL
MISSWÄXT I VÅRT LAND?
Frågan faller i två delar. Beror missväxten på vädret eller andra orsaker. De ger upphov till skilda
missväxter. De som beror av vädret drabbar flera
socknar och områden, de andra enskilda.
Orsakerna är mindre arbetsamhet, okunnighet,
rådande fördomar och brister i allmänna och enskilda författningar. Jag vill tillägga förakt för religionen och gudsfruktan eller försummelse av
bönen samt missbruk.
Svensken är inte mindre arbetsam än andra.
Visst är den late bondens åker sämre, men det gäller ju inte som en allmän regel, att landet skulle
vara mindre arbetsamt. Inte heller är svensken
okunnig. Nya rön som ängsskötsel, cirkulationsbruk, hästkötts ätande bör ske långsamt.
Mycket har redan lärts t.ex. jordblandningar och
dikning som var helt okänt för 100 år sedan.
Det måste medges att bondeståndet är mest benäget att hänga fast vid fördomar och vidskepelse.
Att göra ängen till åker är fördärvligt. Där så skett i
Skåne har aveln försvagats. Det andra missbruket
är svedjandet. Jag fördömer inte svedjandet på orter, där man inte kan göra sig av med skogen på annat sätt. Men att på slättbygden där man behövde
plantera träd, i stället bränna dem, är fel. Svedning
minskar skogen, utödar jorden och förstör ängen.
Den fördärvliga tobaksplanteringen, som tar bort
hälften av städernas jord och dessutom odlas på
landet, är fördärvlig. Tobaksland fordra stark gödning. Skulle denna plantering varit förbjuden, i
stället för uppmuntrad, som under de sista 50 åren,
skulle tillståndet i landet varit ett annat. Om man
haft cirkulationsbruk av hö på de planteringar, där
nu växer tobak, skulle vi klarat brödfödan utan att
behöva köpa utomlands. Tobaks- rökning och
brännvinssupande är svåra ovanor att utrota, liksom talesättet: så gjorde far min före mig.
Med lagar och författningar menar jag inte
landslagarna, utan de enskilda lagarna som husbönder har för sitt tjänstefolk. Lindrigt pris på livsmedel, förtroende, hjälpsamhet, munterhet och
håg för arbetet befordrar den enskildes väl. Många

Böcker
Enedrickat är törstsläckande, muntrande och 1215
nervstärkande. Den botar gikt och de farhågor att Förteckning på Kungl. Patriotiska
det skulle vålla ofruktsamhet, avvisas då det finns
hus som använt drickat och är både friska och Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
barnrika. Skyddar också mot skörbjugg.
1787, juli
1212
Arbetsmetod FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING.
Underrättelse att förtenna kokkärl
Anonym
1216
Väder
1787, juli
Anmärkningar
angående
väderleken
UNDERRÄTTELSE AT FÖRTENNA DE
GUTNA ADOUCERADE OCH SWARFWADE för juni
KOK-KÄRL, SOM NU MERA TILWERKAS
WID HELLEFORS STYCKEBRUK.
1217
Botemedel
1) Grytan rengöres med sand och vatten.
2) Kokkärlet hålles över en eld tills det antager Svar på frågan: Hur landhavre kan
utrotas
en violett färg.
3) Hälles rent engelskt blocktenn och kratsas Kylander, Treudd
runt i grytan. Sedan siktas genom en liten hålslev 1787, aug
salmiak. Undvik röken från salmiaken, som är SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
skadlig för hälsan.
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN: HURU
EN LANDTMAN MED MINSTA KOSTNAD
1213
Nyttiga påfund OCH PÅ KORTASTE TID, KAN MED SÄKERHET GÖRA SIN ÅKERJORD FRI OCH
Att befria bärbuskar från insekter
REN FRÅN DEN BESWÄRLIGA LANDAnonym
HAFREN?
1787, juli
Landhavren är det svåraste ogräset i Sverige. Det
AT BEFRIA BÄR-BUSKAR FRÅN
sprider sig lätt och uttränger och förkväver säden.
HWARJEHANDA INSECTER.
När bladen fallit av tvättas busken med tvålvatten. Dess frön kan ligga i jorden 10-12 år innan de gror.
Behandlingen upprepas nästa vår, när knopparna
kommer.

Växten mognar tidigare än annan säd och sprider sina frön. Det gäller vara försiktig var man tar
1214
Märkliga händelser sitt utsäde ifrån. Ogräset sprids också med hästgödsel från foror och resande.
Märkliga händelser i naturen
Om höstsädet sås för sent och vårsädet för tidigt
Anonym
blir de grödorna svaga och då kan ogräset vinna insteg. Det bästa sättet att bli av med ogräset är att
1787, juli
lägga igen de åkrar som har landhavre. Sedan får
MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.
man ta upp nya åkrar ur ängen.
UTDRAG AF ETT BREF IFRÅN BERGS
I Västergötland kallas landhavren flyghavre elSOCKEN 2 MIL WESTER OM WÄSTERÅS
ler vildhavre.
STAD.
I Byggninga Balken står att den som kastar landDen 24 december syntes ett himlafenomen bestående av en ljusbrygga med stjärnor. Iakttogs bl.a. i havre i annans åker miste äran och böte 50 riksdaler.
Köping.
På ön Ven i Sundet och på en ö i Mälaren trivs
Botemedel
inte möss. Man borde undersöka jorden för att hitta 1218
det ämne som gör att djuren inte trivs. Man bör Sätt att använda bomolja mot
också undersöka de växter som finns där, eftersom
ormbett
växter tar upp ämnen ur jorden. Man kan använda
Ödman, Samuel
växter som motgift mot ormar, som växt på platser
där ormar inte finns. Likaledes borde man kunna 1787, aug
RÄTTA SÄTTET, AT ANWÄNDA BOMOLJA
använda växter mot mössen.
EMOT ORM-BETT.
Ett engelskt par, som födde sig genom att samla in
ormar åt apoteken, blev ibland bitna. En gång då
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försök och nya rön. Man rättar till jordarnas
sammansättning, dikar, rensar från sten, anlägger
stengärdsgårdar och hugger bort skogen runt åkrarna. Det ger luften fritt spelrum och orsakar inte
frost.
Nya gödselämnen prövas, att hacka granris till
strö i fähusen, att ta till vara kärrjord. 15 sjöar och
flera kärr och mossar avtappades och ökade odlingsarealen. Allt under landshövding Örnschölds
ledning.
Det viktiga är att man uppnår en säker skattefrihet.
Förslag på förbättringar.
1) Att frivilligt och tillfrågat folk från Dalarna
och andra trångbodda orter på sex år gör arbeten
som betalas med ortens priser. Efter de sex åren
blir de ägare till 1/4 mantals hemman av den
nyupptagna jorden. Hans änka eller släkt skall ärva
honom.
2) Denna corps skall ledas av ingenjörer och
ekonomer.
3) Skulle arbetet med exempelvis utdikning av
sjöar leda till att någon lider skada eller gör en
vinst skall detta regleras efter noga genomförd
uppskattning av skadan eller vinsten.
4) När utdikningen vore genomförd, skulle marken delas upp och bostäder byggas. Ris och rötter
svedjas och råg sås, så att nybyggaren kan hämta
skörden vid tillträdet.
5) Dessa nybyggare skulle söka sig hustrur från
sin hemort och få hjälp med bosättningen. Det vore
också viktigt att få kvinnfolk från orter där slöjdnäring idkas och där boskapsskötseln nått någon
höjd.
6) Uppodlings-Societeten kan inte befatta sig
med slöjdnäringarna, utan där borde Patriotiska
Sällskapet träda in med en särskild fond, som skulle skaffa råvaror, ge undervisning och hjälpa till
med försäljningen.
7) Hur skatterna efter frihetsåren borde fördelas.
8) Landsvägar till nybyggena skulle med arbetsmanskapet brytas, kyrkor byggas och sedan av nybyggarna underhållas, älvrensningarna skulle
kronan svara för.
9) Man får ej sända fler man till varje ort än att
de kan livnära sig där.
10) Vart efter arbetet blir klart skall lantmätare
göra kartor och beskrivningar av marken. Kostnadsförslag till uppodling följer.
1210

Försök att plantera rabarber
Ehrensvärd. F
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Odling

1787, juli
FÖRSÖK MED PLANTERING AF
RHABARBER.
År 1772 erhöll F. Ehrensvärd av sin salig broder
några rabarberfrön, som denne fått från Sibirien.
De sattes i bänk och planterades ut på god svartmylla.
Efter tre år buro de frö och 1779 fanns 300 plantor. På fjärde året togs ett par upp men det visade
sig att roten var liten och ihålig. Detta kunde bero
på de stora stjälkarna, som bar fröställningarna. De
skars bort och då blev roten större.
Professor Bergi har i sin trädgård likadan rabarber och att det är den äkta finns inget tvivel om.
Den är nyttjad som medicin och förorsakar inte
rev.
Professor Linné rådde att plantera på lerjord, då
blev rötterna mindre men kompaktare och vägde
lika mycket.
1211

Matberedning

Om enträdets nytta
Hedberg, Pehr
1787, juli
OM ENETRÄDETS NYTTA OCH
BRUKBARHET TIL SÄDES-BESPARING, I
SYNNERHET WID INFALLANDE
MISSWÄXT-ÅR.
I nöden är hårda råd bättre än inga råd och nöden
har uppdagat många hjälpmedel, som under andra förhållanden knappt skulle tålas att omtalas.
Därför vågar jag påstå att enebusken som växer
allmänt innehåller ett verkligt näringsämne även
för människor. Jag hyser så höga tankar om den
låga enen, att hon med ringa tillsats av säd förmår
stilla hunger, styrka kroppen, liva livsandar och
befrämja hälsan. Redan 1772 ingav jag till
Patriotiska Sällskapet en avhandling om eneträets
nytta och bruk i synnerhet vid infallande missväxt.
Den så kallade enelagen som brygges på malt
giver mer än dubbelt dricka och då därav kokas
matvälling sparas en god del av mjölet och saltet,
än om det kokas i vatten.
Denna avhandling upptogs väl och publicerades
i Inrikes Tidning, sedan Kungl. Collegium Medicum försäkrat att det icke äventyrar hälsan.
Enebusken så som den växer på marken med
stam, kvist och barr kokas en god stund. Nytt vatten påföres och kokas igen, tills man har tillräckligt till brygden. Sedan sker bryggningen på
vanligt sätt. Att enedrickat är nyttigt visas av att
det äldsta hjonelaget i församlingen i 60 år använt
enelag till dricka och matlagning. De är båda över
90 år, men ännu ej sängliggande.

barmhärtighetsverk är utförda. Prästernas löningssätt är mycket mattande för allmogen och bidrar
till religionsförakt. Redogörs för prästernas lönesättning.
Hemmansklyvningen har ansetts som ett av skälen till försvagat åkerbruk. I norr där det finns
plats, kan man inte påstå att den är överdriven. Slöseri med timmer och för stora hus är en annan orsak. Hållskjutsinrättningen är nästa orsak.
1278

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1788
1279

Kungörelser

Svar på frågan: Om orsakerna till
missväxt
Nyrén, Carl
1788, maj
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN, OM
ORSAKEN TIL MISSWÄXTER?
I Sverige skall farvägar underhållas av den enskilde, vilket leder till bondens vanmakt. I Frankrike
står det allmänna för vägar och broar eller av arrendatorer, som genom vägtullar får sin försörjning.
De hiskliga snöfall, som inträffar här på vintern
mattar allmogen med många dagsverken både för
människor och djur. Sköter bonden inte sin uppgift, blir han lagförd av kronolänsman. På grund av
de höga gärdsgårdarna efter gatorna stannar snön
kvar innanför.
En orsak till lantmannens vanmakt har skyllts på
tjänstehjonsordningen. Här har varit många diskussioner kring detta. En del hävdar att tjänstefolket har odrägliga löner, som ruinerar bonden.
Andra menar att frihet för tjänstefolket vore att föredra. Ingen har dock kunnat finna någon medelväg mellan självsvåld och träldom.
Storskiftet har blivit föremål för många bönders
missnöje.
När författningen om den regala tillverkningen
av brännvin kom, trodde man att en ordentlig besparing både på spannmål och skog skulle märkas.
Dessutom skulle missbruket av brännvin minska.
Ingen av dessa avsikter har infriats. Det finns de,
som anser sig göra en god samhällsinsats genom
att dricka. De som farit till staden för att sälja något, har ofta kommit hem utan penningar, då de supit upp dem.
Skogsbesparingen slog också fel. Runt städerna
är nu skogsparkerna skövlade. Bönderna använde
inte ved utan ris och torv under sina brännvinspannor. Den spannmål man använde var ofta av sämre

kvalitet och uppblandades med enbär, och bär av
olika slag. Högt och ojämnt spannmålspris har medverkat till vanmakten.
De medel, som med minst kostnad kan förekomma missväxten.
Om frihet råder och var man får ha sitt i frid och
ro, kan åtminstone inte missnöje ge orsak till missväxt. Om ändå en oblid väderlek orsakar missväxt
skall sparsamhet från de goda åren hjälpa. Alltså
bör magasin inrättas. Med sparsamhet menar jag,
att vara nöjd med vad landet producerar och inte
falla för flärd och överflöd.
Ett tidigare förslag i Hushållsjournalen att med
kalk utestänga skadedjuren ur magasinen tycks väl
omständligt. Det finns andra sätt, vaxdukar av buldan impregnerade med kopparärg och vax t.ex.
Den största svårigheten med magasin är hur man
skall få pengar till företaget. Föreslås valutasedlar
som en slags lånehandlingar. Redogörelse från olika orter om sättet att komma tillrätta med problemet.
1280

Husdjur

Anmärkningar angående annotationsböcker och instruktionerna vid
stuterier
Creutz, Carl Gustaf
1788, maj
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
ANNOTATIONS-BÖCKER OCH
INSTRUKTIONERNA WID STUTERIERNA
Alla stuterier bör ha noggranna instruktioner och
anteckningar, då det gäller att göra förbättringar av
hästslagen. Det gäller att undvika spontana beblandelser. Det gäller att förstärka de goda egenskaperna hos djuren.
Tjänstgöringsinstruktionen blir ett fullkomligt
reglemente för alla anställda. Hushållsdelen gäller
markerna där djuren skall födas. Viktigt att ha särskilda stall för sjuka hästar. Hästars sjukdomar påminner om människornas och skulle inte inrättningarnas kirurg kunna bota även dessa. Hovslagarens arbete bör inte räknas till läkekonsten.
1281

Husdjur

Stuterier
Creutz, Carl Gustaf
1788, maj
BIHANG TIL SEDNARE INGIFNA
ANMÄRKNINGAR, ANGÅENDE
STUTERIER
Så länge ett hästslag förbättras bör man inte avbryta betäckningen inom denna linje. Vid samgåendet
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skall tiden mellan gångerna vara endast ett par timmar, såvida inte hingsten är medtagen av för
mycket tjänstgöring. Första gången räknas som en
slags preparation. En hingst bör inte ha fler än 8-10
ston. Redan fålar på fyra år kan användas. Vid
samgåendet skall inga störande moment tillåtas.
Inga främmande människor får distrahera. Hingstar skall helst vattnas med rinnande vatten.
I fält är hingsten starkast, sedan stoet och sist
vallacken. Det är inte nödvändigt att se hästens ålder på tänderna, det finns andra sätt.
Det Kungl. Stuteriet i Kungsör och Strömsholm
kan tävla med främmande inrättningar.

DET LÄTTASTE OCH FÖR ALLMOGEN
MINST KOSTSAMMA SÄTT.
Upsatt af Peter Lagerholm.
(Omfattande skildring, 48 trycksidor, här i starkt
sammandrag,)

Okunnighet, mindre arbetsamhet och rådande fördomar torde vara de betydande orsakerna. Okunnighet om hur väder påverkar växten. Såningstid,
kvalitet på utsäde, torkning är viktiga orsaker.
Överflöd i byggnader, kläder, ståt, delikat smak
för mat måste undvikas. ALL MISSVÄXT
BÖRJAR I TRÄDESGÄRDET! Det gäller att rätt
förstå väderleken och inrätta sitt arbete därefter.
Göra noggranna observationer över väderleken
1282
Orter
år från år. Dock bör man alltid börja och sluta sina
Om väderlek, årsväxt och varupriser göromål under bön. Tung jord bör omröras tidigt,
medan lösare jordar kan ligga längre. Vid torka
i landsorterna
skall man inte omröra jorden. Säden skall avtagas i
Anonym
rätt tid.
1788, maj
Rågen blomstrar på fjorton dagar, matas på fjorOM WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
ton dagar och mognar på fjorton dagar. BeskrivWARUPRISER I LANDSORTERNA
ning av ett sätt att torka säden, genom att sätta upp
Halmstad. Den 15 mars bröt isen upp i havsviken.
den i hattnekar, som är så effektiva att rior och torDen 2 april sköljde Nissaströmmen och drog med
klador är överflödiga.
sig en bro. Den 11 april låg fartyg och väntade på
Att på våren lufta och sola sitt utsäde samt att
tjänlig vind.
kalka vetet. Att noga rensa bort alla ofrön (ogräs),
Falkenberg. Fin vår.
vilket en gammal gumma, som inte duger något
till, kan göra. Att så dåliga korn är ej tillrådligt.
1283
Väder
Den säden kan under goda år ges till kreaturen.
Anmärkningar angående väderleken Under missväxtsår är den ursållningen även bättre
för folket än dravel.
för april 1788
Avsluta sådden innan nedan. Man skall aldrig så
1284
Kungörelser då månen inte syns.
Odling av rovor kan förbättra hushållningen unSvar på Kungl. Patriotiska Sällskader missväxtsår. Används mosade tillsammans
pets fråga: Orsaker till missväxt
med något mjöl till brödbak.
Lagerholm, Peter
1285
Väder
1788, juni
SWAR PÅ FÖLJANDE KONGL.
Angående väderleken i maj 1788
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS I INRIKES
TIDNINGARNE N:O 37 D. 11 MAIJ 1786
1286
Kungörelser
UTSATTA FRÅGA: HWILKA ÄRO DE
Svar
på
frågan:
Om
orsaken
till
ORSAKER (UTOM WÄDERLEK) SOM I
missväxt
ALLMÄNHET MÄST BIDRAGA TIL
Lagerholm, Peter
MISSWÄXTER I VÅRT LAND? BÖRA DE
UPSÖKAS, ANTINGEN UTI LANDT1788, juli
MANNENS MINDRE ARBETSAMHET OCH
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
OKUNNIGHET, ELLER UTI RÅDANDE
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN, OM
FÖRDOMAR, ELLER UTI BRISTER,
ORSAKEN TIL MISSVÄXT
HWILKA UTI ALLMÄNNA OCH ENSKILDA Snö som faller utan att jorden är tillfrusen skadar
FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA
roten på säden och orsakar missväxt. När snön falUPLETAS? HWARJEMTE ÖNSKAS, AT DE
lit, sprider jag ut löv över åkern och låter får tramMEDEL OCH UTWÄGAR UPGIFWAS, SOM
pa medan de äter. Sedan körs en snöplog och
KUNNA FÖREKOMMA MISSWÄXTER PÅ
packar resten. När snön smälter är det viktigt att
hålla dikena öppna. Ligger snön kvar i drivor på
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1206

Odling

Om mangelroten
Anonym
1787, juni
OM MANGEL-ROTEN.
Till kännedom har professor Retzius fått ett parti
Flandriska betor till provodling. Han har redan
provodlat mangelroten Beta Altissima, som är nyttig till föda och foder. Frö sås i plantlavar och när
roten är 5-6 tum lång och med en gåspennas tjocklek sättes de ut. En inövad trädgårdsdräng bör sätta
1800-2000 plantor per dag. När bladen är 1/2 aln
avskäres de invid roten till boskapsfoder. Hjärtbladen och topparna lämnas orörda.
1207

Belöningar

Utsatta hedersbelöningar

Att lägga valv under
terrasser - Nr 1203
1204

Arbetsmetod

Att sätta appretur på svenska tyger
Hoving, Nordberg
1787, juni
AT SÄTTA EN PÅLITLIG APPRETURE PÅ
SWENSKA TYGER, SÅ GOD SOM DEN
ENGELSKA.
Tyget skall vara svett och färgat svart. Sedan kokas det i svinister och sköljes.
Lägges mellan presspapper i pressen (kallas
konrojas).
En utförlig beskrivning på det engelska sättet.
1205

Odling

Brev rörande försök i lanthushållningen
Anonym
1787, juni
BREF RÖRANDE ÅTSKILLIGA FÖRSÖK I
LANDTHUSHÅLLNINGEN.
En obekant person redovisar experiment med olika
sädeslag. Han har fått några få korn av olika sorter
av sekreteraren i Stockholm. Han ber också honom
skaffa Linnae-höfrö. Luzern som han odlat med
framgång i Skåne, går icke här i Ed.

Patriotiska Sällskapet
1787, juni
UTSATTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
10 dukater specie i belöning åt den som uppgiver
“den bästa och lättaste och på egen förfarenhet
grundade metoden till simningskonstens lärande
för rikets ungdom”.
10 dukater specie “vilka äro de bästa medel, befordra matnyttiga vilda djurs tillväxt och förkovran; och gives ännu några hittills icke beskrivne
samt beprövade medel, att utrota odjuren”
1208

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för maj 1787
1209

Hushållning

Angående lantkulturen
Anonym
1787, juli
ANGÅENDE LANDS-CULTUREN.
Lantbrukets vanmakt märks på att allmogens barn
lockas till städerna. De pojkar som blir utan arbete
där flyttar ofta utomlands till förlust för Sverige.
Dels saknas binäringar som skulle ge sysselsättning året om, dels stora utlagor, dels okunnighet
om jordens rätta skötsel, samt osäkerhet om ägande och nyttjanderätten.
Beskrivning över de i Norrland utförda skiften,
som så småningom ledde till jordbrukets förbättring och övertygade allmogen om att ingen ränta
skulle betalas för uppodlingar. Torp och backstugor anlades i myckenhet och obrukade områden lades under vård. Även om det är svårt att övervinna
förfädernas olämpliga sätt att sköta jorden, görs
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HURU FRUSEN FRUKT BÖR HANDTERAS
Frusen frukt, potatis och rovor skall behandlas på
samma sätt, som när en människa förfrusit någon
lem. Läggas i snö eller kallt vatten och aldrig i
varmt rum. Efter 4 timmar avtorkas de och lägges i
rum, där de inte kan frysa på nytt. De håller sig nu
och har sin fina smak.
1348

Folkmängd

Anteckningar om befolkningsantalet
Anonym
1789, april
ANTEKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMERN
I Norrköping föddes flera än som dog. Detsamma
gällde Lund. I Göteborg föddes 510 barn och dog
648 personer. I Vänersborg dog 11 av hetsig feber,
32 av kopporna, 6 av ålderdomssvaghet, nästan
dubbelt så många dog, som föddes. I Borås bor
2000 personer.
1349

Orter

Anteckningar angående väderleken i
landsorterna
Anonym
1789, april
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEKEN I LANDSORTERNA
Bohus län har haft stark kyla sedan början av november. Strömmar, som sällan fryser, ligger redan.
I Hjo föll första snön 17 oktober. I december
lade sig Vättern i vikarna. December blev mycket
kall. Den 19 januari kom en stark storm. Vättern
fick remnor i isen, som var en halv aln tjocka. Om
detta berodde på stormen eller på någon underjordisk våldsamhet kan inte sägas.
1350

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1789
1351

Kungörelser

Svar på frågan: Medel att befordra
matnyttiga vilda djur och utrota
odjur
Ödman, Samuel
1789, maj
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS UTSATTA PRIS-FRÅGA: HWILKE
ÄRO DE MEDEL AT BEFORDRA MATNYTTIGE WILDA DJURS TILLWÄXT OCH
FÖRKOFRAN, OCH GIFWAS ÄNNU NÅGRE
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HITTILS ICKE BESKRIFNE SAMT
BEPRÖVADE MEDEL, AT UTROTA
DJUREN.
(forts.)
Att tämja vilda djur till hemavel är ingen fördel,
utan det gäller att dra nytta av villebrådet och bidraga till dess förkovran.
Älgar finns ganska sällan i de södra landskapen,
undantagandes Södermanland och Värmdö. Hjortar kunna inte räknas för inhemskt villebråd.
Rådjur fälls sällan norr om Småland. Räknas
som sällsynta.
Harar finns gott om i hela Sverige.
Tjädrar och orrar finns mer eller mindre i alla
skogar.
Järpar, Norrlands rikedom och läckerhet, utbreder sin ända till Småland.
Rapphöns går inte norr om Uppland och anses
utdöda utom i Skåne.
I skärgården finns gott om sjöfågel.
Morkullor är de enda som skjuts. I mossarna
finns beckasiner, horsgökar och myrpyttor. För att
djuren skall trivas fordra de tillhåll, födoämnen
och ostörd parning.
Det gäller att spara dräktiga honor. Men i Sverige till skillnad från Tyskland bryr man sig ej om att
skydda honorna. Det behövs inte lika många hanar
som honor eftersom de leva i månggifte. Dock bör
viss försiktighet råda, så att tjäderhonorna inte behöver anlita orrtuppar. Då får man dessa rackelhanar.
Viktigt att freda djuren under deras parningstid
och låta ungarna växa upp till matnyttig ålder.
Aldrig plundra bon på ägg.
T.o.m. negern i Angola är förståndigare, som
inte ens äter äggen av hemfågeln. Han säger, väntar jag några veckor har jag en kyckling.
Tyvärr drivs befolkningen av några inrotade
regler: 1) Skjuter inte jag, skjuter min granne. 2)
En fågel i handen är bättre än tio i skogen. 3) Jag
behöver inte göra något för framtiden, framtiden
gör inget för mig.
Våra jaktlagar är dock stränga. En dräng som
skjutit en hjort i Ombergs djurgård blev dömd att
mista livet. Han benådades av kung Fredrich till
livstids fängelse. Man kan med mindre äventyr
dräpa en människa än en älg i vissa fall.
Jakt sker på vissa tider och det finns ett stort
antal jaktbetjänter som håller uppsyn.
Det är onekligen så att vilddjuren minskar de
matnyttiga djuren. I och med krutets uppfinning
har man den ginaste vägen att utrota djur och
människor.
Se på sobeln i Sibirien, björnen i Kamschatka,
havsuttrarna på Aleutiska öarna, lejonen i Syrien,

våren, låter jag köra med oxar så att skorpan bräcks
och sedan låter jag karlar skyffla ut snön på de bara
ställena. Det är viktigt att så i rätt tid och att rätta
sig efter väderleken. Jag för noggranna anteckningar på väderleken och hur den påverkar åkrarnas olika jordarter.

de dem vid arbete, skulle man nå samma resultat
som med barnhusbarnen i städerna.
Detta förslag skulle väl av en del anses som träldom, men jag kan inte tänka mig värre än att frysa
och svälta, som barnen nu gör.
1290

1287

Byggnation

Beskrivning på en riebyggnad
Weckström, Wetterstedt
1788, juli
BESKRIFNING PÅ EN RIE-BYGGNAD
Ritning och beskrivning av en ria, som av Patriotiska Sällskapet bedömdes vara värd skådepenning
i guld av 5 dukaters vikt.
Tillägg angående förenämnda riebyggnad och
tabell över hur mycket virke det går åt.
1288

Byggnation

Uppgift om minst kostsamma och
mest varaktiga tak
Gedda, Dan G
1788, juli
UPGIFT OM MINST KOSTSAMMA OCH
MEST WARAKTIGA TAK
Det bästa är platt tegel, som är avpassat för taket.
Tegelbruken gör dessa tegel efter modell. Dessa
tak passar både i städerna och på landet, även till
ladugårdar för dem som så kan. De läggs på tjärade
furuspån, vilka håller minst 20 år. Använder man
ekspån måste de rödfärgas vart tredje år.
1289

Nyttiga påfund

Anledning till tiggeriets avhjälpande
på landet
Geijer, Carl Fredric
1788, juli
ANLEDNING TIL TIGGERIERS
AFHJELPANDE PÅ LANDET
När man läst prisfrågan, hur Göteborg kommit tillrätta med tiggeriet, måste man tänka på tiggeriet på
landsbygden. Detta är mycket utbrett och där måste man ofta härbärgera tiggare under natten, vilket
kan medföra smittsamma sjukdomar.
Den förordningen att tiggande skall stanna inom
sin socken efterlevs inte. Så länge spannmålspriserna och därmed andra priser är så varierande vill
ingen förlagsman handla med spinning och garntillverkning. Detta skulle annars vara ett sätt att
försörja de fattiga. De unga lär sig på detta sättet att
tigga istället för att arbeta. Om några premier lämnades till den, som tar hand om dessa barn och van-

Hushållning

Gagnande författningar i hushållningen
Anonym
1788, juli
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I
HUSHÅLLNINGEN
Det förekommer missbruk med de premier, som
betalas för calcinerad pottaska. Följande säkerhetsmått förordnas: att den som handlar med pottaska, skall uppge tillverkaren, han skall under livlig ed ange kvantitet och kvalitet, att premierna
inte utbetalas med mer än 40 skilling lispundet, att
vanliga import och exportbevis företes.
5% av exportvärdet för läder som säljs utomlands, skall exportören betala.
1291

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1788, juli
BERÖMLIGE GERNINGAR
Den 9 februari brann Ulricehamns nya rådhus,
jämte flera andra byggnader. Redovisas för understödet.
En skeppare vid namn Slottsberg led skeppsbrott utanför Marstrand. Besättningen försökte
rädda sig i skeppsbåten, men kaptenen, styrmannen och en timmerman vägrade. Kapten Hjerta
bärgade dem med fara för livet. Med hjälp av ett
rep lyckas han nå två av de nödställda. Den sista
räddas av 7 amerikanska sjömän. De fick var sin
silversked som erkänsla för sitt stora mod.
1292

Kungörelser

Utdrag ur protokoll vid Medicinska
fakultetens sammanträde den
9 december 1787
Beckfriis, Joachim
1788, juli
UTDRAG UR PROTOKOLLET, HÅLLET WID
MEDICINSKA FACULTETENS I UPSALA
SAMMANTRÄDE, DEN 19 DEC 1787
Upplästes de dispositioner Casten Rönnow gjort
av sin kvarlåtenskap bl.a. 4000 dukater till Medi-
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Beskrivning på en rie-byggnad - Nr 1287
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HWILKE ÄRO DE BÄSTE MEDEL AT
BEFORDRA MATNYTTIGE WILDA DJURS
TILLWÄXT OCH FÖRKOFRAN, OCH
GIFWAS ÄNNU NÅGRE HITTILS ICKE
BESKRIFNE SAMT BEPRÖFWADE MEDEL,
AT UTROTA ODJUREN
Svenska matnyttiga villebråd är i avtagande. Deras
förkovran och tillväxt är viktig. Flera förslag finns
att man borde bruka vilda djur till hemavel. Jag
tvivlar på fördelarna. Tre bevis måste till: att vilda
djurs tämjande till hemavel motsvarar kostnaden,
att det bidrar till deras förkovran och att vilddjuren
minskas och utrotas. Jag kan inte finna något
svenskt vilt djur, som det skulle löna sig att tämja.
Björnen skulle kunna tämjas, om man tog honom ung, men knappast till någon nytta. Det har
föreslagits att ha honom till vallhjon.
Grävsvin motsvarar inte i vikt tamsvinen och får
färre ungar. Deras skinn är inte av något värde.
Den som fann ett medel att utrota vargen gjorde
större nytta än som i Värmland berättas, att någon
har en varg som vallhjon.
Varglon parar sig inte i fångenskap och dess päls
är inte värd att man föder dem.
Räven går att tämja, men avlägger aldrig sin trolöshet. Skulle vid kusterna kunna födas med fiskrens och om de fick leva ganska fritt ge hyggliga
skinn.
Uttern är lätt att tämja. Den tar fisken och behåller bara huvudet och stjärten, om den lärs till det.
Dock är tveksamt om den fortplantar sig i fångenskap. Risken är att fiskdammar och stränder skulle
bli utfiskade av tama uttrar.
Mårdar, illrar och hermeliner skulle få sämre
skinn om de hölls i fångenskap.
Bävern är frihetsälskande och skulle bli svår att
hålla fången. Amerikaner äter deras kött och särskilt svansen, som är helt av fett. Den räknas som
en läckerhet.
Harar, hemfödda, kan aldrig i smaken jämföras
med de vilda.
Kaniner finns inte vilda i Sverige, möjligen i
Blekinge. Trots deras avelssamhet är de inte lönsamma i fångenskap.
Hjortar, dovhjortar och råbockar måste födas
under vintern i Konungens parker. De kan vara
nöjsamma för jakt men ger ingen vinst.
Renen kan föda sig på renmossa, men är otänkbar söder om Gävle.
Älgen är med sin styrka mest lämplig att tämjas.
Men kostnaden att uppföda kalven, älgens egensinne att gå dit den vill, dess ilska under brunsten
och svårighet att gå på ishala vägar, gör att man
tvekar till den nyttan.
Istället för att tämja vilda djur, borde man anstränga sig att förkovra de tama kreaturen. Det är

bättre att ha få små kor, som ofta mjölkar utmärkt,
än att ha stora och många som är dyra i foder. Får,
som livnär sig på löv, är lönsamma. Geten borde
förökas och gärna hållas på alla öar i vår stora skärgård, där de kunna livnära sig av löv.
Av fåglar som skulle kunna hållas som hemfåglar är simmande fåglar som gås och anka lämpliga.
Falkar och snäppor går inte. De måste ha sin frihet.
Vildgässen fortplantar sig dåligt i fångenskap. Ejder, änder, lom, mås, tärna eller alfågel är inte heller lämpliga.
Tjädrar och orrar i bur lägger ägg, men honan
vårdar inte ungarna. Järpen är beroende av insekter. Ripa och vaktel är avpassade för sitt frihetsliv.
Duvor skulle kunna vara lönsamma. Men istället
för att anstränga sig med dessa viltfåglars fångande borde man inplantera fiskyngel i vattendragen.
1345

Växter

Om fördelaktigaste sättet att borttaga
förfrusna grenar på fruktträd
Hedwig (översättn.)
1789, april
OM FÖRDELAKTIGASTE SÄTTET, AT
BORTTAGA FÖRFRUSNA GRENAR PÅ
FRUCKT-TRÄD
Det är allom bekant att ett sår på barken av ett träd
skall täckas och växa till en ärrbildning. Trädens
bark, hinnor, bast och trä är som djurens hud, kött
och ben. Basten för safterna genom trädet. Grenar
som frusit drabbas av kallbrand. När man skär en
gren görs detta tvärt av och såret betäcks med trädvax. Man borde spara så mycket bark att det räckte
att täcka såret. Så gör läkare när de amputerar en
kroppsdel. Huden dras över såret. Man bör skära
bort de frusna grenarna på våren och lämna ett
stycke från stammen.
1346

Nyttiga påfund

Sågspåns nytta att öka gödseln
Anonym
1789, april
SÅGSPÅNS NYTTA AT ÖKA GJÖDSELN
En omtänksam lantman lät föra sågspån från sågkvarnen till ladugården. Han lade sågspån under
djuren och bytte varje dag. De av spillning och urin
indränkta sågspånen blev utmärkt gödsel.
1347

Nyttiga påfund

Hur frusen frukt bör hanteras
Anonym
1789, april
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Svar på frågan: Vilken är det bästa,
lättaste och på egen erfarenhet grundade simningskonstens lärande för
rikets ungdom

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Om Dal-kärran - Nr 1339
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMERN
Åbo har 8351 innevånare. Falun har 2907 innevånare. I Stockholm föddes 89 äkta och 25 oäkta
barn. 168 personer dog.
1341

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet

Genom vilken författning eller genom vilka medel
skulle lantmannen i Sverige säkrast och snarast
kunna förmås, i sådan mån utvidga och förbättra
sin Ladugård eller Boskapsskötsel, att den samma
komme i full jämvikt med Åkerbruket, därmed
bleve ansedd för lika lönande, och således i verk
och gärning allmänt erkänd för vad den är och vara
bör, nämligen grundnäringen i vårt land?
Belöningen är 60 riksdaler specie eller en guldmedalj.

Patriotiska Sällskapet
1789, mars
1343
Väder
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
Anmärkningar angående väderleken
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, trädplantering, stenbyggnad, sten- för februari 1789
gärdsgård, biskötsel, trogen tjänst och berömliga
gärningar har utdelats belöningar.
1344
Kungörelser
1342
Kungörelser Svar på prisfråga: Vilka är de bästa

Fråga till besvarande av belöning
Patriotiska Sällskapet
1789, mars
FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT
BELÖNING
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medel att befordra matnyttiga vilda
djurs tillväxt och medel att utrota
odjuren
Ödman, Samuel
1789, april
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS UTSATTA PRIS-FRÅGA:

Ugn till Rian - Nr 1287
cinska Fakulteten i Uppsala. Räntan bör utdelas till
den studeranden som förfärdigat det bästa anatomiska preparatet.
1293

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i orterna
Anonym
1788, juli
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK,
ÅRSWÄXT M M I LANDSORTERNA
På grund av mycket regn var det allmän missväxt i
fjällen. Bären hann inte mogna. I mannaminne har
det inte varit så illa. Renen mådde dock väl. Dock
har de minskat i antal på grund av varg och sjukdomar och att marken varit istäckt.
Lidköping hade mycket snö och försenad vårsådd.
1294
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1788
1295

Kungörelser

Nordensköld, Aug.
1788, aug
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UTSATTA FRÅGA: HVILKEN
ÄR DEN BÄSTA, LÄTTASTE OCH PÅ EGEN
ERFARENHET GRUNDADE METHODE, TIL
SIMNINGS-KONSTENS LÄRANDE FÖR
RIKETS UNGDOM?
Jag svarar inte på frågan på grund av de 10 dukaterna, utan för att göra Sällskapet ett nöje, då jag
mycket värdesätter dess arbete. Jag är övad simmare och har aldrig träffat någon, som varit bättre
övad i denna konst.
Simningskonsten består i driftighet och övning.
Man kan redan som 4-5-åring börja simma. Barn
flyter bättre än gamla och kvinnor flyter bättre än
män. Man bör om man är oövad vara på ett långgrunt ställe. Det är hälsosammare i saltvatten, då
insjövatten svider i ögonen. När vattnet nått knähöjd, skall man plaska vatten på huvudet, annars
får man svindel. Man skall inte simma efter en
måltid. Man får nämligen sendrag, om man går
varm av mat och dryck i vattnet.
Konsten för en begynnare är att kunna flyta och
inte vara rädd. Man börjar med hjälpmedel t.ex.
blåsor, tomma buteljer, sävknippor, korktröjor eller bäst en sågbräda med rundade hörn. Man bör
lära sig att ha huvudet under vattnet. Dessa övningar får man aldrig göra ensam. Sedan övar man
att utan hjälpmedel kasta sig i vattnet och hastigt
slå med händerna. Snart upptäcker man, att man
kan simma.
För att kunna simma långt vänjer man sig att
draga med händerna och stöta på med fötterna. Det
räcker att använda en hand och en fot ömsom. Man
tränar sedan längre och längre sträckor och lär att
vila på vattnet. Det gäller att lära sig att dyka t.ex.
från en båt, utan att slå i magen. En övning i detta
är att kasta i en röd tegelflisa och hoppa i efter den
innan den nått botten.
Det är lättare och mindre påkostande att simma
på rygg. Dessutom går det fortare. Att kunna stå
under vattnet är nästa övning. Men man bör inte
dyka längre än 3-4 alnar då blodkärlen pressas
ihop på stort djup och man riskerar blodstörtning.
Man bör öva att hålla andan. Pärlfiskare är experter på detta.
Ingen starkare och hälsosammare kroppsövning
ges än simning, men man bör iakttaga försiktighet
och simma i sällskap med någon eller följas av båt.
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Sällskapet förtjänar tack, som rekommenderar fö- varmt vatten och sand, sköljas med enrislag och
rent vatten. Man slår kallt vatten i bunken och får
räldrar att lära barnen simma.
mer grädde ju mer vatten man tar. Efter 2-4 dagar
1296
Djur beroende av vädret skummas grädden och nu skall
den kärnas med en gång. Kärnan får inte ställas på
Om insekter som skada säden och
ugnen, då blir smöret kärnsurt och spräckligt. När
sädesväxten
kärningen är klar tvättas smöret flera gånger med
Bjerkander, Clas
rent vatten. Smöret skall stå kallt några timmar in1788, aug
nan det saltas. Vinter och sommarsmör får inte
OM INSEKTER, SOM SKADA SÄDEN OCH
blandas.
SÄDESWÄXTEN
Den bästa kärnan kommer från England. Jag
Orsaken till missväxt beror ibland på skadedjur.
skulle vilja göra en ritning av den, men då jag vet,
Phalaena Tritici är en mask som går på vetet. att landssnickaren inte skulle förstå den eller göra
Genom att förstöra dem då säden körs in förmins- ett omsorgsfullt arbete, skulle det bara leda till
kas de.
missnöje. Jag skänker därför 2 kärnor till varje
Elater Segetis är den skadligaste insektsmasken. socken i Uleåborgs län.
Den går på all slags säd och äter upp hälften. Jag
låter barn följa efter plogen och samla dessa mas- 1298
Matberedning
kar i en glasflaska.
Om kaffe av cikoriarötter
Musca Secalis går på råg. Den som inte känner Landby, Christian
hans arbete ser honom inte utan skyller på vädret.
Något botemedel är svårt att finna. Linné klagade 1788, aug
1750 över att rotmasken var rågens värsta fiende. OM CAFFÉ AF CICHORII-RÖTTER
Phalaena Conspicillaris, rågbroddsmask, gör Plågad av sjukdomar, särskilt gulsot, har jag blivit
botad med cikoria. Jag blandade rötterna med kafstor skada även på kålplantor.
Phalaena Secalis går att plocka när den är stor. fe. Även min hustru och döttrar, som under 12 år
klagat över tandvärk, huvudvärk och ständiga flusDen bor och äter i de grövsta stråna.
Limax Agrestis ger rost på stjälken och bladen. sar, har blivit botade.
Cikoria och endivrötter är av samma natur. De
Det ligger som ett rött pulver. Det är råg som anväxa vilda men kan uppdragas med frö. De vilda
grips.
Musca Frit ger sig på kornet. Var flugan finns skall man se om de är svarta inuti, då de skall kastas. Fröna sås som vanligt i trädgårdssängar. Rötom vintern vet man inte.
Musca Avene går på havren och förorsakar slö- terna är långa och blommorna blå. Rötterna grävs
upp, tvättas och torkas, så att de gå genom kaffehavre.
Phalaena Pisi, Phalaena Exsoleta och Curculio kvarnen. De bränns som kaffebönor och kokas och
Pisi går på ärterna. Bladlössen äter upp ärthalmen klaras. Med socker och grädde får man en dryck,
som smakar bättre än utländskt kaffe. Har man
helt.
huvudvärk tar man de gröna bladen och pressar ut
1297
Matberedning saften i ett linnekläde och lägger på huvudet. Odlingarna bör skyddas mot svinen.
Undervisning att försiktigt hantera
A. Joh. Hagström vittnar att dessa rötter går att
mjölken och skickligt tillreda smör
använda som kaffe.
Fellman, Jacob
1299
Botemedel
1788, aug
WÄLMENT UNDERWISNING OCH
Medel mot förgiftning
UPMUNTRAN, AT FÖRSICKTIGT
Anonym
HANDTERA MJÖLKEN, OCH SKICKLIGEN
1788, aug
TILREDA SMÖRET; TIL WIDARE
MEDEL MOT FÖRGIFT
EFTERTANKE OCH FÖRSÖK
Arsenik och sublimat är giftigt, rent av dödande.
Redogörelser för smörpriser och smörets godhet Om någon intaget detta gäller en kraftig och snar
på andra platser. Man anser att i Finland är betet hjälp. Tjock såpa kokt i 4 delar vatten och om så
magert och ger sämre smör. Det beror dock på sät- finns sockrad, lavemang av olja, smör, ägg, grädde
tet i tillredningen, om vi skall producera smör av insveper giftet och försvagar det, liksom gröt och
hög kvalitet.
choklad.
Mjölken skall förvaras i låga kärl av gran eller
asp. Dessa kärl skall hållas rena. Tvättas med
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1789, febr
OM SPANSKA KYRFWILENS
ANWÄNDANDE TIL FÖDA FÖR
MJÖLK-KOR M M
Spanska Kyrfwilen (körveln) inplanterades av
mina förfäder omkring 1640. Genom mullvadarnas anläggande av sina vinterförråd, har de spritt
sig över hela trädgården. Min envisa hushållerska
ville inte inse fördelen med att ge korna körvel. Jag
förbjöd henne att ge den till korna och vad hände.
Den försvann och korna blev feta och mjölkstinna.
Husmamsellen hävdade dock att det berodde på
annat.
1337

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1798
1338

Kungörelser

Undersökning om svenska åkerbruket är i tilltagande eller avtagande:
Om väderleken är ensam orsak till
missväxten
Blix
1789, mars
UNDERSÖKNING OM SWENSKA
ÅKERBRUKET; OM DET ÄR I TILTAGANDE ELLER AFTAGANDE:
OM WÄDERLEKEN ÄR ENSAM ORDSAK
TIL WÅRA MISSWÄXTER; ELLER OM
ANDRA ORDSAKER MEDWERKA
Vårt lands åkerbruk måste ha stått högt tidigare. I
Johan III:s tid hade Sverige 3 millioner innevånare
utom de som bodde i Skåne, Halland och Blekinge.
Vi utskeppade till andra länder säd och 80000 oxar
varje år. Men krig och misshushållning i handeln
har gjort att vi inte längre klarar oss utan sädimport. Det beror inte på större vällevnad eller att
kronobrännerierna tar säden. Frosseriet var mycket större tidigare. Jag tror att vår sädesbrist beror på
att adel och ståndspersoner upparbetar sina gårdar
till förfång för bönderna. Redogörs hur jorden fördelas och hur skatterna sätts. Jag vill inte tadla
skattebönderna, utan visa att det inte går att hushålla bättre under de omständigheter som ges.
Visst orsakar vädret missväxt, men den vanmäktige lantmannen dras med en ständig missväxt. Tidigare kunde en bonde ha raska drängar, föda
fullvuxna söner hemma och ha torpare på utmarken. Nu delar ända upp till 32 åbor samma jord.
Karl XII:s krigsutskrivningar gjorde att mycket av
den gamla åkerbruksmetoden gick förlorad. Jorden sköttes ju av gamla orkeslösa gubbar och gummor. När krigarna kom tillbaka medförde de ofta

förakt för bondesysslor. Visserligen heter det: att
man arbetar med fördubblad iver på egen jord.
Men det var ju sällan egen jord det handlade om
för skattebönderna. Borgenärerna lurade. Man
hade dåligt utsäde, svaga dragare och håglöshet på
grund av stora skulder. Början till allmogens elände var när man införde gäldbunden ägorätt till en
jord de borde äga ändå. Vid arv är sällan arvet
skuldfritt. Bondeskuld är alltid svårare att gälda än
andra lån. De lånar av andra bönder, som förutom
att vilja ha ränta och avbetalning också vill ha några volmar hö, en kalv och några stockar ur skogen.
Det finns ingenstans så stora procentare som bönder. Förordningen om hemmansklyvningen ger
folkökning. Men kan det ökta folket livnära sig?
Man borde inte klyva efter hemmanstal, utan varje
hushåll skulle tilldelas så mycket jord att de kunde
försörja sig. Stark reaktion mot förordningar, som
behandlar klyvningar och arvsrätt.
Enligt tabellverket finns 2.800000 personer i
landet. De behöver 2 tunnor råg till bröd och gröt,
1 tunna korn till dricka, 1 tunna dessutom, 1/8 tunna ärter, 1/8 tunna vete. Man kan mena att många
dricka vatten, så en besparing kan göras. Samtidigt
finns ännu fler brännvinssupare än vattendrickare,
så summan blir stående.
All erfarenhet visar, att inga andra länder kan
sälja säd, än de som har sammanhängande och stora egendomar. Alltså borde hushållningen på
adelns och ståndspersoners gods och gårdar ökas.
1339

Redskap

Om dalkärran
Forseman, J
1789, mars
OM DAL-KÄRRAN
Alla uppmuntringar till uppodling faller om man
inte rår på stenen. Drängen Olof Birgerssons stenvagn beskriven i Vetenskapsakademiens Handlingar vann sådant förtroende, att man snart trodde,
att ingen sten skulle ligga kvar till hinders. Den var
dock tung och kostsam att tillverka. Slutet blev att
stenarna ligger kvar.
Får jag nu föreslå ett annat redskap, nyttjat av
dalkarlarna, så enkelt att vilken klåpare som helst
med ringa kostnad, kan göra det. Kärran duger att
flytta annat, t.ex. träd eller tvätterskans bykså. Ritning av kärran.
1340

Folkmängd

Anteckningar angående folknumren
Anonym
1789, mars
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NÅGRE FÖRSÖK, ANGÅENDE JORDENS
HÄFDANDE, OCH HWAD DÄRMED
GEMENSKAP HAFWER
Om tjänlig utmarks uppodling till äng. Skogsmark
med mycket gräsväxt är lämplig och minst kostsam att odla. Under vintern kan man med virke
från platsen inhägna området. Sedan bör området
dikas och träd och buskar rensas bort. Därefter
bränner man, men hela tiden med släckningsvatten
inom räckhåll, om elden skulle gå på djupet.
1332

Växter

Försök att toppa och beskära linväxt

hösten och man bör också hinna med diken. På
våren harvas och sås.
Matjorden består av ruttnande växtdelar och har
stor växtkraft. En klok lantman försöker att föröka
matjorden. I oländig mark och i dälder uppkastas
jorden om sommaren i högar. När det frusit på hösten körs de med kälke till de ställen på huvudåkern,
där det bäst behövs. Man skall lägga igen gammal
åker, som har dålig jord.
Ett djupt dike, som skall bestå, bör vara 3 gånger
så brett upptill som nedtill. Nya diken görs grundare, men vartefter de rensas blir de djupare. De flesta diken kan göras så grunda, att man utan
svårighet tar sig över dem utan kostsamma broar
eller trummor.

Anonym
1789, jan
FÖRSÖK AT TOPPA OCH BESKÄRA
1335
Växter
LIN-WÄXT
För att få linet att skjuta fler stänglar kan man top- Om nyttan av Lichen Islandicus eller
pa det. Härvid får man dubbelt med frö till olja, hedmossa till föda och uppehälle, i
starkare linskörd med bättre kvalitet. Linet lägger synnerhet vid missväxtår
sig inte vid regn. Toppningen skall ske nära jorden. Liljeblad, Sam.
Toppning rekommenderas även för andra växter
1789, febr
t.ex. hirs.
OM NYTTAN AF LICHEN ISLANDICUS,
1333
Väder ELLER HEDEMOSSA, TIL FÖDA OCH
UPPEHÄLLE, I SYNNERHET WID
Anmärkningar angående väderleken MISSWÄXT-ÅR
Under min resa i Norrland betjänade jag och mina
för december 1788
reskamrater oss av hedmossa till föda. Jag ger här
1334
Odling ett utdrag ur min Resejournal. Den 8 juni var vi i
norra Ångermanland, där missväxten var allmän.
Några försök angående jordens
Folket försökte på alla sätt att livnära sig. Innan jag
hävdande
lämnat Uppsala hade jag försvarat en akademisk
Lundberg, Fredric
avhandling om nödbrödsväxter. Inget av detta
1789, febr
kunde jag finna i tillräcklig mängd utom Lichen
NÅGRA FÖRSÖK, ANGÅENDE JORDENS
Islandica, islandsmossa. Jag lade mossan i vatten
HÄFDANDE, OCH HWAD DÄRMED
över natten och kokade den sedan med mjölk. Den
GEMENSKAP HAFWER
påminde om äggmjölk och var rätt välsmakande.
Man bör inte blanda gamla och nya störar, då man Under vår resa kokade vi denna mossvälling på de
bygger gärdsgård. Man bör använda 4 hankar på olika gästgivargårdarna och lärde ut konsten. Torvarje par stör. De kan göras av kvistar av en eller kad mossa går att göra mjöl av. En hustru kände till
gran.
denna mossa, som lindrar bröstvärk. Mossa använÄngar vid sjöstränder förstörs av vågorna och des också till kreaturen. Vi smakade deras barkbortfrätes. En del har byggt murar av sten eller lagt bröd, som var mycket beskt. Utom detta bröd
timmer efter sjökanten, men till ingen nytta. Ett bakades stampbröd av halm. Detta bröd var inte
bättre sätt är, att ta bort torven och lägga den ned nyttigt, utan ledde till åtskilliga sjukdomar. Vi
mot vattnet. Finns klappersten kan denna använ- bjöd en präst på vällingen och han skulle redan
das. Man kan låta grenar av al eller pil ligga bland nästa söndag kalla församlingen till kyrkan och
torven och så sådant gräs, som växer i grannskapet. lära dem tillredningen. I Lappland växer inte denAtt ett tunnland åker ger mer än 4-6 tunnland na mossa.
äng är obestridligt. Därför bör man göra åker av de
ängar, som ligger närmast byn. I Södermanland 1336
Växter
görs denna uppodling mindre än i Uppland och Om spanska körvelns användande
Skåne. Man undersöker om jorden är tjänlig och
röjer området. Platsen delas i 30-40 alnars remsor, till föda för mjölkkor
som plöjes med början från mitten. Detta sker på Angerstein, Joh. Fred:son
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mellan 10-70 år skall föda 2 tärande personer. Det
är inte längre fint att vara bonde, utan bondbarnen
söker sig andra utkomster. Flera tar tjänst i främmande länders sjöfart.
Anonym
Hemmansklyvningarna orsakar att flera hushåll
1788, aug
skall livnära sig på samma jord, med särskilt tjänANTECKNINGAR ANGÅENDE ÅRSVÄXT
stefolk, flera barn, och spannmålsfrätande kreatur.
OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA
Dessa nya hushåll skulle ligga i utmarken istället.
Värmland. Jämn vinter, lagom snö och gott slädfö- Backstugufolk, som ofta är lättingar och inget utre. Gott pris på järnet och lågt pris på spannmålen. rättar, bidrager till problemen. Redogörs för liknande problem i Finland.
1301
Belöningar
1304
Byggnation
Utdelade belöningar av Kungl.
1300

Orter

Anteckningar angående årsväxt i
landsorterna

Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1788, aug
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
George Schumacher, Aug. Nordensköld och A.
Faxe fick belöningar för sina svar angående simkonsten.
För uppodling, plantering, stengärdsgårdar, för
lång och trogen tjänst samt för berömliga gärningar utdelades belöningar.
1302

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1788
1303

Kungörelser

Orsaker till missväxt
Hagström, Carl P
1788, sept
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA, OM ORSAKEN TIL
MISSWÄXTER
Dåligt vårväder, mager och illa brukad jord och
brist på arbetskraft har bidragit till missväxten. Att
så på en bestämd dag, oberoende av hur vädret är,
måste anses som en gammal fördom. Sen sådd är
av ondo. Osäkerhet om man äger jorden är en följd
av det annars nyttiga storskiftet och har lett till
vårdslöshet med jorden. Dessutom tar mätningar
inför delningarna en mängd dagsverken.
Bekvämligheter och prydnader bidrager också
till lantbrukets vanvård. Till landsvägar, broar och
husbyggnader används en mängd dagsverken, som
tas från lantbruket.
Lätthelgdagarnas borttagande gav orsak till att
bonden och hans dräng istället för att gå i kyrkan
sitter på krogen. Det dröjer länge innan man glömmer att de egentligen är arbetsdagar.
Proportionerna mellan närande och tärande är
orsak till vanhävd. En lantbrukande människa

Anmärkningar angående stängsel
och hägnader

Cruetz Carl Gustaf
1788, sept
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE STÄNGSEL
OCH HÄGNADER
Stängsel och hägnader tar stor del av skogen. Man
skulle förvånas över mängden om man lade allt
stängsel på ett ställe i socknen. Att bygga av sten är
kinkigt. Det måste finnas flat eller sprängd sten för
att lyckas. De kullriga rasar och ger upphov till
mycket arbete. Att som utomlands gräva gravar eller lägga vallar och häckar är omöjligt här.
Det är stor konst att bygga en gärdsgård, som
varar i 50 år. Det gäller att få stark hank. När man
lagar en gammal gärdsgård slösar man mycket och
tror att man måste ha nya störar. De gamla duger
ofta väl.
All stör skall huggas så lång som möjligt. Den
vassa ändan kan brännas eller hellre doppas i vitriolvatten för att stå emot röta. Gärdsgårdarna
skall byggas raka och helst av eneträ.
1305

Nyttiga påfund

Om kol i vetet
Creutz, Carl Gustaf
1788, sept
OM KOL I HWETET
Kol är ett damm, som angriper vetekornen och gör
dem svarta och osmakliga. Det finns inga bra botemedel.
Sommaren indelas i perioder. Först växer säden
på höjden, sedan kommer blomningen och så matningen av kornen. Om såningstiden blir sen förskjuts denna utvecklingsföljd. Vetet blir bäst om
det sås tidigt och följer rågen. Det trivs bäst, om
det sås på en åker som burit korn.
1306

Hushållning

Strödda tankar om åkerbruket
Anonym
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1788, sept
STRÖDDE TANKAR ANGÅENDE
ÅKERBRUKET
Bonden i allmänhet äger inte tillräcklig insikt i
jordbruket. Han är också ibland ganska lat. Dock
får han lägga mycket av sin tid på vägbyggen och
lagningar. Frälseböndernas arbete vid herrgårdarna bidrar till missväxt. Den jorden som ligger närmast gården gödes och brukas bäst. Lindor bevisar
att bonden är okunnig och lat. Om bonden inte
vore okunnig, sådde han inte tröskad säd, som är
krossad. Jag vet inte om kornen skall sås djupt eller
grunt. Blir det för djupt, blir de dränkta och för
grund regnar de bort.
Jorden behöver vila, arbete och gödsel, men
mina grannar strider om vad som är vila. Jag anser
att en åker har vilat först efter 3-4 års klövergräs
och rotfrukter under trädestiden. Jag kör med plog
och sladd, mina grannar med trästock. Kanske man
skall låta ogräset vara, då det skyler jorden för torka. Även gammal gödsel har kraft. Jag får gödsel
genom att lägga torv istället för golv i fähusen. Jag
förbättrar hästgödseln genom att ge den färsk till
korna. Jag har läst allt som skrivits om lanthushållning, men är ändå villrådig.

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
HÖSTSÄDETS BETANDE
Att låta djuren beta på höstsädet är mycket vanligt.
Man vill särskilt under god väderlek undvika att
säden växer så hög redan på hösten, att den lägger
sig. Men trampningen skadar roten, även om tjälen
är i jorden. Gödseln bränner och djuren äter även
där växten är svag. Vad harar, råttor och grävsvin
gnager på vintern återställes av sig självt. Jag förstår inte fruktan för liggråg. Den reser sig ju och
näringssaften rinner lika bra genom strået även om
det ligger. Det skinn som syns på våren, när snön
är borta kan man lossa och räfsa bort, men det klarar sig ofta ändå. Det är inte den som sår och plöjer
utan Herren som skall ha äran.
1309

Växter

Anmärkningar angående mask på
tobak, samt försök med några
blomsterväxter

Anonym
1788, sept
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE MASK PÅ
TOBAK, SAMT FÖRSÖK MED NÅGRA
BLOMSTER-WÄXTER
1307
Arbetsmetod En järngrå mask, som påminner om kålmasken har
Prövad förbättring av sättet att färga gjort stor skada på min tobak. Den äter märgen i
stjälken och hela plantan faller omkull. Enda sättet
nät och att tjära notar
är att varje morgon gå igenom hela landet och då
Blix
man finner en avbruten planta gräva och där hittar
1788, sept
man masken.
PRÖFWAD FÖRBÄTTRING UTI SÄTTET AT
Sedan jag lagt obrunnen gödsel i botten på mina
FÄRGA NÄT, OCH AT TJÄRA NOTAR
trädgårdssängar lyckades jag få de finaste samMan färgar nät och strömmingsskötar bruna. Skul- metsrosor. Även Cyklamen, Digitalis Nigella,
le de lura fisken borde de vara gröna och skulle de Damascena, Clematis, Ricinus Polyanthes och Gefärgas för att bli varaktiga borde de färgas i lut av ranium trivdes och blommade.
aska och albark. När man tjärar nät, häller man tjära i en vattentät båt och fyller på med varmt vatten. 1310
Väder
Tjäran är ju oljeaktig och löser sig inte i vattnet
utan flyter ovanpå. När man doppar nätet träffar en Anmärkningar angående väderleken
del maskor tjäran andra inte. De maskor som fått för augusti 1788
tjära blir styva och ohanterliga, de som bara träffat
1311
Kungörelser
det bruna vattnet blir mjuka.
Jag har under 5 år undvikit detta genom att färga Svar på fråga: Vilket är det bästa,
med beckolja, som kallas alolja eller pärma. Näten
lättaste och på egen erfarenhet grunblir bevarade från röta, utan att bli styva.

dade metod till simningskonsten

1308

Husdjur

Anmärkningar över höstsädets
betande
Creutz, Carl Gustaf
1788, sept
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Faxe, Arvid
1788, okt
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: HWILKEN ÄR
DEN BÄSTA, LÄTTASTE OCH PÅ EGEN
ERFARENHET GRUNDADE METHODE TIL

1788, dec
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DÄRAF, SOM FINNAS UTI
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRN-HUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATAS BRUNN:
1329

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i november 1788
1330

Nyttiga påfund

Akademisk avhandling om lantmannabarns uppfostran utgiven på latin
i Uppsala 1781
Svanström, Nils
1789, jan
ACADEMISK AFHANDLING OM
LANDTMANNA-BARNS UPFOSTRAN,
UTGIFWEN PÅ LATIN I UPSALA ÅR 1781,
OCH SEDERMERA FÖRSWENSKAD
Det räcker inte att lantmännens barn har en frisk
och härdad kropp, sinnets odling och upplysning,
det krävs också moralisk uppfostran. Gudsfruktan
skall tidigt inplanteras hos barnen. De bör lära sig
religionens grundsatser. Barnet bör göras saktmodigt, lydigt och böjligt. De skall visa kärlek och
aktning för föräldrar, lärare och styrelsemän. De
skall undervisas i att läsa, sjunga psalmer, skriva
och räkna. Helst bör de också kunna rita. Lek är
inte alltid av ondo. Dans, löpning, kägelkastande
bör uppmuntras, då det ger kroppen övning. Barn
får inte hållas så strängt att man fråntar dem alla
oskyldiga nöjen.
En del föräldrar ger sina barn lite handpengar,
som de får råda över. Viktigt är att tillse, att de inte
gör av dem på krogar och i hållstugor. Vid 7-8 års
ålder bör barnen vänjas vid något arbete. Gossen
kan vakta fåren, följa boskapen till vatten och bete,
dock inte valla dem. Flickan skall lära sig spinna,
sy, spola till väven, nysta garn, sticka strumpor och
gå vall med boskapen. Barnen skall läras sköta sig
själva och ha tillsyn över sina saker.
Vid 10-12 år skall barnen lära känna ägorna och
omgivningen. De skall kunna hantera redskap och
känna till växter. Vid 12 skall gossarna undervisas
i lantbruket, med sådd, gödsling, jordarter och dylikt. Även djurskötseln skall ingå. Senare lär han
trädplantering, ympning, att bygga stängsel och

hus, bränna kol och tjära och naturligtvis sköta
åkern.
Vid 15 bör en flicka kunna det som tillhör ett
hushåll och skötseln av djuren.
Vårt lantbruk lider av att skötas som det alltid
gjort. En yngling bör därför söka kunskap om fysiken för att kunna förbättra och plantera sin jord.
Han bör vara insatt i hantverk, som vagnmakeri,
sadelmakeri, skomakeri, snickeri, smides- och
hovslagarkonsten samt för övrigt vara insatt i litet
av varje.
Lantmannabarnen bör läras kärlek till fäderneslandet, att befordra dess välstånd, och tänka på
det allmännas bästa. De skall känna sina förmåner
och rättigheter, men också pålagor och skyldigheter. Präster och andra ämbetsmän, som bo på landet, skall ge råd i barnuppfostran. Dessa personer
måste själva ha god kunskap och helst genomgått
någon examen i hushållsvetenskap.
Man har hävdat att lantmannen bör vara fattig
och hållas i tvång, annars blir han uppstudsig, lat
och värdelös. Detta är naturligtvis fel, bondens fattigdom är ett hinder för landets förkovran. Rikets
allmoge är konungens ära och tröst, och fattig allmoge hans nesa, är ett gammalt svenskt ordspråk.
Bönderna borde får något understöd, för att kunna
ge sina barn undervisning i lantbruk. Detta understöd skulle kunna vara ur allmänna kassor, sockenmagasin, rika bolag och handelskompanier.
Ett annat hinder för barnens uppfostran är det
förakt man bemöter bonden. Han anses som ett avskrap av mänskligheten. Han försöker då efter förmåga få in sina söner tjänstevägen och låta
döttrarna gifta sig med borgare. I England och
Frankrike hedras bönderna. I Persien äter konungen 2 gånger om året med bönder. I Kina plöjer kejsaren, för att hedra och uppmuntra jordbruket.
Brist på tillfälle för undervisning är ett hinder.
Det borde inrättas lant- och sockenskolor i alla härader. Någon bok i lantbrukets ämnen borde skrivas. De drängar och pigor, som önska ingå
äktenskap borde kunna innehållet i denna bok. De
ynglingar, som visat stor fallenhet i sockenskolorna, borde sändas till akademierna för fortsatta studier. Man borde inrätta ett hushållningskollegium
och därunder lydande sockengillen för att sprida
kunskap om åkerbruket.
1331
Odling

Några försök angående jordens hävdande och vad därmed gemenskap
har
Lundberg, Fredric
1789, jan
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Sokrates, Plato, Pytagoras. Zeno, Chrysippus,
m.fl. uttryckte sitt missnöje med fördärvlig uppfostran.
Beträffande uppfostran i vårt kära fosterland så
torde felaktigheterna inte härröra av brist på kunskap. Det finns många skrifter och avhandlingar i
dessa ämnen. Däremot är vanan till missbruk och
efterlåtenhet att följa upplysningarna de största
bristerna. Den ringa aktning man i allmänhet visar
lantmannen, som dock är den som ger oss bärgning
har till följd att även hans barn ofta blir utan undervisning och uppfostran.
Ekonomiska Societeten i Bern hade år 1763 en
prisfråga: Vilket vore bästa sättet att uppfostra
lantmannabarn till åkerbruket? Pastor Mochard
vann och hans anvisningar ligger till grund för vår
avhandling. Först barnens psykiska och sedan deras moraliska uppfostran.
Barnen skola hava sin första näring av modersmjölken. De skola ej fullproppas av för mycken eller otjänlig föda. Deras späda kroppar böra ej
fängslas och ombindas med lindor; eller besväras
av våldsam vaggning. De måste befrias av alltför
trång och varm klädebonad. De böra hållas renlige
och snygge. De skola nyttja all behörig kroppsrörelse, ymnig sömn, och så mycket möjligt är vistas
i fria luften.
1324

Odling

Om jords upptagande till åker, äng,
betesmark inom hägnader och om
svedjebruk
Löfquist, P H
1788, dec
OM JORDS UPTAGANDE TIL ÅKER, ÄNG
ELLER BETESMARK INOM HÄGNADERNE,
OCH OM SWEDJANDE.
Den nyupptagna jorden bör helst ligga i anslutning
till redan odlad jord.
De grövsta träden och stora grenar tas bort. Sedan breds riset ut till torkning innan det svedjes.
Stubbar och stenar bör bortföras och säden sås.
Även igenvuxen äng kan svedjas på detta sättet.
Dikningen kan göras innan svedjningen, så diket blir till hjälp att undvika brand. Om man tar äng
till åkermark kan man låta beså dålig åker med
gräs, för att undvika att djuren får sämre betesmark.

1788, dec
NÅGRE FÖRSÖK, ANGÅENDE JORDENS
HÄFDANDE, OCH HWAD DÄRMED
GEMENSKAP HAFWER.
Man bör inte svedja i skogen på höjder, där träden
växer sig stora och kan användas så småningom.
I dälder bör man rensa bort lövträd så att löven
om hösten inte förstör marken. Löven kan användas till kreatursfoder.
Det är ej skogsbesparande att ta rakvuxna träd
till gärdsel. Man kan använda kluvna grenar av
stora tallar och granar, som ändå skall tas ned.
Vedbesparing får man genom att göra eldrummen dragfria. Om man får vädersprickor vid nybyggnad lagar man med sågspån och limvatten.
Panelade tak täcks med torr mossa. Man skall inte
använda spåntade bräder till golv. När plankorna
torkat kan man slå ihop hela golvet och lägga i en
passande planka vid väggen.
Täta fönster med luckor utanför och rullgardiner
innanför är värmebesparande.
1326

Orter

Anteckningar om väderlek och årsväxt
Anonym
1788, dec
ANTECKNING PÅ WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT UTI EN DEL AF SUNNERBO
HÄRAD I KRONOBERGS LÄN, ÅR 1788.
Detaljerad väderförteckning från Sunnerbo i Kronobergs län 1788.
Varupriser från Norrköping.
1327

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Holthusen, C J v
1788, dec
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
10 augusti gjorde i Östra Färnebo kyrka tacksägelse över hertigen av Södermanland som med rikets
flotta vunnit seger. Kyrkoherden delade ut 1/4 tunna säd till soldathustrurna.
Baron Rosenhane har på sina tre södermanlandsgods gjort stora anläggningar med industri
och vackra byggnader.
1328
Redskap

Några försök om jordens hävdande

Förteckning på redskap och modeller som finns i Patriotiska Sällskapets modellkammare

Lundberg, Fredrik

Patriotiska Sällskapet

1325
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Odling

SIMNINGS-KONSTENS LÄRANDE FÖR
RIKETS UNGDOM?
Då sjöfart på det högsta bidrar till rikets sällhet,
men sjöns faror uppväcker avsky hos dem som
måste handhava yrket, är det av yppersta vikt att
lära ut simningskonsten. Tidigare sades om en
okunnig människa, att hon kunde varken läsa eller
simma. Djuren kan simma. Tjocka personer flyter
lättare och allra bäst i salt vatten. En person som
faller på huvudet i vattnet kommer upp med
huvudet först. Detta beror på att lår och ben är
tyngre än överkroppen. Det är kläderna som drar
dem till botten. Beskrivning av olika salthalter i
vattnet och dess påverkan på kroppens förmåga att
flyta.
Innan man börjar öva simning skall kroppen
härdas i kallt vatten för att undvika kramp. Sedan
sänks eleven sakta ned i vattnet för att upptäcka att
han ej sjunker längre än till halsen. Därefter binds
något hjälpmedel t.ex. kork, bräda, oxblåsa på för
att underlätta flytandet. All övning sker på grunt
vatten. Huvudet hålls högt, armarna sträcks över
huvudet och rörs i en halvcirkel, benen dras mot
kroppen och sträcks ut igen.
Även om man kan simma, händer att sjöfolk
drunknar, då vågorna går höga och vattnet är kallt.
Därför rekommenderas en korktröja.
Rida, fäkta och voltigera lärs ut vid våra högskolor, men inte simkonsten. Detta sker i andra nationer, vare sig det gäller den befallande klassen
eller den lydande. I Paris finns en simskola, som
t.o.m. undervisar fruntimmer, som med stor färdighet simmar över Seine. En allmän regel borde utfärdas att alla rekryter skulle lära sig simma.
Simningsgillen borde inrättas, där man på en bestämd dag visade sin skicklighet i att simma och
fick ett hederstecken eller någon annan belöning.
1312

Odling

Om åkers dikning, körning, renhållande och beredning för sådd
Dalcrantz, Pehr
1788, okt
OM ÅKERS DIKNING, RENHÅLLANDE,
KÖRNING OCH BEREDNING FÖR SÄD
Dikning är en nödvändighet även på torrare åkrar,
särskilt om de är stora. Den gödning som rinner
ned i diket är utmärkt gödsel. Därför vill jag inte
rekommendera täckta diken. Dikena bör ligga i
raka linjer och tvärdikena efter räta vinklar.
Åkern skall hållas fri från stenar, träd och buskar, så att allt utrymmet gives för säden. Åkern
skall dessutom vara enklare att bruka. Stora stenar
kan sprängas med eld om man inte har krut. Gräsrenarna skall tas bort, då de håller syran i åkern och

befrämjar ogräsväxt. Skog som inte ger ett särskilt
skydd t.ex. från havet, skall tas bort.
Körning av åkern befriar den från ogräs och bereder den att ta emot säden. Det är lika viktigt som
gödning. Det beror på åkerns utseende hur ofta
man skall köra den. Under vanlig körning använder man en trädstock, men vart 4-5 år är det lämpligt att använda plog, för att nå de undre lagren, där
musten samlats. Man bör ha två harvar, med olika
längd på pinnarna. Rekommendation av olika redskap.
1313

Odling

Sätt att förekomma skada på ängen
på grund av is
Drufva, Carl J
1788, okt
ETT OFELBART SÄTT AT FÖRKOMMA,
DET LANDTMAN EJ MÅ WIDKÄNNAS SÅ
BETYDLIG SKADA PÅ SINA ÄNGAR AF
ISEN, SOM BEKLAGLIGEN FÖRLEDEN
WINTER HÄNDT, OCH SOM TORDE GÖRA
KÄNBAR MINSKNING I LADAN, EFTER
FÖRRÄTTAD SLOTTER DETTA ÅR
Överstelöjtnant Boije har sagt att ängen är grunden
till allt. Då är det angeläget att skydda den för skador. I vinter har isbränna farit illa fram med ängarna. Min erfarenhet är att man skall lägga ris och
grova bangar på ängen under vintern. När våren
kommer tar man bort dem och ser att barren ligger
som gödning och gräsväxten snabbt tar sig. Även
om man måste leja folk till detta arbete lönar det
sig.
1314

Nyttiga påfund

Om tiggeriets avhjälpande, utan att
avvika från de plikter, som religion
och mänsklighet yrka
Gedda, Dan G
1788, okt
OM TIGGERIETS AFHJELPANDE, UTAN AT
AFWIKA IFRÅN DE PLICKTER, SOM
RELIGION OCH MENNISKLIGHET I DETTA
AFSEEENDE YRKA
Tiggare från landet finns nu i städerna och tvärtom. Man kommer aldrig till rätta med detta om
man inte lyckas skilja dem åt och varje ort tar hand
om de sina. I städerna borde varje kvarter ta hand
om ett antal. Kan man inte ge dem arbete bör de
ges allmosor. De bör ha ett tecken, som ger dem
tillstånd att vistas inom ett visst område. I städer
med arbetshus följer av sig självt att arbetsföra blir
sysselsatta och svaga och vanföra intagas på hospital. Att prästerna uppmuntra de nödlidande att
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tacksamt antaga den vård de får. De skall tillhållas
att den som inte vill arbeta, ej heller skall äta.
Polisen skall tillse att inga tiggare från landet
släpps in i städerna.
På landet skall varje socken ta hand om sina fattiga. Fattighus bör byggas, så stora att skolhus för
barnen och arbetshus kan inrättas. Det har hänt att
när folk, som fått fattighjälp dött, har de efterlämnat ett sparkapital. De anhöriga har genast infunnit
sig för att dela, trots att de tidigare inte velat kännas vid sitt ansvar. Därför bör all kvarlåtenskap
lämnas till fattigkassorna i socknen. Skulle dessa
författningar upprätthållas skulle tiggeriet snart
upphöra.
1315

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Anonym
1788, okt
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA
Luleå. God höskörd och god skörd. Den väderprofet, som säger, att april våt och maj kall, fyller bondens lårar och lador all, har i år blivit sannspådd.
Vikbolandet. Gott höstbete. Dock skall inga
andra än slaktdjur beta på frostlupen äng, då de bli
sjuka fram på vintern. Första snön kom 1 november. Den smälte och bortbrände gräsvallen. Kallt
över jul, men sedan mildväder under januari. Februari blev kall och snörik. Den 21 sjönk termometern till minus 36 grader. Alltså endast 4 grader
från den punkt där kvicksilvret fryser. Den 17 juni
var det 42 grader varmt. Norrköping led svårt av
den starka vårfloden. Svår torka i juli och augusti
har gjort att boskapen dött som flugor. Många
kommer att dö av foderbrist i vinter. Man har inte
fått igen utsädet.
1316

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1788
1317

Odling

Kort avhandling om utsäde och
åkerns besående
Odelmark, S L A
1788, nov
KÅRT, MEN FÖRMODELIGEN PÅ
OJÄFACKTIGA SANNINGAR GRUNDAD
AFHANDLING OM UTSÄDE OCH ÅKERS
BESÅENDE

88

Ju bättre och renare utsäde, desto bättre och renare
säd. En god tunna råg, vete, bönor eller ärter bör
väga 14 lispund, korn och bovete något över 12
och havre 6. Gammal säd förlorar i vikt, så man
bör så ny och torr säd. De största kornen ger den
bästa växten. Därför bör man utrensa dessa till utsäde. Den bästa sädesharpan är den engelska. Modell finns i Patriotiska Sällskapets modellsamling.
Bäst att vart tredje år byta utsäde.
Jorden är växternas kved, där de hämta sin näring. Dels genom de krafter naturen givit dels genom det den erhåller av gödslingen. Det gäller att
så på lagom djup. Varje korn behöver ett visst utrymme. Man bör alltså inte så för tätt. Beräkning
av utsäde och gödning i förhållande till skörden.
Att sätta ris för ärterna att klättra på är att spilla
sin skog och fördärva sin åker, då man sedan bränner riset. Ärtorna stöder varandra.
1318

Kungörelser

Svar på frågan om missväxt
Hillebrantsson-Uggla
1788, nov
SWAR PÅ FRÅGAN, OM ORSAKEN TIL
MISSVÄXT
De delar av Sverige, som ligger under kallare luftstreck, har oftare varit utsatta för missväxt, men
även Skåne drabbas. Rågen är landets viktigaste
sädesslag och dess svaga växt bör undersökas.
Väderleken är en av de värsta orsakerna till
missväxten. Dåliga plogar, som plöjer ned matjorden är att förkasta vid trädningen. Sen såning och
otjänligt utsäde är den andra orsaken till missväxt.
Brist på gödning är den tredje orsaken. Bondeståndets allmänna medellöshet bidrar till missväxt.
Trots detta lever de i lyx, som inte fanns tidigare.
Varje jordägare har rätt att sätta upp torp eller
backstugor. Om åkerns utökning vid nybyggena
syntes, vore detta gagnande, men nu delar flera
hushåll istället på den gamla jorden. Genom denna
författning saknas också tjänstefolk och deras löner stiger. Man bygger vägar, broar och publika
hus, men förtjänsten blir bara mindre. Skjutsningar
och vinterforor tror man sig tjäna på, men det gör
att jordbruket sköts på lediga stunder och ofta i
otid. Detta bidrar till missväxt. Genom hemmansklyvningarna och uppodlingarna hinner man inte
sköta åkern. Hemmanet sköts bättre av två bönder
än av 4 eller 8 åbor.
Kronobrännerierna orsakar skada. Många krogar anläggs efter vägarna, man får ingen drank till
kreaturen och viktualierna minskas. Tidigare behövdes inga krogar, då var man hade sitt eget
brännvin. Krögarna betalade skatt, vilket de nu
slipper. Alla kan inte resa till staden efter brännvin,

därför behövs dessa lagringställen, som ger upphov till ungdomens liderlighet. Nu sups det så
långt pengarna räcker. Då man inte kan fodra svinen med drank längre, är det inte lönsamt att ha
dem. Korna får mindre säd, då den måste räcka till
dragarna också och bonden får mindre sovel. En
utsvulten bonde och oxe har ingen lust att bruka
trädet, som är grunden till god årsväxt. Att hitta orsakerna till missväxten är inte svårt, men att finna
medlen till deras förekommande är värre.
Visserligen finns hushållningsböcker, men de
läses inte. Ståndspersoner och präster kan inte
övertalas att undervisa, men goda exempel vid
åkerns skötsel kan verka. Men dumhet och fördomar verka ofta starkare än det bästa exempel.
Lantbruket borde stå under vissa personer, som
kunde befalla och råda. Mindre fonder i varje län,
där man kunde låna, vore en hjälp. Varje bonde betalar hemmansränta, kronotionde, bevillning och
minst 12 andra utskylder i spannmål, pengar, dagsverken, skjutsningar m.m. Vad skall han leva på?
Att hos den Högste bedja om tjänlig väderlek blir
väl den säkraste hjälpen. Ännu ett förslag att billig
kronoråg fanns att tillgå i kronans magasiner. I det
svenska klimatet torde det gamla sättet med träde
och säde vara att föredra.

1322

Kungörelser

Svar på fråga: Vilken är lättaste
metoden att lära barn simma

Schumacher, Georg
1788, dec
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: HWILKEN ÄR
DEN BÄSTA, LÄTTASTE OCH PÅ EGEN
ERFARENHET GRUNDADE METHODE TIL
SIMMNINGS-KONSTENS LÄRANDE FÖR
RIKETS UNGDOM?
Förutsättningen att lära någon simma, är att läromästaren är en god simmare. Man håller en två
tums rem under armarna på lärjungen och medan
man undervisar hur armar och ben rörs, håller man
honom uppe med remmen.
Då och då släpper man, genom att sänka armen
med remmen. Lärjungen blir fri att själv känna att
han flyter. Man får dock aldrig överge honom helt.
På en dag lär man sig simma med denna metod.
Sedan återstår daglig träning. Man tar en båt ut i
sjön en 6-8 skritt och låter eleven simma mot land.
Varje dag utökas avståndet.
Följande sommar börjar man simma på rygg.
Först med händer och fötter, senare med ena handen på bröstet och därefter med båda händerna
1319
Odling korsade på bröstet. Endast fötterna rörs något. DetOm åkerbrukets förbättring i Värm- ta sätt är synnerligen vilsamt och man kan simma
mycket långt. Huvudet skall var sänkt i nivå med
lands skogsorter
ögonen.
Norén, Axel
Med korsvis över varandra slagna fötter och näsan tillsluten med vänstra handen kan man hoppa i
1788, nov
vattnet från högsta brygga eller båt.
OM ÅKERBRUKETS FÖRBÄTTRING I
Korktröjor eller svinblåsor under armarna skall
WERMELANDS SKOGS-ORTER
Jordmånen i skogstrakterna är mager. Bonden plö- undvikas. De som använder dem litar ej på sin
jer sina små åkerlyckor grunt, brukar få diken och egen förmåga och blir inga goda simmare.
låter aldrig åkern vila. Jorden måste blandas, mer
Nyttiga påfund
råg sås och 1/4 av jorden trädas. För mycket hö går 1323
till överflödiga hästar och för litet till ladugårdar- Akademisk avhandling om lantmanna. Dessutom går för mycket till brännvinsbrännande. Beskrivning av jordprov och bland- ningar. nabarns uppfostran
Svanström, Nils
1320
Byggnation 1788, dec
ACADEMISK AFHANDLING OM
Förslag till sädestorkningshus
LANDTMANNA-BARNS UPFOSTRAN,
Fought
UTGIFWEN PÅ LATIN I UPSALA ÅR 1781,
1788, nov
OCH SEDERMERA FÖRSWENSKAD. AF
FÖRSLAG TILL SÄDESTORKNINGSHUS
NILS SVANSTRÖM OECON. DEC. WID
Beskrivning på ett inte så kostsamt sätt att bygga KONGL. ACAD. I UPSALA.
hus med ugn.
Grundvalen till människosläktets lycksalighet och
vältrevnad ligger i ungdomens uppfostran. Själva
1321
Väder hedningarna, således greker och romare, har lämAnmärkningar angående väderleken nat hedrande efterdömen.

för oktober 1788
89

tacksamt antaga den vård de får. De skall tillhållas
att den som inte vill arbeta, ej heller skall äta.
Polisen skall tillse att inga tiggare från landet
släpps in i städerna.
På landet skall varje socken ta hand om sina fattiga. Fattighus bör byggas, så stora att skolhus för
barnen och arbetshus kan inrättas. Det har hänt att
när folk, som fått fattighjälp dött, har de efterlämnat ett sparkapital. De anhöriga har genast infunnit
sig för att dela, trots att de tidigare inte velat kännas vid sitt ansvar. Därför bör all kvarlåtenskap
lämnas till fattigkassorna i socknen. Skulle dessa
författningar upprätthållas skulle tiggeriet snart
upphöra.
1315

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Anonym
1788, okt
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA
Luleå. God höskörd och god skörd. Den väderprofet, som säger, att april våt och maj kall, fyller bondens lårar och lador all, har i år blivit sannspådd.
Vikbolandet. Gott höstbete. Dock skall inga
andra än slaktdjur beta på frostlupen äng, då de bli
sjuka fram på vintern. Första snön kom 1 november. Den smälte och bortbrände gräsvallen. Kallt
över jul, men sedan mildväder under januari. Februari blev kall och snörik. Den 21 sjönk termometern till minus 36 grader. Alltså endast 4 grader
från den punkt där kvicksilvret fryser. Den 17 juni
var det 42 grader varmt. Norrköping led svårt av
den starka vårfloden. Svår torka i juli och augusti
har gjort att boskapen dött som flugor. Många
kommer att dö av foderbrist i vinter. Man har inte
fått igen utsädet.
1316

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för september 1788
1317

Odling

Kort avhandling om utsäde och
åkerns besående
Odelmark, S L A
1788, nov
KÅRT, MEN FÖRMODELIGEN PÅ
OJÄFACKTIGA SANNINGAR GRUNDAD
AFHANDLING OM UTSÄDE OCH ÅKERS
BESÅENDE

88

Ju bättre och renare utsäde, desto bättre och renare
säd. En god tunna råg, vete, bönor eller ärter bör
väga 14 lispund, korn och bovete något över 12
och havre 6. Gammal säd förlorar i vikt, så man
bör så ny och torr säd. De största kornen ger den
bästa växten. Därför bör man utrensa dessa till utsäde. Den bästa sädesharpan är den engelska. Modell finns i Patriotiska Sällskapets modellsamling.
Bäst att vart tredje år byta utsäde.
Jorden är växternas kved, där de hämta sin näring. Dels genom de krafter naturen givit dels genom det den erhåller av gödslingen. Det gäller att
så på lagom djup. Varje korn behöver ett visst utrymme. Man bör alltså inte så för tätt. Beräkning
av utsäde och gödning i förhållande till skörden.
Att sätta ris för ärterna att klättra på är att spilla
sin skog och fördärva sin åker, då man sedan bränner riset. Ärtorna stöder varandra.
1318

Kungörelser

Svar på frågan om missväxt
Hillebrantsson-Uggla
1788, nov
SWAR PÅ FRÅGAN, OM ORSAKEN TIL
MISSVÄXT
De delar av Sverige, som ligger under kallare luftstreck, har oftare varit utsatta för missväxt, men
även Skåne drabbas. Rågen är landets viktigaste
sädesslag och dess svaga växt bör undersökas.
Väderleken är en av de värsta orsakerna till
missväxten. Dåliga plogar, som plöjer ned matjorden är att förkasta vid trädningen. Sen såning och
otjänligt utsäde är den andra orsaken till missväxt.
Brist på gödning är den tredje orsaken. Bondeståndets allmänna medellöshet bidrar till missväxt.
Trots detta lever de i lyx, som inte fanns tidigare.
Varje jordägare har rätt att sätta upp torp eller
backstugor. Om åkerns utökning vid nybyggena
syntes, vore detta gagnande, men nu delar flera
hushåll istället på den gamla jorden. Genom denna
författning saknas också tjänstefolk och deras löner stiger. Man bygger vägar, broar och publika
hus, men förtjänsten blir bara mindre. Skjutsningar
och vinterforor tror man sig tjäna på, men det gör
att jordbruket sköts på lediga stunder och ofta i
otid. Detta bidrar till missväxt. Genom hemmansklyvningarna och uppodlingarna hinner man inte
sköta åkern. Hemmanet sköts bättre av två bönder
än av 4 eller 8 åbor.
Kronobrännerierna orsakar skada. Många krogar anläggs efter vägarna, man får ingen drank till
kreaturen och viktualierna minskas. Tidigare behövdes inga krogar, då var man hade sitt eget
brännvin. Krögarna betalade skatt, vilket de nu
slipper. Alla kan inte resa till staden efter brännvin,

därför behövs dessa lagringställen, som ger upphov till ungdomens liderlighet. Nu sups det så
långt pengarna räcker. Då man inte kan fodra svinen med drank längre, är det inte lönsamt att ha
dem. Korna får mindre säd, då den måste räcka till
dragarna också och bonden får mindre sovel. En
utsvulten bonde och oxe har ingen lust att bruka
trädet, som är grunden till god årsväxt. Att hitta orsakerna till missväxten är inte svårt, men att finna
medlen till deras förekommande är värre.
Visserligen finns hushållningsböcker, men de
läses inte. Ståndspersoner och präster kan inte
övertalas att undervisa, men goda exempel vid
åkerns skötsel kan verka. Men dumhet och fördomar verka ofta starkare än det bästa exempel.
Lantbruket borde stå under vissa personer, som
kunde befalla och råda. Mindre fonder i varje län,
där man kunde låna, vore en hjälp. Varje bonde betalar hemmansränta, kronotionde, bevillning och
minst 12 andra utskylder i spannmål, pengar, dagsverken, skjutsningar m.m. Vad skall han leva på?
Att hos den Högste bedja om tjänlig väderlek blir
väl den säkraste hjälpen. Ännu ett förslag att billig
kronoråg fanns att tillgå i kronans magasiner. I det
svenska klimatet torde det gamla sättet med träde
och säde vara att föredra.

1322

Kungörelser

Svar på fråga: Vilken är lättaste
metoden att lära barn simma

Schumacher, Georg
1788, dec
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: HWILKEN ÄR
DEN BÄSTA, LÄTTASTE OCH PÅ EGEN
ERFARENHET GRUNDADE METHODE TIL
SIMMNINGS-KONSTENS LÄRANDE FÖR
RIKETS UNGDOM?
Förutsättningen att lära någon simma, är att läromästaren är en god simmare. Man håller en två
tums rem under armarna på lärjungen och medan
man undervisar hur armar och ben rörs, håller man
honom uppe med remmen.
Då och då släpper man, genom att sänka armen
med remmen. Lärjungen blir fri att själv känna att
han flyter. Man får dock aldrig överge honom helt.
På en dag lär man sig simma med denna metod.
Sedan återstår daglig träning. Man tar en båt ut i
sjön en 6-8 skritt och låter eleven simma mot land.
Varje dag utökas avståndet.
Följande sommar börjar man simma på rygg.
Först med händer och fötter, senare med ena handen på bröstet och därefter med båda händerna
1319
Odling korsade på bröstet. Endast fötterna rörs något. DetOm åkerbrukets förbättring i Värm- ta sätt är synnerligen vilsamt och man kan simma
mycket långt. Huvudet skall var sänkt i nivå med
lands skogsorter
ögonen.
Norén, Axel
Med korsvis över varandra slagna fötter och näsan tillsluten med vänstra handen kan man hoppa i
1788, nov
vattnet från högsta brygga eller båt.
OM ÅKERBRUKETS FÖRBÄTTRING I
Korktröjor eller svinblåsor under armarna skall
WERMELANDS SKOGS-ORTER
Jordmånen i skogstrakterna är mager. Bonden plö- undvikas. De som använder dem litar ej på sin
jer sina små åkerlyckor grunt, brukar få diken och egen förmåga och blir inga goda simmare.
låter aldrig åkern vila. Jorden måste blandas, mer
Nyttiga påfund
råg sås och 1/4 av jorden trädas. För mycket hö går 1323
till överflödiga hästar och för litet till ladugårdar- Akademisk avhandling om lantmanna. Dessutom går för mycket till brännvinsbrännande. Beskrivning av jordprov och bland- ningar. nabarns uppfostran
Svanström, Nils
1320
Byggnation 1788, dec
ACADEMISK AFHANDLING OM
Förslag till sädestorkningshus
LANDTMANNA-BARNS UPFOSTRAN,
Fought
UTGIFWEN PÅ LATIN I UPSALA ÅR 1781,
1788, nov
OCH SEDERMERA FÖRSWENSKAD. AF
FÖRSLAG TILL SÄDESTORKNINGSHUS
NILS SVANSTRÖM OECON. DEC. WID
Beskrivning på ett inte så kostsamt sätt att bygga KONGL. ACAD. I UPSALA.
hus med ugn.
Grundvalen till människosläktets lycksalighet och
vältrevnad ligger i ungdomens uppfostran. Själva
1321
Väder hedningarna, således greker och romare, har lämAnmärkningar angående väderleken nat hedrande efterdömen.

för oktober 1788
89

Sokrates, Plato, Pytagoras. Zeno, Chrysippus,
m.fl. uttryckte sitt missnöje med fördärvlig uppfostran.
Beträffande uppfostran i vårt kära fosterland så
torde felaktigheterna inte härröra av brist på kunskap. Det finns många skrifter och avhandlingar i
dessa ämnen. Däremot är vanan till missbruk och
efterlåtenhet att följa upplysningarna de största
bristerna. Den ringa aktning man i allmänhet visar
lantmannen, som dock är den som ger oss bärgning
har till följd att även hans barn ofta blir utan undervisning och uppfostran.
Ekonomiska Societeten i Bern hade år 1763 en
prisfråga: Vilket vore bästa sättet att uppfostra
lantmannabarn till åkerbruket? Pastor Mochard
vann och hans anvisningar ligger till grund för vår
avhandling. Först barnens psykiska och sedan deras moraliska uppfostran.
Barnen skola hava sin första näring av modersmjölken. De skola ej fullproppas av för mycken eller otjänlig föda. Deras späda kroppar böra ej
fängslas och ombindas med lindor; eller besväras
av våldsam vaggning. De måste befrias av alltför
trång och varm klädebonad. De böra hållas renlige
och snygge. De skola nyttja all behörig kroppsrörelse, ymnig sömn, och så mycket möjligt är vistas
i fria luften.
1324

Odling

Om jords upptagande till åker, äng,
betesmark inom hägnader och om
svedjebruk
Löfquist, P H
1788, dec
OM JORDS UPTAGANDE TIL ÅKER, ÄNG
ELLER BETESMARK INOM HÄGNADERNE,
OCH OM SWEDJANDE.
Den nyupptagna jorden bör helst ligga i anslutning
till redan odlad jord.
De grövsta träden och stora grenar tas bort. Sedan breds riset ut till torkning innan det svedjes.
Stubbar och stenar bör bortföras och säden sås.
Även igenvuxen äng kan svedjas på detta sättet.
Dikningen kan göras innan svedjningen, så diket blir till hjälp att undvika brand. Om man tar äng
till åkermark kan man låta beså dålig åker med
gräs, för att undvika att djuren får sämre betesmark.

1788, dec
NÅGRE FÖRSÖK, ANGÅENDE JORDENS
HÄFDANDE, OCH HWAD DÄRMED
GEMENSKAP HAFWER.
Man bör inte svedja i skogen på höjder, där träden
växer sig stora och kan användas så småningom.
I dälder bör man rensa bort lövträd så att löven
om hösten inte förstör marken. Löven kan användas till kreatursfoder.
Det är ej skogsbesparande att ta rakvuxna träd
till gärdsel. Man kan använda kluvna grenar av
stora tallar och granar, som ändå skall tas ned.
Vedbesparing får man genom att göra eldrummen dragfria. Om man får vädersprickor vid nybyggnad lagar man med sågspån och limvatten.
Panelade tak täcks med torr mossa. Man skall inte
använda spåntade bräder till golv. När plankorna
torkat kan man slå ihop hela golvet och lägga i en
passande planka vid väggen.
Täta fönster med luckor utanför och rullgardiner
innanför är värmebesparande.
1326

Orter

Anteckningar om väderlek och årsväxt
Anonym
1788, dec
ANTECKNING PÅ WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT UTI EN DEL AF SUNNERBO
HÄRAD I KRONOBERGS LÄN, ÅR 1788.
Detaljerad väderförteckning från Sunnerbo i Kronobergs län 1788.
Varupriser från Norrköping.
1327

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Holthusen, C J v
1788, dec
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
10 augusti gjorde i Östra Färnebo kyrka tacksägelse över hertigen av Södermanland som med rikets
flotta vunnit seger. Kyrkoherden delade ut 1/4 tunna säd till soldathustrurna.
Baron Rosenhane har på sina tre södermanlandsgods gjort stora anläggningar med industri
och vackra byggnader.
1328
Redskap

Några försök om jordens hävdande

Förteckning på redskap och modeller som finns i Patriotiska Sällskapets modellkammare

Lundberg, Fredrik

Patriotiska Sällskapet

1325

90

Odling

SIMNINGS-KONSTENS LÄRANDE FÖR
RIKETS UNGDOM?
Då sjöfart på det högsta bidrar till rikets sällhet,
men sjöns faror uppväcker avsky hos dem som
måste handhava yrket, är det av yppersta vikt att
lära ut simningskonsten. Tidigare sades om en
okunnig människa, att hon kunde varken läsa eller
simma. Djuren kan simma. Tjocka personer flyter
lättare och allra bäst i salt vatten. En person som
faller på huvudet i vattnet kommer upp med
huvudet först. Detta beror på att lår och ben är
tyngre än överkroppen. Det är kläderna som drar
dem till botten. Beskrivning av olika salthalter i
vattnet och dess påverkan på kroppens förmåga att
flyta.
Innan man börjar öva simning skall kroppen
härdas i kallt vatten för att undvika kramp. Sedan
sänks eleven sakta ned i vattnet för att upptäcka att
han ej sjunker längre än till halsen. Därefter binds
något hjälpmedel t.ex. kork, bräda, oxblåsa på för
att underlätta flytandet. All övning sker på grunt
vatten. Huvudet hålls högt, armarna sträcks över
huvudet och rörs i en halvcirkel, benen dras mot
kroppen och sträcks ut igen.
Även om man kan simma, händer att sjöfolk
drunknar, då vågorna går höga och vattnet är kallt.
Därför rekommenderas en korktröja.
Rida, fäkta och voltigera lärs ut vid våra högskolor, men inte simkonsten. Detta sker i andra nationer, vare sig det gäller den befallande klassen
eller den lydande. I Paris finns en simskola, som
t.o.m. undervisar fruntimmer, som med stor färdighet simmar över Seine. En allmän regel borde utfärdas att alla rekryter skulle lära sig simma.
Simningsgillen borde inrättas, där man på en bestämd dag visade sin skicklighet i att simma och
fick ett hederstecken eller någon annan belöning.
1312

Odling

Om åkers dikning, körning, renhållande och beredning för sådd
Dalcrantz, Pehr
1788, okt
OM ÅKERS DIKNING, RENHÅLLANDE,
KÖRNING OCH BEREDNING FÖR SÄD
Dikning är en nödvändighet även på torrare åkrar,
särskilt om de är stora. Den gödning som rinner
ned i diket är utmärkt gödsel. Därför vill jag inte
rekommendera täckta diken. Dikena bör ligga i
raka linjer och tvärdikena efter räta vinklar.
Åkern skall hållas fri från stenar, träd och buskar, så att allt utrymmet gives för säden. Åkern
skall dessutom vara enklare att bruka. Stora stenar
kan sprängas med eld om man inte har krut. Gräsrenarna skall tas bort, då de håller syran i åkern och

befrämjar ogräsväxt. Skog som inte ger ett särskilt
skydd t.ex. från havet, skall tas bort.
Körning av åkern befriar den från ogräs och bereder den att ta emot säden. Det är lika viktigt som
gödning. Det beror på åkerns utseende hur ofta
man skall köra den. Under vanlig körning använder man en trädstock, men vart 4-5 år är det lämpligt att använda plog, för att nå de undre lagren, där
musten samlats. Man bör ha två harvar, med olika
längd på pinnarna. Rekommendation av olika redskap.
1313

Odling

Sätt att förekomma skada på ängen
på grund av is
Drufva, Carl J
1788, okt
ETT OFELBART SÄTT AT FÖRKOMMA,
DET LANDTMAN EJ MÅ WIDKÄNNAS SÅ
BETYDLIG SKADA PÅ SINA ÄNGAR AF
ISEN, SOM BEKLAGLIGEN FÖRLEDEN
WINTER HÄNDT, OCH SOM TORDE GÖRA
KÄNBAR MINSKNING I LADAN, EFTER
FÖRRÄTTAD SLOTTER DETTA ÅR
Överstelöjtnant Boije har sagt att ängen är grunden
till allt. Då är det angeläget att skydda den för skador. I vinter har isbränna farit illa fram med ängarna. Min erfarenhet är att man skall lägga ris och
grova bangar på ängen under vintern. När våren
kommer tar man bort dem och ser att barren ligger
som gödning och gräsväxten snabbt tar sig. Även
om man måste leja folk till detta arbete lönar det
sig.
1314

Nyttiga påfund

Om tiggeriets avhjälpande, utan att
avvika från de plikter, som religion
och mänsklighet yrka
Gedda, Dan G
1788, okt
OM TIGGERIETS AFHJELPANDE, UTAN AT
AFWIKA IFRÅN DE PLICKTER, SOM
RELIGION OCH MENNISKLIGHET I DETTA
AFSEEENDE YRKA
Tiggare från landet finns nu i städerna och tvärtom. Man kommer aldrig till rätta med detta om
man inte lyckas skilja dem åt och varje ort tar hand
om de sina. I städerna borde varje kvarter ta hand
om ett antal. Kan man inte ge dem arbete bör de
ges allmosor. De bör ha ett tecken, som ger dem
tillstånd att vistas inom ett visst område. I städer
med arbetshus följer av sig självt att arbetsföra blir
sysselsatta och svaga och vanföra intagas på hospital. Att prästerna uppmuntra de nödlidande att
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1788, sept
STRÖDDE TANKAR ANGÅENDE
ÅKERBRUKET
Bonden i allmänhet äger inte tillräcklig insikt i
jordbruket. Han är också ibland ganska lat. Dock
får han lägga mycket av sin tid på vägbyggen och
lagningar. Frälseböndernas arbete vid herrgårdarna bidrar till missväxt. Den jorden som ligger närmast gården gödes och brukas bäst. Lindor bevisar
att bonden är okunnig och lat. Om bonden inte
vore okunnig, sådde han inte tröskad säd, som är
krossad. Jag vet inte om kornen skall sås djupt eller
grunt. Blir det för djupt, blir de dränkta och för
grund regnar de bort.
Jorden behöver vila, arbete och gödsel, men
mina grannar strider om vad som är vila. Jag anser
att en åker har vilat först efter 3-4 års klövergräs
och rotfrukter under trädestiden. Jag kör med plog
och sladd, mina grannar med trästock. Kanske man
skall låta ogräset vara, då det skyler jorden för torka. Även gammal gödsel har kraft. Jag får gödsel
genom att lägga torv istället för golv i fähusen. Jag
förbättrar hästgödseln genom att ge den färsk till
korna. Jag har läst allt som skrivits om lanthushållning, men är ändå villrådig.

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
HÖSTSÄDETS BETANDE
Att låta djuren beta på höstsädet är mycket vanligt.
Man vill särskilt under god väderlek undvika att
säden växer så hög redan på hösten, att den lägger
sig. Men trampningen skadar roten, även om tjälen
är i jorden. Gödseln bränner och djuren äter även
där växten är svag. Vad harar, råttor och grävsvin
gnager på vintern återställes av sig självt. Jag förstår inte fruktan för liggråg. Den reser sig ju och
näringssaften rinner lika bra genom strået även om
det ligger. Det skinn som syns på våren, när snön
är borta kan man lossa och räfsa bort, men det klarar sig ofta ändå. Det är inte den som sår och plöjer
utan Herren som skall ha äran.
1309

Växter

Anmärkningar angående mask på
tobak, samt försök med några
blomsterväxter

Anonym
1788, sept
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE MASK PÅ
TOBAK, SAMT FÖRSÖK MED NÅGRA
BLOMSTER-WÄXTER
1307
Arbetsmetod En järngrå mask, som påminner om kålmasken har
Prövad förbättring av sättet att färga gjort stor skada på min tobak. Den äter märgen i
stjälken och hela plantan faller omkull. Enda sättet
nät och att tjära notar
är att varje morgon gå igenom hela landet och då
Blix
man finner en avbruten planta gräva och där hittar
1788, sept
man masken.
PRÖFWAD FÖRBÄTTRING UTI SÄTTET AT
Sedan jag lagt obrunnen gödsel i botten på mina
FÄRGA NÄT, OCH AT TJÄRA NOTAR
trädgårdssängar lyckades jag få de finaste samMan färgar nät och strömmingsskötar bruna. Skul- metsrosor. Även Cyklamen, Digitalis Nigella,
le de lura fisken borde de vara gröna och skulle de Damascena, Clematis, Ricinus Polyanthes och Gefärgas för att bli varaktiga borde de färgas i lut av ranium trivdes och blommade.
aska och albark. När man tjärar nät, häller man tjära i en vattentät båt och fyller på med varmt vatten. 1310
Väder
Tjäran är ju oljeaktig och löser sig inte i vattnet
utan flyter ovanpå. När man doppar nätet träffar en Anmärkningar angående väderleken
del maskor tjäran andra inte. De maskor som fått för augusti 1788
tjära blir styva och ohanterliga, de som bara träffat
1311
Kungörelser
det bruna vattnet blir mjuka.
Jag har under 5 år undvikit detta genom att färga Svar på fråga: Vilket är det bästa,
med beckolja, som kallas alolja eller pärma. Näten
lättaste och på egen erfarenhet grunblir bevarade från röta, utan att bli styva.

dade metod till simningskonsten

1308

Husdjur

Anmärkningar över höstsädets
betande
Creutz, Carl Gustaf
1788, sept
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Faxe, Arvid
1788, okt
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: HWILKEN ÄR
DEN BÄSTA, LÄTTASTE OCH PÅ EGEN
ERFARENHET GRUNDADE METHODE TIL

1788, dec
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DÄRAF, SOM FINNAS UTI
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRN-HUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATAS BRUNN:
1329

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i november 1788
1330

Nyttiga påfund

Akademisk avhandling om lantmannabarns uppfostran utgiven på latin
i Uppsala 1781
Svanström, Nils
1789, jan
ACADEMISK AFHANDLING OM
LANDTMANNA-BARNS UPFOSTRAN,
UTGIFWEN PÅ LATIN I UPSALA ÅR 1781,
OCH SEDERMERA FÖRSWENSKAD
Det räcker inte att lantmännens barn har en frisk
och härdad kropp, sinnets odling och upplysning,
det krävs också moralisk uppfostran. Gudsfruktan
skall tidigt inplanteras hos barnen. De bör lära sig
religionens grundsatser. Barnet bör göras saktmodigt, lydigt och böjligt. De skall visa kärlek och
aktning för föräldrar, lärare och styrelsemän. De
skall undervisas i att läsa, sjunga psalmer, skriva
och räkna. Helst bör de också kunna rita. Lek är
inte alltid av ondo. Dans, löpning, kägelkastande
bör uppmuntras, då det ger kroppen övning. Barn
får inte hållas så strängt att man fråntar dem alla
oskyldiga nöjen.
En del föräldrar ger sina barn lite handpengar,
som de får råda över. Viktigt är att tillse, att de inte
gör av dem på krogar och i hållstugor. Vid 7-8 års
ålder bör barnen vänjas vid något arbete. Gossen
kan vakta fåren, följa boskapen till vatten och bete,
dock inte valla dem. Flickan skall lära sig spinna,
sy, spola till väven, nysta garn, sticka strumpor och
gå vall med boskapen. Barnen skall läras sköta sig
själva och ha tillsyn över sina saker.
Vid 10-12 år skall barnen lära känna ägorna och
omgivningen. De skall kunna hantera redskap och
känna till växter. Vid 12 skall gossarna undervisas
i lantbruket, med sådd, gödsling, jordarter och dylikt. Även djurskötseln skall ingå. Senare lär han
trädplantering, ympning, att bygga stängsel och

hus, bränna kol och tjära och naturligtvis sköta
åkern.
Vid 15 bör en flicka kunna det som tillhör ett
hushåll och skötseln av djuren.
Vårt lantbruk lider av att skötas som det alltid
gjort. En yngling bör därför söka kunskap om fysiken för att kunna förbättra och plantera sin jord.
Han bör vara insatt i hantverk, som vagnmakeri,
sadelmakeri, skomakeri, snickeri, smides- och
hovslagarkonsten samt för övrigt vara insatt i litet
av varje.
Lantmannabarnen bör läras kärlek till fäderneslandet, att befordra dess välstånd, och tänka på
det allmännas bästa. De skall känna sina förmåner
och rättigheter, men också pålagor och skyldigheter. Präster och andra ämbetsmän, som bo på landet, skall ge råd i barnuppfostran. Dessa personer
måste själva ha god kunskap och helst genomgått
någon examen i hushållsvetenskap.
Man har hävdat att lantmannen bör vara fattig
och hållas i tvång, annars blir han uppstudsig, lat
och värdelös. Detta är naturligtvis fel, bondens fattigdom är ett hinder för landets förkovran. Rikets
allmoge är konungens ära och tröst, och fattig allmoge hans nesa, är ett gammalt svenskt ordspråk.
Bönderna borde får något understöd, för att kunna
ge sina barn undervisning i lantbruk. Detta understöd skulle kunna vara ur allmänna kassor, sockenmagasin, rika bolag och handelskompanier.
Ett annat hinder för barnens uppfostran är det
förakt man bemöter bonden. Han anses som ett avskrap av mänskligheten. Han försöker då efter förmåga få in sina söner tjänstevägen och låta
döttrarna gifta sig med borgare. I England och
Frankrike hedras bönderna. I Persien äter konungen 2 gånger om året med bönder. I Kina plöjer kejsaren, för att hedra och uppmuntra jordbruket.
Brist på tillfälle för undervisning är ett hinder.
Det borde inrättas lant- och sockenskolor i alla härader. Någon bok i lantbrukets ämnen borde skrivas. De drängar och pigor, som önska ingå
äktenskap borde kunna innehållet i denna bok. De
ynglingar, som visat stor fallenhet i sockenskolorna, borde sändas till akademierna för fortsatta studier. Man borde inrätta ett hushållningskollegium
och därunder lydande sockengillen för att sprida
kunskap om åkerbruket.
1331
Odling

Några försök angående jordens hävdande och vad därmed gemenskap
har
Lundberg, Fredric
1789, jan
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NÅGRE FÖRSÖK, ANGÅENDE JORDENS
HÄFDANDE, OCH HWAD DÄRMED
GEMENSKAP HAFWER
Om tjänlig utmarks uppodling till äng. Skogsmark
med mycket gräsväxt är lämplig och minst kostsam att odla. Under vintern kan man med virke
från platsen inhägna området. Sedan bör området
dikas och träd och buskar rensas bort. Därefter
bränner man, men hela tiden med släckningsvatten
inom räckhåll, om elden skulle gå på djupet.
1332

Växter

Försök att toppa och beskära linväxt

hösten och man bör också hinna med diken. På
våren harvas och sås.
Matjorden består av ruttnande växtdelar och har
stor växtkraft. En klok lantman försöker att föröka
matjorden. I oländig mark och i dälder uppkastas
jorden om sommaren i högar. När det frusit på hösten körs de med kälke till de ställen på huvudåkern,
där det bäst behövs. Man skall lägga igen gammal
åker, som har dålig jord.
Ett djupt dike, som skall bestå, bör vara 3 gånger
så brett upptill som nedtill. Nya diken görs grundare, men vartefter de rensas blir de djupare. De flesta diken kan göras så grunda, att man utan
svårighet tar sig över dem utan kostsamma broar
eller trummor.

Anonym
1789, jan
FÖRSÖK AT TOPPA OCH BESKÄRA
1335
Växter
LIN-WÄXT
För att få linet att skjuta fler stänglar kan man top- Om nyttan av Lichen Islandicus eller
pa det. Härvid får man dubbelt med frö till olja, hedmossa till föda och uppehälle, i
starkare linskörd med bättre kvalitet. Linet lägger synnerhet vid missväxtår
sig inte vid regn. Toppningen skall ske nära jorden. Liljeblad, Sam.
Toppning rekommenderas även för andra växter
1789, febr
t.ex. hirs.
OM NYTTAN AF LICHEN ISLANDICUS,
1333
Väder ELLER HEDEMOSSA, TIL FÖDA OCH
UPPEHÄLLE, I SYNNERHET WID
Anmärkningar angående väderleken MISSWÄXT-ÅR
Under min resa i Norrland betjänade jag och mina
för december 1788
reskamrater oss av hedmossa till föda. Jag ger här
1334
Odling ett utdrag ur min Resejournal. Den 8 juni var vi i
norra Ångermanland, där missväxten var allmän.
Några försök angående jordens
Folket försökte på alla sätt att livnära sig. Innan jag
hävdande
lämnat Uppsala hade jag försvarat en akademisk
Lundberg, Fredric
avhandling om nödbrödsväxter. Inget av detta
1789, febr
kunde jag finna i tillräcklig mängd utom Lichen
NÅGRA FÖRSÖK, ANGÅENDE JORDENS
Islandica, islandsmossa. Jag lade mossan i vatten
HÄFDANDE, OCH HWAD DÄRMED
över natten och kokade den sedan med mjölk. Den
GEMENSKAP HAFWER
påminde om äggmjölk och var rätt välsmakande.
Man bör inte blanda gamla och nya störar, då man Under vår resa kokade vi denna mossvälling på de
bygger gärdsgård. Man bör använda 4 hankar på olika gästgivargårdarna och lärde ut konsten. Torvarje par stör. De kan göras av kvistar av en eller kad mossa går att göra mjöl av. En hustru kände till
gran.
denna mossa, som lindrar bröstvärk. Mossa använÄngar vid sjöstränder förstörs av vågorna och des också till kreaturen. Vi smakade deras barkbortfrätes. En del har byggt murar av sten eller lagt bröd, som var mycket beskt. Utom detta bröd
timmer efter sjökanten, men till ingen nytta. Ett bakades stampbröd av halm. Detta bröd var inte
bättre sätt är, att ta bort torven och lägga den ned nyttigt, utan ledde till åtskilliga sjukdomar. Vi
mot vattnet. Finns klappersten kan denna använ- bjöd en präst på vällingen och han skulle redan
das. Man kan låta grenar av al eller pil ligga bland nästa söndag kalla församlingen till kyrkan och
torven och så sådant gräs, som växer i grannskapet. lära dem tillredningen. I Lappland växer inte denAtt ett tunnland åker ger mer än 4-6 tunnland na mossa.
äng är obestridligt. Därför bör man göra åker av de
ängar, som ligger närmast byn. I Södermanland 1336
Växter
görs denna uppodling mindre än i Uppland och Om spanska körvelns användande
Skåne. Man undersöker om jorden är tjänlig och
röjer området. Platsen delas i 30-40 alnars remsor, till föda för mjölkkor
som plöjes med början från mitten. Detta sker på Angerstein, Joh. Fred:son

92

mellan 10-70 år skall föda 2 tärande personer. Det
är inte längre fint att vara bonde, utan bondbarnen
söker sig andra utkomster. Flera tar tjänst i främmande länders sjöfart.
Anonym
Hemmansklyvningarna orsakar att flera hushåll
1788, aug
skall livnära sig på samma jord, med särskilt tjänANTECKNINGAR ANGÅENDE ÅRSVÄXT
stefolk, flera barn, och spannmålsfrätande kreatur.
OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA
Dessa nya hushåll skulle ligga i utmarken istället.
Värmland. Jämn vinter, lagom snö och gott slädfö- Backstugufolk, som ofta är lättingar och inget utre. Gott pris på järnet och lågt pris på spannmålen. rättar, bidrager till problemen. Redogörs för liknande problem i Finland.
1301
Belöningar
1304
Byggnation
Utdelade belöningar av Kungl.
1300

Orter

Anteckningar angående årsväxt i
landsorterna

Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1788, aug
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
George Schumacher, Aug. Nordensköld och A.
Faxe fick belöningar för sina svar angående simkonsten.
För uppodling, plantering, stengärdsgårdar, för
lång och trogen tjänst samt för berömliga gärningar utdelades belöningar.
1302

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juli 1788
1303

Kungörelser

Orsaker till missväxt
Hagström, Carl P
1788, sept
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA, OM ORSAKEN TIL
MISSWÄXTER
Dåligt vårväder, mager och illa brukad jord och
brist på arbetskraft har bidragit till missväxten. Att
så på en bestämd dag, oberoende av hur vädret är,
måste anses som en gammal fördom. Sen sådd är
av ondo. Osäkerhet om man äger jorden är en följd
av det annars nyttiga storskiftet och har lett till
vårdslöshet med jorden. Dessutom tar mätningar
inför delningarna en mängd dagsverken.
Bekvämligheter och prydnader bidrager också
till lantbrukets vanvård. Till landsvägar, broar och
husbyggnader används en mängd dagsverken, som
tas från lantbruket.
Lätthelgdagarnas borttagande gav orsak till att
bonden och hans dräng istället för att gå i kyrkan
sitter på krogen. Det dröjer länge innan man glömmer att de egentligen är arbetsdagar.
Proportionerna mellan närande och tärande är
orsak till vanhävd. En lantbrukande människa

Anmärkningar angående stängsel
och hägnader

Cruetz Carl Gustaf
1788, sept
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE STÄNGSEL
OCH HÄGNADER
Stängsel och hägnader tar stor del av skogen. Man
skulle förvånas över mängden om man lade allt
stängsel på ett ställe i socknen. Att bygga av sten är
kinkigt. Det måste finnas flat eller sprängd sten för
att lyckas. De kullriga rasar och ger upphov till
mycket arbete. Att som utomlands gräva gravar eller lägga vallar och häckar är omöjligt här.
Det är stor konst att bygga en gärdsgård, som
varar i 50 år. Det gäller att få stark hank. När man
lagar en gammal gärdsgård slösar man mycket och
tror att man måste ha nya störar. De gamla duger
ofta väl.
All stör skall huggas så lång som möjligt. Den
vassa ändan kan brännas eller hellre doppas i vitriolvatten för att stå emot röta. Gärdsgårdarna
skall byggas raka och helst av eneträ.
1305

Nyttiga påfund

Om kol i vetet
Creutz, Carl Gustaf
1788, sept
OM KOL I HWETET
Kol är ett damm, som angriper vetekornen och gör
dem svarta och osmakliga. Det finns inga bra botemedel.
Sommaren indelas i perioder. Först växer säden
på höjden, sedan kommer blomningen och så matningen av kornen. Om såningstiden blir sen förskjuts denna utvecklingsföljd. Vetet blir bäst om
det sås tidigt och följer rågen. Det trivs bäst, om
det sås på en åker som burit korn.
1306

Hushållning

Strödda tankar om åkerbruket
Anonym
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Sällskapet förtjänar tack, som rekommenderar fö- varmt vatten och sand, sköljas med enrislag och
rent vatten. Man slår kallt vatten i bunken och får
räldrar att lära barnen simma.
mer grädde ju mer vatten man tar. Efter 2-4 dagar
1296
Djur beroende av vädret skummas grädden och nu skall
den kärnas med en gång. Kärnan får inte ställas på
Om insekter som skada säden och
ugnen, då blir smöret kärnsurt och spräckligt. När
sädesväxten
kärningen är klar tvättas smöret flera gånger med
Bjerkander, Clas
rent vatten. Smöret skall stå kallt några timmar in1788, aug
nan det saltas. Vinter och sommarsmör får inte
OM INSEKTER, SOM SKADA SÄDEN OCH
blandas.
SÄDESWÄXTEN
Den bästa kärnan kommer från England. Jag
Orsaken till missväxt beror ibland på skadedjur.
skulle vilja göra en ritning av den, men då jag vet,
Phalaena Tritici är en mask som går på vetet. att landssnickaren inte skulle förstå den eller göra
Genom att förstöra dem då säden körs in förmins- ett omsorgsfullt arbete, skulle det bara leda till
kas de.
missnöje. Jag skänker därför 2 kärnor till varje
Elater Segetis är den skadligaste insektsmasken. socken i Uleåborgs län.
Den går på all slags säd och äter upp hälften. Jag
låter barn följa efter plogen och samla dessa mas- 1298
Matberedning
kar i en glasflaska.
Om kaffe av cikoriarötter
Musca Secalis går på råg. Den som inte känner Landby, Christian
hans arbete ser honom inte utan skyller på vädret.
Något botemedel är svårt att finna. Linné klagade 1788, aug
1750 över att rotmasken var rågens värsta fiende. OM CAFFÉ AF CICHORII-RÖTTER
Phalaena Conspicillaris, rågbroddsmask, gör Plågad av sjukdomar, särskilt gulsot, har jag blivit
botad med cikoria. Jag blandade rötterna med kafstor skada även på kålplantor.
Phalaena Secalis går att plocka när den är stor. fe. Även min hustru och döttrar, som under 12 år
klagat över tandvärk, huvudvärk och ständiga flusDen bor och äter i de grövsta stråna.
Limax Agrestis ger rost på stjälken och bladen. sar, har blivit botade.
Cikoria och endivrötter är av samma natur. De
Det ligger som ett rött pulver. Det är råg som anväxa vilda men kan uppdragas med frö. De vilda
grips.
Musca Frit ger sig på kornet. Var flugan finns skall man se om de är svarta inuti, då de skall kastas. Fröna sås som vanligt i trädgårdssängar. Rötom vintern vet man inte.
Musca Avene går på havren och förorsakar slö- terna är långa och blommorna blå. Rötterna grävs
upp, tvättas och torkas, så att de gå genom kaffehavre.
Phalaena Pisi, Phalaena Exsoleta och Curculio kvarnen. De bränns som kaffebönor och kokas och
Pisi går på ärterna. Bladlössen äter upp ärthalmen klaras. Med socker och grädde får man en dryck,
som smakar bättre än utländskt kaffe. Har man
helt.
huvudvärk tar man de gröna bladen och pressar ut
1297
Matberedning saften i ett linnekläde och lägger på huvudet. Odlingarna bör skyddas mot svinen.
Undervisning att försiktigt hantera
A. Joh. Hagström vittnar att dessa rötter går att
mjölken och skickligt tillreda smör
använda som kaffe.
Fellman, Jacob
1299
Botemedel
1788, aug
WÄLMENT UNDERWISNING OCH
Medel mot förgiftning
UPMUNTRAN, AT FÖRSICKTIGT
Anonym
HANDTERA MJÖLKEN, OCH SKICKLIGEN
1788, aug
TILREDA SMÖRET; TIL WIDARE
MEDEL MOT FÖRGIFT
EFTERTANKE OCH FÖRSÖK
Arsenik och sublimat är giftigt, rent av dödande.
Redogörelser för smörpriser och smörets godhet Om någon intaget detta gäller en kraftig och snar
på andra platser. Man anser att i Finland är betet hjälp. Tjock såpa kokt i 4 delar vatten och om så
magert och ger sämre smör. Det beror dock på sät- finns sockrad, lavemang av olja, smör, ägg, grädde
tet i tillredningen, om vi skall producera smör av insveper giftet och försvagar det, liksom gröt och
hög kvalitet.
choklad.
Mjölken skall förvaras i låga kärl av gran eller
asp. Dessa kärl skall hållas rena. Tvättas med
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1789, febr
OM SPANSKA KYRFWILENS
ANWÄNDANDE TIL FÖDA FÖR
MJÖLK-KOR M M
Spanska Kyrfwilen (körveln) inplanterades av
mina förfäder omkring 1640. Genom mullvadarnas anläggande av sina vinterförråd, har de spritt
sig över hela trädgården. Min envisa hushållerska
ville inte inse fördelen med att ge korna körvel. Jag
förbjöd henne att ge den till korna och vad hände.
Den försvann och korna blev feta och mjölkstinna.
Husmamsellen hävdade dock att det berodde på
annat.
1337

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för januari 1798
1338

Kungörelser

Undersökning om svenska åkerbruket är i tilltagande eller avtagande:
Om väderleken är ensam orsak till
missväxten
Blix
1789, mars
UNDERSÖKNING OM SWENSKA
ÅKERBRUKET; OM DET ÄR I TILTAGANDE ELLER AFTAGANDE:
OM WÄDERLEKEN ÄR ENSAM ORDSAK
TIL WÅRA MISSWÄXTER; ELLER OM
ANDRA ORDSAKER MEDWERKA
Vårt lands åkerbruk måste ha stått högt tidigare. I
Johan III:s tid hade Sverige 3 millioner innevånare
utom de som bodde i Skåne, Halland och Blekinge.
Vi utskeppade till andra länder säd och 80000 oxar
varje år. Men krig och misshushållning i handeln
har gjort att vi inte längre klarar oss utan sädimport. Det beror inte på större vällevnad eller att
kronobrännerierna tar säden. Frosseriet var mycket större tidigare. Jag tror att vår sädesbrist beror på
att adel och ståndspersoner upparbetar sina gårdar
till förfång för bönderna. Redogörs hur jorden fördelas och hur skatterna sätts. Jag vill inte tadla
skattebönderna, utan visa att det inte går att hushålla bättre under de omständigheter som ges.
Visst orsakar vädret missväxt, men den vanmäktige lantmannen dras med en ständig missväxt. Tidigare kunde en bonde ha raska drängar, föda
fullvuxna söner hemma och ha torpare på utmarken. Nu delar ända upp till 32 åbor samma jord.
Karl XII:s krigsutskrivningar gjorde att mycket av
den gamla åkerbruksmetoden gick förlorad. Jorden sköttes ju av gamla orkeslösa gubbar och gummor. När krigarna kom tillbaka medförde de ofta

förakt för bondesysslor. Visserligen heter det: att
man arbetar med fördubblad iver på egen jord.
Men det var ju sällan egen jord det handlade om
för skattebönderna. Borgenärerna lurade. Man
hade dåligt utsäde, svaga dragare och håglöshet på
grund av stora skulder. Början till allmogens elände var när man införde gäldbunden ägorätt till en
jord de borde äga ändå. Vid arv är sällan arvet
skuldfritt. Bondeskuld är alltid svårare att gälda än
andra lån. De lånar av andra bönder, som förutom
att vilja ha ränta och avbetalning också vill ha några volmar hö, en kalv och några stockar ur skogen.
Det finns ingenstans så stora procentare som bönder. Förordningen om hemmansklyvningen ger
folkökning. Men kan det ökta folket livnära sig?
Man borde inte klyva efter hemmanstal, utan varje
hushåll skulle tilldelas så mycket jord att de kunde
försörja sig. Stark reaktion mot förordningar, som
behandlar klyvningar och arvsrätt.
Enligt tabellverket finns 2.800000 personer i
landet. De behöver 2 tunnor råg till bröd och gröt,
1 tunna korn till dricka, 1 tunna dessutom, 1/8 tunna ärter, 1/8 tunna vete. Man kan mena att många
dricka vatten, så en besparing kan göras. Samtidigt
finns ännu fler brännvinssupare än vattendrickare,
så summan blir stående.
All erfarenhet visar, att inga andra länder kan
sälja säd, än de som har sammanhängande och stora egendomar. Alltså borde hushållningen på
adelns och ståndspersoners gods och gårdar ökas.
1339

Redskap

Om dalkärran
Forseman, J
1789, mars
OM DAL-KÄRRAN
Alla uppmuntringar till uppodling faller om man
inte rår på stenen. Drängen Olof Birgerssons stenvagn beskriven i Vetenskapsakademiens Handlingar vann sådant förtroende, att man snart trodde,
att ingen sten skulle ligga kvar till hinders. Den var
dock tung och kostsam att tillverka. Slutet blev att
stenarna ligger kvar.
Får jag nu föreslå ett annat redskap, nyttjat av
dalkarlarna, så enkelt att vilken klåpare som helst
med ringa kostnad, kan göra det. Kärran duger att
flytta annat, t.ex. träd eller tvätterskans bykså. Ritning av kärran.
1340

Folkmängd

Anteckningar angående folknumren
Anonym
1789, mars
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Svar på frågan: Vilken är det bästa,
lättaste och på egen erfarenhet grundade simningskonstens lärande för
rikets ungdom

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Om Dal-kärran - Nr 1339
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMERN
Åbo har 8351 innevånare. Falun har 2907 innevånare. I Stockholm föddes 89 äkta och 25 oäkta
barn. 168 personer dog.
1341

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet

Genom vilken författning eller genom vilka medel
skulle lantmannen i Sverige säkrast och snarast
kunna förmås, i sådan mån utvidga och förbättra
sin Ladugård eller Boskapsskötsel, att den samma
komme i full jämvikt med Åkerbruket, därmed
bleve ansedd för lika lönande, och således i verk
och gärning allmänt erkänd för vad den är och vara
bör, nämligen grundnäringen i vårt land?
Belöningen är 60 riksdaler specie eller en guldmedalj.

Patriotiska Sällskapet
1789, mars
1343
Väder
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
Anmärkningar angående väderleken
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, trädplantering, stenbyggnad, sten- för februari 1789
gärdsgård, biskötsel, trogen tjänst och berömliga
gärningar har utdelats belöningar.
1344
Kungörelser
1342
Kungörelser Svar på prisfråga: Vilka är de bästa

Fråga till besvarande av belöning
Patriotiska Sällskapet
1789, mars
FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT
BELÖNING
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medel att befordra matnyttiga vilda
djurs tillväxt och medel att utrota
odjuren
Ödman, Samuel
1789, april
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS UTSATTA PRIS-FRÅGA:

Ugn till Rian - Nr 1287
cinska Fakulteten i Uppsala. Räntan bör utdelas till
den studeranden som förfärdigat det bästa anatomiska preparatet.
1293

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i orterna
Anonym
1788, juli
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK,
ÅRSWÄXT M M I LANDSORTERNA
På grund av mycket regn var det allmän missväxt i
fjällen. Bären hann inte mogna. I mannaminne har
det inte varit så illa. Renen mådde dock väl. Dock
har de minskat i antal på grund av varg och sjukdomar och att marken varit istäckt.
Lidköping hade mycket snö och försenad vårsådd.
1294
Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1788
1295

Kungörelser

Nordensköld, Aug.
1788, aug
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UTSATTA FRÅGA: HVILKEN
ÄR DEN BÄSTA, LÄTTASTE OCH PÅ EGEN
ERFARENHET GRUNDADE METHODE, TIL
SIMNINGS-KONSTENS LÄRANDE FÖR
RIKETS UNGDOM?
Jag svarar inte på frågan på grund av de 10 dukaterna, utan för att göra Sällskapet ett nöje, då jag
mycket värdesätter dess arbete. Jag är övad simmare och har aldrig träffat någon, som varit bättre
övad i denna konst.
Simningskonsten består i driftighet och övning.
Man kan redan som 4-5-åring börja simma. Barn
flyter bättre än gamla och kvinnor flyter bättre än
män. Man bör om man är oövad vara på ett långgrunt ställe. Det är hälsosammare i saltvatten, då
insjövatten svider i ögonen. När vattnet nått knähöjd, skall man plaska vatten på huvudet, annars
får man svindel. Man skall inte simma efter en
måltid. Man får nämligen sendrag, om man går
varm av mat och dryck i vattnet.
Konsten för en begynnare är att kunna flyta och
inte vara rädd. Man börjar med hjälpmedel t.ex.
blåsor, tomma buteljer, sävknippor, korktröjor eller bäst en sågbräda med rundade hörn. Man bör
lära sig att ha huvudet under vattnet. Dessa övningar får man aldrig göra ensam. Sedan övar man
att utan hjälpmedel kasta sig i vattnet och hastigt
slå med händerna. Snart upptäcker man, att man
kan simma.
För att kunna simma långt vänjer man sig att
draga med händerna och stöta på med fötterna. Det
räcker att använda en hand och en fot ömsom. Man
tränar sedan längre och längre sträckor och lär att
vila på vattnet. Det gäller att lära sig att dyka t.ex.
från en båt, utan att slå i magen. En övning i detta
är att kasta i en röd tegelflisa och hoppa i efter den
innan den nått botten.
Det är lättare och mindre påkostande att simma
på rygg. Dessutom går det fortare. Att kunna stå
under vattnet är nästa övning. Men man bör inte
dyka längre än 3-4 alnar då blodkärlen pressas
ihop på stort djup och man riskerar blodstörtning.
Man bör öva att hålla andan. Pärlfiskare är experter på detta.
Ingen starkare och hälsosammare kroppsövning
ges än simning, men man bör iakttaga försiktighet
och simma i sällskap med någon eller följas av båt.
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Beskrivning på en rie-byggnad - Nr 1287
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H ILKE ÄRO DE BÄSTE MEDEL AT
BEFORDRA MATNYTTIGE ILDA DJURS
TILL Ä T OCH FÖRKOFRAN, OCH
GIF AS ÄNNU NÅGRE HITTILS ICKE
BESKRIFNE SAMT BEPRÖF ADE MEDEL,
AT UTROTA ODJUREN
Svenska matnyttiga villebråd är i avtagande. Deras
förkovran och tillväxt är viktig. Flera förslag finns
att man borde bruka vilda djur till hemavel. Jag
tvivlar på fördelarna. Tre bevis måste till att vilda
djurs tämjande till hemavel motsvarar kostnaden,
att det bidrar till deras förkovran och att vilddjuren
minskas och utrotas. Jag kan inte finna något
svenskt vilt djur, som det skulle löna sig att tämja.
Björnen skulle kunna tämjas, om man tog honom ung, men knappast till någon nytta. Det har
föreslagits att ha honom till vallhjon.
Grävsvin motsvarar inte i vikt tamsvinen och får
färre ungar. Deras skinn är inte av något värde.
Den som fann ett medel att utrota vargen gjorde
större nytta än som i Värmland berättas, att någon
har en varg som vallhjon.
Varglon parar sig inte i fångenskap och dess päls
är inte värd att man föder dem.
Räven går att tämja, men avlägger aldrig sin trolöshet. Skulle vid kusterna kunna födas med fiskrens och om de fick leva ganska fritt ge hyggliga
skinn.
Uttern är lätt att tämja. Den tar fisken och behåller bara huvudet och stjärten, om den lärs till det.
Dock är tveksamt om den fortplantar sig i fångenskap. Risken är att fiskdammar och stränder skulle
bli utfiskade av tama uttrar.
Mårdar, illrar och hermeliner skulle få sämre
skinn om de hölls i fångenskap.
Bävern är frihetsälskande och skulle bli svår att
hålla fången. Amerikaner äter deras kött och särskilt svansen, som är helt av fett. Den räknas som
en läckerhet.
Harar, hemfödda, kan aldrig i smaken jämföras
med de vilda.
Kaniner finns inte vilda i Sverige, möjligen i
Blekinge. Trots deras avelssamhet är de inte lönsamma i fångenskap.
Hjortar, dovhjortar och råbockar måste födas
under vintern i Konungens parker. De kan vara
nöjsamma för jakt men ger ingen vinst.
Renen kan föda sig på renmossa, men är otänkbar söder om Gävle.
Älgen är med sin styrka mest lämplig att tämjas.
Men kostnaden att uppföda kalven, älgens egensinne att gå dit den vill, dess ilska under brunsten
och svårighet att gå på ishala vägar, gör att man
tvekar till den nyttan.
Istället för att tämja vilda djur, borde man anstränga sig att förkovra de tama kreaturen. Det är

bättre att ha få små kor, som ofta mjölkar utmärkt,
än att ha stora och många som är dyra i foder. Får,
som livnär sig på löv, är lönsamma. Geten borde
förökas och gärna hållas på alla öar i vår stora skärgård, där de kunna livnära sig av löv.
Av fåglar som skulle kunna hållas som hemfåglar är simmande fåglar som gås och anka lämpliga.
Falkar och snäppor går inte. De måste ha sin frihet.
Vildgässen fortplantar sig dåligt i fångenskap. Ejder, änder, lom, mås, tärna eller alfågel är inte heller lämpliga.
Tjädrar och orrar i bur lägger ägg, men honan
vårdar inte ungarna. Järpen är beroende av insekter. Ripa och vaktel är avpassade för sitt frihetsliv.
Duvor skulle kunna vara lönsamma. Men istället
för att anstränga sig med dessa viltfåglars fångande borde man inplantera fiskyngel i vattendragen.
1345

Växter

Om fördelaktigaste sättet att borttaga
förfrusna grenar på fruktträd
Hedwig (översättn.)
1789, april
OM FÖRDELAKTIGASTE SÄTTET, AT
BORTTAGA FÖRFRUSNA GRENAR PÅ
FRUCKT-TRÄD
Det är allom bekant att ett sår på barken av ett träd
skall täckas och växa till en ärrbildning. Trädens
bark, hinnor, bast och trä är som djurens hud, kött
och ben. Basten för safterna genom trädet. Grenar
som frusit drabbas av kallbrand. När man skär en
gren görs detta tvärt av och såret betäcks med trädvax. Man borde spara så mycket bark att det räckte
att täcka såret. Så gör läkare när de amputerar en
kroppsdel. Huden dras över såret. Man bör skära
bort de frusna grenarna på våren och lämna ett
stycke från stammen.
1346

Nyttiga påfund

Sågspåns nytta att öka gödseln
Anonym
1789, april
SÅGSPÅNS NYTTA AT ÖKA GJÖDSELN
En omtänksam lantman lät föra sågspån från sågkvarnen till ladugården. Han lade sågspån under
djuren och bytte varje dag. De av spillning och urin
indränkta sågspånen blev utmärkt gödsel.
1347

Nyttiga påfund

Hur frusen frukt bör hanteras
Anonym
1789, april
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HURU FRUSEN FRUKT BÖR HANDTERAS
Frusen frukt, potatis och rovor skall behandlas på
samma sätt, som när en människa förfrusit någon
lem. Läggas i snö eller kallt vatten och aldrig i
varmt rum. Efter 4 timmar avtorkas de och lägges i
rum, där de inte kan frysa på nytt. De håller sig nu
och har sin fina smak.
1348

Folkmängd

Anteckningar om befolkningsantalet
Anonym
1789, april
ANTEKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMERN
I Norrköping föddes flera än som dog. Detsamma
gällde Lund. I Göteborg föddes 510 barn och dog
648 personer. I Vänersborg dog 11 av hetsig feber,
32 av kopporna, 6 av ålderdomssvaghet, nästan
dubbelt så många dog, som föddes. I Borås bor
2000 personer.
1349

Orter

Anteckningar angående väderleken i
landsorterna
Anonym
1789, april
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
WÄDERLEKEN I LANDSORTERNA
Bohus län har haft stark kyla sedan början av november. Strömmar, som sällan fryser, ligger redan.
I Hjo föll första snön 17 oktober. I december
lade sig Vättern i vikarna. December blev mycket
kall. Den 19 januari kom en stark storm. Vättern
fick remnor i isen, som var en halv aln tjocka. Om
detta berodde på stormen eller på någon underjordisk våldsamhet kan inte sägas.
1350

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för mars 1789
1351

Kungörelser

Svar på frågan: Medel att befordra
matnyttiga vilda djur och utrota
odjur
Ödman, Samuel
1789, maj
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS UTSATTA PRIS-FRÅGA: HWILKE
ÄRO DE MEDEL AT BEFORDRA MATNYTTIGE WILDA DJURS TILLWÄXT OCH
FÖRKOFRAN, OCH GIFWAS ÄNNU NÅGRE
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HITTILS ICKE BESKRIFNE SAMT
BEPRÖVADE MEDEL, AT UTROTA
DJUREN.
(forts.)
Att tämja vilda djur till hemavel är ingen fördel,
utan det gäller att dra nytta av villebrådet och bidraga till dess förkovran.
Älgar finns ganska sällan i de södra landskapen,
undantagandes Södermanland och Värmdö. Hjortar kunna inte räknas för inhemskt villebråd.
Rådjur fälls sällan norr om Småland. Räknas
som sällsynta.
Harar finns gott om i hela Sverige.
Tjädrar och orrar finns mer eller mindre i alla
skogar.
Järpar, Norrlands rikedom och läckerhet, utbreder sin ända till Småland.
Rapphöns går inte norr om Uppland och anses
utdöda utom i Skåne.
I skärgården finns gott om sjöfågel.
Morkullor är de enda som skjuts. I mossarna
finns beckasiner, horsgökar och myrpyttor. För att
djuren skall trivas fordra de tillhåll, födoämnen
och ostörd parning.
Det gäller att spara dräktiga honor. Men i Sverige till skillnad från Tyskland bryr man sig ej om att
skydda honorna. Det behövs inte lika många hanar
som honor eftersom de leva i månggifte. Dock bör
viss försiktighet råda, så att tjäderhonorna inte behöver anlita orrtuppar. Då får man dessa rackelhanar.
Viktigt att freda djuren under deras parningstid
och låta ungarna växa upp till matnyttig ålder.
Aldrig plundra bon på ägg.
T.o.m. negern i Angola är förståndigare, som
inte ens äter äggen av hemfågeln. Han säger, väntar jag några veckor har jag en kyckling.
Tyvärr drivs befolkningen av några inrotade
regler: 1) Skjuter inte jag, skjuter min granne. 2)
En fågel i handen är bättre än tio i skogen. 3) Jag
behöver inte göra något för framtiden, framtiden
gör inget för mig.
Våra jaktlagar är dock stränga. En dräng som
skjutit en hjort i Ombergs djurgård blev dömd att
mista livet. Han benådades av kung Fredrich till
livstids fängelse. Man kan med mindre äventyr
dräpa en människa än en älg i vissa fall.
Jakt sker på vissa tider och det finns ett stort
antal jaktbetjänter som håller uppsyn.
Det är onekligen så att vilddjuren minskar de
matnyttiga djuren. I och med krutets uppfinning
har man den ginaste vägen att utrota djur och
människor.
Se på sobeln i Sibirien, björnen i Kamschatka,
havsuttrarna på Aleutiska öarna, lejonen i Syrien,

våren, låter jag köra med oxar så att skorpan bräcks
och sedan låter jag karlar skyffla ut snön på de bara
ställena. Det är viktigt att så i rätt tid och att rätta
sig efter väderleken. Jag för noggranna anteckningar på väderleken och hur den påverkar åkrarnas olika jordarter.

de dem vid arbete, skulle man nå samma resultat
som med barnhusbarnen i städerna.
Detta förslag skulle väl av en del anses som träldom, men jag kan inte tänka mig värre än att frysa
och svälta, som barnen nu gör.
1290
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Byggnation

Beskrivning på en riebyggnad
Weckström, Wetterstedt
1788, juli
BESKRIFNING PÅ EN RIE-BYGGNAD
Ritning och beskrivning av en ria, som av Patriotiska Sällskapet bedömdes vara värd skådepenning
i guld av 5 dukaters vikt.
Tillägg angående förenämnda riebyggnad och
tabell över hur mycket virke det går åt.
1288

Byggnation

Uppgift om minst kostsamma och
mest varaktiga tak
Gedda, Dan G
1788, juli
UPGIFT OM MINST KOSTSAMMA OCH
MEST WARAKTIGA TAK
Det bästa är platt tegel, som är avpassat för taket.
Tegelbruken gör dessa tegel efter modell. Dessa
tak passar både i städerna och på landet, även till
ladugårdar för dem som så kan. De läggs på tjärade
furuspån, vilka håller minst 20 år. Använder man
ekspån måste de rödfärgas vart tredje år.
1289

Nyttiga påfund

Anledning till tiggeriets avhjälpande
på landet
Geijer, Carl Fredric
1788, juli
ANLEDNING TIL TIGGERIERS
AFHJELPANDE PÅ LANDET
När man läst prisfrågan, hur Göteborg kommit tillrätta med tiggeriet, måste man tänka på tiggeriet på
landsbygden. Detta är mycket utbrett och där måste man ofta härbärgera tiggare under natten, vilket
kan medföra smittsamma sjukdomar.
Den förordningen att tiggande skall stanna inom
sin socken efterlevs inte. Så länge spannmålspriserna och därmed andra priser är så varierande vill
ingen förlagsman handla med spinning och garntillverkning. Detta skulle annars vara ett sätt att
försörja de fattiga. De unga lär sig på detta sättet att
tigga istället för att arbeta. Om några premier lämnades till den, som tar hand om dessa barn och van-

Hushållning

Gagnande författningar i hushållningen
Anonym
1788, juli
GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I
HUSHÅLLNINGEN
Det förekommer missbruk med de premier, som
betalas för calcinerad pottaska. Följande säkerhetsmått förordnas: att den som handlar med pottaska, skall uppge tillverkaren, han skall under livlig ed ange kvantitet och kvalitet, att premierna
inte utbetalas med mer än 40 skilling lispundet, att
vanliga import och exportbevis företes.
5% av exportvärdet för läder som säljs utomlands, skall exportören betala.
1291

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1788, juli
BERÖMLIGE GERNINGAR
Den 9 februari brann Ulricehamns nya rådhus,
jämte flera andra byggnader. Redovisas för understödet.
En skeppare vid namn Slottsberg led skeppsbrott utanför Marstrand. Besättningen försökte
rädda sig i skeppsbåten, men kaptenen, styrmannen och en timmerman vägrade. Kapten Hjerta
bärgade dem med fara för livet. Med hjälp av ett
rep lyckas han nå två av de nödställda. Den sista
räddas av 7 amerikanska sjömän. De fick var sin
silversked som erkänsla för sitt stora mod.
1292

Kungörelser

Utdrag ur protokoll vid Medicinska
fakultetens sammanträde den
9 december 1787
Beckfriis, Joachim
1788, juli
UTDRAG UR PROTOKOLLET, HÅLLET WID
MEDICINSKA FACULTETENS I UPSALA
SAMMANTRÄDE, DEN 19 DEC 1787
Upplästes de dispositioner Casten Rönnow gjort
av sin kvarlåtenskap bl.a. 4000 dukater till Medi-
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Bergius, P J
1790, maj-juni
NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM MISSVÄXT
ÅREN PÅ 1690 TALET
Efter samtal med segelduksfabrikör Hellman på
Norrmalm om de uppgifter han samlat om missväxten vintern 1694, bad jag honom skriva sina
upplysningar i Hushålls-Journalen.
30000 människorna omkom i sädesorterna Livland, Estland och Finland. Även i Göta- och Svealand omkom många trots hjälp av konung Carl XI.
Han beskriver väderleken och årsväxten under
åren på 1690-talet. Det kan enligt bonde- praktikan
aldrig falla för mycket regn före midsommar. Han
sammanfattar att Sverige är av natur och klimat ett
kallt och fattigt land, men genom arbete och sparsamhet mäktigt och rikt nog.
1430

Hushållning

Misslyckade försök gjorda i Skaraborgs län
Anonym
1790, maj-juni
MISSLYCKADE FÖRSÖK GJORDE I
SKARABORGS LÄN
I trädgårdsböcker står att man skall ta en pilgren
och borra hål i. Där sätter man kvistar av fruktträd
och överhöljer allt med jord. Dessa kvistar slog
inte rot.
Frö av kinesisk hampa såddes och växte till en
karls höjd, men gav inga frön.
Kinesiskt oljefrö såddes med dog.
Jag har flera gånger sått bovete. Det har vid första frostnatt frusit och stått rött som en räv.
Jordvallar är mig obehagliga, då varje gång jag
försökt har det misslyckats.
Stickgödsel är inte lämpligt, då barren kväver
växten. Då jag ett år körde ut gödseln på vintern,
blev den förtorkad trots noggrann täckning.
Morötter som såddes på hösten kom inte upp.
Sibiriskt lin växer bra, men går inte att röta.
Klöver är en ömtålig växt, som ruttnar under
snön och äts upp av möss och ohyra.
Baron Brauners råd att bygga spjälstegar under
krubborna för att samla upp hö och sädesfrö, som
blir kvar i fodret, är inte bra, då kreaturen går upp i
de låga krubborna och smutsar ned.
1431

Horologium florae
Dal, Anders
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Växter

1790, maj-juni
HOROLOGIUM FLORAE
Exempel på växter, som visar den kommande väderleken och hur länge deras blommor är öppna
under dygnet.
1432

Eld

Om eldsläckning i brev till Kungl.
Patr. Sällskapets förste sekreterare
Aken F J von
1790, maj-juni
OM ELD-SLÄCKNING: UTI BREF TIL KGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FÖRSTE
SECRETERARE
Vid en stor brand i ett foderhus i Örebro stad hotades hela staden. 4-5 ladugårdhus och två andra träbyggnader övertändes. Vinden låg mot staden och
folket började förtvivla och skingras. Jag hade sett
i en dansk skrift ett medel mot brand, nämligen vitriol och alun. Dessa salter lät jag smälta i ett sprutkar och det hade lika god verkan som 50 vattenkar.
Vid mindre brand bör man använda vanligt vatten,
då möbler blir skadade av saltblandningen. Jag önskar att sekreteraren vill sprida detta till medborgarna.
1433

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1790
1434

Nyttiga påfund

I Bernska ekonomiska societetens
handlingar införd avhandling angående kol och brand på säden
Riem
1790, juli-aug
UTDRAG UTUR EN I BERNSKA OECON.
SOCIETETENS HANDLINGAR INFÖRD OCH
AF AMTS-RÅDET RIEM MED ANMÄRKNINGAR UTGIFWEN AFHANDLING OM
KOHL ELLER BRAND PÅ SÄDEN.
Sjukdom på säd kallad spets eller vissnadsbrand
och i dess svåraste form kol. Orsaken anses vara
dåligt utsäde. Kan man inte skaffa friskt utsäde kan
man lägga säden i ett kar med gödselvatten och när
säden är upptagen och torkad, pudrar man kalk
över.
Ett annat sätt är att lägga säden i blöt i lut upplöst i osläkt kalk.
Tredje sättet är att lägga säden i en lag av vitriol
och salpeter.

mista livet. Han benådades av kung Fredrich till
livstids fängelse. Man kan med mindre äventyr
dräpa en människa än en älg i vissa fall.
Jakt sker på vissa tider och det finns ett stort antal jaktbetjänter som håller uppsyn.
Det är onekligen så att vilddjuren minskar de
matnyttiga djuren. I och med krutets uppfinning
har man den ginaste vägen att utrota djur och människor.
Se på sobeln i Sibirien, björnen i Kamschatka,
havsuttrarna på Aleutiska öarna, lejonen i Syrien,
tigrarna i Senegal, pumorna i södra Amerika, sjöhästarna på Goda Hopps Udden.
Björnen är den som gör stor skada på fäbodarna
och bästa tiden att jaga är innan den går i ide.
Vargar bör förgiftas. Varggropar är svåra att hålla i stånd och i varggårdar går bara de dummaste
djuren.
Lo bör skjutas.
Rävar tas i sax.
Mården tas i fälla.
Rovfåglar utrotas genom att man tar deras ägg.
Lagen betalar skottören på vissa vilddjur, men det
är olönsamt att fara till tings för att få ut pengarna.
I England låter man döma livstidsfångar att utrota vargar. Kanske kunde man göra något liknande i Sverige med personer dömda för t.ex.
sabbatsbrott, fylleri, oljud i kyrkor m.m.
1352

Husdjur

Om den förmån en lantman har att
uppföda kvigor

att besöka tjuren och vid två års ålder få sin första
kalv. Man bör fingra på deras spenar eftersom de
ofta är så kittliga att de inte går att mjölka efter
kalvningen. De får då svåra besvär att tömma juvret. Man skall vara försiktig vid mjölkningen och
inte bruka våld.
De kor som sinar flera månader innan kalvningen bör man göra sig av med, då det är oekonomiskt
att föda kor som inte ger mjölk.
Kor skall mjölkas 2 gånger om dygnet på bestämda tider. Man påstår att mjölkmängden beror
på kons färg. Orsaken är naturligtvis vilket underhåll hon får.
Viktigt att hålla fähuset rent och att inrätta häckar för fodret, som då inte spills i onödan.
Kon skall ha rent vatten 2 gånger om dagen. Det
får inte vara för kallt och gärna ilägges ett par nävar kli.
Ängsmarken måste utökas om man skall få god
avkastning på sina kor.
Under sommaren skall de ha saftfulla växter att
äta. Dock bör man vara försiktig med klöver och
luzern som gör dem uppblåsta så pass att de kan
omkomma.
Mot vintern ges potatis och rödbetor, som är
kornas läckerspis samt torrt hö och havrehalm.
1353

Odling

Rön om almträd, dess rätta såning
och plantering

Ackerman, J C
1789, maj
Palluel, Cretté de
RÖN OCH ANMÄRKNINGAR OM ALMTRÄD, DESS RÄTTA SÅNING OCH
1789, maj
PLANTERING.
OM DEN FÖRMÅN, SOM EN LANDTMAN
Almfrö är moget vid midsommar och bör då utsås.
TILFLYTER AF QWIGORS UPFÖDANDE,
När de nästa vår kommer upp bör de täckas med
OCH OM SÄTTET AT UPDRAGA DEM. AF
granris en tid. Efter ett år utplanteras de i skogsMADAME CRETTÉ DE PALLUEL.
Det är betydligt mer lönsamt att själv draga upp skolan.
Femte året växer det ut krona på trädet och det
kalvar till kvigor än att köpa kor.
När kon kalvar låter man den dia några timmar planteras ut i god mylla. Särskilt under regniga år
bara. Det är skadligt för kon att låta kalven dia växer trädet väl.
längre, då den stöter mot juvret så hårt att det kan
1354
Hushållning
förorsaka konstitutioner.
Kon bör få en butelj vin, kli blandat med havre Rön om lanthushållning
och vila ett par dagar. Kalven ingnides med salt Gedda, Dan. G
blandat med bröd, så att kon gärna slickar av den.
Kalven ställs för sig i fähuset. Man lär kalven att 1789, maj
dricka, genom att hålla handen i mjölken och låta RÖN I LANDTHUSHÅLLNINGEN.
Hästgödsel anses inte vara så god, men om man på
honom suga på ett finger.
Första månaden behöver kalven ett par ägg om vintern för ut den i högar på åkern och lägger under
dagen. Efter fem-sex veckor ger man den kokt ris med granris och också täcker med ris, blir den utmärkt.
och övergår sen till kli, havrehalm, fint hö.
Vid tre månaders ålder följer kalven de övriga
korna på betet. Vid sex månaders ålder är de i stånd
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I dag riktas all uppmuntran mot åkerbruket med
Man kan också lägga den i fårhuset under vintern och blanda med fårens gödsel och urin samt höga spannmålspriser. Ingen ihågkommer det
gamla ordspråket: Ängen är åkerns moder.
nyttja granris till strö, så blir den förädlad.
Beskattningar och förbud mot utförsel samt moSvingödsel brukas mest till kålland.
nopol till vissa personer att sälja köttet i städerna,
1355
Ekonomi medan spannmålshandeln är fri.
Ändra författningarna och genast skall ladugårAnteckningar angående handeln
den utvidgas och spannmålsbristen försvinna. Ta
Anonym
bort köttaxorna i städerna så lönar det sig att upp1789, maj
föda kreatur endast till slakt.
ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL.
Ekonomin under trettiotalet var fel och underTrots kriget i Norden har inte järnet blivit liggande minerade helt åkerbruket, vilket man nu känner
på huvudstadens våg ohämtat utan exporten har följderna av.
stigit.
Det är mot naturen stridande att här i Norden
Uppräknas hur mycket av olika varor som förts med den långa vintern odla säd, som mycket enkut.
lare odlas i sydländer. Här borde man satsa på boSamma uppräkning för Göteborg och Åbo.
skapsskötsel.
Uppräkning av vad importen innefattade av kre1356
Belöningar atur och varor av kreatur för år 1779.

Utdelade hedersbelöningar

Patriotiska Sällskapet
1789, maj
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR.
För uppodling, biskötsel, stengärdesgårdar och berömlig tjänst vid lantbruket.
Pigan Brita Andersdotter vid Tibble Gästgivargård, Näs (Kungsängen) i Uppland, har fått en silverhalskedja för 15-årig trogen tjänst.
1357

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april 1789
1358

Arbetsmetod

Att giva styrka åt vävnad som brukas
till segel, tält och säckar
Forseman, J
1789, juni
AT GIFWA STYRKA ÅT GROFWARE
WÄFNAD, SOM BRUKAS TIL SEGEL,
TÄLT, SÄCKAR M M.
Grankåda kokas med vatten, talg och rågmjöl.
Knådas till en deg, som vispas med vatten. Däri
lägges väven 6-8 timmar och trampas runt så att
alla delar kommer i kontakt med klistret. Torkas på
gräs.

Husdjur

Hjälpreda angående ladugårdsskötsel
Anonym
1789, juni
HJELPREDA TIL BESWARANDE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS,
EMOT BELÖNING, UTSATTE FRÅGA
ANGÅENDE LADUGÅRDS-SKÖTSELN.
Prisfråga: Då det är en given sanning, att åkerbruket ej kan utom motsvarande ladugård äga bestånd
eller på längd drivas med fördel, så frågas: Igenom
vilken författning eller vilka medel skulle lantmän
i Sverige säkrast kunna förmås i sådan mån utvidga och förbättra sin ladugård eller boskapsskötsel,
att den komme i full jämvikt emot åkerbruket, därmed bleve ansedd för lika lönande och således i
verk och gärning allmänt erkänd för vad den vara
bör, nämligen en grundgärning i vårt land?
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1359

1360

Arbetsmetod

Hur en masugn skall tilltäppas vid
vattenbrist
Geyer, Carl Fredric
1789, juni
HURU EN MASUGN BÖR TILTÄPPAS DÅ
WATTUBRIST INFALLER, AT MAN
SEDERMERA MED LIKA FÖRDEL KAN
BLÅSA PÅ, UTAN AT MURA OM STÄLLET.
Hur en masugn skall tilltäppas då vattenbrist infaller, att man sedermera med lika fördel kan blåsa
på, utan att mura om stället.
1361

Botemedel

Medicinsk nytta av kardborrerot,
rölleka, tusenblad
Anonym

Bergius, Peter Jonas
1790, maj-juni
Utdelad brandstod
BESKRIFNING PÅ EN SWART FÄRGPatriotiska Sällskapet
ANSTRYKNING UPPÅ SPÅNTAK
Jag kokade takspån i järnvitriol. Spånen skall vara
1790, mars-apr
snett avskurna i nederändan, så att regndropparna
UTDELT BRANDSTOD FÖR ÅR 1789
3 personer har fått brandstod av Kungliga Patrio- inte faller i fogen. När hela taket är påspikat överstryks det med en färgsmet bestående av, 1 tunna
tiska Sällskapet.
tjära blandad med harts och kimrök. Strykes på
1424
Kungörelser varmt. För att behålla värmen i smeten släpper
man ned varma stenar med jämna mellanrum.

1423

Nyttiga påfund

Utsatt fråga till besvarande mot
belöning

1428

Patriotiska Sällskapet
1790, mars-apr
UTSATT FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT
BELÖNING
Vilka är de så kallade brodd- och rotmaskar som
på 1789 års höstsäd gjort åverkan och vilka är de
säkraste och minst kostsamma förvarings- och botemedlen?
1425

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1790
1426

Odling

Minneshjälp vid ängsskötsel

Hushållning

Tankar över Skånska lanthushållningen
Anonym
1790, maj-juni
TANKAR ÖFWER SKÅNSKA
LANDTHUSHÅLLNINGEN
Skåne är ett landskap, som har stora förutsättningar till god hushållning. Dock har man utarmat skogen, utan att göra nyplanteringar. Även torven bör
man vara sparsam med.
Ängsskötseln skulle förbättras genom inrättande av beteshagar och om man hade vallhjon. Fick
man bättre hö, blev dragarna starkare.
Åkern missköts och ger inte den avkastning,
som den med tanke på jordmån och klimat borde
kunna ge. De borde dika ut sina åkrar och ängar.
Alla dessa förbättringar fordrar arbete. Man borde hitta nya arbetsmetoder för att med mindre folk
uträtta mer. De använder tunga och oformliga redskap, som fordra flera dragare. Den skånska plogen kräver att dragarna är långt ifrån redskapet och
blir då tyngre. Myllan är hård, därför att man inte
kör på sommarträdet. Arbetsvagnarna är tunga och
det behövs två dragare. Man borde också förhindra
de utflyttningar av folk, som sker till Danmark.
Särskilt ungt och raskt folk söker där en bättre
framtid.
När drängarna gifter sig, får de ynkliga små hus
att bo i och kan ofta inte livnära sin familj. De som
blir lantbönder under frälsehemman vet aldrig hur
många dagsverken de skall göra. Det beror helt på
frälsebondens behov. De borde få riktiga torp att
leva av.
Skiftena borde också ses över.

Mellström, Jon
1790, maj-juni
MINNESHJÄLP WID ÄNGSSKÖTSEL
Träd, buskar, mycken torka eller fukt hindrar god
höskörd. En torr ängsmark uppfriskas av alträd
planterade i rad i öst-västlig riktning. Även vattenledningar kan anläggas. Vid för mycket väta måste
diken anläggas. Tuvor avskärs med tuvplog och
ängen sås med gräsfrö. För sen slåtter fördärvar
ängen. Lien skall vara sådan, att slåtterkarlen kan
gå rak. Hans högra fot skall alltid vara främst. Vid
våt väderlek vändes strängarna för att, sedan de
torkat, dragas ihop till såtar eller stackar. Så fort
höet torkat helt inkörs det. Inget gräs sätts i hässjor, om det inte skall stå på hässjan och hemföras
direkt från den. Ladorna skall ha vädringsgluggar
och om de bara har jordgolv, lägges höet på överblivna gärdselstörar. Har man överskott av halm,
kan den utbredas mellan höet.
Olämplig betning försämrar den bästa äng. 1429
Egentligen borde ingen äng betas alls. Var åttonde
Några anmärkningar
dag utsprids spillningen.
1427
Arbetsmetod på 1690-talet

Hushållning

om missväxt

Beskrivning på en svart färganstrykning på spåntak
111

le mot norr. Man använder ofta för lös jord att
plantera i. Många träd trivs i stenblandad jordmån.
Mogna kärnor skall drivas upp i samma jordmån.
Dvärgträden är de som klarar sig bäst. De oäkta
trädens frukt är varaktigare även om de inte är så
välsmakande.
1417

Hushållning

Utdrag ur ett brev om Ydre härad i
Östergötland
Schmiterlöw H C
1790, mars-apr
UTDRAG AF ET BREF TIL INTENDENTEN
F-R-M, OM YDRE HÄRAD I ÖSTERGÖTLAND, AF MAJOR H C SCHMITERLÖW
Ydre härad är en av de vackraste platser i landet.
Ganska stenbunden mark och små åkrar. Åkern
har tre skiften, ett år råg, ett år vårsäd och ett år
vila. Man brukar korta liar, för att komma åt runt
stenarna. Ängen består av hårdvall och här växer
lövskog mest björk. I sjöarna finns gott om kräftor
och fisk. Man säljer 2 tjog kräftor för 3 runstycken.
Insaltade kräftstjärtar klarar sig hela året. Sedan
jag undervisat om potatisplantering har man de senaste åren fått god skörd, som används till bröd
och brännvin. En tunna potatis, 1/4 tunna havre,
1/8 tunna malt ger 10 kannor brännvin. Av 3 tunnor rönnbär utan tillsats har jag fått 3 kannor destillerat brännvin. Man förstår sig på att draga nytta
av kreaturen. Mycket smör och fin ost tillverkas.
När jag flyttade hit sköttes herrgårdarna av fogdar
och ingen lärde allmogen att förkovra sitt lantbruk.
Ett undantag var kamrer Daniel Hörberg på Tunarps egendom. Att bygga stenmurar visar sig inte
vara någon vinst.
1418

Odling

En finsk bondes märkliga uppodlingar och uppodlingssätt
Appelgrén, Leslenius
1790, mars-apr
EN FINSK BONDES MÄRKLIGA
UPODLINGAR OCH UPODLINGS-SÄTT
För 33 år sedan flyttade jag, Isak Pussinen Sivola
till Leppimäki. Där var skog, stenbunden och vattensjuk mark. Skogen röjdes, stenen uppbröts och
diken grävdes. Torv har använts till gödning. Kreatursgödseln blandas med torv och kärrjord. Jag
har byggt god väg till kvarnen. Ängarna föder 3
hästar, 14 nöt och 16 får. Jag bränner tjära efter annan metod än andra och får mer. Under detta arbete
har jag fostrat 5 barn.
Bondens uppgifter har i dag blivit upplästa i kyrkan och deras riktighet är besannad. Beskrivning
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av hans tjärbränningssätt. Undertecknat av pastor
Lesenius, sexmän och nämndemän.
1419

Odling

Anmärkning över 1789 års höstsådd
Creutz Carl Gustaf
1790, mars-apr
ANMÄRKNING ÖFWER 1789 ÅRS
HÖST-SÅDD
Höstsådden, som blivit misslyckad, har lidit mer
av solhettan än av mask. När brodden avtynade angreps den av löss.
1420

Folkmängd

1789, juni
OM MEDICINSKA NYTTAN AF KARRBORRE-ROT (ARCTIUM LAPPA LINN. RAD.
BARDANAE PÅ APOTH.) OCH AF
RÖLLEKA, ELLER TUSENBLAD,
(ACHILLEA MILLEFOLIUM LINN. PÅ
APOTH. H:A ET FLOR. MILLEFOLII.
Roten av kardborre grävs upp på våren och används färsk eller torkad. Den kokas och intages
dagligen mot alla sjukdomar där urindrivande och
blodrenande medel behövs.
Te på rölleka drickes mot slapphet och svaghet i
magen och nerver. Mot flytande gyllenåder (hemorrojder).

Anteckningar angående folknumren

1362

Anonym
1790, mars-apr
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMERN
Stockholm, Kungl. Lifgardets församling, födda
92 , döda 237.
I Falun var ett lyckligt år.
I Kalmar föddes 107 och dog 183.
I Karlskrona föddes 288, men 6011 dog, varav
5000 av amiralitetets manskap.
I Lund föddes 78 barn och endast 44 personer
avled.
I Göteborg i Garnisonsförsamlingen föddes 131
barn men på grund av kriget dog 752 personer.
I Vänersborg föddes 59 barn, men 135 personer
avled, flest i rötfeber och tärande sjukdomar.
I Borås dog 52 fler än som föddes.

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt

1421

Märkliga händelser i naturen

Orter

Utdrag ur brev från Åbo
Anonym
1790, mars-apr
UTDRAG AF ET BERF IFRÅN ÅBO DEN 21
DECEMBER 1789
Hösten har varit blid. Rågbrodden ganska fin utan
skador av mögel och sniglar.
1422

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1790, mars-apr
BERÖMLIGE GÄRNINGAR
Odalmannen Lars Dristig från Rumskulla, som varit soldat i Pommern har nu gift sig och uppodlat
ett ställe. Han har byggt en kvarn, vilket ledde till
rättegång med andra brukspatroner, som ville fördärva hans goda uppsåt. Han har nu av konungen
fått privilegier till detta verk.

Orter

Anonym
1789, juni
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNE.
Värmdö. Ingen frost och djup snö. Inget kvarnvatten och omöjligt att få en timmerstock ur skogen.
Södra Ångermanland. Rönnen blommade på
hösten. Snö och köld 14 april.
Vänersborg. Sent i maj kom de första skutorna,
som hade varit utsatta för mycket drivis.
Malmö. Strängaste vintern i mannaminne. Isen
har burit foror mellan Malmö och Köpenhamn
hela vintern.

WÄDERLEKEN) SOM I ALLMÄNHET MÄST
BIDRAGA TIL MISSWÄXTER I VÅRT
LAND? BÖRA DE UPSÖKAS, ANTINGEN
UTI LANDTMANNENS MINDRE
ARBETSAMHET OCH OKUNNIGHET,
ELLER UTI RÅDANDE FÖRDOMAR, ELLER
UTI BRISTER, - HWILKA UTI ALLMÄNNA
FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA
UPLETAS, M M? - OCH GENOM HWAD
MEDEL OCH UTVÄGAR KUNNA DE, PÅ
DET LÄTTASTE OCH FÖR ALLMOGEN
MINST KOSTSAMMA SÄTT,
FÖREKOMMAS?
Carl Blom svarar på frågan.
1) Olämplig placering av åkrarna.
2) Dålig dikning.
3) Fel jordarter till sädeslagen.
4) Otillräcklig gödsling.
5) Illa tillredde åkrar.
6) Åkern redes inte i rätt tid och inte nog ofta, så
att den hålles ren från ogräs.
7) Dåligt utsäde.
8) Fel såningstid och brist på utsäde om hösten.
9) För tidig sådd på våren.
10) Frostkänslig säd sås för långt norr ut.
11) Genom den tillstadde hemmansklyvningen
blir åkrarna för små och olönsamma. Tunga pålagor och skatter har bringat den förr så välmående
bonden till fattigdom, men också en alltmer tilltagande smak för moder och yppigheter samt tilltagande liderlighet.
1366

1363

Märkliga händelser

Botemedel

Om lanthushållarens förmån av
vilda läkemedels insamlande och
föryttrande

Anonym
1789, juni
Anonym
MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.
Sedan år 1757 har 19 känningar av jordbävning 1789, juli
OM LANDT-HUSHÅLLARENS FÖRMÅN AF
noterats i Skara.
WILDTWÄXANDE LÄKEMEDELS
1364
Väder INSAMLANDE OCH FÖRYTTRANDE.
Att leva på landet är av naturens skapare ämnad till
Anmärkningar angående väderleken människornas lycksalighet, men ibland uppstår bei maj 1789
tydliga svårigheter. Sådana är brist på läkare och
läkemedel. Därför bör man lära sig att ta vara på de
1365
Kungörelser läkeväxter som växa överallt, lära sig torka och använda dem.
Vilka äro orsakerna till missväxt?
Dessutom kan man göra sig en god inkomst på
Blom, Carl M
att sälja till apoteken.
1789, juli
Prislista på vad apoteken betalar för olika växSWAR PÅ KONGL. SWENSKA
ter. Barn och gamla skulle kunna utnyttjas till inPATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA:
samlandet och beredningen.
HWILKA ÄRO DE ORSAKER (UTOM
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1367

Om vägvårdans vidare nytta

Växter

1371

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1789

Patriotiska Sällskapet
1789, juli
1372
Kungörelser
OM WÄG-WÅRDANS (CICHORII INTYBI)
WIDARE NYTTA.
Om det icke vore lämpligt att kringRötterna används till läkemedel och även till ett
strykande lappar byggde hus och levvälsmakande kaffe. Gott mot mjältsjuka. Odlade
blir roten sötare och kan användas till mat. I de som andra
Frankrike odlas den och ges som foder till kreatu- Björling, Olof
ren, som må väl av den.
1789, aug
SVAR UPPÅ THEN AF KONGL. PATR.
1368
Botemedel SÄLLSKAPET UTSTÄLDTA FRÅGA UTI
INRIKES TIDNINGEN N:O 63 AF DEN 13
Medel mot kolik
AUGUSTI 1787. OM THET ICKE WORE
Anonym
MÄST NYTTIGT, AT KRING- STRYKANDE
1789, juli
LAPPAR UTOM LAPP- MARKEN, MÅ
MEDEL EMOT COLIK, COLICA
LEDAS TIL ATT BYGGA SIG HUS, OCH
FLATULENTA.
INGÅ I SAMMA NÄRINGS- MEDEL, SOM
Man tager huden som omger valnötskärnan innan
DERAS ÖFRIGA MED- BORGARE; OCH
den är torr. Lägger den i en butelj brännvin och låHWILKA UTWÄGAR MÅ WARA DE BÄSTA,
ter stå i solen. En sup tages vid behov.
TIL AT SMÅNINGOM FÖRA OCH WÄNJA
DEM TIL ET SÅDANT FÖRÄNDRADT
1369
Berömliga gärningar
LEFNADSSÄTT.
Berömliga gärningar
Dessa kringstrykande lappar ställer till stor skada
Anonym
på många ställen genom sitt flyttande. De ödar
skogen genom att hugga unga vackra träd till sina
1789, juli
kojor. De hugger också ned träd till bränsle istället
BERÖMLIGE GÄRNINGAR.
Rådman Mårten Morsing har donerat 200 Rdl. till för att samla torr ved som redan är fallen.
De tar för sig utan lov. De stör de närboende geYstads skola, som premie till två elever som i exanom att tigga, pocka och supa. Många tror att lapmen har bästa insikter i kristendom. Årets fråga:
1) Vilka äro de bevis, som övertyga förnuftet att par kan mer än andra, nämligen trolla och vågar
inte neka dem vad de begär.
den heliga skrift är en gudomlig uppenbarelse?
Deras hundar gör skada på viltet. Deras renar ri2) Kan förnuftets moral jämföras med evangeli
ver gärdesgårdarna och trampar ned rågen och äter
sedelära?
den, till stor skada för ägaren. Dessutom följs ofta
1370
Orter renhjorden av vargar, som stryker omkring gården
ibland tar kreatur.
Utdrag ur sockenstämmoprotokoll i ochHästar
är rädda för både renar och lappar och
Pjätteryds kyrka
blir svåra att hantera om de möts på vägarna.
Åkerman, Gudmund
Lapparna är tärande medlemmar som inte odlar
en enda jordtorva, utan lever på andras bekostnad
1789, juli
ungefär
som de vilda i Amerika. Det vore till nytta
UTDRAG AF PROTOCOLLET, HÅLLET WID
för dem själva om de kunde leva ett annat liv. DeALLMÄNNA SOCKNE-STÄMMAN I
ras fylleri kan leda till att de mördar varandra och
PIETTERYDS KYRKA DEN 13 JULII 1788.
Syneprotokoll hos Jöns Larsson i Björkerås, torpa- det berättas att de ligger nakna i sina kojor. Vilka
re under Öijhult, undertecknat av nådårspredikan- grova laster kan inte bli av detta. Svårigheten att
ten och två kyrkvärdar. Torparen har uppfört förändra ett så vilt folk är betydande. Svårare än
stuga, loge, lada, fähus och kålgård. Anlagt sten- för Tsar Peter den store att utan tvång förändra rysmur, till vilken han och hans hustru Gunilla Jons- sarna.
Våra lappar är så intagne av kärlek till sitt levdotter själva dragit fram all stenen.
nadssätt att de aldrig skulle vilja lämna det frivil-

Brev till Kungl. Patriotiska Sällskapet angående försök med majs
Hammarsköld, M
1790, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FÖRSTE
SECRETERARE, ANGÅENDE FÖRSÖK MED
MAYS, M M.
M.Hammarsköld i Västervik fick några frön från
Java av Zea Mays och satte på kalljord. De växte
sig stora men hann inte mogna innan frosten kom.
Nästa år såddes de sista 5 kornen i bänk, och hann
bli mogna.
En blandning av 1/3 majs, 1/3 kaffebönor, 1/3
Cichoryrötter blev ett gott kaffe. Även mjölet som
maldes och skorpor som bakades smakade gott.
Han sänder ett par som prov så snart som möjligt.
Även försök med potatis lyckades.
1412

Belöningar

Hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1790, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNNGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För uppodling, stengärdsgårdar och stenbrytning
och för berömlig tjänst i lantbruket under 15 år.
1413

Kungörelser

Fråga till besvarande av hedersbelöningar

Hagerman, Carl Christian
1790, mars-apr
FÖRSÖK TIL BESWARANDE AF DEN I
STOCKHOLMS POSTEN N:O 199 D. 27
AUGUSTI 1788 UPGIFNE FRÅGA: OM NU
BRUKELIGE OST-INDISKA COMPAGNIETS
SKEPP MÖJELIGEN KUNNA BESTYCKAS
TIL KRIGSBRUK ELLER EGIT FÖRSVAR,
MED MERA
Man kan beklaga, att inte Ostindienfarare används
att frakta kavalleriregementen till krigsplatser,
utan istället använt Rangskepp, som borde användas till annat. Man har i vårt århundrade upptäckt
att klinkbåtar hopsatte med tränaglar tar emot rekylen från en bomb kastad ur en 60-punds mörsare
utan att skada fartyget. Stöten stannar i några
sammanvridna vurstar av halm och ett litet parti
sågspån. Då bör även ostindieskeppen med dess
större styrka kunna besättas med kanoner. De bör
kunna byggas om, så att de klarar två batterier. Beskrivning av hur man kan bygga om dem.
Ibland de förnämsta och mest hedrande omsorger är visserligen att fäderneslandet försvaras, men
detta kräver väl bemannade båtar. Önskvärt vore
att mannarna tidigt lärt sig hantera vapen, så att de
inte häpnade för minsta skott. I varje socken borde
inrättas en skytteskola, som under ett par timmar
på söndagseftermiddagen lärde allmogens barn att
hantera vapen och enklare exercis. Barnen kunde
använda trägevär under exercisen och skjuta med
lösa skott med de riktiga gevären. Dessa kunde
förvaras i vapenhusen. Detta är ju vapenhusens
uppgift, vilket inte nu levande känner till.

Patriotiska Sällskapet
1416
Odling
1790, jan-febr
UTSATT FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT Utdrag ur en utgiven och försvarad
HEDERS-BELÖNING.
akademisk avhandling om fruktFråga: Är det möjligt med måttlig kostnad hindra
stora strömmars brytande vid sina åbräddar, eller trädsskötsel i Finland
förekomma att de ej göra betydlig skada genom Fahler Johan Henric von
strändernas borttagande?
1790, mars-apr
UTDRAG UTUR EN UNDER HERR
1414
Väder PROFESSOR DOCTOR CARL N. HELLENII
Anmärkningar angående väderleken INSEENDE DEN 26 SISTL. JUNII UTGIFWEN
OCH FÖRSWARAD ACADEMISK
december 1789 och januari 1790
AFHANDLING OM FRUKT-TRÄNS
SKÖTSEL I FINLAND; AF HERR
CANDIDATEN JOHAN HENRIC VON FALER
1415
Kungörelser Dessa anmärkningar bestrider de allmänt kända
Försök till besvarande av den i
grundsatserna om trädskötsel. Det är inte vinterStockholms Posten uppgivna frågan: kölden, som ruinerar våra fruktträd, utan växlingav värme och köld under våren. Man bör inte
Om nu brukelige Ostindiska Kompa- arna
lägga trädgårdarna i söder utan som vid Kinnekul-

niets skepp kan byggas om till krigsbruk eller eget försvar
100
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1406

Kungörelser

Tillägg till föregående fråga

säljs ullen så snart som möjligt, så att den inte angrips av mask. I så fall röker man med svavel.
Vill man ha större avkastning av får, skall man
fålla dem. Låta dem gå på jord eller späd gröda, då
deras spillning och urin suges upp av jorden.
Vinterfodret för ett får, är 100 st. lövkärvar av
björk, al, ek och ett halvt lass hö samt 1/4 tunna
havre.

Klintberg, Fred. Lud.
1790, jan-febr
TILLÄGG HÖRANDE TIL SWARET UPPÅ
FRÅGAN, OM OST-INDIEFARARNES
INREDANDE TIL KRIGSBRUK, UTMÄRKT
MED WALSPRÅKET: L(-)VIS QUI COURT.
Underskeppsbyggmästare Fred. Lud. Klingberg 1408
vann till sin stora förvåning priset, han skall nu
Bot mot
skicka in ritningarna till sitt förslag.

Nyttiga påfund

loppmaskens skadeliga
inverkan på rotkålsplantor

Bergius, Peter Jonas
1790, jan-febr
BOT MOT LOPPMASKENS SKADELIGA
Röök, von
ÅWERKAN PÅ ROTKÅLS-PLANTOR.
1790, jan-febr
Loppmasken äter kålroten och är svårutrotad. Om
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
man studerar deras levnadssätt ser man att de hopFÅR-SKÖTSEL.
I ullen finns fetma, som gör att fåren klarar både par och är särskilt aktiva mitt på dagen i solhetta.
köld och hetta. De tål inte att stå för tätt och en Mina drängar vattnar därför plantorna klockan 12
på dagen varje dag det inte regnar och loppmasken
tacka med lamm skall ha egen kätte.
Fårhusen bör vara öppna åtminstone på dagen, har blivit mindre vanlig.
då det inte är risk för odjur, så att det inte blir för
Matberedning
varmt. En saltho skall finnas. Golvet skall vara 1409
täckt av halm eller ormbunksgräs och man skall Om hedmossans nytta och bruk
Anonym
skotta bort gödseln varje dag.
Friska får bär huvudet högt, har rörliga öron, 1790, jan-febr
kvicka och stora ögon, pannan och nosen torr, näs- OM HEDEMOSSANS NYTTA OCH BRUK.
borrarna våta, andan utan lukt, munnen ren och Islandsmossa eller hedmossa samlas in före hötiröd, god aptit, ullen skall ligga längs ryggen och den. Man häller varmt vatten på för att förta beskskina, färgen stöta i rött.
heten och torkar över eld eller i luften.
Fåren bör ej betas i dimma eller på sumpig
Mjölet går att baka bröd på och att koka gröt och
mark. De skall inte beta i stark hetta. Om fåren fäl- välling av. Även till utfordring av boskap kan mosler ullen på vintern är de sjuka.
san användas.
Fåren undviker giftiga örter, men kan äta sig
stinna av visst foder, klöver eller luzern t.ex. Om 1410
Nyttiga påfund
de blir väderstinna måste de få hjälp annars dör de.
Man kan krama dem på magen, eller sticka ett träs- Anmärkningar i anledning av åverkaft i baken på dem eller sätta in ett stolpiller av kan av brodd- och rotmask på
äggula och salt.
senaste höstsädet
Den rätta tiden för baggarna att komma till tack- Fischerström, Joh.
orna är i slutet av mars. Baggen släpps till tackorna
under ett dygn, sedan byts han ut. Han bör inte 1790, jan-febr
NÅGRA ANMÄRKNINGAR, I ANLEDNING
göra tjänst mer än till 20 tackor per dygn.
För att få ull av god kvalitet, skall man tänka på AF DEN ÖFWERKLAGANDE ÅWERKAN,
hur man parar djuren. Man snöper de lamm som SOM DE SÅ KALLADE BRÅDD-OCH
ROTMASKAR PÅ SENASTE HÖSTSÄDET
skall gå till slakt. Flera olika sätt beskrivs.
I juni är tid att klippa ullen, innan den nya kom- FÖRÖFWAT.
mer. Skulle fåren bli skabbiga smörjes de med en Flera anledningar, som borde sammanställas och
blandning av talg och terpentin. Ullen tvättas och beaktas. Väderleken inte minst.
1407

Husdjur

Anmärkningar angående fårskötsel

fettet tas till smörja. Ullen blekes med urin. Sedan
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1411

Odling

ligt. De borde vara skrivna i vissa socknar och
anvisade områden på sockenallmänningen och vid
svårt straff förbjudas att flytta någon annanstans.
De skulle då kunna undervisas i religion. Dessutom skulle inte privata skogar bli skövlade. Deras
barn över två år skulle med tvång tagas ifrån dem
och uppfostras till vanliga människor.
Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom
ett sammanskott från hela riket eller ett par kollekter om året. På detta sätt skulle den gamla lappstammen försvinna inom några år och riket av deras avkomma få en hop arbetande och närande
medlemmar, som aldrig igen skulle vilja bo ihop
med ett så otäckt släkte.
1373

Odling

Erinringar om sädesskörd och sädens rengöring
Polander, Henr.
1789, aug
KÅRTA ERINDRINGAR OM SÄDES-SKÖRD
OCH SÄDENS RENGÖRING.
Ju mognare och torrare samt renare och friskare
säd, som med den minsta möjliga spillning kan
vinnas, desto mera förmån och vinst har lantmannen att hämta.
Beskrivning av hur olika sädeslag ser ut, när de
är mogna.
I Gadds Svenska lantbruksskötsel rekommenderas en bra lie.
Olika sätt att torka säden. Efterräfsning. Inkörning i lador. Vilka vagnar som bör väljas.
Tröskningen. I Hushållsjournalen N:o 6 1784
finns beskrivning på en tröskmaskin. Sädens förvaring.
1374

Djur

Om broddmask och sniglar
Anonym
1789, aug
OM BRODDMASK, OCH SNIGLAR.
Sniglarnas namn i andra språk och de utländska
beskrivningar som finns.
Kroppen är avlång, ovanpå kullrig, framtill med
en köttaktig sköld. Inunder med en längsgående
platt spagel eller fot. På högra sidan med en synlig
öppning. Trevare fyra, indragliga.
Man har ifrågasatt om de har ögon. Det som ser
ut som ögon sitter långt från hjärnan, men så är
också fallet hos kräftorna.
Snigeln har en öppning för andning, parning och
orenlighet. Denna öppning är dock indelad i tre avdelningar. Den har tre hudlager med körtlar. De har
både manliga och kvinnliga könsorgan och då de

parar sig betjäna de varandra på en gång. Äggen
utvecklas nu och utstöts alla på en gång.
Sniglarna gå i ett slags ide under vintern, gömda
under stenar eller under barken på ett träd. Flera
folk äter sniglar. Deras slem kan också användas
till skönhetsmedel. De är ett gott botemedel för
många olika åkommor.
Forntidens vallflickor slog på snigeln med en
kvist. Då drog den in sig, men efter en stund stack
den ut en trevare och åt det hållet fanns skällkon.
De läste: Snigel, snigel snälle, Säg mig var min
skällko är? Annars skall du få hugg ikväll.
1375

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i juli 1789
1376

Kungörelser

Svar på fråga: Om det inte vore mest
nyttigt att de kringstrykande lapparna utom Lappmarken byggde hus
och ingick i samma näringsmedel,
som andra medborgare
Alenius, Carl Gustaf
1789, sept
SWAR, PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN: OM ICKE
DET WORE MÄST NYTTIGT, AT DE
KRINGSTRYKANDE LAPPARNE UTOM
LAPPMARKERNA MÅ LEDAS TIL AT
BYGGA SIG HUS, OCH INGÅ I SAMMA
NÄRINGSMEDEL, SOM DERAS ÖFRIGA
MEDBORGARE; OCH HWILKA UTWÄGAR
MÅ WARA DE BÄSTA, TIL AT SMÅNINGOM FÖRA OCH WÄNJA DEM TIL ET
SÅDANT FÖRÄNDRAT LEFNADSSÄTT?
Jag känner svårigheten att uppgiva ett nyttigt och
möjligt förslag, men känner ändå som min skyldighet att visa på några omständigheter, som kan
tjäna till upplysning. Man kan inte jämföra lapparna med de insekter och djur, som förtära luftens
och jordens rötaktiga orenligheter, men de framstå
som tärande och skadliga. De när sig till en tredjedel själva, men resten måste tagas av svenska allmogens knappa förråd. Lägger man därtill deras
fördärvade seder, fylleri, flyttande, hotelser med
förtrollning, då de tilltvingar sig den fattigas sista
brödbit och underhåller de enfaldigas vidskepelse.
Hur skall dessa blodiglar och onda seders fortplantare förvandlas till närande medlemmar i samfundet. Att uppge det vore ett mästerstycke. Jag vet att
de aldrig frivilligt skulle ingå på något, som skulle
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förändra deras levnadssätt. Här måste en Regerings kraftfulla åtgärder till.
Jag skall beskriva lappens egenskaper. Jag försäkrar att de inte är hopdiktade. Lappen är vild.
Denna vildhet hindrar honom att se, älska, eftersträva de plikter och fördelar, de nyttiga tvång och
värdiga friheter, de långvariga nöjen och måttliga
svårigheter, som är den odlade världens arvelott.
Han känner olust för odling och kallsinnighet för
den fägring och nytta, som kommer av odling. Han
föds i en usel koja i en vild skog. Rök, mörker, osnygghet, köld, en stockeld och vädergny är det första han upplever. Så snart han förmår gå utom
kojan, ser han skog, berg, mossar och sjöar. Allt är
vilt, men behagar honom. Han följer sina skamlösa
föräldrar till odlade områden för att lära tigga. Han
äter av dess frukter och sover gärna i deras sängar,
men har ingen önskan att äga det goda.
Han har ett spritt och flyktigt öga. När han vandrar i skogen, söker han efter spridda renar, han jagar vilda djur och fåglar, han söker efter ämnen till
en slev, skopa eller fat. Hans ögon vänjs att sprida
sig över stora och oinskränkta rymder och vänjs
inte att fästas vid en bestämd punkt. Denna kastning av ögonen gör att när han skall läsa kastas
bokstäverna från slutet till början av ordet och han
har mycken möda att läsa. Löper ögat hastigt över
ett föremål, löper tanken ännu hastigare. När ingen
grundlighet förekommer blir ingenting väl beslutat.
Lappen är sorglös för morgondagen. Nästan alla
vilda folk lever utan jämn hushållning. De pendlar
mellan hunger och frosseri. Hans hushållsprinciper blir att förtära tappert och tigga skamlöst. Han
är inte rädd om tiden, särskilt inte om morgonstunden. Lappmorgon har blivit ett ordspråk, som utmärker svenskarnas middag.
Alla förstå svårigheten att hitta ett pålitligt förslag till lappens reformation. Att gå från skogen till
husbyggnad, från vildhet till odling, från tiggeri till
eget bröd, från lättja till arbete, från självs- våld
och frihet till tvång och lagar, från sorg- löshet till
bekymmer måste ske med en gång.
Att förändra med egen drift och vilja kan gå,
men att förändra andras vanor är nästan omöjligt
utan våldsamma medel. Det vore enkelt att förvisa
dessa skogslappar tillbaka till skogen att leva på
renskötsel. Men skogen är upptagen av nybyggare
och i fjällen finns de skattande lapparna och deras
renar. Att valla boskap är hans bästa nöje. Man
skulle kunna anlägga bergerier, där han fick utöva
denna sin gåva. Där skulle hans spridda och vandrande ögon komma till sin rätt. Men var hittar man
platser lämpade till detta, där boskap kan framfödas under en lång vinter och var finns det raska
folk, som bärgar så mycket hö, som skulle gå åt.
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Lappen borde kunna nyttjas till slöjder och hantverk. Han är vig, härdig och inte ofallen för slöjdarbete. Men kan hans flyktiga sinne vänjas vid
monotont arbete, hans kropp vänjas vid stillasittande? Någon helt ny handaslöjd måste uppfinnas,
då det redan finns folk till de befintliga. Kanske
kunde kronan eller någon sann patriot anlägga ett
Renhornsrasperi, där han kunde få håg att förädla
renhornen och därigenom lära sig ett annat levnadssätt. Även skulle de med sina viga och härdiga
kroppar passa för fiske.
All jord tas inte tillvara för odling på grund av
folkbrist. Men inte kan man tänka att lappen självmant skulle förstå och vårda sig och med framgång
driva jordbruk. Vilken näringsgren man än väljer
åt dem, måste de sammanföras i kolonier med uppsyningsmän. Kunde kronan eller rika possessionater uppföra sådana, så skulle de kunna läras att
hushålla med livsmedlen och man kunde hoppas
på en lycklig utgång. Detta vore dyrt i begynnelsen
och olustigt för lappen, men när han så småningom
får bärga sina kärvar, kanske han inser fördelen av
ett sådant liv. Barnen blir vanda vid ett ordentligt
liv och inser nyttan av detta.
1377

Kungörelser

Anmärkningar över ett svar angående missväxt
Anonym
1789, sept
ANMÄRKNINGAR ÖFWER ET SWAR UTI
HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR ÅR
1788, SIDAN 451
Jag som är en jordbruksälskare vågar kritisera Lagerholms svar på frågan om missväxt. I hans förmaning att genom bön till den Högste få biträde till
ett lyckligt åkerbruk finns inget att inhämta. Han
omtalar på 22 sidor alla orsakerna till missväxt,
men ger inget botemedel. Hans påstående om att
endast köra åker, när ogräset tar överhanden eller
knappast då, vederläggs av en mängd kunniga
åkermän. De menar att ett trädesgärde bör köras
minst 3-4 gånger. Ogräset tar ju näringen och kan
knappast räknas som nyttig. Körning är ju till också för att göra jorden lös och lätt för sädeskornen
att växa i. Att solen skulle lösa de fruktbara delarna, när jorden ligger i öppna fåror är inte alls bevisat av de naturkunniga. Skulle så vara fallet
kommer ju dessa partiklar tillbaks från andra orter.
Om hans förslag att avskära omogen säd vore
mycket att påminna. Men hans tillvitelser om fördomar, egensinne, vårdslöshet, lättja och försummelse avskräcker att göra minsta invändning. Om
auktor tillåter, vill jag dock erinra om att säden
mognar olika varje år.

RÖN OCH ANMÄRKNINGAR OM HONUNG,
DESS EGENSKAPER, NYTTA OCH FÖRÄDLINGSSÄTT
Många tycker att den säregna smaken och lukten
hos honung är motbjudande. Den som kramas eller
pressas ut blir mindre smaklig. I juli skall den rinna
ut, då blir den bäst, den kallas jungfruhonung.
Mycket fastnar dock vid självrinning och kan upplösas med hett vatten och silas genom flanell. Honungens smak varierar beroende på vad bina väljer
för växter. Rosmarin ger den franska honungen sin
smak. Polsk honung får sin genom att bina äter av
lindblommorna. I Sverige används mer och mer
honung och odlare får beröm för kvaliteten. Man
skall var noggrann vid inköp av utländsk honung,
då kvaliteten växlar.
På nyttans, hälsans och besparingens vägnar kan
inte sockret konkurrera. Vi betalar 300000 riksdaler för den importen. Jag tror inte att sockret innehåller något kalkaktigt gift, men dess egenskap är
slappande. Någon kemist borde åtaga sig att se vad
honung innehåller. Liksom sockret raffineras,
skulle man framställa så god honung som möjligt.
Produkten kunde finnas vid var torpstuga.
Honungen kokas med vatten och kolpulver och
silas. Denna sirap skall kunna användas som socker. Ett enklare sätt är att koka upp honungen och
lägga ett kläde över, som drar till sig honungslukten och gör honungen klarare och rensmakande.
Honung borde användas att göra vin av. Vi har
goda bärsorter och nationellt vin borde var lönsamt. Även till mjöd behövs honung. Ökas biskötseln är vinsten stor även av vax. Tjänstefolket
kunde äta honung på brödet istället för smör. Då vi
inte kan få tillräckligt med honung, kan det löna
sig att tillverka socker.
1401

Växter

Nyttan av qwesved eller trollbär, Solanum dulcamara
Anonym
1789, dec
NYTTAN AF QWESWED ELLER
TROLLBÄR, (SOLANUM DULCAMARA)
Denna buske växer vid gårdar och har blå och gula
blommor i klasar, som sedan ger röda bär. Denna
växt är giftig, men används på apoteken, sedan
Linné införde den 1738 på Flottans sjukhus. Te på
denna växt anses blodrenande, upplösande, urindrivande och svettdrivande. Kan göra nytta vid
reumatism, gikt, skörbjugg, gulsot, månadsreningens uteblivande och även mot utvärtes skador.
Sauvage lärde av Linné att bota veneriska sjukdomar och elaka rötsår. Skall dock i början brukas
med försiktighet.

1402

Växter

Om idegrans, Taxus Baccata, skadlighet för hästar
Anonym
1789, dec
OM IDEGRANS (TAXUS BACCATA)
SKADLIGHET FÖR HÄSTAR
Idegranen växer som prydnad i våra trädgårdar.
Utrikes nyttjas den om vintern till boskapsfoder.
Den har då förlorat något av sin skadlighet. För
hästar är den dödlig. Varnas för att låta hästar beta,
där idegran växer.
1403

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Anonym
1789, dec
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA
Älvdalen har haft vacker höst, men inte särskilt
god skörd. Kål, potatis och rovor har däremot givit
god avkastning.
Filipstad har gynnats med all slags gröda.
1404

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1789
1405

Kungörelser

Svar på fråga i Stockholms Posten:
Hur man billigast skall kunna inreda ostindiefarare till krigsbruk
Anonym
1790, jan-febr
FÖRSÖK TIL SWAR PÅ DEN I
STOCKHOLMS POSTEN N:O 199 DEN 27
AUG 1788 FRAMSTÄLLTE FRÅGA: HWILET
ÄR DET LÄMPLIGASTE OCH MINST
KOSTSAMMA SÄTT TIL DE SWENSKE NU
BRUKLIGE OST-INDIEFARARES
INREDANDE TIL KRIGSBRUK?
Ett örlogsfartyg och ett ostindiefartyg är lika så till
vida att de föra last. Men örlogsfartyget behöver
sin lastyta över vattennivån, medan ostindiefararen har sin last i botten.
Man skall inte förändra en ostindiefarare till örlogsskepp utan till örlogsfregatt. Den måste ha stor
ballast, helst i järntackor och balanserar då de högt
ställda kanonerna.
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UNDERSÖKNING HURUWIDA DE SÅ
KALLADE SOCKNE-LAPPAR SKULLE
KUNNA FÖRMÅS TIL SAMHÄLLS-LEFNAD
Jag har läst de belönade och väl författade svaren
om sockenlapparna i Hushållnings-Journalen. De
är inte nog ansedda i den delen, som avhandlar sättet att förmå lapparna till vanlig samhällslevnad.
De belönade författarna säger, att lapparna, som
inte äger jord, är till stor olägenhet för statens skattedragare och tärande medlemmar i ett land, som
har för litet bröd. Många brott begås av dem och
undgår lagens öga och straffarens hand. Detta ger
Regenten berättigande att utstaka, hur dessa människor skola 1:o bliva nyttiga för staten, 2:o anständiga inom sig själva, 3:o oförvitliga och oskadliga för andra.
Historien visar, att folk följer gamla sedvanor,
så länge de bo kvar, där dessa seder antogs. Flyttar
de tar de seden dit de kommer. Här blir utvägen för
lapparna synlig. Vårt land har stora områden, där
ingen annan utväg till föda gives, utom fiske, skytte och renskötsel. Vad hindrar då, att människor,
som inte vill veta av annat näringsfång tillhållas av
Regeringen att bo där. Men så snart de sticka foten
över gränsen, har de gått ur sitt privilegium. Regenten bestämmer var de får vistas. Kan Konungen förbjuda en skattebonde, att förstöra sin jord,
måste han kunna förbjuda löst folk att förstöra annans egendom.
Jag anser, att från högre ort skall utfärdas en förordning att alla lappar skall inflytta i Lappland.
Vägrar de skall de sändas till besuttne män söder
om Uppsala för att där bruka torp eller backstugor.
De skall dock först få ersättning för renar och bössor. Skjutsen skall kronan bestå. Månne den inte är
angelägnare än fångskjutsen. Var man, som vill
plantera ett lapphushåll på sina ägor, skall anmäla
detta till Landshövdingen. Sockenlapparna talar ju
svenska. Genom kriget finns många torp öde, där
ägaren hellre borde se en lapp, än att stugorna står
tomma.
Man torde tro att dessa lappar inte ändrade sitt
levnadssätt, men det finns bevis för att dalkarlar,
som av födobrist lämnat Dalarna avlade provinsens klädedräkt och seder när han flyttade. Detta
skulle aldrig ha hänt om de stannat i Dalarna. Även
i bibeln finns liknande exempel. Inom 20 år skall
dessa lappar vara inlämmade i våra sydligare nejder och ha antagit dess seder och bruk. I det nya
luftstrecket skall det svenska mannamodet flytta in
i dessa fega och försagda avfödingar av de forna
frostiga och snöiga, de äldsta av rimtussar.
1399
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Odling

Några påminnelser angående lantmanna planteringar
Hallqvist, Sam.
1789, dec
NÅGRA PÅMINNELSER ANGÅENDE
LANDTMANNA PLANTERINGAR
En lantman behöver mer än säd och gräs för sig
och sina kreatur. Han bör därför plantera allt som
bekvämligen kan växa.
Lin växer på all jordmån utom styv jord. Fröna
rensas väl. Innan växten gulnat ryckes den upp och
torkas. Knoppen repas av och förvaras torrt. Linet
rötas i någon damm. När skäftet släpper tågan är
det färdigt.
Hampa fordrar inte lika bra jord som lin. Det sås
glest och gallras. När det ryckts upp bindes det i
kärvar och sättes i skyl, som täcks med halm, så att
fåglarna inte äter upp fröna. Sedan förfar man på
samma sätt som med linet.
För humle tillreds en säng, 2 alnar bred och åtminstone 1/2 aln djup. I botten lägges stenar. Sedan planteras humlerötter och när revorna visar sig
tar man de 2-3 tjockaste och låter klättra på en stör.
De bästa rötterna får man, om man tar revor och
lägger i jorden.
Jordpäron växer på sämre jord och ger god
skörd. De stora klyves, men måste ha 2-3 ögon innan de sättes i en fåra. Ogräset skyfflas bort och
jord fylls upp mot plantan. När frosten kommer
måste de vara ur jorden. De skyddas sedan för köld
och värme.
Rovfrö sås vid midsommar och kålrot tidigt på
våren. Plantorna sätts ut på god åker en aln från
varandra.
Kålgården skall inrättas vid gården och inte i
åkern. Vid gården skall också fruktträd planteras.
Det blir bondens ålderdoms bästa fägnad. Frö av
äpple, päron och körsbär sättes och nästa vår tar
man de största plantorna och flyttar till en säng. De
toppas något och såret bestryks med grankåda och
talg. Efter 3-4 år flyttas de till sin slutliga växtplats.
Det är en stor fägring för en gård, om där växer
lövträd utmed vägar och i hagar.
1400

Matberedning

Rön och anmärkningar om honung,
dess egenskaper, nytta och
förädlingssätt
Fischerström. Joh.
1789, dec

1378

Odling

Hushållsråd till skogens förökande
och besparing
Larsson, Lars
1789, sept
HUSHÅLLS-RÅD TIL SKOGENS
FÖRÖKANDE OCH BESPARING
På åtskilliga platser är brist på skog, därför föreslås
plantering av asp. Dessa växer lätt och är bättre till
gärdsel än tall och gran. Lövet är dessutom bättre
för boskapen än somligt hö.
Bönderna borde inte få bygga sina hus så tätt i
byarna. Om elden kommer lös breder den sig över
hela byn.
För att spara ved borde tegelugnar inrättas.
Kostnaden vore snart betald, då vedåtgången blir
mindre. Den kan istället säljas till tegelbruken,
som kan öka sin kapacitet. De som får ta skog på
allmänningen i brist på egen skog, borde bevisa att
de har kakelugnar överallt.
1379

Nyttiga påfund

Säkert sätt att uttaga bläckfläckar ur
linne

ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLK-NUMMERN
Uppsala. 2307 fler födda än döda. 160 tvillingar
och 1 trillingfödsel. Av de döda var 24 över 90 år
och 1 över 100. 44 kvävdes av ammor eller mödrar, 2 barnamord, 6 självmördare, 3 mördade, 52
drunknade, 1 ihjälfrusen, 1 död genom åsknedslag. Sjukdomar har varit koppor och rödsot.
1382

Orter

Om väderlek och årsväxt i landsorterna
Anonym
1789, sept
OM WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I
LANDSORTERNA
Ulricehamn. Den 19 juni ett våldsamt åskväder
med hagel som nötter. De skadade alla trädgårdsoch tobaksplanteringar. Rågen måste man slå.
Tjörn, även där hagel den 19:e. Likaså i Värmland haglade det.
I Eksjö kom ett starkt åskväder och mycket
regn. Allmogen tände sina svedjefält, så att halva
himlen syntes alldeles röd och den andra halvan
svart av åskmolnet. Den 21 juni kom ett regn så
häftigt, att ingen minns dess like. Vägarna avskuros, broarna utvräktes och dikena fylldes med lös
jord.
Vid Inlands Norde härad slog åskan ihjäl en häst
och en kalv.

Anonym
1789, sept
SÄKERT SÄTT AT UTTAGA
BLÄCKFLÄCKAR UTUR LINNE
Citronsaft tar bort fläcken men skadar linnet. I stället tar man smält talg och gnuggar fläcken och by- 1383
Kungörelser
ker sedan. Fläcken försvinner alldeles utan att Kungörelse
något hål finns på tyget.
Patriotiska Sällskapet
1380
Ekonomi 1789, sept
KUNGÖRELSE
Sammandrag av Stockholms import 30 dukater har tilldelats den som svarat på frågan
1788
angående ostindiska skeppens inredande till krigsAnonym
skepp. Då han lovat ritningar, väntar belöningsgivaren på dessa innan belöningen lämnas ut. Den
1789, sept
SAMMANDRAG AF STOCKHOLMS IMPORT som vann andra pris i samma ämne får en skådeImporterades spannmål, gryn, mjöl, fiskvaror, penning.
frukt, färgstoffer, garn, mineralvatten, oljor, papVäder
per, silke, silver, specerier, socker, tobak, ull, vik- 1384
tualier och viner.
Anmärkningar angående väderleken
1381

Folkmängd

för augusti 1789

Anteckningar angående folknumren

1385

Anonym
1789, sept

Beskrivning av skånska byggningssättet

Byggnation

Hjelmberg, Magnus Petter
1789, okt
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BESKRIFNING PÅ SKÅNSKA
BYGGNINGSSÄTTET, I AFSIGT TIL
SKOGARNES BESPARING OCH
FOLKHOPENS FÖRÖKNING.
Att Skåne är ett mer välmående landskap än andra i
Sverige beror på att man genom ett annat byggningsätt drar stora förmåner. Istället för att använda virke och på detta sätt föröda skogen bygger
man med en trästomme och fyller mellanrummen
med lera. Väggarna täcks med kalk. Detta blir varma hus som förutom att de spar skog vid uppförandet även spar bränsle vid uppvärmning.
Att uppföra 200 sådana hus gör besparing av
35000 träd. När slättlandet är helt utan skog, var
skall man då ta virket och veden? Det gäller att
hushålla i tid. Detta byggsätt kostar dessutom bara
1/3 av vad ett vanligt hus kostar. Då nya generationer tar vid kan man kosta på sig bra bostäder från
början.
Drängarna som får sin lön i säd, som de säljer i
staden, kan efter bara några år skaffa sig torp. Då
de bygger billiga hus har de pengar till kreatur, vilket är ett måste för att man skall lyckas som lantman.
Då de unga tidigt kan stå på egna ben blir också
den barnalstrande tiden förlängd, till nytta för trakten. På detta sätt blomstrar också städerna och i
Skåne blir de fler och fler.
Alltså:
1) Skogsbesparing.
2) Mindre kostnad vid uppförandet av hus.
3) Folkökning.
1386

Kungörelser

Reflexioner över missväxt
Creutz Carl Gustaf
1789, okt
REFLEXIONER ÖFWER MISSWÄXTER.
Allmän missväxt, som drabbar hela eller stora delar av landet, beror ju på väderleken.
Missväxt, som drabbar särskilda delar av landet,
kan bero på okunnighet om åkrars placering och
speciella omständigheter. T.ex. solförmörkelse eller giftiga dimmor som stiger ur vissa kalldrag och
är dödliga eller åtminstone skadliga för människor
och djur.
Lantmannens kunskaper är ofta avgörande för
hur växtligheten klarar sig.

UTDRAG AF KONGL. MAJ:TS NÅDIGA
INSTRUCTION FÖR HISTORIAE
NATURALIS LECTORN WID GYMNASIUM I
STRENGNÄS. GIFWEN GRIPSHOLMS
SLOTT DEN 10 DECEMB. 1779.
Först ett allmänt begrepp om fysiska och moraliska hinder för framgång beroende på okunnighet,
fördom, vana eller vanmakt.
Sedan god undervisning i åkerbruksläran, ängsskötseln med mossars uppodling, skogsvård och
skogsbesparing. Särskilt behandlas byggnader och
gärdesgårdar, där stor besparing kan göras.
Trädgårdsskötsel, vinberedning av frukt och
bär.
Första året läses hela naturalhistorien.
Andra året lantbruksmetoder och senare djurs
och fåglars ans, sjukdomar och läkemedel.
Tredje året hela vetenskapen nu utökad.
Vid vart års slut skall eleverna och särskilt stipendiaterna examineras inför biskopen och konsistoriet.
Vart tredje år bör till stiftarens heder ett tal hållas
över något ekonomiskt ämne, varvid stiftarens förtjänster och hans minne upplivas.
1388

Arbetsmetod

Beskrivning av ett nytt slags rep av
trä
Klingvall Pehr
1789, okt
BESKRIFNING OM ET NYTT SLAGS REPS
FÖRFÄRDIGANDE AF TRÄ.
Raka träd fälles och delas i 1-2 alnars längd. Med
en kniv skaver man loss så långa remsor man kan.
Dessa flätas tillsammans och ger ett starkt rep som
kan användas både vått och torrt.
1389

Kungörelser

Om samling av tagel och dess
beredning

Instruktion för historielektorn i
Strängnäs

Anonym
1789, okt
OM SAMLING AF TAGEL OCH DESS
BEREDNING.
Tagel är en bristvara och köps utifrån. Detta är naturligtvis helt onödigt om bara lantmännen ansträngde sig litet och tog vara på det från sina egna
djur.
Kyrkvaktmästaren i Slottskyrkan i Stockholm
köper nu upp tagel, som skall vara rent och inslaget
i säck eller matta.

Lannér I
1789, okt

1390

1387
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Kungörelser

Botemedel

Botemedel mot svår förstoppning
Forseman J
1789, okt
BOTEMEDEL EMOT SWÅR
FÖRSTOPPNING.
Människolivets plågor drabbar både den lärde
världen och uslingen. Dock är förlusten av en lärd
värre än av en usling, även om vårt folkfattiga land
behöver sina innevånare.
En sjukdom, som kan leda till döden är förstoppning. Ett botemedel, som hjälpte en dräng i
Hälsingland, var att gräva ned honom i gödseln i
fårhuset. Efter en liten stund begärde han att bli
uppgrävd igen för naturens trängande behov. Han
var sedan återställd. Även om denna metod på en
frisk kan anses osnygg, är den sjuke som plågas
inte så grannlaga.
1391

Orter

Philelminthus, M
1789, nov
OM SNIGLAR OCH BRODD-MASK
(FORTSÄTTNING OCH SLUT).
(forts)
Artikeln tar upp åtskilliga snigelarter och den
forskning, som finns att tillgå. Hänvisas ofta till
Linné. Även broddmasken och dess skadeverkan
på säden tas upp. Förslag till utrotning.
1395

Botemedel

Botemedel mot brännsår
Anonym
1789, nov
BOTEMEDEL EMOT BRÄNN-SÅR.
Brännsår, som uppstår genom eld eller våta saker,
botas genast om patienten själv eller annan närvarande tuggar salt och stryker på såret.

Brev från Älvdalen

1396

Anonym
1789, okt
UTDRAG AF ET BREF IFRÅN ELFDALEN,
D. 21 AUGUSTI 1789.
Ett starkt regn föll över trakten och Dalälven
svämmade över mer än i vårfloden. Dock skadades
inte säden utan skörden blev tidigt mogen och fin.

Angående väderlek och årsväxt i
landsorterna

1392

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i september 1789
1393

Svar till Hushålls-Journalen

Ekonomi

Orter

Anonym
1789, nov
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT M M I LANDS-ORTERNE.
Från Värmland. Ovanligt fint vår- och försommarväder. I juli och augusti åskkvalm och regn, så att
Klarälven flera gånger svämmat över och skadat
åker och äng.
Från Åbo. God skörd både på åkern och i trädgårdar.
Från Dalsland. Den våta hösten har gjort att
många har säden obärgad. Storm och hagel har slagit säden ur axen, så att åkrarna ser nysådda ut.
Från Öland. En så svår vinter har ingen upplevt.
Mesta arbetet gick åt att skotta snö och överleva
kreaturen. Detta lyckades inte för alla, då svår foderbrist uppstod och också brist på ved.

Anonym
1789, nov
ANMÄRKNING OCH SWAR TIL
HUSHÅLLS-JOURNALEN FÖR JANUARIUS
ÅR 1787, SIDAN 230.
Vid jämförelsepriserna för år 1686-1786, visade 1397
Väder
det sig att priserna stigit 1/3. Orsakerna är att söka i
följande: 1686 hade vi två spannmålsland, Livland Anmärkningar angående väderleken
och Ingermanland, varifrån vi fick säd. Folkmäng- i oktober 1789
den har ökat mer än åkerbrukets avkastning. Ett
ojämnt spannmålpris.
1398
Kungörelser
Rekommenderas att göra som Gustaf Vasa på Undersökning om de s.k. sockenlapherrdagen 25 februari 1546, då landet hade haft
parna skulle kunna förmås till sammissväxt i 4 år. Var tredje penning avslogs.
Hålla sockenmagasinen fyllda, och priserna hällslevnad
Blix M
jämna under en tid av 10 år.
1789, dec
1394
Djur

Om sniglar och broddmask
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BESKRIFNING PÅ SKÅNSKA
BYGGNINGSSÄTTET, I AFSIGT TIL
SKOGARNES BESPARING OCH
FOLKHOPENS FÖRÖKNING.
Att Skåne är ett mer välmående landskap än andra i
Sverige beror på att man genom ett annat byggningsätt drar stora förmåner. Istället för att använda virke och på detta sätt föröda skogen bygger
man med en trästomme och fyller mellanrummen
med lera. Väggarna täcks med kalk. Detta blir varma hus som förutom att de spar skog vid uppförandet även spar bränsle vid uppvärmning.
Att uppföra 200 sådana hus gör besparing av
35000 träd. När slättlandet är helt utan skog, var
skall man då ta virket och veden? Det gäller att
hushålla i tid. Detta byggsätt kostar dessutom bara
1/3 av vad ett vanligt hus kostar. Då nya generationer tar vid kan man kosta på sig bra bostäder från
början.
Drängarna som får sin lön i säd, som de säljer i
staden, kan efter bara några år skaffa sig torp. Då
de bygger billiga hus har de pengar till kreatur, vilket är ett måste för att man skall lyckas som lantman.
Då de unga tidigt kan stå på egna ben blir också
den barnalstrande tiden förlängd, till nytta för trakten. På detta sätt blomstrar också städerna och i
Skåne blir de fler och fler.
Alltså:
1) Skogsbesparing.
2) Mindre kostnad vid uppförandet av hus.
3) Folkökning.
1386

Kungörelser

Reflexioner över missväxt
Creutz Carl Gustaf
1789, okt
REFLEXIONER ÖFWER MISSWÄXTER.
Allmän missväxt, som drabbar hela eller stora delar av landet, beror ju på väderleken.
Missväxt, som drabbar särskilda delar av landet,
kan bero på okunnighet om åkrars placering och
speciella omständigheter. T.ex. solförmörkelse eller giftiga dimmor som stiger ur vissa kalldrag och
är dödliga eller åtminstone skadliga för människor
och djur.
Lantmannens kunskaper är ofta avgörande för
hur växtligheten klarar sig.

UTDRAG AF KONGL. MAJ:TS NÅDIGA
INSTRUCTION FÖR HISTORIAE
NATURALIS LECTORN WID GYMNASIUM I
STRENGNÄS. GIFWEN GRIPSHOLMS
SLOTT DEN 10 DECEMB. 1779.
Först ett allmänt begrepp om fysiska och moraliska hinder för framgång beroende på okunnighet,
fördom, vana eller vanmakt.
Sedan god undervisning i åkerbruksläran, ängsskötseln med mossars uppodling, skogsvård och
skogsbesparing. Särskilt behandlas byggnader och
gärdesgårdar, där stor besparing kan göras.
Trädgårdsskötsel, vinberedning av frukt och
bär.
Första året läses hela naturalhistorien.
Andra året lantbruksmetoder och senare djurs
och fåglars ans, sjukdomar och läkemedel.
Tredje året hela vetenskapen nu utökad.
Vid vart års slut skall eleverna och särskilt stipendiaterna examineras inför biskopen och konsistoriet.
Vart tredje år bör till stiftarens heder ett tal hållas
över något ekonomiskt ämne, varvid stiftarens förtjänster och hans minne upplivas.
1388

Arbetsmetod

Beskrivning av ett nytt slags rep av
trä
Klingvall Pehr
1789, okt
BESKRIFNING OM ET NYTT SLAGS REPS
FÖRFÄRDIGANDE AF TRÄ.
Raka träd fälles och delas i 1-2 alnars längd. Med
en kniv skaver man loss så långa remsor man kan.
Dessa flätas tillsammans och ger ett starkt rep som
kan användas både vått och torrt.
1389

Kungörelser

Om samling av tagel och dess
beredning

Instruktion för historielektorn i
Strängnäs

Anonym
1789, okt
OM SAMLING AF TAGEL OCH DESS
BEREDNING.
Tagel är en bristvara och köps utifrån. Detta är naturligtvis helt onödigt om bara lantmännen ansträngde sig litet och tog vara på det från sina egna
djur.
Kyrkvaktmästaren i Slottskyrkan i Stockholm
köper nu upp tagel, som skall vara rent och inslaget
i säck eller matta.

Lannér I
1789, okt

1390
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Kungörelser

Botemedel

Botemedel mot svår förstoppning
Forseman J
1789, okt
BOTEMEDEL EMOT SWÅR
FÖRSTOPPNING.
Människolivets plågor drabbar både den lärde
världen och uslingen. Dock är förlusten av en lärd
värre än av en usling, även om vårt folkfattiga land
behöver sina innevånare.
En sjukdom, som kan leda till döden är förstoppning. Ett botemedel, som hjälpte en dräng i
Hälsingland, var att gräva ned honom i gödseln i
fårhuset. Efter en liten stund begärde han att bli
uppgrävd igen för naturens trängande behov. Han
var sedan återställd. Även om denna metod på en
frisk kan anses osnygg, är den sjuke som plågas
inte så grannlaga.
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Orter

Philelminthus, M
1789, nov
OM SNIGLAR OCH BRODD-MASK
(FORTSÄTTNING OCH SLUT).
(forts)
Artikeln tar upp åtskilliga snigelarter och den
forskning, som finns att tillgå. Hänvisas ofta till
Linné. Även broddmasken och dess skadeverkan
på säden tas upp. Förslag till utrotning.
1395

Botemedel

Botemedel mot brännsår
Anonym
1789, nov
BOTEMEDEL EMOT BRÄNN-SÅR.
Brännsår, som uppstår genom eld eller våta saker,
botas genast om patienten själv eller annan närvarande tuggar salt och stryker på såret.

Brev från Älvdalen

1396

Anonym
1789, okt
UTDRAG AF ET BREF IFRÅN ELFDALEN,
D. 21 AUGUSTI 1789.
Ett starkt regn föll över trakten och Dalälven
svämmade över mer än i vårfloden. Dock skadades
inte säden utan skörden blev tidigt mogen och fin.

Angående väderlek och årsväxt i
landsorterna

1392

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i september 1789
1393

Svar till Hushålls-Journalen

Ekonomi

Orter

Anonym
1789, nov
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT M M I LANDS-ORTERNE.
Från Värmland. Ovanligt fint vår- och försommarväder. I juli och augusti åskkvalm och regn, så att
Klarälven flera gånger svämmat över och skadat
åker och äng.
Från Åbo. God skörd både på åkern och i trädgårdar.
Från Dalsland. Den våta hösten har gjort att
många har säden obärgad. Storm och hagel har slagit säden ur axen, så att åkrarna ser nysådda ut.
Från Öland. En så svår vinter har ingen upplevt.
Mesta arbetet gick åt att skotta snö och överleva
kreaturen. Detta lyckades inte för alla, då svår foderbrist uppstod och också brist på ved.

Anonym
1789, nov
ANMÄRKNING OCH SWAR TIL
HUSHÅLLS-JOURNALEN FÖR JANUARIUS
ÅR 1787, SIDAN 230.
Vid jämförelsepriserna för år 1686-1786, visade 1397
Väder
det sig att priserna stigit 1/3. Orsakerna är att söka i
följande: 1686 hade vi två spannmålsland, Livland Anmärkningar angående väderleken
och Ingermanland, varifrån vi fick säd. Folkmäng- i oktober 1789
den har ökat mer än åkerbrukets avkastning. Ett
ojämnt spannmålpris.
1398
Kungörelser
Rekommenderas att göra som Gustaf Vasa på Undersökning om de s.k. sockenlapherrdagen 25 februari 1546, då landet hade haft
parna skulle kunna förmås till sammissväxt i 4 år. Var tredje penning avslogs.
Hålla sockenmagasinen fyllda, och priserna hällslevnad
Blix M
jämna under en tid av 10 år.
1789, dec
1394
Djur

Om sniglar och broddmask
105

UNDERSÖKNING HURUWIDA DE SÅ
KALLADE SOCKNE-LAPPAR SKULLE
KUNNA FÖRMÅS TIL SAMHÄLLS-LEFNAD
Jag har läst de belönade och väl författade svaren
om sockenlapparna i Hushållnings-Journalen. De
är inte nog ansedda i den delen, som avhandlar sättet att förmå lapparna till vanlig samhällslevnad.
De belönade författarna säger, att lapparna, som
inte äger jord, är till stor olägenhet för statens skattedragare och tärande medlemmar i ett land, som
har för litet bröd. Många brott begås av dem och
undgår lagens öga och straffarens hand. Detta ger
Regenten berättigande att utstaka, hur dessa människor skola 1:o bliva nyttiga för staten, 2:o anständiga inom sig själva, 3:o oförvitliga och oskadliga för andra.
Historien visar, att folk följer gamla sedvanor,
så länge de bo kvar, där dessa seder antogs. Flyttar
de tar de seden dit de kommer. Här blir utvägen för
lapparna synlig. Vårt land har stora områden, där
ingen annan utväg till föda gives, utom fiske, skytte och renskötsel. Vad hindrar då, att människor,
som inte vill veta av annat näringsfång tillhållas av
Regeringen att bo där. Men så snart de sticka foten
över gränsen, har de gått ur sitt privilegium. Regenten bestämmer var de får vistas. Kan Konungen förbjuda en skattebonde, att förstöra sin jord,
måste han kunna förbjuda löst folk att förstöra annans egendom.
Jag anser, att från högre ort skall utfärdas en förordning att alla lappar skall inflytta i Lappland.
Vägrar de skall de sändas till besuttne män söder
om Uppsala för att där bruka torp eller backstugor.
De skall dock först få ersättning för renar och bössor. Skjutsen skall kronan bestå. Månne den inte är
angelägnare än fångskjutsen. Var man, som vill
plantera ett lapphushåll på sina ägor, skall anmäla
detta till Landshövdingen. Sockenlapparna talar ju
svenska. Genom kriget finns många torp öde, där
ägaren hellre borde se en lapp, än att stugorna står
tomma.
Man torde tro att dessa lappar inte ändrade sitt
levnadssätt, men det finns bevis för att dalkarlar,
som av födobrist lämnat Dalarna avlade provinsens klädedräkt och seder när han flyttade. Detta
skulle aldrig ha hänt om de stannat i Dalarna. Även
i bibeln finns liknande exempel. Inom 20 år skall
dessa lappar vara inlämmade i våra sydligare nejder och ha antagit dess seder och bruk. I det nya
luftstrecket skall det svenska mannamodet flytta in
i dessa fega och försagda avfödingar av de forna
frostiga och snöiga, de äldsta av rimtussar.
1399
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Odling

Några påminnelser angående lantmanna planteringar
Hallqvist, Sam.
1789, dec
NÅGRA PÅMINNELSER ANGÅENDE
LANDTMANNA PLANTERINGAR
En lantman behöver mer än säd och gräs för sig
och sina kreatur. Han bör därför plantera allt som
bekvämligen kan växa.
Lin växer på all jordmån utom styv jord. Fröna
rensas väl. Innan växten gulnat ryckes den upp och
torkas. Knoppen repas av och förvaras torrt. Linet
rötas i någon damm. När skäftet släpper tågan är
det färdigt.
Hampa fordrar inte lika bra jord som lin. Det sås
glest och gallras. När det ryckts upp bindes det i
kärvar och sättes i skyl, som täcks med halm, så att
fåglarna inte äter upp fröna. Sedan förfar man på
samma sätt som med linet.
För humle tillreds en säng, 2 alnar bred och åtminstone 1/2 aln djup. I botten lägges stenar. Sedan planteras humlerötter och när revorna visar sig
tar man de 2-3 tjockaste och låter klättra på en stör.
De bästa rötterna får man, om man tar revor och
lägger i jorden.
Jordpäron växer på sämre jord och ger god
skörd. De stora klyves, men måste ha 2-3 ögon innan de sättes i en fåra. Ogräset skyfflas bort och
jord fylls upp mot plantan. När frosten kommer
måste de vara ur jorden. De skyddas sedan för köld
och värme.
Rovfrö sås vid midsommar och kålrot tidigt på
våren. Plantorna sätts ut på god åker en aln från
varandra.
Kålgården skall inrättas vid gården och inte i
åkern. Vid gården skall också fruktträd planteras.
Det blir bondens ålderdoms bästa fägnad. Frö av
äpple, päron och körsbär sättes och nästa vår tar
man de största plantorna och flyttar till en säng. De
toppas något och såret bestryks med grankåda och
talg. Efter 3-4 år flyttas de till sin slutliga växtplats.
Det är en stor fägring för en gård, om där växer
lövträd utmed vägar och i hagar.
1400

Matberedning

Rön och anmärkningar om honung,
dess egenskaper, nytta och
förädlingssätt
Fischerström. Joh.
1789, dec
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Odling

Hushållsråd till skogens förökande
och besparing
Larsson, Lars
1789, sept
HUSHÅLLS-RÅD TIL SKOGENS
FÖRÖKANDE OCH BESPARING
På åtskilliga platser är brist på skog, därför föreslås
plantering av asp. Dessa växer lätt och är bättre till
gärdsel än tall och gran. Lövet är dessutom bättre
för boskapen än somligt hö.
Bönderna borde inte få bygga sina hus så tätt i
byarna. Om elden kommer lös breder den sig över
hela byn.
För att spara ved borde tegelugnar inrättas.
Kostnaden vore snart betald, då vedåtgången blir
mindre. Den kan istället säljas till tegelbruken,
som kan öka sin kapacitet. De som får ta skog på
allmänningen i brist på egen skog, borde bevisa att
de har kakelugnar överallt.
1379

Nyttiga påfund

Säkert sätt att uttaga bläckfläckar ur
linne

ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLK-NUMMERN
Uppsala. 2307 fler födda än döda. 160 tvillingar
och 1 trillingfödsel. Av de döda var 24 över 90 år
och 1 över 100. 44 kvävdes av ammor eller mödrar, 2 barnamord, 6 självmördare, 3 mördade, 52
drunknade, 1 ihjälfrusen, 1 död genom åsknedslag. Sjukdomar har varit koppor och rödsot.
1382

Orter

Om väderlek och årsväxt i landsorterna
Anonym
1789, sept
OM WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I
LANDSORTERNA
Ulricehamn. Den 19 juni ett våldsamt åskväder
med hagel som nötter. De skadade alla trädgårdsoch tobaksplanteringar. Rågen måste man slå.
Tjörn, även där hagel den 19:e. Likaså i Värmland haglade det.
I Eksjö kom ett starkt åskväder och mycket
regn. Allmogen tände sina svedjefält, så att halva
himlen syntes alldeles röd och den andra halvan
svart av åskmolnet. Den 21 juni kom ett regn så
häftigt, att ingen minns dess like. Vägarna avskuros, broarna utvräktes och dikena fylldes med lös
jord.
Vid Inlands Norde härad slog åskan ihjäl en häst
och en kalv.

Anonym
1789, sept
SÄKERT SÄTT AT UTTAGA
BLÄCKFLÄCKAR UTUR LINNE
Citronsaft tar bort fläcken men skadar linnet. I stället tar man smält talg och gnuggar fläcken och by- 1383
Kungörelser
ker sedan. Fläcken försvinner alldeles utan att Kungörelse
något hål finns på tyget.
Patriotiska Sällskapet
1380
Ekonomi 1789, sept
KUNGÖRELSE
Sammandrag av Stockholms import 30 dukater har tilldelats den som svarat på frågan
1788
angående ostindiska skeppens inredande till krigsAnonym
skepp. Då han lovat ritningar, väntar belöningsgivaren på dessa innan belöningen lämnas ut. Den
1789, sept
SAMMANDRAG AF STOCKHOLMS IMPORT som vann andra pris i samma ämne får en skådeImporterades spannmål, gryn, mjöl, fiskvaror, penning.
frukt, färgstoffer, garn, mineralvatten, oljor, papVäder
per, silke, silver, specerier, socker, tobak, ull, vik- 1384
tualier och viner.
Anmärkningar angående väderleken
1381

Folkmängd

för augusti 1789

Anteckningar angående folknumren
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Anonym
1789, sept

Beskrivning av skånska byggningssättet

Byggnation

Hjelmberg, Magnus Petter
1789, okt
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förändra deras levnadssätt. Här måste en Regerings kraftfulla åtgärder till.
Jag skall beskriva lappens egenskaper. Jag försäkrar att de inte är hopdiktade. Lappen är vild.
Denna vildhet hindrar honom att se, älska, eftersträva de plikter och fördelar, de nyttiga tvång och
värdiga friheter, de långvariga nöjen och måttliga
svårigheter, som är den odlade världens arvelott.
Han känner olust för odling och kallsinnighet för
den fägring och nytta, som kommer av odling. Han
föds i en usel koja i en vild skog. Rök, mörker, osnygghet, köld, en stockeld och vädergny är det första han upplever. Så snart han förmår gå utom
kojan, ser han skog, berg, mossar och sjöar. Allt är
vilt, men behagar honom. Han följer sina skamlösa
föräldrar till odlade områden för att lära tigga. Han
äter av dess frukter och sover gärna i deras sängar,
men har ingen önskan att äga det goda.
Han har ett spritt och flyktigt öga. När han vandrar i skogen, söker han efter spridda renar, han jagar vilda djur och fåglar, han söker efter ämnen till
en slev, skopa eller fat. Hans ögon vänjs att sprida
sig över stora och oinskränkta rymder och vänjs
inte att fästas vid en bestämd punkt. Denna kastning av ögonen gör att när han skall läsa kastas
bokstäverna från slutet till början av ordet och han
har mycken möda att läsa. Löper ögat hastigt över
ett föremål, löper tanken ännu hastigare. När ingen
grundlighet förekommer blir ingenting väl beslutat.
Lappen är sorglös för morgondagen. Nästan alla
vilda folk lever utan jämn hushållning. De pendlar
mellan hunger och frosseri. Hans hushållsprinciper blir att förtära tappert och tigga skamlöst. Han
är inte rädd om tiden, särskilt inte om morgonstunden. Lappmorgon har blivit ett ordspråk, som utmärker svenskarnas middag.
Alla förstå svårigheten att hitta ett pålitligt förslag till lappens reformation. Att gå från skogen till
husbyggnad, från vildhet till odling, från tiggeri till
eget bröd, från lättja till arbete, från självs- våld
och frihet till tvång och lagar, från sorg- löshet till
bekymmer måste ske med en gång.
Att förändra med egen drift och vilja kan gå,
men att förändra andras vanor är nästan omöjligt
utan våldsamma medel. Det vore enkelt att förvisa
dessa skogslappar tillbaka till skogen att leva på
renskötsel. Men skogen är upptagen av nybyggare
och i fjällen finns de skattande lapparna och deras
renar. Att valla boskap är hans bästa nöje. Man
skulle kunna anlägga bergerier, där han fick utöva
denna sin gåva. Där skulle hans spridda och vandrande ögon komma till sin rätt. Men var hittar man
platser lämpade till detta, där boskap kan framfödas under en lång vinter och var finns det raska
folk, som bärgar så mycket hö, som skulle gå åt.
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Lappen borde kunna nyttjas till slöjder och hantverk. Han är vig, härdig och inte ofallen för slöjdarbete. Men kan hans flyktiga sinne vänjas vid
monotont arbete, hans kropp vänjas vid stillasittande? Någon helt ny handaslöjd måste uppfinnas,
då det redan finns folk till de befintliga. Kanske
kunde kronan eller någon sann patriot anlägga ett
Renhornsrasperi, där han kunde få håg att förädla
renhornen och därigenom lära sig ett annat levnadssätt. Även skulle de med sina viga och härdiga
kroppar passa för fiske.
All jord tas inte tillvara för odling på grund av
folkbrist. Men inte kan man tänka att lappen självmant skulle förstå och vårda sig och med framgång
driva jordbruk. Vilken näringsgren man än väljer
åt dem, måste de sammanföras i kolonier med uppsyningsmän. Kunde kronan eller rika possessionater uppföra sådana, så skulle de kunna läras att
hushålla med livsmedlen och man kunde hoppas
på en lycklig utgång. Detta vore dyrt i begynnelsen
och olustigt för lappen, men när han så småningom
får bärga sina kärvar, kanske han inser fördelen av
ett sådant liv. Barnen blir vanda vid ett ordentligt
liv och inser nyttan av detta.
1377

Kungörelser

Anmärkningar över ett svar angående missväxt
Anonym
1789, sept
ANMÄRKNINGAR ÖFWER ET SWAR UTI
HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR ÅR
1788, SIDAN 451
Jag som är en jordbruksälskare vågar kritisera Lagerholms svar på frågan om missväxt. I hans förmaning att genom bön till den Högste få biträde till
ett lyckligt åkerbruk finns inget att inhämta. Han
omtalar på 22 sidor alla orsakerna till missväxt,
men ger inget botemedel. Hans påstående om att
endast köra åker, när ogräset tar överhanden eller
knappast då, vederläggs av en mängd kunniga
åkermän. De menar att ett trädesgärde bör köras
minst 3-4 gånger. Ogräset tar ju näringen och kan
knappast räknas som nyttig. Körning är ju till också för att göra jorden lös och lätt för sädeskornen
att växa i. Att solen skulle lösa de fruktbara delarna, när jorden ligger i öppna fåror är inte alls bevisat av de naturkunniga. Skulle så vara fallet
kommer ju dessa partiklar tillbaks från andra orter.
Om hans förslag att avskära omogen säd vore
mycket att påminna. Men hans tillvitelser om fördomar, egensinne, vårdslöshet, lättja och försummelse avskräcker att göra minsta invändning. Om
auktor tillåter, vill jag dock erinra om att säden
mognar olika varje år.

RÖN OCH ANMÄRKNINGAR OM HONUNG,
DESS EGENSKAPER, NYTTA OCH FÖRÄDLINGSSÄTT
Många tycker att den säregna smaken och lukten
hos honung är motbjudande. Den som kramas eller
pressas ut blir mindre smaklig. I juli skall den rinna
ut, då blir den bäst, den kallas jungfruhonung.
Mycket fastnar dock vid självrinning och kan upplösas med hett vatten och silas genom flanell. Honungens smak varierar beroende på vad bina väljer
för växter. Rosmarin ger den franska honungen sin
smak. Polsk honung får sin genom att bina äter av
lindblommorna. I Sverige används mer och mer
honung och odlare får beröm för kvaliteten. Man
skall var noggrann vid inköp av utländsk honung,
då kvaliteten växlar.
På nyttans, hälsans och besparingens vägnar kan
inte sockret konkurrera. Vi betalar 300000 riksdaler för den importen. Jag tror inte att sockret innehåller något kalkaktigt gift, men dess egenskap är
slappande. Någon kemist borde åtaga sig att se vad
honung innehåller. Liksom sockret raffineras,
skulle man framställa så god honung som möjligt.
Produkten kunde finnas vid var torpstuga.
Honungen kokas med vatten och kolpulver och
silas. Denna sirap skall kunna användas som socker. Ett enklare sätt är att koka upp honungen och
lägga ett kläde över, som drar till sig honungslukten och gör honungen klarare och rensmakande.
Honung borde användas att göra vin av. Vi har
goda bärsorter och nationellt vin borde var lönsamt. Även till mjöd behövs honung. Ökas biskötseln är vinsten stor även av vax. Tjänstefolket
kunde äta honung på brödet istället för smör. Då vi
inte kan få tillräckligt med honung, kan det löna
sig att tillverka socker.
1401

Växter

Nyttan av qwesved eller trollbär, Solanum dulcamara
Anonym
1789, dec
NYTTAN AF QWESWED ELLER
TROLLBÄR, (SOLANUM DULCAMARA)
Denna buske växer vid gårdar och har blå och gula
blommor i klasar, som sedan ger röda bär. Denna
växt är giftig, men används på apoteken, sedan
Linné införde den 1738 på Flottans sjukhus. Te på
denna växt anses blodrenande, upplösande, urindrivande och svettdrivande. Kan göra nytta vid
reumatism, gikt, skörbjugg, gulsot, månadsreningens uteblivande och även mot utvärtes skador.
Sauvage lärde av Linné att bota veneriska sjukdomar och elaka rötsår. Skall dock i början brukas
med försiktighet.

1402

Växter

Om idegrans, Taxus Baccata, skadlighet för hästar
Anonym
1789, dec
OM IDEGRANS (TAXUS BACCATA)
SKADLIGHET FÖR HÄSTAR
Idegranen växer som prydnad i våra trädgårdar.
Utrikes nyttjas den om vintern till boskapsfoder.
Den har då förlorat något av sin skadlighet. För
hästar är den dödlig. Varnas för att låta hästar beta,
där idegran växer.
1403

Orter

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt i landsorterna
Anonym
1789, dec
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA
Älvdalen har haft vacker höst, men inte särskilt
god skörd. Kål, potatis och rovor har däremot givit
god avkastning.
Filipstad har gynnats med all slags gröda.
1404

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för november 1789
1405

Kungörelser

Svar på fråga i Stockholms Posten:
Hur man billigast skall kunna inreda ostindiefarare till krigsbruk
Anonym
1790, jan-febr
FÖRSÖK TIL SWAR PÅ DEN I
STOCKHOLMS POSTEN N:O 199 DEN 27
AUG 1788 FRAMSTÄLLTE FRÅGA: HWILET
ÄR DET LÄMPLIGASTE OCH MINST
KOSTSAMMA SÄTT TIL DE SWENSKE NU
BRUKLIGE OST-INDIEFARARES
INREDANDE TIL KRIGSBRUK?
Ett örlogsfartyg och ett ostindiefartyg är lika så till
vida att de föra last. Men örlogsfartyget behöver
sin lastyta över vattennivån, medan ostindiefararen har sin last i botten.
Man skall inte förändra en ostindiefarare till örlogsskepp utan till örlogsfregatt. Den måste ha stor
ballast, helst i järntackor och balanserar då de högt
ställda kanonerna.
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1406

Kungörelser

Tillägg till föregående fråga

säljs ullen så snart som möjligt, så att den inte angrips av mask. I så fall röker man med svavel.
Vill man ha större avkastning av får, skall man
fålla dem. Låta dem gå på jord eller späd gröda, då
deras spillning och urin suges upp av jorden.
Vinterfodret för ett får, är 100 st. lövkärvar av
björk, al, ek och ett halvt lass hö samt 1/4 tunna
havre.

Klintberg, Fred. Lud.
1790, jan-febr
TILLÄGG HÖRANDE TIL SWARET UPPÅ
FRÅGAN, OM OST-INDIEFARARNES
INREDANDE TIL KRIGSBRUK, UTMÄRKT
MED WALSPRÅKET: L(-)VIS QUI COURT.
Underskeppsbyggmästare Fred. Lud. Klingberg 1408
vann till sin stora förvåning priset, han skall nu
Bot mot
skicka in ritningarna till sitt förslag.

Nyttiga påfund

loppmaskens skadeliga
inverkan på rotkålsplantor

Bergius, Peter Jonas
1790, jan-febr
BOT MOT LOPPMASKENS SKADELIGA
Röök, von
ÅWERKAN PÅ ROTKÅLS-PLANTOR.
1790, jan-febr
Loppmasken äter kålroten och är svårutrotad. Om
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
man studerar deras levnadssätt ser man att de hopFÅR-SKÖTSEL.
I ullen finns fetma, som gör att fåren klarar både par och är särskilt aktiva mitt på dagen i solhetta.
köld och hetta. De tål inte att stå för tätt och en Mina drängar vattnar därför plantorna klockan 12
på dagen varje dag det inte regnar och loppmasken
tacka med lamm skall ha egen kätte.
Fårhusen bör vara öppna åtminstone på dagen, har blivit mindre vanlig.
då det inte är risk för odjur, så att det inte blir för
Matberedning
varmt. En saltho skall finnas. Golvet skall vara 1409
täckt av halm eller ormbunksgräs och man skall Om hedmossans nytta och bruk
Anonym
skotta bort gödseln varje dag.
Friska får bär huvudet högt, har rörliga öron, 1790, jan-febr
kvicka och stora ögon, pannan och nosen torr, näs- OM HEDEMOSSANS NYTTA OCH BRUK.
borrarna våta, andan utan lukt, munnen ren och Islandsmossa eller hedmossa samlas in före hötiröd, god aptit, ullen skall ligga längs ryggen och den. Man häller varmt vatten på för att förta beskskina, färgen stöta i rött.
heten och torkar över eld eller i luften.
Fåren bör ej betas i dimma eller på sumpig
Mjölet går att baka bröd på och att koka gröt och
mark. De skall inte beta i stark hetta. Om fåren fäl- välling av. Även till utfordring av boskap kan mosler ullen på vintern är de sjuka.
san användas.
Fåren undviker giftiga örter, men kan äta sig
stinna av visst foder, klöver eller luzern t.ex. Om 1410
Nyttiga påfund
de blir väderstinna måste de få hjälp annars dör de.
Man kan krama dem på magen, eller sticka ett träs- Anmärkningar i anledning av åverkaft i baken på dem eller sätta in ett stolpiller av kan av brodd- och rotmask på
äggula och salt.
senaste höstsädet
Den rätta tiden för baggarna att komma till tack- Fischerström, Joh.
orna är i slutet av mars. Baggen släpps till tackorna
under ett dygn, sedan byts han ut. Han bör inte 1790, jan-febr
NÅGRA ANMÄRKNINGAR, I ANLEDNING
göra tjänst mer än till 20 tackor per dygn.
För att få ull av god kvalitet, skall man tänka på AF DEN ÖFWERKLAGANDE ÅWERKAN,
hur man parar djuren. Man snöper de lamm som SOM DE SÅ KALLADE BRÅDD-OCH
ROTMASKAR PÅ SENASTE HÖSTSÄDET
skall gå till slakt. Flera olika sätt beskrivs.
I juni är tid att klippa ullen, innan den nya kom- FÖRÖFWAT.
mer. Skulle fåren bli skabbiga smörjes de med en Flera anledningar, som borde sammanställas och
blandning av talg och terpentin. Ullen tvättas och beaktas. Väderleken inte minst.
1407

Husdjur

Anmärkningar angående fårskötsel

fettet tas till smörja. Ullen blekes med urin. Sedan
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1411

Odling

ligt. De borde vara skrivna i vissa socknar och
anvisade områden på sockenallmänningen och vid
svårt straff förbjudas att flytta någon annanstans.
De skulle då kunna undervisas i religion. Dessutom skulle inte privata skogar bli skövlade. Deras
barn över två år skulle med tvång tagas ifrån dem
och uppfostras till vanliga människor.
Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom
ett sammanskott från hela riket eller ett par kollekter om året. På detta sätt skulle den gamla lappstammen försvinna inom några år och riket av deras avkomma få en hop arbetande och närande
medlemmar, som aldrig igen skulle vilja bo ihop
med ett så otäckt släkte.
1373

Odling

Erinringar om sädesskörd och sädens rengöring
Polander, Henr.
1789, aug
KÅRTA ERINDRINGAR OM SÄDES-SKÖRD
OCH SÄDENS RENGÖRING.
Ju mognare och torrare samt renare och friskare
säd, som med den minsta möjliga spillning kan
vinnas, desto mera förmån och vinst har lantmannen att hämta.
Beskrivning av hur olika sädeslag ser ut, när de
är mogna.
I Gadds Svenska lantbruksskötsel rekommenderas en bra lie.
Olika sätt att torka säden. Efterräfsning. Inkörning i lador. Vilka vagnar som bör väljas.
Tröskningen. I Hushållsjournalen N:o 6 1784
finns beskrivning på en tröskmaskin. Sädens förvaring.
1374

Djur

Om broddmask och sniglar
Anonym
1789, aug
OM BRODDMASK, OCH SNIGLAR.
Sniglarnas namn i andra språk och de utländska
beskrivningar som finns.
Kroppen är avlång, ovanpå kullrig, framtill med
en köttaktig sköld. Inunder med en längsgående
platt spagel eller fot. På högra sidan med en synlig
öppning. Trevare fyra, indragliga.
Man har ifrågasatt om de har ögon. Det som ser
ut som ögon sitter långt från hjärnan, men så är
också fallet hos kräftorna.
Snigeln har en öppning för andning, parning och
orenlighet. Denna öppning är dock indelad i tre avdelningar. Den har tre hudlager med körtlar. De har
både manliga och kvinnliga könsorgan och då de

parar sig betjäna de varandra på en gång. Äggen
utvecklas nu och utstöts alla på en gång.
Sniglarna gå i ett slags ide under vintern, gömda
under stenar eller under barken på ett träd. Flera
folk äter sniglar. Deras slem kan också användas
till skönhetsmedel. De är ett gott botemedel för
många olika åkommor.
Forntidens vallflickor slog på snigeln med en
kvist. Då drog den in sig, men efter en stund stack
den ut en trevare och åt det hållet fanns skällkon.
De läste: Snigel, snigel snälle, Säg mig var min
skällko är? Annars skall du få hugg ikväll.
1375

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i juli 1789
1376

Kungörelser

Svar på fråga: Om det inte vore mest
nyttigt att de kringstrykande lapparna utom Lappmarken byggde hus
och ingick i samma näringsmedel,
som andra medborgare
Alenius, Carl Gustaf
1789, sept
SWAR, PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN: OM ICKE
DET WORE MÄST NYTTIGT, AT DE
KRINGSTRYKANDE LAPPARNE UTOM
LAPPMARKERNA MÅ LEDAS TIL AT
BYGGA SIG HUS, OCH INGÅ I SAMMA
NÄRINGSMEDEL, SOM DERAS ÖFRIGA
MEDBORGARE; OCH HWILKA UTWÄGAR
MÅ WARA DE BÄSTA, TIL AT SMÅNINGOM FÖRA OCH WÄNJA DEM TIL ET
SÅDANT FÖRÄNDRAT LEFNADSSÄTT?
Jag känner svårigheten att uppgiva ett nyttigt och
möjligt förslag, men känner ändå som min skyldighet att visa på några omständigheter, som kan
tjäna till upplysning. Man kan inte jämföra lapparna med de insekter och djur, som förtära luftens
och jordens rötaktiga orenligheter, men de framstå
som tärande och skadliga. De när sig till en tredjedel själva, men resten måste tagas av svenska allmogens knappa förråd. Lägger man därtill deras
fördärvade seder, fylleri, flyttande, hotelser med
förtrollning, då de tilltvingar sig den fattigas sista
brödbit och underhåller de enfaldigas vidskepelse.
Hur skall dessa blodiglar och onda seders fortplantare förvandlas till närande medlemmar i samfundet. Att uppge det vore ett mästerstycke. Jag vet att
de aldrig frivilligt skulle ingå på något, som skulle
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1367

Om vägvårdans vidare nytta

Växter

1371

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni 1789

Patriotiska Sällskapet
1789, juli
1372
Kungörelser
OM WÄG-WÅRDANS (CICHORII INTYBI)
WIDARE NYTTA.
Om det icke vore lämpligt att kringRötterna används till läkemedel och även till ett
strykande lappar byggde hus och levvälsmakande kaffe. Gott mot mjältsjuka. Odlade
blir roten sötare och kan användas till mat. I de som andra
Frankrike odlas den och ges som foder till kreatu- Björling, Olof
ren, som må väl av den.
1789, aug
SVAR UPPÅ THEN AF KONGL. PATR.
1368
Botemedel SÄLLSKAPET UTSTÄLDTA FRÅGA UTI
INRIKES TIDNINGEN N:O 63 AF DEN 13
Medel mot kolik
AUGUSTI 1787. OM THET ICKE WORE
Anonym
MÄST NYTTIGT, AT KRING- STRYKANDE
1789, juli
LAPPAR UTOM LAPP- MARKEN, MÅ
MEDEL EMOT COLIK, COLICA
LEDAS TIL ATT BYGGA SIG HUS, OCH
FLATULENTA.
INGÅ I SAMMA NÄRINGS- MEDEL, SOM
Man tager huden som omger valnötskärnan innan
DERAS ÖFRIGA MED- BORGARE; OCH
den är torr. Lägger den i en butelj brännvin och låHWILKA UTWÄGAR MÅ WARA DE BÄSTA,
ter stå i solen. En sup tages vid behov.
TIL AT SMÅNINGOM FÖRA OCH WÄNJA
DEM TIL ET SÅDANT FÖRÄNDRADT
1369
Berömliga gärningar
LEFNADSSÄTT.
Berömliga gärningar
Dessa kringstrykande lappar ställer till stor skada
Anonym
på många ställen genom sitt flyttande. De ödar
skogen genom att hugga unga vackra träd till sina
1789, juli
kojor. De hugger också ned träd till bränsle istället
BERÖMLIGE GÄRNINGAR.
Rådman Mårten Morsing har donerat 200 Rdl. till för att samla torr ved som redan är fallen.
De tar för sig utan lov. De stör de närboende geYstads skola, som premie till två elever som i exanom att tigga, pocka och supa. Många tror att lapmen har bästa insikter i kristendom. Årets fråga:
1) Vilka äro de bevis, som övertyga förnuftet att par kan mer än andra, nämligen trolla och vågar
inte neka dem vad de begär.
den heliga skrift är en gudomlig uppenbarelse?
Deras hundar gör skada på viltet. Deras renar ri2) Kan förnuftets moral jämföras med evangeli
ver gärdesgårdarna och trampar ned rågen och äter
sedelära?
den, till stor skada för ägaren. Dessutom följs ofta
1370
Orter renhjorden av vargar, som stryker omkring gården
ibland tar kreatur.
Utdrag ur sockenstämmoprotokoll i ochHästar
är rädda för både renar och lappar och
Pjätteryds kyrka
blir svåra att hantera om de möts på vägarna.
Åkerman, Gudmund
Lapparna är tärande medlemmar som inte odlar
en enda jordtorva, utan lever på andras bekostnad
1789, juli
ungefär
som de vilda i Amerika. Det vore till nytta
UTDRAG AF PROTOCOLLET, HÅLLET WID
för dem själva om de kunde leva ett annat liv. DeALLMÄNNA SOCKNE-STÄMMAN I
ras fylleri kan leda till att de mördar varandra och
PIETTERYDS KYRKA DEN 13 JULII 1788.
Syneprotokoll hos Jöns Larsson i Björkerås, torpa- det berättas att de ligger nakna i sina kojor. Vilka
re under Öijhult, undertecknat av nådårspredikan- grova laster kan inte bli av detta. Svårigheten att
ten och två kyrkvärdar. Torparen har uppfört förändra ett så vilt folk är betydande. Svårare än
stuga, loge, lada, fähus och kålgård. Anlagt sten- för Tsar Peter den store att utan tvång förändra rysmur, till vilken han och hans hustru Gunilla Jons- sarna.
Våra lappar är så intagne av kärlek till sitt levdotter själva dragit fram all stenen.
nadssätt att de aldrig skulle vilja lämna det frivil-

Brev till Kungl. Patriotiska Sällskapet angående försök med majs
Hammarsköld, M
1790, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FÖRSTE
SECRETERARE, ANGÅENDE FÖRSÖK MED
MAYS, M M.
M.Hammarsköld i Västervik fick några frön från
Java av Zea Mays och satte på kalljord. De växte
sig stora men hann inte mogna innan frosten kom.
Nästa år såddes de sista 5 kornen i bänk, och hann
bli mogna.
En blandning av 1/3 majs, 1/3 kaffebönor, 1/3
Cichoryrötter blev ett gott kaffe. Även mjölet som
maldes och skorpor som bakades smakade gott.
Han sänder ett par som prov så snart som möjligt.
Även försök med potatis lyckades.
1412

Belöningar

Hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1790, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNNGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För uppodling, stengärdsgårdar och stenbrytning
och för berömlig tjänst i lantbruket under 15 år.
1413

Kungörelser

Fråga till besvarande av hedersbelöningar

Hagerman, Carl Christian
1790, mars-apr
FÖRSÖK TIL BESWARANDE AF DEN I
STOCKHOLMS POSTEN N:O 199 D. 27
AUGUSTI 1788 UPGIFNE FRÅGA: OM NU
BRUKELIGE OST-INDISKA COMPAGNIETS
SKEPP MÖJELIGEN KUNNA BESTYCKAS
TIL KRIGSBRUK ELLER EGIT FÖRSVAR,
MED MERA
Man kan beklaga, att inte Ostindienfarare används
att frakta kavalleriregementen till krigsplatser,
utan istället använt Rangskepp, som borde användas till annat. Man har i vårt århundrade upptäckt
att klinkbåtar hopsatte med tränaglar tar emot rekylen från en bomb kastad ur en 60-punds mörsare
utan att skada fartyget. Stöten stannar i några
sammanvridna vurstar av halm och ett litet parti
sågspån. Då bör även ostindieskeppen med dess
större styrka kunna besättas med kanoner. De bör
kunna byggas om, så att de klarar två batterier. Beskrivning av hur man kan bygga om dem.
Ibland de förnämsta och mest hedrande omsorger är visserligen att fäderneslandet försvaras, men
detta kräver väl bemannade båtar. Önskvärt vore
att mannarna tidigt lärt sig hantera vapen, så att de
inte häpnade för minsta skott. I varje socken borde
inrättas en skytteskola, som under ett par timmar
på söndagseftermiddagen lärde allmogens barn att
hantera vapen och enklare exercis. Barnen kunde
använda trägevär under exercisen och skjuta med
lösa skott med de riktiga gevären. Dessa kunde
förvaras i vapenhusen. Detta är ju vapenhusens
uppgift, vilket inte nu levande känner till.

Patriotiska Sällskapet
1416
Odling
1790, jan-febr
UTSATT FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT Utdrag ur en utgiven och försvarad
HEDERS-BELÖNING.
akademisk avhandling om fruktFråga: Är det möjligt med måttlig kostnad hindra
stora strömmars brytande vid sina åbräddar, eller trädsskötsel i Finland
förekomma att de ej göra betydlig skada genom Fahler Johan Henric von
strändernas borttagande?
1790, mars-apr
UTDRAG UTUR EN UNDER HERR
1414
Väder PROFESSOR DOCTOR CARL N. HELLENII
Anmärkningar angående väderleken INSEENDE DEN 26 SISTL. JUNII UTGIFWEN
OCH FÖRSWARAD ACADEMISK
december 1789 och januari 1790
AFHANDLING OM FRUKT-TRÄNS
SKÖTSEL I FINLAND; AF HERR
CANDIDATEN JOHAN HENRIC VON FALER
1415
Kungörelser Dessa anmärkningar bestrider de allmänt kända
Försök till besvarande av den i
grundsatserna om trädskötsel. Det är inte vinterStockholms Posten uppgivna frågan: kölden, som ruinerar våra fruktträd, utan växlingav värme och köld under våren. Man bör inte
Om nu brukelige Ostindiska Kompa- arna
lägga trädgårdarna i söder utan som vid Kinnekul-

niets skepp kan byggas om till krigsbruk eller eget försvar
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le mot norr. Man använder ofta för lös jord att
plantera i. Många träd trivs i stenblandad jordmån.
Mogna kärnor skall drivas upp i samma jordmån.
Dvärgträden är de som klarar sig bäst. De oäkta
trädens frukt är varaktigare även om de inte är så
välsmakande.
1417

Hushållning

Utdrag ur ett brev om Ydre härad i
Östergötland
Schmiterlöw H C
1790, mars-apr
UTDRAG AF ET BREF TIL INTENDENTEN
F-R-M, OM YDRE HÄRAD I ÖSTERGÖTLAND, AF MAJOR H C SCHMITERLÖW
Ydre härad är en av de vackraste platser i landet.
Ganska stenbunden mark och små åkrar. Åkern
har tre skiften, ett år råg, ett år vårsäd och ett år
vila. Man brukar korta liar, för att komma åt runt
stenarna. Ängen består av hårdvall och här växer
lövskog mest björk. I sjöarna finns gott om kräftor
och fisk. Man säljer 2 tjog kräftor för 3 runstycken.
Insaltade kräftstjärtar klarar sig hela året. Sedan
jag undervisat om potatisplantering har man de senaste åren fått god skörd, som används till bröd
och brännvin. En tunna potatis, 1/4 tunna havre,
1/8 tunna malt ger 10 kannor brännvin. Av 3 tunnor rönnbär utan tillsats har jag fått 3 kannor destillerat brännvin. Man förstår sig på att draga nytta
av kreaturen. Mycket smör och fin ost tillverkas.
När jag flyttade hit sköttes herrgårdarna av fogdar
och ingen lärde allmogen att förkovra sitt lantbruk.
Ett undantag var kamrer Daniel Hörberg på Tunarps egendom. Att bygga stenmurar visar sig inte
vara någon vinst.
1418

Odling

En finsk bondes märkliga uppodlingar och uppodlingssätt
Appelgrén, Leslenius
1790, mars-apr
EN FINSK BONDES MÄRKLIGA
UPODLINGAR OCH UPODLINGS-SÄTT
För 33 år sedan flyttade jag, Isak Pussinen Sivola
till Leppimäki. Där var skog, stenbunden och vattensjuk mark. Skogen röjdes, stenen uppbröts och
diken grävdes. Torv har använts till gödning. Kreatursgödseln blandas med torv och kärrjord. Jag
har byggt god väg till kvarnen. Ängarna föder 3
hästar, 14 nöt och 16 får. Jag bränner tjära efter annan metod än andra och får mer. Under detta arbete
har jag fostrat 5 barn.
Bondens uppgifter har i dag blivit upplästa i kyrkan och deras riktighet är besannad. Beskrivning
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av hans tjärbränningssätt. Undertecknat av pastor
Lesenius, sexmän och nämndemän.
1419

Odling

Anmärkning över 1789 års höstsådd
Creutz Carl Gustaf
1790, mars-apr
ANMÄRKNING ÖFWER 1789 ÅRS
HÖST-SÅDD
Höstsådden, som blivit misslyckad, har lidit mer
av solhettan än av mask. När brodden avtynade angreps den av löss.
1420

Folkmängd

1789, juni
OM MEDICINSKA NYTTAN AF KARRBORRE-ROT (ARCTIUM LAPPA LINN. RAD.
BARDANAE PÅ APOTH.) OCH AF
RÖLLEKA, ELLER TUSENBLAD,
(ACHILLEA MILLEFOLIUM LINN. PÅ
APOTH. H:A ET FLOR. MILLEFOLII.
Roten av kardborre grävs upp på våren och används färsk eller torkad. Den kokas och intages
dagligen mot alla sjukdomar där urindrivande och
blodrenande medel behövs.
Te på rölleka drickes mot slapphet och svaghet i
magen och nerver. Mot flytande gyllenåder (hemorrojder).

Anteckningar angående folknumren

1362

Anonym
1790, mars-apr
ANTECKNINGAR ANGÅENDE
FOLKNUMMERN
Stockholm, Kungl. Lifgardets församling, födda
92 , döda 237.
I Falun var ett lyckligt år.
I Kalmar föddes 107 och dog 183.
I Karlskrona föddes 288, men 6011 dog, varav
5000 av amiralitetets manskap.
I Lund föddes 78 barn och endast 44 personer
avled.
I Göteborg i Garnisonsförsamlingen föddes 131
barn men på grund av kriget dog 752 personer.
I Vänersborg föddes 59 barn, men 135 personer
avled, flest i rötfeber och tärande sjukdomar.
I Borås dog 52 fler än som föddes.

Anteckningar angående väderlek
och årsväxt

1421

Märkliga händelser i naturen

Orter

Utdrag ur brev från Åbo
Anonym
1790, mars-apr
UTDRAG AF ET BERF IFRÅN ÅBO DEN 21
DECEMBER 1789
Hösten har varit blid. Rågbrodden ganska fin utan
skador av mögel och sniglar.
1422

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Anonym
1790, mars-apr
BERÖMLIGE GÄRNINGAR
Odalmannen Lars Dristig från Rumskulla, som varit soldat i Pommern har nu gift sig och uppodlat
ett ställe. Han har byggt en kvarn, vilket ledde till
rättegång med andra brukspatroner, som ville fördärva hans goda uppsåt. Han har nu av konungen
fått privilegier till detta verk.

Orter

Anonym
1789, juni
ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNE.
Värmdö. Ingen frost och djup snö. Inget kvarnvatten och omöjligt att få en timmerstock ur skogen.
Södra Ångermanland. Rönnen blommade på
hösten. Snö och köld 14 april.
Vänersborg. Sent i maj kom de första skutorna,
som hade varit utsatta för mycket drivis.
Malmö. Strängaste vintern i mannaminne. Isen
har burit foror mellan Malmö och Köpenhamn
hela vintern.

WÄDERLEKEN) SOM I ALLMÄNHET MÄST
BIDRAGA TIL MISSWÄXTER I VÅRT
LAND? BÖRA DE UPSÖKAS, ANTINGEN
UTI LANDTMANNENS MINDRE
ARBETSAMHET OCH OKUNNIGHET,
ELLER UTI RÅDANDE FÖRDOMAR, ELLER
UTI BRISTER, - HWILKA UTI ALLMÄNNA
FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA
UPLETAS, M M? - OCH GENOM HWAD
MEDEL OCH UTVÄGAR KUNNA DE, PÅ
DET LÄTTASTE OCH FÖR ALLMOGEN
MINST KOSTSAMMA SÄTT,
FÖREKOMMAS?
Carl Blom svarar på frågan.
1) Olämplig placering av åkrarna.
2) Dålig dikning.
3) Fel jordarter till sädeslagen.
4) Otillräcklig gödsling.
5) Illa tillredde åkrar.
6) Åkern redes inte i rätt tid och inte nog ofta, så
att den hålles ren från ogräs.
7) Dåligt utsäde.
8) Fel såningstid och brist på utsäde om hösten.
9) För tidig sådd på våren.
10) Frostkänslig säd sås för långt norr ut.
11) Genom den tillstadde hemmansklyvningen
blir åkrarna för små och olönsamma. Tunga pålagor och skatter har bringat den förr så välmående
bonden till fattigdom, men också en alltmer tilltagande smak för moder och yppigheter samt tilltagande liderlighet.
1366

1363

Märkliga händelser

Botemedel

Om lanthushållarens förmån av
vilda läkemedels insamlande och
föryttrande

Anonym
1789, juni
Anonym
MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.
Sedan år 1757 har 19 känningar av jordbävning 1789, juli
OM LANDT-HUSHÅLLARENS FÖRMÅN AF
noterats i Skara.
WILDTWÄXANDE LÄKEMEDELS
1364
Väder INSAMLANDE OCH FÖRYTTRANDE.
Att leva på landet är av naturens skapare ämnad till
Anmärkningar angående väderleken människornas lycksalighet, men ibland uppstår bei maj 1789
tydliga svårigheter. Sådana är brist på läkare och
läkemedel. Därför bör man lära sig att ta vara på de
1365
Kungörelser läkeväxter som växa överallt, lära sig torka och använda dem.
Vilka äro orsakerna till missväxt?
Dessutom kan man göra sig en god inkomst på
Blom, Carl M
att sälja till apoteken.
1789, juli
Prislista på vad apoteken betalar för olika växSWAR PÅ KONGL. SWENSKA
ter. Barn och gamla skulle kunna utnyttjas till inPATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA:
samlandet och beredningen.
HWILKA ÄRO DE ORSAKER (UTOM
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I dag riktas all uppmuntran mot åkerbruket med
Man kan också lägga den i fårhuset under vintern och blanda med fårens gödsel och urin samt höga spannmålspriser. Ingen ihågkommer det
gamla ordspråket: Ängen är åkerns moder.
nyttja granris till strö, så blir den förädlad.
Beskattningar och förbud mot utförsel samt moSvingödsel brukas mest till kålland.
nopol till vissa personer att sälja köttet i städerna,
1355
Ekonomi medan spannmålshandeln är fri.
Ändra författningarna och genast skall ladugårAnteckningar angående handeln
den utvidgas och spannmålsbristen försvinna. Ta
Anonym
bort köttaxorna i städerna så lönar det sig att upp1789, maj
föda kreatur endast till slakt.
ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL.
Ekonomin under trettiotalet var fel och underTrots kriget i Norden har inte järnet blivit liggande minerade helt åkerbruket, vilket man nu känner
på huvudstadens våg ohämtat utan exporten har följderna av.
stigit.
Det är mot naturen stridande att här i Norden
Uppräknas hur mycket av olika varor som förts med den långa vintern odla säd, som mycket enkut.
lare odlas i sydländer. Här borde man satsa på boSamma uppräkning för Göteborg och Åbo.
skapsskötsel.
Uppräkning av vad importen innefattade av kre1356
Belöningar atur och varor av kreatur för år 1779.

Utdelade hedersbelöningar

Patriotiska Sällskapet
1789, maj
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR.
För uppodling, biskötsel, stengärdesgårdar och berömlig tjänst vid lantbruket.
Pigan Brita Andersdotter vid Tibble Gästgivargård, Näs (Kungsängen) i Uppland, har fått en silverhalskedja för 15-årig trogen tjänst.
1357

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april 1789
1358

Arbetsmetod

Att giva styrka åt vävnad som brukas
till segel, tält och säckar
Forseman, J
1789, juni
AT GIFWA STYRKA ÅT GROFWARE
WÄFNAD, SOM BRUKAS TIL SEGEL,
TÄLT, SÄCKAR M M.
Grankåda kokas med vatten, talg och rågmjöl.
Knådas till en deg, som vispas med vatten. Däri
lägges väven 6-8 timmar och trampas runt så att
alla delar kommer i kontakt med klistret. Torkas på
gräs.

Husdjur

Hjälpreda angående ladugårdsskötsel
Anonym
1789, juni
HJELPREDA TIL BESWARANDE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS,
EMOT BELÖNING, UTSATTE FRÅGA
ANGÅENDE LADUGÅRDS-SKÖTSELN.
Prisfråga: Då det är en given sanning, att åkerbruket ej kan utom motsvarande ladugård äga bestånd
eller på längd drivas med fördel, så frågas: Igenom
vilken författning eller vilka medel skulle lantmän
i Sverige säkrast kunna förmås i sådan mån utvidga och förbättra sin ladugård eller boskapsskötsel,
att den komme i full jämvikt emot åkerbruket, därmed bleve ansedd för lika lönande och således i
verk och gärning allmänt erkänd för vad den vara
bör, nämligen en grundgärning i vårt land?
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1359

1360

Arbetsmetod

Hur en masugn skall tilltäppas vid
vattenbrist
Geyer, Carl Fredric
1789, juni
HURU EN MASUGN BÖR TILTÄPPAS DÅ
WATTUBRIST INFALLER, AT MAN
SEDERMERA MED LIKA FÖRDEL KAN
BLÅSA PÅ, UTAN AT MURA OM STÄLLET.
Hur en masugn skall tilltäppas då vattenbrist infaller, att man sedermera med lika fördel kan blåsa
på, utan att mura om stället.
1361

Botemedel

Medicinsk nytta av kardborrerot,
rölleka, tusenblad
Anonym

Bergius, Peter Jonas
1790, maj-juni
Utdelad brandstod
BESKRIFNING PÅ EN SWART FÄRGPatriotiska Sällskapet
ANSTRYKNING UPPÅ SPÅNTAK
Jag kokade takspån i järnvitriol. Spånen skall vara
1790, mars-apr
snett avskurna i nederändan, så att regndropparna
UTDELT BRANDSTOD FÖR ÅR 1789
3 personer har fått brandstod av Kungliga Patrio- inte faller i fogen. När hela taket är påspikat överstryks det med en färgsmet bestående av, 1 tunna
tiska Sällskapet.
tjära blandad med harts och kimrök. Strykes på
1424
Kungörelser varmt. För att behålla värmen i smeten släpper
man ned varma stenar med jämna mellanrum.

1423

Nyttiga påfund

Utsatt fråga till besvarande mot
belöning

1428

Patriotiska Sällskapet
1790, mars-apr
UTSATT FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT
BELÖNING
Vilka är de så kallade brodd- och rotmaskar som
på 1789 års höstsäd gjort åverkan och vilka är de
säkraste och minst kostsamma förvarings- och botemedlen?
1425

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1790
1426

Odling

Minneshjälp vid ängsskötsel

Hushållning

Tankar över Skånska lanthushållningen
Anonym
1790, maj-juni
TANKAR ÖFWER SKÅNSKA
LANDTHUSHÅLLNINGEN
Skåne är ett landskap, som har stora förutsättningar till god hushållning. Dock har man utarmat skogen, utan att göra nyplanteringar. Även torven bör
man vara sparsam med.
Ängsskötseln skulle förbättras genom inrättande av beteshagar och om man hade vallhjon. Fick
man bättre hö, blev dragarna starkare.
Åkern missköts och ger inte den avkastning,
som den med tanke på jordmån och klimat borde
kunna ge. De borde dika ut sina åkrar och ängar.
Alla dessa förbättringar fordrar arbete. Man borde hitta nya arbetsmetoder för att med mindre folk
uträtta mer. De använder tunga och oformliga redskap, som fordra flera dragare. Den skånska plogen kräver att dragarna är långt ifrån redskapet och
blir då tyngre. Myllan är hård, därför att man inte
kör på sommarträdet. Arbetsvagnarna är tunga och
det behövs två dragare. Man borde också förhindra
de utflyttningar av folk, som sker till Danmark.
Särskilt ungt och raskt folk söker där en bättre
framtid.
När drängarna gifter sig, får de ynkliga små hus
att bo i och kan ofta inte livnära sin familj. De som
blir lantbönder under frälsehemman vet aldrig hur
många dagsverken de skall göra. Det beror helt på
frälsebondens behov. De borde få riktiga torp att
leva av.
Skiftena borde också ses över.

Mellström, Jon
1790, maj-juni
MINNESHJÄLP WID ÄNGSSKÖTSEL
Träd, buskar, mycken torka eller fukt hindrar god
höskörd. En torr ängsmark uppfriskas av alträd
planterade i rad i öst-västlig riktning. Även vattenledningar kan anläggas. Vid för mycket väta måste
diken anläggas. Tuvor avskärs med tuvplog och
ängen sås med gräsfrö. För sen slåtter fördärvar
ängen. Lien skall vara sådan, att slåtterkarlen kan
gå rak. Hans högra fot skall alltid vara främst. Vid
våt väderlek vändes strängarna för att, sedan de
torkat, dragas ihop till såtar eller stackar. Så fort
höet torkat helt inkörs det. Inget gräs sätts i hässjor, om det inte skall stå på hässjan och hemföras
direkt från den. Ladorna skall ha vädringsgluggar
och om de bara har jordgolv, lägges höet på överblivna gärdselstörar. Har man överskott av halm,
kan den utbredas mellan höet.
Olämplig betning försämrar den bästa äng. 1429
Egentligen borde ingen äng betas alls. Var åttonde
Några anmärkningar
dag utsprids spillningen.
1427
Arbetsmetod på 1690-talet

Hushållning

om missväxt

Beskrivning på en svart färganstrykning på spåntak
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Bergius, P J
1790, maj-juni
NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM MISSVÄXT
ÅREN PÅ 1690 TALET
Efter samtal med segelduksfabrikör Hellman på
Norrmalm om de uppgifter han samlat om missväxten vintern 1694, bad jag honom skriva sina
upplysningar i Hushålls-Journalen.
30000 människorna omkom i sädesorterna Livland, Estland och Finland. Även i Göta- och Svealand omkom många trots hjälp av konung Carl XI.
Han beskriver väderleken och årsväxten under
åren på 1690-talet. Det kan enligt bonde- praktikan
aldrig falla för mycket regn före midsommar. Han
sammanfattar att Sverige är av natur och klimat ett
kallt och fattigt land, men genom arbete och sparsamhet mäktigt och rikt nog.
1430

Hushållning

Misslyckade försök gjorda i Skaraborgs län
Anonym
1790, maj-juni
MISSLYCKADE FÖRSÖK GJORDE I
SKARABORGS LÄN
I trädgårdsböcker står att man skall ta en pilgren
och borra hål i. Där sätter man kvistar av fruktträd
och överhöljer allt med jord. Dessa kvistar slog
inte rot.
Frö av kinesisk hampa såddes och växte till en
karls höjd, men gav inga frön.
Kinesiskt oljefrö såddes med dog.
Jag har flera gånger sått bovete. Det har vid första frostnatt frusit och stått rött som en räv.
Jordvallar är mig obehagliga, då varje gång jag
försökt har det misslyckats.
Stickgödsel är inte lämpligt, då barren kväver
växten. Då jag ett år körde ut gödseln på vintern,
blev den förtorkad trots noggrann täckning.
Morötter som såddes på hösten kom inte upp.
Sibiriskt lin växer bra, men går inte att röta.
Klöver är en ömtålig växt, som ruttnar under
snön och äts upp av möss och ohyra.
Baron Brauners råd att bygga spjälstegar under
krubborna för att samla upp hö och sädesfrö, som
blir kvar i fodret, är inte bra, då kreaturen går upp i
de låga krubborna och smutsar ned.
1431

Horologium florae
Dal, Anders
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Växter

1790, maj-juni
HOROLOGIUM FLORAE
Exempel på växter, som visar den kommande väderleken och hur länge deras blommor är öppna
under dygnet.
1432

Eld

Om eldsläckning i brev till Kungl.
Patr. Sällskapets förste sekreterare
Aken F J von
1790, maj-juni
OM ELD-SLÄCKNING: UTI BREF TIL KGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FÖRSTE
SECRETERARE
Vid en stor brand i ett foderhus i Örebro stad hotades hela staden. 4-5 ladugårdhus och två andra träbyggnader övertändes. Vinden låg mot staden och
folket började förtvivla och skingras. Jag hade sett
i en dansk skrift ett medel mot brand, nämligen vitriol och alun. Dessa salter lät jag smälta i ett sprutkar och det hade lika god verkan som 50 vattenkar.
Vid mindre brand bör man använda vanligt vatten,
då möbler blir skadade av saltblandningen. Jag önskar att sekreteraren vill sprida detta till medborgarna.
1433

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1790
1434

Nyttiga påfund

I Bernska ekonomiska societetens
handlingar införd avhandling angående kol och brand på säden
Riem
1790, juli-aug
UTDRAG UTUR EN I BERNSKA OECON.
SOCIETETENS HANDLINGAR INFÖRD OCH
AF AMTS-RÅDET RIEM MED ANMÄRKNINGAR UTGIFWEN AFHANDLING OM
KOHL ELLER BRAND PÅ SÄDEN.
Sjukdom på säd kallad spets eller vissnadsbrand
och i dess svåraste form kol. Orsaken anses vara
dåligt utsäde. Kan man inte skaffa friskt utsäde kan
man lägga säden i ett kar med gödselvatten och när
säden är upptagen och torkad, pudrar man kalk
över.
Ett annat sätt är att lägga säden i blöt i lut upplöst i osläkt kalk.
Tredje sättet är att lägga säden i en lag av vitriol
och salpeter.

mista livet. Han benådades av kung Fredrich till
livstids fängelse. Man kan med mindre äventyr
dräpa en människa än en älg i vissa fall.
Jakt sker på vissa tider och det finns ett stort antal jaktbetjänter som håller uppsyn.
Det är onekligen så att vilddjuren minskar de
matnyttiga djuren. I och med krutets uppfinning
har man den ginaste vägen att utrota djur och människor.
Se på sobeln i Sibirien, björnen i Kamschatka,
havsuttrarna på Aleutiska öarna, lejonen i Syrien,
tigrarna i Senegal, pumorna i södra Amerika, sjöhästarna på Goda Hopps Udden.
Björnen är den som gör stor skada på fäbodarna
och bästa tiden att jaga är innan den går i ide.
Vargar bör förgiftas. Varggropar är svåra att hålla i stånd och i varggårdar går bara de dummaste
djuren.
Lo bör skjutas.
Rävar tas i sax.
Mården tas i fälla.
Rovfåglar utrotas genom att man tar deras ägg.
Lagen betalar skottören på vissa vilddjur, men det
är olönsamt att fara till tings för att få ut pengarna.
I England låter man döma livstidsfångar att utrota vargar. Kanske kunde man göra något liknande i Sverige med personer dömda för t.ex.
sabbatsbrott, fylleri, oljud i kyrkor m.m.
1352

Husdjur

Om den förmån en lantman har att
uppföda kvigor

att besöka tjuren och vid två års ålder få sin första
kalv. Man bör fingra på deras spenar eftersom de
ofta är så kittliga att de inte går att mjölka efter
kalvningen. De får då svåra besvär att tömma juvret. Man skall vara försiktig vid mjölkningen och
inte bruka våld.
De kor som sinar flera månader innan kalvningen bör man göra sig av med, då det är oekonomiskt
att föda kor som inte ger mjölk.
Kor skall mjölkas 2 gånger om dygnet på bestämda tider. Man påstår att mjölkmängden beror
på kons färg. Orsaken är naturligtvis vilket underhåll hon får.
Viktigt att hålla fähuset rent och att inrätta häckar för fodret, som då inte spills i onödan.
Kon skall ha rent vatten 2 gånger om dagen. Det
får inte vara för kallt och gärna ilägges ett par nävar kli.
Ängsmarken måste utökas om man skall få god
avkastning på sina kor.
Under sommaren skall de ha saftfulla växter att
äta. Dock bör man vara försiktig med klöver och
luzern som gör dem uppblåsta så pass att de kan
omkomma.
Mot vintern ges potatis och rödbetor, som är
kornas läckerspis samt torrt hö och havrehalm.
1353

Odling

Rön om almträd, dess rätta såning
och plantering

Ackerman, J C
1789, maj
Palluel, Cretté de
RÖN OCH ANMÄRKNINGAR OM ALMTRÄD, DESS RÄTTA SÅNING OCH
1789, maj
PLANTERING.
OM DEN FÖRMÅN, SOM EN LANDTMAN
Almfrö är moget vid midsommar och bör då utsås.
TILFLYTER AF QWIGORS UPFÖDANDE,
När de nästa vår kommer upp bör de täckas med
OCH OM SÄTTET AT UPDRAGA DEM. AF
granris en tid. Efter ett år utplanteras de i skogsMADAME CRETTÉ DE PALLUEL.
Det är betydligt mer lönsamt att själv draga upp skolan.
Femte året växer det ut krona på trädet och det
kalvar till kvigor än att köpa kor.
När kon kalvar låter man den dia några timmar planteras ut i god mylla. Särskilt under regniga år
bara. Det är skadligt för kon att låta kalven dia växer trädet väl.
längre, då den stöter mot juvret så hårt att det kan
1354
Hushållning
förorsaka konstitutioner.
Kon bör få en butelj vin, kli blandat med havre Rön om lanthushållning
och vila ett par dagar. Kalven ingnides med salt Gedda, Dan. G
blandat med bröd, så att kon gärna slickar av den.
Kalven ställs för sig i fähuset. Man lär kalven att 1789, maj
dricka, genom att hålla handen i mjölken och låta RÖN I LANDTHUSHÅLLNINGEN.
Hästgödsel anses inte vara så god, men om man på
honom suga på ett finger.
Första månaden behöver kalven ett par ägg om vintern för ut den i högar på åkern och lägger under
dagen. Efter fem-sex veckor ger man den kokt ris med granris och också täcker med ris, blir den utmärkt.
och övergår sen till kli, havrehalm, fint hö.
Vid tre månaders ålder följer kalven de övriga
korna på betet. Vid sex månaders ålder är de i stånd
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dar och kattor. Det är inte misshagligt att ta vara på
skinnen efter vilda djur, varför skulle det vara
orent att hantera de djur, som människan själv föGeyer, Carl Fredric
der upp. Man äter ju numera hästkött. Om skinnen
1792, maj-juni
skall bli bra, måste avpälsningen ske medan
FÖRSÖK AT BEFORDRA FRUKTTRÄN AT
kroppsvärmen är kvar. Då kan man inte lita till
BÄRA FRUKT
usla, vanfrejdade och svagsinta människors hjälp.
Vid lövfällningen lägger man Stercus humanum Detta arbete måste man klara på gården. Och vad
runt rötterna, vilket förhindrar trädmasken, som skulle förorena händerna, som inte vatten kan rena.
skyr det bittra och brända som snus, peppar, sot,
aska och svingödsel.
1509
Botemedel
Vid jul utkörs hästgödsel på kållandet och rörs Prosten Schares frossdroppar
inte förrän till våren. Kålen har varit fri från mask.

Försök att befordra fruktträd att
bära frukt

1507

Orter

Cajana Jägarbatallion
Anonym
1792, maj-juni
CAJANA JÄGARE-BATAILLON
Enligt kontrakt 1681 har Cajaneborgs slott försvarats av 150 man av allmogen. Även sedan slottet
förstörts av ryssarna 1716 har samma förhållande
rått. Manskapet har letts av en kapten, som två
gånger om året exercerat dem. 1756-1766 blev
kompaniet underställt Österbottens regemente, sedan återgick det till det gamla. Det var omöjligt för
150 man att försvara den 26 mil långa gränsen, så
1788 utökades styrkan till 300 man, en profoss och
6 trumslagare, som skulle förses med torp.
Då ryssarna oroade vid gränsen blev trupperna
genast fördelade i två bataljoner, Lätta Infanteriet
och Jägarbataljonen, vardera om 3 kompanier. I
april 1790 marscherade Lätta Bataljonen till Karelen och vidare till Kymmendegårds län, där de
hemförlovades. Jägarbataljonen bevakade gränsen
och blev attackerade och 2 man sköts. Sedan 1791
är dessa lantvärnstrupper införlivade med Österbottens Regemente.
1508

Ekonomi

Om befordrandet av mera tillgång
och bättre pris på läder och skinnvaror
Creutz Carl G
1792, maj-juni
OM BEFORDRANDET AF MERA TILGÅNG
OCH BÄTTRE PRIS PÅ LÄDER OCH
SKINNWAROR
Då läder och skinn är dyrt i våra dagar, har det fallit
mig in, att man borde frångå de fördomar, som förbjuder människan att taga skinnet av hästar, hun-
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Hagström, A J
1792, maj-juni
PROSTEN SCHARES FROSS-DROPPAR

Pomeransskal, ålandsrot, brödkummin, enbär,
baggsöta och malört hälls i en butelj brännvin.
Skvalpas runt ett par gånger om dygnet i 7-8 dygn.
En timma innan paroxysmus infinner sig ges ett
skedblad i en vanlig sup brännvin. Patienten läggs
till sängs och täcks med varma kläder. Han kommer i svettning och febern hinner inte infinna sig.
Medlet är också magstyrkande.

1510

Orter

Några anmärkningar om väderlek
m.m. här i Kinda härad och Östergötland innevarande år, 1792
Enander, Adolf Dan
1792, maj-juni
NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM
WÄDERLEK M M HÄR I KINDA HÄRAD
OCH ÖSTERGÖTLANDS
INNEWARANDE ÅR, 1792
Efter sträng vinter med mycket snö nalkades
våren den 16 mars. Vårfåglarna kom före den 24
och gäddorna visade sig den 4 april. Åsunden blev
ren från is den 9. Vattnet steg med översvämning
och utskärande av märgelstränderna som följd.
Den 6 maj gol göken. Torr vår gjorde jorden hård
och svårsådd.
Vid valborgsmarknad i Linköping efterfrågades
inte mycket säd, däremot var priset på mansskor
högt. I juni har det regnat mest varje dag, så gräsväxten är rik.

Liljeblad, Sam.
1790, juli-aug
OM NYTTAN AF MENYANTHES
TRIFOLIATA, AT BRYGGA ÖL OCH
DRICKA MED, I STÄLLET FÖR HUMLA.
Sam. Liljeblad, fil. mag. reste på Öland och träffade en engelsk skeppare, som strandat där. Han lärde ut ett sätt att göra engelsk porter utan humle,
som är dyrt och svåråtkomligt på vissa ställen.
Han tog vattenklöver (mäss, missne, bläcken,
getkål, getväppling, vattenväppling) och kokade
bladen. Lagen hälldes på drickat med viss försiktighet, då det är mycket beskt. Ölet blev gott och
anses hälsosamt.

När masken kläcks är han svart och genomgår
sedan 5 hudömsningar som kallas sömn. Vid den
femte sömnen spinner masken 450 alnar silke. Efter 8 veckor är fjärilen färdig. Den har ögon med
3118 sexkantiga speglar. Äter mycket med flyger
inte.
De nystan (kokonger) som man skall använda
måste man efter 8 dagar hänga i solen, kasta ned i
kokande vatten eller lägga dem i en varm ugn, så
att fjärilen dör. Därefter läggs de i ett ljummet
gummibad och ändarna lossas och spinns sedan
flera tillsammans till en tråd.
Drottning Lovisa Ulrika har efter 100 av sina
maskar fått ett lod silke.
I Kina finns vilda maskar, som kineserna försöker skydda för fåglar och andra skadedjur. Silke
används som läkemedel. Anses hjärtstyrkande,
bränt läker det sår. Stryper man ormar med silkessnören och använder dem om halsen mot halssjuka
har det god effekt, med tillhjälp av lite god tro.

1436

1437

1435

Matberedning

Om nyttan av Menyanthes trifoliata,
att brygga öl och dricka med, i stället
för humle

Husdjur

Om den i Europa kända silkesmasken
Hasselqvist
1790, juli-aug
OM DEN I EUROPA KÄNDA
SILKESMASKEN.
Då lantmannen en stund kan ägna sig åt sommarens fröjder och iklädd en silkesklädnad njuter av
önskad svalka, är han kanske intresserad att läsa
om silkesmaskens historia.
Det finns troligen flera arter. Både i Japan och i
Amerika beskrivs de. De leva av bladen på det vita
mullbärsträdet, men en del forskare anse att det
svarta är bäst. Man bör dock inte blanda de båda
sorterna.
Det skytiska folket var de första som använde
silke. Det blev sedan bekant i Kina och därifrån
kom det till Persien. Vidare till Grekland och Rom,
där det kostade lika mycket som guld.
1130 lär man med framgång ha lyckats framställa silke första gången. Det var på Sicilien.
Mullbärsträdet räknar Kina som sin födelseort
och där är vintrarna lika kalla som här. Det borde
alltså inte vara någon omöjlighet att odla silkesmask i Sverige. Patriotiska Sällskapet utdelar belöningar till dem som försöker.
Så snart fjärilarna framkomma är deras enda åstundan att para sig. Hanen håller sig still så när
som på en del darrningar. Parningen varar i 4 dygn.
Hanen dör, medan honan lägger 300-600 ägg. Äggen samlas och hålles torra till på våren, då mullbärsträdet får löv.

Odling

Försök att torka hö vid infallande
regnväder
Anonym
1790, juli-aug
FÖRSÖK AT TORRKA HÖ WID
INFALLANDE RÄGNWÄDER.
Statsrådet von Kelchen i St. Petersburg lät under
ett ihållande regn under höslåttern hugga träd i
skogen och avlöva dem. Sedan hängdes höet i trädens kronor och torkade fort. Han har beslutat att
ha sådana torkställningar permanent på sin ängar.
Prisfråga: Vilka är de rätta och alltid gällande
grunder, som vid inrättningen av cirkulations
åkerbruk bör iakttagas?
1438

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1790, juli-aug
KUNGÖRELSE
Vilka är de rätta och alltid gällande grunder, som
vid inrättning av cirkulationsbruk bör iakttagas?
1439

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1790
1440

Husdjur

Riems svar som fått belöning i Petersburg angående kors utfordring
för att ge mer och fetare mjölk
113

Riem
1790, sept-okt
ÖFWERSÄTTNING OCH UTDRAG AF
AMTS-RÅDET M M JOH. RIEMS SWAR,
SOM WUNNIT UTSATT BELÖNING, PÅ EN
AF KEJSERLIGA RYSKA OECONOMISKA
SÄLLSKAPET UTI PETERSBURG UTSTÄLD
SÅ LYDANDE FRÅGA: HWILKET
UTFORDRINGS SÄTT, OCH HWILKEN
SKÖTSEL, ÄR UTI WÅRT LÄGE IFRÅN OCH
MED 56:TE TIL OCH MED 60:DE GRADENS
POL-HÖGD, DET TJENLIGASTE FÖR KOR,
AT TILWÄGA BRINGA HOS DEM MER OCH
FETARE MJÖLK, ÄN I DESSA ORTER
WANLIGEN WANKAS, UTAN AT SÅDAN
UTFORDRING OCH SLIKT MJÖLKÖDANDE
UNDERHÅLL, UTI OMKOSTNADEN UPGÅR
EMOT, OM ICKE ÖFWERSTIGER
WINSTEN?
Riems svar, som fått belöning i St. Petersburg angående kors utfodring för att ge mer och fetare
mjölk.
Att utfordra djuren i stall eller vid husen året
om.
Att hålla båsen rena och dragfria.
Att satsa på de kor, som inte bli feta under den
tid de mjölka trots gott foder.
Att kalvar, som är tänkta till mjölkkor, skall ha
gott foder.
Här följer detaljerad beskrivning av kalvars och
kors kosthåll. Beskrivning av en bra ladugård enligt engelskt föredöme.
1441

Kungörelser

Svar på Patriotiska Sällskapets fråga: Vilka är orsakerna till missväxt
Ekman, Georg
1790, sept-okt
OFÖRGRIPELIGT SWAR PÅ KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA:
HWILKA ÄRO DE ORSAKER (UTOM
WÄDERLEK), SOM I ALLMÄNHET MÄST
BIDRAGA TIL MISSWÄXTER I WÅRT
LAND? BÖRA DE UPSÖKAS ANTINGEN
UTI LANDTMANNENS MINDRE
ARBETSAMHET OCH OKUNNIGHET,
ELLER UTI BRISTER, HWILKA UTI
ALLMÄNNA OCH ENSKILDTA
FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA
UPLETAS M M?
Georg Ekmans svar: Han är intet som plantar, icke
heller han som vattnar, utan Gud allena, som växten giver. Icke dess mindre är det visst, att jordbru-
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karens egen åtgärd bidrager till bättre eller sämre
skörd.
Oförmögenhet och fattigdom är den första orsaken till dålig årsväxt. Okunnighet och fördomar är
också en orsak, men kunskapen blir allt bättre. Ängens vanhävd och storlek gentemot åkern är en betydande orsak till dåligt resultat.
För lite gödsel ger mager åker och det gamla
ordstävet: Äng är åkers moder gäller.
Hållskjutssystemet gör att jordbrukaren kan förlora flera dagar av sin arbetskraft då han som bäst
behöver den. Den i och för sig goda tanken i storskiftesdelning kan rubbas om en part klagar.
Detta gör att man inte vill kosta på någon förbättring på åker och äng, då man inte är säker att få behålla dem. Samma orsak gäller kontrakt om
hemmansbruk, som upprättas bara för 3-4 år. Ingen vill anstränga sig för så kort tid. Detta gäller
också indelningshavare och brukare av boställen
samt bönder som är bruk, kungs- och sätesgårdar
underställde.
Rågsädet är dock den största orsaken till missväxt. Efter 5 års experiment ges några praktiska
råd.
1442

Odling

Om betesmarks och hagars rätta
hävd
Oxellöf, Lars
1790, sept-okt
OM BETESMARKS OCH HAGARS RÄTTA
HÄFD.
Ängen måste förmeras och ett schema hur omloppsbruk skall gå till finns.

FÖRSÖKT NYTTA AF ANTHYLLIS
VULNERARIA, RÄVKLOR, WID FÅRENS
UTFODRING
Denna växt värderas inte i Sverige, men i Economiska Dictionnairens första del sägs: Att den kultiveras i franska trädgårdar, är smaklig och
hälsosam för boskapen, samt skulle vara lönande
på ängar. Trivs på mager jord. Blommorna blir blå
vid torkningen och skulle förmodligen kunna användas till indigo. Den dör ut och uppträder på nya
skådeplatser, utan någon synbar ordning. Mina får
hade skötts dåligt, men med denna utfodring lyckades jag få dem att trivas igen.

ny sand på. Sist överdragesdet med kalk och vitlimmas.
Andra metoden. Först överstrykes med tjära och
inrives sand. Sedan överdrages med en massa bestående av kalk, oxblod, lera, sand, gips, tegelmjöl,
slöjdspån och hackade djurhår. Massan bredes på
tegeltaket och överströs med sand. När detta är
torrt dras över med en massa av kalk, oxblod, sand
och smedscinder. Sist en massa av kalk, med något
mjöl och några ägg inblandade. Ett tak behandlat
på detta sättet står emot regn, eld och slag.
Ett kitt att laga sprickor med görs av skevor, som
faller från linet och blandas med lera.

1500

1502

König, C G
1792, mars-april
TRÄDSALWA, UPGIFWEN UTI ET BREF
FRÅN COMMISSIONS-SECRETERAREN C G
KÖNIG, DAT LONDON DEN 18 AUG 1791
Vid en promenad i Kensingtons trädgård, fick jag
se en karl såga av träden längs med jordvallen och
sedan stryka på en smörja. Då jag frågade, vilken
salva han använde ignorerade han mig. Senare fick
jag läsa att denna trädgårdsmästare fått mot- svarande 15000 riksdaler för sitt trädplåster. Den bestod av kodynga, kalkbruk, bokaska och fin sand.
Jag gick tillbaka till trädgården och sökte med
möda upp de träd, jag sett honom såga av. De var
nu fulla med telningar så att de såg ut som små buskar.
1501

1443

Växter

Försök med åtskilliga stenmossor
Holmberger, Pet.
1790, sept-okt
FÖRSÖK, ANSTÄLDTA MED ÅTSKILLIGE
STENMOSSOR.
Liksom alla växter, bidrager även mossorna till
alltets prydnad och nytta. På vintern gömmer de
puppor och larver och frön.
Som färgämne är de synnerligen nyttiga och ger
stor variation av färger.
Redogörelse för flera försök.
1444
Nyttiga påfund

Översättning ur Brittiska Aftonposten angående en i Amerika använd
Agronome

Nyttiga påfund

Matberedning

Trädsalva, uppgiven i ett brev daterat Att hjälpa och förekomma drickas
London 18 augusti 1791
surnad

Byggnation

Utdrag ur Bindheims Rön om muroch taktegelsberedning och om de
medel, som kunna hindra vatten att
tränga genom tegeltak
Anonym
1792, mars-april
UTDRAG UTAF BINDHEIMS RÖN OM
MUR-OCH TAK-TEGELS BEREDNING, OCH
OM DE MEDEL, SOM KUNNA HINDRA
WATTEN, AT TRÄNGA GENOM
TEGELTAK; INFÖRDE UTI CRELLS
BEYTRÄGE ZU DEN CHEMISCHEN
ANNUALEN, 5:TE BANDETS 1:STA
STYCKE, SID 40 OCH FÖLJ.
Första metoden. Att stryka god och ren tjära på taket och strö sållad sand på, som inrivs med ett bräde. När det torkat, överdras det med lera och strös

Anonym
1792, mars-april
AT HJELPA OCH FÖREKOMMA DRICKAS
SURNAD
Dricka som under sommaren stått i starkt drag har
mistat sin syra. Tullinspektor Hielmberg menar att
man genom att sätta dricksbuteljerna i drag kan
borttaga syra i dricka. Patriotiska Sällskapet anser
inte detta helt ogrundat.
1503

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1792, mars-april
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR
För uppodling, stenhusbyggnad, berömlig tjänst
vid lantbruket, berömlig ladugårdspigetjänst och
för spånad.
1504

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1792
1505

Orter

Brev om de uti Österbotten kring
Uleåborg samlade naturalierna
Julin, Johan
1792, maj-juni
BREF OM DE UTI ÖSTERBOTTEN,
SÄRDELES OMKRING UHLEÅBORG
SAMLADE NATURALIER
Insekter, maskar, iglar och musslor samt stenarter
beskrivs.
1506
Odling
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Anonym
1790, sept-okt
ÖFWERSÄTTNING AF EN ARTIKEL UTUR
ST. JAMES CHRONICLE ELLER BRITTISKA
AFTON-POSTEN, DÄR INFÖRD UTUR ET
EN LITEN FRANSYSK BOK NU ALLMÄN I
AMERICA UNDER NAMN AF AGRONOME
ELLER LANDTMANS FICK-LEXICON.
Flera beskrivningar hur man preparerar sädeskorn
innan man sår.
1445

Växter

Bladen och frukten av vilda kastanjer nyttjade till boskapsfoder
Anonym
1790, sept-okt
BLADEN OCH FRUCKTEN AF WILDA
KASTANIER, NYTTIADE TIL
BOSKAPS-FODER.
Kastanjebladen saltas ner i kar. Lika delar salt och
aska. Detta ges som foder och även hela kastanjer
med skal kan ätas av oxar.
1446

Orter

Utdrag ur ett brev angående årsväxten i Finland

Savolaxska svedjebruket på torra marker - Nr 1495
BREF OM DE I ÖSTERBOTN, SÄRDELES
OMKRING ULEÅBORG SAMLADE
NATURALIER
Fortsättning på Julins beskrivning av växterna i
Österbotten. Nu beskriver han 101 fåglar, 3 amfibier, 2 ormar, 2 halvfiskar och 26 fiskar.
1498

Odling

Att förekomma missväxt på vete,
korn och ärter

stämt att det är Herrans hemsökelse. Jag vill därför
beskriva utsädet av vete, korn och ärter, ty utan
gott utsäde, ingen god skörd.
Vetet sås så sent som möjligt och aldrig på nygödslad åker.
Jag plöjer ärtåkern på hösten och sår på våren
uppe på tiltorna. Sedan harvas flera gånger. Genom plöjningen förstörs skadeinsekternas ägg och
ogräset försvinner.
De flesta lantbrukare menar att man uträttar
mera med ett lass brunnen gödsel än flera lass obrunnen. Detta är fel, då gödseln under sin liggtid
förlorar det mesta av sin drivande kraft.

Drufva, Carl J
1792, mars-april
AT FÖREKOMMA MISSWÄXT PÅ HWETE,
KORN OCH ÄRTER
1499
Växter
Sverige är det land, där flest hushållsböcker skri- Försökt nytta av Anthyllis Vulneravits. Ändock sker ingen förbättring av åkerbruket.
Jag menar, att det beror på att dessa böcker är för ria, rävklor (harväppling) vid fårens
dyra, vidlyftiga och svårlästa. När missväxt drab- utfodring
bar en bonde kan ingen få honom att erkänna att Anonym
det beror på vanhävd av jorden. Han påstår be- 1792, mars-april
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Anonym
1790, sept-okt
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN, M. M., I FINLAND.
God höskörd och bra skördeväder. En Valtur albicilla (rovfågel) uppförd i trädgården sittande på sin
ställning, har skyddat trädgården för skadefåglar.
1447

Utdelade hedersbelöningar

Belöningar

ÖFWERSÄTTNING OCH UTDRAG AF
AMTS-RÅDET M.M. JOH. RIEMS SWAR,
SOM WUNNIT UTSATT BELÖNING, PÅ EN
AF KEJSERLIGA RYSKA OECONOMISKA
SÄLLSKAPET UTI PETERSBURG UTSTÄLD
SÅ LYDANDE FRÅGA: HWILKET
UTFORDRINGS SÄTT, OCH HWILKEN
SKÖTSEL, ÄR UTI WÅRT LÄGE IFRÅN OCH
MED 56:TE TIL OCH 60:DE GRADENS
POL-HÖGD, DE TJENLIGASTE FÖR KOR,
AT TILWÄGA BRINGA HOS DEM MER OCH
FETARE MJÖLK, ÄN I DESSA ORTER
WANLIGEN WANKAS, UTAN AT SÅDAN
UTFORDRING OCH SLIKT MJÖLKÖDANDE
UNDERHÅLL, UTI OMKOSTNADEN UPGÅR
EMOT, OM ICKE ÖFWERSTIGER
WINSTEN?
Huru mjölkkor förmånligast underhållas uti och
nära intill en betydlig stad, och huru mera avsides i
landet? Att sälja mjölk, grädde och färskt smör i en
stor stad ger mer inkomst och tillåter bättre foder.
Men lika viktigt är att på landsbygden ge gott foder för att inkomsten skall bliva förmerad och gödseltillgången förbättrad.
Att föda kor med avfall från trädgård, drickesbryggning eller brännvinsbränning, då man ger
dem dranken, är lätt i närheten av städer. På sommaren ges bladen och på vintern rotfrukterna.
Denna fodring ger välgödda kor.
I avlägsna orter kan man så havre och skörda
halmen innan den går i ax. Detta kan ske 2 gånger
per sommar. Blandas med rotfrukter. Vicker avskäres så mycket som går åt per dag och lägges i 6
korgar, där det får jäsa. Varje dag görs en ny korg i
ordning. Detta foder ger välgödda och högmjölkande djur.
Till hjälp vid vinterfodringen tar man vara på
blad av kål och grönsaker och gör som till surkål.
Syrningen sker i gropar, som kan öppnas mitt i vintern. Detta foder spar salt.

Patriotiska Sällskapet
1790, sept-okt
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
1450
Odling
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Om de orsaker som hindra eller
För uppodling, stenhusbyggnader. 15 års berömlig
tjänst vid lantbruket samt 15 års berömlig ladu- befordra en bättre årsväxt
Roberg, Johan
gårdspigtjänst.
5
1790, nov-dec
1448
Väder
OM DE ORSAKER, SOM HINDRA ELLER
Anmärkningar angående väderleken BEFORDRA EN BÄTTRE ÅRSWÄXT.
Samma orsaker och förslag till förbättring, som i
augusti och september 1790
1449
Husdjur de flesta tidigare redovisade förslagen. Dessa förSlutet på Riems svar angående kors slag är insände av Johan Roberg i Finland.

utfordring (se 1790 sept.)
Riem
1790, nov-dec

1451

Byggnation
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Åtskilliga försök att på ett nyttigt sätt
använda sågspån
Geijer, Carl Fredr.
1790, nov-dec
ÅTSKILLIGA FÖRSÖK, AT PÅ ET NYTTIGT
SÄTT ANWÄNDA SÅGSPÅN.
Sågspån blandad i lerjord ger jorden hjälp, då den
behåller vätska och syra hos sig. Nyttjad till strö
hos boskapen och blandad med gödsel ökas gödseln betydligt.
Bra att tvätta golv med och att lägga i trossbottnar.
Genom att blanda sågspån, kalk och lervatten,
som stryks på insidan av väggarna, har dessa blivit
betydligt mer värmeisolerade.
På utsidan av husen klädes med pinnar och därpå lägges ett kalk och sandbruk med gamla stötta
tegelstenar och hammarslagg i. Blandas med hästgödsel. De som fruktar att kalken skall skada huset lägger näver emellan.
1452

Uppodlingar i Lillkyrka

Odling

REGLOR FÖR BOSKAPS-SKÖTSELN.
Kreaturen har lika behov som människan. Nämligen tillräcklig föda och förvaring från olägenhet av
hårdare årstider.
Djuren måste få riklig men också omväxlande
föda. Foder från åker och äng, men också löv och
jordfrukter.
Ett norskt rim: Rönnen föder, almen göder, asp
lägger smör i ask.
Även vass ges men den skall vara skuren ovan
vatten, annars skadar vattnet, som blir stående i piporna.
Att hålla fasta mattider tar inte mer tid än att ge
när som.
Här följer en “matsedel” för ett dygn för häst,
kor och får.
All gröpa gives i ämbar och långfodret i häck.
Vid foderbrist ges löv, lingonris, blåbärsris, mossa,
ljung, humlerevor och allehanda ogräs, kvistar av
tall och en. Bark av träd bör undvikas, då det skadar trädet. Hästgödsel kokad med barkmjöl, löv eller något påströ tjänar till ombyte för kor.
Förslag på olika botemedel för de vanligaste
sjukdomar, som drabbar kreaturen.
Den ledsamme trädgårdsmästaren, geten, bör gå
på bete långt bort i skogen. Den besvärlige trädgårdsdrängen, svinet, bör ha avskilda egna rum, då
deras gödsel är stinkande och ohälsosam.

Olofsson, Lars
1790, nov-dec
BERÖMLIGE UPPODLINGAR.
Erik Andersson som arrenderat av Carl Hillerbrandsson Uggla vid Ekeberg har avsevärt förbät- 1456
Ekonomi
trat torpet med uppodling, dikning och sten- gärdsOrsakerna till västgötastädernas
gårdars anläggande.
Uppvisat på sockenstämma i Lillkyrka 1 augusti undervikt i handel och rörelse och
1790.
hur den kan hjälpas
Hjelmberg, Mag. Pet.
1453
Belöningar
1791, jan-febr
Belöningar
ORDSAKERNA TIL WÄSTGÖTHA
Patriotiska Sällskapet
STÄDERNES UNDERWIGT I HANDEL OCH
RÖRELSE, OCH HURU DEN KAN
1790, nov-dec
AFHJELPAS.
UTSATTE BELÖNINGAR AF KONGL.
Då lantmannen får säd över och försöker sälja den i
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Kungl. Patriotiska Sällskapet utsätter ett premium uppstäderna går detta inte på grund av att dessa stäatt utbetalas i 3 år, till dem som levererar det läng- der har eget tillräckligt åkerbruk. Han måste då
draga vidare till sjöstäderna och genom den långa
sta hästtaglet.
resan blir det ingen förtjänst.
Det är vanligt att lantmännen odlar tobak, som
1454
Väder
Anmärkningar angående väderleken fordrar den bästa jorden. Ofta använder han skörden för egen räkning. Om man istället lät stadsboroktober och november 1790
na odla tobak på sina mycket goda åkrar och sålde
1455
Husdjur den till sjöstäderna, skulle man få en god inkomst
Regler för boskapskötsel
därav. Då skulle också lantmannen kunna sälja sin
Dalqvist, Henric
säd och med transporten tillbaka ta med nödvändiga varor.
1791, jan-febr
Även kryddor och färgvaror, som vi nu köper utrikes skulle kunna odlas på de goda jordarna i städerna, där tillgång på gödsel är obegränsad. Detta
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Barkbröd. Samla barken om våren. Den yttre
avskäres helt och den inre avtages så högt karlen
når och till midjan. Barken rensas, torkas först i
luften, sedan i pörtugnen. Den males på handkvarn
1494
Orter eller stötes i trämortel. Barkmjölet blandas med
Brev om de i Österbotten samlade
vatten och för att degen skall hålla ihop, bakas den
inom rundlar av pörtestickor. Gräddas halvtorra.
naturalier av Johan Julin
Den som har råd blandar i säd.
Julin, Johan
Österbottniska allmogen använder stampbröd
1792, jan-febr
(tomma ax, halm) även då det inte är missväxt.
BREF OM DE UTI ÖSTERBOTN, SÄRDELES Rent sädesbröd och dricka kommer bara på bordet
OMKRING UHLEÅBORG SAMLADE
vid högtider.
NATURALIER, AF JOHAN JULIN.
Förteckning av klassen tvåbyggare och örter,
Uppräkning av klassen sambyggare. Pinus Syl- som kultiveras i Uleåborgs län.
vestris (tall, furu) som används förutom till timmer
Förteckning på djur, som finns i Uleåborgs län.
och slöjdvirke även till tjärbränning. Tjäran kan
man betala sina utlagor hos fogden med, samt få 1495
Odling
sig järn och salt från borgaren i staden. Furan kallas Österbottens ceder och är materialet till skidor Kort om det savolaxska svedjebruket
varmed varg och björn kan tas i skogen. Furan ger på torra marker
även bark varmed man under missväxtsår kan till- Bennet Stephan
laga sitt usla barkbröd.
1792, jan-febr
Tjärbränning. Barkning eller katning görs på KORTT UNDERRÄTTELSE OM DET
våren. Man katar från roten och uppåt. Första och SAWOLAXSKA SWEDJE-BRUKET PÅ
andra året en aln, men tredje året så långt karlen TORRA MARKER.
når med katkniven. Man spar en remsa så att trädet Detta nyttiga cirkulerande åkerbrukssättet i skoej torkas ut. Så får det växa ett par år innan det hug- garna i Savolax och Karelen borde användas även i
ges. Man använder den delen, som är katad och en andra delar av landet. Denna artikel ger ett stadgat
aln till. Stockarna klyves till långa smala spiror begrepp om det skog- och jordödande så vanaktaoch torkas till sommaren.
de svedjebruket.
Tjärdalen gräves rund och formas till en tratt.
Svedje på torra fall. På vårvintern hugges fältet
Bekläds med bräder och får en pipstock i botten, så att alla träd faller utför och skadliga stockar lämdär tjäran skall rinna ut. När dalen är grävd och ren nas ohuggna. Får ligga och torka och kväva marklägges tjärveden i och överst kvistar och spånor. vegetationen. Nästa sommar brännes kvistar och
Allt kläds med näver, lera och torv och antänds ne- ris. Tredje året bränns allt noga. Man drar samman
rifrån. Går allt väl skall en dal vara utbrunnen på stockar i rader med hjälp av järnkrokar. Sedan sås
en och en halv vecka och kan lämna 100 tunnor tjä- en speciell råg av finnarna kallad Korpi Rubis.
ra och 15 - 20 tunnor kol. Beräkning av hur många
Plog och kvistharv (ritning finnes) användes
träd det går åt.
och efter 20-30 år återväxer blandskogen. Då kan
Skidor. Ett par skidor består av löpskida, där man svedja på nytt.
karlens hela tyngd vilar och en skjutskida varmed
han skjuter sig fram. Löpskidan är 3 alnar lång och 1496
Väder
1 kvarter bred med en liten rygg på framsidan och
en skåra i botten, som tjänar till styrhjälp. Skidan Anmärkningar angående väderleken
smörjs med talg och tjära, som brännes in. Ändar- för december 1791 och januari 1792
na är uppstående och en hälla mittpå håller fast foOrter
ten. Skidan skall vara slät och hal som glas. 1497
Skjutskidan göres av glasbjörk, en halv aln kortare Brev om de i Österbotten särdeles
än löpskidan. Mitt under fästs en lapp av renskinn,
omkring Uleåborg samlade naturamed håren vända mot karlen. Den ger fäste när skidan skjuts ifrån, men löper lätt när foten förs fram- lier
åt. Ett par goda skidor räknas som bondens Julin, Johan
nyttigaste bohagsting. Vid arvsskifte värderas ett 1792, mars-april
par skidor och en ickorn (fågelhund) lika som en
god mjölkko.

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1791
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SÄTT AT SÅ LIN-FRÖ, SOM INOM TRE
DAGAR KOMMER UP OCH QWÄFWER
OGRÄSET
Blanda kogödsel med vatten och låt stå i 8 dagar.
Hälles hett över kalkat linfrö bara så mycket att det
torkar in. Linfröet sås och kommer upp inom tre
dygn. Linfröet repas och stråna bindes till små kärvar, som rötas i vatten i 5-6 dagar. Det tvättas och
bredes ut på en gräsvall en vecka. Den som kan låter linet ligga till nästa sommar och bråkar det i
solsken.
1488

Arbetsmetod

Brev till herr Fischerström om de
runt Uleåborg insamlade naturalierna
Julin, Johan
1791, nov-dec
BREF TIL HERR INTENDENTEN
FISCHERSTRÖM OM DE UTI
ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING
ULEÅBORG SAMLADE NATURALIER
I 8 år har jag bott i Österbotten och här är den
sammanställning av de naturalier jag funnit, uppställda enligt Linné. 270 växter redovisas.

Beskrivning att rappa gråstensmur, 1490
fästa kramlor, utrota svamp och väg- Sätt att uppföda kalvar
glöss, samt om inrökning i
Anonym
våningshus
1791, nov-dec
Sundström, And.
1791, nov-dec
BESKRIFNING AT RAPPA GRÅSTENSMURAR, FÄSTA KRAMLOR, UTROTA
SWAMP OCH WÄGGLÖSS, SAMT OM
INRÖKNING I WÅNINGS-HUS
Muren, som skall rappas, måste vara helt torr. Kalk
och sand blandas med vatten till en gröt, som piskas med järnpiskor. Sedan späds med mera vatten
och piskningen fortsätter. Kalkslammet hälls på
muren jämt. Efter 1-2 år fylls alla hål och gropar
igen och sedan rappas muren en sista gång.
För att fästa kramlor i stenhusbyggnad behövs
en massa av svavel, vax, harts och terpentin, som
kokas samman. Sedan blandas stenmjöl i. Sedan
stöps kramlorna fast på samma sätt, som med det
betydligt dyrare blyet.
För att utrota svamp i husen har jag grävt undan
jorden under golvet, tagit upp hål under fönstren
och vid skiljeväggarna för att underlätta ventilation. Nya trossbottnar läggs in och fylls med sågspån, sand och vatten. Sand läggs överst. Allt måste torka noga.
Man kokar skvattram i urin och stryker hela
rummet med möbler och allt två gånger. Det efterlämnar ingen dålig lukt. Lössen försvinner.
När jag 1763 började som murarmästare, hörde
jag överallt klagomål över att spisarna rykte in.
Detta berodde på lyckan påstods det. Så snart jag
trälat ihop några 100 riksdaler, byggde jag små hus
med 2 rum, förstuga och vind på olika ställen vid
en sjö, vid ett berg, vid andra höga hus och under
backar. Jag sålde husen, men hade nu lärt konsten
att bygga så att spisarna inte rykte in. Jag ingår vad
om 16 riksdaler att detta inte sker.
1489
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Orter

Husdjur

SÄTT AT UPFÖDA KALFWAR
3 gånger om dagen får kalvarna en bryggd av linfrö
och hö kokt i vatten. Dessa kalvar var bättre än de
som var uppfödda på mjölk.
1491

Nyttiga påfund

Brev till Modeer angående mjölökor
Anonym
1791, nov-dec
BREF TIL SECRETERAREN MODEÉR
ANGÅENDE DE SÅ KALLADE MJÖL-ÖKOR
MM
Mjölökor är en missväxt eller sjukdom på sädeskornen. Jag har sått råg och korn i trädgården för
att utröna sjukdomar på säden. Sänder prov på kornen. Jag tror att vatten faller ned i ämnet till frukten
och bildar dessa utväxter. Där fanns inga insekter
eller ägg av sådana. Det borde utredas om dessa utväxter är skadliga för människan.
Den sot, som kommer av Ustilago, är troligen
orsakad av insekter och säkerligen inte nyttigt för
människan.
1492

Orter

Utdrag ur ett brev angående väderleken och årsväxten i Finland den 24
november 1791
Anonym
1791, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I FINLAND,
D 24 NOV 1791
Sedan mitten av juli utmärkt bärgningsväder och
god årsväxt. Uppåt landet klagas över missväxt på
grund av det beständiga regnet förra året.
1493
Väder

skulle sedan generera tillverkning av olika slag
och en folkökning, som i sin tur konsumerar lantmannens produkter. Då kan vi tvinga utrikes handelsmän att betala vår koppar, stål, alun, tjära, beck
och bräder kontant.
1457

Växter

Vidare försök angående stenmossornas färgämnen
Anonym
1791, jan-febr
WIDARE FÖRSÖK, ANGÅENDE
STENMOSSORNAS FÄRGÄMNEN.
Önskemål att alla svenska berg vore fridlysta. På
deras ytor växer sådana rikedomar, som den lågtänkande föraktar och den otänkande inte ser.
Vi köper från utlandet färgstoffer för flera tusen
daler, trots att de växer på våra klippor och berg.
Vidare följer noggranna recept på olika mossor
och deras användbarhet som färgämne.
1458

Av en fälad har han nu gjort goda tegar, med 25 alnars bredd och 336 alnars längd.
Gödseln till allt detta får han från saltsjötång,
någon märgel, torv, och spillningen från 120 oxar
utom kor, får och hästar.
Han får nu så mycket säd att han måste bygga en
loge av sten.
Dessutom finns planteringar med furukottar,
oxel, alm, lönn, körsbär, plommon, berberis, sibiriska ärter med mera.
1460

Orter

Utdrag ur brev angående årsväxten i
Närke
Anonym
1791, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF TIL SECRETERAREN
M-E-R, ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN I
NERIKE, DAT. D. 1 NOV. 1790.
1790 god årsväxt. Aldrig har Örebros torg varit så
rikt på potatis.

Odling

Anmärkningar angående potatis
eller jordpärons plantering

1461

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

Eneström, Pehr Ludv.
1791, jan-febr
ANMÄRKNING ANGÅENDE POTATOES
ELLER JORDPÄRONENS PLANTERING.
Om den fattige jordbrukaren odlade potatis skulle
hans villkor snabbt förbättras. Jord skulle inte behöva ligga i träda så ofta som nu. Dessutom behöver potatisen mindre gödning än säden. Den kan
växa helt utan gödsel i grusjord blandad med svartmylla eller myrjord.

Patriotiska Sällskapet
1791, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöningar för uppodlingar, stengärdsgårdar, trädplantering, spånad och för 15 års berömlig tjänst
vid lantbruket, och för 15 års berömlig ladugårdspigetjänst.
Även för 10 års tjänst utdelades belöningar.

1459

Anmärkningar angående väderleken
i december 1790 och januari 1791

Orter

Utdrag ur brev angående förbättringar vid Engeltofta sätesgård i
Skåne
Anonym
1791, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF TIL INTENDENTEN
F-R-M, ANGÅENDE DE BÖRJADE
UPODLINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR WID
ENGELTOFTA SÄTESGÅRD I SKÅNE, DAT.
DEN 14 NOV. 1790.
Överste Stiernsvärd har på 6 år förbättrat sin egendom.
Nu har han 5000 dagsverken årligen och goda
dragare, som plöjer. Han nyttjar plogen mycket.

1462

1463

Väder

Hushållning

Några erinringar angående skogsskötseln
Enmark, Leopold
1791, mars-april
NÅGRA ERINDRINGAR ANGÅENDE
SKOGS-SKÖTSELN
Skogen är lantmannens oumbärliga behov. Han
bör vara sparsam med den. Skogen skall delas i så
många delar, som återväxten beräknas ta. Genom
att hugga smala gator, ser man de olika delarna.
Inga större grenar kvarlämnas. De små, som inget
duga till hopsamlas i högar och blir gödning så
småningom. Ingen svedjning får ske. Vid tjär- och
kolbränning väljs träden med omsorg. Den som
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1482

Kungörelser

Att förekomma stora strömmars betydliga skador genom strändernas
borttagande

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Att avhjälpa inrökning i spisar - Nr 1464
ingen skog har bör plantera sådan. Ett land utan
träd, är som en äng utan blomster, en himmel utan
stjärnor
1464

Redskap

Att avhjälpa inrökning i spisar
Anonym
1791, mars-april
AT AFHJELPA INRÖKNING UTI SPISAR
Orsakerna till att vissa spisar ryker in kan vara, att
den understa luften mister sin spänstighet och inte
befordrar rökens utgång. Att den översta luften
trycker centralt eller med en virvel. Trots dragrör,
som byggts med stora kostnader och besvär kommer man inte tillrätta med problemet. En huva mot
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blåst och storm, samt en skärm mot solens tryckning och en ventilator kan förbättra tillståndet. Ritningar och beskrivningar av huv, solskärm och
ventilator. I Holland har man bundit svinblåsor utefter ett snöre och sänkt i skorstenen. Röken kommer i rörelse, när den tar sig förbi blåsorna och kan
inte komma tillbaka, om den kommer över dem.
1465

Matberedning

Rön angående plantering av jordpäron och deras förädling till mjöl
Eneström, Anders
1791, mars-april
RÖN ANGÅENDE PLANTERING AF
JORDPÄRON OCH DERAS FÖRÄDLING TIL
MJÖL

Hermansson, Råberg
1791, jan-febr
AT FÖREKOMMA STORA STRÖMMARS
BETYDELIGA SKADOR GENOM
STRÄNDERNES BORTTAGANDE.
Stränderna skadas av fördämningar både konstgjorda och naturliga, kraftigt vattenflöde och isgång.
Fördämningar för fisket kan vara orsaken. Även
fördämningar som blir av mjöl- och sågkvarnar
t.ex. sågspån kan hindra strömmens lopp.
Ras av skogbevuxna stränder, som inte huggits i
tid eller stora stenar som rullat i floden kan hindra
strömmens lopp.
Häftig snösmältning och mycket regn som orsakar översvämning kan skada stränderna. Isavgång
är en av orsakerna till översvämningar och strandskador.
Att rensa strömmen och stränderna tidigt på våren, innan vattnet har stigit och medan isen delvis
ligger är ett sätt att undvika skador. Att bli av med
ler- och sandbankar kan ske, om man strör kolstybb och aska på isen och får den att smälta
snabbt, så att vattnet formar en kanal där leran och
sanden trycks fram och strömfåran blir tillräckligt
djup.
Att fiskeidkare rensar sina fasta fiskebyggnader
och att stränga straff utmäts för dem som inte sköter sina åligganden.
Detta gäller även de kronobetjänter, som har till
uppgift att sköta tillsynen.
Att spränga i trånga passager och i krökar.
Två svar på prisfrågan redovisas och en ritning
för pålning och risflätning som kan påverka stränderna beroende på strandens beskaffenhet. Även
plantering av stränderna föreslås. Alla, som bor utefter stranden, skall dela på kostnaden.
1483

Djur

Om maskar i vatten och ättika samt
om de kan orsaka brand och sot
Anonym
1791, jan-febr

OM MASKAR I WATTEN, ÄTTIKA M.M.
OCH OM SÅDANE SOM FÖRORDSAKA
BRAND OCH SOTAR.
Beskrivning av ett stort antal maskar (sträckare).
1484

Husdjur

Nytt sätt att med en enda kos mjölk
uppföda 4 till 5 kalvar
Anonym
1791, jan-febr
NYTT SÄTT, AT MED EN ENDA KOS
MIÖLK PÅ EN GÅNG UPFÖDA 4 TIL 5
KALFWAR. KUNDGIORT AF SÄLLSKAPET
TIL LANDTBRUKETS BEFORDRAN UTI
DUBLIN.
Från Dublin har sällskapet erfarit följande. Man
fyller ett lerkärl med tättslutande lock med sönderskuret hö och fyller på med kokande vatten. Låter
stå ett par timmar och har då en höbryggd liknande
te. Detta blandas med mjölk och räcker att föda flera kalvar.
KUNGÖRELSE. Svar på prisfrågan: Hur man
skall förbättra boskapsskötseln så att den blir
jämnbördig med åkerbruket. Frågan utlystes en
andra gång till dubbelt pris, 60 riksdaler.
1485

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1791, sept-okt
KUNGÖRELSE
Svar på frågan: Genom vilka medel skulle lantmannen i Sverige säkrast och snarast förmås, att i
sådan mån utvidga och förbättra sin ladugård eller
boskapsskötsel, att den kom i full jämvikt med
åkerbruket och därmed blev ansedd lika lönande
och således i verk och gärning erkänd för vad den
är och bör vara, en grundnäring i vårt land.
8 svar har inkommit, men inget fullständigt, varför priset ökats till det dubbla och de nya svaren
skall insändas inom ett år.
1486

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1791
1487

Odling

Sätt att så linfrö, så att det kommer
upp efter 3 dagar och kväver ogräset
Röök, von
1791, nov-dec
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väderleken. Alla dessa problem slipper man vid
vattenrötning.
Sedan fröna är tillvaratagna bredes linet ut i små
kärvar på en av stänger gles flotte, som läggs i
sjön. Överst läggs plankor och sten, som håller linbädden på plats. Klart efter 9-10 dygn. Metoden
används även för hampa.
1480

Växter

Vidlyftiga och mera sammanfattande
försök angående mossornas färgämnen
Anonym
1791, juli-aug
WIDLÖFTIGARE OCH MERA
SAMMANFATTA FÖRSÖK, ANGÅENDE
MOSSORNAS FÄRGÄMNEN

Lantmannakvinnorna har länge gjort förträffliga
färgstoffer. Dock har de undvikit mossa, därför att
tillredningssättet med urin som stått 5-6 veckor
och ruttnat, varit otrevligt att arbeta med. Jag har
nu lyckats förkorta tiden, så att det räcker med 5-6
dagars förruttnelse och lukten är knappt kännbar.
Man pulvriserar mossan och blandar med salmiak
och kalk och häller allt i en flaska med vatten. Denna hettas upp utan att koka. Åtskilliga beskrivningar och recept på olika mossor och tillredningar av
färger. Med dessa metoder menar för- fattaren att
de borde användas i större sammanhang vid färgerier.
1481

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1791

Redogörelse för vinsten att på en viss areal odla
potatis istället för annan gröda. Blasten kan användas till kreatursfoder. Här har fattiga kolare och
torpare med uppmuntran av baronen odlat mycket
potatis. Här har inrättats en kvarn, som malt potatis, som sedan torkats till mjöl. Svinen har fötts på
mjölet. Frön har såtts i sängar och plantorna satts
ut. De första potatisarna har använts till utsäde. Av
2 5/8 tunna blev 44 tunnor fin potatis. Vid arbetet
har folk från kringliggande socknar kommit och
lärt sig att sköta växten. De har fått potatis i lön.
1466

Botemedel

Om en masksjukdom i svinens
lungor
Modeer
1791, mars-april
OM EN MASK-SJUKDOM UTI SWINENS
LUNGOR
Näst omsorgen om vår egen hälsa, är ingenting angelägnare än djurens hälsa. Svinet, som är snålt
och äter allting, får i sig onyttigheter ibland. De
drabbas av blås- och binnikemaskar och iglar i levern, tarmen och mjälten. Dessa kan visa sig som
stora svulster, som ett hönsägg men också som
små gryn, kallat dynt. Flera utländska beskrivningar av spolmask i tarm och lungor anförs.
Doktor Hagström undersökte lungorna efter en
gris som slaktats, sedan den lidit av svår andtäppa.
Lungorna voro friska, men rören var igensatta av
maskar. Vid sidan av långtarmen går en kanal, som
var fylld av maskarnas foster. När svinen får svårt
att andas är det dags att tänka på hjälp. Orsten, lagerbär och svavel kan hjälpa. Ekbränder släckes i
grisröran och man tillsätter eklöv. Även vanlig
aska kan hjälpa. Lökmjölk kokt med aska och järnvitriol. Pulver av brända daggmaskar är berömt.
Hästhovar, kohorn eller hjorthorn destilleras till en
olja som blandas med terpentin.
1467

Redskap

Utkast till minneshjälp och upplysningar om redskap och uppfinningar
hörande till lantmannaarbetet, var
de finnas avritade eller i modell samt
kort reflexion om dess nytta
Anonym

Att förekomma stora strömmars skador Nr 1482
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LANDTMANNA-ARBETE, HWARWID ÄR
NÄMNDT HWAR DE FINNAS AFRITADE
ELLER MODELL, SAMT KORRT
REFLEXION OM NÅGRAS NYTTA
Avvägningsinstrument för lantmannen, aborrfiskehov, ankare för båtar, ackja att lägga späda barn
i.
Boskapsfållor, biredskap, bondstuga, badstuga,
byggnadsknut, brunnar.
Cementkvarn.
Drillplog engelsk, dammrensare, dikesrensare,
dricksprovare, domkraft.
Fälla för mullvad och råtta, flottbro, fiskekatsor.
Gångkniv, grindar.
Hävstång, hävare för stenar, hässjor, hölada,
hackelsekista, harpa, hampbråka, harvvält, hattar
av halm, hjul.
Jordbår, indiansk plog, järnbroddar, iskällare.
Kärna till smör, kärra vars sidor kan släppas ned,
kista för jord och gödsel, kölna, kalkugn spansk.
Lårar med väderväxling, ljusbord, laxknut.
Mullvadsspjut, mejorv, mälthus, mangel, maskiner att bibehålla säd för råttor, regn och vildfågel; att taga upp frukt med, använda vid Handöls
täljstensbrott, att borttaga buskar, modell av humlegårdsanläggning.
Oljepress kinesisk, orangeribyggnad.
Påfund att utröna metallers och träslags ändring
av luft och värme, att upprätta takstolpar, att bygga
kvarndamm, att hindra hästars skenande, skånska
halmtak, att träda utan bukok med drätt.
Kvarnar och kvarnhjul.
Rior.
Spade, fyrkantig och oval från Dalarna. Såningsmaskiner, sädesrensningsmaskiner, såll,
spannmålsbodar, skottkärra med grindar, spjäll,
spinnrock, spruta som skjutes på hjul, spis som ej
röker in, stolpbodar, sädeshässja, sädeskastare.
Tistelstickare borde vara allmän om våren. Tistelharv, trädgårdsplog, tuvyxa om man inte har
tuvplog, termometer, takresning, torskkniv, tunnsvickor, tapp, torvplog, tegelugnar, tegelbråka,
tröskmaskin. Modeller finns i överflöd.
Uthus, ugnar i orangerier, ugn att kläcka kycklingar.
Vinpress, ventilator, väderria, vattenpump.
Åkervält.
1468
Växter

Försök och rön beträffande rabarber, spansk körvel, havre och timotej

Anonym
1791, mars-april
UTKAST TIL MINNES-HJELP OCH WIDARE 1791, mars-april
UPLYSNING ANGÅENDE REDSKAPER OCH
UPFINNINGAR, HÖRANDE TIL
LANDTBRUKET ELLER

119

FÖRSÖK OCH RÖN, BETRÄFFANDE
RABARBER, SPANSK KYRFWEL, HAFRE
OCH TIMOTHY GRÄS
De frön, som sattes i drivhuset gick inte till på
grund av för stark värme. De förväxte och dog. Av
dem som sattes utomhus kom 18 plantor upp och
blev ganska frodiga. Korna ratade bladen. Den förra våren sådda spanska körveln har jag inte sett till.
Timojegräset (Phelum pratense) blev av fogden
sått helt fel på en sur och mager åker. Året därpå
skulle jag köra ut gödsel på den åkern. Jag blev
sjuk och gödselhögarna blev liggande. Några torpare skulle plöja en linda till linåker, men de kom
vilse och började plöja upp mitt timotejgräs. Efter
några fåror upptäckte fogden misstaget. När jag
kom ut hade gräset i plogfårorna växt till 9-10
kvarters höjd och fått ax. På det oplöjda intill var
växten lika dålig som tidigare.

Dels sker skreden uppe vid själva jordskorpan,
dels genom undergrävande av själva åbrädden.
Det första är det lättaste att komma till ordning
med. Om åbrädden är undergrävd blir det betydligt
svårare. Man måste undvika fördämningar, som
brister, stora och ovanliga vattenfloder och svåra
isgångar. Fördämningar byggs ibland för fiskets
skull. Högt vattenstånd når lösare stränder och orsakar ras.
För att undvika den skada dessa jordskred gör,
bör man vara noga med strömrensning. Denna
rensning skall göras på vårvintern, då man ser de
stenar som skall bort och kan gå på iskanten. Sandbankarna är också lättast att flytta då man kan arbeta från isen. Om grov skog tynger stränderna bör
den tas bort. Utskärningar drabbar de branta stränderna oftare än de långsluttande. Även trånga ställen blir ofta raserade.

1469

1472

1791, maj-juni
UTDRAG AF BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT
I Tuna är det frost varje natt och ingen nederbörd.
En stor del av höstsädet är förstört. 9 maj 1791.
I Gryt är höstgrödan god, men vårsädet dåligt på
grund av torka och kyla.
1474

Patriotiska Sällskapet
1791, maj-juni
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För planteringar och lång och trogen tjänst.
1475

Orter

Utdrag av ett brev angående väderlek och årsväxt
Anonym
1791, mars-april
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT
Det börjar våras. Inget före kvar. Den 12:te hördes
lärkan och skatorna bygger bo. Isbark täcker åkrarna och man fruktar för skada på både åker och gräsväxt.
1470

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1791
1471

Kungörelser

Svar på fråga: Om det är möjligt att
med måttlig kostnad hindra stora
strömmars brytande vid åbräddar att
de ej gör betydlig skada genom
strändernas borttagande
Printzsköld, Eric Roland
1791, maj-juni
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: OM DET ÄR
MÖJLIGIT MED MÅTTLIG KOSTNAD
HINDRA STORA STRÖMMARS BRYTANDE
VID DESS ÅBRÄDDAR, ELLER
FÖREKOMMA, AT DE EJ GÖRA NÅGON
BETYDELIG SKADA GENOM
STRÄNDERNAS BORTTAGANDE
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Djur

Om maskar i vatten, ättika m.m. och
om sådana som förorsaka brand och
sot, alla osynliga för ögat, med det
svenska namnet sträckare
Anonym
1791, maj-juni
OM MASKAR I WATTEN, ÄTTIKA M M
OCH OM SÅDANE SOM FÖRORDSAKA
BRAND OCH SOTAR: ALLE FÖR BLOTTA
ÖGON OSYNLIGE, INBEGRIPNE UNDER DE
ALLMÄNNA SWENSKA NAMNET
STRÄCKARE, OCH UNDER DET LATINSKA
VIBRIO
Man har länge sysselsatt sig med de orsaker, som
gör förstörelse och förskämningar i naturen. Oftast
skyller man på luften, men det är de för ögat osynliga kräk, som är huvudsaken. En vattendroppe
kan hysa tusentals av dem.
Det latinska namnet Vibrare kommer av att de
slänger sig hit och dit. På svenska kallas de dock
sträckare. En del uppkommer i växter, en del i jord.
De ha mun, bål och stjärt.
Strecksträckaren (Vibrio lineola) uppfyller nästan hela vattenmassan i växterna.
Käppsträckaren (V bacillus).
Ättikesträckaren (V aceti) har sitt egentliga tillhåll i ättika. De får ungar i juli och augusti.
1473
Orter

Utdrag ur brev angående väderlek
och årsväxt
Anonym

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet

Kungörelser

Kungörelser
Patriotiska Sällskapet
1791, maj-juni
KUNGÖRELSER
Den Berchiska brandstoden utbetalades till torparbarnen Anders och Gudmund Jönssöner. Deras
mor var begravd, systern stod lik och fadern låg
sjuk, då torpet började brinna. Barnen var tillfälligt
borta.
Flera svar har inkommit angående strömmars
brytning vid sina bräddar.
1476

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1791
1477

Kungörelser

torvrad. För att hålla torven på plats nedtryckes risruskor ända till kronan. Består stranden av sand
lägges lera och jord på, så att gräset rotar sig bättre.
Plantering av pil och andra träd som tål vatten vid
strandkanten kan också förbättra hållfastheten.
1478

Anonym
1791, juli-aug
WIDTAGNE ANSTALTER TIL FATTIGAS
UNDERSTÖD
I en tid då de fattigas antal ökar, är det nödvändigt
att känna grunderna till fattigdomen och hur man
skall befordra arbete och flit. Staden Hamburg får
bli förebilden. Där finns en fattigdirektion, varunder lyder föreståndare och uppsyningsmän för de 5
fattigdistrikt, som staden är indelad i. Uppsyningsmännen infinner sig den första torsdagen i varje
månad och avlägger rapport om magasiner, arbetsrum, spinnstolar, utdelning av ämnen och redskap
samt utdelning av fattigmedel och de sjukas vård.
Uppsyningsmännen bytes vart tredje år.
Man prövar de fattigas anlag för ett visst arbete
och drar försorg om deras föda, bostad, kläder och
undervisning. De som genom dryckenskap eller
annan oredlighet är ovilliga att arbeta inspärras i
sina kojor eller på tukthuset tills de bättrar sig. Orkeslösa befordras till hospitalerna.
Inrättningarna bestrids av gåvor och insamlingar varje vecka. Främmande avvisas och tiggeri på
gatorna är strängeligen förbjudet.
32 frågor skall besvaras av den fattige om hans
förhållanden. Andra frågor besvaras av personer i
hans omgivning.

Svar på fråga: Att hindra strömmars 1479
brytande vid sina åbräddar
Om linberedning
Lundberg, Fredric
1791, juli-aug
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: ÄR DET
MÖJELIGIT, AT MED MÅTTLIG KOSTNAD
HINDRA STORA STRÖMMARS BRYTANDE
WID SINA ÅBRÄDDAR, ELLER
FÖREKOMMA AT DE EJ GÖRA NÅGON
BETYDELIG SKADA GENOM
STRÄNDERNAS BORTTAGANDE?
Det är fördämningar och de höga och branta stränderna, som gör att ras inträffar. Det är min mening
att göra som naturen. Plana av de branta stränderna
och göra grässlänter med hjälp av grästorv. Mellan
torven petas ned lösa kvickrotsrötter, som binder
jorden bra. När vattnet stiger kan man lägga en ny

Nyttiga påfund

Vidtagna anstalter till fattigas understöd

Arbetsmetod

Anonym
1791, juli-aug
OM LINS WATTURÖTNING
Det är genom linets rötning, som det börjar sin
dödskamp, till fullkomlighet för människosläktets
behov och överflöd. Här finns två skolor, de som
förordar landrötning och de som föredrar vattenrötning. Vattenrötningen som den sker i Hälsingland, är enligt mina rön det förnämsta. Då landrötning tar lång tid skadas de finare delarna medan
man väntar att de grövre skall bli rötade. Vid landrötning blir endast halva strået kvar och arbetstiden är veckor. Stora delar av ängar och fält blir
upptagna under lång tid. Man är också beroende av
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FÖRSÖK OCH RÖN, BETRÄFFANDE
RABARBER, SPANSK KYRFWEL, HAFRE
OCH TIMOTHY GRÄS
De frön, som sattes i drivhuset gick inte till på
grund av för stark värme. De förväxte och dog. Av
dem som sattes utomhus kom 18 plantor upp och
blev ganska frodiga. Korna ratade bladen. Den förra våren sådda spanska körveln har jag inte sett till.
Timojegräset (Phelum pratense) blev av fogden
sått helt fel på en sur och mager åker. Året därpå
skulle jag köra ut gödsel på den åkern. Jag blev
sjuk och gödselhögarna blev liggande. Några torpare skulle plöja en linda till linåker, men de kom
vilse och började plöja upp mitt timotejgräs. Efter
några fåror upptäckte fogden misstaget. När jag
kom ut hade gräset i plogfårorna växt till 9-10
kvarters höjd och fått ax. På det oplöjda intill var
växten lika dålig som tidigare.

Dels sker skreden uppe vid själva jordskorpan,
dels genom undergrävande av själva åbrädden.
Det första är det lättaste att komma till ordning
med. Om åbrädden är undergrävd blir det betydligt
svårare. Man måste undvika fördämningar, som
brister, stora och ovanliga vattenfloder och svåra
isgångar. Fördämningar byggs ibland för fiskets
skull. Högt vattenstånd når lösare stränder och orsakar ras.
För att undvika den skada dessa jordskred gör,
bör man vara noga med strömrensning. Denna
rensning skall göras på vårvintern, då man ser de
stenar som skall bort och kan gå på iskanten. Sandbankarna är också lättast att flytta då man kan arbeta från isen. Om grov skog tynger stränderna bör
den tas bort. Utskärningar drabbar de branta stränderna oftare än de långsluttande. Även trånga ställen blir ofta raserade.

1469

1472

1791, maj-juni
UTDRAG AF BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT
I Tuna är det frost varje natt och ingen nederbörd.
En stor del av höstsädet är förstört. 9 maj 1791.
I Gryt är höstgrödan god, men vårsädet dåligt på
grund av torka och kyla.
1474

Patriotiska Sällskapet
1791, maj-juni
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För planteringar och lång och trogen tjänst.
1475

Orter

Utdrag av ett brev angående väderlek och årsväxt
Anonym
1791, mars-april
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT
Det börjar våras. Inget före kvar. Den 12:te hördes
lärkan och skatorna bygger bo. Isbark täcker åkrarna och man fruktar för skada på både åker och gräsväxt.
1470

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1791
1471

Kungörelser

Svar på fråga: Om det är möjligt att
med måttlig kostnad hindra stora
strömmars brytande vid åbräddar att
de ej gör betydlig skada genom
strändernas borttagande
Printzsköld, Eric Roland
1791, maj-juni
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS FRÅGA: OM DET ÄR
MÖJLIGIT MED MÅTTLIG KOSTNAD
HINDRA STORA STRÖMMARS BRYTANDE
VID DESS ÅBRÄDDAR, ELLER
FÖREKOMMA, AT DE EJ GÖRA NÅGON
BETYDELIG SKADA GENOM
STRÄNDERNAS BORTTAGANDE
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Djur

Om maskar i vatten, ättika m.m. och
om sådana som förorsaka brand och
sot, alla osynliga för ögat, med det
svenska namnet sträckare
Anonym
1791, maj-juni
OM MASKAR I WATTEN, ÄTTIKA M M
OCH OM SÅDANE SOM FÖRORDSAKA
BRAND OCH SOTAR: ALLE FÖR BLOTTA
ÖGON OSYNLIGE, INBEGRIPNE UNDER DE
ALLMÄNNA SWENSKA NAMNET
STRÄCKARE, OCH UNDER DET LATINSKA
VIBRIO
Man har länge sysselsatt sig med de orsaker, som
gör förstörelse och förskämningar i naturen. Oftast
skyller man på luften, men det är de för ögat osynliga kräk, som är huvudsaken. En vattendroppe
kan hysa tusentals av dem.
Det latinska namnet Vibrare kommer av att de
slänger sig hit och dit. På svenska kallas de dock
sträckare. En del uppkommer i växter, en del i jord.
De ha mun, bål och stjärt.
Strecksträckaren (Vibrio lineola) uppfyller nästan hela vattenmassan i växterna.
Käppsträckaren (V bacillus).
Ättikesträckaren (V aceti) har sitt egentliga tillhåll i ättika. De får ungar i juli och augusti.
1473
Orter

Utdrag ur brev angående väderlek
och årsväxt
Anonym

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet

Kungörelser

Kungörelser
Patriotiska Sällskapet
1791, maj-juni
KUNGÖRELSER
Den Berchiska brandstoden utbetalades till torparbarnen Anders och Gudmund Jönssöner. Deras
mor var begravd, systern stod lik och fadern låg
sjuk, då torpet började brinna. Barnen var tillfälligt
borta.
Flera svar har inkommit angående strömmars
brytning vid sina bräddar.
1476

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1791
1477

Kungörelser

torvrad. För att hålla torven på plats nedtryckes risruskor ända till kronan. Består stranden av sand
lägges lera och jord på, så att gräset rotar sig bättre.
Plantering av pil och andra träd som tål vatten vid
strandkanten kan också förbättra hållfastheten.
1478

Anonym
1791, juli-aug
WIDTAGNE ANSTALTER TIL FATTIGAS
UNDERSTÖD
I en tid då de fattigas antal ökar, är det nödvändigt
att känna grunderna till fattigdomen och hur man
skall befordra arbete och flit. Staden Hamburg får
bli förebilden. Där finns en fattigdirektion, varunder lyder föreståndare och uppsyningsmän för de 5
fattigdistrikt, som staden är indelad i. Uppsyningsmännen infinner sig den första torsdagen i varje
månad och avlägger rapport om magasiner, arbetsrum, spinnstolar, utdelning av ämnen och redskap
samt utdelning av fattigmedel och de sjukas vård.
Uppsyningsmännen bytes vart tredje år.
Man prövar de fattigas anlag för ett visst arbete
och drar försorg om deras föda, bostad, kläder och
undervisning. De som genom dryckenskap eller
annan oredlighet är ovilliga att arbeta inspärras i
sina kojor eller på tukthuset tills de bättrar sig. Orkeslösa befordras till hospitalerna.
Inrättningarna bestrids av gåvor och insamlingar varje vecka. Främmande avvisas och tiggeri på
gatorna är strängeligen förbjudet.
32 frågor skall besvaras av den fattige om hans
förhållanden. Andra frågor besvaras av personer i
hans omgivning.

Svar på fråga: Att hindra strömmars 1479
brytande vid sina åbräddar
Om linberedning
Lundberg, Fredric
1791, juli-aug
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: ÄR DET
MÖJELIGIT, AT MED MÅTTLIG KOSTNAD
HINDRA STORA STRÖMMARS BRYTANDE
WID SINA ÅBRÄDDAR, ELLER
FÖREKOMMA AT DE EJ GÖRA NÅGON
BETYDELIG SKADA GENOM
STRÄNDERNAS BORTTAGANDE?
Det är fördämningar och de höga och branta stränderna, som gör att ras inträffar. Det är min mening
att göra som naturen. Plana av de branta stränderna
och göra grässlänter med hjälp av grästorv. Mellan
torven petas ned lösa kvickrotsrötter, som binder
jorden bra. När vattnet stiger kan man lägga en ny

Nyttiga påfund

Vidtagna anstalter till fattigas understöd

Arbetsmetod

Anonym
1791, juli-aug
OM LINS WATTURÖTNING
Det är genom linets rötning, som det börjar sin
dödskamp, till fullkomlighet för människosläktets
behov och överflöd. Här finns två skolor, de som
förordar landrötning och de som föredrar vattenrötning. Vattenrötningen som den sker i Hälsingland, är enligt mina rön det förnämsta. Då landrötning tar lång tid skadas de finare delarna medan
man väntar att de grövre skall bli rötade. Vid landrötning blir endast halva strået kvar och arbetstiden är veckor. Stora delar av ängar och fält blir
upptagna under lång tid. Man är också beroende av
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väderleken. Alla dessa problem slipper man vid
vattenrötning.
Sedan fröna är tillvaratagna bredes linet ut i små
kärvar på en av stänger gles flotte, som läggs i
sjön. Överst läggs plankor och sten, som håller linbädden på plats. Klart efter 9-10 dygn. Metoden
används även för hampa.
1480

Växter

Vidlyftiga och mera sammanfattande
försök angående mossornas färgämnen
Anonym
1791, juli-aug
WIDLÖFTIGARE OCH MERA
SAMMANFATTA FÖRSÖK, ANGÅENDE
MOSSORNAS FÄRGÄMNEN

Lantmannakvinnorna har länge gjort förträffliga
färgstoffer. Dock har de undvikit mossa, därför att
tillredningssättet med urin som stått 5-6 veckor
och ruttnat, varit otrevligt att arbeta med. Jag har
nu lyckats förkorta tiden, så att det räcker med 5-6
dagars förruttnelse och lukten är knappt kännbar.
Man pulvriserar mossan och blandar med salmiak
och kalk och häller allt i en flaska med vatten. Denna hettas upp utan att koka. Åtskilliga beskrivningar och recept på olika mossor och tillredningar av
färger. Med dessa metoder menar för- fattaren att
de borde användas i större sammanhang vid färgerier.
1481

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1791

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Redogörelse för vinsten att på en viss areal odla
potatis istället för annan gröda. Blasten kan användas till kreatursfoder. Här har fattiga kolare och
torpare med uppmuntran av baronen odlat mycket
potatis. Här har inrättats en kvarn, som malt potatis, som sedan torkats till mjöl. Svinen har fötts på
mjölet. Frön har såtts i sängar och plantorna satts
ut. De första potatisarna har använts till utsäde. Av
2 5/8 tunna blev 44 tunnor fin potatis. Vid arbetet
har folk från kringliggande socknar kommit och
lärt sig att sköta växten. De har fått potatis i lön.
1466

Botemedel

Om en masksjukdom i svinens
lungor
Modeer
1791, mars-april
OM EN MASK-SJUKDOM UTI SWINENS
LUNGOR
Näst omsorgen om vår egen hälsa, är ingenting angelägnare än djurens hälsa. Svinet, som är snålt
och äter allting, får i sig onyttigheter ibland. De
drabbas av blås- och binnikemaskar och iglar i levern, tarmen och mjälten. Dessa kan visa sig som
stora svulster, som ett hönsägg men också som
små gryn, kallat dynt. Flera utländska beskrivningar av spolmask i tarm och lungor anförs.
Doktor Hagström undersökte lungorna efter en
gris som slaktats, sedan den lidit av svår andtäppa.
Lungorna voro friska, men rören var igensatta av
maskar. Vid sidan av långtarmen går en kanal, som
var fylld av maskarnas foster. När svinen får svårt
att andas är det dags att tänka på hjälp. Orsten, lagerbär och svavel kan hjälpa. Ekbränder släckes i
grisröran och man tillsätter eklöv. Även vanlig
aska kan hjälpa. Lökmjölk kokt med aska och järnvitriol. Pulver av brända daggmaskar är berömt.
Hästhovar, kohorn eller hjorthorn destilleras till en
olja som blandas med terpentin.
1467

Redskap

Utkast till minneshjälp och upplysningar om redskap och uppfinningar
hörande till lantmannaarbetet, var
de finnas avritade eller i modell samt
kort reflexion om dess nytta
Anonym

Att förekomma stora strömmars skador Nr 1482
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LANDTMANNA-ARBETE, HWARWID ÄR
NÄMNDT HWAR DE FINNAS AFRITADE
ELLER MODELL, SAMT KORRT
REFLEXION OM NÅGRAS NYTTA
Avvägningsinstrument för lantmannen, aborrfiskehov, ankare för båtar, ackja att lägga späda barn
i.
Boskapsfållor, biredskap, bondstuga, badstuga,
byggnadsknut, brunnar.
Cementkvarn.
Drillplog engelsk, dammrensare, dikesrensare,
dricksprovare, domkraft.
Fälla för mullvad och råtta, flottbro, fiskekatsor.
Gångkniv, grindar.
Hävstång, hävare för stenar, hässjor, hölada,
hackelsekista, harpa, hampbråka, harvvält, hattar
av halm, hjul.
Jordbår, indiansk plog, järnbroddar, iskällare.
Kärna till smör, kärra vars sidor kan släppas ned,
kista för jord och gödsel, kölna, kalkugn spansk.
Lårar med väderväxling, ljusbord, laxknut.
Mullvadsspjut, mejorv, mälthus, mangel, maskiner att bibehålla säd för råttor, regn och vildfågel; att taga upp frukt med, använda vid Handöls
täljstensbrott, att borttaga buskar, modell av humlegårdsanläggning.
Oljepress kinesisk, orangeribyggnad.
Påfund att utröna metallers och träslags ändring
av luft och värme, att upprätta takstolpar, att bygga
kvarndamm, att hindra hästars skenande, skånska
halmtak, att träda utan bukok med drätt.
Kvarnar och kvarnhjul.
Rior.
Spade, fyrkantig och oval från Dalarna. Såningsmaskiner, sädesrensningsmaskiner, såll,
spannmålsbodar, skottkärra med grindar, spjäll,
spinnrock, spruta som skjutes på hjul, spis som ej
röker in, stolpbodar, sädeshässja, sädeskastare.
Tistelstickare borde vara allmän om våren. Tistelharv, trädgårdsplog, tuvyxa om man inte har
tuvplog, termometer, takresning, torskkniv, tunnsvickor, tapp, torvplog, tegelugnar, tegelbråka,
tröskmaskin. Modeller finns i överflöd.
Uthus, ugnar i orangerier, ugn att kläcka kycklingar.
Vinpress, ventilator, väderria, vattenpump.
Åkervält.
1468
Växter

Försök och rön beträffande rabarber, spansk körvel, havre och timotej

Anonym
1791, mars-april
UTKAST TIL MINNES-HJELP OCH WIDARE 1791, mars-april
UPLYSNING ANGÅENDE REDSKAPER OCH
UPFINNINGAR, HÖRANDE TIL
LANDTBRUKET ELLER
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1482

Kungörelser

Att förekomma stora strömmars betydliga skador genom strändernas
borttagande

Att avhjälpa inrökning i spisar - Nr 1464
ingen skog har bör plantera sådan. Ett land utan
träd, är som en äng utan blomster, en himmel utan
stjärnor
1464

Redskap

Att avhjälpa inrökning i spisar
Anonym
1791, mars-april
AT AFHJELPA INRÖKNING UTI SPISAR
Orsakerna till att vissa spisar ryker in kan vara, att
den understa luften mister sin spänstighet och inte
befordrar rökens utgång. Att den översta luften
trycker centralt eller med en virvel. Trots dragrör,
som byggts med stora kostnader och besvär kommer man inte tillrätta med problemet. En huva mot
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blåst och storm, samt en skärm mot solens tryckning och en ventilator kan förbättra tillståndet. Ritningar och beskrivningar av huv, solskärm och
ventilator. I Holland har man bundit svinblåsor utefter ett snöre och sänkt i skorstenen. Röken kommer i rörelse, när den tar sig förbi blåsorna och kan
inte komma tillbaka, om den kommer över dem.
1465

Matberedning

Rön angående plantering av jordpäron och deras förädling till mjöl
Eneström, Anders
1791, mars-april
RÖN ANGÅENDE PLANTERING AF
JORDPÄRON OCH DERAS FÖRÄDLING TIL
MJÖL

Hermansson, Råberg
1791, jan-febr
AT FÖREKOMMA STORA STRÖMMARS
BETYDELIGA SKADOR GENOM
STRÄNDERNES BORTTAGANDE.
Stränderna skadas av fördämningar både konstgjorda och naturliga, kraftigt vattenflöde och isgång.
Fördämningar för fisket kan vara orsaken. Även
fördämningar som blir av mjöl- och sågkvarnar
t.ex. sågspån kan hindra strömmens lopp.
Ras av skogbevuxna stränder, som inte huggits i
tid eller stora stenar som rullat i floden kan hindra
strömmens lopp.
Häftig snösmältning och mycket regn som orsakar översvämning kan skada stränderna. Isavgång
är en av orsakerna till översvämningar och strandskador.
Att rensa strömmen och stränderna tidigt på våren, innan vattnet har stigit och medan isen delvis
ligger är ett sätt att undvika skador. Att bli av med
ler- och sandbankar kan ske, om man strör kolstybb och aska på isen och får den att smälta
snabbt, så att vattnet formar en kanal där leran och
sanden trycks fram och strömfåran blir tillräckligt
djup.
Att fiskeidkare rensar sina fasta fiskebyggnader
och att stränga straff utmäts för dem som inte sköter sina åligganden.
Detta gäller även de kronobetjänter, som har till
uppgift att sköta tillsynen.
Att spränga i trånga passager och i krökar.
Två svar på prisfrågan redovisas och en ritning
för pålning och risflätning som kan påverka stränderna beroende på strandens beskaffenhet. Även
plantering av stränderna föreslås. Alla, som bor utefter stranden, skall dela på kostnaden.
1483

Djur

Om maskar i vatten och ättika samt
om de kan orsaka brand och sot
Anonym
1791, jan-febr

OM MASKAR I WATTEN, ÄTTIKA M.M.
OCH OM SÅDANE SOM FÖRORDSAKA
BRAND OCH SOTAR.
Beskrivning av ett stort antal maskar (sträckare).
1484

Husdjur

Nytt sätt att med en enda kos mjölk
uppföda 4 till 5 kalvar
Anonym
1791, jan-febr
NYTT SÄTT, AT MED EN ENDA KOS
MIÖLK PÅ EN GÅNG UPFÖDA 4 TIL 5
KALFWAR. KUNDGIORT AF SÄLLSKAPET
TIL LANDTBRUKETS BEFORDRAN UTI
DUBLIN.
Från Dublin har sällskapet erfarit följande. Man
fyller ett lerkärl med tättslutande lock med sönderskuret hö och fyller på med kokande vatten. Låter
stå ett par timmar och har då en höbryggd liknande
te. Detta blandas med mjölk och räcker att föda flera kalvar.
KUNGÖRELSE. Svar på prisfrågan: Hur man
skall förbättra boskapsskötseln så att den blir
jämnbördig med åkerbruket. Frågan utlystes en
andra gång till dubbelt pris, 60 riksdaler.
1485

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1791, sept-okt
KUNGÖRELSE
Svar på frågan: Genom vilka medel skulle lantmannen i Sverige säkrast och snarast förmås, att i
sådan mån utvidga och förbättra sin ladugård eller
boskapsskötsel, att den kom i full jämvikt med
åkerbruket och därmed blev ansedd lika lönande
och således i verk och gärning erkänd för vad den
är och bör vara, en grundnäring i vårt land.
8 svar har inkommit, men inget fullständigt, varför priset ökats till det dubbla och de nya svaren
skall insändas inom ett år.
1486

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1791
1487

Odling

Sätt att så linfrö, så att det kommer
upp efter 3 dagar och kväver ogräset
Röök, von
1791, nov-dec
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SÄTT AT SÅ LIN-FRÖ, SOM INOM TRE
DAGAR KOMMER UP OCH QWÄFWER
OGRÄSET
Blanda kogödsel med vatten och låt stå i 8 dagar.
Hälles hett över kalkat linfrö bara så mycket att det
torkar in. Linfröet sås och kommer upp inom tre
dygn. Linfröet repas och stråna bindes till små kärvar, som rötas i vatten i 5-6 dagar. Det tvättas och
bredes ut på en gräsvall en vecka. Den som kan låter linet ligga till nästa sommar och bråkar det i
solsken.
1488

Arbetsmetod

Brev till herr Fischerström om de
runt Uleåborg insamlade naturalierna
Julin, Johan
1791, nov-dec
BREF TIL HERR INTENDENTEN
FISCHERSTRÖM OM DE UTI
ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING
ULEÅBORG SAMLADE NATURALIER
I 8 år har jag bott i Österbotten och här är den
sammanställning av de naturalier jag funnit, uppställda enligt Linné. 270 växter redovisas.

Beskrivning att rappa gråstensmur, 1490
fästa kramlor, utrota svamp och väg- Sätt att uppföda kalvar
glöss, samt om inrökning i
Anonym
våningshus
1791, nov-dec
Sundström, And.
1791, nov-dec
BESKRIFNING AT RAPPA GRÅSTENSMURAR, FÄSTA KRAMLOR, UTROTA
SWAMP OCH WÄGGLÖSS, SAMT OM
INRÖKNING I WÅNINGS-HUS
Muren, som skall rappas, måste vara helt torr. Kalk
och sand blandas med vatten till en gröt, som piskas med järnpiskor. Sedan späds med mera vatten
och piskningen fortsätter. Kalkslammet hälls på
muren jämt. Efter 1-2 år fylls alla hål och gropar
igen och sedan rappas muren en sista gång.
För att fästa kramlor i stenhusbyggnad behövs
en massa av svavel, vax, harts och terpentin, som
kokas samman. Sedan blandas stenmjöl i. Sedan
stöps kramlorna fast på samma sätt, som med det
betydligt dyrare blyet.
För att utrota svamp i husen har jag grävt undan
jorden under golvet, tagit upp hål under fönstren
och vid skiljeväggarna för att underlätta ventilation. Nya trossbottnar läggs in och fylls med sågspån, sand och vatten. Sand läggs överst. Allt måste torka noga.
Man kokar skvattram i urin och stryker hela
rummet med möbler och allt två gånger. Det efterlämnar ingen dålig lukt. Lössen försvinner.
När jag 1763 började som murarmästare, hörde
jag överallt klagomål över att spisarna rykte in.
Detta berodde på lyckan påstods det. Så snart jag
trälat ihop några 100 riksdaler, byggde jag små hus
med 2 rum, förstuga och vind på olika ställen vid
en sjö, vid ett berg, vid andra höga hus och under
backar. Jag sålde husen, men hade nu lärt konsten
att bygga så att spisarna inte rykte in. Jag ingår vad
om 16 riksdaler att detta inte sker.
1489
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Orter

Husdjur

SÄTT AT UPFÖDA KALFWAR
3 gånger om dagen får kalvarna en bryggd av linfrö
och hö kokt i vatten. Dessa kalvar var bättre än de
som var uppfödda på mjölk.
1491

Nyttiga påfund

Brev till Modeer angående mjölökor
Anonym
1791, nov-dec
BREF TIL SECRETERAREN MODEÉR
ANGÅENDE DE SÅ KALLADE MJÖL-ÖKOR
MM
Mjölökor är en missväxt eller sjukdom på sädeskornen. Jag har sått råg och korn i trädgården för
att utröna sjukdomar på säden. Sänder prov på kornen. Jag tror att vatten faller ned i ämnet till frukten
och bildar dessa utväxter. Där fanns inga insekter
eller ägg av sådana. Det borde utredas om dessa utväxter är skadliga för människan.
Den sot, som kommer av Ustilago, är troligen
orsakad av insekter och säkerligen inte nyttigt för
människan.
1492

Orter

Utdrag ur ett brev angående väderleken och årsväxten i Finland den 24
november 1791
Anonym
1791, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I FINLAND,
D 24 NOV 1791
Sedan mitten av juli utmärkt bärgningsväder och
god årsväxt. Uppåt landet klagas över missväxt på
grund av det beständiga regnet förra året.
1493
Väder

skulle sedan generera tillverkning av olika slag
och en folkökning, som i sin tur konsumerar lantmannens produkter. Då kan vi tvinga utrikes handelsmän att betala vår koppar, stål, alun, tjära, beck
och bräder kontant.
1457

Växter

Vidare försök angående stenmossornas färgämnen
Anonym
1791, jan-febr
WIDARE FÖRSÖK, ANGÅENDE
STENMOSSORNAS FÄRGÄMNEN.
Önskemål att alla svenska berg vore fridlysta. På
deras ytor växer sådana rikedomar, som den lågtänkande föraktar och den otänkande inte ser.
Vi köper från utlandet färgstoffer för flera tusen
daler, trots att de växer på våra klippor och berg.
Vidare följer noggranna recept på olika mossor
och deras användbarhet som färgämne.
1458

Av en fälad har han nu gjort goda tegar, med 25 alnars bredd och 336 alnars längd.
Gödseln till allt detta får han från saltsjötång,
någon märgel, torv, och spillningen från 120 oxar
utom kor, får och hästar.
Han får nu så mycket säd att han måste bygga en
loge av sten.
Dessutom finns planteringar med furukottar,
oxel, alm, lönn, körsbär, plommon, berberis, sibiriska ärter med mera.
1460

Orter

Utdrag ur brev angående årsväxten i
Närke
Anonym
1791, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF TIL SECRETERAREN
M-E-R, ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN I
NERIKE, DAT. D. 1 NOV. 1790.
1790 god årsväxt. Aldrig har Örebros torg varit så
rikt på potatis.

Odling

Anmärkningar angående potatis
eller jordpärons plantering

1461

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

Eneström, Pehr Ludv.
1791, jan-febr
ANMÄRKNING ANGÅENDE POTATOES
ELLER JORDPÄRONENS PLANTERING.
Om den fattige jordbrukaren odlade potatis skulle
hans villkor snabbt förbättras. Jord skulle inte behöva ligga i träda så ofta som nu. Dessutom behöver potatisen mindre gödning än säden. Den kan
växa helt utan gödsel i grusjord blandad med svartmylla eller myrjord.

Patriotiska Sällskapet
1791, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöningar för uppodlingar, stengärdsgårdar, trädplantering, spånad och för 15 års berömlig tjänst
vid lantbruket, och för 15 års berömlig ladugårdspigetjänst.
Även för 10 års tjänst utdelades belöningar.

1459

Anmärkningar angående väderleken
i december 1790 och januari 1791

Orter

Utdrag ur brev angående förbättringar vid Engeltofta sätesgård i
Skåne
Anonym
1791, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF TIL INTENDENTEN
F-R-M, ANGÅENDE DE BÖRJADE
UPODLINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR WID
ENGELTOFTA SÄTESGÅRD I SKÅNE, DAT.
DEN 14 NOV. 1790.
Överste Stiernsvärd har på 6 år förbättrat sin egendom.
Nu har han 5000 dagsverken årligen och goda
dragare, som plöjer. Han nyttjar plogen mycket.

1462

1463

Väder

Hushållning

Några erinringar angående skogsskötseln
Enmark, Leopold
1791, mars-april
NÅGRA ERINDRINGAR ANGÅENDE
SKOGS-SKÖTSELN
Skogen är lantmannens oumbärliga behov. Han
bör vara sparsam med den. Skogen skall delas i så
många delar, som återväxten beräknas ta. Genom
att hugga smala gator, ser man de olika delarna.
Inga större grenar kvarlämnas. De små, som inget
duga till hopsamlas i högar och blir gödning så
småningom. Ingen svedjning får ske. Vid tjär- och
kolbränning väljs träden med omsorg. Den som
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Åtskilliga försök att på ett nyttigt sätt
använda sågspån
Geijer, Carl Fredr.
1790, nov-dec
ÅTSKILLIGA FÖRSÖK, AT PÅ ET NYTTIGT
SÄTT ANWÄNDA SÅGSPÅN.
Sågspån blandad i lerjord ger jorden hjälp, då den
behåller vätska och syra hos sig. Nyttjad till strö
hos boskapen och blandad med gödsel ökas gödseln betydligt.
Bra att tvätta golv med och att lägga i trossbottnar.
Genom att blanda sågspån, kalk och lervatten,
som stryks på insidan av väggarna, har dessa blivit
betydligt mer värmeisolerade.
På utsidan av husen klädes med pinnar och därpå lägges ett kalk och sandbruk med gamla stötta
tegelstenar och hammarslagg i. Blandas med hästgödsel. De som fruktar att kalken skall skada huset lägger näver emellan.
1452

Uppodlingar i Lillkyrka

Odling

REGLOR FÖR BOSKAPS-SKÖTSELN.
Kreaturen har lika behov som människan. Nämligen tillräcklig föda och förvaring från olägenhet av
hårdare årstider.
Djuren måste få riklig men också omväxlande
föda. Foder från åker och äng, men också löv och
jordfrukter.
Ett norskt rim: Rönnen föder, almen göder, asp
lägger smör i ask.
Även vass ges men den skall vara skuren ovan
vatten, annars skadar vattnet, som blir stående i piporna.
Att hålla fasta mattider tar inte mer tid än att ge
när som.
Här följer en “matsedel” för ett dygn för häst,
kor och får.
All gröpa gives i ämbar och långfodret i häck.
Vid foderbrist ges löv, lingonris, blåbärsris, mossa,
ljung, humlerevor och allehanda ogräs, kvistar av
tall och en. Bark av träd bör undvikas, då det skadar trädet. Hästgödsel kokad med barkmjöl, löv eller något påströ tjänar till ombyte för kor.
Förslag på olika botemedel för de vanligaste
sjukdomar, som drabbar kreaturen.
Den ledsamme trädgårdsmästaren, geten, bör gå
på bete långt bort i skogen. Den besvärlige trädgårdsdrängen, svinet, bör ha avskilda egna rum, då
deras gödsel är stinkande och ohälsosam.

Olofsson, Lars
1790, nov-dec
BERÖMLIGE UPPODLINGAR.
Erik Andersson som arrenderat av Carl Hillerbrandsson Uggla vid Ekeberg har avsevärt förbät- 1456
Ekonomi
trat torpet med uppodling, dikning och sten- gärdsOrsakerna till västgötastädernas
gårdars anläggande.
Uppvisat på sockenstämma i Lillkyrka 1 augusti undervikt i handel och rörelse och
1790.
hur den kan hjälpas
Hjelmberg, Mag. Pet.
1453
Belöningar
1791, jan-febr
Belöningar
ORDSAKERNA TIL WÄSTGÖTHA
Patriotiska Sällskapet
STÄDERNES UNDERWIGT I HANDEL OCH
RÖRELSE, OCH HURU DEN KAN
1790, nov-dec
AFHJELPAS.
UTSATTE BELÖNINGAR AF KONGL.
Då lantmannen får säd över och försöker sälja den i
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Kungl. Patriotiska Sällskapet utsätter ett premium uppstäderna går detta inte på grund av att dessa stäatt utbetalas i 3 år, till dem som levererar det läng- der har eget tillräckligt åkerbruk. Han måste då
draga vidare till sjöstäderna och genom den långa
sta hästtaglet.
resan blir det ingen förtjänst.
Det är vanligt att lantmännen odlar tobak, som
1454
Väder
Anmärkningar angående väderleken fordrar den bästa jorden. Ofta använder han skörden för egen räkning. Om man istället lät stadsboroktober och november 1790
na odla tobak på sina mycket goda åkrar och sålde
1455
Husdjur den till sjöstäderna, skulle man få en god inkomst
Regler för boskapskötsel
därav. Då skulle också lantmannen kunna sälja sin
Dalqvist, Henric
säd och med transporten tillbaka ta med nödvändiga varor.
1791, jan-febr
Även kryddor och färgvaror, som vi nu köper utrikes skulle kunna odlas på de goda jordarna i städerna, där tillgång på gödsel är obegränsad. Detta
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Barkbröd. Samla barken om våren. Den yttre
avskäres helt och den inre avtages så högt karlen
når och till midjan. Barken rensas, torkas först i
luften, sedan i pörtugnen. Den males på handkvarn
1494
Orter eller stötes i trämortel. Barkmjölet blandas med
Brev om de i Österbotten samlade
vatten och för att degen skall hålla ihop, bakas den
inom rundlar av pörtestickor. Gräddas halvtorra.
naturalier av Johan Julin
Den som har råd blandar i säd.
Julin, Johan
Österbottniska allmogen använder stampbröd
1792, jan-febr
(tomma ax, halm) även då det inte är missväxt.
BREF OM DE UTI ÖSTERBOTN, SÄRDELES Rent sädesbröd och dricka kommer bara på bordet
OMKRING UHLEÅBORG SAMLADE
vid högtider.
NATURALIER, AF JOHAN JULIN.
Förteckning av klassen tvåbyggare och örter,
Uppräkning av klassen sambyggare. Pinus Syl- som kultiveras i Uleåborgs län.
vestris (tall, furu) som används förutom till timmer
Förteckning på djur, som finns i Uleåborgs län.
och slöjdvirke även till tjärbränning. Tjäran kan
man betala sina utlagor hos fogden med, samt få 1495
Odling
sig järn och salt från borgaren i staden. Furan kallas Österbottens ceder och är materialet till skidor Kort om det savolaxska svedjebruket
varmed varg och björn kan tas i skogen. Furan ger på torra marker
även bark varmed man under missväxtsår kan till- Bennet Stephan
laga sitt usla barkbröd.
1792, jan-febr
Tjärbränning. Barkning eller katning görs på KORTT UNDERRÄTTELSE OM DET
våren. Man katar från roten och uppåt. Första och SAWOLAXSKA SWEDJE-BRUKET PÅ
andra året en aln, men tredje året så långt karlen TORRA MARKER.
når med katkniven. Man spar en remsa så att trädet Detta nyttiga cirkulerande åkerbrukssättet i skoej torkas ut. Så får det växa ett par år innan det hug- garna i Savolax och Karelen borde användas även i
ges. Man använder den delen, som är katad och en andra delar av landet. Denna artikel ger ett stadgat
aln till. Stockarna klyves till långa smala spiror begrepp om det skog- och jordödande så vanaktaoch torkas till sommaren.
de svedjebruket.
Tjärdalen gräves rund och formas till en tratt.
Svedje på torra fall. På vårvintern hugges fältet
Bekläds med bräder och får en pipstock i botten, så att alla träd faller utför och skadliga stockar lämdär tjäran skall rinna ut. När dalen är grävd och ren nas ohuggna. Får ligga och torka och kväva marklägges tjärveden i och överst kvistar och spånor. vegetationen. Nästa sommar brännes kvistar och
Allt kläds med näver, lera och torv och antänds ne- ris. Tredje året bränns allt noga. Man drar samman
rifrån. Går allt väl skall en dal vara utbrunnen på stockar i rader med hjälp av järnkrokar. Sedan sås
en och en halv vecka och kan lämna 100 tunnor tjä- en speciell råg av finnarna kallad Korpi Rubis.
ra och 15 - 20 tunnor kol. Beräkning av hur många
Plog och kvistharv (ritning finnes) användes
träd det går åt.
och efter 20-30 år återväxer blandskogen. Då kan
Skidor. Ett par skidor består av löpskida, där man svedja på nytt.
karlens hela tyngd vilar och en skjutskida varmed
han skjuter sig fram. Löpskidan är 3 alnar lång och 1496
Väder
1 kvarter bred med en liten rygg på framsidan och
en skåra i botten, som tjänar till styrhjälp. Skidan Anmärkningar angående väderleken
smörjs med talg och tjära, som brännes in. Ändar- för december 1791 och januari 1792
na är uppstående och en hälla mittpå håller fast foOrter
ten. Skidan skall vara slät och hal som glas. 1497
Skjutskidan göres av glasbjörk, en halv aln kortare Brev om de i Österbotten särdeles
än löpskidan. Mitt under fästs en lapp av renskinn,
omkring Uleåborg samlade naturamed håren vända mot karlen. Den ger fäste när skidan skjuts ifrån, men löper lätt när foten förs fram- lier
åt. Ett par goda skidor räknas som bondens Julin, Johan
nyttigaste bohagsting. Vid arvsskifte värderas ett 1792, mars-april
par skidor och en ickorn (fågelhund) lika som en
god mjölkko.

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1791
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Anonym
1790, sept-okt
ÖFWERSÄTTNING AF EN ARTIKEL UTUR
ST. JAMES CHRONICLE ELLER BRITTISKA
AFTON-POSTEN, DÄR INFÖRD UTUR ET
EN LITEN FRANSYSK BOK NU ALLMÄN I
AMERICA UNDER NAMN AF AGRONOME
ELLER LANDTMANS FICK-LEXICON.
Flera beskrivningar hur man preparerar sädeskorn
innan man sår.
1445

Växter

Bladen och frukten av vilda kastanjer nyttjade till boskapsfoder
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Anonym
1790, sept-okt
BLADEN OCH FRUCKTEN AF WILDA
KASTANIER, NYTTIADE TIL
BOSKAPS-FODER.
Kastanjebladen saltas ner i kar. Lika delar salt och
aska. Detta ges som foder och även hela kastanjer
med skal kan ätas av oxar.
1446

Orter

Utdrag ur ett brev angående årsväxten i Finland

Savolaxska svedjebruket på torra marker - Nr 1495
BREF OM DE I ÖSTERBOTN, SÄRDELES
OMKRING ULEÅBORG SAMLADE
NATURALIER
Fortsättning på Julins beskrivning av växterna i
Österbotten. Nu beskriver han 101 fåglar, 3 amfibier, 2 ormar, 2 halvfiskar och 26 fiskar.
1498

Odling

Att förekomma missväxt på vete,
korn och ärter

stämt att det är Herrans hemsökelse. Jag vill därför
beskriva utsädet av vete, korn och ärter, ty utan
gott utsäde, ingen god skörd.
Vetet sås så sent som möjligt och aldrig på nygödslad åker.
Jag plöjer ärtåkern på hösten och sår på våren
uppe på tiltorna. Sedan harvas flera gånger. Genom plöjningen förstörs skadeinsekternas ägg och
ogräset försvinner.
De flesta lantbrukare menar att man uträttar
mera med ett lass brunnen gödsel än flera lass obrunnen. Detta är fel, då gödseln under sin liggtid
förlorar det mesta av sin drivande kraft.

Drufva, Carl J
1792, mars-april
AT FÖREKOMMA MISSWÄXT PÅ HWETE,
KORN OCH ÄRTER
1499
Växter
Sverige är det land, där flest hushållsböcker skri- Försökt nytta av Anthyllis Vulneravits. Ändock sker ingen förbättring av åkerbruket.
Jag menar, att det beror på att dessa böcker är för ria, rävklor (harväppling) vid fårens
dyra, vidlyftiga och svårlästa. När missväxt drab- utfodring
bar en bonde kan ingen få honom att erkänna att Anonym
det beror på vanhävd av jorden. Han påstår be- 1792, mars-april

126

Anonym
1790, sept-okt
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN, M. M., I FINLAND.
God höskörd och bra skördeväder. En Valtur albicilla (rovfågel) uppförd i trädgården sittande på sin
ställning, har skyddat trädgården för skadefåglar.
1447

Utdelade hedersbelöningar

Belöningar

ÖFWERSÄTTNING OCH UTDRAG AF
AMTS-RÅDET M.M. JOH. RIEMS SWAR,
SOM WUNNIT UTSATT BELÖNING, PÅ EN
AF KEJSERLIGA RYSKA OECONOMISKA
SÄLLSKAPET UTI PETERSBURG UTSTÄLD
SÅ LYDANDE FRÅGA: HWILKET
UTFORDRINGS SÄTT, OCH HWILKEN
SKÖTSEL, ÄR UTI WÅRT LÄGE IFRÅN OCH
MED 56:TE TIL OCH 60:DE GRADENS
POL-HÖGD, DE TJENLIGASTE FÖR KOR,
AT TILWÄGA BRINGA HOS DEM MER OCH
FETARE MJÖLK, ÄN I DESSA ORTER
WANLIGEN WANKAS, UTAN AT SÅDAN
UTFORDRING OCH SLIKT MJÖLKÖDANDE
UNDERHÅLL, UTI OMKOSTNADEN UPGÅR
EMOT, OM ICKE ÖFWERSTIGER
WINSTEN?
Huru mjölkkor förmånligast underhållas uti och
nära intill en betydlig stad, och huru mera avsides i
landet? Att sälja mjölk, grädde och färskt smör i en
stor stad ger mer inkomst och tillåter bättre foder.
Men lika viktigt är att på landsbygden ge gott foder för att inkomsten skall bliva förmerad och gödseltillgången förbättrad.
Att föda kor med avfall från trädgård, drickesbryggning eller brännvinsbränning, då man ger
dem dranken, är lätt i närheten av städer. På sommaren ges bladen och på vintern rotfrukterna.
Denna fodring ger välgödda kor.
I avlägsna orter kan man så havre och skörda
halmen innan den går i ax. Detta kan ske 2 gånger
per sommar. Blandas med rotfrukter. Vicker avskäres så mycket som går åt per dag och lägges i 6
korgar, där det får jäsa. Varje dag görs en ny korg i
ordning. Detta foder ger välgödda och högmjölkande djur.
Till hjälp vid vinterfodringen tar man vara på
blad av kål och grönsaker och gör som till surkål.
Syrningen sker i gropar, som kan öppnas mitt i vintern. Detta foder spar salt.

Patriotiska Sällskapet
1790, sept-okt
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
1450
Odling
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Om de orsaker som hindra eller
För uppodling, stenhusbyggnader. 15 års berömlig
tjänst vid lantbruket samt 15 års berömlig ladu- befordra en bättre årsväxt
Roberg, Johan
gårdspigtjänst.
5
1790, nov-dec
1448
Väder
OM DE ORSAKER, SOM HINDRA ELLER
Anmärkningar angående väderleken BEFORDRA EN BÄTTRE ÅRSWÄXT.
Samma orsaker och förslag till förbättring, som i
augusti och september 1790
1449
Husdjur de flesta tidigare redovisade förslagen. Dessa förSlutet på Riems svar angående kors slag är insände av Johan Roberg i Finland.

utfordring (se 1790 sept.)
Riem
1790, nov-dec

1451

Byggnation
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Riem
1790, sept-okt
ÖFWERSÄTTNING OCH UTDRAG AF
AMTS-RÅDET M M JOH. RIEMS SWAR,
SOM WUNNIT UTSATT BELÖNING, PÅ EN
AF KEJSERLIGA RYSKA OECONOMISKA
SÄLLSKAPET UTI PETERSBURG UTSTÄLD
SÅ LYDANDE FRÅGA: HWILKET
UTFORDRINGS SÄTT, OCH HWILKEN
SKÖTSEL, ÄR UTI WÅRT LÄGE IFRÅN OCH
MED 56:TE TIL OCH MED 60:DE GRADENS
POL-HÖGD, DET TJENLIGASTE FÖR KOR,
AT TILWÄGA BRINGA HOS DEM MER OCH
FETARE MJÖLK, ÄN I DESSA ORTER
WANLIGEN WANKAS, UTAN AT SÅDAN
UTFORDRING OCH SLIKT MJÖLKÖDANDE
UNDERHÅLL, UTI OMKOSTNADEN UPGÅR
EMOT, OM ICKE ÖFWERSTIGER
WINSTEN?
Riems svar, som fått belöning i St. Petersburg angående kors utfodring för att ge mer och fetare
mjölk.
Att utfordra djuren i stall eller vid husen året
om.
Att hålla båsen rena och dragfria.
Att satsa på de kor, som inte bli feta under den
tid de mjölka trots gott foder.
Att kalvar, som är tänkta till mjölkkor, skall ha
gott foder.
Här följer detaljerad beskrivning av kalvars och
kors kosthåll. Beskrivning av en bra ladugård enligt engelskt föredöme.
1441

Kungörelser

Svar på Patriotiska Sällskapets fråga: Vilka är orsakerna till missväxt
Ekman, Georg
1790, sept-okt
OFÖRGRIPELIGT SWAR PÅ KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA:
HWILKA ÄRO DE ORSAKER (UTOM
WÄDERLEK), SOM I ALLMÄNHET MÄST
BIDRAGA TIL MISSWÄXTER I WÅRT
LAND? BÖRA DE UPSÖKAS ANTINGEN
UTI LANDTMANNENS MINDRE
ARBETSAMHET OCH OKUNNIGHET,
ELLER UTI BRISTER, HWILKA UTI
ALLMÄNNA OCH ENSKILDTA
FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA
UPLETAS M M?
Georg Ekmans svar: Han är intet som plantar, icke
heller han som vattnar, utan Gud allena, som växten giver. Icke dess mindre är det visst, att jordbru-
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karens egen åtgärd bidrager till bättre eller sämre
skörd.
Oförmögenhet och fattigdom är den första orsaken till dålig årsväxt. Okunnighet och fördomar är
också en orsak, men kunskapen blir allt bättre. Ängens vanhävd och storlek gentemot åkern är en betydande orsak till dåligt resultat.
För lite gödsel ger mager åker och det gamla
ordstävet: Äng är åkers moder gäller.
Hållskjutssystemet gör att jordbrukaren kan förlora flera dagar av sin arbetskraft då han som bäst
behöver den. Den i och för sig goda tanken i storskiftesdelning kan rubbas om en part klagar.
Detta gör att man inte vill kosta på någon förbättring på åker och äng, då man inte är säker att få behålla dem. Samma orsak gäller kontrakt om
hemmansbruk, som upprättas bara för 3-4 år. Ingen vill anstränga sig för så kort tid. Detta gäller
också indelningshavare och brukare av boställen
samt bönder som är bruk, kungs- och sätesgårdar
underställde.
Rågsädet är dock den största orsaken till missväxt. Efter 5 års experiment ges några praktiska
råd.
1442

Odling

Om betesmarks och hagars rätta
hävd
Oxellöf, Lars
1790, sept-okt
OM BETESMARKS OCH HAGARS RÄTTA
HÄFD.
Ängen måste förmeras och ett schema hur omloppsbruk skall gå till finns.

FÖRSÖKT NYTTA AF ANTHYLLIS
VULNERARIA, RÄVKLOR, WID FÅRENS
UTFODRING
Denna växt värderas inte i Sverige, men i Economiska Dictionnairens första del sägs: Att den kultiveras i franska trädgårdar, är smaklig och
hälsosam för boskapen, samt skulle vara lönande
på ängar. Trivs på mager jord. Blommorna blir blå
vid torkningen och skulle förmodligen kunna användas till indigo. Den dör ut och uppträder på nya
skådeplatser, utan någon synbar ordning. Mina får
hade skötts dåligt, men med denna utfodring lyckades jag få dem att trivas igen.

ny sand på. Sist överdragesdet med kalk och vitlimmas.
Andra metoden. Först överstrykes med tjära och
inrives sand. Sedan överdrages med en massa bestående av kalk, oxblod, lera, sand, gips, tegelmjöl,
slöjdspån och hackade djurhår. Massan bredes på
tegeltaket och överströs med sand. När detta är
torrt dras över med en massa av kalk, oxblod, sand
och smedscinder. Sist en massa av kalk, med något
mjöl och några ägg inblandade. Ett tak behandlat
på detta sättet står emot regn, eld och slag.
Ett kitt att laga sprickor med görs av skevor, som
faller från linet och blandas med lera.

1500

1502

König, C G
1792, mars-april
TRÄDSALWA, UPGIFWEN UTI ET BREF
FRÅN COMMISSIONS-SECRETERAREN C G
KÖNIG, DAT LONDON DEN 18 AUG 1791
Vid en promenad i Kensingtons trädgård, fick jag
se en karl såga av träden längs med jordvallen och
sedan stryka på en smörja. Då jag frågade, vilken
salva han använde ignorerade han mig. Senare fick
jag läsa att denna trädgårdsmästare fått mot- svarande 15000 riksdaler för sitt trädplåster. Den bestod av kodynga, kalkbruk, bokaska och fin sand.
Jag gick tillbaka till trädgården och sökte med
möda upp de träd, jag sett honom såga av. De var
nu fulla med telningar så att de såg ut som små buskar.
1501

1443

Växter

Försök med åtskilliga stenmossor
Holmberger, Pet.
1790, sept-okt
FÖRSÖK, ANSTÄLDTA MED ÅTSKILLIGE
STENMOSSOR.
Liksom alla växter, bidrager även mossorna till
alltets prydnad och nytta. På vintern gömmer de
puppor och larver och frön.
Som färgämne är de synnerligen nyttiga och ger
stor variation av färger.
Redogörelse för flera försök.
1444
Nyttiga påfund

Översättning ur Brittiska Aftonposten angående en i Amerika använd
Agronome

Nyttiga påfund

Matberedning

Trädsalva, uppgiven i ett brev daterat Att hjälpa och förekomma drickas
London 18 augusti 1791
surnad

Byggnation

Utdrag ur Bindheims Rön om muroch taktegelsberedning och om de
medel, som kunna hindra vatten att
tränga genom tegeltak
Anonym
1792, mars-april
UTDRAG UTAF BINDHEIMS RÖN OM
MUR-OCH TAK-TEGELS BEREDNING, OCH
OM DE MEDEL, SOM KUNNA HINDRA
WATTEN, AT TRÄNGA GENOM
TEGELTAK; INFÖRDE UTI CRELLS
BEYTRÄGE ZU DEN CHEMISCHEN
ANNUALEN, 5:TE BANDETS 1:STA
STYCKE, SID 40 OCH FÖLJ.
Första metoden. Att stryka god och ren tjära på taket och strö sållad sand på, som inrivs med ett bräde. När det torkat, överdras det med lera och strös

Anonym
1792, mars-april
AT HJELPA OCH FÖREKOMMA DRICKAS
SURNAD
Dricka som under sommaren stått i starkt drag har
mistat sin syra. Tullinspektor Hielmberg menar att
man genom att sätta dricksbuteljerna i drag kan
borttaga syra i dricka. Patriotiska Sällskapet anser
inte detta helt ogrundat.
1503

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1792, mars-april
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR
För uppodling, stenhusbyggnad, berömlig tjänst
vid lantbruket, berömlig ladugårdspigetjänst och
för spånad.
1504

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1792
1505

Orter

Brev om de uti Österbotten kring
Uleåborg samlade naturalierna
Julin, Johan
1792, maj-juni
BREF OM DE UTI ÖSTERBOTTEN,
SÄRDELES OMKRING UHLEÅBORG
SAMLADE NATURALIER
Insekter, maskar, iglar och musslor samt stenarter
beskrivs.
1506
Odling
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dar och kattor. Det är inte misshagligt att ta vara på
skinnen efter vilda djur, varför skulle det vara
orent att hantera de djur, som människan själv föGeyer, Carl Fredric
der upp. Man äter ju numera hästkött. Om skinnen
1792, maj-juni
skall bli bra, måste avpälsningen ske medan
FÖRSÖK AT BEFORDRA FRUKTTRÄN AT
kroppsvärmen är kvar. Då kan man inte lita till
BÄRA FRUKT
usla, vanfrejdade och svagsinta människors hjälp.
Vid lövfällningen lägger man Stercus humanum Detta arbete måste man klara på gården. Och vad
runt rötterna, vilket förhindrar trädmasken, som skulle förorena händerna, som inte vatten kan rena.
skyr det bittra och brända som snus, peppar, sot,
aska och svingödsel.
1509
Botemedel
Vid jul utkörs hästgödsel på kållandet och rörs Prosten Schares frossdroppar
inte förrän till våren. Kålen har varit fri från mask.

Försök att befordra fruktträd att
bära frukt

1507

Orter

Cajana Jägarbatallion
Anonym
1792, maj-juni
CAJANA JÄGARE-BATAILLON
Enligt kontrakt 1681 har Cajaneborgs slott försvarats av 150 man av allmogen. Även sedan slottet
förstörts av ryssarna 1716 har samma förhållande
rått. Manskapet har letts av en kapten, som två
gånger om året exercerat dem. 1756-1766 blev
kompaniet underställt Österbottens regemente, sedan återgick det till det gamla. Det var omöjligt för
150 man att försvara den 26 mil långa gränsen, så
1788 utökades styrkan till 300 man, en profoss och
6 trumslagare, som skulle förses med torp.
Då ryssarna oroade vid gränsen blev trupperna
genast fördelade i två bataljoner, Lätta Infanteriet
och Jägarbataljonen, vardera om 3 kompanier. I
april 1790 marscherade Lätta Bataljonen till Karelen och vidare till Kymmendegårds län, där de
hemförlovades. Jägarbataljonen bevakade gränsen
och blev attackerade och 2 man sköts. Sedan 1791
är dessa lantvärnstrupper införlivade med Österbottens Regemente.
1508

Ekonomi

Om befordrandet av mera tillgång
och bättre pris på läder och skinnvaror
Creutz Carl G
1792, maj-juni
OM BEFORDRANDET AF MERA TILGÅNG
OCH BÄTTRE PRIS PÅ LÄDER OCH
SKINNWAROR
Då läder och skinn är dyrt i våra dagar, har det fallit
mig in, att man borde frångå de fördomar, som förbjuder människan att taga skinnet av hästar, hun-

128

Hagström, A J
1792, maj-juni
PROSTEN SCHARES FROSS-DROPPAR

Pomeransskal, ålandsrot, brödkummin, enbär,
baggsöta och malört hälls i en butelj brännvin.
Skvalpas runt ett par gånger om dygnet i 7-8 dygn.
En timma innan paroxysmus infinner sig ges ett
skedblad i en vanlig sup brännvin. Patienten läggs
till sängs och täcks med varma kläder. Han kommer i svettning och febern hinner inte infinna sig.
Medlet är också magstyrkande.

1510

Orter

Några anmärkningar om väderlek
m.m. här i Kinda härad och Östergötland innevarande år, 1792
Enander, Adolf Dan
1792, maj-juni
NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM
WÄDERLEK M M HÄR I KINDA HÄRAD
OCH ÖSTERGÖTLANDS
INNEWARANDE ÅR, 1792
Efter sträng vinter med mycket snö nalkades
våren den 16 mars. Vårfåglarna kom före den 24
och gäddorna visade sig den 4 april. Åsunden blev
ren från is den 9. Vattnet steg med översvämning
och utskärande av märgelstränderna som följd.
Den 6 maj gol göken. Torr vår gjorde jorden hård
och svårsådd.
Vid valborgsmarknad i Linköping efterfrågades
inte mycket säd, däremot var priset på mansskor
högt. I juni har det regnat mest varje dag, så gräsväxten är rik.

Liljeblad, Sam.
1790, juli-aug
OM NYTTAN AF MENYANTHES
TRIFOLIATA, AT BRYGGA ÖL OCH
DRICKA MED, I STÄLLET FÖR HUMLA.
Sam. Liljeblad, fil. mag. reste på Öland och träffade en engelsk skeppare, som strandat där. Han lärde ut ett sätt att göra engelsk porter utan humle,
som är dyrt och svåråtkomligt på vissa ställen.
Han tog vattenklöver (mäss, missne, bläcken,
getkål, getväppling, vattenväppling) och kokade
bladen. Lagen hälldes på drickat med viss försiktighet, då det är mycket beskt. Ölet blev gott och
anses hälsosamt.

När masken kläcks är han svart och genomgår
sedan 5 hudömsningar som kallas sömn. Vid den
femte sömnen spinner masken 450 alnar silke. Efter 8 veckor är fjärilen färdig. Den har ögon med
3118 sexkantiga speglar. Äter mycket med flyger
inte.
De nystan (kokonger) som man skall använda
måste man efter 8 dagar hänga i solen, kasta ned i
kokande vatten eller lägga dem i en varm ugn, så
att fjärilen dör. Därefter läggs de i ett ljummet
gummibad och ändarna lossas och spinns sedan
flera tillsammans till en tråd.
Drottning Lovisa Ulrika har efter 100 av sina
maskar fått ett lod silke.
I Kina finns vilda maskar, som kineserna försöker skydda för fåglar och andra skadedjur. Silke
används som läkemedel. Anses hjärtstyrkande,
bränt läker det sår. Stryper man ormar med silkessnören och använder dem om halsen mot halssjuka
har det god effekt, med tillhjälp av lite god tro.

1436

1437

1435

Matberedning

Om nyttan av Menyanthes trifoliata,
att brygga öl och dricka med, i stället
för humle

Husdjur

Om den i Europa kända silkesmasken
Hasselqvist
1790, juli-aug
OM DEN I EUROPA KÄNDA
SILKESMASKEN.
Då lantmannen en stund kan ägna sig åt sommarens fröjder och iklädd en silkesklädnad njuter av
önskad svalka, är han kanske intresserad att läsa
om silkesmaskens historia.
Det finns troligen flera arter. Både i Japan och i
Amerika beskrivs de. De leva av bladen på det vita
mullbärsträdet, men en del forskare anse att det
svarta är bäst. Man bör dock inte blanda de båda
sorterna.
Det skytiska folket var de första som använde
silke. Det blev sedan bekant i Kina och därifrån
kom det till Persien. Vidare till Grekland och Rom,
där det kostade lika mycket som guld.
1130 lär man med framgång ha lyckats framställa silke första gången. Det var på Sicilien.
Mullbärsträdet räknar Kina som sin födelseort
och där är vintrarna lika kalla som här. Det borde
alltså inte vara någon omöjlighet att odla silkesmask i Sverige. Patriotiska Sällskapet utdelar belöningar till dem som försöker.
Så snart fjärilarna framkomma är deras enda åstundan att para sig. Hanen håller sig still så när
som på en del darrningar. Parningen varar i 4 dygn.
Hanen dör, medan honan lägger 300-600 ägg. Äggen samlas och hålles torra till på våren, då mullbärsträdet får löv.

Odling

Försök att torka hö vid infallande
regnväder
Anonym
1790, juli-aug
FÖRSÖK AT TORRKA HÖ WID
INFALLANDE RÄGNWÄDER.
Statsrådet von Kelchen i St. Petersburg lät under
ett ihållande regn under höslåttern hugga träd i
skogen och avlöva dem. Sedan hängdes höet i trädens kronor och torkade fort. Han har beslutat att
ha sådana torkställningar permanent på sin ängar.
Prisfråga: Vilka är de rätta och alltid gällande
grunder, som vid inrättningen av cirkulations
åkerbruk bör iakttagas?
1438

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1790, juli-aug
KUNGÖRELSE
Vilka är de rätta och alltid gällande grunder, som
vid inrättning av cirkulationsbruk bör iakttagas?
1439

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1790
1440

Husdjur

Riems svar som fått belöning i Petersburg angående kors utfordring
för att ge mer och fetare mjölk
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Legrand, R
1794, maj-juni
BREFWÄXLING I ANLEDNING AF DEN
FRÅGAN: HURUWIDA DET ÄR NÖDWÄNDIGT AT ÅKERJORDEN ET HELT ÅR
LIGGER I TRÄDE, ELLER OM ICKE DEN
OM WÅREN KAN BESÅS MED NÅGON
NYTTIG WÄXT?
Brev av Legrand. Han svarar herr Fiske. Han menar att ingenting uppmuntrar som vinst och att arrendatorerna suckar om räntorna blir för stora.
Förslag till odlingsföljd. Han tycker illa om ordet
träde, då det i själva verket inte alls är någon vila
för jorden.
Brev av W Masson till herr Fiske. Han anser att
Fiskes exempel inte hör till frågan.
Brev av Herr Smythies. Han menar att det inte
kan finnas ett system som passar överallt och i
evinnerlig tid. Han förordar inte andra grödor, som
rovor och kål istället för träde. Det går åt mängder
av gödsel till dessa odlingar. Han förordar drillplog.
Brev av W Hall till herr Fiske. Fiske anser att
klöver är bättre än träde, vilket hans granne prövat.
Grannen träder dock för korn, vilket är besynnerligt. Fiske är en fiende till allt träde, då han menar
att det endast utdödar ogräs. Samtidigt säger han
att hästhov och kvickrot förmeras genom träde.
Även om jag anser mig hårt bemött av herr Fiske
vill jag hålla mig inom anständighet och hövlighet.
Brev av Isaac King. Jag anser trädet helt onödigt.

1794, maj-juni
UTSATT BELÖNING
10 riksdaler i premium till den som inom ett år insamlat och sålt största kvantiteten och längsta hästtaglet från inhemska hästar.
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Förklaring på några uppgifter i Nya
Hushållnings-Journalen för november-december 1793

Väder

Brev angående väderleken
Sefström, E
1794, maj-juni
BREF ANGÅENDE WÄDERLEKEN
Tidig vår med vackra dagar och sällan frost. Redogör för när de olika trädgårdsväxterna planteras.

1580

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1794
1581

Odling

Avhandling om savolaxska kärrbruken eller svedjebruk på våta marker
Bennet, Stephan
1794, juli-aug
AFHANDLING OM SAWOLAXSKA
KÄRRBRUKEN ELLER SWEDJANDET PÅ
WÅTA OCH SIDLÄNTA MARKER
Sedan Sällskapet upptagit min avhandling om svedjande på torra marker fortsätter jag med nöje med
kärrbruken i Savolax. Kärråkrar är urgamla liksom
svedjor på torr mark. Detta odlingssätt kom från
Asien. Beskrivs en mängd kärrodlingar runt om i
Finland.
Beskrivning av växtligheten och jordmånen i
olika skogbeväxta kärr och hur dikning, bränning,
röjning, plöjning, såning och bärgning bör utföras.
I kärren finns ofta järn och svavel.
Det andra slaget kärr är de flacka. Här gäller att
befrämja skogsväxt.
1582

Nyttiga påfund

Törner, Laur. Joh
1794, juli-aug
FÖRKLARING PÅ NÅGRA UPGIFTER, SOM
UTI KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
NYA HUSHÅLLNINGS JOURNAL FÖR NOV.
1578
Belöningar OCH DECEMB. 1793 ÄRO ANFÖRDA, PAG.
290
Utdelade belöningar
Kålmaskar förekommas, om man undersöker planPatriotiska Sällskapet
torna och klämmer sönder rommen, som sitter på
1794, maj-juni
bladens baksidor.
UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR M M AF
Väderkvarnsvingar skall vara som vid taktrumKONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodlingar, planteringar, stenbyggnad, sten- mor, vassa på ena sidan mot vädret. De blåser inte
gärsgårdar, lång och trogen dräng- och pigtjänst sönder vid storm.
Beskrivning av en harv med knivar.
och spånad.
1579

Utsatt belöning

Kungörelser

1511

Kungörelser

Utsatta belöningar

1515

Matberedning

Beskrivning på gott mjöd

Patriotiska Sällskapet
1792, maj-juni
UTSATTE BELÖNINGAR
Belöning på 5 riksdaler till den, som kan bevisa att
han har avdragit eller avpälsat hästhud. Personer
som hittills låtit sig bruka till detta är uteslutna från
belöningen.

Haartman, Fredrica Lovisa
1792, juli-aug
BESKRIFNING PÅ GODT MJÖD AF
FRAMLEDNA PROFESSORSKAN
FREDRICA LOVISA HAARTMAN FÖDD
VON MELL
Källvatten hälls i en väl förtent kopparkittel. På en
sticka utmärks vattnets höjd. Häri lägges självski1512
Belöningar rad honung och mera vatten. Därefter sjudes
blandningen tills lika mycket återstår som var från
Utdelade hedersbelöningar
början. Hälles i ett högt kärl att svalna. Lägg i jäst
Patriotiska Sällskapet
och ställ i sommarvarmt rum. Då det börja fräsa si1792, maj-juni
las genom rent linnekläde i ett ankare, som det vaUTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR
rit vitt vin i eller ett som blivit tvättat med enelag,
För uppodling, plantering, stenmurning och 15- för att få bort träsmaken. Lägg i skalet av 4 citroårig drängtjänst och 15-årig ladugårdspigtjänst ner, pomeranskräm, pomeransessens och franskt
samt en brandstod.
brännvin. Omröres ett par dagar och flyttas sedan
till källare, där det lämnas orört 14 dagar. Tappas
1513
Väder på buteljer. Bryggningen skall ske i mars eller
Anmärkningar angående väderleken april.

för april och maj 1792
1514

1516
Husdjur

Om får
Anonym
1792, juli-aug
OM FÅR
Även om tidigare konungar införskrivit tyska fårvaktare och får, är det under frihetstiden som schäferierna har utvecklats. Jonas Alström inrättade
1739 vid Alingsås en Schäferiskola. 1741 utbetalades premier för avelsbaggar av spansk och engelsk art. Särskilda värderingsmän tillsattes, som
belönades vid Hallrättens ullmagasin. Förklaring
till tabellen över inrikes premieull och utbetalda
premier för utländsk ull under åren 1751-1790.
Ullen blir lika fin om djuren föds inomhus som
utomhus. Tackorna paras i oktober, tredje hösten
de lever. En bagge till 20 tackor. Låter man naturen
ha sin gång föds lammen vid jultid. Salt genererar
väl inte ullväxten men väl matlusten. Saltet botar
också sjukdomar som levermask, vattensot och
gallsjuka. Mos av enbär är också nyttigt.
Innan klippningen tvättas fåren i ett kar med lut
och något urin. I Sverige blandar man gärna raserna. De sämskade skinnen av svenska och tyska får
är de starkaste. Om man inte kan avyttra hö, är det
förmånligt att hålla får.
Alströmer skaffade år 1742 angoragetter, som
ger kamelhår. Avkastningen blev ringa och de var
svårskötta.

Arbetsmetod

Att stöpa ljus av grankåda och talg
Hjelmberg, Mag. Pet.
1792, juli-aug
AT STÖPA LJUS AF GRANKÅDA OCH
TALG
På våren hugges 3-4 skåror i grenarna och där samlas kådan. Kokas med vatten och silas genom linnekläde. Kådan kramas till små bollar och
stöpningen går till som vanligt. Vekarna skall vara
doppade i talg eller brännvin, då brinner de klarare.
Kådan blandas med smält talg. Ljusen kunna brukas i så väl bättre som sämre hus.
1517

Kungörelser

Utsatt fråga mot belöning
Patriotiska Sällskapet
1792, juli-aug
UTSATT FRÅGA MOT BELÖNING
Fråga: Vilka är de rätta och gällande grunder, som
vid inrättningen av cirkulationsbruk bör iakttagas?
Två svar har inkommit, men inte ansetts fullständiga. Frågan utsätts på nytt.
1518

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1792

Patriotiska Sällskapet
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1519

Odling

Avhandling om den i Värmland brukade cirkulationen mellan åker och
vall, boskapskötsel och åkerbruk
Anonym
1792, sept-okt
OM DEN I WERMELAND BRUKELIGA
CIRCULATION EMELLAN ÅKER OCH
WALL, JÄMTE NÅGRE FÖRSLAG TIL DESS
FÖRBÄTTRING OCH TIL JÄMWIGTENS
BEFORDRAN EMELLAN BOSKAPSSKÖTSELN OCH ÅKERBRUKET.
Redan i början av 1750-talet Startade Carl G. Löwenhjelm på Apertin och Lockne cirkulationsjordbruk.
Han delade all åker och ängsjord i tio lika stora
delar. En del i träde, en i höstsäde av råg och vete,
tre i vall, en till beteshage, fyra i vårsäde med havre och ärter.
Invändningar mot detta odlingssätt: Till så
många indelningar fordras större mängd gärdesgårdar än på skoglösa orter kan anskaffas. All jord
är ej lämplig till cirkulation. På små jordbruk har
man ej råd att lägga åkerjord i vall. Hemmanens inägor har inte blivit storskiftade överallt. Åkern
nyttjad till vall skulle göra jorden mindre lucker
och avkastningen minska, då vallarna taga upp
mesta gödseln. Att för mycket havre odlas på bekostnad av råg och vete.
En lång och detaljerad beskrivning hur man på
bästa sätt kan genomföra cirkulationsjordbruk.
1520

Odling

Om ängars vård från vanskötsel
Anonym
1792, sept-okt
OM ÄNGARS WÅRD FRÅN WANSKÖTSEL.
En allmän sanning att ängen är åkerbrukets rätta
fond som måste vårdas. Det som påskyndar vanvård är betning höst och vår. På fäbodarna tar man
hem djuren över natten och tar vara på gödseln.
Den torkas och körs hem på vintern ofta ett par mil.
1521

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1792
1522

Odling

1792, nov-dec
OM DEN I WERMELAND BRUKELIGA
CIRCULATIONEN EMELLAN ÅKER OCH
WALL, JÄMTE NÅGRE FÖRSLAG TIL DESS
FÖRBÄTTRING OCH TIL JÄMWIGTENS
BEFORDRAN EMELLAN BOSKAPSSKÖTSELN OCH ÅKERBRUKET.
FORTSÄTTNING.
Om cirkulationens förmodade nytta och förmån:
Ansenlig förökning av gödsel. Större fruktbarhet
och ymnigare äring både av säd och gräs. Nytta för
boskapens skötsel. Bästa och säkraste sättet att
bringa en gammal eller utmagrad åker åter uti gott
och fruktbärande stånd.
Besparing vinnes sedermera av dräng- och ökedagsverken emot de andra åkerbrukningssätten.
Allt skadligt ogräs kan ur åkern bortröjas. Ett lättare och bekvämare sätt att plöja och bruka jorden.
Även Johan Christjernin Danielsons artikel i
Carlesons Hushålls-Lexikon, Herr Tham till Dagsnäs införd i Kungl. Patriotiska Sällskapets Handlingar 1784 och baron Jan Brauner utgiven hos
Lars Salvius 1765 redovisas.
1523

Växter

Försök med mossors färg på sidentyg
Anonym
1792, nov-dec
FÖRSÖK MED MOSSORS FÄRG, PÅ
SIDENTYG.
Åtskilliga recept på färgning av siden.
1524

Matberedning

Att brygga dumbier
Anonym
1792, nov-dec
AT BRYGGA DUMBIER
Vatten kokas och hälls på och arbetas med malt
och rågmjöl. Sedan man silat blandningen genom
halm i en tunna lägges bultade kvistar av svarta
vinbär, dill, krusmynta, salvia och citronmeliss.
När det svalnat lägges jästen i. Sprundet slås hårt i
och man smetar på askdeg. Tunnan förvaras i källaren i tre dygn. Svårligen får man en så vederkvickande dryck till mindre kostnad. Uppdrickes
inom 8 dagar.
1525
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Anonym
1794, mars-april
AT BRONZERA KOPPAR OCH MESSING,
KALLT.
Att bronzera skådepenningar av koppar genom
kokning är en besvärlig metod som ofta misslyckas.
Kall bronzering är inte heller utan besvär men
görs med en blandning av brunrot, rödkrita och
umbra, som kokas i vitriolsyra.
Kopparn blir vacker om den strykes med salmiak.
1573

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1794
1574

Odling

Tankar om svedjande, hushållning
med skog och betesmarker

Tre skäl att svedja: att få säd, att få bete och ett lönande röjningsarbete. Ofta blir skörden liten och
det blir svårigheter att få den till gården.
Om man istället gjorde betesmarken nära gården till åker skulle man vinna mer. Svedjegrödan
är orsaken till den missväxt, man ofta klagar över.
Regnet körs undan av svedjeröken.
Där gräsfrö kan blåsa till svedjet kan det bli bra
äng, men ofta tar mossa och andra växter över och
fördärvar det hela. Boskapen trampar ned den lösa
askan och drar upp de späda gräsplantorna. Man
söker att undvika dessa problem genom att instänga betesmarken några år, men på svag jord
misslyckas det, då lingon och ljung genast tar över.
Om man istället kvistade och rensade i skogen,
skulle man ha det finaste bete. Kvistarna skall ligga på marken och rötar snart bort ljungen och ger
dessutom gödsel. Lövträd skall sparas för lövtäktens skull. En del anser lövskog som oduglig, vilket är helt fel. Det kan synas arbetsamt att sköta
skogen, men ger på lång sikt stor vinst. Om skogen
röjdes, skulle man slippa stängsla alla hagar utan
nöja sig med stängsel runt ägorna. Hela byalag
kunde nyttja gemensamt bete.

Anonym
1794, maj-juni
1575
Odling
TANKAR OM SWEDJANDE, HUSHÅLLNING
Anmärkning om svedjebruket
MED SKOG OCH BETESMARK
Carpelan, S W
1794, maj-juni
ANMÄRKNING OM SWEDJANDE, SAMT
HUSHÅLLNING MED SKOG OCH
BETESMARK
I Sverige ser man överallt de bedrövligaste fält,
där varken skog eller gräs växer. Svedjandet sker
av misstag och okunnighet. I Savolax är metoden
en annan. Finns stor skog på området, hackas
stammen och blir stående tills alla barr fallit av.
Den får ligga tills den vid midsommartiden antändes. Året efter sås marken. Efter 15-20 år svedjas
på nytt. Det gäller att få elden att hastigt bränna
upp ris och dylikt. Brinner det för länge bildas
glas i marken, som håller kvar solstrålarna och
för- bränner rötterna. Svedjandet är bäst på stenfri
mark. Att svedjande skulle bortköra regn är inte
bevisat. Inte heller är bevisat att missväxt är större
på svedjade åkrar. Timmerskog skall inte fällas
till svedje, om man har avsättning för skogen på
annat sätt.

Matberedning

Avhandling om den i Värmland bruBrev från N.Collin, Philadelphia ankade cirkulationen mellan åker och
gående fruktträds plantering och
vall, boskapsskötsel och åkerbruk
Anonym

Att bronsera koppar och mässing
kallt

1576

Tröskmaskin -del av ritning
Nr 1568

Odling

Brevväxling i anledning av frågan:
Huruvida det är nödvändigt att jorden ligger i träde
143

cider
Patriotiska Sällskapet
1792, nov-dec
UTDRAG AF BREF TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, IFRÅN HERR
PROBSTEN N.COLLIN, DAT. PHILADELPHIA D. 10 JAN. 1792. ANGÅENDE
FRUKTTRÄNS PLANTERING OCH CIDER.
Vatten, malt, rågmjöl, kvistar av svart vinbär, dill,
krusmynta, salvia, citronmeliss och färsk jäst. Låt
stå i tre dygn. Drickes inom åtta dagar.
Äppelträd kan planteras till en höjd av Västmanland. Även steniga backar kan planteras. Ett träd
ger goda år två á tre tunnor cider.
1526

Orter

Tröskmaskin - Nr 1568

Brev angående väderlek och årsväxt
Anonym
1792, nov-dec
BREF ANGÅENDE WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT M.M.
Öland. Inget särskilt har tilldragit sig i år.
Åbo. Dålig rågskörd.
1527

Väder

Angående väderleken för oktober
och november 1792
1528

Hushållning

Avhandling om den i Värmland brukliga cirkulationen mellan åker och
vall samt några förslag till förbättring till jämvikten mellan bo- skapsskötsel och åkerbruket
Anonym
1793, jan-febr
AFHANDLING OM DEN I WERMLAND
BRUKELIGA CIRCULATIONEN EMELLAN
ÅKER OCH WALL, JÄMTE NÅGRE
FÖRSLAG TIL DESS FÖRBÄTTRING OCH
TILL JÄMNWIGTENS BEFORDRAN
EMELLAN BOSKAPSSKÖTSELN OCH
ÅKERBRUKET
I min föregående avhandling har jag föreslagit att
den åker som till vall blir anslagen, borde nästa år
efter gödning och rågsäde besås med korn. Man
kan anmärka att det vore en onödig kostnad och arbete, då väl gödd åker efter rågsäde ger god höskörd. Mot detta försvarar jag mig, för det första,
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att man får mindre goda växter, om allt skall sköta
sig själv. Man bör dock samla dessa frö till annan
nytta, som sörpor till djuren o.dyl. Här i Värmland
trivs inte vare sig luzern eller utländskt klöverfrö.
Vit- och rödväppling trivs bara under 3 år.
På ler- och sandjord trivs knylhavre, ängskavle,
rörflen, ängkampe, täkttåtel, slåttergröe och vial, i
Värmland kallat gubbtänder.
På lerjord trivs ängsvingel, tran- och musärter
och långlosta.
På sand, torr och lös jord trivs hundexing, pipven, bergrör, vårbrodd, kärringtänder, mjölkgräs
och råmjölkgräs.
På vattensjuka ängar och sumpig jord trivs jättegröe, svingel, mannagräs, grenrör och bladvass.
På upphöjda ler- och sandkullar trivs inga telningar av vanlig asp.
Nära väggar och uthus trivs nässlor och gråbo.
De växter som växer hemmavid, låter man barn
och åldringar plocka fröhusen av. De som växer på
vallen har slagits med lie och bundits som vanlig
säd. Innan de varit fullt torra har de försiktigt förts
till logen och torkats och sedan uttröskats på vanligt vis. Fröna sås och nedharvas med en lätt harv
och vältas. Mera möda och tidspillan har jag inte
haft med detta fröet. Man förlorar inte skörden av
korn och man slipper ogräset, som kommer efter
rågsädet. Flera andra växter beskrivs i professor
Kalms och andra berömda örtkännares skrifter.
Min avhandling syftar till att nå jämnvikt mellan
åkerbruk, slåtter- och boskapsskötsel. Dessa följs
åt och blir en av dem eftersatt återverkar det på de
andra. Yppighet hos de förnäma, dryckenskap hos
allmogen utarmar hela vår nation. Ungdomen
måste uppmuntras att studera naturämnen. Flera
goda råd angående näringarnas uppmuntran ges.
I ett bihang beskriver han sina torpares levnadsvillkor samt drängars och pigors arbete. Han
betalar dem som brukligt är i trakten, men något
mindre än en del av mina grannar. Jag är aldrig
orolig att mista dem. De får god och tarvlig kost
utan att de får vräka i sig rent havrebröd. De bor i
en varm och snygg stuga och har ett särskilt rum
för sina saker. De får själva bestämma sina vilostunder och jag skonar dem för arbete utomhus vid
svår väderlek. Blir de sjuka sköts de väl. Jag bannar dem sällan och slår dem aldrig, men uppmuntrar och berömmer och delar ut små gåvor. Jag har
ingen gårdsfogde, utan går varje dag ut och beser
arbetet. Torparna har inga dagsverken utan råder
sig själva.
Människans röst och vår religion fordra av oss
att göra deras bördor drägliga och bemöta dem
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med kärlek, ty de är av lika dyrbart ämne som den har planterat flera sorters kål, brun, blå, grön och
kruskål.
bildade, även om de drar tunga ok.
Kungörelser
1529
Botemedel 1531

Ett beprövat sätt att bota tand- och
ryggvärk samt flera giktaktiga
krämpor
Runnkrantz Paul
1793, jan-febr
ET BEPRÖFWAT SÄTT, AT BOTA
TAND-OCH RYGGWÄRK SAMT FLERE
GIKTAKTIGA KRÄMPOR, UPFUNNIT, OCH
PÅ BEGÄRAN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET TIL ALLMÄNHETENS
NYTTA UPGIFWIT
Jag är inte medicinare eller apotekare, men genom
en lycklig händelse har jag hittat ett medel som
hjälpt 100:de människor från snart sagt obotliga
plågor. Jag nyttjar en elektrisk maskin med glaskula, vilken jag värmer vid elden. Sedan slår jag bokguldet och järnfilspånen i den vanliga glasflaskan.
När jag laddat för en stöt, sätter jag en ståltråd till
kedjan på flaskan och för ändan av ståltråden till
den värkande tanden runt om. Utanpå kinden vid
den sjuka tanden sätts en annan ståltråd, som förs
till den så kallade konduktören och stöten går genom de sjuka delarna. Man gör detta när värken är
som starkast. Även andra värkande kroppsdelar
behandlas på liknande sätt.
1530

Orter

Utdrag ur brev angående väderleken
och vissa växters plantering i
Halland
Sefström, E
1793, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEKEN OCH WISSA WÄXTERS
PLANTERING I HALLAND
Trädgårdarna var 1792 mycket drabbade av mask.
Ingen frukt, men stickelbärsbuskarna klarade sig.
Vissa krusbärsbuskar blev helt kalätna. Jag införskrev från Amsterdam jordmöss (knölvial) men
de kom inte upp. Man bör sätta färska sådana och
inte de torkade och råttätna, som holländarna säljer. Havreroten gav inte mycket, men är smak- lig
och förtjänar att odlas. Gurkor och pumpor mådde
inte väl av den kulna väderleken. Pumpor kan användas till gröt och välling, stuvad som blomkål,
lagad som sparris och insaltad. Rönnen gav ymnigt
med bär, men få begagnade sig av dem. De skulle
kunna användas till röd färg, sylt och medicin. Jag
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Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet till
dem, som med behöriga bevis enligt
grunderna, senare delen av år 1792
inkommit
Patriotiska Sällskapet
1793, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET TIL
DEM, SOM MED BEHÖRIGE BEWIS ENLIGT
GRUNDERNA, SENARE DELEN AF ÅR 1792
INKOMMIT, neml:
För uppodling, plantering, stenhusbyggnad, stenmurar, 15 års tjänst som dräng, 15 års ladugårdspigtjänst och för fin spånad har utdelats belöningar.
1532

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1792 och januari 1793
1533

Hushållning

Anmärkningar rörande lantbruket i
Västmanland
Anonym
1793, mars-april
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE
LANTBRUKET I WESTMANLAND
Ängar förbättras genom dikning och rensning av
buskar, som håller vätan. Man får inte slå för nära
roten och inte låta ängen betas för hårt. Beskrivning av en damm som tar hand om överloppsvattnet vid dikningen. Delning av ängen i mindre
stycken. Det hindrar djuren att trampa för mycket.
Vatten från källor eller ladugården leds till ängen
genom små diken, som länge står med vatten, så att
de blir hårda. Sedan avtappas de och nytt vatten
kan rinna igenom. Hjälper inte vattendämningen
får man plöja och harva och så råg tunt. Lera som
legat 1-2 år påköres om så är möjligt.
Även hagen skall delas i flera små delar. Är det
sankt, skall den dikas. Om man inte släpper djuren
för tidigt på våren eller sent på hösten får man en
god hagmark.
Åkern bör trädas på våren, sedan det torkat upp
något. Helst används trädstock, men är det för
mycket gräsväxt får man ta mullplogen. En åker
skall alltid plöjas i fyrkant. Tät dikning och smala
åkrar om jorden är sur. Torra somrar skall man inte

1794, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
JÄTTEGRÖE ELLER KASSIVIE (POA
AWUATICA) OCH DESS PLANTERING,
M. M
Jag blandade lera, fet bänkjord och ävja till en gröt
med fröna i och gjorde små bollar, som kastades i
på de ställen där jag ville plantera dem. Planteringsstället står under större delen av året under
vatten. Sår man bara frön förs de bort av vinden.
1566
Belöningar

Utdelade hedersbelöningar m.m. av
Kungl. Patriotiska Sällskapet

MEDICINEN, AF JOHN GRIEVE, M.D.;
TAGNE UTUR EDIMBURGSKA
TRANSACTIONERNA 1788, OCH
DÄRIFRÅN ÖFWERSATTE I JOURNAL DE
PHYSIQUE 1789, V. 35, F. 442, HWARAF
DETTA UTDRAG ÄR GJORDT.
Receptet har meddelats av en rysk herre, som varit
hos tatarerna för att med hjälp av detta vin, Koumifs, få hälsa och kraft.
Man jäser stomjölk under ett par dygn och detta
vin hjälper vid alla nervösa sjukdomar. Patientens
ådror fylls med blod utan att man känner mattighet. De blir otroligt muntra och livaktiga utan att
känna av några symptom, som åtföljer missbruk av
andra jästa drycker.
Då här i landet är brist på stomjölk, kan man
göra försök att använda komjölk.

Patriotiska Sällskapet
1794, jan-febr
UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR M M AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, stenhusbyggnad och stenmurar, 1570
Väder
trädplantering, för 15-årig berömlig tjänst i lant- Anteckningar angående årsväxten i
bruket, för 15-årig pigtjänst. Även 10 års tjänst beäldre tider
lönades och för spånad. Brandstod utbetalades.
Hülphers, Abraham
1567
Väder 1794, mars-april
Anmärkningar angående väderleken ANTECKNINGAR ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN M.M. I ÄLDRE TIDER.
för december 1793 och januari 1794 Abr. Hülphers Abr:son har till Patriotiska Sällskapet överlämnat tre gamla almanackor med anteck1568
Redskap ningar om väderlek, årsväxt, sädespris m.m. De är
Tröskmaskin
från åren 1650-1712 och förda av tre präster.
Döbeln, G C von
Anders Daniel i Rättvik, Nic. Nic. Krok, född i
Ryttern och präst i Rättvik samt Reuterhusius, son
1794, mars-april
till den förre och i 32 år kyrkoherde i Ryttern utanTRÖSK-MACHINE.
Den första tröskmaskinen för all slags säd tillver- för Västerås.
kades i Skottland av Sir Andrews Muckle, en för1571
Odling
ståndig mechanicus från Östra Lothian.
Herr Samuel Bagge på Aspnäs har utvecklat en Brevväxling i frågan: Om åkerjortröskmaskin, som också skall driva en rensnings- den måste ligga i träda ett helt år
maskin, en hackelsekista och en gröpningsmaskin. Fiske, J
Största kraftuttag skulle fås om man kan använda
1794, mars-april
vattenkraft.
En mycket vacker ritning och beskrivning finns. BREFWÄXLING I ANLEDNING AF DEN
FRÅGAN: HURUWIDA DET ÄR
1569
Matberedning NÖDWÄNDIGT AT ÅKERJORDEN ET HELT
ÅR LIGGER I TRÄDE, ELLER OM ICKE DEN
Beskrivning på ett sätt att göra vin
OM WÅREN KAN BESÅS MED NÅGON
av stomjölk som tatarerna gör, dess
NYTTIG WÄXT?
J. Fiske i Shimpling ger svar till herr Mason angånytta i medicinen
ende dennes åsikt att jorden måste ligga i träda.
Grieve, Johan
Med en mängd exempel bevisar Fiske att så inte är
1794, mars-april
fallet. Han förespråkar också, att man skall använBESKRIFNING PÅ ET SÄTT AT GÖRA EN
da såningsmaskin. Exemplen är från England.
HELSOSAM DRYCK ELLER UTRIKES SÅ
KALLAT WIN AF STOMJÖLK, SOM
1572
Arbetsmetod
TATARERNA KALLA KOUMIFS MED
ANMÄRKNINGAR ÖFWER DESS NYTTA I
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Beskrivning av s.k. knivsladd - Nr 1562
vilket inte ett vitt gör. Jag tror inte att det ruttnande
tillför växterna föda.
Brev 3 av W Hall. Jag har i 18 år varit lantbrukare och låtit jorden ligga i träda. Dock kan de åkrar,
som alltid brukas bära god skörd. Jag vill inte försvara någotdera systemet. Jag vill råda mina grannar att använda denna ordning: bönor, vete, rovor,
korn och klöver. Jag föreslår att man sår med
maskin. Vändplogen vill jag också rekommendera. Medelmåttiga skördar är fördelaktigare än rika.
Anmärkningar av utgivaren. Jag anser vändplogen vara den sämsta plogen i kristenheten.
1564

Växter

Om nyttan av det vilda kastanjeträdet

1794, jan-febr
OM NYTTAN AF DET WILDA
CASTANIE-TRÄDET
Aesculus Hippo-Castanea är det prydligaste och
nyttigaste trädet. Virket kan användas till det mesta och löven stoppas i madrasser. Barken torkas
och pulvriseras och används istället för kinin. De
unga bladskotten kan tillredas som sparris. En hälsosam grönrätt som kan tillredas åt dem som lider
av fältsjuka.
1565
Odling
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Utdrag ur ett brev angående jättegröe eller kassevie (Poa aquatica)
och dess plantering m.m.
Hammarsköld, M

Rörande lantbruket i Västmanland - Nr 1533

Sefström, E
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sneda åkern. Gödd åker skall inte heller snedas, då
gödseln kommer för djupt eller fastnar uppepå fårorna. Ligger gödseln uppe på dras den ned av regnet. Våta år skall åkern snedas grunt.
Är det mycket rönnbär bör man så sent. Skylarna sätts med 4 band och 1 i hatten. Man sätter ett
långt band över hatten, som stadgar det hela.
Ärter skall sås tjockt, så stöttar de varandra.
Många göromål hindrar allmogen att sköta sin
jord. Det vore önskvärt att de kunde minska dessa
och lägga arbetet på jorden. Beskrivning av trädstock, harvar, sladdar och vältar.

STÅNGJÄRN MED RÅ (OKOLADE)
STENKOL OCH MED RÄFFLADE
(URGRÖPTE) WALSAR (GROWED
ROLLERS).
Metoden går ut på att elda med rå stenkol istället
för träkol och att driva järnet genom valsar. Stångjärnet blir betydligt bättre i kvalitet än det tidigare
framställda svenska järnet från Öregrund.
I brev från Amerika och England bekräftas att
denna metod, som också kan användas på dåligt
järn, är bättre än andra kända sätt.
1538

1534

Odling

Beskrivning om en lyckad missåning

Husdjur

Om biavläggningar

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1793

Anonym
1793, maj-juni
OM BI-AFLÄGGNINGAR.
Då det är lätt att misslyckas med svärmande bin,
kan detta sätt, som kallas att avlägga bin, vara ett
bättre sätt att föröka verksamheten.
Man avskiljer en del innevånare ur en kupa.
Man bör inte ha för stora kupor. Det får inte vara
för många bin i en kupa, då bör man göra en avläggning. Avläggningskupan ställes på samma ställe
som moderkupan, så att utevarande bin hittar hem.
På vintern skall kupan täckas och på våren göras
ren. Med den här enkla metoden borde biskötseln
kunna utföras av inhyseshjon och även vid fattighusen borde man kunna ha bin förutom på varje
hemman.
Sedan följer anmärkning och viss kritik mot metoden från baron Adlermark.

1536

1539

Anonym
1793, mars-april
BESKRIFNING OM EN LYCKAD
MISSSÅNING
En bonde i Halland skulle så vårråg. Hustrun
skickade ut vinterråg till åkern av misstag. Bonden
sådde och när misstaget upptäcktes trodde han att
säden var förlorad. Han sådde om med vårsäd. Den
växte och gav gröda till hösten. Vinterrågen klarade sig över vintern och hösten därpå gav den skörd.
Försök har gjorts på flera ställen att så vinterråg på
våren, men kan inte rekommenderas.
1535

Väder

Odling

Några anmärkningar till grunderna
för circulationsåkerbruket
Silverstråhle, G
1793, maj-juni
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
GRUNDERNE TILL CIRCULATIONSÅKERBRUKET.
G. Silverstråhles försök att hitta grunderna till cirkulationsåkerbruk.
1537

Arbetsmetod

Uppgifter om H.Corts nya sätt att
tillverka stångjärn med rå stenkol
och räfflade valsar
Hjelm, Peter Jacob
1793, maj-juni
SAMLING AF UPGIFTER OCH INTYG
RÖRANDE HERR HENRIC CORTS TIL
GOSPORT, NYA SÄTT ATT TILWERKA
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Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1793, maj-juni
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
För uppodling, trädplantering, stenhusbyggnad
och lång och trogen tjänst.
1540

Kungörelser

Belöningar för trankokning av
skötspiggfisken som också kallas
hornspigg
Patriotiska Sällskapet
1793, maj-juni
UTSATTE BELÖNINGAR FÖR TRANKOKNING AF SKÖTSPIGGSFISKEN, SOM
OCK KALLAS HORNSPIGG
(GASTEROSTEUS ACULEATUS).

skog på den skogfattiga platsen och vid flyttningen
fick efterträdaren betala 100 Daler till honom.
När han flyttade till Varf och Styra fortsatte han
sina skogsplanteringar och anlade trädgård med
fruktträd uppdragna ur kärnor. Han anlade även
dammar och diken. Han har byggt av sten och i
brist på sjöar anlagt en kanal där rudorna trivs.
Han gjorde en grotta omgiven av träd, där solhettan föga besvärar sommarnöjets älskare.
Han har förbättrat en väderkvarn, så att dess
vingar vrids i alla väderstreck. Byggt en linbråka,
som slår över en kvadrataln i taget på det utbredda
linet. En åkervält, som kan rå på den hårdaste lera.
En stengrip, som kan lyfta tunga stenar.
På åtta års tid har han tagit 2587 råttor i fällor i
sädesmagasinet.
Uti alla dessa upptåg har jag dels varit enväldig,
dels hantlangare, varigenom orörlighet i armar och
ben förekommit, även icke allenast magsyra och
skärpa i blodet utan ock ryckningar, hjärtklappning och huvudyra för arbetslöner och utgifters
skull.
1559

Orter

Utdrag av ett brev angående årsväxten
Anonym
1793, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN, M.M.
Regn under blomningstiden gav sämre gröda än
året innan. Trots gynnsamt höbärgningsväder blev
höskörden mindre än föregåemde år. Höstsädet
angreps av bladmask, men efter frost förstördes
den fienden och brodden kom upp.

1562

Redskap

Beskrivning av en s.k. knivsladd,
varmed man kan hålla trädesåkrarna rena från ogräs
Wängberg, Lars
1794, jan-febr
BESKRIFNING ÖFWER EN SÅ KALLAD
KNIFSLADD, ELLER ET REDSKAP
HWARMED MAN KAN HÅLLA
TRÄDESÅKRARNE RENA FRÅN OGRÄS.
PÅFUNNEN SOMMAREN 1793 AF LARS
WÄNGBERG, BEFALNINGSMAN PÅ
WÄNGSJÖBERGS SÄTESGÅRD I NORRA
UPLAND
1793 kunde inte sladdar rå på den genom torka hårda och packade jorden och hålla det rent från
ogräs. Jag gjorde då ett redskap, som skadade ogräset, en s.k. knivsladd. Beskrivning följer. Denna knivsladd kan erhållas genom sekreterare Fischerström eller beställas från Vängsjöberg för 7
riksdaler.
1563

Odling

Brevväxling i anledning av frågan:
Huruvida det är nödvändigt att åkerjorden ligger i träde

Young, A
1794, jan-febr
BREFWÄXLING, I ANLEDNING AF DEN
FRÅGA: HURUWIDA DET ÄR NÖD WÄNDIGT, AT ÅKERJORDEN ET HELT ÅR
LIGGER I TRÄDE, UTAN AT UNDER EN
DEL AF DEN TIDEN TILSKYNDA SIN
1560
Kungörelser ÄGARE NÅGON FÖRDEL; ELLER OM ICKE
TRÄDESJORDEN KAN OM WÅREN BESÅS
Kungörelse
MED NÅGON NYTTIG WÄXT, SOM SKÖRPatriotiska Sällskapet
DAS SÅ TIDIGT, AT SAMMA ÅKER HINNER BLIFWA REDD, FÖR AT GENAST
1793, nov-dec
EMOTTAGA HÖSTSÄDET? UTDRAGEN AF
KUNGÖRELSE
Efter åtskilliga förfrågningar vill Sällskapet med- H:R ARTHUR YOUNGS ANNALS OF
dela, att insamlingen av gåvor till von Akens eld- AGRICULTURE
släckningsexperiment fortfarande pågår. Detta är Brev 1 av J Plampin. Jag träder på all jordmån. Rovor renar inte åkern från ogräs lika bra som trädet.
kungjort i Inrikes tidning 105.
Jag förordar träde så ofta som möjligt.
Brev 2 av M Mason. Sommarträden är ovillkor1561
Väder
Anmärkningar angående väderleken ligen nödvändiga på stark jordmån. Anmärkningar
om vilka grannar och brevskrivare som är de bästa
för oktober och november 1793
lanthushållare. Det är uppenbart att solen ger jorden något, som befrämjar fruktbarheten, men också
tar bort något. Växterna hämta färgen från solen.
Lägger man ett svart kläde på snön sjunker det ner,
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Då trakten påminner om koldistrikten i England
gjordes försök att finna kol även här. Tyvärr saboterades tre års arbete och stora investeringar genom att nidingar täppte igen det upptagna hålet
med kullersten. Dock borde nya försök göras.
Det har uppmärksammats att träkol kan ha
mycket olika kvalitet. Skall man få kol, som brinner länge, bör man ta bort kådan från träden, innan
man kolar. Denna kåda borde användas att göra
terpentin, harts och kimrök. En hustru samlar lätt
in kådan och mängden borde kunna räcka till export istället för att som nu köpa dessa produkter utomlands för dryga penningar.
Skogsbesparing skulle också ske om kopparslagarämbetet vid vite förbjöds att tillverka brännvinspannor efter nuvarande skapnad. Eftersom många
tusende pannor är i gång hos allmogen vore det en
stor besparing.
Beskrivning på en bättre modell finns.
Ännu en besvärande brist berörs, nämligen bristen på gödsel. Dock bör jorden kunna förbätt- ras
med hjälp av märgel. Man borde använda samma
metod som i järnbruket, där uppsyningsmän blandar järnet.
Män med kemiska kunskaper skulle kunna ge
råd i detta ärende. Det skulle underlätta om det
fanns en tidning, där man införde råd i hushållsfrågor. En enskild person kan inte hålla sig med alla
böcker i dessa ämnen. Församlingarna skulle inköpa dem att förvaras hos klockaren och att de efter
avslutad gudstjänst kunna upplåtas. Jag tvivlar inte
på att bondgubbar och bondgummor vid hemkomsten efterfrågade mer vad som stått i dessa böcker
än vad prästen predikade.
Bland det svåraste en hushållare vidkännes är
den skada rovdjur förorsakar. Min salig fader hovmedicus von Aken åtnjöt premium för sitt sätt att
utdöda rovdjur. Han skänkte till varje moderkyrka
i landet ett ex. av sin skrift Hus- och Lantapoteket.
För åtta år sedan betalade varje hemman 40
skill. till inköp av skallappar vilka nu är utslitna.
Skallappar är dukar som sattes upp runt platsen,
där man genom skallgång föst ihop vargarna.
Detta tillvägagångssätt fordrar många dagsverken. Istället borde man använda ludder, alltså förgiftad åtel, som utlades på bestämda platser.
Den person, som åtog sig arbetet borde få skinnen av de skjutna djuren. Dessa anses av vissa vara
förgiftade och skadliga att använda, men det är en
ogrundad misstanke.
Sedan följer en beskrivning av hökburar och
dess användning.
Kattor gör stor skada på skogsfågel. Det påstås
t.o.m. att fågel som säljs på torgen i städerna ibland
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vore fångade av kattor. Det vore önskvärt att man
vid vite vore förbjuden att ha katt inom ett avstånd
på en åttondels mil från skogen. Det finns råttfällor!
Franz Joach. von Aken avslutar sin artikel med
en önskan att Sverige från Frankrike måtte ta en
mängd upptäckter, nyttige för fabriksrörelsen och
allehanda näringsfång.
1556
Växter

Patriotiska Sällskapets utsatta belöning att få fram Anmärkningar angående väderleken
den olja i fisken, som kan användas till lampor,
för april och maj 1793
fernissor, måleri och även gödning av åkrar.
Beskrivning av både fiskesätt och beredningen.
Byggnation
En medaljong av herr F.J von Aken har fram- 1542
ställts. Som en aktning för hans arbete att få fram Om lantmannabyggnad och stängsel
ett eldsläckningsämne.
Elfgren, Carl
1541
Väder 1793, juli-aug

Sammandrag av syriska silkesplantans historia
Swartz Olof
1793, nov-dec
SAMMANDRAG AF SYRISKA SILKESPLANTANS HISTORIA AF OLOF SWARTS.
Beskrivning av silkesplantan och hur man odlar
den. Anses nyttigare än linet och används till sängar, kuddar och mjuka bolster. Silket kan blandas
med andra textila fibrer och ger gott resultat. Blir
vackert efter färgning.
I maj 1792 planterades silkesplantan Asclepias
Syriaca eller Apocynum Vincetoxicum på Kungl.
Logården och i Kungl. Carlbergs trädgård. Till det
finare materialet används fröhylsan men även
stjälken går att använda.
1557

Odling

Försök till förbättrande av mager
hårdvallsäng
Uggla, C H
1793, nov-dec
FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER
HÅRDWALLS-ÄNG.
På en gödslad åker såddes korn på våren och sedan
det var nedkört utkastades råg. Varefter åkern harvades. Kornet mognade i vanlig tid. När kornet var
skördat började rågen synas och kunde skördas
året därpå i riklig mängd.
1558

Odling

Kyrkoherde Törners berättelse om
gjorda trädplanteringar och odlingar
Törner, Laur. Joh
1793, nov-dec
UTDRAG AF HERR KYRKOHERDEN
TÖRNERS I SWARS BERÄTTELSE OM DESS
GJORDA TRÄDPLANTERINGAR OCH
UPODLINGAR, M.M., BESTYRKTE SÅ WÄL
MED SOCKNESTÄMMANS BEWIS AF D. 1
JULII, SOM GENOM HÄRADS-RÄTTENS
PROTOKOLL AF D. 21 SEPT.1792.
Pastor Törner var komminister i Vårdsberg 1 mil
från Linköping i 27 års tid. Han planterade mycken
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Om lantmannabyggnad och stängsel - Nr 1542
OM LANDTMANNA BYGGNAD OCH
STÄNGSEL.
Ritning och beskrivning av byggnader, som med
minsta kostnad kan uppföras på en lantgård.
Förslag också till stängsel.
1543
Växter

Strödda anmärkningar rörande rabarber
Halén, Schwartz
1793, juli-aug
STRÖDDE ANMÄRKNINGAR RÖRANDE
RAHBARBER.

Den Rapontiska rabarbern har visat sig medföra
lika snabb och kraftig verkan som den Palmatiska,
då man tager dubbel dos av den. Det är bekräftat av
von Linné.
Hjälper för gikt, hypokondri och hemorrojder.
Bitar av rabarbern skall tuggas. Blandat med salpeter botas hästsjukdomar och det invärtes bettet,
men förnämligast rödsjukan hos kreaturen.
Odlings- och torkningsråd.
Både kammarrådet Haléns och baron Ehrensvärds resultat redovisas.
Munkrabarber, matrabarber eller pontisk syra
från äldsta tider brukades vid klostren, den kinesiske rabarbern (R.Undulatum) känd i Peter I:s
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Ryssland, den äkta sibiriske rabarbern (Rh. Palma- SÄTT AT FÖRETAGA RÖK, LUFT,
BLOSSNING ELLER FLAMNING AF
tum) är de tre sorter som omtalas.
SILL-TRAN, SAMT AT FRAMBRINGA EN
1544
Nyttiga påfund REN OCH KLAR LÅGA.
Blanda vitriol i tranen och låt stå några dagar. De
Anledning till flygsands dämpande
orena ämnena sjunker till botten.
Modeer, Adolph
1793, juli-aug
1547
Odling
ANLEDNING TIL FLYGSANDS
Om större odlingar utom hägnader, i
DÄMPANDE.
En lanthushållare i Halland har önskat upplysning synnerhet om mossar och torvtäckt
Radvanow, L
om lämpliga åtgärder att binda flygsanden.
I Kungl. Vetenskapsakademins handlingar 1759 1793, juli-aug
och 1768 finns underrättelser om detta ämne. 50 OM STÖRRE UPODLINGAR UTOM
svenska växter uppges som lämpliga, dock inte HÖGDERNE, OCH I SYNNERHET OM
blåkluntan och taklostan.
MOSSAR OCH TORFTÄGT.
Vid vistande vid Norrmalms Brunn såg Adolf Då en lantman uppodlat och hävdat sitt gamla
Modeer att blåkluntan växte vilt. I skydd av den gårdsbruk bör han tänka på att fortsätta utanför
växte också taklostan, backtimjan, fetknopp, flug- hägnaderna. Om odlingen kan bli så stor att den
blomster, Jungfru Marie sänghalm, musöron samt räcker till torp eller hemman är den tjänligast.
hägg och rönn.
I Hushållnings- Journalen för 1788 finns anfört
Plantering av blåklunta är lätt. En karl tar ett iakttagelser. Vad mossar beträffar måste man ordspadtag och en annan släpper ned två, tre frön.
na ett avlopp eller kraftig utdikning.
Ett skadedjur är bleka jordloppan, som äter av
Kommer berg i vägen sprängs de genom att man
ståndarna.
eldar på dem och sedan avkyler med vatten. När
mossen fått torka svedjes den och används efter
1545
Nyttiga påfund omständigheterna till åker eller äng.
Torven kan användas till bränsle då brist på såMöjlig förbättring vid silltrans nyttdan eller efterlåtenhet i trädplantering förekommit.
jande till lampor
Torven
måste tas på djupet annars förvandlas mosGeijer, Carl Fredric
sen till en sjö.
1793, juli-aug
MÖJELIG FÖRBÄTTRING WID SILL-TRANS 1548
Belöningar
NYTTJANDE TIL LAMPOR.
Utdelade
belöningar
Då silltran är billig kan den med fördel användas
till lampor. När den blir gammal brinner den inte Patriotiska Sällskapet
så bra.
1793, juli-aug
Om man häller på vatten och skvalpar om or- UTDELTE BELÖNINGAR.
dentligt och även tillsätter lite brännvin blir tranet Belönade svar på två prisfrågor. Vilka äro de s.k.
fullt dugligt.
brodd- och rotmaskar, som på 1789 års höstsäde
Det sista grumset som fås i buteljen används att gjort åverkan och vilka är bästa botemedlen.
stryka kalvarna runt öronen och på halsen, för att
Genom vilket medel lantmannen i Sverige skulskydda dem mot broms, flugor och löss.
le säkrast förmås utvidga och förbättra sin laduKan även användas till vagnssmörja.
gård att den kommer i jämvikt med åkerbruket.
Dessutom har 5 Rdl. utbetalts till ett stort antal
1546
Nyttiga påfund personer, som hörsammat uppmaningen och sänt
in hästhudar.
Sätt att förtaga rök, luft, blossning

och flamning av silltran och få ren
klar låga
Anonym
1793, juli-aug

136

1549

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1793, juli-aug

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.
(FORTSÄTTNING)

verkningen) skulle man helt bli av med skademaskar. Ett mer tveksamt botemedel är att sätta
ståltenar i åkern.

1550

1552

Väder

Djur

Anmärkningar angående väderleken Tillägg till föregående
Enander, Adolf Dan
för juni och juli 1793
1551

Djur

Svar på frågan vilka de brodd- och
rotmaskar är som skadat höstsäden;
det säkraste och billigaste botemedlet
Törnkrantz C M
1793, sept-okt
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UTSATTA FRÅGA: HWILKA
ÄRO DE SÅ KALLADE BRÅDD- OCH
ROTMASKAR, SOM PÅ 1789 ÅRS HÖSTSÄD
GJORDT ÅWÄRKAN, OCH HWILKA ÄRO
DE SÄKRASTE, DE MINST KOSTSAMME
FÖRWARINGS OCH BOTEMEDEL?
Rotmasken, egentligen en larv, är smutsvit, trind
och av en skrivpennas tjocklek och halvannan tum
lång. Sex korta fötter och två käkar som han gräver
i jorden med.
Är larv till tordyveln eller ollonborren. I tre år är
han larv och äter under den tiden en ansenlig
mängd säd, innan han förvandlar sig till docka
(puppa).
Då omständigheterna är goda blir invasionen av
larver till stor skada.
Broddmasken är en snigel, som framfödes under ett par tre veckor och finns jämt. Han är en tum
lång utan fötter och slemmig.
Den tål inte torka. Ju senare man sår desto mindre får kräken att äta. En erfarenhet säger att om
spiken (den första brodden) har endast tre blad innan vinterfrosten kommer klarar sig säden. Man
måste se över säden varje dag och om man upptäcker mycket maskar får man plocka dem eller
släppa ankor på åkern. De äter gärna kräken.
Det bästa är att se efter var ollonborren vilar sig
och slå på trädet eller skaka det så att insekterna
faller till marken. Dock får man inte förstöra alla
insekter, som är en länk i Naturens kedja. En del
andra maskar och larver har blivit beskyllda för
skadegörelse på säden, men de ingår inte i denna
fråga.
Daggmasken t.ex. har inte några käkar och kan
således inte göra stor skada. Att ha väl skötta åkrar,
som inte står dränkta i vatten gör att man slipper
masken. Att strö på kalk, aska, sot och urin hjälper
också.
Om man kunde ta salpeterjorden (den med boskapsurin dränkta jorden som används till kruttill-

1793, sept-okt
TILLÄGG TIL TANKARNE OM BRÅDD-OCH
ROTMASK, SOM SKADADE 1789 ÅRS
HÖSTSÄDE, ÖDMJUKAST TIL
KONGL.PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
INSÄNDE D. 14 DECEMBER 1792, MED
WALSPRÅK: AGRO BENE CULTO, NIHIL
EST NEC UFU UBERIUS, NEC SPECIE
ORNATIUS.
1553

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1793, sept-okt
KUNGÖRELSE
Patriotiska Sällskapet har låtit infordra av assessor
von Aken hans yttrande samt kostnaden för eldsläckningsämnet. För att vidare utveckla detta
samlar Sällskapet pengar, vilka tacksamt mottages.
1554

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1793
1555

Orter

Några anmärkningar angående hushållningen i Örebro län
Aken, Frantz Joach. von
1793, nov-dec
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
HUSHÅLLNINGEN, SÄRDELES UTI
ÖREBRO LÄN.
1789 fanns i Örebro län 90 hyttor. Dessutom fanns
kniphammare, alunverk, svavelbruk, silver- och
kopparhyttor samt brännvinsbränning över hela länet. Detta medför en oerhörd förbrukning av skog
och kol. En ganska obetydlig del av länet är skogbevuxet varför bristen på skog snart är akut, om
man inte kan ur jordens gömmor framleta något
ämne, som kan ersätta bristen.
Intill Örebro visar sig sandstensberg, som tycks
innehålla något brännbart ämne. Stenen är full av
sot. Detta sandstensfält är utbrett. I Garphyttan är
skiffern så brännbar, att den brinner som näver.
Används som bränsle vid alunkokningen.
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Ryssland, den äkta sibiriske rabarbern (Rh. Palma- SÄTT AT FÖRETAGA RÖK, LUFT,
BLOSSNING ELLER FLAMNING AF
tum) är de tre sorter som omtalas.
SILL-TRAN, SAMT AT FRAMBRINGA EN
1544
Nyttiga påfund REN OCH KLAR LÅGA.
Blanda vitriol i tranen och låt stå några dagar. De
Anledning till flygsands dämpande
orena ämnena sjunker till botten.
Modeer, Adolph
1793, juli-aug
1547
Odling
ANLEDNING TIL FLYGSANDS
Om större odlingar utom hägnader, i
DÄMPANDE.
En lanthushållare i Halland har önskat upplysning synnerhet om mossar och torvtäckt
Radvanow, L
om lämpliga åtgärder att binda flygsanden.
I Kungl. Vetenskapsakademins handlingar 1759 1793, juli-aug
och 1768 finns underrättelser om detta ämne. 50 OM STÖRRE UPODLINGAR UTOM
svenska växter uppges som lämpliga, dock inte HÖGDERNE, OCH I SYNNERHET OM
blåkluntan och taklostan.
MOSSAR OCH TORFTÄGT.
Vid vistande vid Norrmalms Brunn såg Adolf Då en lantman uppodlat och hävdat sitt gamla
Modeer att blåkluntan växte vilt. I skydd av den gårdsbruk bör han tänka på att fortsätta utanför
växte också taklostan, backtimjan, fetknopp, flug- hägnaderna. Om odlingen kan bli så stor att den
blomster, Jungfru Marie sänghalm, musöron samt räcker till torp eller hemman är den tjänligast.
hägg och rönn.
I Hushållnings- Journalen för 1788 finns anfört
Plantering av blåklunta är lätt. En karl tar ett iakttagelser. Vad mossar beträffar måste man ordspadtag och en annan släpper ned två, tre frön.
na ett avlopp eller kraftig utdikning.
Ett skadedjur är bleka jordloppan, som äter av
Kommer berg i vägen sprängs de genom att man
ståndarna.
eldar på dem och sedan avkyler med vatten. När
mossen fått torka svedjes den och används efter
1545
Nyttiga påfund omständigheterna till åker eller äng.
Torven kan användas till bränsle då brist på såMöjlig förbättring vid silltrans nyttdan eller efterlåtenhet i trädplantering förekommit.
jande till lampor
Torven
måste tas på djupet annars förvandlas mosGeijer, Carl Fredric
sen till en sjö.
1793, juli-aug
MÖJELIG FÖRBÄTTRING WID SILL-TRANS 1548
Belöningar
NYTTJANDE TIL LAMPOR.
Utdelade
belöningar
Då silltran är billig kan den med fördel användas
till lampor. När den blir gammal brinner den inte Patriotiska Sällskapet
så bra.
1793, juli-aug
Om man häller på vatten och skvalpar om or- UTDELTE BELÖNINGAR.
dentligt och även tillsätter lite brännvin blir tranet Belönade svar på två prisfrågor. Vilka äro de s.k.
fullt dugligt.
brodd- och rotmaskar, som på 1789 års höstsäde
Det sista grumset som fås i buteljen används att gjort åverkan och vilka är bästa botemedlen.
stryka kalvarna runt öronen och på halsen, för att
Genom vilket medel lantmannen i Sverige skulskydda dem mot broms, flugor och löss.
le säkrast förmås utvidga och förbättra sin laduKan även användas till vagnssmörja.
gård att den kommer i jämvikt med åkerbruket.
Dessutom har 5 Rdl. utbetalts till ett stort antal
1546
Nyttiga påfund personer, som hörsammat uppmaningen och sänt
in hästhudar.
Sätt att förtaga rök, luft, blossning

och flamning av silltran och få ren
klar låga
Anonym
1793, juli-aug
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1549

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1793, juli-aug

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.
(FORTSÄTTNING)

verkningen) skulle man helt bli av med skademaskar. Ett mer tveksamt botemedel är att sätta
ståltenar i åkern.

1550

1552

Väder

Djur

Anmärkningar angående väderleken Tillägg till föregående
Enander, Adolf Dan
för juni och juli 1793
1551

Djur

Svar på frågan vilka de brodd- och
rotmaskar är som skadat höstsäden;
det säkraste och billigaste botemedlet
Törnkrantz C M
1793, sept-okt
SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET UTSATTA FRÅGA: HWILKA
ÄRO DE SÅ KALLADE BRÅDD- OCH
ROTMASKAR, SOM PÅ 1789 ÅRS HÖSTSÄD
GJORDT ÅWÄRKAN, OCH HWILKA ÄRO
DE SÄKRASTE, DE MINST KOSTSAMME
FÖRWARINGS OCH BOTEMEDEL?
Rotmasken, egentligen en larv, är smutsvit, trind
och av en skrivpennas tjocklek och halvannan tum
lång. Sex korta fötter och två käkar som han gräver
i jorden med.
Är larv till tordyveln eller ollonborren. I tre år är
han larv och äter under den tiden en ansenlig
mängd säd, innan han förvandlar sig till docka
(puppa).
Då omständigheterna är goda blir invasionen av
larver till stor skada.
Broddmasken är en snigel, som framfödes under ett par tre veckor och finns jämt. Han är en tum
lång utan fötter och slemmig.
Den tål inte torka. Ju senare man sår desto mindre får kräken att äta. En erfarenhet säger att om
spiken (den första brodden) har endast tre blad innan vinterfrosten kommer klarar sig säden. Man
måste se över säden varje dag och om man upptäcker mycket maskar får man plocka dem eller
släppa ankor på åkern. De äter gärna kräken.
Det bästa är att se efter var ollonborren vilar sig
och slå på trädet eller skaka det så att insekterna
faller till marken. Dock får man inte förstöra alla
insekter, som är en länk i Naturens kedja. En del
andra maskar och larver har blivit beskyllda för
skadegörelse på säden, men de ingår inte i denna
fråga.
Daggmasken t.ex. har inte några käkar och kan
således inte göra stor skada. Att ha väl skötta åkrar,
som inte står dränkta i vatten gör att man slipper
masken. Att strö på kalk, aska, sot och urin hjälper
också.
Om man kunde ta salpeterjorden (den med boskapsurin dränkta jorden som används till kruttill-

1793, sept-okt
TILLÄGG TIL TANKARNE OM BRÅDD-OCH
ROTMASK, SOM SKADADE 1789 ÅRS
HÖSTSÄDE, ÖDMJUKAST TIL
KONGL.PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
INSÄNDE D. 14 DECEMBER 1792, MED
WALSPRÅK: AGRO BENE CULTO, NIHIL
EST NEC UFU UBERIUS, NEC SPECIE
ORNATIUS.
1553

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1793, sept-okt
KUNGÖRELSE
Patriotiska Sällskapet har låtit infordra av assessor
von Aken hans yttrande samt kostnaden för eldsläckningsämnet. För att vidare utveckla detta
samlar Sällskapet pengar, vilka tacksamt mottages.
1554

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1793
1555

Orter

Några anmärkningar angående hushållningen i Örebro län
Aken, Frantz Joach. von
1793, nov-dec
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
HUSHÅLLNINGEN, SÄRDELES UTI
ÖREBRO LÄN.
1789 fanns i Örebro län 90 hyttor. Dessutom fanns
kniphammare, alunverk, svavelbruk, silver- och
kopparhyttor samt brännvinsbränning över hela länet. Detta medför en oerhörd förbrukning av skog
och kol. En ganska obetydlig del av länet är skogbevuxet varför bristen på skog snart är akut, om
man inte kan ur jordens gömmor framleta något
ämne, som kan ersätta bristen.
Intill Örebro visar sig sandstensberg, som tycks
innehålla något brännbart ämne. Stenen är full av
sot. Detta sandstensfält är utbrett. I Garphyttan är
skiffern så brännbar, att den brinner som näver.
Används som bränsle vid alunkokningen.
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Då trakten påminner om koldistrikten i England
gjordes försök att finna kol även här. Tyvärr saboterades tre års arbete och stora investeringar genom att nidingar täppte igen det upptagna hålet
med kullersten. Dock borde nya försök göras.
Det har uppmärksammats att träkol kan ha
mycket olika kvalitet. Skall man få kol, som brinner länge, bör man ta bort kådan från träden, innan
man kolar. Denna kåda borde användas att göra
terpentin, harts och kimrök. En hustru samlar lätt
in kådan och mängden borde kunna räcka till export istället för att som nu köpa dessa produkter utomlands för dryga penningar.
Skogsbesparing skulle också ske om kopparslagarämbetet vid vite förbjöds att tillverka brännvinspannor efter nuvarande skapnad. Eftersom många
tusende pannor är i gång hos allmogen vore det en
stor besparing.
Beskrivning på en bättre modell finns.
Ännu en besvärande brist berörs, nämligen bristen på gödsel. Dock bör jorden kunna förbätt- ras
med hjälp av märgel. Man borde använda samma
metod som i järnbruket, där uppsyningsmän blandar järnet.
Män med kemiska kunskaper skulle kunna ge
råd i detta ärende. Det skulle underlätta om det
fanns en tidning, där man införde råd i hushållsfrågor. En enskild person kan inte hålla sig med alla
böcker i dessa ämnen. Församlingarna skulle inköpa dem att förvaras hos klockaren och att de efter
avslutad gudstjänst kunna upplåtas. Jag tvivlar inte
på att bondgubbar och bondgummor vid hemkomsten efterfrågade mer vad som stått i dessa böcker
än vad prästen predikade.
Bland det svåraste en hushållare vidkännes är
den skada rovdjur förorsakar. Min salig fader hovmedicus von Aken åtnjöt premium för sitt sätt att
utdöda rovdjur. Han skänkte till varje moderkyrka
i landet ett ex. av sin skrift Hus- och Lantapoteket.
För åtta år sedan betalade varje hemman 40
skill. till inköp av skallappar vilka nu är utslitna.
Skallappar är dukar som sattes upp runt platsen,
där man genom skallgång föst ihop vargarna.
Detta tillvägagångssätt fordrar många dagsverken. Istället borde man använda ludder, alltså förgiftad åtel, som utlades på bestämda platser.
Den person, som åtog sig arbetet borde få skinnen av de skjutna djuren. Dessa anses av vissa vara
förgiftade och skadliga att använda, men det är en
ogrundad misstanke.
Sedan följer en beskrivning av hökburar och
dess användning.
Kattor gör stor skada på skogsfågel. Det påstås
t.o.m. att fågel som säljs på torgen i städerna ibland
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vore fångade av kattor. Det vore önskvärt att man
vid vite vore förbjuden att ha katt inom ett avstånd
på en åttondels mil från skogen. Det finns råttfällor!
Franz Joach. von Aken avslutar sin artikel med
en önskan att Sverige från Frankrike måtte ta en
mängd upptäckter, nyttige för fabriksrörelsen och
allehanda näringsfång.
1556
Växter

Patriotiska Sällskapets utsatta belöning att få fram Anmärkningar angående väderleken
den olja i fisken, som kan användas till lampor,
för april och maj 1793
fernissor, måleri och även gödning av åkrar.
Beskrivning av både fiskesätt och beredningen.
Byggnation
En medaljong av herr F.J von Aken har fram- 1542
ställts. Som en aktning för hans arbete att få fram Om lantmannabyggnad och stängsel
ett eldsläckningsämne.
Elfgren, Carl
1541
Väder 1793, juli-aug

Sammandrag av syriska silkesplantans historia
Swartz Olof
1793, nov-dec
SAMMANDRAG AF SYRISKA SILKESPLANTANS HISTORIA AF OLOF SWARTS.
Beskrivning av silkesplantan och hur man odlar
den. Anses nyttigare än linet och används till sängar, kuddar och mjuka bolster. Silket kan blandas
med andra textila fibrer och ger gott resultat. Blir
vackert efter färgning.
I maj 1792 planterades silkesplantan Asclepias
Syriaca eller Apocynum Vincetoxicum på Kungl.
Logården och i Kungl. Carlbergs trädgård. Till det
finare materialet används fröhylsan men även
stjälken går att använda.
1557

Odling

Försök till förbättrande av mager
hårdvallsäng
Uggla, C H
1793, nov-dec
FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER
HÅRDWALLS-ÄNG.
På en gödslad åker såddes korn på våren och sedan
det var nedkört utkastades råg. Varefter åkern harvades. Kornet mognade i vanlig tid. När kornet var
skördat började rågen synas och kunde skördas
året därpå i riklig mängd.
1558

Odling

Kyrkoherde Törners berättelse om
gjorda trädplanteringar och odlingar
Törner, Laur. Joh
1793, nov-dec
UTDRAG AF HERR KYRKOHERDEN
TÖRNERS I SWARS BERÄTTELSE OM DESS
GJORDA TRÄDPLANTERINGAR OCH
UPODLINGAR, M.M., BESTYRKTE SÅ WÄL
MED SOCKNESTÄMMANS BEWIS AF D. 1
JULII, SOM GENOM HÄRADS-RÄTTENS
PROTOKOLL AF D. 21 SEPT.1792.
Pastor Törner var komminister i Vårdsberg 1 mil
från Linköping i 27 års tid. Han planterade mycken

Om lantmannabyggnad och stängsel - Nr 1542
OM LANDTMANNA BYGGNAD OCH
STÄNGSEL.
Ritning och beskrivning av byggnader, som med
minsta kostnad kan uppföras på en lantgård.
Förslag också till stängsel.
1543
Växter

Strödda anmärkningar rörande rabarber
Halén, Schwartz
1793, juli-aug
STRÖDDE ANMÄRKNINGAR RÖRANDE
RAHBARBER.

Den Rapontiska rabarbern har visat sig medföra
lika snabb och kraftig verkan som den Palmatiska,
då man tager dubbel dos av den. Det är bekräftat av
von Linné.
Hjälper för gikt, hypokondri och hemorrojder.
Bitar av rabarbern skall tuggas. Blandat med salpeter botas hästsjukdomar och det invärtes bettet,
men förnämligast rödsjukan hos kreaturen.
Odlings- och torkningsråd.
Både kammarrådet Haléns och baron Ehrensvärds resultat redovisas.
Munkrabarber, matrabarber eller pontisk syra
från äldsta tider brukades vid klostren, den kinesiske rabarbern (R.Undulatum) känd i Peter I:s
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sneda åkern. Gödd åker skall inte heller snedas, då
gödseln kommer för djupt eller fastnar uppepå fårorna. Ligger gödseln uppe på dras den ned av regnet. Våta år skall åkern snedas grunt.
Är det mycket rönnbär bör man så sent. Skylarna sätts med 4 band och 1 i hatten. Man sätter ett
långt band över hatten, som stadgar det hela.
Ärter skall sås tjockt, så stöttar de varandra.
Många göromål hindrar allmogen att sköta sin
jord. Det vore önskvärt att de kunde minska dessa
och lägga arbetet på jorden. Beskrivning av trädstock, harvar, sladdar och vältar.

STÅNGJÄRN MED RÅ (OKOLADE)
STENKOL OCH MED RÄFFLADE
(URGRÖPTE) WALSAR (GROWED
ROLLERS).
Metoden går ut på att elda med rå stenkol istället
för träkol och att driva järnet genom valsar. Stångjärnet blir betydligt bättre i kvalitet än det tidigare
framställda svenska järnet från Öregrund.
I brev från Amerika och England bekräftas att
denna metod, som också kan användas på dåligt
järn, är bättre än andra kända sätt.
1538

1534

Odling

Beskrivning om en lyckad missåning

Husdjur

Om biavläggningar

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1793

Anonym
1793, maj-juni
OM BI-AFLÄGGNINGAR.
Då det är lätt att misslyckas med svärmande bin,
kan detta sätt, som kallas att avlägga bin, vara ett
bättre sätt att föröka verksamheten.
Man avskiljer en del innevånare ur en kupa.
Man bör inte ha för stora kupor. Det får inte vara
för många bin i en kupa, då bör man göra en avläggning. Avläggningskupan ställes på samma ställe
som moderkupan, så att utevarande bin hittar hem.
På vintern skall kupan täckas och på våren göras
ren. Med den här enkla metoden borde biskötseln
kunna utföras av inhyseshjon och även vid fattighusen borde man kunna ha bin förutom på varje
hemman.
Sedan följer anmärkning och viss kritik mot metoden från baron Adlermark.

1536

1539

Anonym
1793, mars-april
BESKRIFNING OM EN LYCKAD
MISSSÅNING
En bonde i Halland skulle så vårråg. Hustrun
skickade ut vinterråg till åkern av misstag. Bonden
sådde och när misstaget upptäcktes trodde han att
säden var förlorad. Han sådde om med vårsäd. Den
växte och gav gröda till hösten. Vinterrågen klarade sig över vintern och hösten därpå gav den skörd.
Försök har gjorts på flera ställen att så vinterråg på
våren, men kan inte rekommenderas.
1535

Väder

Odling

Några anmärkningar till grunderna
för circulationsåkerbruket
Silverstråhle, G
1793, maj-juni
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
GRUNDERNE TILL CIRCULATIONSÅKERBRUKET.
G. Silverstråhles försök att hitta grunderna till cirkulationsåkerbruk.
1537

Arbetsmetod

Uppgifter om H.Corts nya sätt att
tillverka stångjärn med rå stenkol
och räfflade valsar
Hjelm, Peter Jacob
1793, maj-juni
SAMLING AF UPGIFTER OCH INTYG
RÖRANDE HERR HENRIC CORTS TIL
GOSPORT, NYA SÄTT ATT TILWERKA
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Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1793, maj-juni
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
För uppodling, trädplantering, stenhusbyggnad
och lång och trogen tjänst.
1540

Kungörelser

Belöningar för trankokning av
skötspiggfisken som också kallas
hornspigg
Patriotiska Sällskapet
1793, maj-juni
UTSATTE BELÖNINGAR FÖR TRANKOKNING AF SKÖTSPIGGSFISKEN, SOM
OCK KALLAS HORNSPIGG
(GASTEROSTEUS ACULEATUS).

skog på den skogfattiga platsen och vid flyttningen
fick efterträdaren betala 100 Daler till honom.
När han flyttade till Varf och Styra fortsatte han
sina skogsplanteringar och anlade trädgård med
fruktträd uppdragna ur kärnor. Han anlade även
dammar och diken. Han har byggt av sten och i
brist på sjöar anlagt en kanal där rudorna trivs.
Han gjorde en grotta omgiven av träd, där solhettan föga besvärar sommarnöjets älskare.
Han har förbättrat en väderkvarn, så att dess
vingar vrids i alla väderstreck. Byggt en linbråka,
som slår över en kvadrataln i taget på det utbredda
linet. En åkervält, som kan rå på den hårdaste lera.
En stengrip, som kan lyfta tunga stenar.
På åtta års tid har han tagit 2587 råttor i fällor i
sädesmagasinet.
Uti alla dessa upptåg har jag dels varit enväldig,
dels hantlangare, varigenom orörlighet i armar och
ben förekommit, även icke allenast magsyra och
skärpa i blodet utan ock ryckningar, hjärtklappning och huvudyra för arbetslöner och utgifters
skull.
1559

Orter

Utdrag av ett brev angående årsväxten
Anonym
1793, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN, M.M.
Regn under blomningstiden gav sämre gröda än
året innan. Trots gynnsamt höbärgningsväder blev
höskörden mindre än föregåemde år. Höstsädet
angreps av bladmask, men efter frost förstördes
den fienden och brodden kom upp.

1562

Redskap

Beskrivning av en s.k. knivsladd,
varmed man kan hålla trädesåkrarna rena från ogräs
Wängberg, Lars
1794, jan-febr
BESKRIFNING ÖFWER EN SÅ KALLAD
KNIFSLADD, ELLER ET REDSKAP
HWARMED MAN KAN HÅLLA
TRÄDESÅKRARNE RENA FRÅN OGRÄS.
PÅFUNNEN SOMMAREN 1793 AF LARS
WÄNGBERG, BEFALNINGSMAN PÅ
WÄNGSJÖBERGS SÄTESGÅRD I NORRA
UPLAND
1793 kunde inte sladdar rå på den genom torka hårda och packade jorden och hålla det rent från
ogräs. Jag gjorde då ett redskap, som skadade ogräset, en s.k. knivsladd. Beskrivning följer. Denna knivsladd kan erhållas genom sekreterare Fischerström eller beställas från Vängsjöberg för 7
riksdaler.
1563

Odling

Brevväxling i anledning av frågan:
Huruvida det är nödvändigt att åkerjorden ligger i träde

Young, A
1794, jan-febr
BREFWÄXLING, I ANLEDNING AF DEN
FRÅGA: HURUWIDA DET ÄR NÖD WÄNDIGT, AT ÅKERJORDEN ET HELT ÅR
LIGGER I TRÄDE, UTAN AT UNDER EN
DEL AF DEN TIDEN TILSKYNDA SIN
1560
Kungörelser ÄGARE NÅGON FÖRDEL; ELLER OM ICKE
TRÄDESJORDEN KAN OM WÅREN BESÅS
Kungörelse
MED NÅGON NYTTIG WÄXT, SOM SKÖRPatriotiska Sällskapet
DAS SÅ TIDIGT, AT SAMMA ÅKER HINNER BLIFWA REDD, FÖR AT GENAST
1793, nov-dec
EMOTTAGA HÖSTSÄDET? UTDRAGEN AF
KUNGÖRELSE
Efter åtskilliga förfrågningar vill Sällskapet med- H:R ARTHUR YOUNGS ANNALS OF
dela, att insamlingen av gåvor till von Akens eld- AGRICULTURE
släckningsexperiment fortfarande pågår. Detta är Brev 1 av J Plampin. Jag träder på all jordmån. Rovor renar inte åkern från ogräs lika bra som trädet.
kungjort i Inrikes tidning 105.
Jag förordar träde så ofta som möjligt.
Brev 2 av M Mason. Sommarträden är ovillkor1561
Väder
Anmärkningar angående väderleken ligen nödvändiga på stark jordmån. Anmärkningar
om vilka grannar och brevskrivare som är de bästa
för oktober och november 1793
lanthushållare. Det är uppenbart att solen ger jorden något, som befrämjar fruktbarheten, men också
tar bort något. Växterna hämta färgen från solen.
Lägger man ett svart kläde på snön sjunker det ner,
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Beskrivning av s.k. knivsladd - Nr 1562
vilket inte ett vitt gör. Jag tror inte att det ruttnande
tillför växterna föda.
Brev 3 av W Hall. Jag har i 18 år varit lantbrukare och låtit jorden ligga i träda. Dock kan de åkrar,
som alltid brukas bära god skörd. Jag vill inte försvara någotdera systemet. Jag vill råda mina grannar att använda denna ordning: bönor, vete, rovor,
korn och klöver. Jag föreslår att man sår med
maskin. Vändplogen vill jag också rekommendera. Medelmåttiga skördar är fördelaktigare än rika.
Anmärkningar av utgivaren. Jag anser vändplogen vara den sämsta plogen i kristenheten.
1564

Växter

Om nyttan av det vilda kastanjeträdet

1794, jan-febr
OM NYTTAN AF DET WILDA
CASTANIE-TRÄDET
Aesculus Hippo-Castanea är det prydligaste och
nyttigaste trädet. Virket kan användas till det mesta och löven stoppas i madrasser. Barken torkas
och pulvriseras och används istället för kinin. De
unga bladskotten kan tillredas som sparris. En hälsosam grönrätt som kan tillredas åt dem som lider
av fältsjuka.
1565
Odling

Utdrag ur ett brev angående jättegröe eller kassevie (Poa aquatica)
och dess plantering m.m.
Hammarsköld, M

Rörande lantbruket i Västmanland - Nr 1533

Sefström, E
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med kärlek, ty de är av lika dyrbart ämne som den har planterat flera sorters kål, brun, blå, grön och
kruskål.
bildade, även om de drar tunga ok.
Kungörelser
1529
Botemedel 1531

Ett beprövat sätt att bota tand- och
ryggvärk samt flera giktaktiga
krämpor
Runnkrantz Paul
1793, jan-febr
ET BEPRÖFWAT SÄTT, AT BOTA
TAND-OCH RYGGWÄRK SAMT FLERE
GIKTAKTIGA KRÄMPOR, UPFUNNIT, OCH
PÅ BEGÄRAN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET TIL ALLMÄNHETENS
NYTTA UPGIFWIT
Jag är inte medicinare eller apotekare, men genom
en lycklig händelse har jag hittat ett medel som
hjälpt 100:de människor från snart sagt obotliga
plågor. Jag nyttjar en elektrisk maskin med glaskula, vilken jag värmer vid elden. Sedan slår jag bokguldet och järnfilspånen i den vanliga glasflaskan.
När jag laddat för en stöt, sätter jag en ståltråd till
kedjan på flaskan och för ändan av ståltråden till
den värkande tanden runt om. Utanpå kinden vid
den sjuka tanden sätts en annan ståltråd, som förs
till den så kallade konduktören och stöten går genom de sjuka delarna. Man gör detta när värken är
som starkast. Även andra värkande kroppsdelar
behandlas på liknande sätt.
1530

Orter

Utdrag ur brev angående väderleken
och vissa växters plantering i
Halland
Sefström, E
1793, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEKEN OCH WISSA WÄXTERS
PLANTERING I HALLAND
Trädgårdarna var 1792 mycket drabbade av mask.
Ingen frukt, men stickelbärsbuskarna klarade sig.
Vissa krusbärsbuskar blev helt kalätna. Jag införskrev från Amsterdam jordmöss (knölvial) men
de kom inte upp. Man bör sätta färska sådana och
inte de torkade och råttätna, som holländarna säljer. Havreroten gav inte mycket, men är smak- lig
och förtjänar att odlas. Gurkor och pumpor mådde
inte väl av den kulna väderleken. Pumpor kan användas till gröt och välling, stuvad som blomkål,
lagad som sparris och insaltad. Rönnen gav ymnigt
med bär, men få begagnade sig av dem. De skulle
kunna användas till röd färg, sylt och medicin. Jag
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Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet till
dem, som med behöriga bevis enligt
grunderna, senare delen av år 1792
inkommit
Patriotiska Sällskapet
1793, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET TIL
DEM, SOM MED BEHÖRIGE BEWIS ENLIGT
GRUNDERNA, SENARE DELEN AF ÅR 1792
INKOMMIT, neml:
För uppodling, plantering, stenhusbyggnad, stenmurar, 15 års tjänst som dräng, 15 års ladugårdspigtjänst och för fin spånad har utdelats belöningar.
1532

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1792 och januari 1793
1533

Hushållning

Anmärkningar rörande lantbruket i
Västmanland
Anonym
1793, mars-april
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE
LANTBRUKET I WESTMANLAND
Ängar förbättras genom dikning och rensning av
buskar, som håller vätan. Man får inte slå för nära
roten och inte låta ängen betas för hårt. Beskrivning av en damm som tar hand om överloppsvattnet vid dikningen. Delning av ängen i mindre
stycken. Det hindrar djuren att trampa för mycket.
Vatten från källor eller ladugården leds till ängen
genom små diken, som länge står med vatten, så att
de blir hårda. Sedan avtappas de och nytt vatten
kan rinna igenom. Hjälper inte vattendämningen
får man plöja och harva och så råg tunt. Lera som
legat 1-2 år påköres om så är möjligt.
Även hagen skall delas i flera små delar. Är det
sankt, skall den dikas. Om man inte släpper djuren
för tidigt på våren eller sent på hösten får man en
god hagmark.
Åkern bör trädas på våren, sedan det torkat upp
något. Helst används trädstock, men är det för
mycket gräsväxt får man ta mullplogen. En åker
skall alltid plöjas i fyrkant. Tät dikning och smala
åkrar om jorden är sur. Torra somrar skall man inte

1794, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
JÄTTEGRÖE ELLER KASSIVIE (POA
AWUATICA) OCH DESS PLANTERING,
M. M
Jag blandade lera, fet bänkjord och ävja till en gröt
med fröna i och gjorde små bollar, som kastades i
på de ställen där jag ville plantera dem. Planteringsstället står under större delen av året under
vatten. Sår man bara frön förs de bort av vinden.
1566
Belöningar

Utdelade hedersbelöningar m.m. av
Kungl. Patriotiska Sällskapet

MEDICINEN, AF JOHN GRIEVE, M.D.;
TAGNE UTUR EDIMBURGSKA
TRANSACTIONERNA 1788, OCH
DÄRIFRÅN ÖFWERSATTE I JOURNAL DE
PHYSIQUE 1789, V. 35, F. 442, HWARAF
DETTA UTDRAG ÄR GJORDT.
Receptet har meddelats av en rysk herre, som varit
hos tatarerna för att med hjälp av detta vin, Koumifs, få hälsa och kraft.
Man jäser stomjölk under ett par dygn och detta
vin hjälper vid alla nervösa sjukdomar. Patientens
ådror fylls med blod utan att man känner mattighet. De blir otroligt muntra och livaktiga utan att
känna av några symptom, som åtföljer missbruk av
andra jästa drycker.
Då här i landet är brist på stomjölk, kan man
göra försök att använda komjölk.

Patriotiska Sällskapet
1794, jan-febr
UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR M M AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodling, stenhusbyggnad och stenmurar, 1570
Väder
trädplantering, för 15-årig berömlig tjänst i lant- Anteckningar angående årsväxten i
bruket, för 15-årig pigtjänst. Även 10 års tjänst beäldre tider
lönades och för spånad. Brandstod utbetalades.
Hülphers, Abraham
1567
Väder 1794, mars-april
Anmärkningar angående väderleken ANTECKNINGAR ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN M.M. I ÄLDRE TIDER.
för december 1793 och januari 1794 Abr. Hülphers Abr:son har till Patriotiska Sällskapet överlämnat tre gamla almanackor med anteck1568
Redskap ningar om väderlek, årsväxt, sädespris m.m. De är
Tröskmaskin
från åren 1650-1712 och förda av tre präster.
Döbeln, G C von
Anders Daniel i Rättvik, Nic. Nic. Krok, född i
Ryttern och präst i Rättvik samt Reuterhusius, son
1794, mars-april
till den förre och i 32 år kyrkoherde i Ryttern utanTRÖSK-MACHINE.
Den första tröskmaskinen för all slags säd tillver- för Västerås.
kades i Skottland av Sir Andrews Muckle, en för1571
Odling
ståndig mechanicus från Östra Lothian.
Herr Samuel Bagge på Aspnäs har utvecklat en Brevväxling i frågan: Om åkerjortröskmaskin, som också skall driva en rensnings- den måste ligga i träda ett helt år
maskin, en hackelsekista och en gröpningsmaskin. Fiske, J
Största kraftuttag skulle fås om man kan använda
1794, mars-april
vattenkraft.
En mycket vacker ritning och beskrivning finns. BREFWÄXLING I ANLEDNING AF DEN
FRÅGAN: HURUWIDA DET ÄR
1569
Matberedning NÖDWÄNDIGT AT ÅKERJORDEN ET HELT
ÅR LIGGER I TRÄDE, ELLER OM ICKE DEN
Beskrivning på ett sätt att göra vin
OM WÅREN KAN BESÅS MED NÅGON
av stomjölk som tatarerna gör, dess
NYTTIG WÄXT?
J. Fiske i Shimpling ger svar till herr Mason angånytta i medicinen
ende dennes åsikt att jorden måste ligga i träda.
Grieve, Johan
Med en mängd exempel bevisar Fiske att så inte är
1794, mars-april
fallet. Han förespråkar också, att man skall använBESKRIFNING PÅ ET SÄTT AT GÖRA EN
da såningsmaskin. Exemplen är från England.
HELSOSAM DRYCK ELLER UTRIKES SÅ
KALLAT WIN AF STOMJÖLK, SOM
1572
Arbetsmetod
TATARERNA KALLA KOUMIFS MED
ANMÄRKNINGAR ÖFWER DESS NYTTA I
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cider
Patriotiska Sällskapet
1792, nov-dec
UTDRAG AF BREF TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, IFRÅN HERR
PROBSTEN N.COLLIN, DAT. PHILADELPHIA D. 10 JAN. 1792. ANGÅENDE
FRUKTTRÄNS PLANTERING OCH CIDER.
Vatten, malt, rågmjöl, kvistar av svart vinbär, dill,
krusmynta, salvia, citronmeliss och färsk jäst. Låt
stå i tre dygn. Drickes inom åtta dagar.
Äppelträd kan planteras till en höjd av Västmanland. Även steniga backar kan planteras. Ett träd
ger goda år två á tre tunnor cider.
1526

Orter
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Tröskmaskin - Nr 1568

Brev angående väderlek och årsväxt
Anonym
1792, nov-dec
BREF ANGÅENDE WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT M.M.
Öland. Inget särskilt har tilldragit sig i år.
Åbo. Dålig rågskörd.
1527

Väder

Angående väderleken för oktober
och november 1792
1528

Hushållning

Avhandling om den i Värmland brukliga cirkulationen mellan åker och
vall samt några förslag till förbättring till jämvikten mellan bo- skapsskötsel och åkerbruket
Anonym
1793, jan-febr
AFHANDLING OM DEN I WERMLAND
BRUKELIGA CIRCULATIONEN EMELLAN
ÅKER OCH WALL, JÄMTE NÅGRE
FÖRSLAG TIL DESS FÖRBÄTTRING OCH
TILL JÄMNWIGTENS BEFORDRAN
EMELLAN BOSKAPSSKÖTSELN OCH
ÅKERBRUKET
I min föregående avhandling har jag föreslagit att
den åker som till vall blir anslagen, borde nästa år
efter gödning och rågsäde besås med korn. Man
kan anmärka att det vore en onödig kostnad och arbete, då väl gödd åker efter rågsäde ger god höskörd. Mot detta försvarar jag mig, för det första,
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att man får mindre goda växter, om allt skall sköta
sig själv. Man bör dock samla dessa frö till annan
nytta, som sörpor till djuren o.dyl. Här i Värmland
trivs inte vare sig luzern eller utländskt klöverfrö.
Vit- och rödväppling trivs bara under 3 år.
På ler- och sandjord trivs knylhavre, ängskavle,
rörflen, ängkampe, täkttåtel, slåttergröe och vial, i
Värmland kallat gubbtänder.
På lerjord trivs ängsvingel, tran- och musärter
och långlosta.
På sand, torr och lös jord trivs hundexing, pipven, bergrör, vårbrodd, kärringtänder, mjölkgräs
och råmjölkgräs.
På vattensjuka ängar och sumpig jord trivs jättegröe, svingel, mannagräs, grenrör och bladvass.
På upphöjda ler- och sandkullar trivs inga telningar av vanlig asp.
Nära väggar och uthus trivs nässlor och gråbo.
De växter som växer hemmavid, låter man barn
och åldringar plocka fröhusen av. De som växer på
vallen har slagits med lie och bundits som vanlig
säd. Innan de varit fullt torra har de försiktigt förts
till logen och torkats och sedan uttröskats på vanligt vis. Fröna sås och nedharvas med en lätt harv
och vältas. Mera möda och tidspillan har jag inte
haft med detta fröet. Man förlorar inte skörden av
korn och man slipper ogräset, som kommer efter
rågsädet. Flera andra växter beskrivs i professor
Kalms och andra berömda örtkännares skrifter.
Min avhandling syftar till att nå jämnvikt mellan
åkerbruk, slåtter- och boskapsskötsel. Dessa följs
åt och blir en av dem eftersatt återverkar det på de
andra. Yppighet hos de förnäma, dryckenskap hos
allmogen utarmar hela vår nation. Ungdomen
måste uppmuntras att studera naturämnen. Flera
goda råd angående näringarnas uppmuntran ges.
I ett bihang beskriver han sina torpares levnadsvillkor samt drängars och pigors arbete. Han
betalar dem som brukligt är i trakten, men något
mindre än en del av mina grannar. Jag är aldrig
orolig att mista dem. De får god och tarvlig kost
utan att de får vräka i sig rent havrebröd. De bor i
en varm och snygg stuga och har ett särskilt rum
för sina saker. De får själva bestämma sina vilostunder och jag skonar dem för arbete utomhus vid
svår väderlek. Blir de sjuka sköts de väl. Jag bannar dem sällan och slår dem aldrig, men uppmuntrar och berömmer och delar ut små gåvor. Jag har
ingen gårdsfogde, utan går varje dag ut och beser
arbetet. Torparna har inga dagsverken utan råder
sig själva.
Människans röst och vår religion fordra av oss
att göra deras bördor drägliga och bemöta dem
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1519

Odling

Avhandling om den i Värmland brukade cirkulationen mellan åker och
vall, boskapskötsel och åkerbruk
Anonym
1792, sept-okt
OM DEN I WERMELAND BRUKELIGA
CIRCULATION EMELLAN ÅKER OCH
WALL, JÄMTE NÅGRE FÖRSLAG TIL DESS
FÖRBÄTTRING OCH TIL JÄMWIGTENS
BEFORDRAN EMELLAN BOSKAPSSKÖTSELN OCH ÅKERBRUKET.
Redan i början av 1750-talet Startade Carl G. Löwenhjelm på Apertin och Lockne cirkulationsjordbruk.
Han delade all åker och ängsjord i tio lika stora
delar. En del i träde, en i höstsäde av råg och vete,
tre i vall, en till beteshage, fyra i vårsäde med havre och ärter.
Invändningar mot detta odlingssätt: Till så
många indelningar fordras större mängd gärdesgårdar än på skoglösa orter kan anskaffas. All jord
är ej lämplig till cirkulation. På små jordbruk har
man ej råd att lägga åkerjord i vall. Hemmanens inägor har inte blivit storskiftade överallt. Åkern
nyttjad till vall skulle göra jorden mindre lucker
och avkastningen minska, då vallarna taga upp
mesta gödseln. Att för mycket havre odlas på bekostnad av råg och vete.
En lång och detaljerad beskrivning hur man på
bästa sätt kan genomföra cirkulationsjordbruk.
1520

Odling

Om ängars vård från vanskötsel
Anonym
1792, sept-okt
OM ÄNGARS WÅRD FRÅN WANSKÖTSEL.
En allmän sanning att ängen är åkerbrukets rätta
fond som måste vårdas. Det som påskyndar vanvård är betning höst och vår. På fäbodarna tar man
hem djuren över natten och tar vara på gödseln.
Den torkas och körs hem på vintern ofta ett par mil.
1521

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1792
1522

Odling

1792, nov-dec
OM DEN I WERMELAND BRUKELIGA
CIRCULATIONEN EMELLAN ÅKER OCH
WALL, JÄMTE NÅGRE FÖRSLAG TIL DESS
FÖRBÄTTRING OCH TIL JÄMWIGTENS
BEFORDRAN EMELLAN BOSKAPSSKÖTSELN OCH ÅKERBRUKET.
FORTSÄTTNING.
Om cirkulationens förmodade nytta och förmån:
Ansenlig förökning av gödsel. Större fruktbarhet
och ymnigare äring både av säd och gräs. Nytta för
boskapens skötsel. Bästa och säkraste sättet att
bringa en gammal eller utmagrad åker åter uti gott
och fruktbärande stånd.
Besparing vinnes sedermera av dräng- och ökedagsverken emot de andra åkerbrukningssätten.
Allt skadligt ogräs kan ur åkern bortröjas. Ett lättare och bekvämare sätt att plöja och bruka jorden.
Även Johan Christjernin Danielsons artikel i
Carlesons Hushålls-Lexikon, Herr Tham till Dagsnäs införd i Kungl. Patriotiska Sällskapets Handlingar 1784 och baron Jan Brauner utgiven hos
Lars Salvius 1765 redovisas.
1523

Växter

Försök med mossors färg på sidentyg
Anonym
1792, nov-dec
FÖRSÖK MED MOSSORS FÄRG, PÅ
SIDENTYG.
Åtskilliga recept på färgning av siden.
1524

Matberedning

Att brygga dumbier
Anonym
1792, nov-dec
AT BRYGGA DUMBIER
Vatten kokas och hälls på och arbetas med malt
och rågmjöl. Sedan man silat blandningen genom
halm i en tunna lägges bultade kvistar av svarta
vinbär, dill, krusmynta, salvia och citronmeliss.
När det svalnat lägges jästen i. Sprundet slås hårt i
och man smetar på askdeg. Tunnan förvaras i källaren i tre dygn. Svårligen får man en så vederkvickande dryck till mindre kostnad. Uppdrickes
inom 8 dagar.
1525
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Anonym
1794, mars-april
AT BRONZERA KOPPAR OCH MESSING,
KALLT.
Att bronzera skådepenningar av koppar genom
kokning är en besvärlig metod som ofta misslyckas.
Kall bronzering är inte heller utan besvär men
görs med en blandning av brunrot, rödkrita och
umbra, som kokas i vitriolsyra.
Kopparn blir vacker om den strykes med salmiak.
1573

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1794
1574

Odling

Tankar om svedjande, hushållning
med skog och betesmarker

Tre skäl att svedja: att få säd, att få bete och ett lönande röjningsarbete. Ofta blir skörden liten och
det blir svårigheter att få den till gården.
Om man istället gjorde betesmarken nära gården till åker skulle man vinna mer. Svedjegrödan
är orsaken till den missväxt, man ofta klagar över.
Regnet körs undan av svedjeröken.
Där gräsfrö kan blåsa till svedjet kan det bli bra
äng, men ofta tar mossa och andra växter över och
fördärvar det hela. Boskapen trampar ned den lösa
askan och drar upp de späda gräsplantorna. Man
söker att undvika dessa problem genom att instänga betesmarken några år, men på svag jord
misslyckas det, då lingon och ljung genast tar över.
Om man istället kvistade och rensade i skogen,
skulle man ha det finaste bete. Kvistarna skall ligga på marken och rötar snart bort ljungen och ger
dessutom gödsel. Lövträd skall sparas för lövtäktens skull. En del anser lövskog som oduglig, vilket är helt fel. Det kan synas arbetsamt att sköta
skogen, men ger på lång sikt stor vinst. Om skogen
röjdes, skulle man slippa stängsla alla hagar utan
nöja sig med stängsel runt ägorna. Hela byalag
kunde nyttja gemensamt bete.

Anonym
1794, maj-juni
1575
Odling
TANKAR OM SWEDJANDE, HUSHÅLLNING
Anmärkning om svedjebruket
MED SKOG OCH BETESMARK
Carpelan, S W
1794, maj-juni
ANMÄRKNING OM SWEDJANDE, SAMT
HUSHÅLLNING MED SKOG OCH
BETESMARK
I Sverige ser man överallt de bedrövligaste fält,
där varken skog eller gräs växer. Svedjandet sker
av misstag och okunnighet. I Savolax är metoden
en annan. Finns stor skog på området, hackas
stammen och blir stående tills alla barr fallit av.
Den får ligga tills den vid midsommartiden antändes. Året efter sås marken. Efter 15-20 år svedjas
på nytt. Det gäller att få elden att hastigt bränna
Klicka – Bilden visas i eget fönster
upp ris och dylikt. Brinner det för länge bildas
Flytta det åt sidan för att läsa texten
glas i marken, som håller kvar solstrålarna och
för- bränner rötterna. Svedjandet är bäst på stenfri
mark. Att svedjande skulle bortköra regn är inte
bevisat. Inte heller är bevisat att missväxt är större
på svedjade åkrar. Timmerskog skall inte fällas
till svedje, om man har avsättning för skogen på
annat sätt.

Matberedning

Avhandling om den i Värmland bruBrev från N.Collin, Philadelphia ankade cirkulationen mellan åker och
gående fruktträds plantering och
vall, boskapsskötsel och åkerbruk
Anonym

Att bronsera koppar och mässing
kallt

1576

Tröskmaskin -del av ritning
Nr 1568

Odling

Brevväxling i anledning av frågan:
Huruvida det är nödvändigt att jorden ligger i träde
143

Legrand, R
1794, maj-juni
BREFWÄXLING I ANLEDNING AF DEN
FRÅGAN: HURUWIDA DET ÄR NÖDWÄNDIGT AT ÅKERJORDEN ET HELT ÅR
LIGGER I TRÄDE, ELLER OM ICKE DEN
OM WÅREN KAN BESÅS MED NÅGON
NYTTIG WÄXT?
Brev av Legrand. Han svarar herr Fiske. Han menar att ingenting uppmuntrar som vinst och att arrendatorerna suckar om räntorna blir för stora.
Förslag till odlingsföljd. Han tycker illa om ordet
träde, då det i själva verket inte alls är någon vila
för jorden.
Brev av W Masson till herr Fiske. Han anser att
Fiskes exempel inte hör till frågan.
Brev av Herr Smythies. Han menar att det inte
kan finnas ett system som passar överallt och i
evinnerlig tid. Han förordar inte andra grödor, som
rovor och kål istället för träde. Det går åt mängder
av gödsel till dessa odlingar. Han förordar drillplog.
Brev av W Hall till herr Fiske. Fiske anser att
klöver är bättre än träde, vilket hans granne prövat.
Grannen träder dock för korn, vilket är besynnerligt. Fiske är en fiende till allt träde, då han menar
att det endast utdödar ogräs. Samtidigt säger han
att hästhov och kvickrot förmeras genom träde.
Även om jag anser mig hårt bemött av herr Fiske
vill jag hålla mig inom anständighet och hövlighet.
Brev av Isaac King. Jag anser trädet helt onödigt.

1794, maj-juni
UTSATT BELÖNING
10 riksdaler i premium till den som inom ett år insamlat och sålt största kvantiteten och längsta hästtaglet från inhemska hästar.

1577

Förklaring på några uppgifter i Nya
Hushållnings-Journalen för november-december 1793

Väder

Brev angående väderleken
Sefström, E
1794, maj-juni
BREF ANGÅENDE WÄDERLEKEN
Tidig vår med vackra dagar och sällan frost. Redogör för när de olika trädgårdsväxterna planteras.

1580

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1794
1581

Odling

Avhandling om savolaxska kärrbruken eller svedjebruk på våta marker
Bennet, Stephan
1794, juli-aug
AFHANDLING OM SAWOLAXSKA
KÄRRBRUKEN ELLER SWEDJANDET PÅ
WÅTA OCH SIDLÄNTA MARKER
Sedan Sällskapet upptagit min avhandling om svedjande på torra marker fortsätter jag med nöje med
kärrbruken i Savolax. Kärråkrar är urgamla liksom
svedjor på torr mark. Detta odlingssätt kom från
Asien. Beskrivs en mängd kärrodlingar runt om i
Finland.
Beskrivning av växtligheten och jordmånen i
olika skogbeväxta kärr och hur dikning, bränning,
röjning, plöjning, såning och bärgning bör utföras.
I kärren finns ofta järn och svavel.
Det andra slaget kärr är de flacka. Här gäller att
befrämja skogsväxt.
1582

Nyttiga påfund

Törner, Laur. Joh
1794, juli-aug
FÖRKLARING PÅ NÅGRA UPGIFTER, SOM
UTI KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
NYA HUSHÅLLNINGS JOURNAL FÖR NOV.
1578
Belöningar OCH DECEMB. 1793 ÄRO ANFÖRDA, PAG.
290
Utdelade belöningar
Kålmaskar förekommas, om man undersöker planPatriotiska Sällskapet
torna och klämmer sönder rommen, som sitter på
1794, maj-juni
bladens baksidor.
UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR M M AF
Väderkvarnsvingar skall vara som vid taktrumKONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För uppodlingar, planteringar, stenbyggnad, sten- mor, vassa på ena sidan mot vädret. De blåser inte
gärsgårdar, lång och trogen dräng- och pigtjänst sönder vid storm.
Beskrivning av en harv med knivar.
och spånad.
1579

Utsatt belöning

Kungörelser

1511

Kungörelser

Utsatta belöningar

1515

Matberedning

Beskrivning på gott mjöd

Patriotiska Sällskapet
1792, maj-juni
UTSATTE BELÖNINGAR
Belöning på 5 riksdaler till den, som kan bevisa att
han har avdragit eller avpälsat hästhud. Personer
som hittills låtit sig bruka till detta är uteslutna från
belöningen.

Haartman, Fredrica Lovisa
1792, juli-aug
BESKRIFNING PÅ GODT MJÖD AF
FRAMLEDNA PROFESSORSKAN
FREDRICA LOVISA HAARTMAN FÖDD
VON MELL
Källvatten hälls i en väl förtent kopparkittel. På en
sticka utmärks vattnets höjd. Häri lägges självski1512
Belöningar rad honung och mera vatten. Därefter sjudes
blandningen tills lika mycket återstår som var från
Utdelade hedersbelöningar
början. Hälles i ett högt kärl att svalna. Lägg i jäst
Patriotiska Sällskapet
och ställ i sommarvarmt rum. Då det börja fräsa si1792, maj-juni
las genom rent linnekläde i ett ankare, som det vaUTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR
rit vitt vin i eller ett som blivit tvättat med enelag,
För uppodling, plantering, stenmurning och 15- för att få bort träsmaken. Lägg i skalet av 4 citroårig drängtjänst och 15-årig ladugårdspigtjänst ner, pomeranskräm, pomeransessens och franskt
samt en brandstod.
brännvin. Omröres ett par dagar och flyttas sedan
till källare, där det lämnas orört 14 dagar. Tappas
1513
Väder på buteljer. Bryggningen skall ske i mars eller
Anmärkningar angående väderleken april.

för april och maj 1792
1514

1516
Husdjur

Om får
Anonym
1792, juli-aug
OM FÅR
Även om tidigare konungar införskrivit tyska fårvaktare och får, är det under frihetstiden som schäferierna har utvecklats. Jonas Alström inrättade
1739 vid Alingsås en Schäferiskola. 1741 utbetalades premier för avelsbaggar av spansk och engelsk art. Särskilda värderingsmän tillsattes, som
belönades vid Hallrättens ullmagasin. Förklaring
till tabellen över inrikes premieull och utbetalda
premier för utländsk ull under åren 1751-1790.
Ullen blir lika fin om djuren föds inomhus som
utomhus. Tackorna paras i oktober, tredje hösten
de lever. En bagge till 20 tackor. Låter man naturen
ha sin gång föds lammen vid jultid. Salt genererar
väl inte ullväxten men väl matlusten. Saltet botar
också sjukdomar som levermask, vattensot och
gallsjuka. Mos av enbär är också nyttigt.
Innan klippningen tvättas fåren i ett kar med lut
och något urin. I Sverige blandar man gärna raserna. De sämskade skinnen av svenska och tyska får
är de starkaste. Om man inte kan avyttra hö, är det
förmånligt att hålla får.
Alströmer skaffade år 1742 angoragetter, som
ger kamelhår. Avkastningen blev ringa och de var
svårskötta.

Arbetsmetod

Att stöpa ljus av grankåda och talg
Hjelmberg, Mag. Pet.
1792, juli-aug
AT STÖPA LJUS AF GRANKÅDA OCH
TALG
På våren hugges 3-4 skåror i grenarna och där samlas kådan. Kokas med vatten och silas genom linnekläde. Kådan kramas till små bollar och
stöpningen går till som vanligt. Vekarna skall vara
doppade i talg eller brännvin, då brinner de klarare.
Kådan blandas med smält talg. Ljusen kunna brukas i så väl bättre som sämre hus.
1517

Kungörelser

Utsatt fråga mot belöning
Patriotiska Sällskapet
1792, juli-aug
UTSATT FRÅGA MOT BELÖNING
Fråga: Vilka är de rätta och gällande grunder, som
vid inrättningen av cirkulationsbruk bör iakttagas?
Två svar har inkommit, men inte ansetts fullständiga. Frågan utsätts på nytt.
1518

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1792

Patriotiska Sällskapet
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
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Stengrip - Nr 1582

Lars Törnstrand, Kalmar. Tankar om salpetertillverkningen i Sverige. Den fungerar inte tillfredsställande.
När man nu upptäckt gödselns absoluta nödvändighet för ett gott jordbruk måste man vårda den.
Genom att bygga täta golv i ladugårdar och stall
och samla upp urinen i rännor, som för till uppsamlingskärl, kan man ta till vara och utöka gödseln.
Om man strör halm och hackade kvistar under djuren går det lätt att skyffla ut gödseln till gödselstacken.
Den jord tillhörande kronan, som tidigare tillvaratagits under ladugårdarna och använts i salpetertillverkningen har ofta varit av dålig kvalitet. Nu är
man mer benägen att se till kvaliteten än till kvantiteten och det lönar sig inte med det gamla tillverkningssättet. Dessutom har man numera brist
på skog. En sjudaredrängs lön är uträknad och befinns vara mycket under en vanlig dränglön.
Istället för att ta jorden under ladugården skulle
man samla urinen i särskilda lador och där fukta
jorden. Veden skulle läggas i lager.
Det är viktigt att inom landet tillverka tillräckligt med krut och att inte tillverkningen koncentreras på några få ställen. Dessa skulle i krig kunna
intas av fienden. Gustaf III beviljade 1783 varje
landsort ett visst kvantum.
1585

Nyttiga påfund

Stenbjörn är en vält av trä och bär över sig en 2
hjuls kärrbotten. Stenen vältes på kärran. Används
vid transport av även andra tunga saker.
Stengripen är som en sax med dubbla klor. Används när stenar hämtas upp ur vattnet.
Sädestorkaren beskrivs.
I drängstugan har jag en kakelugn, vars andra
rökgång leds genom ett skåp, där säden torkas.
Under rötmånaden strös halm över gödselbrunnen och vattnas. Trampas hårt och hålls fuktigt.
Blir utmärkt gödsel av halmen.
1583
Väder

Beskrivning på vit rysk tvål

1584

BREF ANGÅENDE ET SLAGS
PLUMAGE-KÅL.
E. Sefström från Halmstad sänder ett paket med
frön av plumagekål (Brassica angufto apii folio),
som han inte tror är brukligt i Stockholm. Den har
gula kanter och är både till utseende och smak vida
behagligare än blåkålen.
Han anhåller att Patriotiska Sällskapet låter utdela fröna; till tjänst för fruar i hushållen och trädgårdsmästare.

Holmberg, Michael
1794, sept-okt
BESKRIFNING PÅ HWIT RYSK TWÅL.
Tvålen kokas helst i kopparkittlar, som är mest
bränslebesparande. Man använder fårtalg, aska av
lövträd, kalk och salt, som erhålls efter försäljning
av fisk.
Försök görs att använda oxtalg.
1586

Växter

angående en slags plumagekål
Anmärkningar angående väderleken Brev
Sefström, E
för juni och juli 1794
1794, sept-okt
Ekonomi

Välmenta tankar om salpetersjuderiets förenande med lantbruket

En förbättrad och flyttbar tröskmaskin - Nr 1644
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Cronstrand, Lars
1794, sept-okt
WÄLMENTE TANKAR OM SALTPETERSIUDERIETS FÖRENANDE MED LANDTBRUKET TIL BÅDAS BÄTTER TREFNAD
OCH FÖRKOFRAN
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1587

Orter

Utdrag ur ett brev angående väderlek och årsväxt på Öland
Anonym
1794, sept-okt
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M.M. PÅ
ÖLAND.
Öland. En präst har sedan 1771 gjort anteckningar
om väderleken och upptäckt att vädret inte upprepas vart 19:de år som påstås, utan är variabelt.
I juni och juli var svår torka, så man fruktade att
grödan skulle försmäkta. Gud uppehöll henne till
förundran, men en del svåra skogsbränder uppstod. Bina svärmade mer än vanligt, men efter torkan blev resultatet dåligt.
Åbo. Behaglig vår, men kalla nätter och kallt
regn och senare torka har gjort att man knappt fått
utsädet igen på sina håll. Höskörden blev 1/3 av
den vanliga.
1588

Väder

Uggla C H
1794, nov-dec
FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER
HÅRDWALLS ÄNG. FORTSÄTTNING.
C.H.Uggla Stora Djula i Södermanland lämnar här
sin utlovade berättelse angående förbättrad hårdvall.

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Ett stort antal personer har fått belöningar: skådepenningar, hattband av silver och skedar för uppodling, trädplantering, biskötsel och lång och
trogen tjänst.

1591

Anmärkning angående väderleken
för december 1795 och januari 1796

Orter

Brev angående årsväxt och varupriser
Anonym
1794, nov-dec
BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN OCH
WARUPRISER.
E.S. i Halland tackar för frö som dock inte grodde.
Rödklövern artade sig bättre. Årsväxten var inte
den svagaste, men heller inte den bästa. Kornet
blev inte helt moget. Han saknar sädesmagasin då
priserna stiger, särskilt på utlänsk spannmål.
Smörpriset har gått upp.

Anmärkningar angående väderleken 1592
Väder
för augusti och september 1794
Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1794
1589

Odling

Brevväxling i frågan: Om åkerjorden måste ligga i träda ett helt år
Belcher, W
1794, nov-dec
BREFWÄXLING I ANLEDNING AF DEN
FRÅGAN: HURUWIDA DET ÄR NÖDWÄNDIGT ATT ÅKERJORDEN ET HELT
ÅR LIGGER I TRÄDE, ELLER OM ICKE
DEN OM WÅREN KAN BESÅS MED NÅGON
NYTTIG WÄXT?
Fortsättning på brevväxling angående träda på
sommaren. Denna brevskrivare avvisar bestämt att
sommarträda skulle ha någon gynnsam effekt. Han
förespråkar att man odlar bönor för att tillföra jorden kalk. Han vänder sig mot dem som tror att jorden tar upp nyttiga ämnen ur luften och menar att
man med plöjningen utarmar och uttorkar jorden.
Försöken har utförts i England och tidigare brev
var redovisade i maj-juni Journalen detta år.
1590

Odling

Försök till förbättrande av mager
hårdvallsäng
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1593

Ekonomi

Om upphjälpande av våra insjöfiskerier
Gyllenpalm, J U
1795, jan-febr
OM UPHJELPANDE AF WÅRE
INSJÖ-FISKERIER
Liksom man inte fångar eller jagar djur under den
tid ungarna är små, borde samma gälla för fisken.
Inget fiske under lektiden. Fiskevattensägarna
skulle samlas helst vid domstolen och bestämma
vilken fisk som skulle fredas det året. Jag har undantagit gäddan, som är en rovfisk och gott kan fiskas varje år. Vinternotar borde förbjudas, då där
ofta fastnar småfisk, som inte tål att tas upp i kylan
för att sedan slängas tillbaka igen.
Vid 1766 års Riksdag, där jag var ledamot av
fiskerideputationen, vann dessa förslag gillande,
men som så mycket annat, kom de aldrig att verkställas. Maskornas storlek i noten skulle ökas för
att småfisken skall slinka igenom. Det går utmärkt
att förflytta fisk från en sjö till en annan.
1594

Nyttiga påfund

1643

1644

Väder

Redskap

Om en förbättrad och flyttbar tröskmaskin

kaps och dragonhästars uppfödande. Då ägaren
befann sig på 18 mils avstånd och inte själv kunde
hävda egendomen uppläts åkern som förr till bönderna. Dock inrättades en del dagsverkstorp och
röjningar för att uppta en ny stamgård.
En gammal bod nyttjades under sommaren till
boningsrum och ett nytt stall byggdes. Där hölls
rustningshästen och några får, för att samla gödseln. Det blev inte mycket gödsel, helt otillräckligt
för åkern och den tillämnade kryddträdgården.
Till gården hörde sankmarker och kärr. Efter utdikning visade det sig att kärrjorden var 3 alnar
djup. Vid försök med avbränningsmetoden visade
jorden sig vara av god kvalitet. Kärrmyllan användes vid anläggande av körsbärsträdgården, med
dåligt resultat. Det tog åtta år innan någon skörd
kunde tas. Bättre trivdes nypon och vinbär och
stickelbär. Trots brist på gödsel frodas nu bärbuskarna och körsbären.
Att det tog så lång tid för kärrjorden att bli fruktsam måste ha berott på den omständigheten att den
sanka ängen med sina halvruttna växtrötter och
blad supit i sig fast luft.
Herr Pristleys rön att kärrvatten, som blivit impregnerat med Aer fixus eller fast luft sedermera
gjort kärrjorden otjänlig att föda växter.
Det som gjorde jorden brukbar var, att den lades
upp i högar och kringskottades så att förruttnelsen
satte igång.

Silfverstråle, G
1796, mars-april
OM EN FÖRBÄTTRAD OCH FLYTTBAR
TRÖSK-MACHINE.
Modeller på engelska och skotska tröskmaskiner
finns. De drivs antingen av vatten eller av kreatur,
som går runt. Nackdelen med dem är att de inte är
flyttbara.
Kapten Brunjan anmodades av sina vänner att
göra en förbättring. Tre svåra motstånd uppstod:
tyngden, hastigheten och en ohugsam styrka.
Med hjälp av ett svänghjul, som trampades av
tre man kunde kapaciteten ökas. Var fjärdedels
timme ombyttes arbetsmomenten, då en del var
tyngre än andra.
Artikelförfattaren Silfverstråhle anser att flera 1647
förbättringar skulle kunna göras.
1645

Redskap

Orter

Brev till Riddaren Ferrner angående
en påbörjad uppdelning

Uggla C H
1796, mars-april
UTDRAG AF ET BREF TIL HERR
Brunijan, M R v
CANCELLIE-RÅDET OCH RIDDAREN
1796, mars-april
FERRNER, ANGÅENDE EN PÅBEGYNT
BESKRIFNING PÅ EN TRÖSK-MACHIN
UPODLING M.M.
SOM TRAMPAS AF TRENNE KARLAR.
C.H.Uggla skriver till Riddaren Ferner och redoBeskrivning av förutnämnda maskin av Brunijan. gör för odlingen på Storängen i Djula i SödermanRitning saknas.
land. Han hade sått med grovkorn från Hälsingland. Höskörden var inte särskilt ymnig och på
1646
Odling grund av franska kriget och stapelstädernas nit att
Uppgift att inrätta krydd- och trädinte släppa ut produktionen blir spannmålspriset
högt. Redan i början av november var det slädföre.
gård utan gödsel
Anonym
1648
Arbetsmetod
1796, mars-april
Om stenporslin
UPGIFT, AT INRÄTTA KRYDD- OCH
Anonym
TRÄGÅRD, UTAN GÖDSEL.
Tillfälliga händelser, som ofta uppstår på landet le- 1796, mars-april
der till oförmodade rön och upptäckter.
OM STEN-PORCELLAINE.
1772 mottogs en lantegendom, som inte bebotts Upptäckten av stenporslin kom till, när en krukmaav ägaren, utan varit upplåten till inventariebos- kare såg att på en sjuk och illa sårad häst, flintpul-

Beskrivning av en tröskmaskin som
trampas av trenne karlar
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I ett stort kar gjutes kokande vatten över pappret
under ständig omrörning tills pappersmassan blir
ren. Den bringas till den nödvändiga fastheten i
Holländaren ( en maskin i papperskvarnar). I små
portioner kokas massan med en tillsats av pottaska. Efter att ha legat i den här lösningen i 12 timmar tages den upp för att till högsta finhet bringas
under den andra cylindern. Pappret blir lika fint,
som det som tillverkas av lumpor.
Skrivet papper fordrar samma hanteringssätt,
men i stället för luten används vitriololja.
Underrättelsen var tryckt på sådant papper från
herr Didots papperskvarn i Essone. Tillredningen
skedde i flera kemisters och kunnige mäns närvaro.
1637

Folkmängd

Jämförelse av folkets ålder på Öland
1775 till 1795
Tabellverket
1796, jan-febr
I ANLEDNING AF TABELL-WERKET
LÄMNAS EN JÄMFÖRELSE PÅ FOLKETS
ÅLDERS TIL- OCH AFTAGANDE I NORRA
MÖKLEBY FÖRSAMLING PÅ ÖLAND,
ÅREN 1775 OCH 1795.
Folkmängden har sjunkit från 690 år 1775 till 668
år 1795. Dock finns fler gifta par det senare året,
och betydligt fler änkor.

dimma. Dessutom har växterna varit angripna av
mask. Fruktträden har givit ringa skörd.
Stormar har gjort sjöfarten skada. Citroner och
pomeranser samt ett slags apelsiner har flutit i land
ifrån förolyckade fartyg. Dessa frukter såldes i
sjötullkammaren. De var dock angripne av saltvattnet och skämda i smaken. Citronerna med sina
hårda skal klarade sig bäst.
1640

Orter

Utdrag ur brev om årsväxt och
väderlek i Finland
Anonym
1796, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I FINLAND.
Höskörden ovanligt god. Säden blev skadad av
frost och ger mindre än förra året.
1641

Berömliga gärningar

Om kamullsspånadsinrättning i
Floda socken

Lundquist, Pehr
1796, jan-febr
OM KAMMULLSSPÅNADSINRÄTTNING
UTI FLODA SOCKEN.
Efter 3 års missväxt har kvinnor och andra mindre
arbetsföra personer bland allmogen saknat nödig
utkomst till livets bärgning.
Materialskrivaren Olof Flodin, har därför skaf1638
Orter
fat arbete med kamullsspånad för att rädda dem
Väderleken år 1795 vid Norra
från tiggarstaven. Det är ju de uslas sista och vanliMöckleby
gaste tillflykt. Enligt spinneriräkenskaperna har
Anonym
utbetalts 300 R:dl i arbetslön.
Flodin har vid lasarettet i Stockholm på egen be1796, jan-febr
kostnad förvärvat bättre insikt i hur han skall gå
WÄDERLEKEN OBSERVERAD ÅR 1795,
sjuka och nödlidande tillhanda. Hans medfödda
WID NORRA MÖKLEBY.
Året började med stark köld och snö. Flyttfåglarna böjelse att med utvärtes skadors botande och med
invärtes enkla medels användande skaffat honom
kom 23 mars. Sommaren torr med dålig växt.
allmänhetens fulla lovord, vilket härmed till väl1639
Orter förtjänt bevis meddelas.
Att de fattiga har haft stor förmån av herr FloOm årsväxt och väderlek i Halland
dins patriotiska nit med spånad och medikamenSefström, E
ters utgivande intygas av Floda, Sköldinge och
1796, jan-febr
Mällösa församlingar.
OM ÅRSWÄXT OCH WÄDERLEK M.M. I
HALLAND.
1642
Belöningar
Spannmålstillgången kan sägas var välsignad och
vacker. Priset sjönk i början men steg åter till 6 Utdelade hedersbelöningar
R:dl tunnan. Smöret dyrt. Höväxten har varit ringa Patriotiska Sällskapet
och höet är dyrt. Trädgårdsväxterna har tagit skada 1796, jan-febr
av den långvariga torkan och svåra blåsväder och

Förslag till läderbesparing för lantmannen

Creutz C G
1795, jan-febr
FÖRSLAG TIL LÄDERBESPARING FÖR
LANDTMANNEN
Då tillgången på läder minskat och priset ökat så
att lantmannen inte kan hålla sina arbetare med
skor, har jag kommit på att göra skor med sulor och
klackar av björk. Mitt tjänstefolk har redan förfärdigat sådana bottnar och sytt fast gammalt ovanläder. Dessa skor är lättare än andra och står mot
väta. Bottnar av annat träslag gör fötterna ömma.
Yxskaft måste också vara av björk. Arbetsfolket
kan på detta sätt bli sina egna skomakare.
Senare har jag funnit att lind överträffar björk.
Träbottnar förtar fotsvett och skavsår, vilket vore
något för armén att tänka på. Vart fotsvetten tar vägen vet jag inte. Om den upptas i träbotten och avdunstar eller om den går till kroppens andra
vätskor som genom avföring avgår. Den fuktighet
som befrämjar gikt försvinner dock. Hade jag inte
under många år använt näversulor, hade jag varit 1597
Nyttiga påfund
död, då mina ben svullnar och värker. Att dricka Beskrivning på en salva för fruktträd
björklaka och bada i björklöv är frätande på gikten.
som flera år bibehåller sig
Björkaska hjälper också vid kylskador.
Drufva, Carl Johan
1595
Matberedning 1795, jan-febr
Bästa sättet att förbättra sädesbränn- BESKRIFNING PÅ EN SALWA FÖR
FRUKT-TRÄD, SOM FLERE ÅR
vin
BIBEHÅLLER SIG
Anonym
En medfödd lust för trädgårdsskötsel har sedan
1795, jan-febr
ungdomen låtit mig göra experiment för att förBÄSTA SÄTTET AT FÖRBÄTTRA
bättra trädgårdsskötseln. 1778 inföll missväxt av
SÄDES-BRÄNNVIN, AF A J K
körsbär, som föranlät mig giva ett säkert medel
Det är känt att sädesbrännvin kan ha en obehaglig mot mask, som var trädens värsta fiende. Men trälukt och smak, som vi kalla finkel. Inga kryddor den är också utsatta för obarmhärtig skärning, vilförtar detta obehag. En sats brännvin med de kost- ket ger dem oläkta sår. Förbjud all skärning, som
baraste kryddor hade blivit vidbränt och var helt inte är absolut nödvändig och använd alltid denna
odugligt. Jag hällde i mjölk och vitriololja och ef- salva på såret. Smält harts på koleld, lägg i vax, lyft
ter 12 timmar frånsilades den ystade mjölken noga bort från elden och tillsätt terpentin, talg och stött
och hälldes på mera vatten och destillerades. Detta svavel. Kokas upp med ett kvarter dubbelt öl.
hade en förträfflig inverkan. När en släkting, som Penslas på såret. Salvan förvaras i en kruka och
har spritfabrik i Stockholm bad om råd att förbätt- värms upp, när den skall användas på nytt. Vanligt
ra brännvinet, kom jag att tänka på detta försök. trädvax smälter i solen och blandningen av lera
Liksom man kan förbättra tevatten med eldkol för- och gödsel är helt fördärvlig. Sköttes träden efter
söktes detta i hushållbrännvinet. Jag fick en otro- min metod skulle landet snart vara självförsörjanligt förbättrad produkt.
de på frukt.
1596

Växter

1598

Byggnation

Trädgårds- och medicinalväxter som Beskrivning på en salpeterlada såfåren ätit eller lämnat orörda
dan som brukas i Österbotten
Sefström, Hagström
1795, jan-febr

158

TRÄDGÅRDS- OCH MEDICINAL-WÄXTER,
SOM FÅREN ÄTIT ELLER LÄMNADT
ORÖRDE
På försök släppte jag några får i min trädgård. Det
stod mig dyrt. Först åt de bara klöver, men sedan
började de smaka på alla slags örter och plantor.
De åt med begärlighet sockerärter, bönor, körsbär
och plommonblad, palsternacka, rödbeta, morot,
kål och johannesört. Mindre begärligt åt de lakris,
rova, solros, blåkål, blomkål, stickelbärsbuskar,
pimpinella och tagetes. De endast smakade på
borstnejlika, syrén, lupin, sockerrötter, malört, endiv, havrerot och spenat. De rörde inte lavendel,
åbrodd, renfana, vitkål, salvia, krusmynta, rättikor,
sparris, timjan, mejram, körvel, vinbär, hallon,
lök, kålrötter, kamomill, koriander, senap, vinruta,
dill, björnbär, hassel, alm, ask, lind, fläder, pumpa,
gurka, humle och persilja. De mådde bra, men blev
inte fetare och de torra ljungbackarna med det fina
gräset var dem fördelaktigare.
Hagström menar i en anmärkning att Sefströms
resultat inte sammanfaller med Linnés.

Holmberg, Mich
1795, jan-febr

147

BESKRIFNING PÅ EN SALTPETTER-LADA
SÅDAN SOM BRUKAS I ÖSTERBOTTEN
Beskrivning av huset med tak. Golvet ligger en 1/2
aln ovan marken och är av flattäljda stockar. Jorden skall kunna skyfflas om flera gånger om året.
Kokningen sker på sommaren och under vintern
gödes jorden endast av urin. Rännor från ladugården beskrivs och ett ämbar finns där gårds- folket
offrar åt ladorna. Det måste skyddas från frost. Huset byggs nära vatten och på en plats där kokning
kan ske. Två stora kar behövs, ett att samla luten i
och ett att laka ur jorden.

pigtjänst, spånad, en bonde som efter eldsvåda på
ett föredömligt sätt byggt ny gård och anlagt sädeströsk, kvarn, linberedningsverk, granrishack och
ett slipverk, allt drivet med vattenkraft.

1599

Printzsköld, Eric Roland
1795, mars-april
OWÄLDIGT YTTRANDE, ANGÅENDE
GRUNDERNE FÖR STORSKIFTS DELNINGAR, SÅ I ALLMÄNHET, SOM I
SYNNERHET FÖR WÄSTERBOTTEN,
GRUNDAT PÅ ÄLDRE OCH SENARE
FÖRFATTNINGAR, MED BIFOGADE
BEWIS, AT INNEHAFWANDE EGENDOM, TIL DES MYCKENHET OCH
GODHET, ENDAST BÖR TJENA TIL
RÄTTESNÖRE OCH SÅLEDES FÖLJAS.
Eric Roland Printzsköld, Katrineholm redogör för
de problem och orättvisor som uppstod vid skiftesdelningar beroende på att man hade olika utgångspunkter på olika orter. Han tar fram Kungl. Brev
och andra handlingar, som ligger till grund för delningar, ända från 1300-talet.

Arbetsmetod

Kattunstryckeri utanför Amsterdam
Anonym
1795, jan-febr
CATTUNS TRYCKERIET HET KLAVERBLADT UTANFÖR AMSTERDAM,
TILHÖRANDE M:ME DINEUVILLE
Kattunen kommer vit från Ostindien och trycks i
rött, blått och brunt. Där finns två tryckerier, det
lilla kan bara trycka blått och vitt. Tyget stampas
med vatten i en kvarn, sköljes och tvättas, torkas
och manglas. Vid tryckningen breds tyget på ett
bord. Tryckaren doppar sin i ugn uppvärmda ram i
en blandning av harts, vax och talg och trycker på
tyget. Åter tvättat, blekes och vätes tyget. När färgen är tillredd tas den på med en vals.
1600

Arbetsmetod

Om limsjuderiet i England
Anonym
1795, jan-febr
OM LIM-SJUDERIET I ENGLAND
Råa och färska hudar och annan bråte som kan innehålla lim samlas och stoppas i gropar, som är
klädda med tegel. Tvättas och torkas och kokas i
en kopparpanna. Skärs i bitar och staplas på varandra.
1601

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungliga
Patriotiska Sällskapet

1602

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1794 och januari 1795
1603

Ekonomi

Oväldigt yttrande angående storskiftesdelningar i Västerbotten

1604

Växter

Kvickrots nytta
Sefström, E
1795, mars-april
QWICKROTS NYTTA.
Qwek eller kvickrot, Triticum Repens är ett besvärligt ogräs i trädgårdar och sädesåkrar, men kan
vara nyttig på sitt rätta ställe. Att mala rötterna till
nödbröd är inte tillrådligt, då det går åt för mycket
kraft och är en långsam beredning.
Kvickroten ger däremot ett gott foder och är
lämplig om man vill ge ett sankt ställe fasthet.
Tvättad och sönderstött och kokt ger den en hälsosam och blodrenande dekokt.

Patriotiska Sällskapet
1795, jan-febr
1605
Ekonomi
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR M M AV
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Memorial angående slöjdinrättningFör odling, trädplantering, biskötsel, stenhusbygarnas nödvändighet på landsbygden
gnad, stenmurar, för lång och trogen dräng- och

och om brännvinsbränning
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svartgrå aska. Finns i löv- och granblandade kärr
omgivna av lövträd och granskog.
I Frankrike men även på sina håll i Sveriges inland finns en kärrjord, som innehåller små förmultnade havssnäckor. Dessa kärr har uppkommit, där tidigare var havsvikar och innehåller
1633
Eld kalk-, krit- och märgeljord. Slår man några droppar skedvatten eller vitriol spiritus på den jäser den
Memorial till Kungl. Vetenskapsoch stinker starkt. Denna mylla anses för den börakademien i föregående ämne
digaste.
Andersson Benct
Kärrmylla tillkommen av björnmossa och barr
1796, jan-febr
är väl inte så bördig, men kan blandas med sönderMEMORIAL TIL KONGL.
hugget granris och lerjord. Den bör dock ligga ett
WETENSKAPS-ACADEMIEN I
par år, och är då tjänlig särskilt på sandjord.
FÖREGÅENDE ÄMNE.
Bördig kärrjord kan efter avbränning ge en rödYttrande om herr von Akens försök med eldsläck- aktig aska, som innehåller järnockra. Flera försök
ningsmedel. Det är hans svåger Bengt Qvist An- har gjorts och alla visar på att järnet inte skadar
dersson, som bekänner att han inte vet någon växtligheten.
sammansättning av ämnen, som överträffar von
Akens. Han vågar framföra den åsikten, trots att 1635
Matberedning
han är släkt och vän till von Aken. Han varnar för Underrättelse om potatisknopparna
koksalt, som i evärdliga tider kommer att fukta de
hus, som blivit släckta därmed. Även ett överflöd som kunna insyltas och nyttjas som
oliver
av vatten kan skada.
Sedan redovisar han en mängd försök, som Anonym
gjorts med läderbitar, för att se vad de olika bland- 1796, jan-febr
ningarna har för effekt på lädret. Detta var viktigt, UNDERRÄTTELSE OCH BESKRIFNING
då sprutslangarna var gjorda av läder. Vid vissa HURU POTATOES FRÖKNOPPAR KUNNA
blandningar upplöstes lädret helt och hållet och vid INSYLTAS OCH NYTTJAS SOM OLIVER
flera andra tillfällen krympte det kraftigt.
Potatisens fröknoppar skall tas medan de ännu är
hårda. De läggs i stark saltlake i två dygn. Sedan
1634
Odling kokas de i vin- eller annan god ättika tills de blivit
Rön om kärrjord, dess olika beskaf- halvt genomskinliga. I lagen kokas nu kryddor.
Kryddpeppar, nejlikor och även muskot kan anfenhet samt skada och nytta
vändas. Lagen och fröknopparna förvaras i en
Anonym
glasburk. Dessa oliver är sundare och smakligare
1796, jan-febr
än gurkor. Istället för saltlake har med fördel anRÖN OCH ANMÄRKNINGAR OM KÄRRvänts bomolja.
JORD, DES OLIKA BESKAFFENHET, SAMT
SKADA ELLER NYTTA I JORDBRUKET.
1636
Arbetsmetod
Ingenting är allmännare, än att lantbrukare drygar
Brev
om
en
ny
uppfinning
att
av
ut gödseln med kärrjord. Detta kan dock göra mera
skada än nytta, då all kärrjord inte är till gagn. Det tryckt och skrivet papper kunna uttatycks nödvändigt att lära jordbrukarna de säkra ga svärtan
och tydliga tecknen på god och duglig kärrjord.
Anonym
Vid kusterna påträffas ofta gölar och små kärr,
som är skapade av sjö- och havsväxter. Denna jord 1796, jan-febr
BREF OM EN NY UPFINNING AT AF
är oduglig då den innehåller salt.
I alkärr påträffas ofta en svartmyllig jord, som TRYCKT ELLER SKRIFWIT PAPPER
om man eldar den efterlämnar en rödaktig aska. UTTAGA SWÄRTAN, SKRIFWET FRÅN
Det är järnvitriol och jorden är inte lämplig till PARIS D. JULII 1795.
I Tyskland sysslade man mycket med pappersåterjordförbättring.
Bördig kärrmylla är lös och svartgrå. Den brin- vinning. En fransyska Madame Masson utvecklaner utan svavellukt och lämnar en ringa mängd de metoden. Man rengör pappret från klister och
skär bort eventuella färgade avsnitt. Det är också
viktigt att inte använda gulnat papper.
vatten. Sprutorna behöver inte vara så stora, då
ämnets verkan mera beror på en jämn betäckning
mot luften, än en överflödig mängd.
I en bilaga redovisas ett stort antal försök. Det tidigaste från 1644 och de följande från 1700-talet.
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Man trodde också att om händerna beströks
med röd arsenik och alun samt saft av vintergröna
och oxgalla skulle man kunna ta i ett glödande järn
utan skador. Andra har föreslagit kalk, äggvita och
röd lera både i krigskonst och vid gyckleri.
1716 hade Zacharias Greijel gjort försök med en
eldsläckningsmaskin. Han dog strax efter och änkan utbjöd maskinen till tyska rikskonventet för
4000 dukater. Några försök gjordes men inte alla
blev lyckade. Det gick ut på att man körde in en
tunna i eldrummet och där utlöstes en krutladdning, som slungade omkring vattnet.
Det gick ett ryckte att tunnan innehållit ett hemligt pulver. Herr Geoffroi meddelade 1722 att ett
dylikt pulver skulle vara sammansatt av två delar
alkaliskt salt, en del salpeter, en del koksalt och en
halv del svavel. Han menade att då salpetern och
svavlet genom explosion släckt lågan och satt alkali och koksaltet i smältning skulle kolet, som blivit betäckt med det, inte fatta eld. Några kända
försök gjordes ej.
Liknande försök gjordes i Stockholm 1738 och i
Viby i Uppland, men i fria luften, där metoden inte
var lika verkningsfull som i täppta rum.
I Dresden formerades bollar med alun, vitriol,
kalk m.m. Man kunde fylla glaskulor och kasta in i
elden.
I Vetenskapsakademins handlingar 1754 omtalas hur svenskarna under belägringen av Stettin
med nytta försökt, att med vanliga sprutor kasta de
härför beredda eldsläckningsämnena på elden.
Den svåra branden i Stockholm 1753 i december, när Stockholms rådhus brann ned till grunden,
eftersom temperaturen var minus 18 grader och
vattnet frös till is i sprutorna, hade till följd en diskussion om man inte borde använda saltlösningar
vid stark köld.
Intresset för att bereda material så att det inte
blev eldfängt var stort den här tiden. Polhem gjorde lyckade försök med takbräder, som fått ligga i
en solution av alun, vitriol och koksalt.
Prisbelönt blev en herr Glaser i Tyskland, som
strukit ett trähus med en blandning av lera, kalk
och litet rågmjölsklister. Det huset kunde svårligen
antändas. Asksmörja och lut var ett annat im- pregnerande medel. Försök, att bevara halmtak genom
att stryka över lera uppblött i saltvatten och sedan
stryka över med kalk och sur mjölk, gjorde man i
Schlesien.
Faxe i Karlskrona klädde ett hus med stenpapper, troligen tillverkat av puzzuolana, osläckt kalk
och papperslumpor. Att bruka lerblandat vatten i
sprutan föreslås av en anonym förslagsställare och
anses vettigt.
Ett tunt lager av jord i trossbottnarna eller tunna
järnplåtar, vilket dock ställer sig dyrt, har lyckats
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förhindra elden att sprida sig. Även en bland- ning
av sand och släckt kalk har använts.
En person i Sverige, som intresserade sig mycket för eldsläckning, var apotekaren i Örebro Franz
Joachim von Aken. Vid en eldsvåda 1790 i Örebro
använde han med god verkan alun, vitriol och rödfärg. Sådana experiment gjorde han sedan inför
konungen vid Drottningholm i oktober 1791.
Härvid stannar för närvarande vår kunskap uti
eldsläckningskonsten och som vi ser är de flesta
ämnen kända sen länge, men på grund av kostnad
och otillräcklighet ej nyttjade. För att komma vidare måste man känna till vad eld är. Nämligen att
värmen i vissa kroppar upplöser det brännbara ämnet och detta i fria luften förbindes med den befintliga eldsyran till ny värme, som dels genomtränger
och upplöser den brinnande kroppen dels med hetta sprides omkring till andra omliggande.
Vid eldsläckning gäller att undandra elden dess
föda och genom bindande och avledande medel
absorbera den lösa värmen samt att hindra den fria
luften eller eldsluften från kroppen.
Beskrivning av eldsläckningsämnen.
1631

Väder

Anmärkningar angående väderleken
oktober och november 1795
1632

Eld

Handlingar angående de uppgivna
eldsläckningsämnena
Anonym
1796, jan-febr
HANDLINGAR ANGÅENDE DE UPGIFNE
ELDSLÄCKNINGS ÄMNEN.
forts. av artikel 1630.
Man gör klart att inte alla bränder bör släckas med
de ofta dyrbara eldsläckningsmedlen.
1) Man bör kunna komma åt elden snabbt.
2) Man bör ha tillräcklig mängd, så att man inte
förstör medel till ingen nytta. De bör bara användas, då man vet att de gör nytta. Man bör angripa
elden vid dess rot, då lågan strävar uppåt och värmen suger luften uppåt. Särskilt viktig vid blåst, då
elden sprider sig horisontellt.
Största nyttan gör eldsläckningsmedlen vid eldar där oljiga och kådiga kroppar brinner, t.ex.
beck och tjära. Vanligt vatten dunstar snabbt från
en sådan yta. De bör alltså användas av flottan.
3) Vid stark kyla bör användas koksaltsolutioner.
4) Släckning av stora brinnande kolhögar börjar
med tjocka släckningsämnen och fullbordas med

Nordensköld, And. Joh.
1795, mars-april
MEMORIAL ANGÅENDE SLÖJDEINRÄTTNINGARS NÖDWÄNDIGHET PÅ
LANDSBYGDEN, OCH OM BRÄNNWINSBRÄNNINGEN.
Sverige har i 60 år arbetat på att förkovra sig, men
fortfarande ligga dess handaslöjder i sin linda. Arbetsfolket, som behövs under sommarmånaderna
på landet, flyttar till stan och förstör sin hälsa. De
tror sig kunna nå en bättre utkomst där.
Men det som skulle behövas är, att manufakturer grundades på landet i kombination med lantbruk. Då skulle det finnas folk under odlingstiden
och man skulle ha sin trygga utkomst även under
vintern.
Städerna skulle inte utarmas för den skull, då
borgarna jämte sina fabriker i staden även skulle
ha dem spridda på landet.
Jordbrukaren måste ge sina kreatur säd. Om han
istället brände brännvin och sålde skulle inkomsten bli betydligt högre. Dranken skulle ges till
kreaturen.
Den hälsosamma syran i dranken förhindrar rötan i vinterhusen.
1606

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1795

dömen, saknad kunskap. Det finns t.ex. inga böcker på finska om lanthushållning.
Hans råd är kortfattade, men han hoppas att lantmannen skall fråga det vördiga prästerskapet och
andra kunniga jordbrukare, om något förefaller
tvivelaktigt.
Jordmånen i trakten är sand, mo eller kärrjord.
Således är jorden lätt och varm, kall och sur. Den
bör blandas för att få lagom fasthet, kyla och värma, så att syran försvinner.
Gödseln efter kreaturen bör blandas med boss,
rutten halm, lera, torv, kärrjord, granris och myrstackar. All urin på gården kastas på denna stack
och en ränna från stacken till en grop anlägges. Där
samlas allt det feta vattnet från gödselstacken.
Beskrivning hur man bygger en spångödselstack.
Såningstiden rättar sig efter väderleken och inte
efter almanackan. Sädessäcken sänkes i vatten och
får sedan stå över natten. Detta befordrar hastigare
mognad mot hösten. Så aldrig i vått väder. Använd
strid och sprickande säd. Om sådan inte finns, kan
den svaga säden rökas kort innan såningen, vilket
befrämjar växten.
Allmogen sår hellre korn än råg, men rågen är
det kalla klimatets sädeslag, då det tål köld och torka bättre. Rågåkrar kan skadas om snö faller innan
tjälen gått i jorden. Man kan då harva eller plöja för
att lämna kölden fri verkan på jorden.

1607
Orter

Hjälpreda och råd vid jordbrukets
och lanthushållningens förbättring
i Uleåborgs och Kajana län
Carpelan, Johan Fredric
1795, maj-juni
HIELPREDA OCH WÄLMENTA RÅD WID
JORDBRUKETS OCH LANDTHUSHÅLLNINGENS FÖRBÄTTRANDE UTI ULEÅBORGS OCH CAJANA LÄNER,
FÖRFATTAD TIL ALLMOGENS TJENST
AF JOHAN FREDRIC CARPELAN.
Johan Fredric Carpelan har till allmogens tjänst
författat några välmenta råd till lanthushållningens förbättrande i Uleåborg och Kajana län. Han
har under åtta år rest 1300 mil i länen men inte
lyckats övertala lantmännen till en bättre hushållning utan fortfarande kan sägas att jordbruket är i vanmakt.
Orsakerna är enligt Carpelan varken svag
jordart eller kallt klimat, utan snarare oförstånd,
fördomar, förfäders plägseder, bristande före-
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Medelmåttig bondgård
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Stora snödrivor, som lägger sig vid gärdsgårdar,
smälter om man strör kolstybb eller aska, boss eller sand på den.
Tyvärr odlas för litet potatis eller jordpäron.
Jordmånen är lämplig och 4-5 veckor innan sådden
tages potatisen in att gro. Sättpotatisens storlek bör
vara som ett litet hönsägg. Är de mindre kan man
lägga flera tillsammans. Man plöjer upp en fåra
och lägger i knölarna ett kort stegs avstånd från
varandra. Nästa fåra täcker den första. Efter en
vecka harvas jordstycket platt och jämt och efter
4-5 veckor harvas det en gång till för att ta bort ogräset. Sedan sköter odlingen sig själv. Upptagningen sker lättats med plogen och barn kan klara
plockningen. Potatisen förvaras i frostfria gropar.
Humlegårdar inrättas på 3 sätt. Med upphöjda
sängar, med kupor eller s.k. rishumlegårdar, vilka
anses vara de bästa. Vildhumlerötter kan användas, om man ej har tillgång på hemodlade. Humlen
torkas ute, där vädret fritt kan spela och bör några
dagar förvaras i basturök, innan den packas i tunnor.
Ängarna är i allmänhet vanvårdade, illa hägnade, moss- och skogsbevuxna, sanka och sura och
inte många dagsverken är använda att förbättra
dem. Goda stängsel och dikning förordas.
Skogsröjning. Om man använder yxor, som är
dragna med bävertand växer inte skog och sly
igen. Ängarna skall inte betas tidigt om våren eller
sent på hösten.
Förvaringen av höet sker i glesa lador, 8-10 alnar i fyrkant och vidare nertill än upptill.
En väl skött ladugård hedrar värdinnan, dottern
eller pigan. De lär var och en uppmuntras att överträffa sina grannkvinnor. Det är bättre att ha färre
välskötta kreatur, än många illa födda. Att hålla
boskapen ren, att ge dem gott foder ofta, ger goda
mjölkkor och ullrika får. Stora tjurar och baggar
ger stora ungdjur. Det gäller även hingstar.
Hur mjölken och smöret skall hanteras läses i
rådman Fellmans avhandling.
Fåren skall inte fordras i varma och fuktiga hus,
som nu är fallet utan i särskilda fårhus.
Allmogen bör uppmuntras att använda oxar,
som är billigare i inköp och fordrar mindre föda.
Drängarna vill inte köra med oxar, men om husbonden föregår med gott exempel måste drängen
foga sig. Oxar kan inte dra i djup snö. Det är ett annat skäl, som framförs. I västra landskapen har
man mera snö än här och där används oxar.
Hemmansbrukaren vårdar sig inte om skogen
och många byar har brist på nödigt bränsle. Det är
inte svårt att förstå varför, då det mesta som fälls
blir liggande i skogen och det tar 150 år innan ett
träd är stort nog till en timmerstock.
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Tjärbränningen tar mycket skog. Varje tunna
fordrar 40 träd varav allenast 3 alnar används, resten ligger och förfars. På andra platser används
stubbar som är mycket kådrika till tjära och ger fin
kvalitet. Även ödes skogen, när man gör brädor.
Av varje träd utsågas bara 2 plankor. Därför bör
anläggas såg och kvarn, som drivs av vatten, i varje by.
Belysningen består mest av pörtestickor, som
ger upphov till åtskilliga eldsvådor. Kanhända den
omåttliga röken och värmen påverkar människans
själ, eftersom det sällan bedrivs någon slöjd i stugorna.
Små rior anses inte bra, det går åt mycket bränsle, är eldfarligt och ger dåligt torkresultat. Husen är
byggda för nära varandra.
Boningshuset skall bestå av en stuga eller pörte,
kammare eller kök, gäststuga med en klädkammare bredvid, allt under ett tak och på 1 1/2 alns stenfot.
Karelaren har under pörteugnen inrättat en källare. På 20 alnars avstånd inrättas en femväggad
bodbyggnad på stolpar med råttbräde. Mitt emot
boden en mjölkbod samt ved och redskapshus.
Utom gården byggs stall- och fähusbyggnad under ett tak.
Stallet bör ha stor skulle och hästar och oxar
skall ha huvudena åt öster. I fähuset skall djuren
vara klavade mitt emot varandra på golvet. Där
skall finnas eldstad för värme och för stillerskans
bekvämlighet, när hon skall värma vatten. Dessutom bygger en omtänksam hushållare rännor,
som leder till gödselstan med grop under fähuset
för urininsamling. Mellan stall och fähus byggs ett
lider med hemlighus och svinstia.
20 alnar bort byggs en badstuga och en brunn
grävs mellan badstugan och fähuset. Det finns en
grundritning och beskrivning.
En större riebyggnad anläggs.
Innan nya hus bygges eller hus flyttas bör platsen av åldermannen och några av grannarna besiktigas och synas. Uti byn bör gårdarna ligga med
åtminstone 100 famnars avstånd.
Åldermannen bör varje vår göra brandsyn på taken och brandredskapen. En stege, så lång att den
räcker till högsta taket samt brandhake med 3 alnars stadigt skaft skall finnas. Inga omurade kök
och varmhus tålas. Skorstenspiporna bör vara tillräckligt höga och sotas 2 gånger per år. Om hösten
besiktigast rieugnarna.
Ingen får bära öppen eld, röka tobak i stall och
fähus eller eljest där brännbara ämnen finns.
Om eldsvåda uppkommer av oförsiktighet tillkännager åldermannen det vid Häradsrätten, när
brandstod sökes.

1795, sept-okt
ANGÅENDE SILL-TRANS RENINGSSÄTT.
Herr hovkamreraren Jonas Westbeck har funnit ett
bra sätt att använda silltran till lampor, som inte sotar så mycket.
Man vidtalar trankokaren att så fort tranen kokat
upp avskilja det översta klaraste lagret. Detta slås i
stora flaskor och får stå i solen under sommaren.
1626

Redskap

Observationer vid en oljekvarn i
Sardam

Arbetsmetod

Fayence eller Delfts porcelin
Anonym
1795, sept-okt
FAYENCE ELLER DELFTS PORCELIN.
Denna beskrivning är också tagen ur Bedoirs resejournal.
Till porslinet blandas fyra sorters lera och röres
till en välling. Allt hälles i en kopparform med hål
och silas i en ränna ned i stora kar. När leran legat
där i fjorton dagar styckas den i mindre stycken
och får torka ännu några dagar.
Nu trampas leran med fötterna och knådas tills
inga luftbubblor finnas kvar. Nu tar drejaren en lagom bit till svarvstolen och formar t.ex. tallrikar.
De sättes sedan på torkning och brännes i ugn ett
dygn.
Efter en veckas avkylning lägges glasyren på.
Den består av tenn, bly, pottaska och sand. Sedan
målas porslinet och brännes en andra gång. Vid
verket arbetade 40 personer.
1628

Djur

Försök till en fullständigare kunskap
om iglar och dess nytta
Anonym
1795, sept-okt

1629

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1795
1630

Anonym
1795, sept-okt
OBSERVATIONER WID EN OLIE-QWARN I
SARDAM.
Beskrivningen av en kvarn för malning av linfrö är
tagen ur en resejournal för år 1753 av Riddaren och
Landshövdingen de Bedoir.
1627

FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE
KUNDSKAP OM IGLAR , OCH DERAS
NYTTA.
Iglars namn på olika språk. Beskrivning av blodigeln och dess levnadsätt. Många hänvisningar till
tidigare forskning.

Nyttiga påfund

Handlingar angående de uppgivna
eldsläckningsämnena
Anonym
1795, nov-dec
HANDLINGAR ANGÅENDE DE UPGIFNE
ELDSLÄCKNINGS ÄMNEN.
Då Eders Kungl. Maj:t i anledning av greve Ehrensvärds underdåniga memorial, om att flottan förses
med nödvändiga eldsläckningsmaterial, anbefaller
Vetenskapsakademin att avgiva ett utlåtande om
de olika försöken.
Vetenskapsakademin uppger här i underdånighet några resultat, som dels av historiska rön och
verkliga fakta, dels andra på kemiska och fysiska
principer grundade slutsatser kunna med någorlunda visshet ådagaläggas.
Till den ändan bör Akademin först anmärka, att
lika som vattnets eldsläckande kraft i alla tider varit känt, finns tanken och ryktet om vissa ännu
kraftigare eldsläckningsmedel. De har dock inte
kommit till allmännare bruk. Det är svårt att avgöra om det berott på större kostnad, otillräcklig verkan eller obekymmersamhet.
Flytande alun står emot eld och itändning. Att
trävirke som haft en skorpa av alun och spanskgröna inte brinner har man vetat sedan Arschelaus
gjorde prov på ett trätorn mot Sylla. Plutarchus har
berömt ättika, som det kraftigaste eldsläckningsämne. Det användes mot smält bly, som fienden
hällde över stormtyg och murbräckor.
En annan härförare täckte sina stormtyg med
färska boskapshudar och lappade alla fogar med
krita och aska blandat med blod. En annan blandning var lera, hår, agnar och sjögräs upplöst i ättika. Om man strök malva blandat med äggvita och
överstrött med alun på händerna kunde man angripa elden utan att skadas. Ett kläde indränkt i äggvita, alun och sallaka tog inte eld.
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4) Att åtminstone en del mask inte trivs på nyplöjning. Fjärilarna lägger helst sina ägg i gammal
åker, där masken möter mindre hinder, att fräta
omkring sig.
5) Att man kan så det mest lönande grässlag på
en ny äng och få ett förmånligt och rikt höbord.
På anförda skäl stöder sig grunden till cirkulationssädets fördelar framför det gamla vedertagna
åkerbrukssättet.
När det gäller att verkställa denna inrättning förekommer först åkerns tillredning eller ängens
uppbrytning. Detta går lättast på våren. När åkern
är uppbruten skall den gödas. Ett sätt att ta vara på
urinen i fähuset är att under gången, där urinen
hamnar, gräva ett dike, som fylls med tjänliga ämnen till gödsel. Blandad med urinen utgör den sedan en förmånlig gödsel, som på åkern blandas
med torven. Första året sås råg eller vete, men senare svagare säd som korn.
Bancokommisarien Bergii har hållit tal i Kungl.
Vetenskapsakademien 1769 om de grässorter, som
bör användas då man gör äng av åker.
Det är obestridligt att landets tillväxt skulle befrämjas, om man allmänt antog cirkulationsbruket.
1623

Orter

Anmärkningar angående det stora
skogsfallet i Uppland i maj 1795

Urban Hjärne har beskrivit ett liknande skogsfall 1696, som var näst före senaste kriget.
En rikedom av timmer, hägnad, kol och vedbrand har gått förlorad. Något skulle kunna räddas,
om man hade tillräckligt med folk, som kunde röja.
Till kronans parker runt Uppsala skulle man kunna
använda ryttare och soldater, som mot betalning
åtog sig arbetet.
Skogsfågeln blir decimerad, då många bon med
ägg fallit ned. Även betet på skogen är fördärvat.
1624

Botemedel

Beskrivning över en boskapssjukdom
i Uppland kallad vållsjuka dess orsaker och kännetecken
Setterqvist, Carl
1795, sept-okt
BESKRIFNING ÖFWER EN SJUKDOM HOS
BOSKAPS-KREATUR, SOM I UPLAND AF
ALLMOGEN KALLAS WÅLLSJUKA; DES
KÄNNETECKEN, ORDSAKER OCH SÄKRA
BOTEMEDEL.
Carl Zetterqvist kom till Bryggholm, en ö i Mälaren, för 15 år sedan. Hans djur drabbades av en
sjukdom, som allmogen kallade vållsjuka. Sjukdomen var mycket vanlig bland djuren, som betade
på holmarna och ledde alltid till döden. Man trodde att jorden eller själva gräsmarken var orsaken.
Djuren fick hög feber, förstoppning och blodig
urin.
Zetterqvist antog att någon växt kunde vara orsaken. Han lät ett djur, som var inköpt från annat
håll beta vitsipporna, som växte i mängd. Han hade
märkt att gamla djur föredrog grankvistar framför
vitsipporna. Experimentdjuret dog omedelbart.
Han obducerade flera djur och upptäckte att
spillningen liksom brunnit ihop i inälvorna och att
blodådrorna stod öppna. Alltså borde ett blodstillande medel och oljeaktiga saker, som förhindrade
förstoppning prövas.
Efter flera experiment lyckades han hitta en behandling, som räddade kreaturen. Man börjar med
att ge djuren terpentin och rödväppling. När urinen
klarnar ges sältran både genom munnen och som
lavemang. Sedan ges en dos med avkok på brakved och djuret motioneras så fort det kan. Då avgår en blodig sammanbränd materia.
Samtliga djur som behandlats har tillfrisknat.

Ekman, Emanuel
1795, sept-okt
ANMÄRKNINGAR, ÖFWER DET STORA
SKOGS-FALL, SOM HÄNDE UTI UPLAND, I
MAII MÅNAD, INNEWARANDE ÅR 1795.
Maj månad 1795 inleddes med ovanlig värme i
Uppsalatrakten. Den första maj var temperaturen
21 grader för att sedan sjunka, så att den 8:de var
endast 3 grader. Då inföll ett häftigt regn, som
övergick till snö och nordan storm. Natten till den
10:de var temperaturen minus 5 grader och stormen fortsatte. Den 14:de låg mycket snö kvar.
Den sällsamma väderleken orsakade stora skador på skogarna i hela Uppland. Från Dannemora
till Bro härad har rapporterats att man inte minns
någon liknande skada på skogarna. Många träd har
ryckts upp med rötterna och särskilt granarna har
brutits av i toppen. Det är svårt att ta sig fram i skogen.
Att skadorna blivit så stora torde bero på att tjällossningen just börjat och att saven stigit i träden.
Det har gjort träden mindre motståndskraftiga än 1625
om en liknande storm skulle inträffat under annan
Angående
årstid.
Anonym

Nyttiga påfund

silltrans reningssätt

En uppräkning av alla redskap, som en bondgård bör ha.
Gossarna skall vid unga år vänjas att slöjda och
flickorna att spinna, sticka strumpor och sy samt
senare att väva. De bör även kunna sprita fjäder.
Lättjan försänker människan i laster och elände,
medan idoghet ger trevnad och välmåga. Denna
övertygelse böra föräldrar inplanta i sina barn och
själva lämna dem goda föredömen. De här uti länet
ej sällan förefallande rysliga uppträden emot föräldrar, som av sina barn blir misshandlade, påminner mig om att i denna avhandling, upplysa
den skyldighet föräldrar har att ej i förtid lämna
husbondeväldet. De skall uppfostra sina barn att de
bliva Gudi behagliga, sina föräldrar till hugnad
och sig självom och det samhälle de leva i till nytta.

Skattebonden Kaiteras sätt att odla
kärr och mossar

1608

Anonym
1795, maj-juni
UTDRAG AF ET BREF, DAT. HALMSTAD D.
5 JUNII, ANG. WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
SPANNEMÅLS PRIS.
April var vacker men torr. I maj kom blåst och kyla
och svedde de späda knopparna. Sådden pågår
fortfarande 5 juni. Spannmålen dyr.

Appelgren, G R
1795, maj-juni
BESKRIFNING PÅ SKATTEBONDEN ISAC
PUSSINENS HEMMANSODLING, UNDERSÖKT OCH ÄRKÄNT UTI ALLMÄN
SOCKENSTÄMMA, OCH HAR DENNA
FÖRSTÅNDIGA OCH IDOGA JORDBRUKAREN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET ÅTNJUTIT HEDERSBELÖNING; DES EGEN UPGIFT LYDER
SÅLUNDA:
För 33 år sedan flyttade Isac Pussinen till Sarismäki by i Padola socken. Hemmanet var skog- och
stenbundet samt vattensjukt. Han bröt skog och
grävde 2-3 alnar djupa diken av 100 famnars
längd. Där bottnade han med sten, lade på näver
och mossa och matjord. Där växer nu fin säd.
Ett försök att bereda åker av en torvmark misslyckades. Han kör istället hem 2-3 lass torv i veckan och låter blandas med gödseln på golvet i stallet
och fähuset. På våren körs det ut på åkern.
Där han tagit torven har bildats en damm. Med
hjälp av rännor leds vattnet till en överfallskvarn,
som Pussinen konstruerat.
Vägen till kvarnen går genom ett stenhölster alldeles otillgängligt, där han ensam byggt väg.
Han har 3 hästar,14 nöt och 16 får.
Under detta arbete har han uppfostrat 5 barn.
Han hade senare kunnat uträtta mångfalt mera, om
barnen haft lika lust i dessa arbeten och lämnat det
biträde han önskat.
1609
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Belöningar

Beskrivning av skattebonden Isac
Pussinens hemmansodling

Odling

Anonym
1795, maj-juni
SKATTE-BONDEN UTI LIMMINGO
SOCKEN HENRIC KAITERAS SÄTT AT
ODLA KÄRR OCH MÅSSAR.
Ligga kärr nära åkern är de skadliga frostnästen,
vilket är ett skäl att dika ut. Det andra är att man får
sädesland eller slåtteräng.
1610

Orter

Utdrag ur brev daterat Halmstad angående väderlek, årsväxt och spannmålspris

1611

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1795
1612

Orter

Om skånska åkerbruket
Tengwall, S N
1795, juli-aug
OM SKÅNSKA ÅKERBRUKET
Den skånska slätten är missbrukad. Man har endast tagit den första rika skörden utan att tänka på
att bevara växtkraften. Vattnet har avtagit. Man
har endast åker och inget hö. Man har jorden gemensamt i byarna. Enskifte, där var och en har ansvar för sina ägor, vore att föredra. Åkern borde
också ligga i träde vart annat år. En fördärvad boskapsavel är följden av det torra betet. Eldsvådor
blir mer och mer ödande ju större och tätare byarna
blir. Det skulle fordras en brandordning. Bonden
borde få betala sin skatt vid höstens slut, när han
tröskat och fortfarande har säd. Det är förbjudet att
ta eller sälja ved, men denna regel överträds hela
tiden och borde tas bort. Bergsmannen förlorar
lika mycket ändå och bonden kan lika väl välja att
dö av straff för att han stulit ved, som att dö hemma
på sin gård.
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-stekel, bladstjälkstekel, ekblomstekel, ekbarkste- Ekonomiska rön, utdragna ur
kel, ekgrenstekel, ekknoppstekel, bokbladstekel,
korgpilstekel, sälgstekel, myrten- stekel, jolster- Berlinske Samlingen
Anonym
stekel, fröstekel och fikonstekel.
1795, juli-aug
1616
Böcker OECONOMISKA RÖN, UTDRAGNE UR
BERLINISCHE SAMLUNGEN, 8:DE BANDET
Berättelse om den bedrövliga tid
Jordloppor fördrivs av fisktran blandat med vatten
1596-1598 ur Örlösa kyrkobok
och uthällt vid foten av plantan.
Hülphers, Abr.
Hönsen ges linfrökapslar, torkade i ugn och slås
i kokande vatten med vetekli, mjöl och ekollon. De
1795, juli-aug
värper året om ganska stora ägg.
EN KÅRT BERÄTTELSE OM DEN SWÅRA
Kokta äpplen blandas med mjöl och surdeg. EfOCH BEDRÖFLIGA TID, SOM WÅRT KÄRE
FÄDERNESLAND ÖVWERGICK ANNO 1596, ter 12 timmar bakas ett välsmakande bröd.
1597 OCH 1598, HWILKEN BERÄTTELSE ÄR
1620
Belöningar
UTDRAGEN AF ÖHRLÖSA KYRKIEBOCK
ANNO 1695, PÅ DET ÅHR I LIJKA MÅTTO
Utdelade hedersbelöningar av
HERREN GUD OSS MED SYNDASTRAFFET
Kungl. Patriotiska Sällskapet
HOTADE
Sommaren 1596 började med god växt. Men ett Patriotiska Sällskapet
stort regn förstörde grödan. Hösten blev kall och 1795, juli-aug
ingen fisk kom till landet. På vintern blev boska- UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR M M AF
pen sjuk av det dåliga fodret. Detta elände varade i KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
tre år. Föräldrarna stötte bort sina barn, så att de Odling, plantering, lång och trogen tjänst.
inte skulle dö svältdöden hemma.
1621
Väder
1617
Orter Anmärkningar angående väderleken

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Tröskmaskin - Nr 1613
Folkmängd är en styrka, men den måste placeras där arbetet finns. Många provinser har bekymmer, men ingen så svår som skånska slätten.
1613

Redskap

Explication över en tröskmaskin
Anonym
1795, juli-aug
EXPLICATION ÖFWER EN TRÖSK
MACHINE UPPBYGGD PÅ WÄRNANÄS
1794
Ritning och beskrivning.
1614
Odling

Sätt att plantera fruktträd på vintern
Setterqvist, Carl
1795, juli-aug
SÄTTET, AT MED SÄKERHET KUNNA
TRANSPORTERA FRUKTTRÄN TIL
OMPLANTERING FRÅN HWAD ORT MAN
ÅSTUNDAR, WINTERTIDEN
När man räknar att tjälen blir bestående, gräver
man upp träden, som skall flyttas, så att alla smårötter kommer med. Träden packas ihop så tätt
man kan och mossa träs in mellan rötterna, halm
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läggs mellan stammarna och mossa stoppas mellan
grenarna i kronan. Allt ställs på en bastmatta, som
täckts med jord och man viker upp mattan runt
stammarna. Transporteras med släde. Där de skall
planteras förbereds en grop med fin jord. Rotklimpen ställs i stallgödsel för att tina så fort som möjligt och planteras sedan i gropen.
1615

Djur

Kort beskrivning över släktet galläppelstekel
Hülphers, Abr.
1795, juli-aug
KORT BESKRIFNING ÖFWER DET SLÄGTE
IBLAND INSECTER ELLER YRFÄN, SOM
FÅTT NAMN AF GALLÄPPLESTEKEL,
CYNIOS
Beskrivning av insekten med dess lilla tagg, som
tros knipsa av växtens ådror och med någon vätska orsaka bulan där ägget läggs. Larverna lämnar
aldrig någon orenhet i boet, alltså bör de leva av
safter från växten. Stekeln äter sig sedan ut genom
galläpplet. Beskrivs sömntornstekel, musstekel,
jordrevstekel, ekbärsstekel, galläppelstekel, sälg

Utdrag ur ett brev från Åbo om årsväxt och väderlek

för juni och juli 1795

Anonym
1795, juli-aug
UTDRAG AF ET BREF FRÅN ÅBO LÄN DEN
22 JULII, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT
Vårsädet skadat av torka. Rågen och vetet bättre.
Ganska god höskörd.

1622

Odling

Om cirkulationsåkerbruk

Collin, Sven Niclas
1795, sept-okt.
OM CIRCULATIONS-ÅKERBRUK.
INGIFWIT AF SVEN NICLAS COLLIN.
Nyttan med cirkulationsbruk är att en åker, som
länge burit säd, ger ett ymnigare gräs. En gräslinda
1618
Redskap å andra sidan blir en fin åker. Orsakerna är:
1) Att den av gräslinda uppbrutne åkern fått tillUtdrag ur ett brev till ekonomieinräcklig vila. Luftkretsen är en samlingsplats för en
tendenten och Kungl. Patriotiska
mängd främmande ämnen härstammande från
Sällskapets andre sekreterare Joh.
jorden. Dimmor, nederbörd, dagg och ångor vittna
Fischerström
om deras uppstigande och nedfallande under stänFischerström, Darelli
dig växling. Kemiska rön upptäcka olika tillblandningar av syror, fetma och fruktbara ämnen, som
1795, juli-aug
de släpat med sig vid uppstigandet. Vilan består
UTDRAG AF ET BREF TIL
ECONOMIAE-INTENDENTEN OCH KONGL. däruti, att åkerfältet under den tid det befriats från
att bära säd, ur luften drar till sig födande ämnen.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ANDRE
2) Att åkern befrias från ogräs. Ogräset trivs
SECRETERARE HERR JOH FISCHERSTRÖM
Förbättringar på renplogen och knivsladden har ihop med säden men har svårare att växa på en äng.
gjort dem kostsammare. Priset blir inte under 5
3) Att grästorven i en av gräslinda upptagen åker
riksdaler för renplogen och 10 för knivsladden.
bidrager att föda säden. Rötterna i grästorven rutt1619
Nyttiga påfund nar och blandas med den övriga jorden, när man
plöjer i ängen. De ger ett födande ämne för säden.
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-stekel, bladstjälkstekel, ekblomstekel, ekbarkste- Ekonomiska rön, utdragna ur
kel, ekgrenstekel, ekknoppstekel, bokbladstekel,
korgpilstekel, sälgstekel, myrten- stekel, jolster- Berlinske Samlingen
Anonym
stekel, fröstekel och fikonstekel.
1795, juli-aug
1616
Böcker OECONOMISKA RÖN, UTDRAGNE UR
BERLINISCHE SAMLUNGEN, 8:DE BANDET
Berättelse om den bedrövliga tid
Jordloppor fördrivs av fisktran blandat med vatten
1596-1598 ur Örlösa kyrkobok
och uthällt vid foten av plantan.
Hülphers, Abr.
Hönsen ges linfrökapslar, torkade i ugn och slås
i kokande vatten med vetekli, mjöl och ekollon. De
1795, juli-aug
värper året om ganska stora ägg.
EN KÅRT BERÄTTELSE OM DEN SWÅRA
Kokta äpplen blandas med mjöl och surdeg. EfOCH BEDRÖFLIGA TID, SOM WÅRT KÄRE
FÄDERNESLAND ÖVWERGICK ANNO 1596, ter 12 timmar bakas ett välsmakande bröd.
1597 OCH 1598, HWILKEN BERÄTTELSE ÄR
1620
Belöningar
UTDRAGEN AF ÖHRLÖSA KYRKIEBOCK
ANNO 1695, PÅ DET ÅHR I LIJKA MÅTTO
Utdelade hedersbelöningar av
HERREN GUD OSS MED SYNDASTRAFFET
Kungl. Patriotiska Sällskapet
HOTADE
Sommaren 1596 började med god växt. Men ett Patriotiska Sällskapet
stort regn förstörde grödan. Hösten blev kall och 1795, juli-aug
ingen fisk kom till landet. På vintern blev boska- UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR M M AF
pen sjuk av det dåliga fodret. Detta elände varade i KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
tre år. Föräldrarna stötte bort sina barn, så att de Odling, plantering, lång och trogen tjänst.
inte skulle dö svältdöden hemma.
1621
Väder
1617
Orter Anmärkningar angående väderleken

Tröskmaskin - Nr 1613
Folkmängd är en styrka, men den måste placeras där arbetet finns. Många provinser har bekymmer, men ingen så svår som skånska slätten.
1613

Redskap

Explication över en tröskmaskin
Anonym
1795, juli-aug
EXPLICATION ÖFWER EN TRÖSK
MACHINE UPPBYGGD PÅ WÄRNANÄS
1794
Ritning och beskrivning.
1614
Odling

Sätt att plantera fruktträd på vintern
Setterqvist, Carl
1795, juli-aug
SÄTTET, AT MED SÄKERHET KUNNA
TRANSPORTERA FRUKTTRÄN TIL
OMPLANTERING FRÅN HWAD ORT MAN
ÅSTUNDAR, WINTERTIDEN
När man räknar att tjälen blir bestående, gräver
man upp träden, som skall flyttas, så att alla smårötter kommer med. Träden packas ihop så tätt
man kan och mossa träs in mellan rötterna, halm
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läggs mellan stammarna och mossa stoppas mellan
grenarna i kronan. Allt ställs på en bastmatta, som
täckts med jord och man viker upp mattan runt
stammarna. Transporteras med släde. Där de skall
planteras förbereds en grop med fin jord. Rotklimpen ställs i stallgödsel för att tina så fort som möjligt och planteras sedan i gropen.
1615

Djur

Kort beskrivning över släktet galläppelstekel
Hülphers, Abr.
1795, juli-aug
KORT BESKRIFNING ÖFWER DET SLÄGTE
IBLAND INSECTER ELLER YRFÄN, SOM
FÅTT NAMN AF GALLÄPPLESTEKEL,
CYNIOS
Beskrivning av insekten med dess lilla tagg, som
tros knipsa av växtens ådror och med någon vätska orsaka bulan där ägget läggs. Larverna lämnar
aldrig någon orenhet i boet, alltså bör de leva av
safter från växten. Stekeln äter sig sedan ut genom
galläpplet. Beskrivs sömntornstekel, musstekel,
jordrevstekel, ekbärsstekel, galläppelstekel, sälg

Utdrag ur ett brev från Åbo om årsväxt och väderlek

för juni och juli 1795

Anonym
1795, juli-aug
UTDRAG AF ET BREF FRÅN ÅBO LÄN DEN
22 JULII, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT
Vårsädet skadat av torka. Rågen och vetet bättre.
Ganska god höskörd.

1622

Odling

Om cirkulationsåkerbruk

Collin, Sven Niclas
1795, sept-okt.
OM CIRCULATIONS-ÅKERBRUK.
INGIFWIT AF SVEN NICLAS COLLIN.
Nyttan med cirkulationsbruk är att en åker, som
länge burit säd, ger ett ymnigare gräs. En gräslinda
1618
Redskap å andra sidan blir en fin åker. Orsakerna är:
1) Att den av gräslinda uppbrutne åkern fått tillUtdrag ur ett brev till ekonomieinräcklig vila. Luftkretsen är en samlingsplats för en
tendenten och Kungl. Patriotiska
mängd främmande ämnen härstammande från
Sällskapets andre sekreterare Joh.
jorden. Dimmor, nederbörd, dagg och ångor vittna
Fischerström
om deras uppstigande och nedfallande under stänFischerström, Darelli
dig växling. Kemiska rön upptäcka olika tillblandningar av syror, fetma och fruktbara ämnen, som
1795, juli-aug
de släpat med sig vid uppstigandet. Vilan består
UTDRAG AF ET BREF TIL
ECONOMIAE-INTENDENTEN OCH KONGL. däruti, att åkerfältet under den tid det befriats från
att bära säd, ur luften drar till sig födande ämnen.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ANDRE
2) Att åkern befrias från ogräs. Ogräset trivs
SECRETERARE HERR JOH FISCHERSTRÖM
Förbättringar på renplogen och knivsladden har ihop med säden men har svårare att växa på en äng.
gjort dem kostsammare. Priset blir inte under 5
3) Att grästorven i en av gräslinda upptagen åker
riksdaler för renplogen och 10 för knivsladden.
bidrager att föda säden. Rötterna i grästorven rutt1619
Nyttiga påfund nar och blandas med den övriga jorden, när man
plöjer i ängen. De ger ett födande ämne för säden.
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4) Att åtminstone en del mask inte trivs på nyplöjning. Fjärilarna lägger helst sina ägg i gammal
åker, där masken möter mindre hinder, att fräta
omkring sig.
5) Att man kan så det mest lönande grässlag på
en ny äng och få ett förmånligt och rikt höbord.
På anförda skäl stöder sig grunden till cirkulationssädets fördelar framför det gamla vedertagna
åkerbrukssättet.
När det gäller att verkställa denna inrättning förekommer först åkerns tillredning eller ängens
uppbrytning. Detta går lättast på våren. När åkern
är uppbruten skall den gödas. Ett sätt att ta vara på
urinen i fähuset är att under gången, där urinen
hamnar, gräva ett dike, som fylls med tjänliga ämnen till gödsel. Blandad med urinen utgör den sedan en förmånlig gödsel, som på åkern blandas
med torven. Första året sås råg eller vete, men senare svagare säd som korn.
Bancokommisarien Bergii har hållit tal i Kungl.
Vetenskapsakademien 1769 om de grässorter, som
bör användas då man gör äng av åker.
Det är obestridligt att landets tillväxt skulle befrämjas, om man allmänt antog cirkulationsbruket.
1623

Orter

Anmärkningar angående det stora
skogsfallet i Uppland i maj 1795

Urban Hjärne har beskrivit ett liknande skogsfall 1696, som var näst före senaste kriget.
En rikedom av timmer, hägnad, kol och vedbrand har gått förlorad. Något skulle kunna räddas,
om man hade tillräckligt med folk, som kunde röja.
Till kronans parker runt Uppsala skulle man kunna
använda ryttare och soldater, som mot betalning
åtog sig arbetet.
Skogsfågeln blir decimerad, då många bon med
ägg fallit ned. Även betet på skogen är fördärvat.
1624

Botemedel

Beskrivning över en boskapssjukdom
i Uppland kallad vållsjuka dess orsaker och kännetecken
Setterqvist, Carl
1795, sept-okt
BESKRIFNING ÖFWER EN SJUKDOM HOS
BOSKAPS-KREATUR, SOM I UPLAND AF
ALLMOGEN KALLAS WÅLLSJUKA; DES
KÄNNETECKEN, ORDSAKER OCH SÄKRA
BOTEMEDEL.
Carl Zetterqvist kom till Bryggholm, en ö i Mälaren, för 15 år sedan. Hans djur drabbades av en
sjukdom, som allmogen kallade vållsjuka. Sjukdomen var mycket vanlig bland djuren, som betade
på holmarna och ledde alltid till döden. Man trodde att jorden eller själva gräsmarken var orsaken.
Djuren fick hög feber, förstoppning och blodig
urin.
Zetterqvist antog att någon växt kunde vara orsaken. Han lät ett djur, som var inköpt från annat
håll beta vitsipporna, som växte i mängd. Han hade
märkt att gamla djur föredrog grankvistar framför
vitsipporna. Experimentdjuret dog omedelbart.
Han obducerade flera djur och upptäckte att
spillningen liksom brunnit ihop i inälvorna och att
blodådrorna stod öppna. Alltså borde ett blodstillande medel och oljeaktiga saker, som förhindrade
förstoppning prövas.
Efter flera experiment lyckades han hitta en behandling, som räddade kreaturen. Man börjar med
att ge djuren terpentin och rödväppling. När urinen
klarnar ges sältran både genom munnen och som
lavemang. Sedan ges en dos med avkok på brakved och djuret motioneras så fort det kan. Då avgår en blodig sammanbränd materia.
Samtliga djur som behandlats har tillfrisknat.

Ekman, Emanuel
1795, sept-okt
ANMÄRKNINGAR, ÖFWER DET STORA
SKOGS-FALL, SOM HÄNDE UTI UPLAND, I
MAII MÅNAD, INNEWARANDE ÅR 1795.
Maj månad 1795 inleddes med ovanlig värme i
Uppsalatrakten. Den första maj var temperaturen
21 grader för att sedan sjunka, så att den 8:de var
endast 3 grader. Då inföll ett häftigt regn, som
övergick till snö och nordan storm. Natten till den
10:de var temperaturen minus 5 grader och stormen fortsatte. Den 14:de låg mycket snö kvar.
Den sällsamma väderleken orsakade stora skador på skogarna i hela Uppland. Från Dannemora
till Bro härad har rapporterats att man inte minns
någon liknande skada på skogarna. Många träd har
ryckts upp med rötterna och särskilt granarna har
brutits av i toppen. Det är svårt att ta sig fram i skogen.
Att skadorna blivit så stora torde bero på att tjällossningen just börjat och att saven stigit i träden.
Det har gjort träden mindre motståndskraftiga än 1625
om en liknande storm skulle inträffat under annan
Angående
årstid.
Anonym

Nyttiga påfund

silltrans reningssätt

En uppräkning av alla redskap, som en bondgård bör ha.
Gossarna skall vid unga år vänjas att slöjda och
flickorna att spinna, sticka strumpor och sy samt
senare att väva. De bör även kunna sprita fjäder.
Lättjan försänker människan i laster och elände,
medan idoghet ger trevnad och välmåga. Denna
övertygelse böra föräldrar inplanta i sina barn och
själva lämna dem goda föredömen. De här uti länet
ej sällan förefallande rysliga uppträden emot föräldrar, som av sina barn blir misshandlade, påminner mig om att i denna avhandling, upplysa
den skyldighet föräldrar har att ej i förtid lämna
husbondeväldet. De skall uppfostra sina barn att de
bliva Gudi behagliga, sina föräldrar till hugnad
och sig självom och det samhälle de leva i till nytta.

Skattebonden Kaiteras sätt att odla
kärr och mossar

1608

Anonym
1795, maj-juni
UTDRAG AF ET BREF, DAT. HALMSTAD D.
5 JUNII, ANG. WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH
SPANNEMÅLS PRIS.
April var vacker men torr. I maj kom blåst och kyla
och svedde de späda knopparna. Sådden pågår
fortfarande 5 juni. Spannmålen dyr.

Appelgren, G R
1795, maj-juni
BESKRIFNING PÅ SKATTEBONDEN ISAC
PUSSINENS HEMMANSODLING, UNDERSÖKT OCH ÄRKÄNT UTI ALLMÄN
SOCKENSTÄMMA, OCH HAR DENNA
FÖRSTÅNDIGA OCH IDOGA JORDBRUKAREN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET ÅTNJUTIT HEDERSBELÖNING; DES EGEN UPGIFT LYDER
SÅLUNDA:
För 33 år sedan flyttade Isac Pussinen till Sarismäki by i Padola socken. Hemmanet var skog- och
stenbundet samt vattensjukt. Han bröt skog och
grävde 2-3 alnar djupa diken av 100 famnars
längd. Där bottnade han med sten, lade på näver
och mossa och matjord. Där växer nu fin säd.
Ett försök att bereda åker av en torvmark misslyckades. Han kör istället hem 2-3 lass torv i veckan och låter blandas med gödseln på golvet i stallet
och fähuset. På våren körs det ut på åkern.
Där han tagit torven har bildats en damm. Med
hjälp av rännor leds vattnet till en överfallskvarn,
som Pussinen konstruerat.
Vägen till kvarnen går genom ett stenhölster alldeles otillgängligt, där han ensam byggt väg.
Han har 3 hästar,14 nöt och 16 får.
Under detta arbete har han uppfostrat 5 barn.
Han hade senare kunnat uträtta mångfalt mera, om
barnen haft lika lust i dessa arbeten och lämnat det
biträde han önskat.
1609
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Belöningar

Beskrivning av skattebonden Isac
Pussinens hemmansodling

Odling

Anonym
1795, maj-juni
SKATTE-BONDEN UTI LIMMINGO
SOCKEN HENRIC KAITERAS SÄTT AT
ODLA KÄRR OCH MÅSSAR.
Ligga kärr nära åkern är de skadliga frostnästen,
vilket är ett skäl att dika ut. Det andra är att man får
sädesland eller slåtteräng.
1610

Orter

Utdrag ur brev daterat Halmstad angående väderlek, årsväxt och spannmålspris

1611

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1795
1612

Orter

Om skånska åkerbruket
Tengwall, S N
1795, juli-aug
OM SKÅNSKA ÅKERBRUKET
Den skånska slätten är missbrukad. Man har endast tagit den första rika skörden utan att tänka på
att bevara växtkraften. Vattnet har avtagit. Man
har endast åker och inget hö. Man har jorden gemensamt i byarna. Enskifte, där var och en har ansvar för sina ägor, vore att föredra. Åkern borde
också ligga i träde vart annat år. En fördärvad boskapsavel är följden av det torra betet. Eldsvådor
blir mer och mer ödande ju större och tätare byarna
blir. Det skulle fordras en brandordning. Bonden
borde få betala sin skatt vid höstens slut, när han
tröskat och fortfarande har säd. Det är förbjudet att
ta eller sälja ved, men denna regel överträds hela
tiden och borde tas bort. Bergsmannen förlorar
lika mycket ändå och bonden kan lika väl välja att
dö av straff för att han stulit ved, som att dö hemma
på sin gård.
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Stora snödrivor, som lägger sig vid gärdsgårdar,
smälter om man strör kolstybb eller aska, boss eller sand på den.
Tyvärr odlas för litet potatis eller jordpäron.
Jordmånen är lämplig och 4-5 veckor innan sådden
tages potatisen in att gro. Sättpotatisens storlek bör
vara som ett litet hönsägg. Är de mindre kan man
lägga flera tillsammans. Man plöjer upp en fåra
och lägger i knölarna ett kort stegs avstånd från
varandra. Nästa fåra täcker den första. Efter en
vecka harvas jordstycket platt och jämt och efter
4-5 veckor harvas det en gång till för att ta bort ogräset. Sedan sköter odlingen sig själv. Upptagningen sker lättats med plogen och barn kan klara
plockningen. Potatisen förvaras i frostfria gropar.
Humlegårdar inrättas på 3 sätt. Med upphöjda
sängar, med kupor eller s.k. rishumlegårdar, vilka
anses vara de bästa. Vildhumlerötter kan användas, om man ej har tillgång på hemodlade. Humlen
torkas ute, där vädret fritt kan spela och bör några
dagar förvaras i basturök, innan den packas i tunnor.
Ängarna är i allmänhet vanvårdade, illa hägnade, moss- och skogsbevuxna, sanka och sura och
inte många dagsverken är använda att förbättra
dem. Goda stängsel och dikning förordas.
Skogsröjning. Om man använder yxor, som är
dragna med bävertand växer inte skog och sly
igen. Ängarna skall inte betas tidigt om våren eller
sent på hösten.
Förvaringen av höet sker i glesa lador, 8-10 alnar i fyrkant och vidare nertill än upptill.
En väl skött ladugård hedrar värdinnan, dottern
eller pigan. De lär var och en uppmuntras att överträffa sina grannkvinnor. Det är bättre att ha färre
välskötta kreatur, än många illa födda. Att hålla
boskapen ren, att ge dem gott foder ofta, ger goda
mjölkkor och ullrika får. Stora tjurar och baggar
ger stora ungdjur. Det gäller även hingstar.
Hur mjölken och smöret skall hanteras läses i
rådman Fellmans avhandling.
Fåren skall inte fordras i varma och fuktiga hus,
som nu är fallet utan i särskilda fårhus.
Allmogen bör uppmuntras att använda oxar,
som är billigare i inköp och fordrar mindre föda.
Drängarna vill inte köra med oxar, men om husbonden föregår med gott exempel måste drängen
foga sig. Oxar kan inte dra i djup snö. Det är ett annat skäl, som framförs. I västra landskapen har
man mera snö än här och där används oxar.
Hemmansbrukaren vårdar sig inte om skogen
och många byar har brist på nödigt bränsle. Det är
inte svårt att förstå varför, då det mesta som fälls
blir liggande i skogen och det tar 150 år innan ett
träd är stort nog till en timmerstock.
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Tjärbränningen tar mycket skog. Varje tunna
fordrar 40 träd varav allenast 3 alnar används, resten ligger och förfars. På andra platser används
stubbar som är mycket kådrika till tjära och ger fin
kvalitet. Även ödes skogen, när man gör brädor.
Av varje träd utsågas bara 2 plankor. Därför bör
anläggas såg och kvarn, som drivs av vatten, i varje by.
Belysningen består mest av pörtestickor, som
ger upphov till åtskilliga eldsvådor. Kanhända den
omåttliga röken och värmen påverkar människans
själ, eftersom det sällan bedrivs någon slöjd i stugorna.
Små rior anses inte bra, det går åt mycket bränsle, är eldfarligt och ger dåligt torkresultat. Husen är
byggda för nära varandra.
Boningshuset skall bestå av en stuga eller pörte,
kammare eller kök, gäststuga med en klädkammare bredvid, allt under ett tak och på 1 1/2 alns stenfot.
Karelaren har under pörteugnen inrättat en källare. På 20 alnars avstånd inrättas en femväggad
bodbyggnad på stolpar med råttbräde. Mitt emot
boden en mjölkbod samt ved och redskapshus.
Utom gården byggs stall- och fähusbyggnad under ett tak.
Stallet bör ha stor skulle och hästar och oxar
skall ha huvudena åt öster. I fähuset skall djuren
vara klavade mitt emot varandra på golvet. Där
skall finnas eldstad för värme och för stillerskans
bekvämlighet, när hon skall värma vatten. Dessutom bygger en omtänksam hushållare rännor,
som leder till gödselstan med grop under fähuset
för urininsamling. Mellan stall och fähus byggs ett
lider med hemlighus och svinstia.
20 alnar bort byggs en badstuga och en brunn
grävs mellan badstugan och fähuset. Det finns en
grundritning och beskrivning.
En större riebyggnad anläggs.
Innan nya hus bygges eller hus flyttas bör platsen av åldermannen och några av grannarna besiktigas och synas. Uti byn bör gårdarna ligga med
åtminstone 100 famnars avstånd.
Åldermannen bör varje vår göra brandsyn på taken och brandredskapen. En stege, så lång att den
räcker till högsta taket samt brandhake med 3 alnars stadigt skaft skall finnas. Inga omurade kök
och varmhus tålas. Skorstenspiporna bör vara tillräckligt höga och sotas 2 gånger per år. Om hösten
besiktigast rieugnarna.
Ingen får bära öppen eld, röka tobak i stall och
fähus eller eljest där brännbara ämnen finns.
Om eldsvåda uppkommer av oförsiktighet tillkännager åldermannen det vid Häradsrätten, när
brandstod sökes.

1795, sept-okt
ANGÅENDE SILL-TRANS RENINGSSÄTT.
Herr hovkamreraren Jonas Westbeck har funnit ett
bra sätt att använda silltran till lampor, som inte sotar så mycket.
Man vidtalar trankokaren att så fort tranen kokat
upp avskilja det översta klaraste lagret. Detta slås i
stora flaskor och får stå i solen under sommaren.
1626

Redskap

Observationer vid en oljekvarn i
Sardam

Arbetsmetod

Fayence eller Delfts porcelin
Anonym
1795, sept-okt
FAYENCE ELLER DELFTS PORCELIN.
Denna beskrivning är också tagen ur Bedoirs resejournal.
Till porslinet blandas fyra sorters lera och röres
till en välling. Allt hälles i en kopparform med hål
och silas i en ränna ned i stora kar. När leran legat
där i fjorton dagar styckas den i mindre stycken
och får torka ännu några dagar.
Nu trampas leran med fötterna och knådas tills
inga luftbubblor finnas kvar. Nu tar drejaren en lagom bit till svarvstolen och formar t.ex. tallrikar.
De sättes sedan på torkning och brännes i ugn ett
dygn.
Efter en veckas avkylning lägges glasyren på.
Den består av tenn, bly, pottaska och sand. Sedan
målas porslinet och brännes en andra gång. Vid
verket arbetade 40 personer.
1628

Djur

Försök till en fullständigare kunskap
om iglar och dess nytta
Anonym
1795, sept-okt

1629

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1795
1630

Anonym
1795, sept-okt
OBSERVATIONER WID EN OLIE-QWARN I
SARDAM.
Beskrivningen av en kvarn för malning av linfrö är
tagen ur en resejournal för år 1753 av Riddaren och
Landshövdingen de Bedoir.
1627

FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE
KUNDSKAP OM IGLAR , OCH DERAS
NYTTA.
Iglars namn på olika språk. Beskrivning av blodigeln och dess levnadsätt. Många hänvisningar till
tidigare forskning.

Nyttiga påfund

Handlingar angående de uppgivna
eldsläckningsämnena
Anonym
1795, nov-dec
HANDLINGAR ANGÅENDE DE UPGIFNE
ELDSLÄCKNINGS ÄMNEN.
Då Eders Kungl. Maj:t i anledning av greve Ehrensvärds underdåniga memorial, om att flottan förses
med nödvändiga eldsläckningsmaterial, anbefaller
Vetenskapsakademin att avgiva ett utlåtande om
de olika försöken.
Vetenskapsakademin uppger här i underdånighet några resultat, som dels av historiska rön och
verkliga fakta, dels andra på kemiska och fysiska
principer grundade slutsatser kunna med någorlunda visshet ådagaläggas.
Till den ändan bör Akademin först anmärka, att
lika som vattnets eldsläckande kraft i alla tider varit känt, finns tanken och ryktet om vissa ännu
kraftigare eldsläckningsmedel. De har dock inte
kommit till allmännare bruk. Det är svårt att avgöra om det berott på större kostnad, otillräcklig verkan eller obekymmersamhet.
Flytande alun står emot eld och itändning. Att
trävirke som haft en skorpa av alun och spanskgröna inte brinner har man vetat sedan Arschelaus
gjorde prov på ett trätorn mot Sylla. Plutarchus har
berömt ättika, som det kraftigaste eldsläckningsämne. Det användes mot smält bly, som fienden
hällde över stormtyg och murbräckor.
En annan härförare täckte sina stormtyg med
färska boskapshudar och lappade alla fogar med
krita och aska blandat med blod. En annan blandning var lera, hår, agnar och sjögräs upplöst i ättika. Om man strök malva blandat med äggvita och
överstrött med alun på händerna kunde man angripa elden utan att skadas. Ett kläde indränkt i äggvita, alun och sallaka tog inte eld.
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Man trodde också att om händerna beströks
med röd arsenik och alun samt saft av vintergröna
och oxgalla skulle man kunna ta i ett glödande järn
utan skador. Andra har föreslagit kalk, äggvita och
röd lera både i krigskonst och vid gyckleri.
1716 hade Zacharias Greijel gjort försök med en
eldsläckningsmaskin. Han dog strax efter och änkan utbjöd maskinen till tyska rikskonventet för
4000 dukater. Några försök gjordes men inte alla
blev lyckade. Det gick ut på att man körde in en
tunna i eldrummet och där utlöstes en krutladdning, som slungade omkring vattnet.
Det gick ett ryckte att tunnan innehållit ett hemligt pulver. Herr Geoffroi meddelade 1722 att ett
dylikt pulver skulle vara sammansatt av två delar
alkaliskt salt, en del salpeter, en del koksalt och en
halv del svavel. Han menade att då salpetern och
svavlet genom explosion släckt lågan och satt alkali och koksaltet i smältning skulle kolet, som blivit betäckt med det, inte fatta eld. Några kända
försök gjordes ej.
Liknande försök gjordes i Stockholm 1738 och i
Viby i Uppland, men i fria luften, där metoden inte
var lika verkningsfull som i täppta rum.
I Dresden formerades bollar med alun, vitriol,
kalk m.m. Man kunde fylla glaskulor och kasta in i
elden.
I Vetenskapsakademins handlingar 1754 omtalas hur svenskarna under belägringen av Stettin
med nytta försökt, att med vanliga sprutor kasta de
härför beredda eldsläckningsämnena på elden.
Den svåra branden i Stockholm 1753 i december, när Stockholms rådhus brann ned till grunden,
eftersom temperaturen var minus 18 grader och
vattnet frös till is i sprutorna, hade till följd en diskussion om man inte borde använda saltlösningar
vid stark köld.
Intresset för att bereda material så att det inte
blev eldfängt var stort den här tiden. Polhem gjorde lyckade försök med takbräder, som fått ligga i
en solution av alun, vitriol och koksalt.
Prisbelönt blev en herr Glaser i Tyskland, som
strukit ett trähus med en blandning av lera, kalk
och litet rågmjölsklister. Det huset kunde svårligen
antändas. Asksmörja och lut var ett annat im- pregnerande medel. Försök, att bevara halmtak genom
att stryka över lera uppblött i saltvatten och sedan
stryka över med kalk och sur mjölk, gjorde man i
Schlesien.
Faxe i Karlskrona klädde ett hus med stenpapper, troligen tillverkat av puzzuolana, osläckt kalk
och papperslumpor. Att bruka lerblandat vatten i
sprutan föreslås av en anonym förslagsställare och
anses vettigt.
Ett tunt lager av jord i trossbottnarna eller tunna
järnplåtar, vilket dock ställer sig dyrt, har lyckats
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förhindra elden att sprida sig. Även en bland- ning
av sand och släckt kalk har använts.
En person i Sverige, som intresserade sig mycket för eldsläckning, var apotekaren i Örebro Franz
Joachim von Aken. Vid en eldsvåda 1790 i Örebro
använde han med god verkan alun, vitriol och rödfärg. Sådana experiment gjorde han sedan inför
konungen vid Drottningholm i oktober 1791.
Härvid stannar för närvarande vår kunskap uti
eldsläckningskonsten och som vi ser är de flesta
ämnen kända sen länge, men på grund av kostnad
och otillräcklighet ej nyttjade. För att komma vidare måste man känna till vad eld är. Nämligen att
värmen i vissa kroppar upplöser det brännbara ämnet och detta i fria luften förbindes med den befintliga eldsyran till ny värme, som dels genomtränger
och upplöser den brinnande kroppen dels med hetta sprides omkring till andra omliggande.
Vid eldsläckning gäller att undandra elden dess
föda och genom bindande och avledande medel
absorbera den lösa värmen samt att hindra den fria
luften eller eldsluften från kroppen.
Beskrivning av eldsläckningsämnen.
1631

Väder

Anmärkningar angående väderleken
oktober och november 1795
1632

Eld

Handlingar angående de uppgivna
eldsläckningsämnena
Anonym
1796, jan-febr
HANDLINGAR ANGÅENDE DE UPGIFNE
ELDSLÄCKNINGS ÄMNEN.
forts. av artikel 1630.
Man gör klart att inte alla bränder bör släckas med
de ofta dyrbara eldsläckningsmedlen.
1) Man bör kunna komma åt elden snabbt.
2) Man bör ha tillräcklig mängd, så att man inte
förstör medel till ingen nytta. De bör bara användas, då man vet att de gör nytta. Man bör angripa
elden vid dess rot, då lågan strävar uppåt och värmen suger luften uppåt. Särskilt viktig vid blåst, då
elden sprider sig horisontellt.
Största nyttan gör eldsläckningsmedlen vid eldar där oljiga och kådiga kroppar brinner, t.ex.
beck och tjära. Vanligt vatten dunstar snabbt från
en sådan yta. De bör alltså användas av flottan.
3) Vid stark kyla bör användas koksaltsolutioner.
4) Släckning av stora brinnande kolhögar börjar
med tjocka släckningsämnen och fullbordas med

Nordensköld, And. Joh.
1795, mars-april
MEMORIAL ANGÅENDE SLÖJDEINRÄTTNINGARS NÖDWÄNDIGHET PÅ
LANDSBYGDEN, OCH OM BRÄNNWINSBRÄNNINGEN.
Sverige har i 60 år arbetat på att förkovra sig, men
fortfarande ligga dess handaslöjder i sin linda. Arbetsfolket, som behövs under sommarmånaderna
på landet, flyttar till stan och förstör sin hälsa. De
tror sig kunna nå en bättre utkomst där.
Men det som skulle behövas är, att manufakturer grundades på landet i kombination med lantbruk. Då skulle det finnas folk under odlingstiden
och man skulle ha sin trygga utkomst även under
vintern.
Städerna skulle inte utarmas för den skull, då
borgarna jämte sina fabriker i staden även skulle
ha dem spridda på landet.
Jordbrukaren måste ge sina kreatur säd. Om han
istället brände brännvin och sålde skulle inkomsten bli betydligt högre. Dranken skulle ges till
kreaturen.
Den hälsosamma syran i dranken förhindrar rötan i vinterhusen.
1606

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1795

dömen, saknad kunskap. Det finns t.ex. inga böcker på finska om lanthushållning.
Hans råd är kortfattade, men han hoppas att lantmannen skall fråga det vördiga prästerskapet och
andra kunniga jordbrukare, om något förefaller
tvivelaktigt.
Jordmånen i trakten är sand, mo eller kärrjord.
Således är jorden lätt och varm, kall och sur. Den
bör blandas för att få lagom fasthet, kyla och värma, så att syran försvinner.
Gödseln efter kreaturen bör blandas med boss,
rutten halm, lera, torv, kärrjord, granris och myrstackar. All urin på gården kastas på denna stack
och en ränna från stacken till en grop anlägges. Där
samlas allt det feta vattnet från gödselstacken.
Beskrivning hur man bygger en spångödselstack.
Såningstiden rättar sig efter väderleken och inte
efter almanackan. Sädessäcken sänkes i vatten och
får sedan stå över natten. Detta befordrar hastigare
mognad mot hösten. Så aldrig i vått väder. Använd
strid och sprickande säd. Om sådan inte finns, kan
den svaga säden rökas kort innan såningen, vilket
befrämjar växten.
Allmogen sår hellre korn än råg, men rågen är
det kalla klimatets sädeslag, då det tål köld och torka bättre. Rågåkrar kan skadas om snö faller innan
tjälen gått i jorden. Man kan då harva eller plöja för
att lämna kölden fri verkan på jorden.

1607
Orter

Hjälpreda och råd vid jordbrukets
och lanthushållningens förbättring
i Uleåborgs och Kajana län
Carpelan, Johan Fredric
1795, maj-juni
HIELPREDA OCH WÄLMENTA RÅD WID
JORDBRUKETS OCH LANDTHUSHÅLLNINGENS FÖRBÄTTRANDE UTI ULEÅBORGS OCH CAJANA LÄNER,
FÖRFATTAD TIL ALLMOGENS TJENST
AF JOHAN FREDRIC CARPELAN.
Johan Fredric Carpelan har till allmogens tjänst
författat några välmenta råd till lanthushållningens förbättrande i Uleåborg och Kajana län. Han
har under åtta år rest 1300 mil i länen men inte
lyckats övertala lantmännen till en bättre hushållning utan fortfarande kan sägas att jordbruket är i vanmakt.
Orsakerna är enligt Carpelan varken svag
jordart eller kallt klimat, utan snarare oförstånd,
fördomar, förfäders plägseder, bristande före-

Medelmåttig bondgård
Nr 1607
149

BESKRIFNING PÅ EN SALTPETTER-LADA
SÅDAN SOM BRUKAS I ÖSTERBOTTEN
Beskrivning av huset med tak. Golvet ligger en 1/2
aln ovan marken och är av flattäljda stockar. Jorden skall kunna skyfflas om flera gånger om året.
Kokningen sker på sommaren och under vintern
gödes jorden endast av urin. Rännor från ladugården beskrivs och ett ämbar finns där gårds- folket
offrar åt ladorna. Det måste skyddas från frost. Huset byggs nära vatten och på en plats där kokning
kan ske. Två stora kar behövs, ett att samla luten i
och ett att laka ur jorden.

pigtjänst, spånad, en bonde som efter eldsvåda på
ett föredömligt sätt byggt ny gård och anlagt sädeströsk, kvarn, linberedningsverk, granrishack och
ett slipverk, allt drivet med vattenkraft.

1599

Printzsköld, Eric Roland
1795, mars-april
OWÄLDIGT YTTRANDE, ANGÅENDE
GRUNDERNE FÖR STORSKIFTS DELNINGAR, SÅ I ALLMÄNHET, SOM I
SYNNERHET FÖR WÄSTERBOTTEN,
GRUNDAT PÅ ÄLDRE OCH SENARE
FÖRFATTNINGAR, MED BIFOGADE
BEWIS, AT INNEHAFWANDE EGENDOM, TIL DES MYCKENHET OCH
GODHET, ENDAST BÖR TJENA TIL
RÄTTESNÖRE OCH SÅLEDES FÖLJAS.
Eric Roland Printzsköld, Katrineholm redogör för
de problem och orättvisor som uppstod vid skiftesdelningar beroende på att man hade olika utgångspunkter på olika orter. Han tar fram Kungl. Brev
och andra handlingar, som ligger till grund för delningar, ända från 1300-talet.

Arbetsmetod

Kattunstryckeri utanför Amsterdam
Anonym
1795, jan-febr
CATTUNS TRYCKERIET HET KLAVERBLADT UTANFÖR AMSTERDAM,
TILHÖRANDE M:ME DINEUVILLE
Kattunen kommer vit från Ostindien och trycks i
rött, blått och brunt. Där finns två tryckerier, det
lilla kan bara trycka blått och vitt. Tyget stampas
med vatten i en kvarn, sköljes och tvättas, torkas
och manglas. Vid tryckningen breds tyget på ett
bord. Tryckaren doppar sin i ugn uppvärmda ram i
en blandning av harts, vax och talg och trycker på
tyget. Åter tvättat, blekes och vätes tyget. När färgen är tillredd tas den på med en vals.
1600

Arbetsmetod

Om limsjuderiet i England
Anonym
1795, jan-febr
OM LIM-SJUDERIET I ENGLAND
Råa och färska hudar och annan bråte som kan innehålla lim samlas och stoppas i gropar, som är
klädda med tegel. Tvättas och torkas och kokas i
en kopparpanna. Skärs i bitar och staplas på varandra.
1601

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungliga
Patriotiska Sällskapet

1602

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1794 och januari 1795
1603

Ekonomi

Oväldigt yttrande angående storskiftesdelningar i Västerbotten

1604

Växter

Kvickrots nytta
Sefström, E
1795, mars-april
QWICKROTS NYTTA.
Qwek eller kvickrot, Triticum Repens är ett besvärligt ogräs i trädgårdar och sädesåkrar, men kan
vara nyttig på sitt rätta ställe. Att mala rötterna till
nödbröd är inte tillrådligt, då det går åt för mycket
kraft och är en långsam beredning.
Kvickroten ger däremot ett gott foder och är
lämplig om man vill ge ett sankt ställe fasthet.
Tvättad och sönderstött och kokt ger den en hälsosam och blodrenande dekokt.

Patriotiska Sällskapet
1795, jan-febr
1605
Ekonomi
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR M M AV
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
Memorial angående slöjdinrättningFör odling, trädplantering, biskötsel, stenhusbygarnas nödvändighet på landsbygden
gnad, stenmurar, för lång och trogen dräng- och

och om brännvinsbränning
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svartgrå aska. Finns i löv- och granblandade kärr
omgivna av lövträd och granskog.
I Frankrike men även på sina håll i Sveriges inland finns en kärrjord, som innehåller små förmultnade havssnäckor. Dessa kärr har uppkommit, där tidigare var havsvikar och innehåller
1633
Eld kalk-, krit- och märgeljord. Slår man några droppar skedvatten eller vitriol spiritus på den jäser den
Memorial till Kungl. Vetenskapsoch stinker starkt. Denna mylla anses för den börakademien i föregående ämne
digaste.
Andersson Benct
Kärrmylla tillkommen av björnmossa och barr
1796, jan-febr
är väl inte så bördig, men kan blandas med sönderMEMORIAL TIL KONGL.
hugget granris och lerjord. Den bör dock ligga ett
WETENSKAPS-ACADEMIEN I
par år, och är då tjänlig särskilt på sandjord.
FÖREGÅENDE ÄMNE.
Bördig kärrjord kan efter avbränning ge en rödYttrande om herr von Akens försök med eldsläck- aktig aska, som innehåller järnockra. Flera försök
ningsmedel. Det är hans svåger Bengt Qvist An- har gjorts och alla visar på att järnet inte skadar
dersson, som bekänner att han inte vet någon växtligheten.
sammansättning av ämnen, som överträffar von
Akens. Han vågar framföra den åsikten, trots att 1635
Matberedning
han är släkt och vän till von Aken. Han varnar för Underrättelse om potatisknopparna
koksalt, som i evärdliga tider kommer att fukta de
hus, som blivit släckta därmed. Även ett överflöd som kunna insyltas och nyttjas som
oliver
av vatten kan skada.
Sedan redovisar han en mängd försök, som Anonym
gjorts med läderbitar, för att se vad de olika bland- 1796, jan-febr
ningarna har för effekt på lädret. Detta var viktigt, UNDERRÄTTELSE OCH BESKRIFNING
då sprutslangarna var gjorda av läder. Vid vissa HURU POTATOES FRÖKNOPPAR KUNNA
blandningar upplöstes lädret helt och hållet och vid INSYLTAS OCH NYTTJAS SOM OLIVER
flera andra tillfällen krympte det kraftigt.
Potatisens fröknoppar skall tas medan de ännu är
hårda. De läggs i stark saltlake i två dygn. Sedan
1634
Odling kokas de i vin- eller annan god ättika tills de blivit
Rön om kärrjord, dess olika beskaf- halvt genomskinliga. I lagen kokas nu kryddor.
Kryddpeppar, nejlikor och även muskot kan anfenhet samt skada och nytta
vändas. Lagen och fröknopparna förvaras i en
Anonym
glasburk. Dessa oliver är sundare och smakligare
1796, jan-febr
än gurkor. Istället för saltlake har med fördel anRÖN OCH ANMÄRKNINGAR OM KÄRRvänts bomolja.
JORD, DES OLIKA BESKAFFENHET, SAMT
SKADA ELLER NYTTA I JORDBRUKET.
1636
Arbetsmetod
Ingenting är allmännare, än att lantbrukare drygar
Brev
om
en
ny
uppfinning
att
av
ut gödseln med kärrjord. Detta kan dock göra mera
skada än nytta, då all kärrjord inte är till gagn. Det tryckt och skrivet papper kunna uttatycks nödvändigt att lära jordbrukarna de säkra ga svärtan
och tydliga tecknen på god och duglig kärrjord.
Anonym
Vid kusterna påträffas ofta gölar och små kärr,
som är skapade av sjö- och havsväxter. Denna jord 1796, jan-febr
BREF OM EN NY UPFINNING AT AF
är oduglig då den innehåller salt.
I alkärr påträffas ofta en svartmyllig jord, som TRYCKT ELLER SKRIFWIT PAPPER
om man eldar den efterlämnar en rödaktig aska. UTTAGA SWÄRTAN, SKRIFWET FRÅN
Det är järnvitriol och jorden är inte lämplig till PARIS D. JULII 1795.
I Tyskland sysslade man mycket med pappersåterjordförbättring.
Bördig kärrmylla är lös och svartgrå. Den brin- vinning. En fransyska Madame Masson utvecklaner utan svavellukt och lämnar en ringa mängd de metoden. Man rengör pappret från klister och
skär bort eventuella färgade avsnitt. Det är också
viktigt att inte använda gulnat papper.
vatten. Sprutorna behöver inte vara så stora, då
ämnets verkan mera beror på en jämn betäckning
mot luften, än en överflödig mängd.
I en bilaga redovisas ett stort antal försök. Det tidigaste från 1644 och de följande från 1700-talet.
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I ett stort kar gjutes kokande vatten över pappret
under ständig omrörning tills pappersmassan blir
ren. Den bringas till den nödvändiga fastheten i
Holländaren ( en maskin i papperskvarnar). I små
portioner kokas massan med en tillsats av pottaska. Efter att ha legat i den här lösningen i 12 timmar tages den upp för att till högsta finhet bringas
under den andra cylindern. Pappret blir lika fint,
som det som tillverkas av lumpor.
Skrivet papper fordrar samma hanteringssätt,
men i stället för luten används vitriololja.
Underrättelsen var tryckt på sådant papper från
herr Didots papperskvarn i Essone. Tillredningen
skedde i flera kemisters och kunnige mäns närvaro.
1637

Folkmängd

Jämförelse av folkets ålder på Öland
1775 till 1795
Tabellverket
1796, jan-febr
I ANLEDNING AF TABELL-WERKET
LÄMNAS EN JÄMFÖRELSE PÅ FOLKETS
ÅLDERS TIL- OCH AFTAGANDE I NORRA
MÖKLEBY FÖRSAMLING PÅ ÖLAND,
ÅREN 1775 OCH 1795.
Folkmängden har sjunkit från 690 år 1775 till 668
år 1795. Dock finns fler gifta par det senare året,
och betydligt fler änkor.

dimma. Dessutom har växterna varit angripna av
mask. Fruktträden har givit ringa skörd.
Stormar har gjort sjöfarten skada. Citroner och
pomeranser samt ett slags apelsiner har flutit i land
ifrån förolyckade fartyg. Dessa frukter såldes i
sjötullkammaren. De var dock angripne av saltvattnet och skämda i smaken. Citronerna med sina
hårda skal klarade sig bäst.
1640

Orter

Utdrag ur brev om årsväxt och
väderlek i Finland
Anonym
1796, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I FINLAND.
Höskörden ovanligt god. Säden blev skadad av
frost och ger mindre än förra året.
1641

Berömliga gärningar

Om kamullsspånadsinrättning i
Floda socken

Lundquist, Pehr
1796, jan-febr
OM KAMMULLSSPÅNADSINRÄTTNING
UTI FLODA SOCKEN.
Efter 3 års missväxt har kvinnor och andra mindre
arbetsföra personer bland allmogen saknat nödig
utkomst till livets bärgning.
Materialskrivaren Olof Flodin, har därför skaf1638
Orter
fat arbete med kamullsspånad för att rädda dem
Väderleken år 1795 vid Norra
från tiggarstaven. Det är ju de uslas sista och vanliMöckleby
gaste tillflykt. Enligt spinneriräkenskaperna har
Anonym
utbetalts 300 R:dl i arbetslön.
Flodin har vid lasarettet i Stockholm på egen be1796, jan-febr
kostnad förvärvat bättre insikt i hur han skall gå
WÄDERLEKEN OBSERVERAD ÅR 1795,
sjuka och nödlidande tillhanda. Hans medfödda
WID NORRA MÖKLEBY.
Året började med stark köld och snö. Flyttfåglarna böjelse att med utvärtes skadors botande och med
invärtes enkla medels användande skaffat honom
kom 23 mars. Sommaren torr med dålig växt.
allmänhetens fulla lovord, vilket härmed till väl1639
Orter förtjänt bevis meddelas.
Att de fattiga har haft stor förmån av herr FloOm årsväxt och väderlek i Halland
dins patriotiska nit med spånad och medikamenSefström, E
ters utgivande intygas av Floda, Sköldinge och
1796, jan-febr
Mällösa församlingar.
OM ÅRSWÄXT OCH WÄDERLEK M.M. I
HALLAND.
1642
Belöningar
Spannmålstillgången kan sägas var välsignad och
vacker. Priset sjönk i början men steg åter till 6 Utdelade hedersbelöningar
R:dl tunnan. Smöret dyrt. Höväxten har varit ringa Patriotiska Sällskapet
och höet är dyrt. Trädgårdsväxterna har tagit skada 1796, jan-febr
av den långvariga torkan och svåra blåsväder och

Förslag till läderbesparing för lantmannen

Creutz C G
1795, jan-febr
FÖRSLAG TIL LÄDERBESPARING FÖR
LANDTMANNEN
Då tillgången på läder minskat och priset ökat så
att lantmannen inte kan hålla sina arbetare med
skor, har jag kommit på att göra skor med sulor och
klackar av björk. Mitt tjänstefolk har redan förfärdigat sådana bottnar och sytt fast gammalt ovanläder. Dessa skor är lättare än andra och står mot
väta. Bottnar av annat träslag gör fötterna ömma.
Yxskaft måste också vara av björk. Arbetsfolket
kan på detta sätt bli sina egna skomakare.
Senare har jag funnit att lind överträffar björk.
Träbottnar förtar fotsvett och skavsår, vilket vore
något för armén att tänka på. Vart fotsvetten tar vägen vet jag inte. Om den upptas i träbotten och avdunstar eller om den går till kroppens andra
vätskor som genom avföring avgår. Den fuktighet
som befrämjar gikt försvinner dock. Hade jag inte
under många år använt näversulor, hade jag varit 1597
Nyttiga påfund
död, då mina ben svullnar och värker. Att dricka Beskrivning på en salva för fruktträd
björklaka och bada i björklöv är frätande på gikten.
som flera år bibehåller sig
Björkaska hjälper också vid kylskador.
Drufva, Carl Johan
1595
Matberedning 1795, jan-febr
Bästa sättet att förbättra sädesbränn- BESKRIFNING PÅ EN SALWA FÖR
FRUKT-TRÄD, SOM FLERE ÅR
vin
BIBEHÅLLER SIG
Anonym
En medfödd lust för trädgårdsskötsel har sedan
1795, jan-febr
ungdomen låtit mig göra experiment för att förBÄSTA SÄTTET AT FÖRBÄTTRA
bättra trädgårdsskötseln. 1778 inföll missväxt av
SÄDES-BRÄNNVIN, AF A J K
körsbär, som föranlät mig giva ett säkert medel
Det är känt att sädesbrännvin kan ha en obehaglig mot mask, som var trädens värsta fiende. Men trälukt och smak, som vi kalla finkel. Inga kryddor den är också utsatta för obarmhärtig skärning, vilförtar detta obehag. En sats brännvin med de kost- ket ger dem oläkta sår. Förbjud all skärning, som
baraste kryddor hade blivit vidbränt och var helt inte är absolut nödvändig och använd alltid denna
odugligt. Jag hällde i mjölk och vitriololja och ef- salva på såret. Smält harts på koleld, lägg i vax, lyft
ter 12 timmar frånsilades den ystade mjölken noga bort från elden och tillsätt terpentin, talg och stött
och hälldes på mera vatten och destillerades. Detta svavel. Kokas upp med ett kvarter dubbelt öl.
hade en förträfflig inverkan. När en släkting, som Penslas på såret. Salvan förvaras i en kruka och
har spritfabrik i Stockholm bad om råd att förbätt- värms upp, när den skall användas på nytt. Vanligt
ra brännvinet, kom jag att tänka på detta försök. trädvax smälter i solen och blandningen av lera
Liksom man kan förbättra tevatten med eldkol för- och gödsel är helt fördärvlig. Sköttes träden efter
söktes detta i hushållbrännvinet. Jag fick en otro- min metod skulle landet snart vara självförsörjanligt förbättrad produkt.
de på frukt.
1596

Växter

1598

Byggnation

Trädgårds- och medicinalväxter som Beskrivning på en salpeterlada såfåren ätit eller lämnat orörda
dan som brukas i Österbotten
Sefström, Hagström
1795, jan-febr
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TRÄDGÅRDS- OCH MEDICINAL-WÄXTER,
SOM FÅREN ÄTIT ELLER LÄMNADT
ORÖRDE
På försök släppte jag några får i min trädgård. Det
stod mig dyrt. Först åt de bara klöver, men sedan
började de smaka på alla slags örter och plantor.
De åt med begärlighet sockerärter, bönor, körsbär
och plommonblad, palsternacka, rödbeta, morot,
kål och johannesört. Mindre begärligt åt de lakris,
rova, solros, blåkål, blomkål, stickelbärsbuskar,
pimpinella och tagetes. De endast smakade på
borstnejlika, syrén, lupin, sockerrötter, malört, endiv, havrerot och spenat. De rörde inte lavendel,
åbrodd, renfana, vitkål, salvia, krusmynta, rättikor,
sparris, timjan, mejram, körvel, vinbär, hallon,
lök, kålrötter, kamomill, koriander, senap, vinruta,
dill, björnbär, hassel, alm, ask, lind, fläder, pumpa,
gurka, humle och persilja. De mådde bra, men blev
inte fetare och de torra ljungbackarna med det fina
gräset var dem fördelaktigare.
Hagström menar i en anmärkning att Sefströms
resultat inte sammanfaller med Linnés.

Holmberg, Mich
1795, jan-febr
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1587

Orter

Utdrag ur ett brev angående väderlek och årsväxt på Öland
Anonym
1794, sept-okt
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M.M. PÅ
ÖLAND.
Öland. En präst har sedan 1771 gjort anteckningar
om väderleken och upptäckt att vädret inte upprepas vart 19:de år som påstås, utan är variabelt.
I juni och juli var svår torka, så man fruktade att
grödan skulle försmäkta. Gud uppehöll henne till
förundran, men en del svåra skogsbränder uppstod. Bina svärmade mer än vanligt, men efter torkan blev resultatet dåligt.
Åbo. Behaglig vår, men kalla nätter och kallt
regn och senare torka har gjort att man knappt fått
utsädet igen på sina håll. Höskörden blev 1/3 av
den vanliga.
1588

Väder

Uggla C H
1794, nov-dec
FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER
HÅRDWALLS ÄNG. FORTSÄTTNING.
C.H.Uggla Stora Djula i Södermanland lämnar här
sin utlovade berättelse angående förbättrad hårdvall.

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Ett stort antal personer har fått belöningar: skådepenningar, hattband av silver och skedar för uppodling, trädplantering, biskötsel och lång och
trogen tjänst.

1591

Anmärkning angående väderleken
för december 1795 och januari 1796

Orter

Brev angående årsväxt och varupriser
Anonym
1794, nov-dec
BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN OCH
WARUPRISER.
E.S. i Halland tackar för frö som dock inte grodde.
Rödklövern artade sig bättre. Årsväxten var inte
den svagaste, men heller inte den bästa. Kornet
blev inte helt moget. Han saknar sädesmagasin då
priserna stiger, särskilt på utlänsk spannmål.
Smörpriset har gått upp.

Anmärkningar angående väderleken 1592
Väder
för augusti och september 1794
Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1794
1589

Odling

Brevväxling i frågan: Om åkerjorden måste ligga i träda ett helt år
Belcher, W
1794, nov-dec
BREFWÄXLING I ANLEDNING AF DEN
FRÅGAN: HURUWIDA DET ÄR NÖDWÄNDIGT ATT ÅKERJORDEN ET HELT
ÅR LIGGER I TRÄDE, ELLER OM ICKE
DEN OM WÅREN KAN BESÅS MED NÅGON
NYTTIG WÄXT?
Fortsättning på brevväxling angående träda på
sommaren. Denna brevskrivare avvisar bestämt att
sommarträda skulle ha någon gynnsam effekt. Han
förespråkar att man odlar bönor för att tillföra jorden kalk. Han vänder sig mot dem som tror att jorden tar upp nyttiga ämnen ur luften och menar att
man med plöjningen utarmar och uttorkar jorden.
Försöken har utförts i England och tidigare brev
var redovisade i maj-juni Journalen detta år.
1590

Odling

Försök till förbättrande av mager
hårdvallsäng
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1593

Ekonomi

Om upphjälpande av våra insjöfiskerier
Gyllenpalm, J U
1795, jan-febr
OM UPHJELPANDE AF WÅRE
INSJÖ-FISKERIER
Liksom man inte fångar eller jagar djur under den
tid ungarna är små, borde samma gälla för fisken.
Inget fiske under lektiden. Fiskevattensägarna
skulle samlas helst vid domstolen och bestämma
vilken fisk som skulle fredas det året. Jag har undantagit gäddan, som är en rovfisk och gott kan fiskas varje år. Vinternotar borde förbjudas, då där
ofta fastnar småfisk, som inte tål att tas upp i kylan
för att sedan slängas tillbaka igen.
Vid 1766 års Riksdag, där jag var ledamot av
fiskerideputationen, vann dessa förslag gillande,
men som så mycket annat, kom de aldrig att verkställas. Maskornas storlek i noten skulle ökas för
att småfisken skall slinka igenom. Det går utmärkt
att förflytta fisk från en sjö till en annan.
1594

Nyttiga påfund

1643

1644

Väder

Redskap

Om en förbättrad och flyttbar tröskmaskin

kaps och dragonhästars uppfödande. Då ägaren
befann sig på 18 mils avstånd och inte själv kunde
hävda egendomen uppläts åkern som förr till bönderna. Dock inrättades en del dagsverkstorp och
röjningar för att uppta en ny stamgård.
En gammal bod nyttjades under sommaren till
boningsrum och ett nytt stall byggdes. Där hölls
rustningshästen och några får, för att samla gödseln. Det blev inte mycket gödsel, helt otillräckligt
för åkern och den tillämnade kryddträdgården.
Till gården hörde sankmarker och kärr. Efter utdikning visade det sig att kärrjorden var 3 alnar
djup. Vid försök med avbränningsmetoden visade
jorden sig vara av god kvalitet. Kärrmyllan användes vid anläggande av körsbärsträdgården, med
dåligt resultat. Det tog åtta år innan någon skörd
kunde tas. Bättre trivdes nypon och vinbär och
stickelbär. Trots brist på gödsel frodas nu bärbuskarna och körsbären.
Att det tog så lång tid för kärrjorden att bli fruktsam måste ha berott på den omständigheten att den
sanka ängen med sina halvruttna växtrötter och
blad supit i sig fast luft.
Herr Pristleys rön att kärrvatten, som blivit impregnerat med Aer fixus eller fast luft sedermera
gjort kärrjorden otjänlig att föda växter.
Det som gjorde jorden brukbar var, att den lades
upp i högar och kringskottades så att förruttnelsen
satte igång.

Silfverstråle, G
1796, mars-april
OM EN FÖRBÄTTRAD OCH FLYTTBAR
TRÖSK-MACHINE.
Modeller på engelska och skotska tröskmaskiner
finns. De drivs antingen av vatten eller av kreatur,
som går runt. Nackdelen med dem är att de inte är
flyttbara.
Kapten Brunjan anmodades av sina vänner att
göra en förbättring. Tre svåra motstånd uppstod:
tyngden, hastigheten och en ohugsam styrka.
Med hjälp av ett svänghjul, som trampades av
tre man kunde kapaciteten ökas. Var fjärdedels
timme ombyttes arbetsmomenten, då en del var
tyngre än andra.
Artikelförfattaren Silfverstråhle anser att flera 1647
förbättringar skulle kunna göras.
1645

Redskap

Orter

Brev till Riddaren Ferrner angående
en påbörjad uppdelning

Uggla C H
1796, mars-april
UTDRAG AF ET BREF TIL HERR
Brunijan, M R v
CANCELLIE-RÅDET OCH RIDDAREN
1796, mars-april
FERRNER, ANGÅENDE EN PÅBEGYNT
BESKRIFNING PÅ EN TRÖSK-MACHIN
UPODLING M.M.
SOM TRAMPAS AF TRENNE KARLAR.
C.H.Uggla skriver till Riddaren Ferner och redoBeskrivning av förutnämnda maskin av Brunijan. gör för odlingen på Storängen i Djula i SödermanRitning saknas.
land. Han hade sått med grovkorn från Hälsingland. Höskörden var inte särskilt ymnig och på
1646
Odling grund av franska kriget och stapelstädernas nit att
Uppgift att inrätta krydd- och trädinte släppa ut produktionen blir spannmålspriset
högt. Redan i början av november var det slädföre.
gård utan gödsel
Anonym
1648
Arbetsmetod
1796, mars-april
Om stenporslin
UPGIFT, AT INRÄTTA KRYDD- OCH
Anonym
TRÄGÅRD, UTAN GÖDSEL.
Tillfälliga händelser, som ofta uppstår på landet le- 1796, mars-april
der till oförmodade rön och upptäckter.
OM STEN-PORCELLAINE.
1772 mottogs en lantegendom, som inte bebotts Upptäckten av stenporslin kom till, när en krukmaav ägaren, utan varit upplåten till inventariebos- kare såg att på en sjuk och illa sårad häst, flintpul-

Beskrivning av en tröskmaskin som
trampas av trenne karlar
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Stengrip - Nr 1582

Lars Törnstrand, Kalmar. Tankar om salpetertillverkningen i Sverige. Den fungerar inte tillfredsställande.
När man nu upptäckt gödselns absoluta nödvändighet för ett gott jordbruk måste man vårda den.
Genom att bygga täta golv i ladugårdar och stall
och samla upp urinen i rännor, som för till uppsamlingskärl, kan man ta till vara och utöka gödseln.
Om man strör halm och hackade kvistar under djuren går det lätt att skyffla ut gödseln till gödselstacken.
Den jord tillhörande kronan, som tidigare tillvaratagits under ladugårdarna och använts i salpetertillverkningen har ofta varit av dålig kvalitet. Nu är
man mer benägen att se till kvaliteten än till kvantiteten och det lönar sig inte med det gamla tillverkningssättet. Dessutom har man numera brist
på skog. En sjudaredrängs lön är uträknad och befinns vara mycket under en vanlig dränglön.
Istället för att ta jorden under ladugården skulle
man samla urinen i särskilda lador och där fukta
jorden. Veden skulle läggas i lager.
Det är viktigt att inom landet tillverka tillräckligt med krut och att inte tillverkningen koncentreras på några få ställen. Dessa skulle i krig kunna
intas av fienden. Gustaf III beviljade 1783 varje
landsort ett visst kvantum.
1585

Klicka – Bilden visas i eget fönster
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Nyttiga påfund

Stenbjörn är en vält av trä och bär över sig en 2
hjuls kärrbotten. Stenen vältes på kärran. Används
vid transport av även andra tunga saker.
Stengripen är som en sax med dubbla klor. Används när stenar hämtas upp ur vattnet.
Sädestorkaren beskrivs.
I drängstugan har jag en kakelugn, vars andra
rökgång leds genom ett skåp, där säden torkas.
Under rötmånaden strös halm över gödselbrunnen och vattnas. Trampas hårt och hålls fuktigt.
Blir utmärkt gödsel av halmen.
1583
Väder

Beskrivning på vit rysk tvål

1584

BREF ANGÅENDE ET SLAGS
PLUMAGE-KÅL.
E. Sefström från Halmstad sänder ett paket med
frön av plumagekål (Brassica angufto apii folio),
som han inte tror är brukligt i Stockholm. Den har
gula kanter och är både till utseende och smak vida
behagligare än blåkålen.
Han anhåller att Patriotiska Sällskapet låter utdela fröna; till tjänst för fruar i hushållen och trädgårdsmästare.

Holmberg, Michael
1794, sept-okt
BESKRIFNING PÅ HWIT RYSK TWÅL.
Tvålen kokas helst i kopparkittlar, som är mest
bränslebesparande. Man använder fårtalg, aska av
lövträd, kalk och salt, som erhålls efter försäljning
av fisk.
Försök görs att använda oxtalg.
1586

Växter

angående en slags plumagekål
Anmärkningar angående väderleken Brev
Sefström, E
för juni och juli 1794
1794, sept-okt
Ekonomi

Välmenta tankar om salpetersjuderiets förenande med lantbruket

En förbättrad och flyttbar tröskmaskin - Nr 1644
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Cronstrand, Lars
1794, sept-okt
WÄLMENTE TANKAR OM SALTPETERSIUDERIETS FÖRENANDE MED LANDTBRUKET TIL BÅDAS BÄTTER TREFNAD
OCH FÖRKOFRAN
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Gives medel att öka sockerhalten i frukten?
Gives medel att öka fruktens storlek och vattnighet?
Gives medel att öka fruktens lukt?
Då flera blommor används till läkemedel och
färgämne bör man föröka deras antal.
Kan man öka den örtaktiga delen av växten och
göra den mer sockerrik?
Gives medel att öka volymen av rötter och göra
dem mera födande?
1710

1714

Orter

Utdrag ur ett brev angående årsväxten i Dalarna
Anonym
1798, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN I DALARNA.
Årsväxten svag och säden blir nog dyr.

Husdjur
1715

Påfinning att bekvämligen mata
svaga bisamhällen

Nyttiga påfund

Om kålmaskars förekommande
Anonym
1798, jan-febr
OM KÅLMASKARS FÖREKOMMANDE.
När kålplantorna blivit utsatta på våren och de vita
fjärilarna, som är kålmaskens verkstad, visar sig,
skjutes med krutskott över kållandet. Detta har
haft verkan även på jordloppor. Man kan också
försiktigt tända svavellappar t.ex. under fruktträd
som är angripna av ohyra.
1712

Orter

Brev om årsväxten i Finland

Anonym
1798, jan-febr
PÅFINNING, AT BEQWÄMLIGEN MATA
SWAGA BISAMHÄLLEN.
Beskrivning och ritning av en svarvad ask att sättas
i bikupan i stället för svickan. Den fylls med honung och sätter fart på svaga bisamhällen.
1711

Väderleksiakttagelser i Möckleby år 1797.

Orter

Utdrag ur Lord Gardenstons resa

Anonym
1798, jan-febr
ÅBO DEN 24 DECEMBER 1797.
Växten var riklig fram till 17 juni, då ett slagregn
lade all säden efter marken. Den reste sig aldrig.
Under halmen hade åkermössen gästabud och förökade sig till stor mängd.
Mul- och klövsjuka angrep kor och oxar i Österbotten, men då den upptäcktes i tid och blev behandlad med omslag av Aqva Saturnina gick
inflammationerna tillbaka. Klöven föll av och djuret kunde inte gå på ett par månader.
1716

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1798, jan-febr
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöningar bekostade av Sällskapet: För utflyttning till främjande av storskiftesdelning.
Stenhusbyggnader.
Belöningar bekostade av den som föreslagit:
Uppodling, fruktträds plantering, för insikt och betjäning med hästsjukdomars botande.
Samt för långvarig tjänst.

Anonym
1798, jan-febr
UTDRAG AF LORD GARDENSTONS RESA;
UTUR EDINBURGS MAGASIN VI TOMEN.
Böndernas bostadshus är snygga och goda. De är 1717
byggda av lera. De är bättre än de som finns i
Anmärkningar
Skottland och Tyskland.

Väder

angående väderleken
för december 1797 och januari 1798

1713

Orter

Väderleken i Möckleby 1797
Anonym
1798, jan-febr
WÄDERLEKEN OBSERVERAD I MÖKLEBY
FÖRLIDNE ÅR 1707.
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1718

Byggnation

Sätt att genom murbruk förbättra
äldre och nyare trähus
Rydberg, Liljeström

Porslinsfabriken (China Work) i Worcester in- 1652
nehas av ett intressentskap. Leran tas från Corn- Svar
wall och arrendet är på 20 år.
1649

Arbetsmetod

Sillfiske och sillsaltning kring
Yarmouth
Anonym
1796, mars-april
SILLFISKERIET OCH SILLSALTNINGEN,
M.M. KRING YARMOUTH.
Hela okt fiskas och alla invånarna i Yarmouth involveras i de 200 fiskebåtarna. De har salt med sig,
så att de vid behov kan stanna flera dygn på sjön.
Näten lägges ut att fritt följa vinden och strömmen.
Fisken förs i land och saltas. Ligger sen i 4-5 dygn i
det smälta saltet. Samlas i korgar, som sänkes i kar
med vatten, så att saltet sköljs av.
Kvinnorna trär nu upp fisken på spett och sedan
vidtar rökningen, som sker i tre omgångar, 7-8
dygn varje gång. Vid rökningen faller en del fisk
ned. Om det beror på att huvudet gått av kallas de
plucks. Går de sönder på annat sätt kallas de crops.
Fullhering är den sill, som har mjölken i behåll.
Shothering är sill utan mjölke.
Fisken packas och säljs. Båtarna byggs i Yarmouth av ek och är 40 fot långa.
Näten är bestrukna av färg gjort av ekbark.
Saltet kommer huvudsakligen från Lancashire,
men är uppblandat med franskt och portugisiskt.
Sedan denna annotation gjordes har import av salt
till England förbjudits.
1650

Belöningar

Utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1796, mars-april
UTDELTE BELÖNINGAR.
Belöning på 50 R:d för skötspiggens användande
till tran och olja gavs till garvaren Djurberg.
Bönderna Jacob Johansson och Johan Johansson samt Per Andersson och Michaelsson i Neglinge by, Stockholms län, vann andra pris.
Till prisfrågan: Vilka är de rätta grunderna för
cirkulationsåkerbruket?
Frågan gav 5 svar. Inget av dem svarade upp till
Sällskapets önskan men då allmänheten kan ha
nytta av svaren utdelades till Nr 1 30 R:d. Författaren var herr Fischer, Luneburg. Skådepenning till
Nr 4.
1651

1798, mars-april

Kungörelser

på frågan: Vilka är de rätta
grunderna för cirkulationsåkerbruk

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1796

Fischer, Carl Johann af
1796, maj-juni
SWAR PÅ FRÅGAN: HWILKA ÄRO DE
RÄTTA OCH ALLTID GÄLLANDE
GRUNDER, SOM BÖRA IAKTTAGAS WID
INRÄTTNINGEN AF CIRCULATIONSÅKERBRUKET? AF JOHANN CARL
FISCHER, HANNOERISK KAMMARCONDUCKTEUR
Man är övertygad om, att cirkulationsåkerbruk är
det bästa för hushållningen. Det innebär att åkern
används till sädesavkastning omväxlande med
grässlåtter efter ett bestämt mönster. I Holstein
brukas detta med 2/3 boskapsavel och 1/3 sädesskörd. Åkrarna är omgivna av levande häckar. I
Mecklemburg är avkastningen omvänd beroende
på torrare marker. Där finns flera utgårdar och man
satsar på fåravel.
Regler vilka staten äskar vid införandet av cirkulationsjordbruk:
att folkmängden inte ökas eller minskas
att mesta möjliga säd frambringas
att man hushållar med skogen
att vägarna anläggs väl, för att befordra handeln
att staten kan fordra tillbaka startkapitalet
Regler vid införandet av cirkulationsbruk ur den
enskildes synpunkt:
att få riklig avkastning med få kostnader
att inkomsten är så lika som möjligt år från år
att han får startkapital och frihetsår från utskylder
Regler för undersökning av ett fält, som skall anläggas till cirkulation:
att ägogränser och gemensamhetsåkrar noga
regleras
att kanaler genom åkrarna läggs efter bästa läget
att byggnader som ligger för nära varandra flyttas med tanke på eldsvåda
att marken helst bör kunna vattnas
att utskylderna fördelas
Regler för hur många avdelningar bör vara på fältet:
att en skicklig lantmätare gör fördelningen
Regler som bör följas vid införandet av cirkulationsbruket
att åkerbrukaren utsår sina vanliga sädeslag
att staten får sina förskott återbetalda
Förklaringar till att-satserna.
1653

Väder
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Tjära har den egenskapen att den inte torkar och
bryts i veck, som kan uppstå genom att plåten
värms och kyls. Om man bereder en salva med tjära liksom målarfärg och sedan täcker med spegel1654
Odling folie bör mångårig varaktighet vinnas.
Om åker och ängars gödning med
Ren kvartssand skulle vara billigast men anses
för genomskinligt. Av glimmer, talk och asbest
kalk och obränd gips
skulle kunna göras pulver till guld och silverfärg
Anonym
att användas istället för folie.
1796, juli-aug
Torde inte kosta mindre, även om ämnena i sig
OM ÅKERJORDS OCH SÄRDELES ÄNGARS själva är billiga. Blad eller folie av guld, silver äkta
GÖDNING MED KALK ELLER OBRÄND
som oäkta, fästes på många arbeten. Bly och zink
GIPS.
torde ha samma egenskaper. Detta kan ses dyrbart,
Enligt ekonomerna skall förhållandet mellan åker men om man räknar all oljefärg, som läggs på ett
och äng vara 3:1. Av 15 tunnland bör 5 vara ängs- tak och räknar in den nationella förlusten av all limark. Få ägare har dessa proportioner, och även noljan torde det inte bli dyrare.
om de ha det, fattas gödsel till åkrarna. Genom att
nyttja klöver förmeras gödseln avsevärt. Om man 1656
Ekonomi
byter från åker till äng, får man större avkastning.
Då gödseln är det viktigaste föremål för lant- Försök att i aritmetisk enfald framhushållningens bättre tillstånd, gäller att öka den- ställa och upplösa det allmänna hussamma.
hållsproblemet
Främst gäller det boskapsgödsel, men en idog Anonym
lantman måste även ta andra medel till hjälp. Aska,
husorenlighet, avträden, köttvatten, gat- smuts och 1796, juli-aug
FÖRSÖK AT I ARITHMETISK ENFALD
flera ej aktade saker bör användas.
Kalk är ett medel, som bör användas mest på FRAMSTÄLLA OCH UPLÖSA DET
sega och våta ställen. Obränd gips har vid försök ALLMÄNNA HUSHÅLLS-PROBLEMET.
varit nyttig överallt. Obränd gips är en mjukare Redogörelse för folkmängd, statens inkomster och
kalk innehållande mera vatten och mättad av vi- den enskildes.
Jämförelse med Englands ekonomiska ställtriolsyra.
Särskilt lämpligt är att kalka klöverfälten. De ning.
Enligt den tryckta hushållräkningen 1760 finner
ger då god avkastning och man kan se på färgen på
bladen att de är dunklare gröna, vilket tyder på fe- man att 2.400000 människor ägt en tillgång på 80
miljoner R:d. Svenska regeringen har disponerat 5
tare växt.
Den kostnad att köpa gipsen tar man igen på miljoner R:d.
större avkastning.
1657
Djur
1655
Arbetsmetod Försök till en fullständigare kun-

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1796

Tankar om järns förvarande mot luft skap om iglar och deras nytta
Anonym
och vatten
Anonym
1796, juli-aug
TANKAR OM JÄRNS FÖRWARANDE EMOT
LUFT OCH WATTEN.
Hittills finns 2 metoder mot rost, oljeaktigt överdrag och förtenning.
Den svarta färgen på järntak drar åt sig solstrålarna och gör rummen odrägligt varma och det
underliggande trävirket torkar. Oljefärgen består
bara 2-3 år.
Vid förtenning uppstår rostfläckar av järnsmitta
i tennet. Kan undvikas med tillsats av renad zink,
vilket är kostsamt.
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1796, juli-aug
FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE
KUNSKAP OM IGLAR, OCH DERAS NYTTA.
(FORTSÄTTNING)
Fortsättning på artikel om iglar från 1795.
Iglars betydelse i stället för artificiell koppning
känner alla läkare. De ha dock använt den med viss
försiktighet, då man ansett dem vara giftiga. Detta
har berott på att de levt tillsammans med andra giftiga djur som ormar och ödlor. Nya rön har dock
framkommit och man misstänker inte iglar för att
innehålla mer gift än koppjärn. De är ju släkt med
ofarliga maskkräk.
Iglar används vid alla sjukdomar, som förorsakas av fördärvat, skarpt och saltaktigt blod exem-

Vad verkan har ljus och värme för plantors växt
till fullkomlighet?
Känner man några växter, som är uppdragna i
mörker och kan de i det tillståndet frambringa
blommor och frukt?
Är icke ljuset nödvändigt för att växterna skall
erhålla dess rätta färg och lukt?
Bidrager värme till att sockerhalten blir hög?
Om man sätter skott, skall de då hållas i mörker
tills de fått rötter?
Beror det i så fall på att solhettan berövar dem
deras naturliga safter eller vilken annan orsak?
Förgås icke alla frön, som ligger obetäckta på
jordytan, genom ljus och värme?
Är icke de växter, som omsättas i varmt väder
och mitt på dagen, mest utsatta att dö?
Är det icke bättre att flytta dem på aftonen och i
mulet väder?
Hur bör kakelugnsvärme anses i jämförelse med
solvärme?
Hur är verkan av värme, som ångar i jämförelse
med eldens?
Hur påverkar heta väggar växternas befordran
och är det bättre med svarta väggar, som dra till sig
värme?
Vad är att tänka om danskarnas sed, att täcka
fruktträden i dagningen och blotta dem på natten
för att förhindra att de blommar för tidigt?
Är något försök gjort, att dra upp växter i mörker, men med en ljus öppning för att se om växterna draga sig mot ljuset?
Är träden alltid frodigare på dess södra än norra
sida; och är deras savningar tjockare åt söder än åt
norr?
Växer plantor mera om dagen än om natten?
Växer vinrankors löv och frukt i frostigt väder,
när rötterna ej är skyddade för frosten?
Vad nytta gör gödseln till plantors växt och fullbordan?
Vad är verkan av de särskilda arter av gödsel
man hittills försökt?
När är bästa tiden att göda?
Vilket är rätta sättet att sprida gödsel; att blanda i
jorden, att lägga i fåror med såningsmaskinen eller
att sprida på den redan sådda åkern?
Verkar gödningen genom att luckra jorden eller
att den tillför näring eller att den åstadkommer jäsning?
Är det nödvändigt att jorden som gödes måste
vara sammanhängande för att draga nytta av gödningen?
Är det bättre att blanda flera gödselämnen i en
hög, än att ha dem var för sig?
Vad bör man tänka om jordblandningar i gödseln?
Gives någon konst att öka gödselmängden?

Vilka gödselämnen passar bäst till särskilda
jordmåner?
Vilken verkan har gödseln på växters smak, lukt
och hälsosamhet?
Vilken verkan har jordens brukning på plantornas växt?
Är jorden ju mer brukat och sönderdelad desto
mer gynnsam för växterna?
Växer ej träd som planteras om bättre, om de
växer i plöjd och söndermyllad jord?
Är det nyttigt för unga träd att man planterar rotfrukter mellan dem och hur länge?
Består fördelen av att trädens rötter lättare komma åt luft och vatten eller vilken är annars fördelen?
Myllas jorden lika bra genom harvning och plöjning, som genom grävning med spade?
Är det någon skillnad i kostnad på dessa båda
sätten?
Svarar avkastningen mot utgifterna?
Finns ämnen i jorden, som är skadliga?
Känner man något medel att förekomma sådant
ont?
Är det något adstringerande i torv, som är skadligt för växter och hur kan det avhjälpas?
Varför väljes sådan torv att plantera amerikanska och andra främmande plantor t.ex. selleri i?
Är alunaktiga och metalliska ämnen skadliga
för växterna?
Har man utrönt något sätt att hjälpa jorden ifrån
dessa skadliga ämnen?
Är det sant att träd vars rötter påträffar sådana
ämnen avstannar i växten?
Vilken slags ohyra i jorden är skadlig för växterna och vad finns för botemedel?
Vilka är de insekter i luften, som är skadliga och
hur angriper man dem?
Vad är orsaken till vitax och hur bevarar man säden för dem?
Är bin gagnande eller skadliga för växter och
från vilkas blommor hämta de honung?
Vilka tider komma de skadliga insekterna?
Finns några plantor eller buskar, vars lukt förgör
insekterna?
Har främmande växter fört hit ohyra och har den
sedan angripit svenska växter?
Är det försökt att genom rökning eller liknande
förstöra insekterna och hur har det slagit ut?
Är det försökt att genom vatten blandat med
stenkolstjära (bergolja) förstöra insekter både i
jorden och på växterna och hur har det slagit ut?
I vilket avseende är mullvadar skadliga för planteringar?
Gives något medel att öka växternas frön?
Gives något medel att öka bladen och därigenom sockerhalten?
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andra. Hur nyttiga än jorden, luften, vattnet och
värmen är för en växt, så måste man sätta i fråga
om dessa ämnen räcker till nya växters fullkomlighet. Det måste till ett ämne, som redan varit organiserat. Man vet att de fruktbaraste jordmåner är
fulla av döda animaliska och vegetabiliska ämnen.
Några hävdar att salt är oundgängligt för växten,
men växter klarar sig utan salt, även om det verkar,
som i människokroppen, till att bidraga till födans
smältning. Om det blandas i gödseln bidrager det
till förruttnelsen. Dessutom gagnar det fuktigheten
och insekters och maskars förstöring.
Jordens skötsel är nödvändig för att bringa plantors växt till fullkomlighet. Genom att sönderdela
jorden och ofta köra den kunna rötterna lättare
tränga fram och suga i sig den föda jorden innehåller. Dessutom utrotas ogräs och ger luft och väta åt
jorden.
Träd växer bra om det är djupt plöjt på växtplatsen. Vidare trivs de bra om man sätter potatis och
rotfrukter mellan träden.
Mineraler och andra i jorden skadliga ämnen av
metallisk karaktär t.ex. järn, bly eller koppar leder
till att växterna inte når sin fullkomlighet.
I torv finns en astringerande syra, som är skadlig
för växten. Endast ljung kan växa där.
Insekter och ohyra är andra fiender till växtligheten. De som finns i jorden kan man möjligen förstöra med kalk, syror eller salt, men de härskaror
som finns i luften, är betydligt svårare att rå på.
På en del håll planterar man en sträng hampa runt
trädgårdarna, då insekterna inte tycka om lukten
av hampa. Ofta angrips fält, som är magra och dåligt gödslade, av insektsangrepp. Händelsen med
den hessiska flugan som under kriget angrep svaga
jordar i Amerika tyder på detta.
Det är viktigt att man gör praktiska försök och
inte bara litar till vad filosofer kommer fram till i
sina bokkamrar. Då det finns många kloka och erfarna odlare och trädplanterare i riket ställs här en
del frågor, vars svar kan bringa klarhet i hur vatten,
luft, ljus och värme påverkar växtligheten.
Vilken verkan har jorden på plantors växande
till fulkomlighet?
Finns någon jordmån, som inte kan frambringa
någon växt?
Vilka växter måste alltid växa på samma jordmån?
Tjänar jorden bara till att hålla växterna fasta
och raka och att kunna kvarhålla någon del av det
näringsämne, varav de underhålles?
Varpå är jorden utblottad, när den inte säges
kunna bära mera?
Vad är sammansättningen av den fruktbärande
jorden?
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Behövs kalk?
När är bästa tiden att så? Är det när jorden ryker
och varför ryker den? Beror det på jordens jäsning,
solens hetta, eller annan orsak?
Om jorden lämnas helt utblottad en tid, kan den
då återvinna sin fruktbarhet på 4-5 år?
Är det dugligaste av gödseln mer verksamt om
den plöjes ned?
Är det förmånligt att byta frösort på åkrarna?
Vilken verkan har luften på växterna?
Är ren luft nödvändig? Draga växterna till sig
föda ur luften?
Drager jorden, som ligger i träda till sig något ur
luften?
Hämtar rotfrukter något av sin föda ur luften
med hjälp av stjälkar och blad eller berikar de jorden med ämnen de lämna efter sig och därigenom
magrar jorden mindre än sädesodling?
Hämtar träden någon föda ur luften genom sina
löv?
Trivs unga träd bättre, då deras rötter gå nära
jordytan eller djupare, och kunna de trivas i stenhögar som säges vara med fördel försökt i Frankrike?
Hur ofta måste man ge växter, som drivs under
glas, frisk luft?
Avtynar och förgås växter utan frisk luft?
Om temperaturen av luften är lika, vilka plantor
trivs bäst, de som växer under glas eller de som
växer i fria luften?
Trivs vissa växter bredvid varandra av någon
naturlig böjelse eller tvärtom?
Finns växter, som trivs i skuggan av andra?
Vilken verkan har åska och blixt på växterna eller den förändring som luften genomgår vid åskväder?
Vilken verkan har havsluften och de saltpartiklar den innehåller på växterna?
Vilken verkan har vatten på plantors växt?
Vad slags vatten är gynnande eller skadliga för
växter?
Vad har följden blivit av att vattna växter med
hårt vatten?
Hur ofta bör trädgårdsväxter vattnas i torka?
När är tjänligaste tiden att vattna och av vad orsak?
När plantor torkar och dör bort, beror det på för
lite vätska till saven eller finns annan orsak?
Dör ett träd, som har förlorat sin sav?
Löper saven omkring hela året, eller vid vilken
tid?
Sker utdunstningen genom trädets bark eller
dess löv?
Hur verkar daggen på växterna och i vad mån är
den gynnande?

pelvis skörbjugg. Vidare botas ros, veneriska sår,
kräfta, tjocka ben på grund av vattenaktig svullnad, långsam frossfeber, ryggont, podager och
gyllenåder. Även skabb och skorv avhjälpes. Likaså huvudvärk och förstoppad kvinnotid, svindel,
tandvärk och reumatisk värk, melankoli och lussjuka lindras.
Man bör använda ett stort antal iglar. I Norrland
har man 30 stycken åt gången. Blir de för många
framkallar de svimning. Det är viktigt att reta dem
så att de biter sig fast ordentligt och sedan inte oroa
dem utan att de släpper av sig själva. Såret tvättas
med saltvatten, ättika, vin eller brännvin och täckes med en bit mirakelplåster.
Äldre läkare använde kopphornet efter igeln, för
att inget gift skulle finnas kvar. Efteråt tvättas med
olja och strös på manna, pulvriserad kummin, ättika, spindelväv och brända galläpplen.
En läkare gjorde experiment med att skära av
bakändan på igeln, så att blodet rann rakt igenom.
Vinsten skulle vara att man inte behövde mer än en
igel, då den stympade fortsatte att suga så länge det
behövdes. En igel har 24 magsäckar, där blodet
samlas.
Man förvarar dem i en flaska eller burk nedsänkt
i en damm. Ligger de i en flaska med smal hals kan
de pressa ur korken.
De gör också gagn som barometer. Vid vackert
väder ligger de på botten av glaset i åtskilliga krökar, men vid regn uppstiger de till vattenytan. Vid
häftig blåst far igeln omkring i burken och vid åska
får han krampryckningar. Vid köld ligger han stilla
på botten.
Iglar fångas på våren, när fisken leker.
Vi har korteligen inhämtat de fördelar, som Gud
tillskyndat oss genom dessa alls intet prunkande
men besynnerliga kräk. Dock är det med iglarna
som med annat gott, det måste användas med förstånd.

1796, juli-aug
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSAKPET.
Skådepenningar i silver för uppodling och trädplantering, samt hattband i silver för anställning i
10-15 år för drängar.
Halskedjor i silver till pigor för samma tid.
1660

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1796
1661

Kungörelser

Försök till svar på fråga: Vilka är de
rätta grunderna att inrätta cirkulationsåkerbruk

Palmér, Joh, G
1796, sept-okt
FÖRSÖK TIL SWAR PÅ DEN AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTSATTE
FRÅGA: HWILKA ÄRO DE RÄTTA OCH
ALLTID GÄLLANDE GRUNDER, SOM WID
INRÄTTNINGEN AF CIRCULATIONSÅKERBRUK BÖRA I AKTTAGAS? AF JOH G
PALMÉR, REVISOR
Då jag är övertygad om cirkulationsbrukets fördelar framför andra odlingssätt, tar jag tillfället i akt
och ger mina erfarenheter av detta sätt. Vinsten är
större. Avkastning kräver mindre folk och dragare. Redovisning av gårdens odling, kostnad och
vinst med det gamla odlingssättet. Ännu en redovisning på samma sätt men med cirkulationsjordbruk.
Grunder för cirkulationsjordbruken:
att inte mer jord får ligga i träda än som årligen
kan gödas
att klöversädet, som är minst underkastat missväxt och mest givande kommer att i allmänhet
1658
Orter nyttjas
att åkrarna dikas och en karta görs, som visar teAnteckningar angående årsväxt och gens
storlek och avkastning
väderlek i Halland
att man använder tjänliga redskap och det bästa
Anonym
höbärgningssättet
Tabell på 7 tegar och vad man sått på dem under
1796, juli-aug
7 år. Med 5 gärden blir vinsten större. Redovisas i
ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK
detalj sådd, arbetskraft och skörd. En redovisning
OCH ÅRSWÄXT M.M. I HALLAND.
God sädes- och gräsväxt. Fruktträden ger mindre med gärdena indelade i 4 delar. En lantbrukare
på grund av regn och blåst under blomningen. måste veta vad hans åker drar för utsäde, skörd, hur
Dessutom har mask angripit frukten. Växter som mycket gödsel en ko ger, vad gödseln räcker till på
åkern och vad kreaturen kräver i foder.
älskar väta har blommat ymnigt.
1659

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet

Belöningar

1662

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1796
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1663

Kungörelser

Tillägg till svaret på cirkulationsåkerbrukets grunder
Palmér, Joh. G
1796, nov-dec
TILLÄGGNING WID SWARET PÅ DEN
UTSATTE FRÅGA OM CIRCULATIONSÅKERBRUKETS GRUNDER.
En grundregel vid cirkulationsbruk är att inte mer
åkerjord bör trädas än som med tillräcklig gödsel
kan förbättras.
Att fordra att svenska jorden odlas som i Japan
kan inte begäras, men mera nu oupptagen utmark
kan uppodlas även här.
Förslaget går ut på att dela jorden i 6 delar och
ingen del läggs i träda. Tabell på vad som skall sås
följer. Även potatisodling förordas.
Cirkulationsjordbruket måste anpassas efter lokala förhållanden.
Slutligen anmärkes, att ingenting annat kan
åstadkomma ladugårdens utvidgning bättre än cirkulationsåkerbrukets allmännare antagande.
1664

Nyttiga påfund

Försök till inrättande av en pyrometer
Anonym
1796, nov-dec
FÖRSÖK TIL INRÄTTANDE AF EN
PYROMETER.
Vid arbeten som fordrar stark värme t.ex. emaljmålning och gipsbränning, vore det fördelaktigt att
ha ett instrument, som mätte den rätta temperaturen. Det kostar tid och arbete att genom erfarenhet
nå denna kunskap. Alltså borde man uttänka ett instrument, som liksom termometern kan mäta värme och visa eldens grader. D.v.s. en pyrometer.
Fahrenheits termometer visar 212 grader i sjudande vatten.
Kvicksilver kokar inte förrän vid 600 grader.
Man skulle kunna förlänga glasröret ända till 600
grader, men det håller inte.
Försök att värma en järnstång och mäta dess utvidgning går inte, då stången måste vara så lång
och järnet dessutom smälter vid stark värme.
Försök, att sätta tärningar eller kulor av lera på
en graderad skiva och värma, lyckas inte heller.
Visserligen krymper leran men då den är blandad
med andra jordarter får man intet säkert utslag.
Olika metaller och legeringar smälter vid olika
temperatur. Om man i en degel smälter dem och
noga antecknar vikt och tiden det tar att smälta
samt slår det smälta i graderade rör skulle man

164

kunna få en pyrometer. Svårigheten är att hitta material till degeln, som ju inte får förändras under
värmningen. Det enda material, som skulle vara
fullkomligt vore platina, men kostnaden blir för
stor.
1665

Djur

Försök om en fullständigare kunskap om iglar och deras nytta
Anonym
1796, nov-dec
FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE
KUNSKAP OM IGLAR OCH DERAS NYTTA.
(FORTSÄTTNING).
Beskrivning av olika iglar.
Indiska igeln finns i Ostindiska havsvatten och
skiljer sig inte mycket från hästigeln.
Läkarigeln är den största, hela 5 tum lång. Den
har 105 broskaktiga ringar sammansatta som kedjan till ett byxsäcksur. Huru stor är icke Skaparen i
allt! Är mindre allmän i Uppsala och Stockholmstrakten beroende på att varje badande förser sig
med 900 iglar, som det berättas. Den föder ungar i
juli, en varje timme, alltså 444, vilket anses litet i
förhållande till andra iglar. Den tål inte att styckas
och utväxer inte hel igen.
Randigeln är sällsynt.
Hästigeln är allmän och har synts även i saltvatten. Enligt sägen dör en häst, som blir sugen av 9
iglar. Hästigeln föder en unge. Används i stället för
läkarigeln.
Allmänna igeln beskrivs med fem förändringar i
sitt utseende. Ögonen sitter i två rader och då han
visar alla är de åtta. Den föder 1600 ungar ur ägg.
Tvåögda igeln släpar omkring sina ungar under
lång tid. 8-12 stycken hänger de under moderns
buk. Den finns i Mälaren.
Capigeln är funnen vid Goda Hoppsudden och
liknar indiska igeln.
1666

Nyttiga påfund

Försök att göra talgljus med trävekar
Anonym
1796, nov-dec
FÖRSÖK AT GÖRA TALGLJUS MED
TRÄWEKAR.
Uppfinningen att göra ljus med vekar av trä inlindade i bomull är väl inte ny, men tycks inte ha fått
den uppmärksamhet den förtjänar.
Runda, jämna stickor av tall viras med bomull
och doppas i brännvin. De brinner med klar, stark
låga. 2 ljus räcker att lysa upp det största rum.

sitt 8:de till sitt 14:de år. Gossarna lär läsning och
kristendom vari de examinerades varje söndag inför publik. De skriva och räkna och sättas ut till
hantverk. Flickorna läsa och undervisas i kristendom. De få också spinna, sy, sticka och knyta både
åt sig själva och åt gossarna. Alla är klädda i blått.
Friskola i Liverpool, där förut lärdes grekiska
och latin. Nu ger man plats för de modernare språken, skivning, räkning, navigation och handel.
Kalla bad finns två i Liverpool för dem som vill
bada i sjövatten. Frekventeras mycket.
Liverpoolska handeln är den betydligaste i landet. Den sträcker sig från Senegal till Angola. Hit
säljs varor avpassade till innevånarnas behov t.ex.
bomullstyger, pärlor, gevär, krut, brännvin och
järn. Därifrån hämtas slavar till kolonierna, elefanttänder m.m. En sådan resa tar 10-16 månader
och slavarna säljs genom en etablerad agent.
Saltsjuderi av bergsalt. Saltet kommer från gruvor i Chesshire och mals av en väderkvarn eller
hästdriven kvarn. Malmmassan hålls i cylindrar
med sjövatten i 8 timmar. Sedan pumpas det nu
smälta saltet till saltpannorna och kokas.
Negerhandeln. Ett skepp har last till ett värde av
2000 pund. Där köpes slavar ungefär 200 stycken.
Priset varierar beroende på kön, ålder och styrka.
Husbyggnad på spekulation till försäljning görs
i många städer i England. Spekulation kan både
vinnas och tappas.

OCH GRUNDER STÄLLDA TIL LANDTBRUKARE OCH TRÄDGÅRDS MÄSTARE.
Varje undersökning om vegetationens natur och
grunder i praktiskt avseende går ut på att utforska
på vad sätt de växter, som är nödvändiga för människan, lättast kunna genom skötsel nå fullkomlighet. Det är nödvändigt att känna vad som är bra och
vad som är skadligt för de olika växterna.
Till vad som är bra är följande huvudämnen
jord, luft, vatten, ljus, värme, gödsel eller det döda
organiserade ämnet och själva skötseln.
Till det skadliga räknas skadliga ämnen i jorden,
mask och ohyra.
Jorden har inte allenast till uppgift att hålla växten rak i jorden och i stånd att upptaga den föda luften bringar dem. Den tillför också växten någon
del av den näring, varav växten lever.
Många vattenväxter har sina rötter i vatten, men
större delen i jorden. Havsväxter är fästade vid
klippor, men tar sin föda ur vattnet. De, som påstå
att växterna hämtar sin föda enbart ur jorden, har
fel. Det finns ingen jord i dessa växter. Möjligen
någon liten del, men den jorden kan ha insupits
med vattnet.
Ren luft synes vara lika viktig för växterna, som
för människorna. Växter och fruktträd i London
och andra städer tål inte den skämda luften. Några
påstår att luften är växtens enda föda men försöken
är inte fullkomliga. Trädens löv tycks dock vara
analoga med lungorna hos djuren.
Förmånen av jordens liggande i träda bevisar,
1707
Djur
att jorden utdrager föda ur luften och göres fruktSläktet metmask
bar genom dess inflytande.
Anonym
Vatten är något huvudsakligt för växten. Många
1797, nov-dec
påstår att det är växtens enda föda. Det bereder saSLÄGTET METMASK, LUMBRICUS.
ven, som är växternas blod, utan vilket de skulle
Fortsättning på artikeln från september-oktober. förgås. Träd dör bort, om saven tappas helt. Dock
Behandlar stubbmask, bäckmetmask, sandmask, blir en jord, som burit säd och sedan vattnas helt
lillmetmask, taggstjärtad metmask, betselmet- utmärglad. Dock är växten bestående till stor del
mask, vårtmetmask och havsmetmask.
av vatten, som hjälper till att bereda födan, som
hämtas ur roten. Visst mineralvatten är skadligt för
1708
Väder växter.
Anmärkningar angående väderleken
Ljus och värme är inte helt nödvändiga för plantans växt, men fröna når inte sin fullkomlighet utan
för oktober och november 1797
dem. Växter kan gro i källare, men ljuset ger dem
1709
Odling deras färg och lukt. Man säger att växterna älska
dagern, så att om de växa i ett mörkt rum, de luta
Tankar om vegetation, dess beskafsig mot en glugg, där ljus faller in.
fenhet och grunder ställda till lantDet finns få växter i kalla länder. Växternas
sockerhalt ökar också i värme. Således ger kornet,
brukare och trädgårdsmästare
som växt i England, mer malt och spiritus än det
Anonym
skotska. Växter, som syns utgångna på vintern,
1798, jan-febr
väcks till liv av vårens värme.
TANKAR OM VEGETATIONEN JEMTE
Det syns vara en del av naturens sköna hushållFRÅGOR RÖRANDE DESS BESKAFFENHET
ning, att ingenting skall ha levt förgäves. Den ena
växten eller djurets förstöring skall tjäna till föda åt
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man kan ta vara på gödseln. Genom att göra utrymInkommande varor från andra länder är järn från
met litet kan svinen inte göra ogagn, utan sover sig Sverige, lin och hampa från Ryssland, ull och
till fetma. Lägger man ormbunkar under dem pås- bomull från Hamburg samt portvin.
Från Norge importeras bräder.
tås de vara skyddade för löss.
Exporten av spannmål är så stor att tullen överÄven i hönshus gör ormbunke nytta. På samma
sätt som kolstybb blandat med sand för skogsfå- stiger importen.
Grönlands Kompaniet inrättades för 30 år sedan
geln att bada i.
i Hull för valfiskfångst. En stor tomt är inköpt för
1704
Ekonomi oljekokning.
Sockerbruk utanför Hull. En 6-våningsbyggnad
Förteckning på alla viktualier vilka
med hästdragna maskiner, som mal sockret. Vatten
från utrikes orter hit till riket kommit förs till alla våningarna och en kran lyfter varor till
1770-1779
önskad våning. Visades också socker från Jamaica
Anonym
och St. Christoffer. De var i små kristaller. I varje
panna kokas ett ton socker med tillsats av 100 ägg.
1797, nov-dec
Här används inte blod. Arbetarna i fabriken är tysBESKRIFNING SOM UTWISAR ALLA
kar.
SORTER VICTUALIER, HWILKA FRÅN
Tegelugn vid Hull. Här slås 400000 tegel av två
UTRIKES ORTER HIT TIL RIKET
slag. Det grövsta bränns med stenkol och det finare
INKOMMIT, FÖR FÖLJANDE ÅR.
Förteckning från åren 1770,1771,1778,1779 på med torv. En stor mängd säljs till Sverige.
Newcastle. Här finns linnefabriker och 4-5 stålhur stor mängd viktualier av olika slag kommit in i
ugnar, som arbetar med svenskt järn. Svenska järlandet. Fläsk har ökat betydligt och även smör.
net är dock så dyrt, att man överväger att använda
1705
Ekonomi ryskt i stället. Tonage och tullkostnader redovisas.
Stenkolsgruvan vid Heath. Då anledning till
Utdrag visar exporten till utrikes or- stenkolsfynd
görs öppnas jorden med grävning
ter av viktualier och kreatur från
tills man nått rätt stratum. Sedan bearbetas gruvan
som
vanligt.
Råkar
man på vatten används en eldnämnde städer
pump (fire engine) för att hålla gruvan torr. InveAnonym
steringarna kostade 6000 pund innan ett enda kol
1797, nov-dec
kunde säljas. I gruvan fanns folk, som hade till
UTDRAG SOM WISAR EXPORTEN TIL
uppgift att förhindra ras.
UTRIKES ORTER, AF VICTUALIEWAROR
Slipstensbrottet i närheten är en stengruva, där
OCH LEFWANDE KREATUR, IFRÅN
stenarna grävs upp och hugges till. Gruvan ägs av
NÄMNDE STÄDER, ÅR 1779.
biskopen av Durham. Här antages stenhuggarlärExporten år 1779 från ett antal svenska städer visar
lingar på vissa år, och vars förtjänst delas med husatt exporten av mat och djur från Sverige är nästan
bonden.
obefintlig.
Saltkokeri i Shields. Där grävdes djupa gropar
nära strömmen och fylldes med flodvattnet. Däri1706
Orter
från pumpades de upp i pannorna och kokades. Till
Anteckningar angående några
1 ton salt fordrades 30 ton sjövatten. Det fanns
över 100 pannor igång i området och de tillverkade
märk- liga orter och inrättningar i
40-50 ton om året. Detta salt är det bästa vid insaltEngland
ning av kött på långresor och används av OstindisAnonym
ka kompaniet och Amiralitetet.
1797, nov-dec
Fayenceverk i Liverpool i fason som det DelftsANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRE
ka men bättre än detta. Det fanns ett 10-tal fabriMÄRKELIGE ORTER OCH INRÄTTNINGAR ker, som eldade ugnarna med torv och ved. Man
I ENGLAND.
undvek stenkol, som gav en elak färg och hindrar
Hulls handel. Handeln från Hull är ställd på Norge, glansen att fastna. Denna fabrik hade ett hemligt
Östersjön, Holland, Portugal och i viss mån på recept att använda flera färger och att emaljera
Amerika. Exporten gäller bly, rödkrita, blyvitt och kanterna av tallrikar och fat.
manufakturvaror.
Sjukhus i Liverpool. Stort och vackert för 100
Från Amerika återkommer socker, rum, peppar personer av båda könen. I en flygel fanns 44 avsigoch mahognyträd.
komna sjömän. Det fanns också ett barnhus, där
70 gossar och 30 flickor av fattigt folk antogs från
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1667

Orter

Väderlek och årsväxt i Halland 1776
Anonym
1796, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF FRÅN HALLAND 10
OCT 1796, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT.
Brev från Halland. Vid provtröskning visade det
sig att rågen givit mindre än förra året. Plommonträden fick ett slags missväxt i överflöd. Långsmala frukter utan kärna som gav en smäll när de bröts
itu. De torkade och svartnade och föll till marken.
1668

Orter

Utdrag ur ett brev från Åbo angående anförda ämne
Anonym
1796, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF FRÅN ÅBO LÄN DEN
30 OCTOBER 1796, ANGÅENDE NYSS
ANFÖRDE ÄMNE.
Höstsäden blev misslyckad men vårsäden artar sig
bättre. Skärbonden spår kallt väder vid nästa nymåne och då torde inte brodden vuxit för högt. Boskapen går fortfarande ute 30 oktober.
1669

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1796
1670

Orter

Anmärkningar angående lanthushållningen i England
Schulzenheim, David v
1797, jan-febr
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
LANDTHUSHÅLLNINGEN I ENGLAND.
David von Schultzenheim har läst den av konung
och parlament i England utgivna och stadfästa
Board of Agriculture, som behandlar odling och
ekonomi. Exempel från olika delar av England och
Skottland ges.
Åkern läggs numera sällan i träda utan man använder cirkulation.
I Leicester har man förnämlig fåravel.
Från Middlesex lämnas goda underrättelser om
trädgårdsskötsel.
8500 kor underhålles för Londons räkning.
Särskilda kapitel behandlar gödseln. Åtskilliga
ämnen föreslås att användas. Försök med så kallad
toppdressing har gjorts med god nytta. Det innebär
att man sprider ett tunt lager gödsel över det sådda.

Människoexkrementer blandas med kalk, varav
gödseln blir torr och lukten avtar. Gödseln skall
inte läggas i gropar, utan på plan mark och fukten
föras till tunnor genom stenlagda diken. Lämpligt
är också att bygga ett tak ovanför, där man kan ha
duvslag. Vanligtvis varvas kogödsel med hästgödsel, men även andra ämnen blandas i och kallas
compost.
Potatisodling är mycket förekommande i England och används till djurföda. Olika sorter finns
och redogörelse för odling och förvaring ges. Gropar klädda med halm anses bäst.
En såmaskin s.k. drillmaskin beskrivs. Köpt till
Sverige kostar den med dryg tull och frakt 130 R:d.
Ett sätt avleda vatten från kärr och sankmarker
vore att söka källan och leda bort vattnet genom rör
en bättre väg. Vid försök hände dock att en hel stad
miste sitt vatten.
1671

Odling

Försök till förbättrande av mager
hårdvall
Uggla, C H
1797, jan-febr
FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER
HÅRDWALLS ÄNG. FORTSÄTTNING.
Avkastningsrapport från den tidigare beskrivna
ängsuppodlingen vid Djula i Södermanland av
C.H.Uggla.
1672

Arbetsmetod

Medel att hjälpa en trög smörkärning
Anonym
1797, jan-febr
MEDEL AT HJELPA EN TRÖG
SMÖRKÄRNING.
Om svårighet med trög smörkärning uppstår, avhjälpes det genom att man skirar litet smör och häller i grädden och sedan fortsätter kärningen.
1673

Märkliga händelser

Sammandrag av några särdeles händelser och märkvärdigheter för äldre
tider
Anonym
1797, jan-febr
SAMMANDRAG AF NÅGRE SÄRDELES
HÄNDELSER OCH MÄRKWÄRDIGHETER
FÖR ÄLDRE TIDER; IFRÅN A.H.A:SON.
Fortsättning av kyrkoherde Nic. Nic. Kroks berättelser om Ryttern.
1658 uppsattes klockan i Lill-Rytterns kyrktorn.
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1659 födde en tacka 5 lamm.
1659 brann Molntorps kvarn. Strömmen vid
Kolbäcksån stod still i 16 timmar.
Sonen Nic. Reuterhusii fortsätter.
1691 kom Carl XI till Västerås och besiktigade
domkyrkans skada, sedan tornet avbrändes av en
ljungeld 9 maj. Gudtjänsterna hölls på slottet.
1692 kom Carl XI med Änkedrottningen till
Västerås. De följde Fursten och Furstinnan till
vägs till Örebro.
1693 var mycket sjukligt både bland människor
och djur.
1694 slog åskan ned i Gråmunke (Riddarholms)
kyrkan och dödade 3 personer under gudstjänsten.
Samma dag slog den ned i Jäders kyrka i Södermanland och dödade 1-2 personer. Den 8 de- cember sattes globen upp på domkyrkotornet i
Västerås. Det har åtgått 500 dukater fint guld, som
skänkts av Carl Xl. När den stod på marken mätte
den 2 alnar i höjd.
1695 var det blidväder till jul, men 1696 blev en
sällsynt vinter och vår med regn och missväxt.
Den 1 juni brann Glanshammars kyrktorn.
1697 dog mycket folk. I Uppsala låg fattiga
döda på gatorna och begravdes utan kistor flera i
varje grop på fattigkyrkogården utanför staden.
1698 kom många sjuka och fattiga från Dalarna,
Södermanland och Uppland och spred smitta.
1705. Den 4 maj uttogs silverkistan i Tidö valv
och sändes förseglad till Stockholm samt ett skrin
med juveler. Grevinnan Elisabet Oxenstierna öppnade åter valvet och tog ur en broderad nattlåda.
1708 dog biskop Carlsson på Gillberga gård.
Han begravdes i Västerås.
Samma år avrättades en kona, som mördat flera
barn och en tidelagare, en 67 års gubbe på Svinmarken.
1709 frös isen mellan Göteborg och Marstrand
och även Bälten.Det olyckliga slaget vid Poltava
28 juni förorsakade stora utskrivningar. De hemmavarande befalldes att ha gevär hemma.
I november anföll danskarna i Skåne och i december blev Riga belägrat. 1710 i februari hade
danskarna intagit hela Skåne. Rådgjordes om kyrkomedlens användande till kronans behov och annan godvillig hjälp. Segern vid Hälsingborg
uppmuntrade folket.
Pesten tog 12000 människors liv i Stockholm.
Smittan sprider sig över landet.
1710 I Ryttern dog 30 personer och 3 torp blev
öde. Dyrtid och missväxt.
1711 sågs en eldkula stor som månen på himlen.
Den 30 maj kom Änkedrottningen och prinsen
och prinsessorna till Strömsholm för att undgå pesten. Ingen fick resa genom Enköping och Nykvarn
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från Stockholm, då pesten grasserade där. Alla
skulle förete sundhetspass.
Den 18:de avrättades den som brände Fiholm.
1712 i december var allmogen samlad vid
Strömsholm för att få besked om den nya krigsskatten.
1674

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1797, jan-febr
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR.
Belöningar för odling, trädplantering, stenmursbyggnad och långvarig dräng- och pigtjänst.
1675

Kungörelser

Underrättelse angående de uppmunt- ringar som Patr. Sällskapet
utdelar
Patriotiska Sällskapet
1797, jan-febr
UNDERRÄTTELSE ANGÅENDE DE
UPMUNTRINGAR, SOM KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
HÄDANEFTER UTDELAR:
Till dem, som flyttat hela sin gårdsbyggnad för att
vinna bekvämlighet vid storskifte utdelas en förgylld silverbägare.
Den som byggt hela mangårdsbyggnaden eller
ladugården av sten får en silverbägare.
Den som använt 100 R:d till en brobyggnad av
sten får en silverbägare.
Den som frambragt största myckenhet av rotoch foderväxter i förhållande till ägornas storlek
får en silverbägare.
Den som inom 3 års tid satt ut största antalet bikupor får en silversked.
Den som försålt störst mängd torkad frukt får en
silverbägare.
Den stadsbo, som odlat största mängd hampa eller någon nyttig färgväxt, får en silverbägare.
Den som samlat 50 lispund tagel eller 100 lispund borst får samma belöning.
Den som upptäckt bekvämligare kör- eller åkerredskap får skådepenning.
Alla andra hedersbelöningar kommer att upphöra. Dock kan man insända gåvor till uppmuntran. Även belöningar för lång och trogen tjänst
kommer att upphöra. Men om lanthushållaren
själv står för kostnaden kan Sällskapet låta föranstalta om utdelningen.
1676
Väder

Uthus för en liten hemmansägare - Nr 1698
de kammar sig med ett pulver av torkade metmaskar.
I moralisk bemärkelse föreställer maskar ödmjukhet och ringhet. Många exempel i Bibeln.

Den 5 juni kom en hop Libellulae (trollsländor)
flygande i ovanlig mängd. Då man aldrig sett något liknande önskar man få upplysning om detta
kan få några skadliga verkningar.

1700

1702

Ekonomi

Anteckningar angående ullhandeln
och klädestillverkningen för tio år
sedan
Anonym
1797, sept-okt
ANTECKNINGAR ANGÅENDE ULLHANDELN OCH KLÄDESTILWERKNINGEN M.M. FÖR NEDANNÄMNDE ÅR.
Tabeller på försåld svensk ull åren 1751-1779 och
motsvarande för inköpt spansk och portugisisk.
Även klädestillverkningen redovisas för samma
år. Både vikten av ullen och priset redovisas.
1701

Djur

Berättelse om en ovanlig hop insekters framtågande på Väddö i Roslagen
Anonym
1797, sept-okt
WÄDDÖ, ROSLAGEN, DEN 6 JUNII.

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i augusti och september 1797
1703

Husdjur

Anmärkning angående skötseln av
getter, svin och höns
Geijer, Carl Fredric
1797, nov-dec
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE SKÖTSELN
AF GETTER, SWIN OCH HÖNS.
En bock får mjukare ragg om han födes med löv
och halm i stället för tallris. Prov insändes.
För att hindra getter att flöja, avbrytes stjärten i
ungdomen. För att förekomma brånad, som ger
köttet osmak bestrykes buken med tjära.
Gödsvin uppfödas i små kättar och ges vassarv
(andmat, narv) och hästdynga blandat med mjöl.
För att förhindra dynt ges kräftskal, rönnbär och
urin eller kalk i mjöl.
Utom den lilla kätten är lämpligt med en uteplats, som täcks med mossa och myrjord, så att
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Farms, bondehemman eller arrenden, beskrivs
både vad ekonomin och arbetssättet beträffar. Vetet ger femte kornet. Många farmare har upp till
600 får. Kreatur köps på marknader någon månad
före mickelmäss. De säljs sedan i London på våren.
En oljekvarn drivs av hästar och mal lin och kålfrö till olja. Linfröet köps från Frankrike, Tyskland
och Holland, medan kålfröet finns i England.
Päronmust framställs och humle säljs.
1693

ALLMOGEN AF KEMI TRÄSK OCH
KUOLAIERFWI TINGSLAG Å
PRÄSTEGÅRDEN I KEMI TRÄSK BY
DEN 23 MARTII 1797
Vid detta tillfälle tillkännagavs att adjunkten Johan Wegelius tilldelats en skådepenning i silver
för att han vid Landsort byggt ett stort skepp och
fört det till Kemi älv, som trots svåra forsar inte
skadat fartyget. Församlingen fägnade sig över
hans företag att bygga fartyg, som skulle kunna
tillföra orten säker vinst.

Kungörelser

Belöningar
Berättelse med anledning av Sällska- 1696
Om Eric Anderssons på Slytefallet
pets protokoll 29 november 1794
berömliga uppodlingar
Ennes, Fred.
1797, juli-aug
BERÄTTELSE TIL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET, AFGIFWEN I ANLEDNING
AF SÄLLSKAPETS PROTOKOLL FÖR DEN
29 NOVEMBER 1794
Förklaring till ett brev som upplästs vid Sällskapet
om rågodling i Gävle.
1694

Odling

Om såning av spergelfrö och klöver,
samt deras växt
Anonym
1797, juli-aug
OM SÅNING AF SPERGELFRÖ OCH
KLÖFWER, SAMT DERAS WÄXT, M M
Jag sådde spergelfrö på en mager mark. Det kom
upp i överflöd och låg som trassel på marken. Jag
förstörde det innan det släppte frö och inget kom
upp. Här är det ogräs. Det kan tydligen komma upp
efter att ha legat i jorden länge. Fåren äter det gärna, men smaken på köttet blir inte det bästa. Detta
frö bör vara det sista en lantman odlar. Förra året
sådde jag klöver, som inte kom upp och jag gav
försöket förlorat. I år kommer det i överflöd. Året
har varit gott både vad gäller säd och hö. Fruktträden lider av mask, men bärsorter lovar god tillgång. Rönnbär finns i mängd.
1695

Orter

Utdrag ur häradsrättens protokoll
vid tinget i Kemi träsk den 23 mars
1797
Stenman, N
1797, juli-aug
UTDRAG AF HÄRADS-RÄTTENS PROTOCOLL, HÅLLIT WID LAGA TINGET MED
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Hedin, Carl Gustaf
1797, juli-aug
OM ERIC ANDERSSONS PÅ SLYTEFALLET
BERÖMLIGA UPODLINGAR
Hans uppodlingar ligger i Lillkyrka och är på sockenstämman bestyrkta. Han har redan tidigare uppmärksammats och blir nu medlem i Sällskapet.
Han beskriver sina arbeten.
1697

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1797
1698

Byggnation

Beskrivning på ett uthus nyttigt för
en liten hemmansägare
Algren, Sven
1797, sept-okt
BESKRIFNING PÅ ET UTHUS, NYTTIGT
FÖR EN LITEN HEMMANSBRUKARE.
Sven Algren beskriver och lämnar ritning till ett
uthus, som han för 18 år sedan byggt på sin tomt
och haft stor nytta av. Där torkar han lin, mältar
och torkar malt, röker fläsk och smider till husbehov. Han har även en liten handkvarn. På golvet
har han en liten brunn.
1699

Djur

Släktet metmask
Anonym
1797, sept-okt
SLÄGTET METMASK, LUMBRICUS.
Beskrivning av olika daggmaskar eller som de kallas metmaskar. De är hermafroditer och kan växa
ut om de blir delade. Dock har bakre halvan svårare att bli hel. De används flitigt till medicin, helar
sår på 7 dagar och botar öronvärk och lamhet.
Dessutom får gråhåriga jungfrur ungt hår igen om

Anmärkningar angående väderleken Sätt att salta smör så att det håller
för december 1796 och januari 1797 sig länge och smakar som färskt
1677

Odling

Anmärkningar angående spergelsädet vid Kungsör 1796
Bjurling, Th. G
1797, mars-april
ANMÄRKNINGAR OM SPERGEL-SÄDET
WID KUNGSÖR I WESTMANLAND FÖR
SISTLIDNE ÅR 1796; EFTER KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ÅSTUNDAN
I INRIKES TIDNING DEN 18 SISTLIDNE
NOVEMBER
Då jag läst i Inrikes Tidning om spergelfrö, skaffade jag tillsammans med mina grannar detta från
Westphalen. Såddes på olika jordmån. Växte bäst
på fet sandmylla, men gav inte det resultat, som förespåtts i de utländska tidningarna. Höet var grovt
och luktade illa. Djuren tyckte inte om det och det
var svårtorkat. Det dåliga resultatet kunde bero på
regnig och kall väderlek. Här odlas tobak och potatis, men skulle behövas något, som utan alltför
mycket arbete understödde dessa odlingar.
1678

Djur

Försök till en fullständigare kunskap
om iglar och deras nytta

Andersson, James
1797, mars-april
SÄTT AT SALTA SMÖR SÅ, AT DET
HÅLLER SIG LÄNGE OCH SMAKAR SOM
FÄRSKT
Riv i glasmortel salt, socker och salpeter, som
blandas med smöret. Bör ligga tre veckor, annars
smakar det salpeter. Smöret kan hållas färskt i 3 år.
1681

Eld

Om eldsläckning
Sefström, E
1797, mars-april
OM ELD-SLÄCKNING
Flera försök med olika eldsläckningsmedel är kända, t.ex. att blanda salt, såpsjudarlut och aska i
vattnet. Sådan blandning föreslås finnas i alla hus
och framför allt i spruthusen. Men det är inte nog
med att blandningen finns, den måste också kunna
bekvämt användas. De sprutmaskiner, som finns
är tunga, svåra att flytta och kräver mycket styrka
att pumpa med. Mindre sprutor och bättre slangar
är att rekommendera. Slangar av läder är dyra och
tunga. Man borde försöka med segelduk eller sälskinn. Byggmaterialet i huset är av värde, när det
gäller att frälsa husen från brand. Stenhus med lite
trävirke är bäst. Korsvirkeshus kommer härnäst.
Tegeltak är bra, men om de är lagda på torkade
bräder kan de vara farliga, då vattnet inte kommer
åt.

Anonym
1797, mars-april
FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE KUNSKAP OM IGLAR OCH DERAS NYTTA
Utvidgade iglar.
1682
Väder
Tärningsigeln, kantigeln, plattigeln, klarigeln, Anmärkningar angående väderleken
strandigeln, flatigeln, tjockigln, hälgigeln finns i
för februari och mars 1797
hälgeflundran.
Trinda iglar.
1683
Byggnation
Spännigeln, skrovigeln.
1679

Matberedning

Sätt att förvara ägg i två års tid
Jayne, William
1797, mars-april
SÄTT AT FÖRWARA ÄGG EFTER HÖNS,
KALKONER, GÄSS OCH ANKOR,
FULLKOMLIGT FRISKA, I TWÅ ÅRS TID;
UPGIFWIT AF HR WILLIAM JAYNE
Blanda osläckt kalk, koksalt och cremor tartati
(vanlig vinsten skulle göra samma nytt, till mindre
pris) med vatten och lägg i äggen. De bevaras friska i två år.
1680

Matberedning

Beskrivning över 2:ne engelska eldstäders inrättningar till besparing av
bränsle
Berndes, Bernh.
1797, maj-juni
BESKRIFNING ÖFWER 2:NE ST. ENGELSKA
ELDSTÄDERS INRÄTTNINGAR TIL
BESPARING AF BRÄNSLE; M M
Då bränsle har blivit dyrt och svåråtkomligt kan
dessa eldstäder från England kanske vara av intresse. Ritning och beskrivning av en köksspis med
bakugn och stekvändare.
Ritning och beskrivning av en eldningsmaskin
för att värma våningsrummen. Den anläggs i ett
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särskilt rum, så att varken rök eller os kan tränga in Utdrag ur von Reichenback angåeni de andra rummen. Den har en vattentank med rörsystem, som uppvärms. Kan användas på skepp, de lerhusbyggnader
hospitaler, och i gruvschakt. Om sommaren kan Reichenback von
vattentanken fyllas med is och då svalka rummen. 1797, maj-juni
1684
Husdjur UTDRAG AF KAMMAR-RÅDET VON
REICHENBACKS PATRIOTISKA
BEYTRÄGEN, ANDRA STYCKET, PAG 134,
ANGÅENDE LERHUS-BYGGNAD
På orter som sakna sten men har lera borde husen
byggas av detta material. Särskilt med tanke på att
skogen avtar och timret blir dyrare. Tre sätt finns
att tillgå. Att man gör fyrkantiga stycken, som till
tegelstenar och torkar. Att man blandar genom
trampning med halm och denna blandning fylles
mellan uppsatta brädväggar. Att väggarna muras
med små klumpar som svalorna gör. De två första
sätten ger vacklande väggar och kan inte rekomKlicka – Bilden visas i eget fönster
menderas. Jag har med den sista metoden byggt
Flytta det åt sidan för att läsa texten
ett hus för två hushåll. Med fyra hantlangare var
huset klart på 28 dagar.
Beskrivning av två lerhus, ett i två våningar.
1686

Arbetsmetod

Anledning till tjärstrykningars förbättrande
Anonym
1797, maj-juni
ANLEDNING TIL TJÄRUSTRYKNINGARS
FÖRBÄTTRANDE
De rysliga eldsvådor, som hänt vid tjärkokning,
borde väcka en önskan, att tjäran skulle kunna beTankar om boskapsskötsel i Hälsing- redas som oljefärgen utan kokning. Det har ju också visat sig att tjärstrykning inte bevarat
land
skeppsmaster och ankartåg från att förfaras. Det
Anonym
förmodas att det är tjärans syra som angripit och
1797, maj-juni
frätt.
TANKAR OM BOSKAPSSKÖTSELN I
Vid tjärstrykning på tak händer, att när solen torHELSINGELAND
kar, drar tjäran ihop sig och lämnar områden bara.
Trots att uppodlingarna ökat har produktionen av
Detta upphjälps av att man blandar i järn.
smör och talg minskat de sista 20 åren i Hälsingland. Detta måste bero på felaktig boskapsskötsel.
1687
Växter
När kreaturen tas in för vintern fodras de med hö
och varmt vatten. Djur som får kall föda är raskare Om torksvamp
mot köld och ger mer mjölk. Stöpningen är bra, då Anonym
den ger smakligare föda, men den bör ske med kallt 1797, maj-juni
vatten.
OM TORRK-SWAMPEN
Hästarna i Hälsingland är däremot starkare till Tidigare trodde man den hörde till växtriket, men
arbete än de som är uppvuxna söderut.
den är boning åt små vattendjur och heter på latin
Skogens skiftande göres efter solskifte, vilket Spongia officinalis.
betyder att en del får stenig och en del slät mark.
På ön Ximia invid Rhodos i Medelhavet fiskas
Betesmarken i skogen skulle avskiljas vid delning denna svamp i stor myckenhet. Innevånarna lever
och var och en få tjänligt bete.
av den och en flicka får inte gifta sig förrän hon
1685
Byggnation samlat tillräckligt mycket och kan visa prov på att
hon kan ta upp den från ett förutsatt djup.

Engelska eldstäder - Nr 1683
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I Sverige lever två maskar (Spongia lacustris ningsplatser. Beskrivning av Kemi sockengränser
och fluvatilis), som när de tas upp torkar och blir och grannskap. Den består av höga landryggar och
dälder, men har få berg. Där växer skog.
helt bräckliga.
Kemi älv är bred och har flera tillflöden. Den är
1688
Kungörelser farbar även vid torrår. Endast vid ett vattenfall behöver man dra båten vid vissa vattenstånd.
Utsatta frågor till bekommande av
Klimatet är lång vinter, men endast några slaskibelöningar
ga veckor vid höst och vår är störande i arbetet. RePatriotiska Sällskapet
sor kan utföras på natten, då månskenet är lika gott
1797, maj-juni
som dagsljuset. Sommaren är kort men tillräcklig,
UTSATTE FRÅGOR TIL BESWARANDE
för de växter som trivas här. Dimman och syran
MOT BELÖNINGAR
från skogen är dock ett hinder för växtligheten.
Vilka är de bästa medel och sätt, grundade på säkra Här borde överheten komma med åtgärder, som
rön och flera års erfarenhet, att fördriva, förekom- dikning, myrgrävning och upparbetning.
ma och utrota maskar på kål?
Andra betydande hjälpmedel vore om någon
Priset är 33 riksdaler och svaren skall vara in- förmögen vågade satsa på bergshantering. Här
lämnade före november 1800.
finns förmodligen malm. Skog och transporter är
Vilka äro de av Sveriges ekonomiska författ- tillräckliga.
ningar, varav landet och landskulturen dragit mesNågra betydande brytningar i allmogens plägseta nytta, och vilka är för det närvarande de ännu der är inte att vänta. Dock nödvändiga vid laxfisgällande hinder, som i mer eller mindre mån kunna ket, där ovanorna är inrotade. Marknadsplatser
anses för densamma menlige?
borde anläggas vid varje moderkyrka, för att hinPriset är 50 dukater i guld och inlämningstiden dra det långa resandet.
är december 1798.
Beskrivningar av avlägsna folkslags hem och
seder finns, men den finska bonden är inte beskri1689
Belöningar ven någonstans. Därför påför man honom värre
tankar än vad han är värd. Han är vänsäll och hövUtdelade belöningar av Kungl.
lig och mot främmande alltid hjälpsam, om inte
Patriotiska Sällskapet
något förolämpande hänt, då han blir tilltagsen och
Patriotiska Sällskapet
häftig. Vid gillen och resor är han nätt och anstän1797, maj-juni
dig och gör sig inte skyldig till träta, slagsmål och
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL.
tjuvnad. Han är händig och väl klädd i kläder, som
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
han själv tillverkar. Han är sparsam med maten.
Nya regler för belöningar, särskilt för utflyttning
Beskrivning av i vilken ordning arbetet utförs.
av gårdar från byalag, skall vara skedd till storskif- Boningshuset består av boningsrum med kakeltets befrämjande. De som veta sig inte insänt kost- ugn, förstuga och kokhus. Röken leds genom en
naden för belöningarna ombedes göra detta.
träpipa och glasfönster finns på minst två väggar.
De vanliga belöningarna utdelades.
1692
Orter
1690
Väder Något om åkerbruket och lan-

Anmärkningar angående väderleken thushållningen i grevskapet Norfolk
för april och maj 1797
Anonym

1797, juli-aug
NÅGOT OM ÅKERBRUKET OCH LANDTHUSHÅLLNINGEN I GREFSKAPET
NORFOLK O S W
Tidigt på hösten förbättras jorden med märgel och
Anonym
senare gödes den med dynga. På våren sås korn
1797, juli-aug
och klöver. När kornet är bärgat blir resten bete.
KORRT UNDERRÄTTELSE OM KEMI
Vetehalmen används till taktäckning, annan halm
SOCKEN I ULEÅBORGS LÄN, KEMI
till strö. Plogarna är inte större än att två hästar orHÄRAD OCH FÖGDERI ÅR 1788
kar dra. Oxar som skall säljas i London hålls inne
Kemi kommer förmodligen av det lapska namnet
under vintern och föds med rovor. Arrendatorerna
Kymä, vilket betyder starkt rinnande vatten. Det
betalar 5% i ränta.
finns lämningar av lapparnas helgedomar och bo1691

Orter

Kort underrättelse om Kemi socken
1788
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särskilt rum, så att varken rök eller os kan tränga in Utdrag ur von Reichenback angåeni de andra rummen. Den har en vattentank med rörsystem, som uppvärms. Kan användas på skepp, de lerhusbyggnader
hospitaler, och i gruvschakt. Om sommaren kan Reichenback von
vattentanken fyllas med is och då svalka rummen. 1797, maj-juni
1684
Husdjur UTDRAG AF KAMMAR-RÅDET VON
REICHENBACKS PATRIOTISKA
BEYTRÄGEN, ANDRA STYCKET, PAG 134,
ANGÅENDE LERHUS-BYGGNAD
På orter som sakna sten men har lera borde husen
byggas av detta material. Särskilt med tanke på att
skogen avtar och timret blir dyrare. Tre sätt finns
att tillgå. Att man gör fyrkantiga stycken, som till
tegelstenar och torkar. Att man blandar genom
trampning med halm och denna blandning fylles
mellan uppsatta brädväggar. Att väggarna muras
med små klumpar som svalorna gör. De två första
sätten ger vacklande väggar och kan inte rekommenderas. Jag har med den sista metoden byggt
ett hus för två hushåll. Med fyra hantlangare var
huset klart på 28 dagar.
Beskrivning av två lerhus, ett i två våningar.
1686

Arbetsmetod

Anledning till tjärstrykningars förbättrande
Anonym
1797, maj-juni
ANLEDNING TIL TJÄRUSTRYKNINGARS
FÖRBÄTTRANDE
De rysliga eldsvådor, som hänt vid tjärkokning,
borde väcka en önskan, att tjäran skulle kunna beTankar om boskapsskötsel i Hälsing- redas som oljefärgen utan kokning. Det har ju också visat sig att tjärstrykning inte bevarat
land
skeppsmaster och ankartåg från att förfaras. Det
Anonym
förmodas att det är tjärans syra som angripit och
1797, maj-juni
frätt.
TANKAR OM BOSKAPSSKÖTSELN I
Vid tjärstrykning på tak händer, att när solen torHELSINGELAND
kar, drar tjäran ihop sig och lämnar områden bara.
Trots att uppodlingarna ökat har produktionen av
Detta upphjälps av att man blandar i järn.
smör och talg minskat de sista 20 åren i Hälsingland. Detta måste bero på felaktig boskapsskötsel.
1687
Växter
När kreaturen tas in för vintern fodras de med hö
och varmt vatten. Djur som får kall föda är raskare Om torksvamp
mot köld och ger mer mjölk. Stöpningen är bra, då Anonym
den ger smakligare föda, men den bör ske med kallt 1797, maj-juni
vatten.
OM TORRK-SWAMPEN
Hästarna i Hälsingland är däremot starkare till Tidigare trodde man den hörde till växtriket, men
arbete än de som är uppvuxna söderut.
den är boning åt små vattendjur och heter på latin
Skogens skiftande göres efter solskifte, vilket Spongia officinalis.
betyder att en del får stenig och en del slät mark.
På ön Ximia invid Rhodos i Medelhavet fiskas
Betesmarken i skogen skulle avskiljas vid delning denna svamp i stor myckenhet. Innevånarna lever
och var och en få tjänligt bete.
av den och en flicka får inte gifta sig förrän hon
1685
Byggnation samlat tillräckligt mycket och kan visa prov på att
hon kan ta upp den från ett förutsatt djup.

Engelska eldstäder - Nr 1683
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I Sverige lever två maskar (Spongia lacustris ningsplatser. Beskrivning av Kemi sockengränser
och fluvatilis), som när de tas upp torkar och blir och grannskap. Den består av höga landryggar och
dälder, men har få berg. Där växer skog.
helt bräckliga.
Kemi älv är bred och har flera tillflöden. Den är
1688
Kungörelser farbar även vid torrår. Endast vid ett vattenfall behöver man dra båten vid vissa vattenstånd.
Utsatta frågor till bekommande av
Klimatet är lång vinter, men endast några slaskibelöningar
ga veckor vid höst och vår är störande i arbetet. RePatriotiska Sällskapet
sor kan utföras på natten, då månskenet är lika gott
1797, maj-juni
som dagsljuset. Sommaren är kort men tillräcklig,
UTSATTE FRÅGOR TIL BESWARANDE
för de växter som trivas här. Dimman och syran
MOT BELÖNINGAR
från skogen är dock ett hinder för växtligheten.
Vilka är de bästa medel och sätt, grundade på säkra Här borde överheten komma med åtgärder, som
rön och flera års erfarenhet, att fördriva, förekom- dikning, myrgrävning och upparbetning.
ma och utrota maskar på kål?
Andra betydande hjälpmedel vore om någon
Priset är 33 riksdaler och svaren skall vara in- förmögen vågade satsa på bergshantering. Här
lämnade före november 1800.
finns förmodligen malm. Skog och transporter är
Vilka äro de av Sveriges ekonomiska författ- tillräckliga.
ningar, varav landet och landskulturen dragit mesNågra betydande brytningar i allmogens plägseta nytta, och vilka är för det närvarande de ännu der är inte att vänta. Dock nödvändiga vid laxfisgällande hinder, som i mer eller mindre mån kunna ket, där ovanorna är inrotade. Marknadsplatser
anses för densamma menlige?
borde anläggas vid varje moderkyrka, för att hinPriset är 50 dukater i guld och inlämningstiden dra det långa resandet.
är december 1798.
Beskrivningar av avlägsna folkslags hem och
seder finns, men den finska bonden är inte beskri1689
Belöningar ven någonstans. Därför påför man honom värre
tankar än vad han är värd. Han är vänsäll och hövUtdelade belöningar av Kungl.
lig och mot främmande alltid hjälpsam, om inte
Patriotiska Sällskapet
något förolämpande hänt, då han blir tilltagsen och
Patriotiska Sällskapet
häftig. Vid gillen och resor är han nätt och anstän1797, maj-juni
dig och gör sig inte skyldig till träta, slagsmål och
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL.
tjuvnad. Han är händig och väl klädd i kläder, som
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
han själv tillverkar. Han är sparsam med maten.
Nya regler för belöningar, särskilt för utflyttning
Beskrivning av i vilken ordning arbetet utförs.
av gårdar från byalag, skall vara skedd till storskif- Boningshuset består av boningsrum med kakeltets befrämjande. De som veta sig inte insänt kost- ugn, förstuga och kokhus. Röken leds genom en
naden för belöningarna ombedes göra detta.
träpipa och glasfönster finns på minst två väggar.
De vanliga belöningarna utdelades.
1692
Orter
1690
Väder Något om åkerbruket och lan-

Anmärkningar angående väderleken thushållningen i grevskapet Norfolk
för april och maj 1797
Anonym

1797, juli-aug
NÅGOT OM ÅKERBRUKET OCH LANDTHUSHÅLLNINGEN I GREFSKAPET
NORFOLK O S W
Tidigt på hösten förbättras jorden med märgel och
Anonym
senare gödes den med dynga. På våren sås korn
1797, juli-aug
och klöver. När kornet är bärgat blir resten bete.
KORRT UNDERRÄTTELSE OM KEMI
Vetehalmen används till taktäckning, annan halm
SOCKEN I ULEÅBORGS LÄN, KEMI
till strö. Plogarna är inte större än att två hästar orHÄRAD OCH FÖGDERI ÅR 1788
kar dra. Oxar som skall säljas i London hålls inne
Kemi kommer förmodligen av det lapska namnet
under vintern och föds med rovor. Arrendatorerna
Kymä, vilket betyder starkt rinnande vatten. Det
betalar 5% i ränta.
finns lämningar av lapparnas helgedomar och bo1691

Orter

Kort underrättelse om Kemi socken
1788
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Farms, bondehemman eller arrenden, beskrivs
både vad ekonomin och arbetssättet beträffar. Vetet ger femte kornet. Många farmare har upp till
600 får. Kreatur köps på marknader någon månad
före mickelmäss. De säljs sedan i London på våren.
En oljekvarn drivs av hästar och mal lin och kålfrö till olja. Linfröet köps från Frankrike, Tyskland
och Holland, medan kålfröet finns i England.
Päronmust framställs och humle säljs.
1693

ALLMOGEN AF KEMI TRÄSK OCH
KUOLAIERFWI TINGSLAG Å
PRÄSTEGÅRDEN I KEMI TRÄSK BY
DEN 23 MARTII 1797
Vid detta tillfälle tillkännagavs att adjunkten Johan Wegelius tilldelats en skådepenning i silver
för att han vid Landsort byggt ett stort skepp och
fört det till Kemi älv, som trots svåra forsar inte
skadat fartyget. Församlingen fägnade sig över
hans företag att bygga fartyg, som skulle kunna
tillföra orten säker vinst.

Kungörelser

Belöningar
Berättelse med anledning av Sällska- 1696
Om Eric Anderssons på Slytefallet
pets protokoll 29 november 1794
berömliga uppodlingar
Ennes, Fred.
1797, juli-aug
BERÄTTELSE TIL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET, AFGIFWEN I ANLEDNING
AF SÄLLSKAPETS PROTOKOLL FÖR DEN
29 NOVEMBER 1794
Förklaring till ett brev som upplästs vid Sällskapet
om rågodling i Gävle.
1694

Odling

Om såning av spergelfrö och klöver,
samt deras växt
Anonym
1797, juli-aug
OM SÅNING AF SPERGELFRÖ OCH
KLÖFWER, SAMT DERAS WÄXT, M M
Jag sådde spergelfrö på en mager mark. Det kom
upp i överflöd och låg som trassel på marken. Jag
förstörde det innan det släppte frö och inget kom
upp. Här är det ogräs. Det kan tydligen komma upp
efter att ha legat i jorden länge. Fåren äter det gärna, men smaken på köttet blir inte det bästa. Detta
frö bör vara det sista en lantman odlar. Förra året
sådde jag klöver, som inte kom upp och jag gav
försöket förlorat. I år kommer det i överflöd. Året
har varit gott både vad gäller säd och hö. Fruktträden lider av mask, men bärsorter lovar god tillgång. Rönnbär finns i mängd.
1695

Orter

Utdrag ur häradsrättens protokoll
vid tinget i Kemi träsk den 23 mars
1797
Stenman, N
1797, juli-aug
UTDRAG AF HÄRADS-RÄTTENS PROTOCOLL, HÅLLIT WID LAGA TINGET MED
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Hedin, Carl Gustaf
1797, juli-aug
OM ERIC ANDERSSONS PÅ SLYTEFALLET
BERÖMLIGA UPODLINGAR
Hans uppodlingar ligger i Lillkyrka och är på sockenstämman bestyrkta. Han har redan tidigare uppmärksammats och blir nu medlem i Sällskapet.
Han beskriver sina arbeten.
1697

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1797
1698

Byggnation

Beskrivning på ett uthus nyttigt för
en liten hemmansägare
Algren, Sven
1797, sept-okt
BESKRIFNING PÅ ET UTHUS, NYTTIGT
FÖR EN LITEN HEMMANSBRUKARE.
Sven Algren beskriver och lämnar ritning till ett
uthus, som han för 18 år sedan byggt på sin tomt
och haft stor nytta av. Där torkar han lin, mältar
och torkar malt, röker fläsk och smider till husbehov. Han har även en liten handkvarn. På golvet
har han en liten brunn.
1699

Djur

Släktet metmask
Anonym
1797, sept-okt
SLÄGTET METMASK, LUMBRICUS.
Beskrivning av olika daggmaskar eller som de kallas metmaskar. De är hermafroditer och kan växa
ut om de blir delade. Dock har bakre halvan svårare att bli hel. De används flitigt till medicin, helar
sår på 7 dagar och botar öronvärk och lamhet.
Dessutom får gråhåriga jungfrur ungt hår igen om

Anmärkningar angående väderleken Sätt att salta smör så att det håller
för december 1796 och januari 1797 sig länge och smakar som färskt
1677

Odling

Anmärkningar angående spergelsädet vid Kungsör 1796
Bjurling, Th. G
1797, mars-april
ANMÄRKNINGAR OM SPERGEL-SÄDET
WID KUNGSÖR I WESTMANLAND FÖR
SISTLIDNE ÅR 1796; EFTER KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ÅSTUNDAN
I INRIKES TIDNING DEN 18 SISTLIDNE
NOVEMBER
Då jag läst i Inrikes Tidning om spergelfrö, skaffade jag tillsammans med mina grannar detta från
Westphalen. Såddes på olika jordmån. Växte bäst
på fet sandmylla, men gav inte det resultat, som förespåtts i de utländska tidningarna. Höet var grovt
och luktade illa. Djuren tyckte inte om det och det
var svårtorkat. Det dåliga resultatet kunde bero på
regnig och kall väderlek. Här odlas tobak och potatis, men skulle behövas något, som utan alltför
mycket arbete understödde dessa odlingar.
1678

Djur

Försök till en fullständigare kunskap
om iglar och deras nytta

Andersson, James
1797, mars-april
SÄTT AT SALTA SMÖR SÅ, AT DET
HÅLLER SIG LÄNGE OCH SMAKAR SOM
FÄRSKT
Riv i glasmortel salt, socker och salpeter, som
blandas med smöret. Bör ligga tre veckor, annars
smakar det salpeter. Smöret kan hållas färskt i 3 år.
1681

Eld

Om eldsläckning
Sefström, E
1797, mars-april
OM ELD-SLÄCKNING
Flera försök med olika eldsläckningsmedel är kända, t.ex. att blanda salt, såpsjudarlut och aska i
vattnet. Sådan blandning föreslås finnas i alla hus
och framför allt i spruthusen. Men det är inte nog
med att blandningen finns, den måste också kunna
bekvämt användas. De sprutmaskiner, som finns
är tunga, svåra att flytta och kräver mycket styrka
att pumpa med. Mindre sprutor och bättre slangar
är att rekommendera. Slangar av läder är dyra och
tunga. Man borde försöka med segelduk eller sälskinn. Byggmaterialet i huset är av värde, när det
gäller att frälsa husen från brand. Stenhus med lite
trävirke är bäst. Korsvirkeshus kommer härnäst.
Tegeltak är bra, men om de är lagda på torkade
bräder kan de vara farliga, då vattnet inte kommer
åt.

Anonym
1797, mars-april
FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE KUNSKAP OM IGLAR OCH DERAS NYTTA
Utvidgade iglar.
1682
Väder
Tärningsigeln, kantigeln, plattigeln, klarigeln, Anmärkningar angående väderleken
strandigeln, flatigeln, tjockigln, hälgigeln finns i
för februari och mars 1797
hälgeflundran.
Trinda iglar.
1683
Byggnation
Spännigeln, skrovigeln.
1679

Matberedning

Sätt att förvara ägg i två års tid
Jayne, William
1797, mars-april
SÄTT AT FÖRWARA ÄGG EFTER HÖNS,
KALKONER, GÄSS OCH ANKOR,
FULLKOMLIGT FRISKA, I TWÅ ÅRS TID;
UPGIFWIT AF HR WILLIAM JAYNE
Blanda osläckt kalk, koksalt och cremor tartati
(vanlig vinsten skulle göra samma nytt, till mindre
pris) med vatten och lägg i äggen. De bevaras friska i två år.
1680

Matberedning

Beskrivning över 2:ne engelska eldstäders inrättningar till besparing av
bränsle
Berndes, Bernh.
1797, maj-juni
BESKRIFNING ÖFWER 2:NE ST. ENGELSKA
ELDSTÄDERS INRÄTTNINGAR TIL
BESPARING AF BRÄNSLE; M M
Då bränsle har blivit dyrt och svåråtkomligt kan
dessa eldstäder från England kanske vara av intresse. Ritning och beskrivning av en köksspis med
bakugn och stekvändare.
Ritning och beskrivning av en eldningsmaskin
för att värma våningsrummen. Den anläggs i ett
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1659 födde en tacka 5 lamm.
1659 brann Molntorps kvarn. Strömmen vid
Kolbäcksån stod still i 16 timmar.
Sonen Nic. Reuterhusii fortsätter.
1691 kom Carl XI till Västerås och besiktigade
domkyrkans skada, sedan tornet avbrändes av en
ljungeld 9 maj. Gudtjänsterna hölls på slottet.
1692 kom Carl XI med Änkedrottningen till
Västerås. De följde Fursten och Furstinnan till
vägs till Örebro.
1693 var mycket sjukligt både bland människor
och djur.
1694 slog åskan ned i Gråmunke (Riddarholms)
kyrkan och dödade 3 personer under gudstjänsten.
Samma dag slog den ned i Jäders kyrka i Södermanland och dödade 1-2 personer. Den 8 de- cember sattes globen upp på domkyrkotornet i
Västerås. Det har åtgått 500 dukater fint guld, som
skänkts av Carl Xl. När den stod på marken mätte
den 2 alnar i höjd.
1695 var det blidväder till jul, men 1696 blev en
sällsynt vinter och vår med regn och missväxt.
Den 1 juni brann Glanshammars kyrktorn.
1697 dog mycket folk. I Uppsala låg fattiga
döda på gatorna och begravdes utan kistor flera i
varje grop på fattigkyrkogården utanför staden.
1698 kom många sjuka och fattiga från Dalarna,
Södermanland och Uppland och spred smitta.
1705. Den 4 maj uttogs silverkistan i Tidö valv
och sändes förseglad till Stockholm samt ett skrin
med juveler. Grevinnan Elisabet Oxenstierna öppnade åter valvet och tog ur en broderad nattlåda.
1708 dog biskop Carlsson på Gillberga gård.
Han begravdes i Västerås.
Samma år avrättades en kona, som mördat flera
barn och en tidelagare, en 67 års gubbe på Svinmarken.
1709 frös isen mellan Göteborg och Marstrand
och även Bälten.Det olyckliga slaget vid Poltava
28 juni förorsakade stora utskrivningar. De hemmavarande befalldes att ha gevär hemma.
I november anföll danskarna i Skåne och i december blev Riga belägrat. 1710 i februari hade
danskarna intagit hela Skåne. Rådgjordes om kyrkomedlens användande till kronans behov och annan godvillig hjälp. Segern vid Hälsingborg
uppmuntrade folket.
Pesten tog 12000 människors liv i Stockholm.
Smittan sprider sig över landet.
1710 I Ryttern dog 30 personer och 3 torp blev
öde. Dyrtid och missväxt.
1711 sågs en eldkula stor som månen på himlen.
Den 30 maj kom Änkedrottningen och prinsen
och prinsessorna till Strömsholm för att undgå pesten. Ingen fick resa genom Enköping och Nykvarn
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från Stockholm, då pesten grasserade där. Alla
skulle förete sundhetspass.
Den 18:de avrättades den som brände Fiholm.
1712 i december var allmogen samlad vid
Strömsholm för att få besked om den nya krigsskatten.
1674

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1797, jan-febr
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR.
Belöningar för odling, trädplantering, stenmursbyggnad och långvarig dräng- och pigtjänst.
1675

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Kungörelser

Underrättelse angående de uppmunt- ringar som Patr. Sällskapet
utdelar
Patriotiska Sällskapet
1797, jan-febr
UNDERRÄTTELSE ANGÅENDE DE
UPMUNTRINGAR, SOM KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
HÄDANEFTER UTDELAR:
Till dem, som flyttat hela sin gårdsbyggnad för att
vinna bekvämlighet vid storskifte utdelas en förgylld silverbägare.
Den som byggt hela mangårdsbyggnaden eller
ladugården av sten får en silverbägare.
Den som använt 100 R:d till en brobyggnad av
sten får en silverbägare.
Den som frambragt största myckenhet av rotoch foderväxter i förhållande till ägornas storlek
får en silverbägare.
Den som inom 3 års tid satt ut största antalet bikupor får en silversked.
Den som försålt störst mängd torkad frukt får en
silverbägare.
Den stadsbo, som odlat största mängd hampa eller någon nyttig färgväxt, får en silverbägare.
Den som samlat 50 lispund tagel eller 100 lispund borst får samma belöning.
Den som upptäckt bekvämligare kör- eller åkerredskap får skådepenning.
Alla andra hedersbelöningar kommer att upphöra. Dock kan man insända gåvor till uppmuntran. Även belöningar för lång och trogen tjänst
kommer att upphöra. Men om lanthushållaren
själv står för kostnaden kan Sällskapet låta föranstalta om utdelningen.
1676
Väder

Uthus för en liten hemmansägare - Nr 1698
de kammar sig med ett pulver av torkade metmaskar.
I moralisk bemärkelse föreställer maskar ödmjukhet och ringhet. Många exempel i Bibeln.

Den 5 juni kom en hop Libellulae (trollsländor)
flygande i ovanlig mängd. Då man aldrig sett något liknande önskar man få upplysning om detta
kan få några skadliga verkningar.

1700

1702

Ekonomi

Anteckningar angående ullhandeln
och klädestillverkningen för tio år
sedan
Anonym
1797, sept-okt
ANTECKNINGAR ANGÅENDE ULLHANDELN OCH KLÄDESTILWERKNINGEN M.M. FÖR NEDANNÄMNDE ÅR.
Tabeller på försåld svensk ull åren 1751-1779 och
motsvarande för inköpt spansk och portugisisk.
Även klädestillverkningen redovisas för samma
år. Både vikten av ullen och priset redovisas.
1701

Djur

Berättelse om en ovanlig hop insekters framtågande på Väddö i Roslagen
Anonym
1797, sept-okt
WÄDDÖ, ROSLAGEN, DEN 6 JUNII.

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i augusti och september 1797
1703

Husdjur

Anmärkning angående skötseln av
getter, svin och höns
Geijer, Carl Fredric
1797, nov-dec
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE SKÖTSELN
AF GETTER, SWIN OCH HÖNS.
En bock får mjukare ragg om han födes med löv
och halm i stället för tallris. Prov insändes.
För att hindra getter att flöja, avbrytes stjärten i
ungdomen. För att förekomma brånad, som ger
köttet osmak bestrykes buken med tjära.
Gödsvin uppfödas i små kättar och ges vassarv
(andmat, narv) och hästdynga blandat med mjöl.
För att förhindra dynt ges kräftskal, rönnbär och
urin eller kalk i mjöl.
Utom den lilla kätten är lämpligt med en uteplats, som täcks med mossa och myrjord, så att

171

man kan ta vara på gödseln. Genom att göra utrymInkommande varor från andra länder är järn från
met litet kan svinen inte göra ogagn, utan sover sig Sverige, lin och hampa från Ryssland, ull och
till fetma. Lägger man ormbunkar under dem pås- bomull från Hamburg samt portvin.
Från Norge importeras bräder.
tås de vara skyddade för löss.
Exporten av spannmål är så stor att tullen överÄven i hönshus gör ormbunke nytta. På samma
sätt som kolstybb blandat med sand för skogsfå- stiger importen.
Grönlands Kompaniet inrättades för 30 år sedan
geln att bada i.
i Hull för valfiskfångst. En stor tomt är inköpt för
1704
Ekonomi oljekokning.
Sockerbruk utanför Hull. En 6-våningsbyggnad
Förteckning på alla viktualier vilka
med hästdragna maskiner, som mal sockret. Vatten
från utrikes orter hit till riket kommit förs till alla våningarna och en kran lyfter varor till
1770-1779
önskad våning. Visades också socker från Jamaica
Anonym
och St. Christoffer. De var i små kristaller. I varje
panna kokas ett ton socker med tillsats av 100 ägg.
1797, nov-dec
Här används inte blod. Arbetarna i fabriken är tysBESKRIFNING SOM UTWISAR ALLA
kar.
SORTER VICTUALIER, HWILKA FRÅN
Tegelugn vid Hull. Här slås 400000 tegel av två
UTRIKES ORTER HIT TIL RIKET
slag. Det grövsta bränns med stenkol och det finare
INKOMMIT, FÖR FÖLJANDE ÅR.
Förteckning från åren 1770,1771,1778,1779 på med torv. En stor mängd säljs till Sverige.
Newcastle. Här finns linnefabriker och 4-5 stålhur stor mängd viktualier av olika slag kommit in i
ugnar, som arbetar med svenskt järn. Svenska järlandet. Fläsk har ökat betydligt och även smör.
net är dock så dyrt, att man överväger att använda
1705
Ekonomi ryskt i stället. Tonage och tullkostnader redovisas.
Stenkolsgruvan vid Heath. Då anledning till
Utdrag visar exporten till utrikes or- stenkolsfynd
görs öppnas jorden med grävning
ter av viktualier och kreatur från
tills man nått rätt stratum. Sedan bearbetas gruvan
som
vanligt.
Råkar
man på vatten används en eldnämnde städer
pump (fire engine) för att hålla gruvan torr. InveAnonym
steringarna kostade 6000 pund innan ett enda kol
1797, nov-dec
kunde säljas. I gruvan fanns folk, som hade till
UTDRAG SOM WISAR EXPORTEN TIL
uppgift att förhindra ras.
UTRIKES ORTER, AF VICTUALIEWAROR
Slipstensbrottet i närheten är en stengruva, där
OCH LEFWANDE KREATUR, IFRÅN
stenarna grävs upp och hugges till. Gruvan ägs av
NÄMNDE STÄDER, ÅR 1779.
biskopen av Durham. Här antages stenhuggarlärExporten år 1779 från ett antal svenska städer visar
lingar på vissa år, och vars förtjänst delas med husatt exporten av mat och djur från Sverige är nästan
bonden.
obefintlig.
Saltkokeri i Shields. Där grävdes djupa gropar
nära strömmen och fylldes med flodvattnet. Däri1706
Orter
från pumpades de upp i pannorna och kokades. Till
Anteckningar angående några
1 ton salt fordrades 30 ton sjövatten. Det fanns
över 100 pannor igång i området och de tillverkade
märk- liga orter och inrättningar i
40-50 ton om året. Detta salt är det bästa vid insaltEngland
ning av kött på långresor och används av OstindisAnonym
ka kompaniet och Amiralitetet.
1797, nov-dec
Fayenceverk i Liverpool i fason som det DelftsANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRE
ka men bättre än detta. Det fanns ett 10-tal fabriMÄRKELIGE ORTER OCH INRÄTTNINGAR ker, som eldade ugnarna med torv och ved. Man
I ENGLAND.
undvek stenkol, som gav en elak färg och hindrar
Hulls handel. Handeln från Hull är ställd på Norge, glansen att fastna. Denna fabrik hade ett hemligt
Östersjön, Holland, Portugal och i viss mån på recept att använda flera färger och att emaljera
Amerika. Exporten gäller bly, rödkrita, blyvitt och kanterna av tallrikar och fat.
manufakturvaror.
Sjukhus i Liverpool. Stort och vackert för 100
Från Amerika återkommer socker, rum, peppar personer av båda könen. I en flygel fanns 44 avsigoch mahognyträd.
komna sjömän. Det fanns också ett barnhus, där
70 gossar och 30 flickor av fattigt folk antogs från
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1667

Orter

Väderlek och årsväxt i Halland 1776
Anonym
1796, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF FRÅN HALLAND 10
OCT 1796, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH
ÅRSWÄXT.
Brev från Halland. Vid provtröskning visade det
sig att rågen givit mindre än förra året. Plommonträden fick ett slags missväxt i överflöd. Långsmala frukter utan kärna som gav en smäll när de bröts
itu. De torkade och svartnade och föll till marken.
1668

Orter

Utdrag ur ett brev från Åbo angående anförda ämne
Anonym
1796, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF FRÅN ÅBO LÄN DEN
30 OCTOBER 1796, ANGÅENDE NYSS
ANFÖRDE ÄMNE.
Höstsäden blev misslyckad men vårsäden artar sig
bättre. Skärbonden spår kallt väder vid nästa nymåne och då torde inte brodden vuxit för högt. Boskapen går fortfarande ute 30 oktober.
1669

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1796
1670

Orter

Anmärkningar angående lanthushållningen i England
Schulzenheim, David v
1797, jan-febr
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
LANDTHUSHÅLLNINGEN I ENGLAND.
David von Schultzenheim har läst den av konung
och parlament i England utgivna och stadfästa
Board of Agriculture, som behandlar odling och
ekonomi. Exempel från olika delar av England och
Skottland ges.
Åkern läggs numera sällan i träda utan man använder cirkulation.
I Leicester har man förnämlig fåravel.
Från Middlesex lämnas goda underrättelser om
trädgårdsskötsel.
8500 kor underhålles för Londons räkning.
Särskilda kapitel behandlar gödseln. Åtskilliga
ämnen föreslås att användas. Försök med så kallad
toppdressing har gjorts med god nytta. Det innebär
att man sprider ett tunt lager gödsel över det sådda.

Människoexkrementer blandas med kalk, varav
gödseln blir torr och lukten avtar. Gödseln skall
inte läggas i gropar, utan på plan mark och fukten
föras till tunnor genom stenlagda diken. Lämpligt
är också att bygga ett tak ovanför, där man kan ha
duvslag. Vanligtvis varvas kogödsel med hästgödsel, men även andra ämnen blandas i och kallas
compost.
Potatisodling är mycket förekommande i England och används till djurföda. Olika sorter finns
och redogörelse för odling och förvaring ges. Gropar klädda med halm anses bäst.
En såmaskin s.k. drillmaskin beskrivs. Köpt till
Sverige kostar den med dryg tull och frakt 130 R:d.
Ett sätt avleda vatten från kärr och sankmarker
vore att söka källan och leda bort vattnet genom rör
en bättre väg. Vid försök hände dock att en hel stad
miste sitt vatten.
1671

Odling

Försök till förbättrande av mager
hårdvall
Uggla, C H
1797, jan-febr
FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER
HÅRDWALLS ÄNG. FORTSÄTTNING.
Avkastningsrapport från den tidigare beskrivna
ängsuppodlingen vid Djula i Södermanland av
C.H.Uggla.
1672

Arbetsmetod

Medel att hjälpa en trög smörkärning
Anonym
1797, jan-febr
MEDEL AT HJELPA EN TRÖG
SMÖRKÄRNING.
Om svårighet med trög smörkärning uppstår, avhjälpes det genom att man skirar litet smör och häller i grädden och sedan fortsätter kärningen.
1673

Märkliga händelser

Sammandrag av några särdeles händelser och märkvärdigheter för äldre
tider
Anonym
1797, jan-febr
SAMMANDRAG AF NÅGRE SÄRDELES
HÄNDELSER OCH MÄRKWÄRDIGHETER
FÖR ÄLDRE TIDER; IFRÅN A.H.A:SON.
Fortsättning av kyrkoherde Nic. Nic. Kroks berättelser om Ryttern.
1658 uppsattes klockan i Lill-Rytterns kyrktorn.
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1663

Kungörelser

Tillägg till svaret på cirkulationsåkerbrukets grunder
Palmér, Joh. G
1796, nov-dec
TILLÄGGNING WID SWARET PÅ DEN
UTSATTE FRÅGA OM CIRCULATIONSÅKERBRUKETS GRUNDER.
En grundregel vid cirkulationsbruk är att inte mer
åkerjord bör trädas än som med tillräcklig gödsel
kan förbättras.
Att fordra att svenska jorden odlas som i Japan
kan inte begäras, men mera nu oupptagen utmark
kan uppodlas även här.
Förslaget går ut på att dela jorden i 6 delar och
ingen del läggs i träda. Tabell på vad som skall sås
följer. Även potatisodling förordas.
Cirkulationsjordbruket måste anpassas efter lokala förhållanden.
Slutligen anmärkes, att ingenting annat kan
åstadkomma ladugårdens utvidgning bättre än cirkulationsåkerbrukets allmännare antagande.
1664

Nyttiga påfund

Försök till inrättande av en pyrometer
Anonym
1796, nov-dec
FÖRSÖK TIL INRÄTTANDE AF EN
PYROMETER.
Vid arbeten som fordrar stark värme t.ex. emaljmålning och gipsbränning, vore det fördelaktigt att
ha ett instrument, som mätte den rätta temperaturen. Det kostar tid och arbete att genom erfarenhet
nå denna kunskap. Alltså borde man uttänka ett instrument, som liksom termometern kan mäta värme och visa eldens grader. D.v.s. en pyrometer.
Fahrenheits termometer visar 212 grader i sjudande vatten.
Kvicksilver kokar inte förrän vid 600 grader.
Man skulle kunna förlänga glasröret ända till 600
grader, men det håller inte.
Försök att värma en järnstång och mäta dess utvidgning går inte, då stången måste vara så lång
och järnet dessutom smälter vid stark värme.
Försök, att sätta tärningar eller kulor av lera på
en graderad skiva och värma, lyckas inte heller.
Visserligen krymper leran men då den är blandad
med andra jordarter får man intet säkert utslag.
Olika metaller och legeringar smälter vid olika
temperatur. Om man i en degel smälter dem och
noga antecknar vikt och tiden det tar att smälta
samt slår det smälta i graderade rör skulle man
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kunna få en pyrometer. Svårigheten är att hitta material till degeln, som ju inte får förändras under
värmningen. Det enda material, som skulle vara
fullkomligt vore platina, men kostnaden blir för
stor.
1665

Djur

Försök om en fullständigare kunskap om iglar och deras nytta
Anonym
1796, nov-dec
FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE
KUNSKAP OM IGLAR OCH DERAS NYTTA.
(FORTSÄTTNING).
Beskrivning av olika iglar.
Indiska igeln finns i Ostindiska havsvatten och
skiljer sig inte mycket från hästigeln.
Läkarigeln är den största, hela 5 tum lång. Den
har 105 broskaktiga ringar sammansatta som kedjan till ett byxsäcksur. Huru stor är icke Skaparen i
allt! Är mindre allmän i Uppsala och Stockholmstrakten beroende på att varje badande förser sig
med 900 iglar, som det berättas. Den föder ungar i
juli, en varje timme, alltså 444, vilket anses litet i
förhållande till andra iglar. Den tål inte att styckas
och utväxer inte hel igen.
Randigeln är sällsynt.
Hästigeln är allmän och har synts även i saltvatten. Enligt sägen dör en häst, som blir sugen av 9
iglar. Hästigeln föder en unge. Används i stället för
läkarigeln.
Allmänna igeln beskrivs med fem förändringar i
sitt utseende. Ögonen sitter i två rader och då han
visar alla är de åtta. Den föder 1600 ungar ur ägg.
Tvåögda igeln släpar omkring sina ungar under
lång tid. 8-12 stycken hänger de under moderns
buk. Den finns i Mälaren.
Capigeln är funnen vid Goda Hoppsudden och
liknar indiska igeln.
1666

Nyttiga påfund

Försök att göra talgljus med trävekar
Anonym
1796, nov-dec
FÖRSÖK AT GÖRA TALGLJUS MED
TRÄWEKAR.
Uppfinningen att göra ljus med vekar av trä inlindade i bomull är väl inte ny, men tycks inte ha fått
den uppmärksamhet den förtjänar.
Runda, jämna stickor av tall viras med bomull
och doppas i brännvin. De brinner med klar, stark
låga. 2 ljus räcker att lysa upp det största rum.

sitt 8:de till sitt 14:de år. Gossarna lär läsning och
kristendom vari de examinerades varje söndag inför publik. De skriva och räkna och sättas ut till
hantverk. Flickorna läsa och undervisas i kristendom. De få också spinna, sy, sticka och knyta både
åt sig själva och åt gossarna. Alla är klädda i blått.
Friskola i Liverpool, där förut lärdes grekiska
och latin. Nu ger man plats för de modernare språken, skivning, räkning, navigation och handel.
Kalla bad finns två i Liverpool för dem som vill
bada i sjövatten. Frekventeras mycket.
Liverpoolska handeln är den betydligaste i landet. Den sträcker sig från Senegal till Angola. Hit
säljs varor avpassade till innevånarnas behov t.ex.
bomullstyger, pärlor, gevär, krut, brännvin och
järn. Därifrån hämtas slavar till kolonierna, elefanttänder m.m. En sådan resa tar 10-16 månader
och slavarna säljs genom en etablerad agent.
Saltsjuderi av bergsalt. Saltet kommer från gruvor i Chesshire och mals av en väderkvarn eller
hästdriven kvarn. Malmmassan hålls i cylindrar
med sjövatten i 8 timmar. Sedan pumpas det nu
smälta saltet till saltpannorna och kokas.
Negerhandeln. Ett skepp har last till ett värde av
2000 pund. Där köpes slavar ungefär 200 stycken.
Priset varierar beroende på kön, ålder och styrka.
Husbyggnad på spekulation till försäljning görs
i många städer i England. Spekulation kan både
vinnas och tappas.

OCH GRUNDER STÄLLDA TIL LANDTBRUKARE OCH TRÄDGÅRDS MÄSTARE.
Varje undersökning om vegetationens natur och
grunder i praktiskt avseende går ut på att utforska
på vad sätt de växter, som är nödvändiga för människan, lättast kunna genom skötsel nå fullkomlighet. Det är nödvändigt att känna vad som är bra och
vad som är skadligt för de olika växterna.
Till vad som är bra är följande huvudämnen
jord, luft, vatten, ljus, värme, gödsel eller det döda
organiserade ämnet och själva skötseln.
Till det skadliga räknas skadliga ämnen i jorden,
mask och ohyra.
Jorden har inte allenast till uppgift att hålla växten rak i jorden och i stånd att upptaga den föda luften bringar dem. Den tillför också växten någon
del av den näring, varav växten lever.
Många vattenväxter har sina rötter i vatten, men
större delen i jorden. Havsväxter är fästade vid
klippor, men tar sin föda ur vattnet. De, som påstå
att växterna hämtar sin föda enbart ur jorden, har
fel. Det finns ingen jord i dessa växter. Möjligen
någon liten del, men den jorden kan ha insupits
med vattnet.
Ren luft synes vara lika viktig för växterna, som
för människorna. Växter och fruktträd i London
och andra städer tål inte den skämda luften. Några
påstår att luften är växtens enda föda men försöken
är inte fullkomliga. Trädens löv tycks dock vara
analoga med lungorna hos djuren.
Förmånen av jordens liggande i träda bevisar,
1707
Djur
att jorden utdrager föda ur luften och göres fruktSläktet metmask
bar genom dess inflytande.
Anonym
Vatten är något huvudsakligt för växten. Många
1797, nov-dec
påstår att det är växtens enda föda. Det bereder saSLÄGTET METMASK, LUMBRICUS.
ven, som är växternas blod, utan vilket de skulle
Fortsättning på artikeln från september-oktober. förgås. Träd dör bort, om saven tappas helt. Dock
Behandlar stubbmask, bäckmetmask, sandmask, blir en jord, som burit säd och sedan vattnas helt
lillmetmask, taggstjärtad metmask, betselmet- utmärglad. Dock är växten bestående till stor del
mask, vårtmetmask och havsmetmask.
av vatten, som hjälper till att bereda födan, som
hämtas ur roten. Visst mineralvatten är skadligt för
1708
Väder växter.
Anmärkningar angående väderleken
Ljus och värme är inte helt nödvändiga för plantans växt, men fröna når inte sin fullkomlighet utan
för oktober och november 1797
dem. Växter kan gro i källare, men ljuset ger dem
1709
Odling deras färg och lukt. Man säger att växterna älska
dagern, så att om de växa i ett mörkt rum, de luta
Tankar om vegetation, dess beskafsig mot en glugg, där ljus faller in.
fenhet och grunder ställda till lantDet finns få växter i kalla länder. Växternas
sockerhalt ökar också i värme. Således ger kornet,
brukare och trädgårdsmästare
som växt i England, mer malt och spiritus än det
Anonym
skotska. Växter, som syns utgångna på vintern,
1798, jan-febr
väcks till liv av vårens värme.
TANKAR OM VEGETATIONEN JEMTE
Det syns vara en del av naturens sköna hushållFRÅGOR RÖRANDE DESS BESKAFFENHET
ning, att ingenting skall ha levt förgäves. Den ena
växten eller djurets förstöring skall tjäna till föda åt
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andra. Hur nyttiga än jorden, luften, vattnet och
värmen är för en växt, så måste man sätta i fråga
om dessa ämnen räcker till nya växters fullkomlighet. Det måste till ett ämne, som redan varit organiserat. Man vet att de fruktbaraste jordmåner är
fulla av döda animaliska och vegetabiliska ämnen.
Några hävdar att salt är oundgängligt för växten,
men växter klarar sig utan salt, även om det verkar,
som i människokroppen, till att bidraga till födans
smältning. Om det blandas i gödseln bidrager det
till förruttnelsen. Dessutom gagnar det fuktigheten
och insekters och maskars förstöring.
Jordens skötsel är nödvändig för att bringa plantors växt till fullkomlighet. Genom att sönderdela
jorden och ofta köra den kunna rötterna lättare
tränga fram och suga i sig den föda jorden innehåller. Dessutom utrotas ogräs och ger luft och väta åt
jorden.
Träd växer bra om det är djupt plöjt på växtplatsen. Vidare trivs de bra om man sätter potatis och
rotfrukter mellan träden.
Mineraler och andra i jorden skadliga ämnen av
metallisk karaktär t.ex. järn, bly eller koppar leder
till att växterna inte når sin fullkomlighet.
I torv finns en astringerande syra, som är skadlig
för växten. Endast ljung kan växa där.
Insekter och ohyra är andra fiender till växtligheten. De som finns i jorden kan man möjligen förstöra med kalk, syror eller salt, men de härskaror
som finns i luften, är betydligt svårare att rå på.
På en del håll planterar man en sträng hampa runt
trädgårdarna, då insekterna inte tycka om lukten
av hampa. Ofta angrips fält, som är magra och dåligt gödslade, av insektsangrepp. Händelsen med
den hessiska flugan som under kriget angrep svaga
jordar i Amerika tyder på detta.
Det är viktigt att man gör praktiska försök och
inte bara litar till vad filosofer kommer fram till i
sina bokkamrar. Då det finns många kloka och erfarna odlare och trädplanterare i riket ställs här en
del frågor, vars svar kan bringa klarhet i hur vatten,
luft, ljus och värme påverkar växtligheten.
Vilken verkan har jorden på plantors växande
till fulkomlighet?
Finns någon jordmån, som inte kan frambringa
någon växt?
Vilka växter måste alltid växa på samma jordmån?
Tjänar jorden bara till att hålla växterna fasta
och raka och att kunna kvarhålla någon del av det
näringsämne, varav de underhålles?
Varpå är jorden utblottad, när den inte säges
kunna bära mera?
Vad är sammansättningen av den fruktbärande
jorden?
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Behövs kalk?
När är bästa tiden att så? Är det när jorden ryker
och varför ryker den? Beror det på jordens jäsning,
solens hetta, eller annan orsak?
Om jorden lämnas helt utblottad en tid, kan den
då återvinna sin fruktbarhet på 4-5 år?
Är det dugligaste av gödseln mer verksamt om
den plöjes ned?
Är det förmånligt att byta frösort på åkrarna?
Vilken verkan har luften på växterna?
Är ren luft nödvändig? Draga växterna till sig
föda ur luften?
Drager jorden, som ligger i träda till sig något ur
luften?
Hämtar rotfrukter något av sin föda ur luften
med hjälp av stjälkar och blad eller berikar de jorden med ämnen de lämna efter sig och därigenom
magrar jorden mindre än sädesodling?
Hämtar träden någon föda ur luften genom sina
löv?
Trivs unga träd bättre, då deras rötter gå nära
jordytan eller djupare, och kunna de trivas i stenhögar som säges vara med fördel försökt i Frankrike?
Hur ofta måste man ge växter, som drivs under
glas, frisk luft?
Avtynar och förgås växter utan frisk luft?
Om temperaturen av luften är lika, vilka plantor
trivs bäst, de som växer under glas eller de som
växer i fria luften?
Trivs vissa växter bredvid varandra av någon
naturlig böjelse eller tvärtom?
Finns växter, som trivs i skuggan av andra?
Vilken verkan har åska och blixt på växterna eller den förändring som luften genomgår vid åskväder?
Vilken verkan har havsluften och de saltpartiklar den innehåller på växterna?
Vilken verkan har vatten på plantors växt?
Vad slags vatten är gynnande eller skadliga för
växter?
Vad har följden blivit av att vattna växter med
hårt vatten?
Hur ofta bör trädgårdsväxter vattnas i torka?
När är tjänligaste tiden att vattna och av vad orsak?
När plantor torkar och dör bort, beror det på för
lite vätska till saven eller finns annan orsak?
Dör ett träd, som har förlorat sin sav?
Löper saven omkring hela året, eller vid vilken
tid?
Sker utdunstningen genom trädets bark eller
dess löv?
Hur verkar daggen på växterna och i vad mån är
den gynnande?

pelvis skörbjugg. Vidare botas ros, veneriska sår,
kräfta, tjocka ben på grund av vattenaktig svullnad, långsam frossfeber, ryggont, podager och
gyllenåder. Även skabb och skorv avhjälpes. Likaså huvudvärk och förstoppad kvinnotid, svindel,
tandvärk och reumatisk värk, melankoli och lussjuka lindras.
Man bör använda ett stort antal iglar. I Norrland
har man 30 stycken åt gången. Blir de för många
framkallar de svimning. Det är viktigt att reta dem
så att de biter sig fast ordentligt och sedan inte oroa
dem utan att de släpper av sig själva. Såret tvättas
med saltvatten, ättika, vin eller brännvin och täckes med en bit mirakelplåster.
Äldre läkare använde kopphornet efter igeln, för
att inget gift skulle finnas kvar. Efteråt tvättas med
olja och strös på manna, pulvriserad kummin, ättika, spindelväv och brända galläpplen.
En läkare gjorde experiment med att skära av
bakändan på igeln, så att blodet rann rakt igenom.
Vinsten skulle vara att man inte behövde mer än en
igel, då den stympade fortsatte att suga så länge det
behövdes. En igel har 24 magsäckar, där blodet
samlas.
Man förvarar dem i en flaska eller burk nedsänkt
i en damm. Ligger de i en flaska med smal hals kan
de pressa ur korken.
De gör också gagn som barometer. Vid vackert
väder ligger de på botten av glaset i åtskilliga krökar, men vid regn uppstiger de till vattenytan. Vid
häftig blåst far igeln omkring i burken och vid åska
får han krampryckningar. Vid köld ligger han stilla
på botten.
Iglar fångas på våren, när fisken leker.
Vi har korteligen inhämtat de fördelar, som Gud
tillskyndat oss genom dessa alls intet prunkande
men besynnerliga kräk. Dock är det med iglarna
som med annat gott, det måste användas med förstånd.

1796, juli-aug
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSAKPET.
Skådepenningar i silver för uppodling och trädplantering, samt hattband i silver för anställning i
10-15 år för drängar.
Halskedjor i silver till pigor för samma tid.
1660

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1796
1661

Kungörelser

Försök till svar på fråga: Vilka är de
rätta grunderna att inrätta cirkulationsåkerbruk

Palmér, Joh, G
1796, sept-okt
FÖRSÖK TIL SWAR PÅ DEN AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTSATTE
FRÅGA: HWILKA ÄRO DE RÄTTA OCH
ALLTID GÄLLANDE GRUNDER, SOM WID
INRÄTTNINGEN AF CIRCULATIONSÅKERBRUK BÖRA I AKTTAGAS? AF JOH G
PALMÉR, REVISOR
Då jag är övertygad om cirkulationsbrukets fördelar framför andra odlingssätt, tar jag tillfället i akt
och ger mina erfarenheter av detta sätt. Vinsten är
större. Avkastning kräver mindre folk och dragare. Redovisning av gårdens odling, kostnad och
vinst med det gamla odlingssättet. Ännu en redovisning på samma sätt men med cirkulationsjordbruk.
Grunder för cirkulationsjordbruken:
att inte mer jord får ligga i träda än som årligen
kan gödas
att klöversädet, som är minst underkastat missväxt och mest givande kommer att i allmänhet
1658
Orter nyttjas
att åkrarna dikas och en karta görs, som visar teAnteckningar angående årsväxt och gens
storlek och avkastning
väderlek i Halland
att man använder tjänliga redskap och det bästa
Anonym
höbärgningssättet
Tabell på 7 tegar och vad man sått på dem under
1796, juli-aug
7 år. Med 5 gärden blir vinsten större. Redovisas i
ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK
detalj sådd, arbetskraft och skörd. En redovisning
OCH ÅRSWÄXT M.M. I HALLAND.
God sädes- och gräsväxt. Fruktträden ger mindre med gärdena indelade i 4 delar. En lantbrukare
på grund av regn och blåst under blomningen. måste veta vad hans åker drar för utsäde, skörd, hur
Dessutom har mask angripit frukten. Växter som mycket gödsel en ko ger, vad gödseln räcker till på
åkern och vad kreaturen kräver i foder.
älskar väta har blommat ymnigt.
1659

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet

Belöningar

1662

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1796
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Tjära har den egenskapen att den inte torkar och
bryts i veck, som kan uppstå genom att plåten
värms och kyls. Om man bereder en salva med tjära liksom målarfärg och sedan täcker med spegel1654
Odling folie bör mångårig varaktighet vinnas.
Om åker och ängars gödning med
Ren kvartssand skulle vara billigast men anses
för genomskinligt. Av glimmer, talk och asbest
kalk och obränd gips
skulle kunna göras pulver till guld och silverfärg
Anonym
att användas istället för folie.
1796, juli-aug
Torde inte kosta mindre, även om ämnena i sig
OM ÅKERJORDS OCH SÄRDELES ÄNGARS själva är billiga. Blad eller folie av guld, silver äkta
GÖDNING MED KALK ELLER OBRÄND
som oäkta, fästes på många arbeten. Bly och zink
GIPS.
torde ha samma egenskaper. Detta kan ses dyrbart,
Enligt ekonomerna skall förhållandet mellan åker men om man räknar all oljefärg, som läggs på ett
och äng vara 3:1. Av 15 tunnland bör 5 vara ängs- tak och räknar in den nationella förlusten av all limark. Få ägare har dessa proportioner, och även noljan torde det inte bli dyrare.
om de ha det, fattas gödsel till åkrarna. Genom att
nyttja klöver förmeras gödseln avsevärt. Om man 1656
Ekonomi
byter från åker till äng, får man större avkastning.
Då gödseln är det viktigaste föremål för lant- Försök att i aritmetisk enfald framhushållningens bättre tillstånd, gäller att öka den- ställa och upplösa det allmänna hussamma.
hållsproblemet
Främst gäller det boskapsgödsel, men en idog Anonym
lantman måste även ta andra medel till hjälp. Aska,
husorenlighet, avträden, köttvatten, gat- smuts och 1796, juli-aug
FÖRSÖK AT I ARITHMETISK ENFALD
flera ej aktade saker bör användas.
Kalk är ett medel, som bör användas mest på FRAMSTÄLLA OCH UPLÖSA DET
sega och våta ställen. Obränd gips har vid försök ALLMÄNNA HUSHÅLLS-PROBLEMET.
varit nyttig överallt. Obränd gips är en mjukare Redogörelse för folkmängd, statens inkomster och
kalk innehållande mera vatten och mättad av vi- den enskildes.
Jämförelse med Englands ekonomiska ställtriolsyra.
Särskilt lämpligt är att kalka klöverfälten. De ning.
Enligt den tryckta hushållräkningen 1760 finner
ger då god avkastning och man kan se på färgen på
bladen att de är dunklare gröna, vilket tyder på fe- man att 2.400000 människor ägt en tillgång på 80
miljoner R:d. Svenska regeringen har disponerat 5
tare växt.
Den kostnad att köpa gipsen tar man igen på miljoner R:d.
större avkastning.
1657
Djur
1655
Arbetsmetod Försök till en fullständigare kun-

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1796

Tankar om järns förvarande mot luft skap om iglar och deras nytta
Anonym
och vatten
Anonym
1796, juli-aug
TANKAR OM JÄRNS FÖRWARANDE EMOT
LUFT OCH WATTEN.
Hittills finns 2 metoder mot rost, oljeaktigt överdrag och förtenning.
Den svarta färgen på järntak drar åt sig solstrålarna och gör rummen odrägligt varma och det
underliggande trävirket torkar. Oljefärgen består
bara 2-3 år.
Vid förtenning uppstår rostfläckar av järnsmitta
i tennet. Kan undvikas med tillsats av renad zink,
vilket är kostsamt.
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1796, juli-aug
FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE
KUNSKAP OM IGLAR, OCH DERAS NYTTA.
(FORTSÄTTNING)
Fortsättning på artikel om iglar från 1795.
Iglars betydelse i stället för artificiell koppning
känner alla läkare. De ha dock använt den med viss
försiktighet, då man ansett dem vara giftiga. Detta
har berott på att de levt tillsammans med andra giftiga djur som ormar och ödlor. Nya rön har dock
framkommit och man misstänker inte iglar för att
innehålla mer gift än koppjärn. De är ju släkt med
ofarliga maskkräk.
Iglar används vid alla sjukdomar, som förorsakas av fördärvat, skarpt och saltaktigt blod exem-

Vad verkan har ljus och värme för plantors växt
till fullkomlighet?
Känner man några växter, som är uppdragna i
mörker och kan de i det tillståndet frambringa
blommor och frukt?
Är icke ljuset nödvändigt för att växterna skall
erhålla dess rätta färg och lukt?
Bidrager värme till att sockerhalten blir hög?
Om man sätter skott, skall de då hållas i mörker
tills de fått rötter?
Beror det i så fall på att solhettan berövar dem
deras naturliga safter eller vilken annan orsak?
Förgås icke alla frön, som ligger obetäckta på
jordytan, genom ljus och värme?
Är icke de växter, som omsättas i varmt väder
och mitt på dagen, mest utsatta att dö?
Är det icke bättre att flytta dem på aftonen och i
mulet väder?
Hur bör kakelugnsvärme anses i jämförelse med
solvärme?
Hur är verkan av värme, som ångar i jämförelse
med eldens?
Hur påverkar heta väggar växternas befordran
och är det bättre med svarta väggar, som dra till sig
värme?
Vad är att tänka om danskarnas sed, att täcka
fruktträden i dagningen och blotta dem på natten
för att förhindra att de blommar för tidigt?
Är något försök gjort, att dra upp växter i mörker, men med en ljus öppning för att se om växterna draga sig mot ljuset?
Är träden alltid frodigare på dess södra än norra
sida; och är deras savningar tjockare åt söder än åt
norr?
Växer plantor mera om dagen än om natten?
Växer vinrankors löv och frukt i frostigt väder,
när rötterna ej är skyddade för frosten?
Vad nytta gör gödseln till plantors växt och fullbordan?
Vad är verkan av de särskilda arter av gödsel
man hittills försökt?
När är bästa tiden att göda?
Vilket är rätta sättet att sprida gödsel; att blanda i
jorden, att lägga i fåror med såningsmaskinen eller
att sprida på den redan sådda åkern?
Verkar gödningen genom att luckra jorden eller
att den tillför näring eller att den åstadkommer jäsning?
Är det nödvändigt att jorden som gödes måste
vara sammanhängande för att draga nytta av gödningen?
Är det bättre att blanda flera gödselämnen i en
hög, än att ha dem var för sig?
Vad bör man tänka om jordblandningar i gödseln?
Gives någon konst att öka gödselmängden?

Vilka gödselämnen passar bäst till särskilda
jordmåner?
Vilken verkan har gödseln på växters smak, lukt
och hälsosamhet?
Vilken verkan har jordens brukning på plantornas växt?
Är jorden ju mer brukat och sönderdelad desto
mer gynnsam för växterna?
Växer ej träd som planteras om bättre, om de
växer i plöjd och söndermyllad jord?
Är det nyttigt för unga träd att man planterar rotfrukter mellan dem och hur länge?
Består fördelen av att trädens rötter lättare komma åt luft och vatten eller vilken är annars fördelen?
Myllas jorden lika bra genom harvning och plöjning, som genom grävning med spade?
Är det någon skillnad i kostnad på dessa båda
sätten?
Svarar avkastningen mot utgifterna?
Finns ämnen i jorden, som är skadliga?
Känner man något medel att förekomma sådant
ont?
Är det något adstringerande i torv, som är skadligt för växter och hur kan det avhjälpas?
Varför väljes sådan torv att plantera amerikanska och andra främmande plantor t.ex. selleri i?
Är alunaktiga och metalliska ämnen skadliga
för växterna?
Har man utrönt något sätt att hjälpa jorden ifrån
dessa skadliga ämnen?
Är det sant att träd vars rötter påträffar sådana
ämnen avstannar i växten?
Vilken slags ohyra i jorden är skadlig för växterna och vad finns för botemedel?
Vilka är de insekter i luften, som är skadliga och
hur angriper man dem?
Vad är orsaken till vitax och hur bevarar man säden för dem?
Är bin gagnande eller skadliga för växter och
från vilkas blommor hämta de honung?
Vilka tider komma de skadliga insekterna?
Finns några plantor eller buskar, vars lukt förgör
insekterna?
Har främmande växter fört hit ohyra och har den
sedan angripit svenska växter?
Är det försökt att genom rökning eller liknande
förstöra insekterna och hur har det slagit ut?
Är det försökt att genom vatten blandat med
stenkolstjära (bergolja) förstöra insekter både i
jorden och på växterna och hur har det slagit ut?
I vilket avseende är mullvadar skadliga för planteringar?
Gives något medel att öka växternas frön?
Gives något medel att öka bladen och därigenom sockerhalten?
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Gives medel att öka sockerhalten i frukten?
Gives medel att öka fruktens storlek och vattnighet?
Gives medel att öka fruktens lukt?
Då flera blommor används till läkemedel och
färgämne bör man föröka deras antal.
Kan man öka den örtaktiga delen av växten och
göra den mer sockerrik?
Gives medel att öka volymen av rötter och göra
dem mera födande?
1710

1714

Orter

Utdrag ur ett brev angående årsväxten i Dalarna
Anonym
1798, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE
ÅRSWÄXTEN I DALARNA.
Årsväxten svag och säden blir nog dyr.

Husdjur
1715

Påfinning att bekvämligen mata
svaga bisamhällen

Nyttiga påfund

Om kålmaskars förekommande
Anonym
1798, jan-febr
OM KÅLMASKARS FÖREKOMMANDE.
När kålplantorna blivit utsatta på våren och de vita
fjärilarna, som är kålmaskens verkstad, visar sig,
skjutes med krutskott över kållandet. Detta har
haft verkan även på jordloppor. Man kan också
försiktigt tända svavellappar t.ex. under fruktträd
som är angripna av ohyra.
1712

Orter

Brev om årsväxten i Finland

Anonym
1798, jan-febr
PÅFINNING, AT BEQWÄMLIGEN MATA
SWAGA BISAMHÄLLEN.
Beskrivning och ritning av en svarvad ask att sättas
i bikupan i stället för svickan. Den fylls med honung och sätter fart på svaga bisamhällen.
1711

Väderleksiakttagelser i Möckleby år 1797.

Orter

Utdrag ur Lord Gardenstons resa

Anonym
1798, jan-febr
ÅBO DEN 24 DECEMBER 1797.
Växten var riklig fram till 17 juni, då ett slagregn
lade all säden efter marken. Den reste sig aldrig.
Under halmen hade åkermössen gästabud och förökade sig till stor mängd.
Mul- och klövsjuka angrep kor och oxar i Österbotten, men då den upptäcktes i tid och blev behandlad med omslag av Aqva Saturnina gick
inflammationerna tillbaka. Klöven föll av och djuret kunde inte gå på ett par månader.
1716

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1798, jan-febr
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöningar bekostade av Sällskapet: För utflyttning till främjande av storskiftesdelning.
Stenhusbyggnader.
Belöningar bekostade av den som föreslagit:
Uppodling, fruktträds plantering, för insikt och betjäning med hästsjukdomars botande.
Samt för långvarig tjänst.

Anonym
1798, jan-febr
UTDRAG AF LORD GARDENSTONS RESA;
UTUR EDINBURGS MAGASIN VI TOMEN.
Böndernas bostadshus är snygga och goda. De är 1717
byggda av lera. De är bättre än de som finns i
Anmärkningar
Skottland och Tyskland.

Väder

angående väderleken
för december 1797 och januari 1798

1713

Orter

Väderleken i Möckleby 1797
Anonym
1798, jan-febr
WÄDERLEKEN OBSERVERAD I MÖKLEBY
FÖRLIDNE ÅR 1707.
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1718

Byggnation

Sätt att genom murbruk förbättra
äldre och nyare trähus
Rydberg, Liljeström

Porslinsfabriken (China Work) i Worcester in- 1652
nehas av ett intressentskap. Leran tas från Corn- Svar
wall och arrendet är på 20 år.
1649

Arbetsmetod

Sillfiske och sillsaltning kring
Yarmouth
Anonym
1796, mars-april
SILLFISKERIET OCH SILLSALTNINGEN,
M.M. KRING YARMOUTH.
Hela okt fiskas och alla invånarna i Yarmouth involveras i de 200 fiskebåtarna. De har salt med sig,
så att de vid behov kan stanna flera dygn på sjön.
Näten lägges ut att fritt följa vinden och strömmen.
Fisken förs i land och saltas. Ligger sen i 4-5 dygn i
det smälta saltet. Samlas i korgar, som sänkes i kar
med vatten, så att saltet sköljs av.
Kvinnorna trär nu upp fisken på spett och sedan
vidtar rökningen, som sker i tre omgångar, 7-8
dygn varje gång. Vid rökningen faller en del fisk
ned. Om det beror på att huvudet gått av kallas de
plucks. Går de sönder på annat sätt kallas de crops.
Fullhering är den sill, som har mjölken i behåll.
Shothering är sill utan mjölke.
Fisken packas och säljs. Båtarna byggs i Yarmouth av ek och är 40 fot långa.
Näten är bestrukna av färg gjort av ekbark.
Saltet kommer huvudsakligen från Lancashire,
men är uppblandat med franskt och portugisiskt.
Sedan denna annotation gjordes har import av salt
till England förbjudits.
1650

Belöningar

Utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1796, mars-april
UTDELTE BELÖNINGAR.
Belöning på 50 R:d för skötspiggens användande
till tran och olja gavs till garvaren Djurberg.
Bönderna Jacob Johansson och Johan Johansson samt Per Andersson och Michaelsson i Neglinge by, Stockholms län, vann andra pris.
Till prisfrågan: Vilka är de rätta grunderna för
cirkulationsåkerbruket?
Frågan gav 5 svar. Inget av dem svarade upp till
Sällskapets önskan men då allmänheten kan ha
nytta av svaren utdelades till Nr 1 30 R:d. Författaren var herr Fischer, Luneburg. Skådepenning till
Nr 4.
1651

1798, mars-april

Kungörelser

på frågan: Vilka är de rätta
grunderna för cirkulationsåkerbruk

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1796

Fischer, Carl Johann af
1796, maj-juni
SWAR PÅ FRÅGAN: HWILKA ÄRO DE
RÄTTA OCH ALLTID GÄLLANDE
GRUNDER, SOM BÖRA IAKTTAGAS WID
INRÄTTNINGEN AF CIRCULATIONSÅKERBRUKET? AF JOHANN CARL
FISCHER, HANNOERISK KAMMARCONDUCKTEUR
Man är övertygad om, att cirkulationsåkerbruk är
det bästa för hushållningen. Det innebär att åkern
används till sädesavkastning omväxlande med
grässlåtter efter ett bestämt mönster. I Holstein
brukas detta med 2/3 boskapsavel och 1/3 sädesskörd. Åkrarna är omgivna av levande häckar. I
Mecklemburg är avkastningen omvänd beroende
på torrare marker. Där finns flera utgårdar och man
satsar på fåravel.
Regler vilka staten äskar vid införandet av cirkulationsjordbruk:
att folkmängden inte ökas eller minskas
att mesta möjliga säd frambringas
att man hushållar med skogen
att vägarna anläggs väl, för att befordra handeln
att staten kan fordra tillbaka startkapitalet
Regler vid införandet av cirkulationsbruk ur den
enskildes synpunkt:
att få riklig avkastning med få kostnader
att inkomsten är så lika som möjligt år från år
att han får startkapital och frihetsår från utskylder
Regler för undersökning av ett fält, som skall anläggas till cirkulation:
att ägogränser och gemensamhetsåkrar noga
regleras
att kanaler genom åkrarna läggs efter bästa läget
att byggnader som ligger för nära varandra flyttas med tanke på eldsvåda
att marken helst bör kunna vattnas
att utskylderna fördelas
Regler för hur många avdelningar bör vara på fältet:
att en skicklig lantmätare gör fördelningen
Regler som bör följas vid införandet av cirkulationsbruket
att åkerbrukaren utsår sina vanliga sädeslag
att staten får sina förskott återbetalda
Förklaringar till att-satserna.
1653

Väder
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fyllning. Detta görs på sommaren, så att det torkar salpeterjord i olika hög grad, allt som jordarten kan
motta från luften.
ihop.
Denna min uppfinning har en godkänd kemist
1777
Nyttiga påfund gillat. Jag vill dock inte avslöja hans namn. Den
allmänna hopen torde anse detta med förakt eller
Anvisning till ett förmånligare sätt
åtminstone av föga värde. Men det kan hända att
att sko hästar
en upplyst eftervärld förbättrar all sin mark på detLundberg, Fredric
ta viset. En god sak må ej uppskjutas.
1799, sept-okt
1780
Arbetsmetod
ANWISNING TIL ET FÖRMONLIGARE
SÄTT AT SKO HÄSTAR, ÄN DET NU
BRUKELIGA.
I allmänhet fästes en hästsko med 6-8 söm. Detta
är för litet. Skon lossnar och sand kommer in under
hoven och skadar den. Dessutom förlorar man
många skor. Ofta måste man sko om efter 14 dagar.
Mångårig erfarenhet har givit mig full säkerhet
om detta skoningsätt, som blivit försökt vinter som
sommar av 60-100 mil.
1778

Arbetsmetod

Förslag att anlägga gator med större
styrka och varaktighet
Lundberg, Fredric
1799, sept-okt
FÖRSLAG TIL AT ANLÄGGA GATOR, SOM
ÄGA MERA STYRKA OCH WARAKTIGHET,
ÄN HWAD NU BRUKLIGT ÄR.
Efter vad jag inhämtat läggs nu gatorna med sand
som underlag. Detta är bekvämt för gatuläggaren,
då han lätt kan lägga mera sand under tunnare stenar. Dock blir det inte starkt utan stenarna flyttar
sig lätt.
Istället skall underlaget vara sten och grus. Stenarna skall sorteras av en man med gott ögonmått
och läggas så att de tjockaste stenarna hamnar mitt
på gatan och de tunnaste i rännstenen. Stenarna bör
stötas ned i lerbruk med grov sand.
För att få de åkande att köra på den tillämnade
gatugrunden stängs halva gatan av med en planka.
De åkandes enda olägenhet är att vagnarna går lite
tyngre.
1779

Odling

Jords beredning till fruktbarhet
Hörberg, Pehr
1799, sept-okt
JORDS BEREDNING TIL FRUKTBARHET.
Kasta upp jordhögar var som helst, gärna på höjder
där vatten från jorden inte kan komma åt. Täck
dem med bark, halm eller bräder. Låt dem ligga i
5-6 år och strö ut dem på åker och äng. Man har då
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Beskrivning på det Astrachanska
sättet att förfärdiga schagreng

Anonym
1799, sept-okt
BESKRIFNING PÅ DET I ASTRACHAN
BRUKLIGA SÄTT AT FÖRFÄRDIGA
SCHAGRENG.
Beredning av schagreng är en orientalisk uppfinning, som inte är beskriven i Europa. Andra konster från orienten är det röda turkiska bomullsgarnet och husblossets beredande. Det har inte varit intressant för europeiska resanden att lära och
man har inte kunnat få material till gott pris.
Man tager en bit av huden på hästryggen längst
ned mot svansen och lägger i vatten. Sedan skrapas
allt håret bort och huden blötläggs igen och skrapas på båda sidorna.
Huden spänns i ramar och beströs med mogna
frön av svinmolla, som får torka. Man trampar ned
fröna i huden så att gropar och knotter uppstår. Sedan glattas huden och doppas i en lut gjord av saltjord, som finns i trakten av Astrachan.
Den vanligaste färgen är sjögrön men även rött
och svart, vitt och blått förekommer.

ET FÖRSÖKT SÄTT AT GENOM MURBRUK,
MED BESTÅND I LÄNGDEN FÖRBÄTTRA
SÅ ÄLDRE SOM NYARE TRÄHUSBYGGNADER
Husen måste ha stått några år, så att de satt sig. Beskrivning av arbetssättet.
Besparing av tusende timmer. Årlig besparing
genom att husen blir täta och dragfria. Murningen
hindrar regn och väta att tränga in och hindrar röta.
Husen liknar stenhusbyggnader, särskilt om de
målas med någon vitriolfärg. Skulle någon spricka
i murningen uppkomma, är den lätt att laga. Elden

får sämre fäste i dessa väggar, som är behandlade
med murbruk.
Tillägg av Liljeström, sedan han läst Rydbergs
redogörelse.
1719

Redskap

Berättelse om två dikesplogar
Sjöman, A J
1798, mars-april
BERÄTTELSE OM TWÄNNE
DIKES-PLOGAR
Ritning och beskrivning av plogen och dess användning.

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Tillägg och anmärkning.
Man har diskuterat vilket djur som lämnar hud.
Kamel har nämnts men åsna och häst är det sannolikaste. Den speciella jorden i Astrachan kan säkert bytas mot asklut. Man har nämnt senapsfrön,
men dessa är små och mjuka.
1781

Arbetsmetod

En metod att göra klöverhö
Anonym
1799, sept-okt
NY METHOD AT GÖRA KLÖFWER-HÖ.
Att på en gång göra klöver till hö.
Klövern avslogs ena dagen och låg till klockan 4
nästa dag. Den sattes i såt av 3-4 lass. För att hindra
genomvädrandet och befordra jäsningen trampades såten av en tung karl.
Sedan breddes klövern ut i tjock sträng och jäsningen kändes med en stark honungsdoft. Den torkade snabbt och korna åt gärna. Mjölken ökade
och smöret blev gult som sommarsmör. Med detta

Två dikesplogar - Nr 1719
177

1720

Husdjur

Anmärkningar angående boskapsskötseln

Erinringar vid föregående anmärkningar angående boskapsskötseln

Anonym
1798, maj-juni
ERINRINGAR WID DE I FÖREGÅENDE
HÄFTE AF DENNA JOURNAL P. 64
INFÖRDA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
BOSKAPSSKÖTSELN
Med Patriotiska Sällskapets bifall vill jag ge några
upplysningar och rättelser med anledning av det i
förra häftet anförda om boskapsskötseln. Auktor
talar om klassen Triandria och att dess 143 slag
skulle kunna kultiveras. De kan inte alls jämföras
med våra vanligaste sädesarter. Lostan ger svart
bröd och framkallar yrsel och huvudvärk. Trots
detta kända faktum kallar författaren dem för Nordens fördolda läckerheter. De frön som är att rekommendera finns redan beskrivna, men inte lönar
det mödan att tillreda ett kärr för att odla dem.
Av Diadelphia kan möjligen tranärter tänkas,
men varför använda dem till mat, när vi har bönor
och andra åkerärter. Tetrandria lämnar inga goda
bär och Pentandria duger knappt till matkryddor.
Vad han menar med det Nordiska vinträdet förstår ingen. Tallfröna är små och innehåller knappast något mandellikt ämne.
Kryptogamerna skulle enligt författaren helt förändras till sin natur om boskapsaveln byttes till
1721
Orter Nordens egna boskapsslag. Detta är helt fel, då
Uppgift om den förändring Frigges- inga svampar fordra gödsel. De kommer heller inte
att kunna kultiveras.
by boställe undergått från 1790-1798
Att Nordens egna växter skulle ge bättre gödsel
Frölich, C G
från Nordiska djur, är naturligtvis nonsens. Mar1798, mars-april
ken i inhägnader för hjort och rådjur ser likadan ut
UPGIFT AF DEN FÖRÄNDRING FRIGGESBY som efter vanliga betesdjur, vilket enligt författaBOSTÄLLE UNDERGÅTT FRÅN 1790 OM
rens teori ej skulle vara fallet. Det är inte bevisat att
WÅREN TIL 1798 SAMMA TID
de växter, som ratas av den vanliga boskapen skul1790 flyttade jag till Second-Majorsbostället vid le ätas av Nordiska djur.
Skaraborgs Regemente. Gården var mycket i vanhävd. Beteshagarna var bevuxna med skog, så att 1724
Husdjur
man inte hittade kreaturen. Trädgårdslanden var i Ytterligare erinringar om ovangott stånd, men annars växte där gamla mossbelupna fruktträd och bärbuskar. Jag röjde och dela- nämnda skrift
de gärdena i 5 delar. Jag kan sälja klöverfrö och har Anonym
3 torpare. I trädgården har jag ympat och anlagt en 1798, maj-juni
trädskola. Jag har byggt om fähuset och med möda YTTERLIGARE ERINDRINGAR WID
och kostnad anlagt en stensatt brunn, 18 alnar djup. OFWANNÄMNDE SKRIFT
Att svenska frösorter skulle kunna överglänsa de
1722
Väder utländska är inte troligt. Avena elatior växer hos
Anmärkningar angående väderleken oss, men överträffas av de utländska variationerna.
Även i andra världsdelar föredrar man hästar och
för februari och mars 1798
oxar, trots att där lever stora antiloper t.ex.. Den
medömkan författaren känner för t.ex. får, som är
1723
Husdjur hitsläpade är helt överdriven. Skulle de inte finnas
måste man skaffa andra djur, liksom lapparna har
Anonym
1798, mars-april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
BOSKAPSSKÖTSELN
Inga svar på frågan om boskapsskötselns bringande till grundnäring har utrett frågans ändamål. Detta har förvånat mig, då hela jordens lycksalighet
beror därpå. Omständligt resonemang runt missförstånden vid besvarande av frågan.
Det finns 143 slags frön men de flesta går ut, då
de kultiveras av boskapens dynga. Kanske kan
myrar, berg, vikar, åar, strömmar och havsvikar
förvandlas till brödgivande planer. Förslag på olika växter, som skulle kunna kultiveras t.ex. tallens
mandellika kärnor.
Dynga är den säkraste gödningen. I kornas magar finns som bekant den livsluft, som tar hand om
näringen och gör blodet rött. Denna livsluft befordras sedan till växterna. Dynga efter olika djur,
måste ha olika verkan på olika växter. Därför är
inte utländska boskapsslag lämpliga. Den nordiska
boskapen skall utgöra huvuddelen. En hushållare
borde ha älgar, hjortar och rådjur för gödselns
skull.
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Redan 1700 och 1705 började man med den förträffliga idén att vattna ängar här i Wiltshire. Detta
har sedan levt kvar och anses vara grunden för all
hushållning. Man upptäckte, att genom att dränka
ängen lagom mycket befordrades gräsets växt.
Detta sätt är okänt i stora delar av England, men
borde vara mera utbrett.
De sluttande ängarna vattnas från källor och
bäckar. De lågläntare områdena, som ligger vid
åar, vattnas därifrån. De första kallas fångverksängar, Catchwork meadows, och de senare flödesängar, Flowing meadows. Beskrivning av de båda
sätten. Flödesängar kräver mycket större kostnad.
Här måste också grannarna vara överens om, hur
vattnet skall ledas.
Detta stillastående vatten blir inte ohälsosamt,
då det så snart förruttnelse märks, leds bort. Annars far gräset illa. Så snart ängen efter höskörden,
är avbetad börjar drängen, kallad dränkaren, att
rensa diken och avlopp. Detta arbete skall vara
klart helst till mickelmäss, då första dränkningen
skall göras. Sedan görs dränkning så fort gräset
torkar, ibland med veckors mellanrum och ibland
med bara få dagar. Betet kan på detta sätt påbörjas
en månad tidigare på våren än annars. Man stänger
en ängsbit lagom för fåren att äta om dagen. På så
sätt förhindrar man nedtrampning. Så snart denna
första betning är klar, vattnas ängen och rörs inte
förrän höskörden är över.
Fåren tål inte beta sent på hösten, vilket däremot
korna gör. De många kvarnarna, som finns vid vattendragen är störande för ängsvattningen, särskilt
när man vill anlägga nya bevattningsverk. Det borde finnas inrättningar, som enligt lag kunde ta ifrån
kvarnarna deras vatten under de tider vattnet behövdes för bevattning. Vanlig domstol kan inte avgöra dessa mål. En speciell fredsdomare borde
utses till dessa mål.
1773

Ekonomi

Några anmärkningar angående fabrikshantering
Anonym
1799, juli-aug
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FABRIKSHANDTERINGEN
Bonden klipper sina får och lämnar ullen till ullkammaren. Där delas den i 16 olika sorter, tvättas i
urin och sedan i såpa. Den kammas med ullkam
över varm aska, blandas med olja och drages ut till
otrolig längd. Spinnes på hjul eller slända. Härvlas, en härva håller 7 passmor, en passma 80 trådar
av en längd av 1 yard.
Fabrikören köper av ullkammaren och vävaren
väver efter särskilda mönster. Sedan tar apparatö-

ren vid och sätter glans på tyget med en maskin,
som väger 20 ton och dras av hästar. Ibland nyttjas
en järnpress som värms. Redovisas de olika momentens kostnad.
Ullen i Lincolnshire är den längsta i riket. Jag
såg en kvarn, som skall göra fris, alltså frisera tyget och göra det yvigt.
1774

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungliga
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1799, juli-aug
UTDELADE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET SÄLLSKAPET
HAR PÅ EGEN BEKOSTNAD TILLDELAT
EN BONDE FÖR FÖRRÄTTAD GÅRDSFLYTTNING UR BY, TILL VINNANDE AV
BEKVÄMLIGHET VID STORSKIFTET.
Flera belöningar för stenbyggnader och stengärdsgårdar, vägbygge och plantering av allé,
plantering av pil till tunnbindning, ympning av
fruktträd. Dessutom belöningar för lång och trogen dräng- och pigtjänst.
1775

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1799
1776

Nyttiga påfund

Medel till förekommande av svamp i
träbyggnader
Lundberg, Fredric
1799, sept-okt
MEDEL TIL FÖREKOMMANDE AF
SWAMPNING UTI TRÄBYGGNADER.
De tidigare medlen att packa lera, salt och kalk under golven samt stryka på vitriol har nog varit nyttiga. Även att bygga in dragrör för att få bort
fuktigheten. Detta är dock en dyr åtgärd med 2
golvs läggande.
Stenfoten bör byggas hög och rappas med kalk.
Matjorden, som är sur, uppgräves och torkas eller ersätts med annan jord.
En grav runt stenfoten fylles med lika delar lera
och sand.
Takrännor med god avledning skall sättas upp.
I redan byggda hus med svamp nedrives grunden utom knutstenarna och jorden ersätts med lera
och sand.
Om berg är nära och med sin sluttning leder in
vattnet under huset görs ett dike med ler och sand-
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Barken skall genast avtagas. Helst skall barken BOTEMEDEL FÖR SWINKREATUR.
tas av medan trädet står på rot. Man barkar ett En sjukdom på svin, som leder till döden, liknar
stycke upp och låter kronan vara kvar.
mycket den som professor Hernqvist i Skara beskrivit och bekämpat.
1766
Husdjur
Antimonium Crudum, svavel, kamfert, honung
och mjöl blandas.
Att nyttja granris och mossa till foSur mjölk och mjöl. Om munnen är sårig tvättas
der åt boskapen under vintern
med en klut indränkt i askelut. Munnen hålles öpWallensteen, J P
pen med en liten järnstege. Om febern är stark öpp1799, maj-juni
nas ådern. Rovor och grönsaker bekommer den
YTTERLIGARE BERÄTTELSE OM FORTväl. Likaså isop, krut och vatten blandat med sur
GÅNGEN AT NYTTJA GRANRIS OCH
mjölk. Det skall vara rent och torrt i huset.
MOSSA, I BRIST AF BÄTTRE FÖDÄMNEN
TIL BOSKAPENS FRAMFÖDANDE ÖFWER
1769
Botemedel
WINTERN.
En sjukdom på kattkreatur åren
Wallensteen berättar att han sedan sin senaste artikel varit borta i 8 dagar. Under den tiden tog hal- 1797 och 1798
men slut och på grund av den vanliga fruktan för Sefström, E
nymodigheter fick inte djuren granris. Dessutom 1799, maj-juni
fanns inte mjöl att köpa för pengar då det råder stor EN ÅREN 1797 OCH 1798 GÄNGSE
kvarnbrist. Djuren vill inte äta av riset, som nu SJUKDOM Å KATT-KREATUREN.
bara dränkts i urinen. De är nu i dålig kondition År 1797, 1798 dog ovanligt många katter i Halland
och mjölkproduktionen har blivit mindre. Wallen- och på andra ställen. Utrikes tidningar berättade att
steen tror dock, att de skall återhämta sig och säger i Danmark många tusen katter dött. Sjuk- domen
att den som har skog aldrig behöver misströsta för orsakades av maskar och apotekare Friederici ordfoderbrist.
inerade teriak, som i någon mån hjälpte. Katten
kan få återfall.
1767
Arbetsmetod
1770
Arbetsmetod

Fernissa att nyttjas på koppar, järn
och stenkärl i stället för förtenning
och glasering

Om lackering av läder

Anonym
1799, maj-juni
Holmberg, Michael
OM LACKERING AF LÄDER.
Detta är en engelsk uppfinning, som blivit efter1799, maj-juni
gjord av tyskarna. Sättet är att ge läder en beskafBESKRIFNING PÅ EN FERNISSA AT
NYTTJAS TIL ANSTRYKNING PÅ KOPPAR- fenhet att det tål tvättning med varmt och kallt
JERN- ELLER STEN-KÄRL, I STÄLLET FÖR vatten.
Recept på olika färger och hur man bereder
FÖRTENNING OCH WANLIG GLASERING.
Fernissan innehåller Gummi Copal, vatten, terpen- bärnstenslack
.
tin och linolja. Den blir billigare än vanlig förtenVäder
ning. Den fordrar dock mer uppmärksamhet än 1771
skicklighet. Denna glasering står envist emot sal- Anmärkningar angående väderleken
ter, syror och alkalier och kan lätt bättras på om så för april och maj 1799
skulle behövas.
Istället för Gummi Copal kan användas bärn- 1772
Odling
sten.
1768

Botemedel för svinkreatur
Geijer, Carl Fredr.
1799, maj-juni
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Botemedel

Om ängars vattnande i Wiltshire i
England
Anonym

1799, juli-aug
OM ÄNGARS WATTNANDE I WILTSHIRE I
ENGLAND

renar och kamchatkafolket hundar till dragare.
Människan äger ju uteslutande rätt att begagna sig
av djuren.
Rå gödsel förtar inte växtligheten, vilket författaren påstår. Detta syns på Gotland, där man gödslat klapperstensfält, som sett helt sterila ut, men
har fått en fin växtlighet.
1725

Odling

Om rätta såningstiden

Man måste kunna lita på de anställda. En gammal
regel säger: det är som med brännvins- pannan, ju
starkare man lägger i den ju förmånligare avkomst.
Jag bor på 1/2 hemman och har 15 kor, men får mer
mjölk än på sätesgården, där man håller dubbelt så
många kor. Djuren är av samma ras. Man måste se
till att korna urmjölkas varje gång annars sina de.
Mjölkerskan får inte vara för hårdhänt.
En rotesoldat, som kom från kriget startade med
kor, som han själv skötte och mjölkade och var efter 20 år en förmögen man. I Pommern och Tyskland arrenderar kvinnor kor och det vore önskvärt
att så vore fallet även i Sverige. Ty skötseln och det
egna intresset följs åt.

Anonym
1798, maj-juni
OM RÄTTA SÅNINGS-TIDEN
En god regel: att såning i tjäle om våren, ger säker
missväxt både för säd och halm. Såning i torr och 1728
Matberedning
varm jord ger god säd och mycket halm. Det gäller
att lära sig när olika jordar är färdiga för sådd. Var- Om köttsaltning
Anonym
nas för förtidig sådd om våren.
1798, maj-juni
1726
Matberedning OM KÖTT-SALTNING
I mars lades lika mycket färskt kött i 13 kärl och
Om tillredning av vinbärsvin
saltades med olika saltkvaliteter, dock lika mycket
Anonym
i varje kärl. Ett kärl blev osaltat. I maj undersöktes
1798, maj-juni
resultatet. Där inget salt var tillsatt blev köttet efter
OM TILREDNING AF WINBÄRS-WIN
5 dagar illaluktande. Efter fyra veckor var det helI Betlehem i Amerika har man flera år tillrett vin- ruttet. De övriga var inte särskilt ankomna efter
bärsvin, som liknar madeiravin. De fullmogna bä- fyra veckor, men en del förändrade färg.
ren trampas och pressas, blandas med vatten och
Sedan slogs vatten på och i en del kärl utvecklapudersocker. Efter tre veckor tillsluts sprundet. Se- des maskar. Försöket visade, att ju mindre orena
dan bör det ligga ett par år. När det tappas görs ämnen det fanns i saltet dess bättre blev resultatet.
svickan en tum upp, så att bottensatsen inte kom- Varken vinsten eller bittersalt skadade blandningmer med. Kan destilleras, särskilt om man tillsätter en.
melass. Alla frukter med sötma duger att göra vin
Blandas smorigt salt med svavel, så kan det lägav. Det är sockret som gör vinet, bären är bara en gas torrt på en duk ovan köttet. En tyngd läggs på
krydda.
och får stå i 48 timmar. Köttet drar fuktigheten till
sig och fyller alla mellanrum. I duken samlas det
1727
Husdjur orena och när den tas bort och tyngden läggs på påNågot angående ladugårdsskötseln i nytt kan man förvara köttet länge.

Skottland
Anonym
1798, maj-juni
NÅGOT ANGÅENDE LADUGÅRDSSKÖTSELN I SCOTTLAND
När herr Blackwell övertog gården efter sin far och
farfar, reste han runt i England och köpte upp de
bästa kreatur han såg. Han anställde goda ryktare
och gav djuren fett hö, fin halm, gott sommarbete
och rovor. Han hade aldrig fler djur än att fodret
räckte. Han kunde snart leja ut springbaggar och
tjänade gott på det. Då detta lyckades så bra, hyrde
han ut hingstar också.
Även i Sverige tilltar intresset för att bringa aveln till sin höjd. Det gäller att ha goda beten. Boskapsskötseln fordrar mer tillsyn än åkerbruket.

1729

Redskap

Förteckning på redskap och modeller som finns på Kungl. Patriotiska
Sällskapets modellkammare i Stockholm, Norra Smedjegatan 59
Patriotiska Sällskapet
1798, maj-juni
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DERAF, SOM FINNAS UTI
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELLKAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATAN:
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Sladdar i modell: Knivsladd, åkerhyvel, ogrässladd.
Tröskredskap: Engelsk tröskmaskin, engelska
tröskredskap.
Dikesplogar.
Redskap till tuvors borttagande: Tuvyxa.
Hackor: Tvåkluven eller utskuren hacka.
Körredskaper: Stosscheiben (stötskivor)
Övrigt: Smörkärna, österrikisk vedyxa, stiegeissen ( stigjärn)
Biredskap till bins matning.
Byggnation: Spannmålsbod, hus av upprättstående timmer.
Redskap för handaslöjder: Tryckmaskin, spegelglasslipningsmodell.
Andra uppfinningar: Tvättmaskin, skor med träbotten, dito av läder med järnbeslag.
1730

Orter

Utdrag ur brev, angående väderlek
och årsväxt i Åbo län
Anonym
1798, maj-juni
UTDRAG AF BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I ÅBO LÄN
Efter att ha varit 22 grader varmt har temperaturen
sjunkit till 13. Få se vad det har för påverkan på
växtligheten. Havren och ärterna är nyss uppkomna, men kornet har ännu inte grott i den torra jorden. Ängarna grönska, men saknar regn. Hoppas
den kalla väderleken ger regn.
1731

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1798
1732

Arbetsmetod

Kort anvisning hur enskilda hushållares ylletyger må kunna beredas till
något bättre kläde
Morian, Nils Bernhard
1798, juli-aug
KORRT ANVISNING HURU ENSKILDTA
HUSHÅLLARES YLLE-WÄFNADER MÅ
KUNNA BEREDAS TIL NÅGOT MER
GODHET OCH JEMNLIKHET MED BÄTTRE
KLÄDEN OCH
FABRIQUES-TILLWERKNINGAR, ÄN NU
FÖR TIDEN WANLIGEN SKER
Då våra svenska yllefabriker inte av politiska skäl
kommit till någon förkovran, måste vi lita till utländsk vara. Två utvägar ges, att genom goda författningar, uppmuntran och understöd bistå
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fabrikerna och genom att lära och handleda hemtillverkarna. Redan nu tillverkas goda bomullsoch linnetyger i hushållen. Det är ylleklädet, som
måste hanteras på särskilt sätt, som är problemet.
Det gäller speciellt färgningen.
Fåren producerar olika ull beroende på ras, klimat, föda och ålder bl. a. Varje fårkropp har 3 olika
sorters ull. Spanska fåren ger finaste ullen. Den
engelska sorten blir sällsyntare här, men ger starkare filt, än den spanska, dock mindre till längd
och bredd. Den tyska är den vanligaste och ger fin
vadmal. Den svenska ullen är sämst, beroende på
att djuren hålls för köttet och huden. De lever ofta
på öar och får grov ull.
Djuren måste tvättas innan de klipps. Ingen lut
eller varmt vatten får användas. Ullen måste vara
helt torr innan den buntas.
Ullen skall nu tvättas igen och det sker i lika
mycket urin som vatten. Sköljes helst i rinnande
vatten. Vill man nu färga svart eller blått, skall en
färgare anlitas om färgen skall bli bestående. Recept på karmosinrött, krapprött, gult med ängsskära, vau och bresilja, grått. Följer en provkarta med
nummeranvisningar vid blandningar.
Konsten att spinna hämtar man inte ur beskrivningar utan beror på handlag och övning. Att olja
ullen är en osed, som bara tar tid, då oljan skall
tvättas bort igen.
Både till spånad och vävning äger kvinnokönet
en fallenhet framför karlarna. Kvinnor borde utnyttjas mera vid klädesfabrikerna. Åtminstone
kunde de ge undervisning. De stora vävstolarna
med dubbel bredd förfärdigar dubbelt mot de små
man har i hemmen på samma tid. Till solv bör brukas stålringar. I ytterkanten varpas 4 lintrådar, som
ger stadga. Vävskeden bör ha mjuka tänder och stå
helt lös i lådan. Ju mer inslag av löst spunnen tråd
man kan få in, desto bättre filt.
Valkningen är mycket viktig, men bör överlåtas
till yllefärgare och inte till någon torpare som
byggt en stamp. Även överskärningen och pressningen bör yrkesmannen ta hand om.
1733

1799, maj-juni
RITNING OCH BESKRIFNING PÅ EN WÅG,
TIL STENBRYTNING.
Stenbrytning är ett mödosamt och ofta farligt arbete. Jag har konstruerat ett redskap, som är enkelt
och billigt att anskaffa.
Ritning och beskrivning redovisas.
1764

Redskap

Anmärkning angående den s.k. fällehacken, buskyxan och lien
Modeer, A
1799, maj-juni
ANMÄRKNINGAR ÖFWER DEN SÅ
KALLADE FÄLLEHACKEN, BUSK-YXAN
OCH LIEN, MED FIGURER.
När man röjer skog till åker, börjar man att ta bort
allt sly och småbuskar. Detta görs lämpligen med
en buskyxa och en lie.
Ritning och beskrivning.
Yttrande av Modeer till både stenvågen och
huggredskapen. Han anser förbättringarna vara så
stora, att de förtjänar plats i Hushålls-Journalen.
Vissa anmärkningar göres mot vågen.

1765

Arbetsmetod

Anmärkningar rörande timmerhygget
Anonym
1799, maj-juni
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE
TIMMER-HYGGET.
Bland de förmåner vi har av skogen förtjänar den
uppmärksamhet, att vi erhålla timmer och virke
inte allenast till boningsrum utan även till andra för
vår bekvämlighet oundgängliga byggnader. Dock
klagas det över att timret inte har samma täthet
som förr och ej äger den varaktighet till bygg- nader som tidigare. Timret innehåller stora sprickor,
som gör byggnaderna dragfulla. Orsaken finns inte
i naturen utan i urvalet av träd.
En tät sammanhängande fiber helst utan vätskerör, är den bästa egenskapen hos timmerträd. För
att nå detta mål måste man se till skogens mognad.
Vi vet att alla växter och djur i ungdomen är
mjukare och mer uppfyllda av vätska i sina saftrör.
Naturligtvis är det så även med timret.
Ingen omogen skog bör fällas eller nyttjas.
Timmer bör fällas sent på hösten.

Växter

Om baggsöta (Gentiana lutea)
Anonym
1798, juli-aug
OM BAGGSÖTA, GENTIOANA LUTEA
Baggsöta är ett smickrande namn, för den är ganska besk. Hjälper mot svag matsmältning, frossa
och mask. Den växer i Dalarna och Norge, men
borde prövas att odlas lite varstans. Rötterna borde
hanteras som persiljerötter, torkas och förvaras i
brädlårar. Malörten kan användas i stället, då den
har samma egenskaper. Även tusengyllen, som

Stenbrytning,, fällehacka,, buskyxa,, lie - Nr 1763 och 1764
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Eldstad lämpad till en boiler för en ångmaskin - Nr 1759
FÖRKLARING ÖFWER FIGURERNA, PÅ
HOSFÖLJANDE FÖRSLAGS-RITNING TIL
EN ELDSTAD, LÄMPAD TIL BOILER FÖR
EN STEAM-ENGINE.

Sverige. Vi importerar nu frukt istället för att odla
själva. Det finns möjlighet att få bidrag och lån till
dylika anstalter.
1761

1760

Nyttiga påfund

Exempel på tillfälliga omständigheter som kunna bidraga till lantmannens fördel

Orter

Väderleken i Möckleby 1798
Anonym
1799-mars,april.
WÄDERLEKEN FÖRLIDNE ÅR 1798 WAR
SÅDAN SOM FÖLJER.
Redovisning månad för månad av årsvädret i
Möckelby.

Anonym
1799, mars-april
EXEMPEL AF TILLFÄLLIGE OMSTÄNDIGHETER, SOM KUNNA BIDRAGA TIL
1762
Väder
LANDTMANNENS FÖRDEL.
Lantmannen kan få vinning av vildväxande örter Anmärkningar angående väderleken
och träd, något som tas om hand i andra länder. Ex för februari och mars 1799
Redskap
hästfibbla, kardborre, stensöta, fläder eller hylle- 1763
trädet.
Ritning och beskrivning på våg till
När åkerbruket slår fel i Tyskland händer det att
stenbrytning
man kan sälja frukt, även äppelmust. Norge och
Anonym
Ryssland köper. Detta vore något att satsa på även i
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Det är vår skyldighet att som kungar på jorden ta
växer vid havsstränderna ger samma nytta. Stickelblomman används av fattiga som humle. I Upp- hand om våra slavar. Även om de bara är några
land växer besksöta. I Tyskland finns flera arter tama kreatur.
Djurens vantrivsel beror på den vanskötsel de
Entzian eller Bitterwurtz och botar hundbett, leverns, urinvägarnas och mjältens förstoppningar. utsätts för. Kalven, som skall gödas tages från modern.
Tjurkalven rövas strax i ungdomen fortplant1734
Belöningar
ningsförmågan och får vänjes vid oket och livslång
Utdelade hedersbelöningar
undernäring.
Patriotiska Sällskapet
Hondjurens umgänge med det andra könet be1798, juli-aug
stäms av ägarens fördel. Kalvningen skall passa
UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR AF
husbondens planer annars pliktar kon med livet.
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
1785 mottog jag detta hemman och upptäckte
Två har fått hedersbelöningar, då de för storskif- att korna hade ganska gott hull. Det påstods bero
tets skull flyttat ut sina gårdar. Två har fått belö- på gott sommarbete. Men en lejd ladugårdspiga,
ning för 15 års tjänst.
såg till att korna fick hö på vintern. Hon visste att
1735
Kungörelser bonden hade råd och var van att köpa hö. Det fanns
lite åker i förhållande till ängen och all halmen
Kungörelse
gick till häststallet.
Patriotiska Sällskapet
Jag förbättrade ängen och gjorde åkern till linda.
1798, juli-aug
All gödsel, som inte behövdes i köksträdgården laKUNGÖRELSE
des på ängen.
Allmogen har inte riktigt fattat de bevis som forHagarna närmast gården nyttjas till att ha de djur
dras för hedersbelöningar för gårdsflyttning ur by i, som behöver särskild tillsyn. Mjölkkorna kan
till vinnande av större bekvämlighet vid storskifte. släppas där en stund om vädret är otjänligt. De
Belöningen gäller för dem som flyttat sin gård och längre bort belägna hagarna nyttjas av hästarna.
anlagt ett nybygge. Inga andra flyttningar menas. Hagarna ger två gånger i månaden foder åt 20 stora
1736
Väder kor under en dag. Under fjorton dagar får ingen
betning ske. Djuren har tillgång till salt, sjövatten,
Anmärkningar angående väderleken sol- och regnskydd.
för juni och juli 1798
Djuren släpps inte ut förrän runt 5 juni, vilket är
senare än grannarna gör.
1737
Husdjur
Näringen på gräset avtar redan i augusti och i
oktober är sommarbetet helt slut. Då släpps korna
Hur införskriven stor boskap blivit
ut en liten stund mitt på dagen för att få luft och
skött, och trivts på Bennviks gård i
ögonfägnad. Sedan stängs de in i sin åtta månaders
Finland
vinterboning. Från oktober leva de på vinterförråBladh, Peter Johan
det. Trots det är de varje år magrare om höstarna än
om vårarna.
1798, sept-okt
Förslaget att hålla boskapen inomhus hela året
BERÄTTELSE HURU UTIFRÅN INFÖRär inte fel. Dock uppstår på de flesta ställen svårigSKRIFWEN STOR BOSKAP BLIFWIT
SKÖTT, OCH HURU DEN WELAT TRIFWAS heter därvid.
Vinterfödan består av rent hårdvallshö 3-5
PÅ BENN-WIKS GÅRD I FINNLAND.
Boskapsskötseln, som är den äldsta och viktigaste gånger om dagen. Därtill mäsk efter hushållets
delen av lanthushållningen, är den mest vanvårda- bryggning. Mjöl bara om höet är dåligt. Agnar och
skuren halm, som legat några timmar i hett saltsjöde av våra näringar.
Människor kan överleva under lång tid med ett vatten ges varje dag, påstrött med ett par nävar
mjöl.
minimum av föda.
Rönnlöv eller hö påslaget med kokhett saltsjöDet kan vara bra att känna till, så att man inte ger
upp i förtid, om man hamnar i en svår belägenhet. vatten ges att dricka. Korna dricker aldrig kallt. Ett
Dock blir människorna så undernärda att de inte par gånger i månaden ges ett par salta strömmingar
duger något till och sjukdomar och olyckor följer i doppade i tjära.
Deras tänder gnides med salt och alun en gång i
spåren.
På samma sätt blir det med djuren. Om de får veckan.
Under dem strös sågspån istället för halmboss
undermålig näring ger de ingen avkastning.
och de hålls rena genom skrapning.
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De första åren utgallrade jag de sämsta djuren.
Jag köpte de bästa finska mjölkkor, som stod att få.
Efter mitt giftermål förkovrades min ladugård till
möjligaste höjd här i landet. Efter min hustrus död
har tyvärr ladugårdens förkovring förfallit. Det är
omöjligt för en husbonde att ha den innersta tillsynen över djuren.
1790 köpte jag från Sverige 3 kor och 1 tjur av
Strömsholmska rasen, som är fallna efter för länge
sedan införskrivna holländska kor.
Genom att tjänstefolket inte mjölkade ur råmjölken 3 gånger om dagen fick kor, som jag köpt
från Bremen, mjölkstockning och är förstörda.
Bättre lyckades det med 4 kor från OstFrisland, som trots lång sjöresa och övervintring i
Skåne har klarat sig bra.
Följer tabeller på hur mycket varje ko har mjölkat under sju år.
Slutsatsen blir att de stora utländska korna mjölkar fyra gånger mer än de små finska.
Följer tabell på hur mycket foder de olika korna
fått. Jag överlåter till läsaren att bedöma kalkylen
över en stor kos kostnad och avkastning. Då
mjölkpriset inte stigit, som andra varor blir avkastningen på en vanlig bondgård ingen. Bonden måste ändå hålla djuren för att få mjölk till hushållet
och gödsel till åkrarna, men han är sällan medveten om att förtjänsten uteblir.
Man bör ej heller överdriva kreaturens bättre
underhåll, ty en frossare och drinkare är inget bra
arbetshjon. En amma skall ha tillräcklig men tarvlig spis för att ge ymnig och sund mjölk.
Mitt intresse för att hålla stora utländska kor har
varit att bevisa att det inte är vårt klimat, som är orsaken till våra nödväxta djur. Det har visat sig att
man med tålamod och en viss kostnad i början kan
förbättra ladugårdshushållningen genom god skötsel. Detta till nytta både för ägaren och fosterbygden.

Patriotiska Sällskapet
1798, sept-okt
EXTRACT AF DOCTOR PRYCEIS BREF
FRÅN ROM DEN 1 JANUARII 1793. SÄTTET
AT GÖRA PERMESAN-OST.
Klockan 10 fylldes en kittel med mjölk och sattes
över elden. Efter 1 timme, när mjölken var ljummen, men inte blodvarm, blev en kula av yste kramad ned i mjölken. En man från Lodie var känd för
den kompositionen.
Vid undersökning befanns det dock vara vanlig
kalvlöpe blandad med salt och ättika. Förmodligen
var det proportionerna löpe-mjölk, som gav resultatet. Efter ännu en timme hade löpet gjort sin verkan och man silade ifrån vasslan. Något av vasslan
lämnades kvar och lite saffran hälldes i för att få
färg på osten. Ystet togs upp i ett grovt kläde och
låg ett par timmar. Sedan packades det i en form
och under press ett par timmar. Efter att ha torkat i
ett par dagar ströks saltlake på. Detta upprepades
under 5-6 veckor.
Av vasslan gjordes en magrare ost. Ibland gjordes en tredje ost av samma mjölk.
1740

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1798
1741

Husdjur

Förslag att införa fyra utländska
tjurkalvar och på 18 år bringa aveln
till 50 mjölkande kor

Bladh, Peter Johan
1798, nov-dec
FÖRSLAG TILL LÄTTASTE SÄTTET, AT
BLOTT GENOM FYRA UTLÄNSKA
TJUR-KALFWARS EFTER HANDEN
ANSKAFFANDE, UPFÖDANDE OCH
1738
Ekonomi NYTTJANDE TIL SLÄGTETS FORTPLANTANDE, INOM 18 ÅR UPBRINGA
Extrakt ur Edinburgs Magasin
AFWELN WID EN LADUGÅRD AF 50
Anonym
MIÖLKANDE KOR TIL SAMMA STORLEK,
1798, sept-okt
EXTRACT AF EDINBURGS MAGAZIN, 6:TE SOM DEN UTLÄNSKA STAMMEN.
Lättaste sättet, att med fyra utländska tjurkalvars
TOM. 1795.
Produktion av metaller, tråd, vävnader, hampa, lin uppfödande och nyttjande till släktets fortplanti olika engelska orter. Manufaktur i Beminster sys- ning inom 18 år uppbringa aveln vid en ladugård
med 50 kor till samma storlek, som den utländska
selsätter 2000 personer.
En pojke kan driva ett spinnhjul för flera spinna- stammen.
Ett sätt vore att införskriva boskap i tillräckligt
re. Där vävs säckar utan söm till mjöl och säd.
antal från utlandet, men det är kostsamt och trans1739
Matberedning porten sjövägen är dyr och skeppare inte alltid intresserade av sådant fraktgods.

Brev av Dr Pruceis från Rom om
sättet att göra parmesanost
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inte fanns möjlighet att köpa hö och halm. I den belägenheten beslutade jag att utan halm och hö försöka det av kammarherre Christiernins berömda
förslag att stilla med granris.
Man hugger gamla träd och kvistar dem. De
ganska grova kvistarna dränks med människourin
och överströs med lite mjöl. Mjöltillsatsen minskas så snart djuren vant sig vid denna diet. Blandas
med renmossa och ibland kokt hästgödsel, som
korna anser vara en delikatess. Ingen med tillgång
på skog kan klaga över foderbrist. Djuren fetmar
och mjölkar bra.
En häst, som av sin ägare lämnades på en gästgivargård i Kristinehamn på grund av foderbrist,
togs sig ut i skogen. På våren återkom han fet och
blev de kringboendes bästa hjälp med vårbruket.

Herr Sarcey de Sutieres, Paris, har berättat att
han överstrukit väggar och springor med osläckt
kalk. Han har noga sopat magasinet och dagen innan skörden lagt några sädeskärvar efter väggarna.
Då har masken krupit på kärvarna, som sedan noga
skakats av.
I preussiske kronomagasinet har man strukit
väggarna med vitriol varav maskarna dö.
Herr Haqvin Bager i Malmö har strukit väggar
och tak med oxgalla och beckolja.
Spannmålsbodar bör byggas på stolpar, så att
råttor och skadeinsekter inte kommer åt.
Stenbyggnader skall läggas högt och torrt. Närmast muren tar man bort jorden och lägger klappersten och kalk.
1757

Bilaga 2.
Skogvaktarbostället Holmshult i Hellestads
socken Östergötlands län hade bara 5-6 lass hö årligen. Trots detta framföddes i medeltal 20 boskapskreatur, trevliga och feta. De såldes, som begärliga påläggsdjur till både herrar och allmoge. I
visthuset fanns en rikedom av mjölk, smör, kött,
talg och hudar.
Denna rikedom kom till utan kostnad. Man lät
boskapen föda sig i skogen. Under natten vistades
de i ett skjul. Man trodde detta folk kunde trolla
och de skrockfullaste vågade inte äta av detta torps
matvaror.
Att hacka sönder kvistarna är av ondo. Djuren
kan få en bit i halsen och kan sen inte äta. Man
skall låta dem göra som de vilda djuren.
Historien vittnar om forntidens välmåga. Man
levde inte allenast själv bättre utan hade stort överskott till försäljning till utlandet. Av så rik ladugård, alltid åkerns moder, fick man trots att
gödseln bara togs till vara under natten och sädesåtgången till ölbryggning var större än den till
brännvin i dag, kunde man sälja utomlands. Utländskt mynt var mer gängse i landet än inhemskt.
Min medborgerliga skyldighet har fordrat, att
jag omtalat detta stillningsätt.
1756

Att utrota kornmasken

Nyttiga påfund

Orter

Väderleken i Halmstad
Sefström, E
1799, mars-april
WÄDERLEKEN I HALMSTAD OCH
SPANNMÅLSPRISERNA.
I Halmstadtrakten har vintern varit den svåraste på
många år. Stark köld i över två månader utan lindring.
Spannmålspriserna stiger och folket far illa.
1758

Redskap

Memorial av B.Berndes till järnkontorets fullmäktige
Berndes, Bernhard
1799, mars-april
TRANSUMT AF HERR CAPITANINEN
BERNHARD BERNDES TIL JERNCONTOIRETS HERRAR FULLMÄGTIGE
INGIFNE MEMORIAL AF DEN 12 OCT. 1797.
I England brukas stenkol till bränsle för SteamEngines, men det är ett för dyrbart bränsle för
svenska kokpannor. Även våra träkol är dyrbara i
de trakter där man har brist på skog.
Bernhard Berndes redovisar här med ritning och
beskrivning en ny eldstad av Boiler för en Steam-Engine. Bränslet är torv och kottar och småved. Värmen blir mycket högre än vid vanliga
kokare.

Sefström, E
1759
1799, mars-april
KORNMASKEN AT UTROTA.
Ritning till en
Herr Ritter-Rath von Gleichens medel att utrota Anonym
kornmask är att över kornhögen eller sädesbingen
lägga ett lakan. Masken kryper upp på lakanet och 1799, mars-april
man kan sedan vika ihop det och skaka av det i
hönshuset.

Redskap

eldstad
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Dragarna skall vara så långt ifrån tyngden som
möjligt.
1752

Belöningar

Utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1799, jan-febr
UTDELADE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöning för utflyttning ur by till vinnande av bekvämlighet vid storskifte. Dessa belöningar betalas av Sällskapet.
Övriga hedersbelöningar som vederbörande
själva betala men Sällskapet lämnat bifall till bl.a.
fattighusförestånderskan i Örebro Greta Stina
Carlsson för den sällsynta trohet och omsorg hon i
samma sin tjänst under nära 15 år visat.
1753

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1798 och januari 1799
1754

Odling

Om rätta såningstiden
Darelli, Isac af
1799, mars-april
ANMÄRKNING WID DEN, UTI KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS HUSHÅLLSJOURNAL, FÖR MAII OCH JUNII MÅNADER, INFÖRDE ARTIKEL: OM RÄTTA
SÅNINGSTIDEN.
Det kan vara svårt av avgöra rätt såningstid även
för den plats man känner väl. Många omständigheter spelar in och trots att man kan sitt område följer
inte, att man kan allt i vårt rikes olika pro- vinser.
I norra Uppland kan man inte så på våren förrän
leran reder sig. Svårare är att avgöra när höstsådden skall ske.
Försök att så vårsådden sent på hösten, så att den
bara gror, men inte skjuter värst ovan jord, har
gjorts i liten skala.
En regel är att man skall så tidigare på mager
åker.
Ju starkare rågbrodd om hösten, ju bättre klarar
den sig på våren. Dock är angrepp av mask större
på tidigt sådd höstråg. Något hjälper att blanda
spiggolja i varje såningsskeppa, men bäst är att
breda halm eller ris över hela åkern efter sista billbruket och tända på innan sådden. Det är dock arbetsdrygt.
1755
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Husdjur

Hur ladugården kan framfödas över
vintern friskare och frodigare än
med hö och halm
Wallensteen, J P
1799, mars-april
ET LYCKLIGT FÖRSÖK, AT UTAN ALL
TILHJELP AF HÖ OCH HALM FRAMFÖDA
LADUGÅRDEN.
Önskar få denna artikel införd i Hushålls-Journalen och inte bara i Inrikes tidningar och särskilt
tryck, då den ej må saknas i framtiden om någon
skulle behöva den.
Som jag alltid ansett kreaturens frihet, deras vistande i fria luften och egna val av föda, vara det naturligare, men däremot deras tvång att vistas i
kvalm och skämd luft och föda sig på torr halm och
torrt gräs varit onaturligt, har jag inte vågat pröva
förrän jag sett ett försök. Min boskap har alltsedan
dess tagit sin föda i skogen.
Vid vinterns början, då boskapen friad från rovdjur betade hela dagen i skogen, kom de hem så
mätta att de knappt åt av halmen.
När utevandringen måst inskränkas till 4-5 timmar om dagen har halm utgjort födan. Därtill någon renmossa. Anmärkningsvärt att all den födande och mjölkgivande kraft rågbrodden anses
giva, minskade mjölken som ökade igen efter
skogsbetet.
Med vördnad för Skaparen finner man den
egenskapen nedlagd i djuren, att de lämnade åt sig
själva, är bättre hushållare än människan med all
sin konst kan befordra.
Först äter de av mossa och ljung på de högsta
höjderna. När snön blir djupare drar de sig ned i
låglänta områden och tar den mera högväxande
ljungen. Tall men inte gran är en annan läckerhet.
Djuren blir av skogsgången muntra och kvicka,
viga och får fin päls förutom att mjölken ökar.
Denna vinter har snön varit knädjup. Mera snö
och svår skare kan ge svårigheter vid utegång. När
korna lever ett naturligt liv, dras de till tjuren vid
den efter årstiden bästa tiden. Korna går inte dräktiga när vintern är som värst.
Mina försök vid Djursholms prästgård har fallit
väl ut. Folket anser ännu så länge det vara ett nöje
att gå vall.
En nackdel är dock den förlorade gödseln, men
kan man utöka djurstammen och förbättra stammen ersätts förlusten mångdubbelt.
Bilaga 1.
Den 1 augusti 1783 mottog jag bruket av en lantgård, där åkern och ängarna, ja, även trädgården
var avbetad av främmande djur. Stark torka tillät
ingen ny växt. Missväxten i trakten gjorde att det

Att köpa av de få utländska som finns i landet
och med omsorg föda dem visar att det inte bara är
klimatet, som är orsaken till vår småväxta boskap.
Det enfaldiga sätt, som jag tänker presentera
vinner både i kostnad och säkerhet, även om man
förlorar i tid.
1) En väl hållen tjur kan under tre år från 2 ½-5
½ års ålder betjäna 50 kor.
2) Att hälften av kalvarna blir kvigor och hälften
tjurar.
3) Att var femte kalv omkommer av olyckshändelse.
4) Som bas för projektet: att tredje generationen
blir lika god som stamfadern.
Dessa regler och omständigheter måste iakttagas. Vart tredje år köpes en kalv av bästa härkomst.
Den gödes och underhålls ständigt med gräs så
länge hans tjänstetid varar. Till stammöd- rar utväljs de bästa mjölkkor, som är stora, trevliga och
felfria. Livkalvarna bör få sin föda ur kons spenar
under sin första tid. Kvigan får ej släppas till tjuren
förrän hon är 2 1/4 år.
Följer noggranna tabeller på projektets genomförande.
Innan man startar måste man förvissa sig om att
egendomens höbord räcker och att platsen är tjänlig. Man kan inte ha djuren tillsammans med grannar. Tjurens beblandelse med andra kor skämmer
hela saken.
Det kan inte bestridas att korna får större foster,
vilket kan vålla svårigheter om man inte underhåller henne väl. Skulle problem uppstå, måste det
finnas folk som kan bemästra dem.
Erfarenheten säger att de minsta finska kor, som
blivit dräktiga med mina största tjurar inte farit illa
varken vid det ena tillfället eller det andra.
D. von Schulzenheim på Grönsö ger en mycket
positiv recension av artikeln.

gårdar ofta rusa på folk, blir tjurarna oroade om de
inte vänjs vid människor. En tjur, som hela sommaren inte sett en människa skulle kunna bli som
ett vilddjur innan hösten. Dock får aldrig någon
reta en tjur.
1743

Husdjur

Om en sällsynt fetma och talgfullhet
hos en kviga
Bladh, Peter Johan
1798, nov-dec
OM EN SÄLLSYNT FETMA OCH
TALGFULLHET HOS EN QWIGA.
En märklig kviga slaktades om hösten 1796 på Bennviks gård. Hon var av Strömsholmsrasen både
på mödernet och fädernet. Hennes myckna talg
gav lite vikt, när den skirades. Den var som olja
och rann bort. Hon hade diat som kalv och senare
götts första året. Därefter fick hon foder som vanligt. Trots att hon släpptes till tjur flera gånger blev
hon aldrig med kalv. När hon inte kom i brunst
slaktades hon 5 ½ år gammal. Hon var fetare än
den oxe, som beskrevs i Hushållsjournalen 1776.
1744

Odling

Hur blekingeborna sköta sitt åkerbruk

Anonym
1798, nov-dec
HURU BLEKINGEBOERNE SKÖTA SIT
ÅKERBRUK.
På lera gödslas i stubben och sås sedan. Därefter
skjuter man med åder fåror 2 alnar från varandra.
Sedan krattas jorden jämn. Rågen ruttnar om den
sås för djupt, medan kornet ger rik gröda om det
sås djupt. Tiden för vinterrågens sådd varierar från
slutet av augusti till jul.
Till vårsädet ärjas jorden på hösten och ligger
1742
Husdjur
oharvad till våren. På våren ärjes jorden flera
Sätt att förekomma att tjurar blir
gånger. Första gången kallas det rista, andra gångfolkilskna
en tvära och tredje gången mylla. Jorden blir börBladh, Peter Johan
dig i den mån man arbetar den.
Ärter och vårråg, liksom vicker och råg nyttjas
1798, nov-dec
till bröd. Även bönor används till bröd. Ett slags
SÄTT, AT FÖREKOMMA, DET TJURAR EJ
blandsäd av korn och bovete nyttjas till gryn och
SKOLA BLIFWA FOLK-ILSKE.
Tjurkalven, som är uppväxt på gården, är from och matberedningsmjöl och kallas cumring.
folkkär. Men även de kan med åren bli folk- ilskna.
Beskrivning av såtider, som dock kan variera.
De bör inte släppas tillsammans med korna, då de
Blekingebonden använder ej så många dragare
uppfattar sig som anförare och försvarare. Det är
också viktigt, att de blir vana vid att olika männi- som skåningen. Höet körs i vagn med korg, som
kallas reshäck eller höryss. I skogsbygden läggs de
skor finns i deras närhet.
Liksom hundar i städerna, som är vana vid folk, i små lador och körs hem på vintern.
sällan skäller eller bits medan de på avlägsnare
1745
Nyttiga påfund
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Om nyttjande av mullbärsträd vid
färgerier

BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXT OCH
SÄDESPRISER I ÅBO LÄN.
Dålig skörd. Mycket beroende på angrepp av
slemmasken. Snö på ofrusen mark och svår torka
förstörde mycket. Sädespriset högt.

Anonym
1798, nov-dec
OM NYTTJANDE AF MULLBÄRSTRÄ WID
FÄRGERIER.
1748
Väder
Olika försök att färga kläde redovisas. Alla inne- Anmärkningar angående väderleken
håller mullbärsträdsbark. Beroende på olika tillsatför oktober och november 1798
ser eller tygets förberedelse ges många färger.
1746

Orter

Brev angående årsväxt och plantering av varjehanda växter i Halland
Sefström, E
1798, nov-dec
BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN OCH
PLANTERING AF HWARJEHANDA
WÄXTER I HALLAND.
Årsväxten god. Korn och havre ymnig. Ärterna
mindre givande, då fåglarna ätit upp dem. Potatisskörden god. Majs har artat sig väl. Den var planterad i trädgård.
Yams, som planteras ymnigt i Indien och är
många människors viktigaste föda har på försök
planterats i trädgården. Eftersom de växa i världens hetaste zoner skulle det väl finnas ringa hopp
att de skulle trivas i Sverige. Men då jordärtskockorna, som kommer från Syd-Amerika kan stå ute
över våra vintrar kan man hoppas även på yamsroten. Den går inte i frö, men ger rikliga rötter, som
man kan föröka den med. Den tål liksom potatisen
och jordärtskockorna att planteras i bitar.
Har odlat ingefära i kruka, men då den fordrar
hett klimat kan den knappast odlas på kalljord.
Medsänder frön av Abrus praecatorius eller
Glycine abrus, vilka de svarta fruntimren trä till
halsband. Deras högröda färg och svarta prickar
göra dem åtminstone prålande.
Mirabilis longiflora har givit rikligt med blommor. De vita blommorna står bara en dag. Blomfodret, som gömmer fröet, har en lukt som kattkiss.
Naturens hushållning för att bevara fröet från insekter.
God och väl mogen frukt och bär. Stor mängd av
sparvar har hållit insekterna i schack.
Er. Sefström
1747

Orter

Brev angående årsväxt och sädespriser i Åbo län
Hellenius, Carl N
1798, nov-dec
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1749

Husdjur

Försök att förbättra sättet att vattna
boskap vid källor vintertid
Littmark, Jonas
1799, jan-febr
FÖRSÖK AT FÖRBÄTTRA DET WANLIGA
SÄTTET AT WATTNA BOSKAP WID
KÄLLOR WINTERTIDEN, AF JONAS
LITTMARK, BERGS-INGENIÖR.
Olägenheterna med vattning av boskapen vid källan vintertid är många. Arbetet, som är det svåraste
för en piga, blir ofta inte väl utfört. När kölden biter och blåst och yrväder råder segrar egenkärleken
över den svaga böjelsen att fullgöra sin plikt.
Boskapen får inte nog med vatten. De vill då
inte äta det torra fodret, men gör det med sin andedräkt odugligt.
Dessutom måste hoarna stjälpas varje gång de
används, så att det blir färskt vatten, när de fylls på.
Då bildas svallis, där korna kan halka omkull och i
värsta fall hamna i källan. Kornas träck trampas
omkring och blir vid lenväder en bottenlös sörja,
som följer med in i köket vid vattenhämtning. Vattnet är också så kallt att djuren inte kan dricka tillräckligt.
Här redovisas försök som gjorts för att förbättra
med ritning och tabeller.
1750

Växter

Avhandling om vassen
Anonym
1799, jan-febr
AFHANDLING OM WASSEN. (ARUNDO
PHRAGMITES).
Vassen föres av örtekännare till rörsläktet. De
igenkännes genom att blommorna alltid nedtill är
omgivna av ludd eller ull.
4 arter är för närvarande upptäckta, nämligen
bergröret (Arundos Epigejos), grenröret (Ar. Calamagrostis), sandröret (Ar. Arenaria) och strandröret (Arundo Phragmites). De ha olika namn på
olika platser t.ex. vass, rasa, skärvass, bladvass, rör
och i Finland ruosko och rahilas. Växer allmänt i
Finland vid stränder av havsvikar och åar och in-
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sjöar. Påträffas även på åkrar, som ligger nära
sjöar. Blomningen sker i augusti och det ludna
blomfodret faller i vattnet och gror i gyttjan.
Vassen håller stränderna fasta och bildar ett utmärkt skydd för fiskar och fåglar.
Vass är begärligt för boskapen och mycket mjölkökande. Kan ej ges till kor innan de kalvat, då de
inte klarar den myckna mjölken. Vassen får inte
ges till boskapen, när vippan torkat och blivit ullig.
Då fastnar ullen i halsen och ger upphov till stockningar och obotliga sjukdomar.
Trots att vassen växer i vatten, drabbas den vid
svår torka. Den angrips av bladlöss. Om boskapen
äter sådan vass pinkar de blod precis som människor, som ätit för mycket spansk fluga. Den, som
skördar sådan vass drabbas ofta av huvudvärk och
uppkastning. Vass, som angripits av bladlöss, skall
läggas i vatten en tid och sköljas noga. Detta skall
helst ske i saltvatten, som också gör att vassen blir
smakligare för djuren.
Vass används, som råghalm att täcka tak med.
Den bör ha växt på hård botten och blivit gles och
hård.
Bra mattor till att täcka drivbänkar och skärmar
görs av vass.
När man gipsar tak och väggar är mattor av vass
ett bra underlag. De spikas fast.
I väverierna används vass till spolstickor.
Artilleriet använder vassrör till brandrör.

Blomvippan används av den fattiga delen av nationen till stoppning av kuddar och madrasser.
Vippan tas innan fröna mognar, annars äter råttorna sönder kudden för att nå de begärliga fröna. De
t.o.m. reder sig bo mitt i maten.
Omogna vippor ger grön färg på ylle betat med
alun.
Vipporna används som dammvippor på möbler
och andra dyrare husgeråd.
Rötterna användes tidigare som medicin. De ansågs öppnande och fördelande. Nu finns andra
verksammare medel.
Då vassen tjänar så många nyttiga ting bör man
se till att återplantera på ställen där boskapen trampat ned för mycket. Detta sker genom att man försiktigt tar rotskott eller bakar in frön i lerkakor,
som trampas ned i gyttjan.
1751

Redskap

Om åkdons förbättring
Anonym
1799, jan-febr
OM ÅKEDONS FÖRBÄTTRING.
Alla slags åkdon bör ha framhjulen mindre än bakhjulen, då tyngden läggs på bakhjulen.
En lång vagn är lättare att dra än en kort. Det är
också bekvämare att åka i en lång vagn, då stötarna
blir mindre.
Lasten skall läggas baktill i vagnen.
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Om nyttjande av mullbärsträd vid
färgerier

BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXT OCH
SÄDESPRISER I ÅBO LÄN.
Dålig skörd. Mycket beroende på angrepp av
slemmasken. Snö på ofrusen mark och svår torka
förstörde mycket. Sädespriset högt.

Anonym
1798, nov-dec
OM NYTTJANDE AF MULLBÄRSTRÄ WID
FÄRGERIER.
1748
Väder
Olika försök att färga kläde redovisas. Alla inne- Anmärkningar angående väderleken
håller mullbärsträdsbark. Beroende på olika tillsatför oktober och november 1798
ser eller tygets förberedelse ges många färger.
1746

Orter

Brev angående årsväxt och plantering av varjehanda växter i Halland
Sefström, E
1798, nov-dec
BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN OCH
PLANTERING AF HWARJEHANDA
WÄXTER I HALLAND.
Årsväxten god. Korn och havre ymnig. Ärterna
mindre givande, då fåglarna ätit upp dem. Potatisskörden god. Majs har artat sig väl. Den var planterad i trädgård.
Yams, som planteras ymnigt i Indien och är
många människors viktigaste föda har på försök
planterats i trädgården. Eftersom de växa i världens hetaste zoner skulle det väl finnas ringa hopp
att de skulle trivas i Sverige. Men då jordärtskockorna, som kommer från Syd-Amerika kan stå ute
över våra vintrar kan man hoppas även på yamsroten. Den går inte i frö, men ger rikliga rötter, som
man kan föröka den med. Den tål liksom potatisen
och jordärtskockorna att planteras i bitar.
Har odlat ingefära i kruka, men då den fordrar
hett klimat kan den knappast odlas på kalljord.
Medsänder frön av Abrus praecatorius eller
Glycine abrus, vilka de svarta fruntimren trä till
halsband. Deras högröda färg och svarta prickar
göra dem åtminstone prålande.
Mirabilis longiflora har givit rikligt med blommor. De vita blommorna står bara en dag. Blomfodret, som gömmer fröet, har en lukt som kattkiss.
Naturens hushållning för att bevara fröet från insekter.
God och väl mogen frukt och bär. Stor mängd av
sparvar har hållit insekterna i schack.
Er. Sefström
1747

Orter

Brev angående årsväxt och sädespriser i Åbo län
Hellenius, Carl N
1798, nov-dec
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Husdjur

Försök att förbättra sättet att vattna
boskap vid källor vintertid
Littmark, Jonas
1799, jan-febr
FÖRSÖK AT FÖRBÄTTRA DET WANLIGA
SÄTTET AT WATTNA BOSKAP WID
KÄLLOR WINTERTIDEN, AF JONAS
LITTMARK, BERGS-INGENIÖR.
Olägenheterna med vattning av boskapen vid källan vintertid är många. Arbetet, som är det svåraste
för en piga, blir ofta inte väl utfört. När kölden biter och blåst och yrväder råder segrar egenkärleken
över den svaga böjelsen att fullgöra sin plikt.
Boskapen får inte nog med vatten. De vill då
inte äta det torra fodret, men gör det med sin andedräkt odugligt.
Dessutom måste hoarna stjälpas varje gång de
används, så att det blir färskt vatten, när de fylls på.
Då bildas svallis, där korna kan halka omkull och i
värsta fall hamna i källan. Kornas träck trampas
omkring och blir vid lenväder en bottenlös sörja,
som följer med in i köket vid vattenhämtning. Vattnet är också så kallt att djuren inte kan dricka tillräckligt.
Här redovisas försök som gjorts för att förbättra
med ritning och tabeller.
1750

Växter

Avhandling om vassen
Anonym
1799, jan-febr
AFHANDLING OM WASSEN. (ARUNDO
PHRAGMITES).
Vassen föres av örtekännare till rörsläktet. De
igenkännes genom att blommorna alltid nedtill är
omgivna av ludd eller ull.
4 arter är för närvarande upptäckta, nämligen
bergröret (Arundos Epigejos), grenröret (Ar. Calamagrostis), sandröret (Ar. Arenaria) och strandröret (Arundo Phragmites). De ha olika namn på
olika platser t.ex. vass, rasa, skärvass, bladvass, rör
och i Finland ruosko och rahilas. Växer allmänt i
Finland vid stränder av havsvikar och åar och in-
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sjöar. Påträffas även på åkrar, som ligger nära
sjöar. Blomningen sker i augusti och det ludna
blomfodret faller i vattnet och gror i gyttjan.
Vassen håller stränderna fasta och bildar ett utmärkt skydd för fiskar och fåglar.
Vass är begärligt för boskapen och mycket mjölkökande. Kan ej ges till kor innan de kalvat, då de
inte klarar den myckna mjölken. Vassen får inte
ges till boskapen, när vippan torkat och blivit ullig.
Då fastnar ullen i halsen och ger upphov till stockningar och obotliga sjukdomar.
Trots att vassen växer i vatten, drabbas den vid
svår torka. Den angrips av bladlöss. Om boskapen
äter sådan vass pinkar de blod precis som människor, som ätit för mycket spansk fluga. Den, som
skördar sådan vass drabbas ofta av huvudvärk och
uppkastning. Vass, som angripits av bladlöss, skall
läggas i vatten en tid och sköljas noga. Detta skall
helst ske i saltvatten, som också gör att vassen blir
smakligare för djuren.
Vass används, som råghalm att täcka tak med.
Den bör ha växt på hård botten och blivit gles och
hård.
Bra mattor till att täcka drivbänkar och skärmar
görs av vass.
När man gipsar tak och väggar är mattor av vass
ett bra underlag. De spikas fast.
I väverierna används vass till spolstickor.
Artilleriet använder vassrör till brandrör.

Blomvippan används av den fattiga delen av nationen till stoppning av kuddar och madrasser.
Vippan tas innan fröna mognar, annars äter råttorna sönder kudden för att nå de begärliga fröna. De
t.o.m. reder sig bo mitt i maten.
Omogna vippor ger grön färg på ylle betat med
alun.
Vipporna används som dammvippor på möbler
och andra dyrare husgeråd.
Rötterna användes tidigare som medicin. De ansågs öppnande och fördelande. Nu finns andra
verksammare medel.
Då vassen tjänar så många nyttiga ting bör man
se till att återplantera på ställen där boskapen trampat ned för mycket. Detta sker genom att man försiktigt tar rotskott eller bakar in frön i lerkakor,
som trampas ned i gyttjan.
1751

Redskap

Om åkdons förbättring
Anonym
1799, jan-febr
OM ÅKEDONS FÖRBÄTTRING.
Alla slags åkdon bör ha framhjulen mindre än bakhjulen, då tyngden läggs på bakhjulen.
En lång vagn är lättare att dra än en kort. Det är
också bekvämare att åka i en lång vagn, då stötarna
blir mindre.
Lasten skall läggas baktill i vagnen.
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Dragarna skall vara så långt ifrån tyngden som
möjligt.
1752

Belöningar

Utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1799, jan-febr
UTDELADE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöning för utflyttning ur by till vinnande av bekvämlighet vid storskifte. Dessa belöningar betalas av Sällskapet.
Övriga hedersbelöningar som vederbörande
själva betala men Sällskapet lämnat bifall till bl.a.
fattighusförestånderskan i Örebro Greta Stina
Carlsson för den sällsynta trohet och omsorg hon i
samma sin tjänst under nära 15 år visat.
1753

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1798 och januari 1799
1754

Odling

Om rätta såningstiden
Darelli, Isac af
1799, mars-april
ANMÄRKNING WID DEN, UTI KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS HUSHÅLLSJOURNAL, FÖR MAII OCH JUNII MÅNADER, INFÖRDE ARTIKEL: OM RÄTTA
SÅNINGSTIDEN.
Det kan vara svårt av avgöra rätt såningstid även
för den plats man känner väl. Många omständigheter spelar in och trots att man kan sitt område följer
inte, att man kan allt i vårt rikes olika pro- vinser.
I norra Uppland kan man inte så på våren förrän
leran reder sig. Svårare är att avgöra när höstsådden skall ske.
Försök att så vårsådden sent på hösten, så att den
bara gror, men inte skjuter värst ovan jord, har
gjorts i liten skala.
En regel är att man skall så tidigare på mager
åker.
Ju starkare rågbrodd om hösten, ju bättre klarar
den sig på våren. Dock är angrepp av mask större
på tidigt sådd höstråg. Något hjälper att blanda
spiggolja i varje såningsskeppa, men bäst är att
breda halm eller ris över hela åkern efter sista billbruket och tända på innan sådden. Det är dock arbetsdrygt.
1755
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Husdjur

Hur ladugården kan framfödas över
vintern friskare och frodigare än
med hö och halm
Wallensteen, J P
1799, mars-april
ET LYCKLIGT FÖRSÖK, AT UTAN ALL
TILHJELP AF HÖ OCH HALM FRAMFÖDA
LADUGÅRDEN.
Önskar få denna artikel införd i Hushålls-Journalen och inte bara i Inrikes tidningar och särskilt
tryck, då den ej må saknas i framtiden om någon
skulle behöva den.
Som jag alltid ansett kreaturens frihet, deras vistande i fria luften och egna val av föda, vara det naturligare, men däremot deras tvång att vistas i
kvalm och skämd luft och föda sig på torr halm och
torrt gräs varit onaturligt, har jag inte vågat pröva
förrän jag sett ett försök. Min boskap har alltsedan
dess tagit sin föda i skogen.
Vid vinterns början, då boskapen friad från rovdjur betade hela dagen i skogen, kom de hem så
mätta att de knappt åt av halmen.
När utevandringen måst inskränkas till 4-5 timmar om dagen har halm utgjort födan. Därtill någon renmossa. Anmärkningsvärt att all den födande och mjölkgivande kraft rågbrodden anses
giva, minskade mjölken som ökade igen efter
skogsbetet.
Med vördnad för Skaparen finner man den
egenskapen nedlagd i djuren, att de lämnade åt sig
själva, är bättre hushållare än människan med all
sin konst kan befordra.
Först äter de av mossa och ljung på de högsta
höjderna. När snön blir djupare drar de sig ned i
låglänta områden och tar den mera högväxande
ljungen. Tall men inte gran är en annan läckerhet.
Djuren blir av skogsgången muntra och kvicka,
viga och får fin päls förutom att mjölken ökar.
Denna vinter har snön varit knädjup. Mera snö
och svår skare kan ge svårigheter vid utegång. När
korna lever ett naturligt liv, dras de till tjuren vid
den efter årstiden bästa tiden. Korna går inte dräktiga när vintern är som värst.
Mina försök vid Djursholms prästgård har fallit
väl ut. Folket anser ännu så länge det vara ett nöje
att gå vall.
En nackdel är dock den förlorade gödseln, men
kan man utöka djurstammen och förbättra stammen ersätts förlusten mångdubbelt.
Bilaga 1.
Den 1 augusti 1783 mottog jag bruket av en lantgård, där åkern och ängarna, ja, även trädgården
var avbetad av främmande djur. Stark torka tillät
ingen ny växt. Missväxten i trakten gjorde att det

Att köpa av de få utländska som finns i landet
och med omsorg föda dem visar att det inte bara är
klimatet, som är orsaken till vår småväxta boskap.
Det enfaldiga sätt, som jag tänker presentera
vinner både i kostnad och säkerhet, även om man
förlorar i tid.
1) En väl hållen tjur kan under tre år från 2 ½-5
½ års ålder betjäna 50 kor.
2) Att hälften av kalvarna blir kvigor och hälften
tjurar.
3) Att var femte kalv omkommer av olyckshändelse.
4) Som bas för projektet: att tredje generationen
blir lika god som stamfadern.
Dessa regler och omständigheter måste iakttagas. Vart tredje år köpes en kalv av bästa härkomst.
Den gödes och underhålls ständigt med gräs så
länge hans tjänstetid varar. Till stammöd- rar utväljs de bästa mjölkkor, som är stora, trevliga och
felfria. Livkalvarna bör få sin föda ur kons spenar
under sin första tid. Kvigan får ej släppas till tjuren
förrän hon är 2 1/4 år.
Följer noggranna tabeller på projektets genomförande.
Innan man startar måste man förvissa sig om att
egendomens höbord räcker och att platsen är tjänlig. Man kan inte ha djuren tillsammans med grannar. Tjurens beblandelse med andra kor skämmer
hela saken.
Det kan inte bestridas att korna får större foster,
vilket kan vålla svårigheter om man inte underhåller henne väl. Skulle problem uppstå, måste det
finnas folk som kan bemästra dem.
Erfarenheten säger att de minsta finska kor, som
blivit dräktiga med mina största tjurar inte farit illa
varken vid det ena tillfället eller det andra.
D. von Schulzenheim på Grönsö ger en mycket
positiv recension av artikeln.

gårdar ofta rusa på folk, blir tjurarna oroade om de
inte vänjs vid människor. En tjur, som hela sommaren inte sett en människa skulle kunna bli som
ett vilddjur innan hösten. Dock får aldrig någon
reta en tjur.
1743

Husdjur

Om en sällsynt fetma och talgfullhet
hos en kviga
Bladh, Peter Johan
1798, nov-dec
OM EN SÄLLSYNT FETMA OCH
TALGFULLHET HOS EN QWIGA.
En märklig kviga slaktades om hösten 1796 på Bennviks gård. Hon var av Strömsholmsrasen både
på mödernet och fädernet. Hennes myckna talg
gav lite vikt, när den skirades. Den var som olja
och rann bort. Hon hade diat som kalv och senare
götts första året. Därefter fick hon foder som vanligt. Trots att hon släpptes till tjur flera gånger blev
hon aldrig med kalv. När hon inte kom i brunst
slaktades hon 5 ½ år gammal. Hon var fetare än
den oxe, som beskrevs i Hushållsjournalen 1776.
1744

Odling

Hur blekingeborna sköta sitt åkerbruk

Anonym
1798, nov-dec
HURU BLEKINGEBOERNE SKÖTA SIT
ÅKERBRUK.
På lera gödslas i stubben och sås sedan. Därefter
skjuter man med åder fåror 2 alnar från varandra.
Sedan krattas jorden jämn. Rågen ruttnar om den
sås för djupt, medan kornet ger rik gröda om det
sås djupt. Tiden för vinterrågens sådd varierar från
slutet av augusti till jul.
Till vårsädet ärjas jorden på hösten och ligger
1742
Husdjur
oharvad till våren. På våren ärjes jorden flera
Sätt att förekomma att tjurar blir
gånger. Första gången kallas det rista, andra gångfolkilskna
en tvära och tredje gången mylla. Jorden blir börBladh, Peter Johan
dig i den mån man arbetar den.
Ärter och vårråg, liksom vicker och råg nyttjas
1798, nov-dec
till bröd. Även bönor används till bröd. Ett slags
SÄTT, AT FÖREKOMMA, DET TJURAR EJ
blandsäd av korn och bovete nyttjas till gryn och
SKOLA BLIFWA FOLK-ILSKE.
Tjurkalven, som är uppväxt på gården, är from och matberedningsmjöl och kallas cumring.
folkkär. Men även de kan med åren bli folk- ilskna.
Beskrivning av såtider, som dock kan variera.
De bör inte släppas tillsammans med korna, då de
Blekingebonden använder ej så många dragare
uppfattar sig som anförare och försvarare. Det är
också viktigt, att de blir vana vid att olika männi- som skåningen. Höet körs i vagn med korg, som
kallas reshäck eller höryss. I skogsbygden läggs de
skor finns i deras närhet.
Liksom hundar i städerna, som är vana vid folk, i små lador och körs hem på vintern.
sällan skäller eller bits medan de på avlägsnare
1745
Nyttiga påfund
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De första åren utgallrade jag de sämsta djuren.
Jag köpte de bästa finska mjölkkor, som stod att få.
Efter mitt giftermål förkovrades min ladugård till
möjligaste höjd här i landet. Efter min hustrus död
har tyvärr ladugårdens förkovring förfallit. Det är
omöjligt för en husbonde att ha den innersta tillsynen över djuren.
1790 köpte jag från Sverige 3 kor och 1 tjur av
Strömsholmska rasen, som är fallna efter för länge
sedan införskrivna holländska kor.
Genom att tjänstefolket inte mjölkade ur råmjölken 3 gånger om dagen fick kor, som jag köpt
från Bremen, mjölkstockning och är förstörda.
Bättre lyckades det med 4 kor från OstFrisland, som trots lång sjöresa och övervintring i
Skåne har klarat sig bra.
Följer tabeller på hur mycket varje ko har mjölkat under sju år.
Slutsatsen blir att de stora utländska korna mjölkar fyra gånger mer än de små finska.
Följer tabell på hur mycket foder de olika korna
fått. Jag överlåter till läsaren att bedöma kalkylen
över en stor kos kostnad och avkastning. Då
mjölkpriset inte stigit, som andra varor blir avkastningen på en vanlig bondgård ingen. Bonden måste ändå hålla djuren för att få mjölk till hushållet
och gödsel till åkrarna, men han är sällan medveten om att förtjänsten uteblir.
Man bör ej heller överdriva kreaturens bättre
underhåll, ty en frossare och drinkare är inget bra
arbetshjon. En amma skall ha tillräcklig men tarvlig spis för att ge ymnig och sund mjölk.
Mitt intresse för att hålla stora utländska kor har
varit att bevisa att det inte är vårt klimat, som är orsaken till våra nödväxta djur. Det har visat sig att
man med tålamod och en viss kostnad i början kan
förbättra ladugårdshushållningen genom god skötsel. Detta till nytta både för ägaren och fosterbygden.

Patriotiska Sällskapet
1798, sept-okt
EXTRACT AF DOCTOR PRYCEIS BREF
FRÅN ROM DEN 1 JANUARII 1793. SÄTTET
AT GÖRA PERMESAN-OST.
Klockan 10 fylldes en kittel med mjölk och sattes
över elden. Efter 1 timme, när mjölken var ljummen, men inte blodvarm, blev en kula av yste kramad ned i mjölken. En man från Lodie var känd för
den kompositionen.
Vid undersökning befanns det dock vara vanlig
kalvlöpe blandad med salt och ättika. Förmodligen
var det proportionerna löpe-mjölk, som gav resultatet. Efter ännu en timme hade löpet gjort sin verkan och man silade ifrån vasslan. Något av vasslan
lämnades kvar och lite saffran hälldes i för att få
färg på osten. Ystet togs upp i ett grovt kläde och
låg ett par timmar. Sedan packades det i en form
och under press ett par timmar. Efter att ha torkat i
ett par dagar ströks saltlake på. Detta upprepades
under 5-6 veckor.
Av vasslan gjordes en magrare ost. Ibland gjordes en tredje ost av samma mjölk.
1740

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1798
1741

Husdjur

Förslag att införa fyra utländska
tjurkalvar och på 18 år bringa aveln
till 50 mjölkande kor

Bladh, Peter Johan
1798, nov-dec
FÖRSLAG TILL LÄTTASTE SÄTTET, AT
BLOTT GENOM FYRA UTLÄNSKA
TJUR-KALFWARS EFTER HANDEN
ANSKAFFANDE, UPFÖDANDE OCH
1738
Ekonomi NYTTJANDE TIL SLÄGTETS FORTPLANTANDE, INOM 18 ÅR UPBRINGA
Extrakt ur Edinburgs Magasin
AFWELN WID EN LADUGÅRD AF 50
Anonym
MIÖLKANDE KOR TIL SAMMA STORLEK,
1798, sept-okt
EXTRACT AF EDINBURGS MAGAZIN, 6:TE SOM DEN UTLÄNSKA STAMMEN.
Lättaste sättet, att med fyra utländska tjurkalvars
TOM. 1795.
Produktion av metaller, tråd, vävnader, hampa, lin uppfödande och nyttjande till släktets fortplanti olika engelska orter. Manufaktur i Beminster sys- ning inom 18 år uppbringa aveln vid en ladugård
med 50 kor till samma storlek, som den utländska
selsätter 2000 personer.
En pojke kan driva ett spinnhjul för flera spinna- stammen.
Ett sätt vore att införskriva boskap i tillräckligt
re. Där vävs säckar utan söm till mjöl och säd.
antal från utlandet, men det är kostsamt och trans1739
Matberedning porten sjövägen är dyr och skeppare inte alltid intresserade av sådant fraktgods.

Brev av Dr Pruceis från Rom om
sättet att göra parmesanost
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inte fanns möjlighet att köpa hö och halm. I den belägenheten beslutade jag att utan halm och hö försöka det av kammarherre Christiernins berömda
förslag att stilla med granris.
Man hugger gamla träd och kvistar dem. De
ganska grova kvistarna dränks med människourin
och överströs med lite mjöl. Mjöltillsatsen minskas så snart djuren vant sig vid denna diet. Blandas
med renmossa och ibland kokt hästgödsel, som
korna anser vara en delikatess. Ingen med tillgång
på skog kan klaga över foderbrist. Djuren fetmar
och mjölkar bra.
En häst, som av sin ägare lämnades på en gästgivargård i Kristinehamn på grund av foderbrist,
togs sig ut i skogen. På våren återkom han fet och
blev de kringboendes bästa hjälp med vårbruket.

Herr Sarcey de Sutieres, Paris, har berättat att
han överstrukit väggar och springor med osläckt
kalk. Han har noga sopat magasinet och dagen innan skörden lagt några sädeskärvar efter väggarna.
Då har masken krupit på kärvarna, som sedan noga
skakats av.
I preussiske kronomagasinet har man strukit
väggarna med vitriol varav maskarna dö.
Herr Haqvin Bager i Malmö har strukit väggar
och tak med oxgalla och beckolja.
Spannmålsbodar bör byggas på stolpar, så att
råttor och skadeinsekter inte kommer åt.
Stenbyggnader skall läggas högt och torrt. Närmast muren tar man bort jorden och lägger klappersten och kalk.
1757

Bilaga 2.
Skogvaktarbostället Holmshult i Hellestads
socken Östergötlands län hade bara 5-6 lass hö årligen. Trots detta framföddes i medeltal 20 boskapskreatur, trevliga och feta. De såldes, som begärliga påläggsdjur till både herrar och allmoge. I
visthuset fanns en rikedom av mjölk, smör, kött,
talg och hudar.
Denna rikedom kom till utan kostnad. Man lät
boskapen föda sig i skogen. Under natten vistades
de i ett skjul. Man trodde detta folk kunde trolla
och de skrockfullaste vågade inte äta av detta torps
matvaror.
Att hacka sönder kvistarna är av ondo. Djuren
kan få en bit i halsen och kan sen inte äta. Man
skall låta dem göra som de vilda djuren.
Historien vittnar om forntidens välmåga. Man
levde inte allenast själv bättre utan hade stort överskott till försäljning till utlandet. Av så rik ladugård, alltid åkerns moder, fick man trots att
gödseln bara togs till vara under natten och sädesåtgången till ölbryggning var större än den till
brännvin i dag, kunde man sälja utomlands. Utländskt mynt var mer gängse i landet än inhemskt.
Min medborgerliga skyldighet har fordrat, att
jag omtalat detta stillningsätt.
1756

Att utrota kornmasken

Nyttiga påfund

Orter

Väderleken i Halmstad
Sefström, E
1799, mars-april
WÄDERLEKEN I HALMSTAD OCH
SPANNMÅLSPRISERNA.
I Halmstadtrakten har vintern varit den svåraste på
många år. Stark köld i över två månader utan lindring.
Spannmålspriserna stiger och folket far illa.
1758

Redskap

Memorial av B.Berndes till järnkontorets fullmäktige
Berndes, Bernhard
1799, mars-april
TRANSUMT AF HERR CAPITANINEN
BERNHARD BERNDES TIL JERNCONTOIRETS HERRAR FULLMÄGTIGE
INGIFNE MEMORIAL AF DEN 12 OCT. 1797.
I England brukas stenkol till bränsle för SteamEngines, men det är ett för dyrbart bränsle för
svenska kokpannor. Även våra träkol är dyrbara i
de trakter där man har brist på skog.
Bernhard Berndes redovisar här med ritning och
beskrivning en ny eldstad av Boiler för en Steam-Engine. Bränslet är torv och kottar och småved. Värmen blir mycket högre än vid vanliga
kokare.

Sefström, E
1759
1799, mars-april
KORNMASKEN AT UTROTA.
Ritning till en
Herr Ritter-Rath von Gleichens medel att utrota Anonym
kornmask är att över kornhögen eller sädesbingen
lägga ett lakan. Masken kryper upp på lakanet och 1799, mars-april
man kan sedan vika ihop det och skaka av det i
hönshuset.

Redskap

eldstad
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Eldstad lämpad till en boiler för en ångmaskin - Nr 1759
FÖRKLARING ÖFWER FIGURERNA, PÅ
HOSFÖLJANDE FÖRSLAGS-RITNING TIL
EN ELDSTAD, LÄMPAD TIL BOILER FÖR
EN STEAM-ENGINE.

Sverige. Vi importerar nu frukt istället för att odla
själva. Det finns möjlighet att få bidrag och lån till
dylika anstalter.
1761

1760

Nyttiga påfund

Exempel på tillfälliga omständigheter som kunna bidraga till lantmannens fördel

Orter

Väderleken i Möckleby 1798
Anonym
1799-mars,april.
WÄDERLEKEN FÖRLIDNE ÅR 1798 WAR
SÅDAN SOM FÖLJER.
Redovisning månad för månad av årsvädret i
Möckelby.

Anonym
1799, mars-april
EXEMPEL AF TILLFÄLLIGE OMSTÄNDIGHETER, SOM KUNNA BIDRAGA TIL
1762
Väder
LANDTMANNENS FÖRDEL.
Lantmannen kan få vinning av vildväxande örter Anmärkningar angående väderleken
och träd, något som tas om hand i andra länder. Ex för februari och mars 1799
Redskap
hästfibbla, kardborre, stensöta, fläder eller hylle- 1763
trädet.
Ritning och beskrivning på våg till
När åkerbruket slår fel i Tyskland händer det att
stenbrytning
man kan sälja frukt, även äppelmust. Norge och
Anonym
Ryssland köper. Detta vore något att satsa på även i
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Det är vår skyldighet att som kungar på jorden ta
växer vid havsstränderna ger samma nytta. Stickelblomman används av fattiga som humle. I Upp- hand om våra slavar. Även om de bara är några
land växer besksöta. I Tyskland finns flera arter tama kreatur.
Djurens vantrivsel beror på den vanskötsel de
Entzian eller Bitterwurtz och botar hundbett, leverns, urinvägarnas och mjältens förstoppningar. utsätts för. Kalven, som skall gödas tages från modern.
Tjurkalven rövas strax i ungdomen fortplant1734
Belöningar
ningsförmågan och får vänjes vid oket och livslång
Utdelade hedersbelöningar
undernäring.
Patriotiska Sällskapet
Hondjurens umgänge med det andra könet be1798, juli-aug
stäms av ägarens fördel. Kalvningen skall passa
UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR AF
husbondens planer annars pliktar kon med livet.
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
1785 mottog jag detta hemman och upptäckte
Två har fått hedersbelöningar, då de för storskif- att korna hade ganska gott hull. Det påstods bero
tets skull flyttat ut sina gårdar. Två har fått belö- på gott sommarbete. Men en lejd ladugårdspiga,
ning för 15 års tjänst.
såg till att korna fick hö på vintern. Hon visste att
1735
Kungörelser bonden hade råd och var van att köpa hö. Det fanns
lite åker i förhållande till ängen och all halmen
Kungörelse
gick till häststallet.
Patriotiska Sällskapet
Jag förbättrade ängen och gjorde åkern till linda.
1798, juli-aug
All gödsel, som inte behövdes i köksträdgården laKUNGÖRELSE
des på ängen.
Allmogen har inte riktigt fattat de bevis som forHagarna närmast gården nyttjas till att ha de djur
dras för hedersbelöningar för gårdsflyttning ur by i, som behöver särskild tillsyn. Mjölkkorna kan
till vinnande av större bekvämlighet vid storskifte. släppas där en stund om vädret är otjänligt. De
Belöningen gäller för dem som flyttat sin gård och längre bort belägna hagarna nyttjas av hästarna.
anlagt ett nybygge. Inga andra flyttningar menas. Hagarna ger två gånger i månaden foder åt 20 stora
1736
Väder kor under en dag. Under fjorton dagar får ingen
betning ske. Djuren har tillgång till salt, sjövatten,
Anmärkningar angående väderleken sol- och regnskydd.
för juni och juli 1798
Djuren släpps inte ut förrän runt 5 juni, vilket är
senare än grannarna gör.
1737
Husdjur
Näringen på gräset avtar redan i augusti och i
oktober är sommarbetet helt slut. Då släpps korna
Hur införskriven stor boskap blivit
ut en liten stund mitt på dagen för att få luft och
skött, och trivts på Bennviks gård i
ögonfägnad. Sedan stängs de in i sin åtta månaders
Finland
vinterboning. Från oktober leva de på vinterförråBladh, Peter Johan
det. Trots det är de varje år magrare om höstarna än
om vårarna.
1798, sept-okt
Förslaget att hålla boskapen inomhus hela året
BERÄTTELSE HURU UTIFRÅN INFÖRär inte fel. Dock uppstår på de flesta ställen svårigSKRIFWEN STOR BOSKAP BLIFWIT
SKÖTT, OCH HURU DEN WELAT TRIFWAS heter därvid.
Vinterfödan består av rent hårdvallshö 3-5
PÅ BENN-WIKS GÅRD I FINNLAND.
Boskapsskötseln, som är den äldsta och viktigaste gånger om dagen. Därtill mäsk efter hushållets
delen av lanthushållningen, är den mest vanvårda- bryggning. Mjöl bara om höet är dåligt. Agnar och
skuren halm, som legat några timmar i hett saltsjöde av våra näringar.
Människor kan överleva under lång tid med ett vatten ges varje dag, påstrött med ett par nävar
mjöl.
minimum av föda.
Rönnlöv eller hö påslaget med kokhett saltsjöDet kan vara bra att känna till, så att man inte ger
upp i förtid, om man hamnar i en svår belägenhet. vatten ges att dricka. Korna dricker aldrig kallt. Ett
Dock blir människorna så undernärda att de inte par gånger i månaden ges ett par salta strömmingar
duger något till och sjukdomar och olyckor följer i doppade i tjära.
Deras tänder gnides med salt och alun en gång i
spåren.
På samma sätt blir det med djuren. Om de får veckan.
Under dem strös sågspån istället för halmboss
undermålig näring ger de ingen avkastning.
och de hålls rena genom skrapning.
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Sladdar i modell: Knivsladd, åkerhyvel, ogrässladd.
Tröskredskap: Engelsk tröskmaskin, engelska
tröskredskap.
Dikesplogar.
Redskap till tuvors borttagande: Tuvyxa.
Hackor: Tvåkluven eller utskuren hacka.
Körredskaper: Stosscheiben (stötskivor)
Övrigt: Smörkärna, österrikisk vedyxa, stiegeissen ( stigjärn)
Biredskap till bins matning.
Byggnation: Spannmålsbod, hus av upprättstående timmer.
Redskap för handaslöjder: Tryckmaskin, spegelglasslipningsmodell.
Andra uppfinningar: Tvättmaskin, skor med träbotten, dito av läder med järnbeslag.
1730

Orter

Utdrag ur brev, angående väderlek
och årsväxt i Åbo län
Anonym
1798, maj-juni
UTDRAG AF BREF, ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I ÅBO LÄN
Efter att ha varit 22 grader varmt har temperaturen
sjunkit till 13. Få se vad det har för påverkan på
växtligheten. Havren och ärterna är nyss uppkomna, men kornet har ännu inte grott i den torra jorden. Ängarna grönska, men saknar regn. Hoppas
den kalla väderleken ger regn.
1731

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1798
1732

Arbetsmetod

Kort anvisning hur enskilda hushållares ylletyger må kunna beredas till
något bättre kläde
Morian, Nils Bernhard
1798, juli-aug
KORRT ANVISNING HURU ENSKILDTA
HUSHÅLLARES YLLE-WÄFNADER MÅ
KUNNA BEREDAS TIL NÅGOT MER
GODHET OCH JEMNLIKHET MED BÄTTRE
KLÄDEN OCH
FABRIQUES-TILLWERKNINGAR, ÄN NU
FÖR TIDEN WANLIGEN SKER
Då våra svenska yllefabriker inte av politiska skäl
kommit till någon förkovran, måste vi lita till utländsk vara. Två utvägar ges, att genom goda författningar, uppmuntran och understöd bistå
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fabrikerna och genom att lära och handleda hemtillverkarna. Redan nu tillverkas goda bomullsoch linnetyger i hushållen. Det är ylleklädet, som
måste hanteras på särskilt sätt, som är problemet.
Det gäller speciellt färgningen.
Fåren producerar olika ull beroende på ras, klimat, föda och ålder bl. a. Varje fårkropp har 3 olika
sorters ull. Spanska fåren ger finaste ullen. Den
engelska sorten blir sällsyntare här, men ger starkare filt, än den spanska, dock mindre till längd
och bredd. Den tyska är den vanligaste och ger fin
vadmal. Den svenska ullen är sämst, beroende på
att djuren hålls för köttet och huden. De lever ofta
på öar och får grov ull.
Djuren måste tvättas innan de klipps. Ingen lut
eller varmt vatten får användas. Ullen måste vara
helt torr innan den buntas.
Ullen skall nu tvättas igen och det sker i lika
mycket urin som vatten. Sköljes helst i rinnande
vatten. Vill man nu färga svart eller blått, skall en
färgare anlitas om färgen skall bli bestående. Recept på karmosinrött, krapprött, gult med ängsskära, vau och bresilja, grått. Följer en provkarta med
nummeranvisningar vid blandningar.
Konsten att spinna hämtar man inte ur beskrivningar utan beror på handlag och övning. Att olja
ullen är en osed, som bara tar tid, då oljan skall
tvättas bort igen.
Både till spånad och vävning äger kvinnokönet
en fallenhet framför karlarna. Kvinnor borde utnyttjas mera vid klädesfabrikerna. Åtminstone
kunde de ge undervisning. De stora vävstolarna
med dubbel bredd förfärdigar dubbelt mot de små
man har i hemmen på samma tid. Till solv bör brukas stålringar. I ytterkanten varpas 4 lintrådar, som
ger stadga. Vävskeden bör ha mjuka tänder och stå
helt lös i lådan. Ju mer inslag av löst spunnen tråd
man kan få in, desto bättre filt.
Valkningen är mycket viktig, men bör överlåtas
till yllefärgare och inte till någon torpare som
byggt en stamp. Även överskärningen och pressningen bör yrkesmannen ta hand om.
1733

1799, maj-juni
RITNING OCH BESKRIFNING PÅ EN WÅG,
TIL STENBRYTNING.
Stenbrytning är ett mödosamt och ofta farligt arbete. Jag har konstruerat ett redskap, som är enkelt
och billigt att anskaffa.
Ritning och beskrivning redovisas.
1764

Redskap

Anmärkning angående den s.k. fällehacken, buskyxan och lien
Modeer, A
1799, maj-juni
ANMÄRKNINGAR ÖFWER DEN SÅ
KALLADE FÄLLEHACKEN, BUSK-YXAN
OCH LIEN, MED FIGURER.
När man röjer skog till åker, börjar man att ta bort
allt sly och småbuskar. Detta görs lämpligen med
en buskyxa och en lie.
Ritning och beskrivning.
Yttrande av Modeer till både stenvågen och
huggredskapen. Han anser förbättringarna vara så
stora, att de förtjänar plats i Hushålls-Journalen.
Vissa anmärkningar göres mot vågen.

1765

Arbetsmetod

Anmärkningar rörande timmerhygget
Anonym
1799, maj-juni
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE
TIMMER-HYGGET.
Bland de förmåner vi har av skogen förtjänar den
uppmärksamhet, att vi erhålla timmer och virke
inte allenast till boningsrum utan även till andra för
vår bekvämlighet oundgängliga byggnader. Dock
klagas det över att timret inte har samma täthet
som förr och ej äger den varaktighet till bygg- nader som tidigare. Timret innehåller stora sprickor,
som gör byggnaderna dragfulla. Orsaken finns inte
i naturen utan i urvalet av träd.
En tät sammanhängande fiber helst utan vätskerör, är den bästa egenskapen hos timmerträd. För
att nå detta mål måste man se till skogens mognad.
Vi vet att alla växter och djur i ungdomen är
mjukare och mer uppfyllda av vätska i sina saftrör.
Naturligtvis är det så även med timret.
Ingen omogen skog bör fällas eller nyttjas.
Timmer bör fällas sent på hösten.
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Växter

Om baggsöta (Gentiana lutea)
Anonym
1798, juli-aug
OM BAGGSÖTA, GENTIOANA LUTEA
Baggsöta är ett smickrande namn, för den är ganska besk. Hjälper mot svag matsmältning, frossa
och mask. Den växer i Dalarna och Norge, men
borde prövas att odlas lite varstans. Rötterna borde
hanteras som persiljerötter, torkas och förvaras i
brädlårar. Malörten kan användas i stället, då den
har samma egenskaper. Även tusengyllen, som

Stenbrytning,, fällehacka,, buskyxa,, lie - Nr 1763 och 1764
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Barken skall genast avtagas. Helst skall barken BOTEMEDEL FÖR SWINKREATUR.
tas av medan trädet står på rot. Man barkar ett En sjukdom på svin, som leder till döden, liknar
stycke upp och låter kronan vara kvar.
mycket den som professor Hernqvist i Skara beskrivit och bekämpat.
Husdjur
Antimonium Crudum, svavel, kamfert, honung
och mjöl blandas.
Att nyttja granris och mossa till foSur mjölk och mjöl. Om munnen är sårig tvättas
der åt boskapen under vintern
med en klut indränkt i askelut. Munnen hålles öpWallensteen, J P
pen med en liten järnstege. Om febern är stark öpp1799, maj-juni
nas ådern. Rovor och grönsaker bekommer den
YTTERLIGARE BERÄTTELSE OM FORTväl. Likaså isop, krut och vatten blandat med sur
GÅNGEN AT NYTTJA GRANRIS OCH
mjölk. Det skall vara rent och torrt i huset.
MOSSA, I BRIST AF BÄTTRE FÖDÄMNEN
TIL BOSKAPENS FRAMFÖDANDE ÖFWER
1769
Botemedel
WINTERN.
En sjukdom på kattkreatur åren
Wallensteen berättar att han sedan sin senaste artikel varit borta i 8 dagar. Under den tiden tog hal- 1797 och 1798
men slut och på grund av den vanliga fruktan för Sefström, E
nymodigheter fick inte djuren granris. Dessutom 1799, maj-juni
fanns inte mjöl att köpa för pengar då det råder stor EN ÅREN 1797 OCH 1798 GÄNGSE
kvarnbrist. Djuren vill inte äta av riset, som nu SJUKDOM Å KATT-KREATUREN.
bara dränkts i urinen. De är nu i dålig kondition År 1797, 1798 dog ovanligt många katter i Halland
och mjölkproduktionen har blivit mindre. Wallen- och på andra ställen. Utrikes tidningar berättade att
steen tror dock, att de skall återhämta sig och säger i Danmark många tusen katter dött. Sjuk- domen
att den som har skog aldrig behöver misströsta för orsakades av maskar och apotekare Friederici ordfoderbrist.
inerade teriak, som i någon mån hjälpte. Katten
kan få återfall.
1767
Arbetsmetod
1770
Arbetsmetod

01766

Fernissa att nyttjas på koppar, järn
och stenkärl i stället för förtenning
och glasering

Om lackering av läder

Anonym
1799, maj-juni
Holmberg, Michael
OM LACKERING AF LÄDER.
Detta är en engelsk uppfinning, som blivit efter1799, maj-juni
gjord av tyskarna. Sättet är att ge läder en beskafBESKRIFNING PÅ EN FERNISSA AT
NYTTJAS TIL ANSTRYKNING PÅ KOPPAR- fenhet att det tål tvättning med varmt och kallt
JERN- ELLER STEN-KÄRL, I STÄLLET FÖR vatten.
Recept på olika färger och hur man bereder
FÖRTENNING OCH WANLIG GLASERING.
Fernissan innehåller Gummi Copal, vatten, terpen- bärnstenslack
.
tin och linolja. Den blir billigare än vanlig förtenVäder
ning. Den fordrar dock mer uppmärksamhet än 1771
skicklighet. Denna glasering står envist emot sal- Anmärkningar angående väderleken
ter, syror och alkalier och kan lätt bättras på om så för april och maj 1799
skulle behövas.
Istället för Gummi Copal kan användas bärn- 1772
Odling
sten.
1768

Botemedel för svinkreatur
Geijer, Carl Fredr.
1799, maj-juni
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Botemedel

Om ängars vattnande i Wiltshire i
England
Anonym

1799, juli-aug
OM ÄNGARS WATTNANDE I WILTSHIRE I
ENGLAND

renar och kamchatkafolket hundar till dragare.
Människan äger ju uteslutande rätt att begagna sig
av djuren.
Rå gödsel förtar inte växtligheten, vilket författaren påstår. Detta syns på Gotland, där man gödslat klapperstensfält, som sett helt sterila ut, men
har fått en fin växtlighet.
1725

Odling

Om rätta såningstiden

Man måste kunna lita på de anställda. En gammal
regel säger: det är som med brännvins- pannan, ju
starkare man lägger i den ju förmånligare avkomst.
Jag bor på 1/2 hemman och har 15 kor, men får mer
mjölk än på sätesgården, där man håller dubbelt så
många kor. Djuren är av samma ras. Man måste se
till att korna urmjölkas varje gång annars sina de.
Mjölkerskan får inte vara för hårdhänt.
En rotesoldat, som kom från kriget startade med
kor, som han själv skötte och mjölkade och var efter 20 år en förmögen man. I Pommern och Tyskland arrenderar kvinnor kor och det vore önskvärt
att så vore fallet även i Sverige. Ty skötseln och det
egna intresset följs åt.

Anonym
1798, maj-juni
OM RÄTTA SÅNINGS-TIDEN
En god regel: att såning i tjäle om våren, ger säker
missväxt både för säd och halm. Såning i torr och 1728
Matberedning
varm jord ger god säd och mycket halm. Det gäller
att lära sig när olika jordar är färdiga för sådd. Var- Om köttsaltning
Anonym
nas för förtidig sådd om våren.
1798, maj-juni
1726
Matberedning OM KÖTT-SALTNING
I mars lades lika mycket färskt kött i 13 kärl och
Om tillredning av vinbärsvin
saltades med olika saltkvaliteter, dock lika mycket
Anonym
i varje kärl. Ett kärl blev osaltat. I maj undersöktes
1798, maj-juni
resultatet. Där inget salt var tillsatt blev köttet efter
OM TILREDNING AF WINBÄRS-WIN
5 dagar illaluktande. Efter fyra veckor var det helI Betlehem i Amerika har man flera år tillrett vin- ruttet. De övriga var inte särskilt ankomna efter
bärsvin, som liknar madeiravin. De fullmogna bä- fyra veckor, men en del förändrade färg.
ren trampas och pressas, blandas med vatten och
Sedan slogs vatten på och i en del kärl utvecklapudersocker. Efter tre veckor tillsluts sprundet. Se- des maskar. Försöket visade, att ju mindre orena
dan bör det ligga ett par år. När det tappas görs ämnen det fanns i saltet dess bättre blev resultatet.
svickan en tum upp, så att bottensatsen inte kom- Varken vinsten eller bittersalt skadade blandningmer med. Kan destilleras, särskilt om man tillsätter en.
melass. Alla frukter med sötma duger att göra vin
Blandas smorigt salt med svavel, så kan det lägav. Det är sockret som gör vinet, bären är bara en gas torrt på en duk ovan köttet. En tyngd läggs på
krydda.
och får stå i 48 timmar. Köttet drar fuktigheten till
sig och fyller alla mellanrum. I duken samlas det
1727
Husdjur orena och när den tas bort och tyngden läggs på påNågot angående ladugårdsskötseln i nytt kan man förvara köttet länge.

Skottland
Anonym
1798, maj-juni
NÅGOT ANGÅENDE LADUGÅRDSSKÖTSELN I SCOTTLAND
När herr Blackwell övertog gården efter sin far och
farfar, reste han runt i England och köpte upp de
bästa kreatur han såg. Han anställde goda ryktare
och gav djuren fett hö, fin halm, gott sommarbete
och rovor. Han hade aldrig fler djur än att fodret
räckte. Han kunde snart leja ut springbaggar och
tjänade gott på det. Då detta lyckades så bra, hyrde
han ut hingstar också.
Även i Sverige tilltar intresset för att bringa aveln till sin höjd. Det gäller att ha goda beten. Boskapsskötseln fordrar mer tillsyn än åkerbruket.

1729

Redskap

Förteckning på redskap och modeller som finns på Kungl. Patriotiska
Sällskapets modellkammare i Stockholm, Norra Smedjegatan 59
Patriotiska Sällskapet
1798, maj-juni
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH
MODELLER DERAF, SOM FINNAS UTI
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELLKAMMARE I STOCKHOLM OCH
HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA
SMEDJEGATAN:
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1720

Husdjur

Anmärkningar angående boskapsskötseln

Erinringar vid föregående anmärkningar angående boskapsskötseln

Anonym
1798, maj-juni
ERINRINGAR WID DE I FÖREGÅENDE
HÄFTE AF DENNA JOURNAL P. 64
INFÖRDA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
BOSKAPSSKÖTSELN
Med Patriotiska Sällskapets bifall vill jag ge några
upplysningar och rättelser med anledning av det i
förra häftet anförda om boskapsskötseln. Auktor
talar om klassen Triandria och att dess 143 slag
skulle kunna kultiveras. De kan inte alls jämföras
med våra vanligaste sädesarter. Lostan ger svart
bröd och framkallar yrsel och huvudvärk. Trots
detta kända faktum kallar författaren dem för Nordens fördolda läckerheter. De frön som är att rekommendera finns redan beskrivna, men inte lönar
det mödan att tillreda ett kärr för att odla dem.
Av Diadelphia kan möjligen tranärter tänkas,
men varför använda dem till mat, när vi har bönor
och andra åkerärter. Tetrandria lämnar inga goda
bär och Pentandria duger knappt till matkryddor.
Vad han menar med det Nordiska vinträdet förstår ingen. Tallfröna är små och innehåller knappast något mandellikt ämne.
Kryptogamerna skulle enligt författaren helt förändras till sin natur om boskapsaveln byttes till
1721
Orter Nordens egna boskapsslag. Detta är helt fel, då
Uppgift om den förändring Frigges- inga svampar fordra gödsel. De kommer heller inte
att kunna kultiveras.
by boställe undergått från 1790-1798
Att Nordens egna växter skulle ge bättre gödsel
Frölich, C G
från Nordiska djur, är naturligtvis nonsens. Mar1798, mars-april
ken i inhägnader för hjort och rådjur ser likadan ut
UPGIFT AF DEN FÖRÄNDRING FRIGGESBY som efter vanliga betesdjur, vilket enligt författaBOSTÄLLE UNDERGÅTT FRÅN 1790 OM
rens teori ej skulle vara fallet. Det är inte bevisat att
WÅREN TIL 1798 SAMMA TID
de växter, som ratas av den vanliga boskapen skul1790 flyttade jag till Second-Majorsbostället vid le ätas av Nordiska djur.
Skaraborgs Regemente. Gården var mycket i vanhävd. Beteshagarna var bevuxna med skog, så att 1724
Husdjur
man inte hittade kreaturen. Trädgårdslanden var i Ytterligare erinringar om ovangott stånd, men annars växte där gamla mossbelupna fruktträd och bärbuskar. Jag röjde och dela- nämnda skrift
de gärdena i 5 delar. Jag kan sälja klöverfrö och har Anonym
3 torpare. I trädgården har jag ympat och anlagt en 1798, maj-juni
trädskola. Jag har byggt om fähuset och med möda YTTERLIGARE ERINDRINGAR WID
och kostnad anlagt en stensatt brunn, 18 alnar djup. OFWANNÄMNDE SKRIFT
Att svenska frösorter skulle kunna överglänsa de
1722
Väder utländska är inte troligt. Avena elatior växer hos
Anmärkningar angående väderleken oss, men överträffas av de utländska variationerna.
Även i andra världsdelar föredrar man hästar och
för februari och mars 1798
oxar, trots att där lever stora antiloper t.ex.. Den
medömkan författaren känner för t.ex. får, som är
1723
Husdjur hitsläpade är helt överdriven. Skulle de inte finnas
måste man skaffa andra djur, liksom lapparna har
Anonym
1798, mars-april
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
BOSKAPSSKÖTSELN
Inga svar på frågan om boskapsskötselns bringande till grundnäring har utrett frågans ändamål. Detta har förvånat mig, då hela jordens lycksalighet
beror därpå. Omständligt resonemang runt missförstånden vid besvarande av frågan.
Det finns 143 slags frön men de flesta går ut, då
de kultiveras av boskapens dynga. Kanske kan
myrar, berg, vikar, åar, strömmar och havsvikar
förvandlas till brödgivande planer. Förslag på olika växter, som skulle kunna kultiveras t.ex. tallens
mandellika kärnor.
Dynga är den säkraste gödningen. I kornas magar finns som bekant den livsluft, som tar hand om
näringen och gör blodet rött. Denna livsluft befordras sedan till växterna. Dynga efter olika djur,
måste ha olika verkan på olika växter. Därför är
inte utländska boskapsslag lämpliga. Den nordiska
boskapen skall utgöra huvuddelen. En hushållare
borde ha älgar, hjortar och rådjur för gödselns
skull.

178

Redan 1700 och 1705 började man med den förträffliga idén att vattna ängar här i Wiltshire. Detta
har sedan levt kvar och anses vara grunden för all
hushållning. Man upptäckte, att genom att dränka
ängen lagom mycket befordrades gräsets växt.
Detta sätt är okänt i stora delar av England, men
borde vara mera utbrett.
De sluttande ängarna vattnas från källor och
bäckar. De lågläntare områdena, som ligger vid
åar, vattnas därifrån. De första kallas fångverksängar, Catchwork meadows, och de senare flödesängar, Flowing meadows. Beskrivning av de båda
sätten. Flödesängar kräver mycket större kostnad.
Här måste också grannarna vara överens om, hur
vattnet skall ledas.
Detta stillastående vatten blir inte ohälsosamt,
då det så snart förruttnelse märks, leds bort. Annars far gräset illa. Så snart ängen efter höskörden,
är avbetad börjar drängen, kallad dränkaren, att
rensa diken och avlopp. Detta arbete skall vara
klart helst till mickelmäss, då första dränkningen
skall göras. Sedan görs dränkning så fort gräset
torkar, ibland med veckors mellanrum och ibland
med bara få dagar. Betet kan på detta sätt påbörjas
en månad tidigare på våren än annars. Man stänger
en ängsbit lagom för fåren att äta om dagen. På så
sätt förhindrar man nedtrampning. Så snart denna
första betning är klar, vattnas ängen och rörs inte
förrän höskörden är över.
Fåren tål inte beta sent på hösten, vilket däremot
korna gör. De många kvarnarna, som finns vid vattendragen är störande för ängsvattningen, särskilt
när man vill anlägga nya bevattningsverk. Det borde finnas inrättningar, som enligt lag kunde ta ifrån
kvarnarna deras vatten under de tider vattnet behövdes för bevattning. Vanlig domstol kan inte avgöra dessa mål. En speciell fredsdomare borde
utses till dessa mål.
1773

Ekonomi

Några anmärkningar angående fabrikshantering
Anonym
1799, juli-aug
NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FABRIKSHANDTERINGEN
Bonden klipper sina får och lämnar ullen till ullkammaren. Där delas den i 16 olika sorter, tvättas i
urin och sedan i såpa. Den kammas med ullkam
över varm aska, blandas med olja och drages ut till
otrolig längd. Spinnes på hjul eller slända. Härvlas, en härva håller 7 passmor, en passma 80 trådar
av en längd av 1 yard.
Fabrikören köper av ullkammaren och vävaren
väver efter särskilda mönster. Sedan tar apparatö-

ren vid och sätter glans på tyget med en maskin,
som väger 20 ton och dras av hästar. Ibland nyttjas
en järnpress som värms. Redovisas de olika momentens kostnad.
Ullen i Lincolnshire är den längsta i riket. Jag
såg en kvarn, som skall göra fris, alltså frisera tyget och göra det yvigt.
1774

Belöningar

Utdelade belöningar av Kungliga
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1799, juli-aug
UTDELADE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET SÄLLSKAPET
HAR PÅ EGEN BEKOSTNAD TILLDELAT
EN BONDE FÖR FÖRRÄTTAD GÅRDSFLYTTNING UR BY, TILL VINNANDE AV
BEKVÄMLIGHET VID STORSKIFTET.
Flera belöningar för stenbyggnader och stengärdsgårdar, vägbygge och plantering av allé,
plantering av pil till tunnbindning, ympning av
fruktträd. Dessutom belöningar för lång och trogen dräng- och pigtjänst.
1775

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1799
01776

Nyttiga påfund

Medel till förekommande av svamp i
träbyggnader
Lundberg, Fredric
1799, sept-okt
MEDEL TIL FÖREKOMMANDE AF
SWAMPNING UTI TRÄBYGGNADER.
De tidigare medlen att packa lera, salt och kalk under golven samt stryka på vitriol har nog varit nyttiga. Även att bygga in dragrör för att få bort
fuktigheten. Detta är dock en dyr åtgärd med 2
golvs läggande.
Stenfoten bör byggas hög och rappas med kalk.
Matjorden, som är sur, uppgräves och torkas eller ersätts med annan jord.
En grav runt stenfoten fylles med lika delar lera
och sand.
Takrännor med god avledning skall sättas upp.
I redan byggda hus med svamp nedrives grunden utom knutstenarna och jorden ersätts med lera
och sand.
Om berg är nära och med sin sluttning leder in
vattnet under huset görs ett dike med ler och sand-
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fyllning. Detta görs på sommaren, så att det torkar salpeterjord i olika hög grad, allt som jordarten kan
motta från luften.
ihop.
Denna min uppfinning har en godkänd kemist
Nyttiga påfund gillat. Jag vill dock inte avslöja hans namn. Den
01777
allmänna hopen torde anse detta med förakt eller
Anvisning till ett förmånligare sätt
åtminstone av föga värde. Men det kan hända att
att sko hästar
en upplyst eftervärld förbättrar all sin mark på detLundberg, Fredric
ta viset. En god sak må ej uppskjutas.
1799, sept-okt
Arbetsmetod
01780
ANWISNING TIL ET FÖRMONLIGARE
SÄTT AT SKO HÄSTAR, ÄN DET NU
BRUKELIGA.
I allmänhet fästes en hästsko med 6-8 söm. Detta
är för litet. Skon lossnar och sand kommer in under
hoven och skadar den. Dessutom förlorar man
många skor. Ofta måste man sko om efter 14 dagar.
Mångårig erfarenhet har givit mig full säkerhet
om detta skoningsätt, som blivit försökt vinter som
sommar av 60-100 mil.
01778

Arbetsmetod

Förslag att anlägga gator med större
styrka och varaktighet
Lundberg, Fredric
1799, sept-okt
FÖRSLAG TIL AT ANLÄGGA GATOR, SOM
ÄGA MERA STYRKA OCH WARAKTIGHET,
ÄN HWAD NU BRUKLIGT ÄR.
Efter vad jag inhämtat läggs nu gatorna med sand
som underlag. Detta är bekvämt för gatuläggaren,
då han lätt kan lägga mera sand under tunnare stenar. Dock blir det inte starkt utan stenarna flyttar
sig lätt.
Istället skall underlaget vara sten och grus. Stenarna skall sorteras av en man med gott ögonmått
och läggas så att de tjockaste stenarna hamnar mitt
på gatan och de tunnaste i rännstenen. Stenarna bör
stötas ned i lerbruk med grov sand.
För att få de åkande att köra på den tillämnade
gatugrunden stängs halva gatan av med en planka.
De åkandes enda olägenhet är att vagnarna går lite
tyngre.
01779

Odling

Jords beredning till fruktbarhet
Hörberg, Pehr
1799, sept-okt
JORDS BEREDNING TIL FRUKTBARHET.
Kasta upp jordhögar var som helst, gärna på höjder
där vatten från jorden inte kan komma åt. Täck
dem med bark, halm eller bräder. Låt dem ligga i
5-6 år och strö ut dem på åker och äng. Man har då
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Beskrivning på det Astrachanska
sättet att förfärdiga schagreng

Anonym
1799, sept-okt
BESKRIFNING PÅ DET I ASTRACHAN
BRUKLIGA SÄTT AT FÖRFÄRDIGA
SCHAGRENG.
Beredning av schagreng är en orientalisk uppfinning, som inte är beskriven i Europa. Andra konster från orienten är det röda turkiska bomullsgarnet och husblossets beredande. Det har inte varit intressant för europeiska resanden att lära och
man har inte kunnat få material till gott pris.
Man tager en bit av huden på hästryggen längst
ned mot svansen och lägger i vatten. Sedan skrapas
allt håret bort och huden blötläggs igen och skrapas på båda sidorna.
Huden spänns i ramar och beströs med mogna
frön av svinmolla, som får torka. Man trampar ned
fröna i huden så att gropar och knotter uppstår. Sedan glattas huden och doppas i en lut gjord av saltjord, som finns i trakten av Astrachan.
Den vanligaste färgen är sjögrön men även rött
och svart, vitt och blått förekommer.

ET FÖRSÖKT SÄTT AT GENOM MURBRUK,
MED BESTÅND I LÄNGDEN FÖRBÄTTRA
SÅ ÄLDRE SOM NYARE TRÄHUSBYGGNADER
Husen måste ha stått några år, så att de satt sig. Beskrivning av arbetssättet.
Besparing av tusende timmer. Årlig besparing
genom att husen blir täta och dragfria. Murningen
hindrar regn och väta att tränga in och hindrar röta.
Husen liknar stenhusbyggnader, särskilt om de
målas med någon vitriolfärg. Skulle någon spricka
i murningen uppkomma, är den lätt att laga. Elden

får sämre fäste i dessa väggar, som är behandlade
med murbruk.
Tillägg av Liljeström, sedan han läst Rydbergs
redogörelse.
1719

Redskap

Berättelse om två dikesplogar
Sjöman, A J
1798, mars-april
BERÄTTELSE OM TWÄNNE
DIKES-PLOGAR
Ritning och beskrivning av plogen och dess användning.

Tillägg och anmärkning.
Man har diskuterat vilket djur som lämnar hud.
Kamel har nämnts men åsna och häst är det sannolikaste. Den speciella jorden i Astrachan kan säkert bytas mot asklut. Man har nämnt senapsfrön,
men dessa är små och mjuka.
01781

Arbetsmetod

En metod att göra klöverhö
Anonym
1799, sept-okt
NY METHOD AT GÖRA KLÖFWER-HÖ.
Att på en gång göra klöver till hö.
Klövern avslogs ena dagen och låg till klockan 4
nästa dag. Den sattes i såt av 3-4 lass. För att hindra
genomvädrandet och befordra jäsningen trampades såten av en tung karl.
Sedan breddes klövern ut i tjock sträng och jäsningen kändes med en stark honungsdoft. Den torkade snabbt och korna åt gärna. Mjölken ökade
och smöret blev gult som sommarsmör. Med detta

Två dikesplogar - Nr 1719
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Innevånarantal år 1800 var 2025 personer. Kronan äger nu Ortala järnbruk tidigare känt under
namn av Ortala grevskap, då det varit den grevliga
familjen Torstensson förlänt.
Grisslehamns Kungl. Postkontor är överfartsort
för post till Åland och Finland.
Folket föder sig på lite jordbruk, fiske, frakter,
ved och kolförsäljning samt stenhuggeri. På senare
tid har man förbättrat jordbruket, eftersom skogen
är i det närmaste nedtagen.
Olyckor och olägenheter är den svåra pesten,
som drabbade trakten 1709 och ryssarnas härjningar 1718 och 1719. Postfrakten tar mycket tid
och kraft från åkerbruket.
Några fornminnen utom en del runstenar och ättehögar finns inte.
Ett rusthåll ägt av extra ordinarie lantmätare W.
Lindman håller 36 karlar vid Norra Roslags-Båtsmans kompaniets andra del.
Folket är tarvligt, hjälpsamt och något högmodigt.
Då ryssarna brände prästgården den 16 juli 1719
finns inga uppgifter från tiden före. Här föl- jer utdrag ur kyrkoboken på födda, vigda och döda från
1719 till 1800.
Anmärkningar:
1726 dog två personer över 100 år gamla.
1756,1757 mässling, och koppor
1776 var året ovanligt gott.
1770 koppor var allmänna.
1781 svag skörd.
1783 total missväxt.
1784 rik skörd.
1786 och 1789 missväxt på vårsädet.
1791 förliste en postbåt med 7 man.
1792 kikhosta.
1797 god skörd.
1798 missväxt på vårsädet.
1761 led en dräng dödsstraff och 1799 dog två
personer i Smedjegårdshäktet i Stockholm.
Rätteligen utdraget betygar Fr. Öhrströmer, kyrkoherde.

1855

Orter

Brev om årsväxten och väderleken
Sefström, E
1801, juli-aug
BREF OM WÄDERLEKEN OCH
ÅRS-WÄXTEN M.M. I HALLAND.
1856

Berömliga gärningar

Berömlig gärning
Kylberg, Laur.
1801, juli-aug
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
För att med fara för eget liv räddat tre personer,
som förlist under en svår storm på Vänern.
1857

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1801, juli-aug
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
För stenbyggnad och fruktplantering bl.a.
1858

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1801
1859

Nyttiga påfund

Svar på fråga: Säkraste sättet att
fördriva maskar på kål

Engeström, Gustaf von
1801, sept-okt
SWAR UPPÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: HWILKA ÄRO
DE BÄSTA MEDEL OCH SÄTT, GRUNDADE
PÅ SÄKRA RÖN OCH FLERA ÅRS
ERFARENHET, AT FÖRDRIFWA,
FÖREKOMMA OCH UTROTA MASKAR PÅ
KÅL? AF GUSTAF VON ENGESTRÖM,
BERGS-RÅD.
Vitkål och rotkål odlas nu över hela riket. Knappt
1854
Böcker något backstuguhjon är utan. De flesta köper plantor från någon trädgårdsmästare och vattnar och
Förteckning över Kungl. Patriotiska rensar ogräs i tid och otid. Maskarna förstör skörden.
Sällskapets boksamling
Fyra insekter skadar kålen: jordloppor, rotmasPatriotiska Sällskapet
kar, sniglar, som av allmogen kallas daggmaskar
1801, juli-aug
och kålmasken.
FÖRTECKNING ÖFWER KONGL.
Jordloppan angriper de späda plantorna. Då man
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
inte kan förstöra dessa viga och små djur återstår
BOKSAMLING. (FORTSÄTTNING).
Förteckning över sällskapets böcker från 127 till att avhålla dem från plantorna. Man kan strö aska
av olika slag men detta sköljs av regnet och så får
346.
man börja om igen. Jordloppor tål inte väta. Man
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Sedan breddes klövern ut i tjock sträng och jäsningen kändes med en stark honungsdoft. Den torkade snabbt och korna åt gärna. Mjölken ökade
och smöret blev gult som sommarsmör. Med detta
torkningssätt undviker man att höet bränner samman i ladan.
Arbetsinsatsen är mindre, men man är beroende
av vackert väder. En torklada skulle underlätta metoden.

01782

Matberedning

Anvisning att göra ren honung, att
användas som socker till mat och
dryck

solen och blåsten verkade hastigt på de öppna oxspåren. Rågen skadades inte.
01785

Arbetsmetod

En god och varaktig blandning till
anstrykning av träväggar
Anonym
1799, sept-okt
EN GOD OCH WARAKTIG BLANDNING TIL
ANSTRYKNING AF TRÄWÄGGAR.
Tjära, ockra och andra blandningar är inte tillräckligt skyddande mot regn och sol.
En blandning av osläkt kalk, träolja och fin sand
siktas och blandas med linolja. Strykes två gånger.

Anonym
Väder
01786
1799, sept-okt
ANWISNING AT FÅ REN HONING, AT DEN Anmärkningar angående väderleken
KAN BRUKAS LIKSOM SOCKER TIL MAT
för augusti och september 1799
OCH DRYCK.
Honung och vatten kokas med träkol och silas i en 01787
Nyttiga påfund
linnepåse. Upprepas tre gånger. Används istället
Tankar om sockenmagasiner
för socker till te och punch.
Anonym
Svartbrun sirup kan renas på samma sätt.
1799, nov-dec
Nyttiga påfund TANKAR OM SOCKNE-MAGAZINER.
01783
En god varaktig anstrykning av lag- Det är nu 40 år sedan de första sockenmagasinen
inrättades. Avsikten är att sockenborna med
da tegel som hindrar väta att tränga sammanskott under år av god skörd samlar spannin under flera år
mål, som sedan kan lånas då tillgången är sämre.
Anonym
Räntan är vanligast en åttondels tunna på en hel
tunna, som blivit uttagen ur magasinet.
1799, sept-okt
På det sättet har magasinsförrådet ökat och utEN GOD, WARAKTIG OCH ICKE KOSTgör ett ej ringa belopp i var socken som ingått i förBAR ANSTRYKNING PÅ DE LAGDE SOM
fattningen.
OLAGDE TAKTEGEL, HWARIGENOM
Det förtjänar att undersökas om detta är den bäsWÄTAS INTRÄNGANDE I OCH EMELLAN
ta metoden.
DEM UNDER FLERE ÅR FÖREKOMMES.
Om den som lånar under våren till utsäde drabEn fernissa kokas av linolja och silvervitt med lite
mönja. Där inblandas tegelmjöl. Tegelstycken bas av missväxt måste ett nytt lån tagas.
Den idoga kan inte sälja säd så länge det finns
krossas och siktas i hårsikt och rives med vatten.
Blandningen penslas på och denna billiga fernissa något att låna i magasinet. Han måste då föra säden
till staden på hösten, när tjänstefolkets löner skall
skyddar teglet mot väta.
betalas. Flera erbjuder då säd och priset sjunker.
Arbetsmetod Detta uppmuntrar ingen att förbättra sitt jordbruk.
01784
Sockenmagasinen kunna mycket bidraga om man
Försök att befria sädesåkrar från
inrättar rörelsen som inköp och försäljning istället
snödrivor
för lån.
Hammarsköld, M
Djur
01788
1799, sept-okt
FÖRSÖK AT BEFRIA SÄDES-ÅKRAR FRÅN Förslag till rovdjurs förminskande
SNÖDRIFWOR.
Lundberg, Fred.
1774 försökte jag befria sädesåkrarna från den 1799, nov-dec
myckna snön. Drivor med aska, sand och kolstybb FÖRSLAG TIL ROFDJURS
gav inget resultat. Jag lät ett par oxspann köra och FÖRMINSKANDE.
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En myckenhet dagsverken åtgår till skall på rovdjur, men resultatet är ofta dåligt. Kanske 1-2 vargar blir fångade, när 100 personer går skall.
Ett säkrare sätt är att uppleta djurens kulor och
döda ungarna. Detta kan ske genom att man röker
ut dem eller förstör kulan. Även honan kommer
man åt om man hänger upp en unge i ett träd. Honan kommer då på ungens skrik.
Man kan också hitta de nya kulorna genom att
vara i skogen och höra vargarnas parningsrop.
Detta förfaringssätt skulle betalas genom att
varje gårdsägare lade till en summa och man anställde kronojägare för uppgiften.
01789

Djur

Anmärkningar till föregående
förslag
Anonym
1799, nov-dec
ANMÄRKNINGAR WID FÖREGÅENDE
FÖRSLAG TIL ROFDJURS
FÖRMINSKANDE.
Artikelförfattaren anser att det är stor skillnad på
sommar och vinterskall. Vinterskallen ger ofta bra
resultat. Han menar att Lundbergs idé att ta djuren
i kulan är omöjlig, då kulorna är stora och har
många utgångar. Däremot håller han med om att
belöning för ett taget djur kan göra allmogen intresserad av jakten.
Baron Rålamb på Fånö i Enköpingstrakten miste i juli månad 1798 omkring 90 djur. Vid skallet
med 600-700 personer lyckades man inte få en
enda varg, utan de simmade till Södermanland.
Även om man anställde kronoskogvaktare skulle en stor del allmoge behövas vid jakterna enligt
Lundbergs modell.
Belöning bör utbetalas till den, som håller varggård, rävgropar, rävsaxar och skytteri för glugg.
01790

Husdjur

Ytterligare underrättelser angående
kreaturens framfödande med granris
Wallensteen, J P
1799, nov-dec
YTTERLIGARE UNDERRÄTTELSE OM
KREATURENS FRAMFÖDANDE MED
GRANRIS.
Wallensteen beskriver än en gång på allmänhetens
begäran hur han missväxtåren 1799 lyckades överleva 87 kreatur genom att låta dem gå i skogen hela
vintern och livnära sig på granris.
Han menar att den som har sockerskorpor och
kryddlimpa inte gärna äter hårt spisbröd eller den
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som kan bo inomhus inte i stället väljer skogen,
men när inget val ges får man finna sig.
Herm. G. Mächel och flera andra intygar att korna mått bra och mjölkat mer än någonsin under
denna vinter.
01791

Nyttiga påfund

En ny slags valksåpa
Anonym
1799, nov-dec
CHAPTALS SAVON DE LAINE, ELLER EN
NY SLAGS WALK-SÅPA.
Man tillagar en stark lut av soda och pottaska. Däri
kokas ylletrasor tills de upplösas. Denna såpa är
lämplig för klädesfabrikörer och valkare. Kan användas även till silke och linnetvättning.
01792

Matberedning

Sätt att bringa potatis till mjöl genom
blötning
Lasteyrie (övers)
1799, nov-dec
SÄTT AT BRINGA POTATER TIL MJÖL
GENOM BLÖTNING, UPGIFWET AF HR.
LASTERIE, FRANSK MEDBORGARE.
Potatisen tvättas och skivas. Den läggs i vatten i
upp till 14 dagar. Sedan torkas skivorna och blir då
så spröda att de lätt kan stötas eller malas. Även
frusen potatis kan användas. Detta är ett bra sätt att
ta vara på överflöd av potatis, då mjölet kan förvaras i flera år.
C.B. Rutström beskriver ett antal potatiskvarnar, men anser att Lasteyries metod är den bästa.
01793

Matberedning

Sätt att göra ett nyttigt och varaktigt
bröd av potatis att nyttjas på sjöresor
Bouillon (övers)
1799, sept-okt
SÄTT AT GÖRA ET NYTTIGT, WARAGTIGT
OCH FÖGA KOSTSAMT BRÖD AF
POTATER, TIENLIGT I SYNNERHET AT
NYTTJA PÅ SJÖRESOR: UR ET PAPPER
UPLÄST I FRANSKA SOCITETEN FÖR
ÅKERBRUKETS BEFORDRAN AF MARQV.
DE BOUILLON.
Potatis innehåller två substanser, stärkelse och parenchymatisk materia. Sättet att skilja dem är enkelt. Riven potatis i ett såll ställs under vatten. Då
sjunker stärkelsen till botten och man sköljer med
vatten tills mjölet är vitt. Av parenchymankan bakas bröd, som håller i flera år. Angrips inte av råttor.

KORRT ANLEDNING TIL KÄNNEDOM OM
GÖDSELS NATUR OCH MEDLEN TIL DESS
FÖRÖKANDE
Lantbrukets drift, styrka och framgång beror på
gödning av jorden. Vissa ämnen gör jorden lös och
lättare att växa i. Andra kräver jäsning för att göra
nytta. Denna jäsning måste påskyndas med olika
metoder.
Lerans nytta är att behålla vatten i jorden. Blir
det för vått skadas dock rötterna och i stark torka
blir jorden hård. Detta upphävs med sand. Kalken
löser jorden och värmer den och torkar ut skadlig
syra. Den påskyndar olika ämnens omvandling till
mylla. All spillning och urin efter djur och människor skall tas om hand för att göra åkern fet. I en
låda på medar vid huset samlas allt avfall och körs
till gödselhögen. Sillgrums efter trankokerier är
ypperlig gödning. Vidare skall samlas torv, kärrjord, tuvor, mossa, löv, ris, halm, spånor, ogräs,
garvarbark, skävor efter lin och hampa samt aska.
All gödsel och avfall skall vara täckt, då den inte
tål sol eller vatten. Rännor från boskapsbåsen samlar och leder urinen till gödselhögen. Allt spillvatten skall tagas tillvara och ösas tillbaka över
dynghögen.

och satt i landet. Då har fjärilarna lagt sina ägg där.
Kvistarna brändes. Inget ogräs får finnas på kållandet och alla plantor med mask plockas bort.
Sköter man kållandet väl minskas kålmaskarna år
från år. Intyg från prosten Herlenius att ingen skada uppkommit på 23 års tid.
1851

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1801
1852

Nyttiga påfund

Anledning till kännedom om gödselns natur och medel till dess
förökande

Anonym
1801, juli-aug
KORRT ANLEDNING TIL KÄNNEDOM OM
GÖDSELS NATUR OCH MEDLEN TIL DESS
FÖRÖKANDE.
forts. från förra häftet.
För mer än 50 år sedan kungjorde Vetenskapsakademien ett ganska gott sätt att föröka gödsel. Anvisningen lyder:
Ett hus byggs på stolpar. Väggarna görs av
1850
Nyttiga påfund
gärdsel eller vrakbrädor och tätas med ris. Taket
Besvarad prisfråga om kålmaskens
täcks så att det inte kan regna in. På golvet läggs
förekommande och utrotande
avfall från trädgård och hushåll blandat med tång,
Holm, Magnus
aska, hackat ris, märgel, myrjord och vad man kan
finna.
1801, maj-juni
Vid middagstid och på aftonen införs kreaturen
BESWARAD PRIS-FRÅGA OM KÅLoch vallpigan skall sova i en bod strax intill. Efter
MASKARS FÖREKOMMANDE OCH
8-10 dagar körs allt ut och läggs i en täckt hög och
UTROTANDE
Frågan: Vilka är de sätt och medel, grundade på så börjar man om igen. Efter ett år har man utmärkt
säkra rön och flera års erfarenhet, att fördriva, fö- gödsel, som körs ned på åkern direkt.
rekomma och utrota maskar på kål? Tre svar har
Orter
inkommit, inga fullständiga. Dock fann Sällskapet 1853
att trädgårdsmästare Holm i Hammar, Värm- land, Underrättelse ur Väddö sockens föhade mycken kunskap och erfarenhet i ämnet. Han
delse-, död- och vigselböcker från
fick den mindre medaljen i silver. Bergsrådet Gus1719-1800
taf von Engeström fick den större medaljen.
Trädgårdsmästare Holm har bänkarna färdiga Öhrströmer, Fr.
att sås den 30 mars. Bänkarna bereds med strö- 1801, juli-aug
halm, sopor av granris, obrunnen hästgödsel och UNDERRÄTTELSER HÖRANDE TIL
därpå matjord. Bänkarna täcks med halmmattor. TABELL-WERKET, MED UTDRAG UTUR
Plantorna sätts före 25 maj och bör vara så grova WÄDDÖ SOCKENS KYRKO-BOK PÅ
att loppmasken inte rår på dem. Fjärilarna som sät- FÖDDE, DÖDE OCH WIGDE IFRÅN OCH
ter sina ägg under bladen, väljer de svaga och MED ÅR 1719 TIL OCH MED ÅR 1800,
odugliga plantorna.
JÄMTE NÅGRE TIL UPLYSNING
Om maskarna ändå visar sig i överflöd, har jag TJENANDE ANMÄRKNINGAR.
strött havre här och där på marken och vant spar- Väddö i Roslagen, Stockholms län. Redogörelse
varna att äta. De tar också tusende maskar. När råt- för mantal både krono och frälse. Boställe för förtorna någon gång ätit upp plantorna i bänkarna och samlingens ordentliga lärare och trumpetaren vid
jag måste så om, har jag tagit alkvistar med lök på Roslagens kompani och Livregementet till häst.
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torkas ofta. Till och med brädan vänds. Efter 14
dagar flyttas de till källaren. Här saltas de och ligger på varandra i 14 dagar. Då är de täckta av ett
mögel, som skrapas bort. De sköts, skrapas och
vänds under två månader, då de är färdiga till salu.
Ungefär 10000 ostar produceras under året.
Montpelliers små fårostar görs efter det att lammen avvänjts. Mjölken slås i stenkrukor och löpe
görs av rådjurs-, kalv- eller getmagar. Magar av
galtar anses vara bäst. Magarna läggs i ättika eller
vin. Kardbenediktblommor kryddar mjölken. Så
snart mjölken löpnat läggs massan i små platta lerformar. Efter torkning och vändning läggs de på
halm att mogna. Den färska ostmassan äts med pomeransblommor och socker.
Ost från Sassenage i Dauphins görs av ko-, fåreller getmjölk. Den kokas upp, ställs att svalna och
skummas dagen efter. Silas och så mycket spenvarm mjölk tillsätts, som man tagit bort grädde.
Mjölken får löpna och ostmassan slås i ett kar. Detta kar vändes över ett likadant och så går osten från
kar till kar i tre dagar. De saltas och ställs på bräder
sedan på halm. De hålls rena från mögel.
Getostarna från Mont d’or är de mest berömda i
hela riket. Getmjölken får stå några timmar att
kallna innan löpet läggs i. När vasslan runnit av
läggs i form och skötes som vanligt. När osten är
torr fuktas den med gott vin. Löpet görs av svinmage och vin och ättika.
1844

Matberedning

Konsten att göra franskt bröd
Anonym
1801, mars-april
KONSTEN AT BAKA FRANSKT BRÖD
Levain bereds av vatten, bryggerijäst och vetemjöl. Ställs att jäsa i varmt rum tills den blivit vinsur. Denna surdeg kan förvaras i 14 dagar, om man
tillsätter litet salt. Denna surdeg blandas 7 timmar
före bakningen med vatten och vetemjöl.
Bröddegen blandas av blodvarmt vatten och
mjölk, bryggerijäst, mjöl och levain. Degen bakas
ut efter en kvarts timma till en lev eller vetesemla.
Lägges på ett med kli bestrött karduspapper att
jäsa. Ugnen eldas och sopas. Ju mindre bröd dess
lättare gräddning. Ugnen packas så tätt som möjligt och glöden makas framför järnluckan. När
brödet är gräddat skär man bort skorpan vare sig
den är brun eller inte.
Gammalt bröd läggs i vatten och steks på halster, så smakar det helt färskt.
1845

Odling

Orter

Anteckning angående väderlek och
årsväxt i Halland
Sefström, E
1801, mars-april
ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I HALLAND
Våren har varit mycket vacker. Krusbärsbusken
har utslagna blad och syrenen stora knoppar. Även
matrabarbern utvecklar blad. Vintern har varit fuktig och skadat utestående rotfrukter. Trots att förra
året inte kan sägas vara missväxtår, är priserna
ovanligt höga. Detta skrivet den 25 april.
1847

Sefström, E
1799, nov-dec
BREF OM ÅRSWÄXTEN I HALLAND.
På grund av den stränga vintern och våta hösten
har årsväxten inte blivit stor. Trädgårdsväxter och
rotfrukter är små och mindre smakliga. Majsen har
inte mognat. Även träden har farit illa.
01975

Redskap

Beskrivning på ett hävtyg för stenars
och stubbars uppbrytning

01797

Matberedning

Om den Rumfordska soppan, en
närande spis för fattiga
Blom, Carl M
1800, jan-febr
OM DEN RUMFORDSKA SOPPAN, EN
NÄRANDE SPIS FÖR FATTIGE
I en tid då den Högste inte allenast inskränkt tillgången på föda för de utfattiga, utan dessutom hotar med missväxt på grund av väta, är det min
skyldighet som läkare, att ge recept på en närande
soppa. Greve Rumford har föreslagit den för arméer och hospital.
Man blandar korngryn, ärter, jordpäron, skivor
av torrt rågbröd, salt, ättika och vatten. Man kokar
korngrynen först, lägger i ärterna och efter 2 timmar jordpäronen. Sedan de övriga ingredienserna.

Burenskiöld, Fried.
1799, nov-dec
BREF I SAMMA ÄMNE, JEMTE
BESKRIFNING PÅ ET HÄFTYG TIL
STENARS OCH STUBBARS UPBRYTANDE.
Matberedning
01798
Årsväxten gav inte vad den lovade.
Då jag i Journalen för maj läste om en stenvåg vill Tillägg till föregående
jag här beskriva den hävstång jag använt. Ritning Rutström, C B
medföljer.
1800, jan-febr
TILLÄGGNING TIL FÖREGÅENDE ÄMNE
Väder På flera ställen har greve Rumfords soppa prövats
01796
Anmärkningar angående väderleken och den kostar 2 kopparmynt. Herr Hufeland vill
dock lägga till något animaliskt t.ex. rökt kött eller

för oktober och november 1799

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1801
1848

Arbetsmetod

Försök att draga färg ur svenska
växter
Westring, J P
1801, maj-juni
FÖRSÖK, AT DRAGA FÄRG UTUR
SWENSKA WÄXTER
Att ta vara på spillträ och sågspån till färgning,
borde vara lönsamt, så dyrt som trä är. Mahongnyspån ger med tillblandning av andra ämnen flera
färger. Många av våra växter ger färg till garn t.ex.
vattenlysing, som genom att blandas med andra
växter och ämnen ger många olika färger.
1849

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Nyttiga påfund

Kort anledning till kännedom om
gödselns natur och medlen till dess
förökande
Anonym
1801, maj-juni
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Brev om årsväxten i Halland

Öhrströmer, Fredr.
1801, mars-april
SÄTT AT UPLIFWA NYSATTA BÄR- OCH
ROSEN-BUSKAR, SAMT FRUKT-TRÄD
Buskar, som har svårt att rota sig efter planteringen, kan tas upp och sättas i en brunn några dagar.
Efter ny plantering brukar de repa sig. Fruktträd,
som inte kommer sig efter plantering, kan man
hjälpa genom att flera gånger om dagen fukta linnetrasor, som lindas runt stammen och de grövsta
grenarna.
1846

Orter

01794

Sätt att uppliva nysatta bär och
rosenbuskar, samt fruktträd

Hävtyg för stubbars och stenars uppbrytning - Nr 1795
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sill. Skall råvarorna köpas i minut och även om
man inte räknar vedpriset för många timmars
kokeld slutar priset på 9 skilling svenska pengar.
Detta är dyrt för den fattiga. De i engelska tidningarna utgivna recepten har mera kött och spar på
den dyra säden och ärterna. Den långa kokningen
gör soppan mer närande och lättsmält.
01799

Odling

Anmärkningar rörande åkerns träda
Anonym
1800, jan-febr
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE ÅKERNS
TRÄDNING
Så fort människan började odla, insåg hon nödvändigheten av att jorden var lucker. Till sin hjälp
hade hon spaden. När folkbristen satte in och arbetet med spade blev för kostsamt, vidtog plogen.
Detta redskap kan dock ställa till olycka, om det
används vid fel väderlek.
Vi vill uppnå med körning att upplösa den
sammanpackade jorden så att växternas späda rötter kan framtränga i den. Vidare vill vi förstöra ogräs, mask och bottensyra. Författaren förespråkar
körning på hösten. Det är mycket lättare att reda
jorden till sådd på våren, om åkern är plöjd på hösten. Jorden får dock inte vara så lös och svampaktig att den inte stadgar växterna. Vid sådan
jordmån får man inte höstplöja.
Han beskriver utländska sätt att göda åkern.
Man har en cylinder som packas med jord, tagen
från diken och andra goda jordar. Dessa ställs tätt
på åkern och cylindrarna öppnas.
01800

Ekonomi

Några anmärkningar angående
fabrikshanteringen (forts)
Anonym
1800, jan-febr
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FABRIKS-HANDTERINGEN
(FORTSÄTTNING)
Författaren besåg en fajansfabrik tillhörig fru Morley. Två sorters lera användes, som fottrampades
och svarvades till olika kärl. De brändes i ugn,
gjord av samma material, och glaserades i brunt.
Detta kram är dyrt.
Strumpvävnad i Nottingham sker av både silke,
bomull och redgarn. 5000 vävstolar är igång och
arbetskostnaden är 2000 pund varje vecka.
Chalonsfabrik i Halifax. En vävare väver 4
yards om dagen.
Linnetrådsfabrik i Birmingham. Linet kommer
från Ryssland, häcklas, spinnes på landet, 2 trådar
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tvinnas tillsammans, bykes i lut, blekes eller färgas, bultas och görs glänsande genom att man stryker med en käpp. Avsättning på Västindiska öarna
och i Nordamerika.
Knappnålsfabrik i Clowcester. Mässingstråden
drages i olika finheter, slipas och får huvuden påsatta. Nålarna kokades med blocktenn och sedan
en gång i vetekli.
Tapetfabrik i Wilton gör tapeter och mattor. 40
stolar var igång. Varpen är av linne och inslaget av
ull. Garnet köps färdigt.
Växter

01801

Berättelse om en vid Eksjö anlagd
plantage av medicinalväxter
Anonym
1800, jan-febr
BERÄTTELSE OM EN WID EKSJÖ ANLAGD
PLANTAGE AF MEDICINAL-WÄXTER, M M
På mindre än ett år har apotekare Rydell anlagt en
plantage med 23 kvarter. Han har flera hundra
fruktträd och alla slags fruktbärande buskar. Han
odlar också medicinalväxter för sitt apotek. I ett
särskit hus torkas och förvaras växterna.
01802

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1800, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För gårdsflyttning ur by, stenladugård, för hästslakt och köttets beredande till föda, för biodling,
för lång och trogen tjänst.
De önskade belöningar, som inte stämt med de
antagna grunderna, har lämnats därhän. Påminnes
om att kostnaden för beviljade belöningar skall inbetalas med det snaraste.
01803

Kungörelser

Kungörelser
Patriotiska Sällskapet
1800, jan-febr
KUNGÖRELSER
Vilka är de ekonomiska författningar, varav landet
och lantkulturen dragit den största nyttan, och vilka är för närvarande de största hindren, som kan
anses som menliga?
6 svar har inkommit, dock ofullständiga. Sällskapet har dock medgett nummer 6, 10 gulddukater och 4 och 5 medaljer i silver. För övrigt önskar
Sällskapet förlänga tiden för prisfrågan.

och vilka av dessa äro de tjänligaste att i varje sär- året om. Ges till boskapen. Mjölken får inte den
obehagliga smak, som rovor ger. Denna obehagliskild jordmån på trädesgärdet plantera eller så?
ga lukt och smak kan man dock undvika om man
Priset är 30 dukater.
lägger salpeter i mjölken. Rotkål odlas i mindre
1841
Väder skala, då roten är svår att rengöra från jord.
Såning av säd sker mest för hand. En del brukar
Anmärkningar angående väderleken
maskiner. Stöpning av säden sker i urin eller stark
för december 1800 och januari 1801 saltlake. Därefter torkas den med osläckt kalk. Det
ges nästan inget exempel på sot på säden efter den
1842
Orter behandlingen.
Anledning till närmare kännedom
Tussilago är ett vanligt ogräs, som kan bekämpas om man harvar på våren när de blomma. Det är
om engelska lanthushållningen,
viktigt att utrota ogräsfrö, då ett års frö ger sju års
hämtad ur de nyaste och tillförlitlirensning.
gaste berättelser därom
Åkerbruks- och körredskap är enkla och dubbla
Anonym
plogar med eller utan hjul, såningsmaskiner, drillplogar, vagnar och vältar, sädesharpor och kärror.
1801, mars-april
En del så stora att de dras av sex hästar. Framför
ANLEDNING TIL NÄRMARE KÄNNEDOM
OM ENGELSKA LANDTHUSHÅLLNINGEN, plogen används hästar hellre än oxar.
I Staffordshire finns inga lantbrukssällskap.
HEMTAD UR DE NYASTE OCH TILFÖRUppmuntringarna består av goda marknader, egen
LITLIGASTE BERÄTTELSER DEROM. OM
föda och inbördes tävlan.
LANTHUSHÅLLNINGEN I STAFFORDDet bästa hushållningsknepet från denna trakt,
SHIRE.
Grevskapet ligger i hjärtat av England och har är att de använder kalk som gödning.
250000 innevånare, åtminstone före kriget. Man
Matberedning
har på senare tid minskat hemmansklyvningen och 1843
istället lagt samman gårdar. Man sår röd- och Beskrivning om åtskilliga sätt att
vitväppling, renrepe, pimpernell på beständiga åk- göra ost brukliga på vissa särskilda
rar. Särskilt den senare har blivit lyckosam. Ängen
förbättras genom dikning, gödsling, bättre fröslag, därför berömda orter
ängsvattning, och genom att välja boskap, som Anonym
trampar minst.
1801, mars-april
Dikningen går till så, att man gräver ett huvud- BESKRIFNING OM ÅTSKILLIGA SÄTT AT
dike och därifrån utgår mindre fåror. Där läggs GÖRA OST BRUKLIGA PÅ WISSA SÄRljungris i botten och sedan täcks diket med jord. SKILDTA DERFÖR BERÖMDA
Ibland görs dessa täckta diken med slaget tegel, UTLÄNDSKA ORTER
men de är kostsammare.
Roqueforts fårost är den mest berömda. Den görs
Boskapen är oftast långhornig. Den föds väl. Får på får- eller getmjölk i en liten by med bara 30 husfinns av flera raser. I denna folkrika manufaktur- håll. Denna plats var känd för osttillverkning redan
provins går det åt mycket lamm- och fårkött. Tack- på Plinius tid. Orsaken är att byn Roquefort ligger
or köps på hösten, betäcks och lammen dias över vid en klippa, där man i en grotta förvarar osten.
sommaren. De slaktas och tackorna säljs sedan. De Där finns 26 olika källare med olika temperatur.
drabbas av sjukdomar, vattusot, skabb och kringsTackorna mjölkas två gånger om dagen under
juka.
hela sommaren. Löpet får man av dilammsmagar,
Svinen är ganska små och smalbenta med tunn som torkas och saltas något. Man tar en bit av masvål. De föds med överlevor från ladugården, pota- gen och lägger i en kaffekanna av lera med lite vattis, korn och ärter.
ten. Efter ett dygn är löpet klart att användas.
All jord är skiftad, vilket gör dess värde högre, Löpet blandas med mjölken i en förtent kanna och
trots all stängsel som går åt. Här kultiveras all slags får stå i två timmar. En kvinna kramar därefter
säd, grönsaker och rotfrukter. Någon cirkulation massan och med händerna i kors trycker hon ned
anses inte nödvändig. Beskrivning av jordmåner ystmassan mot botten, där den sammanfogar sig.
och hur de utnyttjas till olika växter.
Vasslan slås av. Massan skärs med träkniv i fyra
Bovete odlas mest för att plöjas ned som förbe- delar och varje del lägges i en form eller ett ostkar
redelse till vanligt vete. Lin och hampa odlas en- av ek. Den pressas, så att all vassla rinner ut. De
dast i smått. Potatis odlas allmänt till boskapsföda. vändes varje timma i 12 timmar. Läggs i linnekläKål sås både vår och höst för att finnas till hands de och får torka i ostkammaren, där de vänds och
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Beskrivning av åtskilliga sätt att
göra ost som i berömda utländska
orter
Anonym
1801, jan-febr
BESKRIFNING OM ÅTSKILLIGA SÄTT AT
GÖRA OST, BRUKELIGA PÅ WISSA
SÄRSKILDA DERFÖR BERÖMDA
UTLÄNDSKA ORTER.
Gloucesterosten bereds av spenvarm mjölk, som
löpnar lätt. Om man blandar morgon- och aftonmjölk är faran att man får sot och aska i blandningen, när den värms. Skulle man någon gång
använda äldre mjölk, bör man i ärlighetens namn
märka den.
Bönderna tror att möglet, som uppstår är skadligt och tvättar hela tiden bort det. Men möglet
mognar osten och orsakar ingen skada om man
vänder osten och eventuellt torkar den med en torr
flanellapp. Många föredrar mörk ost. Då blandar
man t.ex. ringblomma i mjölken.
Utan god löpe ingen bra ost. Man tar en fullkomligt färsk kalvmage och gör en blandning av
vatten, salt, blommor och blad av törnbusken, kanel, muskot, nejlika som får koka till 3/4 återstår.
Detta slås över kalvmagen, när det är spenvarmt
och får stå ett par dagar. Saften silas ifrån och kalvmagen läggs i en tättslutande glasburk. På detta vis
kan man bibehålla den god ett år.
Stiltonosten är den mest ansedda engelska osten
och kallas engelsk parmesan. Den är dyr. Den tillreds av morgonmjölk och aftongrädde, som vispas
med källvatten av något högre temperatur. Däri
blandas löpmassan och när ystningen skett sönderrör man ostklimparna till duväggs storlek. Lägges i
press ett par timmar.
Under tiden kokar man och skummar vasslan
och osten lägges i en halv timma. Lägges i formen
och pressas. Med linneremsor lindar man sidorna
av osten och den ställs på en hylla av ek (viktigt).
Denna ost är så fet att den efter ett år kan bredas
med kniv som smör. Skulle den torka gröper man
ett hål underifrån och fyller med sött vin. Man täpper igen hålet och det fylls ut av ostmassa. Ger god
smak.
I Schweiziska alperna är gräset aromrikt och
mjölken blir fet och gör den schweiziska osten
känd. Gryerska är den bästa. Berner- och Urserosten är andra kända märken.
Den franska Brieosten är omtyckt. Den packas i
korgar, som hängs på väggen för att torka. Efter ett
par dagar uppstår ett slags klibbigt mögel, som
noga avtorkas innan osten saltas. De måste förtäras
följande vinter. Om de torkar läggs de i kokt hö-

204

och havrehalm. Om maskar inställer sig gnides osten med ättika.
Auverynerosten görs av massa som fått jäsa.
Den blir storpipig.
Bresserosten får ett mjöl på ytan, som skrapas
bort. Denna ans behövs i 7-8 månader.

8 premier skall tilldelas de gårdsägare i Enköping, som efter den stora eldsvådan, byggt det största och bästa lerhuset på sin tomt. Trakten är helt
skoglös. Huset skall ha klarat en vinter innan premien utbetalas.

1838

Anmärkningar angående väderleken
för december 1799 och januari 1800

01804

Byggnation

Nyttan av alunslam vid husbyggnader, medelst anstrykning som bevarar dem mot röta och eld
Seyerling, C Fr
1801, jan-febr
NYTTAN AF ALUN-SLAM WID HUSBYGGNADER, AT, MEDELST
ANSTRYKNING, BEWARA DEM MOT
RÖTA OCH ELD.
Slam kallas de kalk- och lerpartiklar, som vid
bränning i alunverk återstår som ett gulgrönt pulver. Om detta slam prepareras får man rödfärg.
Eftersom detta slam innehåller viktriol och alunsalter, som bevarar byggnader för röta och också i
det längsta emotstår eld, skulle man med ett enklare förfaringssätt vinna samma effekt som vid den
dyrare rödfärgningen.
1839

Byggnation

Försök att gulfärga trähus med mindre kostnad än Patriotiska Sällskapets beskrivning 1778
Anonym
1801, jan-febr
FÖRSÖK AT GULFÄRGA TRÄHUS MED
LINDRIGARE KOSTNAD, ÄN KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR
FEBRUARI 1778 FÖRESKRIFWER.
En fernissa kokas och blandas med gulockra. Det
ger en billig och vacker färg särskilt på lite håll.
1840

Kungörelser

Utsatt fråga till besvarande mot
belöning
Patriotiska Sällskapet
1801, jan-febr
UTSATT FRÅGA TIL BESWARANDE MOT
BELÖNING.
Frågan: Vilket är det förmånligaste sättet att i de
orter, där nu hälften av åkerjorden ligger i träde,
använda samma trädesjord eller en del därav, till
någon avkastning av jordfrukter och foderväxter;

01805

Väder

Ekonomi

Grunderna på vilka de i Berlin varande industriskolorna är inrättade

skall hälsa med en anständig bugning vilken vänligen skall besvaras. Dagen inleds med bön och
psalmsång i låg ton.
På alla sön- och helgdagar skall barnen delta i
gudstjänsten och noga höra predikan, så att de kan
redogöra för innehållet.
Uppsyningsmannen skall se till att lokalerna
städas och vädras med hjälp av de äldre barnen.
Läraren skall föra bok över elevens framsteg
och varje lördag redovisa hur barnen skött sig under veckan.
Undervisningen går ut på att barnen på kortaste
tid och med minsta kostnad skall få kunskaper nyttiga för tjänstehjon, lantmän och hantverkare.
Minnet skall övas med utanläsning av katekes
och psalmer.
Uppmärksamheten väckas.
Förståndet bibringas genom begrepp om de hanteringar och plikter som finns i den borgerliga
samlevnaden.
Kunskaper om fosterlandet och praktiska begrepp i åkerbruk och trädgårdsskötsel.
Barnen skall kunna läsa skrivet och tryckt.
Riktigt kunna sjunga en psalm.
Skriva tydligt efter ortografien.
Räkna nödtorftigt på papper och i huvudet.
Kunna skriva en räkning, ett kvitto och utanskriften på ett brev.
Alla barn övas i strumpstickning och att laga
sina kläder. Sedan får de olika uppgifter efter fallenhet.
Om barnen blir svårt sjuka eller skadade kan
kassan bestå med medel till vård.
Barnen skall ympas.
Ostyrighet straffas med förebråelser, indragning
av veckobyxfickpengar, eller indragning av fristunder.
Upprepas förseelserna kan barnet bli avhyst från
skolan.
Premier utdelas till dem som hjälper till med
städning och utmärker sig genom flit. Det kan vara
pengar eller kläder.
Föreståndarna bör ha uppsikt över hur barnen
behandlas i hemmen.
Följer en redogörelse för kassa och direktionens
arbetsuppgifter samt beskrivs examen.
Exempel ur veckoboken och boken över barnens uppförande.

Anonym
1800, mars-april
GRUNDER UPPÅ HWILKA DE I BERLIN
WARNADE INDUSTRIE-SKOLARNE ÄRO
INRÄTTADE.
Ändamålet med denna anstalt är att uppfostra fattiga barn mellan 7 och 14 år till goda och nyttiga
medborgare.
Föräldrar eller förmyndare har att iakttaga de föreskrifter, som direktionen anvisar.
1. Att kläda barnen.
2. Att hålla dem rena från ohyra.
3. Se till att de tvättas två gånger om dagen.
4. Att barnet varje dag infinner sig till undervisning såvida det inte är sjukt.
5. Att efterse, att arbetsämnen av lin, bomull eller väv inte fördärvas eller försnillas.
Skulle man ha anmärkningar mot skolan, skall
de meddelas föreståndaren mellan 4 ögon. Man får
inte tala med lärarna utan tillstånd.
Föräldrar får inte låta barnen sluta innan uppfostran är fullbordad. Skolan kan däremot återsända barn.
Till varje skola skall minst två rum hyras. Ett för
föreståndaren och ett för arbetet. Lokalerna skall
ligga i en sund trakt. I varje rum skall finnas öppningsbara fönster.
I varje skola antas 60-70 barn av båda könen.
Fördelningen bör vara lika mellan pojkar och
flickor.
Varje skola är uppdelad i två klasser. Medan den
ena sysselsätts i arbete undervisas den andra.
Uppsyningsmännen skall beflita sig om ett gott
föredöme. De skall förståndigt och kärleksfullt
umgås med alla barn utan folkets stickord. Har ett 01806
barn varit odygdigt skall föreståndaren bestämma Herr Seidelins
straffet.
När barnen kommer till skolan skall förestånda- stamphus
ren se om de är rena och ordentligt klädda. Barnen Wenström, J M

Byggnation

sätt att bygga
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1800, mars-april
UPGIFT I ANLEDNING AF HR.SEIDELINS
UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT BYGGA
STAMP-HUS.
Retzius har nyligen översatt en broschyr om sättet
att bygga stamphus. Jag vill jämföra och tillägga
de erfarenheter jag har i detta ämne.
Följer en beskrivning av materialet och arbetssättet.
Odling

01807

Om min torra förteckning vinner Kungl. Patriotiska Sällskapets bifall till ett rum i dessa handlingar, skall det smickra den lille samlaren.
En man med insikt och förmögenhet, som reste i
Österbotten, skulle kunna uträtta mycket. Tyvärr
hälsas forskaren ofta föraktligt. Den som inte har
göra, ska ta sig göra. Måtte inte mina barn sakna,
vad jag påkostat i resor och samlingar i deras fädernesland.
01811

Redskap

Brev angående plantering av
Zeamajs

Uppgift om vid potatisplantering
tjänliga redskap

Burenskiöld, Fried. E
1800, mars-april
UTDRAG AF ET BREF TIL KONGLIGA.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE, ANGÅENDE PLANTERING AF
ZEA-MAYS.
Majsen sås i god kåljord och svartmylla. En trädgårdssäng läggs och där görs små gropar, som fylls
med gödsel och jord. I varje grop läggs ett eller två
frön. Då stjälk och blad vissnar och axen mognar
dras hela plantan upp och sätts i skydd för regn att
eftermogna. Axen binds ihop till klasar, som kan
bevaras i flera år. Detta sätt ger 1000:de kornet av
utsädet.
När jag gjort fler försök till att nyttja majs till
mat skall jag redovisa försöken.

Hammarskiöld, M
1800, maj-juni
UPGIFT AF NÅGRA WID POTATOSPLANTERING BEFUNDNE TJENLIGE
REDSKAP, MEDDELADE KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, GENOM
BREF TIL DES SECRETERARE, AF HERR
HOF-JÄGMÄSTAREN OCH RIDDAREN M
HAMMARSKIÖLD
Då potatisen är en utmärkt växt särskilt vid annan
missväxt, skall den odlingen utvidgas. För detta
behövs redskap.
Kuggkärran vid sättningen. Slopjärnet fyller
igen hålen som kuggkärran gjort. Potatisårdret eller det så kallade bröstårdret drar fårorna. Al och
kärrjord är lämpligaste jordmånen för potatis. Dessa redskap kan användas vid annan sättning av bönor, ärter och vete. Till ett halvt tunnland har
följande dagsverken åtgått: 2 till kuggkärran, 5 till
sättningen, 2 till slopen, 2 att bära fram potatisen, 3
för kupning med bröstårdret, 3 till andra kupningen, 93 till upptagningen, mest barn. Här bärgades
234 1/2 tunnor potatis.

01808

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1800, mars-april
KUNGÖRELSE
Tiden för de lerhusbyggnader, som skall premieras
i Enköping förlängs till oktober 1801. I övrigt gäller vad som fastställts.
01809

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1800
01810

Orter

Förteckning på några kring Uleåborg samlade naturalier
Julin, Joh.
1800, maj-juni
FÖRTECKNING PÅ NÅGRA UTI
ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING
ULEÅBORG SAMLADE NATURALIER MED
ANMÄRKNINGAR F JOH. JULIN.
Örter. Djur och fåglar. Fiskar. Insekter. Mineraler.
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01812

Arbetsmetod

Rön om trangrumsfördämningars
nytta eller skada
Ruthensparre, J L
1800, maj-juni
RÖN OM TRANGRUMS FÖRDÄMNINGARS
NYTTA ELLER SKADA.
Redogörelse för diskussionen om var trankokerierna bör anläggas med tanke på trangrumset. Nyttan med trangrumset är om man kan använda det
till gödsel. Skadan är om det kommer ut i fiskevatten.
01813

Orter

1800, nov-dec
KUNGÖRELSE
Prisämne: Författandet av en brukbar, kort och på
säker erfarenhet grundad undervisning för de tjänstehjon, som med ladugården och boskapen skötande hava närmaste befattning.
8 försök har inkommit. Inga förslag överensstämmer helt med Sällskapets intentioner men 4 av
dem som avvikit minst, nämligen 4,5,7 och 8, ombeds höra av sig till sekreteraren. Villkoret är att
Sällskapet lämnas frihet att göra ändringar och
sammandrag och använda materialet för sina ändamål.
1833

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1800, nov-dec
UTDELADE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För gårdsbyggnaders flyttning från bolstad, till
vinnande av bekvämlighet vid storskifte. För nybyggd mangård av sten. För idkesam plantering av
jordfrukter på en med möda och kostnader mest
egenhändigt verkställd uppodling av oländig mark
samt flere hundrade famnars stengärdning. Till
drängen Magnus Bengtsson för oförtruten tilltagsenhet i trots av egen livsfara vid frälsning av sex
personer ur sjönöd. För ansenlig uppodling och
stengärdning samt allmänt lovord för flit och berömlig vandel. För uppodling av åker och äng. För
lång och trogen tjänst. För att under torftiga villkor
uppfostrat 13 levande barn av 21 avlade. För
13-årig ömsint omsorg om ett olyckligt barn.
1834

Väder

Vädertabell observerad i Elfdals
härad och Råda socken i Värmland
Geijer, Carl Fredric
1800, nov-dec
VÄDERLEKEN OBSERVERAD I ELFDALS
HÄRAD OCH RÅDA SOCKEN I VÄRMLAND
VÄDEROBSERVATIONER VARJE MÅNAD
1794-1799.
1835

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1800
1836

Anteckning angående väderlek och
årsväxt i Halland

Anledning till kännedom om
engelska lanthushållning

Sefström, E

Anonym

Orter

1801, jan-febr
ANLEDNING TIL NÄRMARE KÄNNEDOM
OM ENGELSKA LANDTHUSHÅLLNINGEN,
HEMTAD UR DE NYASTE OCH TILLFÖRLITLIGASTE BERÄTTELSER DEROM.
I Södra Wiltshire används inte längre oxar som tidigare. Dock är det förmånligt med oxdrift, då de
trampa till fårbetet på lämpligt sätt.
Såningstiden är sen i området. Man sår ganska
tätt och vill gärna ha utsäde från andra trakter.
Veteskörden sker tidigt och införes ibland så
snart den är skuren. Detta förhindrar att det blir
ogräs i säden.
Korn och havre skördas med lie.
Arbetslönerna är låga i Wiltshire och ju längre
från städerna desto lägre blir de.
Höbärgningen hanteras dåligt.
Vid sädesskörden räcker inte det egna folket till
utan man måste leja arbetskraft.
Svedjandet anses vara arbetsbesparande på nya
områden, men skadligt på redan odlad mark.
Sädesladorna byggs av trä. Sten och tegel används till grund. För att inte råttor skall komma in
läggs en flint- eller kolstybbsbädd under byggnaden. Ett bättre sätt anses vara att bygga på pelare,
så att kattor och hundar kan komma åt. Som sten
och kalk är dyra, används ortens kritaktiga lera
blandad med halm till murar.
Arrendetiden är numera ofta 12 år. Detta passar
till omloppsbruket med 3 eller 4 skiften. Byggnaderna repareras på ägarens kostnad utom tak och
fönsterglas, som betalas av brukaren.
Åbon är skyldig att följa den stadga, som finns
uppsatt i städjan t.ex. antal får och att använda
gödseln på hemmanets mark.
Norra delen av Wilts lämpar sig bäst till boskapsskötsel och har en betydande osttillverkning.
Koslaget är känt under namn North-country
cows, men även det Dewonshirska finns.
Oxar och får födas till avsalu. Just ingen säd
brukas till detta utan de födas med ångkokt potatis
blandad med hackelse.
Åkerbruket drives i 6 skiften vilket inte anses
som det bästa, då tillräcklig gödsel saknas.
Till gödning används märgel. Boskapens spillning läggs i högar på åkern och spridas i juli och
augusti. Aska från såpsjuderier, kalk blandat med
mull används vid vissa orter med fördel.
Dikena är oftast täckta. Då tillgången på sten är
god läggs flata stenar i botten på diket. Stenar ställs
lodrätt efter väggarna och diket täcks med sten.
Ibland borras hål lodrätt i marken med 3 tums borr.
1837

Matberedning
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1829

Nyttiga påfund

Om garvarebarkens snabba förvand- ling till svartmylla och bördig
jord
Westring, J P
1800, nov-dec
OM GARFWARE-BARKENS HASTIGA
FÖRWANDLANDE TIL SWARTMYLLA
ELLER BÖRDIG JORD
Utanför städerna ligger hundrade lass garvarebark
till ingen nytta. Blandar man barken med kalk omvandlas den till fin jord på några månader. Kalken
upplöser alla döda växter till svartmylla och värmer jorden och drar till sig fuk- tighet. Det bästa
sättet att gödsla en nyplöjd åker är med kalk.
1830

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Nyttiga påfund

Ett lätt sätt att förvandla ogräs och
alla slags vegetabilier till gödningsämne

Evaporator eller
avdunstningspanna - Nr 1827
1828

Orter

Anmärkningar om sillfisket i
Bohuslän
Ruthensparre
1800, nov-dec
ANMÄRKNINGAR OM SILL-FISKET I
BOHUS LÄN
Så långt man kan följa har sillen alltid gått till utanför våra stränder, även om tillgången varit
varierande år från år. Det sista årets misslyckade
fiske torde bero på sen ankomst av sillen. Då sillfisket räknas som landets tredje näringsgren är det
nödvändigt att detta utreds.
Sillen är en flyttfisk, som kommer från ishavet.
Den drivs till våra kuster av valfångsten, klubbslagningen och stormar. Förra året var ingen valfångst på grund av kriget och vintern kom tidigt.
Isen låg i vikar och vid stränderna. Folket från
Småland och andra delar av landet, som kommit
för att delta i förädlingsarbetet fanns på plats långt
före sillen och krävde sin lön. Andra år saknas förädlingsfolket, när sillen är på plats. Det vore önskvärt att man förde dagbok år från år, som visade
hur väder och vind och strömmarna påverkade tiden för sillen ankomst.

Brown
1800, nov-dec
ET LÄTT OCH HASTIGT SÄTT AT
FÖRWANDLA OGRÄS OCH ALLA SLAGS
VEGETABILIER TIL GÖDNINGS-ÄMNE
Jag och mina vänner har flera gånger använt denna
metod att snabbt få fram gödningsämne. Man lägger vegetabilier och ogräs till en fots tjocklek och
strör över släckt kalk. Då denna blandning legat
några timmar förvandlas vegetabilierna under
stark hetta, som slutar i eld, om man inte är uppmärksam. Efter 24 timmar har man en slags aska,
som är en förträfflig gödning.
1831

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Retzius, Lorentz Christ.
1800, nov-dec
BERÖMLIG GERNING
Söndagen den 3 augusti for 3 båtar från Wålaberg
ut på Vänern för att på en ö slå ängen. En av båtarna kapsejsade i den starka stormen och endast
drängen Magnus Bengtsson, som befann sig på
stranden, kom dem till hjälp. Han lyckades ensam
rädda 5 personer, dock inte hans två syskon, som
omkom tillsammans med två andra. Den 20-åriga
drängen fick mottaga många bevis på uppskattning, men borde han inte få någon belöning av
Samfundet för sina insatser?
1832

Kungörelse

Kungörelser

För potatisplantering tjänliga redskap - Nr 1811
1800, maj-juni
ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I HALLAND.
Långvarig vinter gjorde att jordbruket blev försenat.
Trädgårdsväxter förstördes av nattfrost när de
späda skotten just kommit upp.

Metod att avleda vatten från sanka marker. En
damm byggs och avloppsdiken grävs. Vid stark
torka kan vattnet sänka vallen under vatten och
växterna överlever.
Ett mer utvecklat knivblad att rensa ogräs med
lämnas med beskrivning.
1816

1814

Odling

Väder

Potatisens förvarande i jordhögar
Anmärkningar angående väderleken under vintern
för april och maj 1800
Hammarsköld
1800, juli-aug
UTDRAG AF TWENNE BREF OM
Erfarenhet vid kärruppodling och
POTATERS FÖRWARANDE ÖFWER
vattens uppdämmande jämte ett red- WINTERN I JORDHÖGAR.
Tidigare har jag som de flesta förvarat potatis i kälskap kallat åkerhyvel
lare eller gropar. Då jag nu prövat att istället lägga
Hammarsköld
dem i kärrjord, har jag funnit, att det är ett bättre
1800, juli-aug
sätt. Jorden läggs ut 2 alnar brett och 20 alnar långt
ERFARENHET OM KÄRR-UPODLINGAR
och potatisen läggs på i olika lager. Sist fylls 3/4
OCH WATTENS UPDÄMMANDE PÅ ODLAD aln jord på och ryggas och tillplattas. Trots 27 graMARK, JEMTE UPGIFT AF ET REDSKAP,
ders kyla i vinter klarade sig potatisen utan att fryKALLADT ÅKERHYFWEL.
sa.
1815

Odling

Patriotiska Sällskapet
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1821

Väder

1824

Odling

Anmärkningar angående väderleken Trädgårdsrön
Geijer, Carl Fredric
för juni och juli 1800
1822

Orter

Anledning till närmare kännedom
om Engelska lanthushållning
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

1817

Redskap
kallat åkerhyvel
Nr 1815

Arbetsmetod

Jordmånen i Nottinghamshire är mycket fruktbar.
Stenkolsgruvan i Souslet är anlagd för att med
hjälp av en Fire Engine uttömma vattnet i gruvorna
runt omkring. Eldpumpen drivs med kol, 50 hästlass på dygnet.
Eneström
På Cornwalls kust fiskas en sorts småsill, som
säljs till Medelhavsländerna. De saltas i 28 dygn
1800, juli-aug
och packas sedan i tunnor. Locken pressas hårt och
RÖN, ANGÅENDE FÖRBÄTTRAD TACKflera gånger fylls de på. Oljan som pressas ut säljs
JERNS-BLÅSNING, WERKSTÄLLDE AF
HERR BRUKS-PATRONEN ENESTRÖM OCH till lampor. Hela anstalten sköts av kvinnor.
Kardborrar odlas mellan Bristol och Wells till
INLEMNADE TIL KONGLIGA.
att rugga upp kläde med. Det är en kostsam odling.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET AF HERR
Hampa odlas också. Blånorna spinnes till grovt
BERGS-RÅDET NORBERG.
Redovisas försök med annorlunda blåsning vid garn och kan användas till segelduk av enklare
slag.
tillverkning av tackjärn.
Fyra veckors försök 1798 och 1800 med olika 1819
Odling
inblåsning visas i tabeller.
Vid en brännvinsfabrik i Sibirien tillverkas ätti- Medel att minska olägenheten av
ka. Den s.k. modern göres av rågbröd, honung och sanka köksträdgårdar
bovetegryn, salt och tranbär. Man fyller på med Sefström, E
god och söt efterlank och låter stå 1/2 år.
1800, juli-aug
En man i Tobolsk berättade att han lagt i två ski- MEDEL AT MINDSKA OLÄGENHETEN AF
vor rågbröd strukna med honung i brännvin och SANKA KÖKS-TRÄGÅRDAR.
fått god och klar ättika.
Man gräver gångar mellan sängarna och fyller dem
med sten eller bark. Efter några år skyfflar man
1818
Orter barken, som nu är rutten på sängen och får så småAnteckningar angående några
ningom en hög och torr säng.

Rön angående förbättrad tackjärnsblåsning verkställd av brukspatron
Eneström

märk- liga orter i England, Holland
och Frankrike

1820

Norberg, J E
1800, juli-aug
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRE
MÄRKELIGE ORTER OCH INRÄTTNINGAR
I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.

Patriotiska Sällskapet
1800, juli-aug
UTDELADE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Stenbyggnader, uppodling och trogen tjänst.

200

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

Anonym
1800, sept-okt
ANLEDNING TIL NÄRMARE KÄNNEDOM
OM ENGELSKA LANDTHUSHÅLLNINGEN,
HEMTAD UR DE NYASTE OCH TILFÖRLITLIGASTE BERÄTTELSER DEROM.
Ett lands hushållning beror ofta på dess klimat.
Sverige och England ligger delvis på samma luftstreck så vi borde kunna ta lärdom från England.
Lantprodukterna i Wiltshire täcker efterfrågan i
London och andra stora städer i trakten.
Stor produktion av får. Gumsar och herdar ägs
gemensamt. Under natten hålls djuren i fållor för
att ta till vara gödseln.
Boskapsaveln är nästan utträngd av vurmen för
får. Svinavel finns och orten är känd för sina ypperliga svinkor.
Redovisning av olika skiftesbruk för säd.
Potatis är särskilt under dåliga veteår den
huvudsakliga födan för fattigt folk. Potatisen utgör
också föda för djuren.
Den sandiga jordmånen anses bäst för vete.
Bland redskapen används två plogar. Bönderna
är ganska rädda att plöja för djupt. Sten och kalkjord, som finns under matjorden, kan alldeles förstöra åkern om de plöjs upp.
Man är inte ense om att drillsåning är förmånligare än handsåning.
1823

Arbetsmetod

Ytterligare rön angående förbättrad
tackjärnsblåsning
Norberg, J E, Rappe
1800, sept-okt
YTTERLIGARE RÖN ANGÅENDE
FÖRBÄTTRAD TACKJERNS-BLÅSNING.
Brev från Rappe i Braås angående inblåsning av
mer luft vid tackjärnsframställning. Även han har
gjort experiment i den vägen, men anser sig inte ha
tillräckligt underlag för sina gissningar.
Det är eländigt att vi är så fattiga och liknöjda.
Ville Järnkontoret bestå medel skulle experiment
kunna göras med åtskilliga malmarter. Man skulle
då få fram hur mycket luft som vore lagom.

1800, sept-okt
Man förebygger missväxt i trädgården, genom att
på hösten hälla vatten runt roten på fruktträden så
att hela rotklumpen blir frusen. På vårvintern
skottar man upp snön runt trädet ända till kronan.
På så sätt försenar man blomningen tills frostnätterna är förbi.
1825

Orter

Anteckningar angående årsväxt och
väderlek i Halland
Sefström, E
1800, sept-okt
UTDRAG AF 2:NE BREF TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
SECRETERARE.
Korn och havre har gått till bra, men rågen är sämre. Priserna är höga och man undrar hur allmänheten skall mäkta med dem.
På manufakturvaror av svensk tillverkning är
brist, då ullpriset är högt. Något linne tillverkas av
allmogen. Det säljs på marknader och till Danmark, men blir mycket dyrt.
Väderleken har inte varit behaglig. Träd- och
jordfrukter har givit svag äring och är mindre smakliga.
I mitten av oktober stark nattfrost och storm.
Några smärre fartyg förolyckades i Kattegatt.
1826

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1800
1827

Redskap

Beskrivning av en evaporator eller
avdunstningspanna för kristallisation eller att torka allehanda saker
Anonym
1800, nov-dec
BESKRIFNING ÖFWER EN EVAPORATOR
ELLER AFDUNSTNINGS-PANNE-UGN, FÖR
AT INKOKA TILL KRYSTALLISATION,
ELLER OCK TIL TORRHET, HWARJEHANDA SAKER OCH ANDRA ÄMNEN
Denna ugn ger snabbare utdunstning med mindre
bränsle än andra ugnar och är inte på minsta vis besvärande för omgivningen. Den kan skötas av en
man.
Ritning och beskrivning.
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1821

Väder

1824

Odling

Anmärkningar angående väderleken Trädgårdsrön
Geijer, Carl Fredric
för juni och juli 1800
1822

Orter

Anledning till närmare kännedom
om Engelska lanthushållning

Redskap
kallat åkerhyvel
Nr 1815
1817

Arbetsmetod

Jordmånen i Nottinghamshire är mycket fruktbar.
Stenkolsgruvan i Souslet är anlagd för att med
hjälp av en Fire Engine uttömma vattnet i gruvorna
runt omkring. Eldpumpen drivs med kol, 50 hästlass på dygnet.
Eneström
På Cornwalls kust fiskas en sorts småsill, som
säljs till Medelhavsländerna. De saltas i 28 dygn
1800, juli-aug
och packas sedan i tunnor. Locken pressas hårt och
RÖN, ANGÅENDE FÖRBÄTTRAD TACKflera gånger fylls de på. Oljan som pressas ut säljs
JERNS-BLÅSNING, WERKSTÄLLDE AF
HERR BRUKS-PATRONEN ENESTRÖM OCH till lampor. Hela anstalten sköts av kvinnor.
Kardborrar odlas mellan Bristol och Wells till
INLEMNADE TIL KONGLIGA.
att rugga upp kläde med. Det är en kostsam odling.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET AF HERR
Hampa odlas också. Blånorna spinnes till grovt
BERGS-RÅDET NORBERG.
Redovisas försök med annorlunda blåsning vid garn och kan användas till segelduk av enklare
slag.
tillverkning av tackjärn.
Fyra veckors försök 1798 och 1800 med olika 1819
Odling
inblåsning visas i tabeller.
Vid en brännvinsfabrik i Sibirien tillverkas ätti- Medel att minska olägenheten av
ka. Den s.k. modern göres av rågbröd, honung och sanka köksträdgårdar
bovetegryn, salt och tranbär. Man fyller på med Sefström, E
god och söt efterlank och låter stå 1/2 år.
1800, juli-aug
En man i Tobolsk berättade att han lagt i två ski- MEDEL AT MINDSKA OLÄGENHETEN AF
vor rågbröd strukna med honung i brännvin och SANKA KÖKS-TRÄGÅRDAR.
fått god och klar ättika.
Man gräver gångar mellan sängarna och fyller dem
med sten eller bark. Efter några år skyfflar man
1818
Orter barken, som nu är rutten på sängen och får så småAnteckningar angående några
ningom en hög och torr säng.

Rön angående förbättrad tackjärnsblåsning verkställd av brukspatron
Eneström

märk- liga orter i England, Holland
och Frankrike

1820

Norberg, J E
1800, juli-aug
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRE
MÄRKELIGE ORTER OCH INRÄTTNINGAR
I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.

Patriotiska Sällskapet
1800, juli-aug
UTDELADE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Stenbyggnader, uppodling och trogen tjänst.

200

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

Anonym
1800, sept-okt
ANLEDNING TIL NÄRMARE KÄNNEDOM
OM ENGELSKA LANDTHUSHÅLLNINGEN,
HEMTAD UR DE NYASTE OCH TILFÖRLITLIGASTE BERÄTTELSER DEROM.
Ett lands hushållning beror ofta på dess klimat.
Sverige och England ligger delvis på samma luftstreck så vi borde kunna ta lärdom från England.
Lantprodukterna i Wiltshire täcker efterfrågan i
London och andra stora städer i trakten.
Stor produktion av får. Gumsar och herdar ägs
gemensamt. Under natten hålls djuren i fållor för
att ta till vara gödseln.
Boskapsaveln är nästan utträngd av vurmen för
får. Svinavel finns och orten är känd för sina ypperliga svinkor.
Redovisning av olika skiftesbruk för säd.
Potatis är särskilt under dåliga veteår den
huvudsakliga födan för fattigt folk. Potatisen utgör
också föda för djuren.
Den sandiga jordmånen anses bäst för vete.
Bland redskapen används två plogar. Bönderna
är ganska rädda att plöja för djupt. Sten och kalkjord, som finns under matjorden, kan alldeles förstöra åkern om de plöjs upp.
Man är inte ense om att drillsåning är förmånligare än handsåning.
1823

Arbetsmetod

Ytterligare rön angående förbättrad
tackjärnsblåsning
Norberg, J E, Rappe
1800, sept-okt
YTTERLIGARE RÖN ANGÅENDE
FÖRBÄTTRAD TACKJERNS-BLÅSNING.
Brev från Rappe i Braås angående inblåsning av
mer luft vid tackjärnsframställning. Även han har
gjort experiment i den vägen, men anser sig inte ha
tillräckligt underlag för sina gissningar.
Det är eländigt att vi är så fattiga och liknöjda.
Ville Järnkontoret bestå medel skulle experiment
kunna göras med åtskilliga malmarter. Man skulle
då få fram hur mycket luft som vore lagom.

1800, sept-okt
Man förebygger missväxt i trädgården, genom att
på hösten hälla vatten runt roten på fruktträden så
att hela rotklumpen blir frusen. På vårvintern
skottar man upp snön runt trädet ända till kronan.
På så sätt försenar man blomningen tills frostnätterna är förbi.
1825

Orter

Anteckningar angående årsväxt och
väderlek i Halland
Sefström, E
1800, sept-okt
UTDRAG AF 2:NE BREF TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
SECRETERARE.
Korn och havre har gått till bra, men rågen är sämre. Priserna är höga och man undrar hur allmänheten skall mäkta med dem.
På manufakturvaror av svensk tillverkning är
brist, då ullpriset är högt. Något linne tillverkas av
allmogen. Det säljs på marknader och till Danmark, men blir mycket dyrt.
Väderleken har inte varit behaglig. Träd- och
jordfrukter har givit svag äring och är mindre smakliga.
I mitten av oktober stark nattfrost och storm.
Några smärre fartyg förolyckades i Kattegatt.
1826

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1800
1827

Redskap

Beskrivning av en evaporator eller
avdunstningspanna för kristallisation eller att torka allehanda saker
Anonym
1800, nov-dec
BESKRIFNING ÖFWER EN EVAPORATOR
ELLER AFDUNSTNINGS-PANNE-UGN, FÖR
AT INKOKA TILL KRYSTALLISATION,
ELLER OCK TIL TORRHET, HWARJEHANDA SAKER OCH ANDRA ÄMNEN
Denna ugn ger snabbare utdunstning med mindre
bränsle än andra ugnar och är inte på minsta vis besvärande för omgivningen. Den kan skötas av en
man.
Ritning och beskrivning.

201

1829

Nyttiga påfund

Om garvarebarkens snabba förvand- ling till svartmylla och bördig
jord
Westring, J P
1800, nov-dec
OM GARFWARE-BARKENS HASTIGA
FÖRWANDLANDE TIL SWARTMYLLA
ELLER BÖRDIG JORD
Utanför städerna ligger hundrade lass garvarebark
till ingen nytta. Blandar man barken med kalk omvandlas den till fin jord på några månader. Kalken
upplöser alla döda växter till svartmylla och värmer jorden och drar till sig fuk- tighet. Det bästa
sättet att gödsla en nyplöjd åker är med kalk.

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

1830

Nyttiga påfund

Ett lätt sätt att förvandla ogräs och
alla slags vegetabilier till gödningsämne

Evaporator eller
avdunstningspanna - Nr 1827
1828

Orter

Anmärkningar om sillfisket i
Bohuslän
Ruthensparre
1800, nov-dec
ANMÄRKNINGAR OM SILL-FISKET I
BOHUS LÄN
Så långt man kan följa har sillen alltid gått till utanför våra stränder, även om tillgången varit
varierande år från år. Det sista årets misslyckade
fiske torde bero på sen ankomst av sillen. Då sillfisket räknas som landets tredje näringsgren är det
nödvändigt att detta utreds.
Sillen är en flyttfisk, som kommer från ishavet.
Den drivs till våra kuster av valfångsten, klubbslagningen och stormar. Förra året var ingen valfångst på grund av kriget och vintern kom tidigt.
Isen låg i vikar och vid stränderna. Folket från
Småland och andra delar av landet, som kommit
för att delta i förädlingsarbetet fanns på plats långt
före sillen och krävde sin lön. Andra år saknas förädlingsfolket, när sillen är på plats. Det vore önskvärt att man förde dagbok år från år, som visade
hur väder och vind och strömmarna påverkade tiden för sillen ankomst.

Brown
1800, nov-dec
ET LÄTT OCH HASTIGT SÄTT AT
FÖRWANDLA OGRÄS OCH ALLA SLAGS
VEGETABILIER TIL GÖDNINGS-ÄMNE
Jag och mina vänner har flera gånger använt denna
metod att snabbt få fram gödningsämne. Man lägger vegetabilier och ogräs till en fots tjocklek och
strör över släckt kalk. Då denna blandning legat
några timmar förvandlas vegetabilierna under
stark hetta, som slutar i eld, om man inte är uppmärksam. Efter 24 timmar har man en slags aska,
som är en förträfflig gödning.
1831

Berömliga gärningar

Berömliga gärningar
Retzius, Lorentz Christ.
1800, nov-dec
BERÖMLIG GERNING
Söndagen den 3 augusti for 3 båtar från Wålaberg
ut på Vänern för att på en ö slå ängen. En av båtarna kapsejsade i den starka stormen och endast
drängen Magnus Bengtsson, som befann sig på
stranden, kom dem till hjälp. Han lyckades ensam
rädda 5 personer, dock inte hans två syskon, som
omkom tillsammans med två andra. Den 20-åriga
drängen fick mottaga många bevis på uppskattning, men borde han inte få någon belöning av
Samfundet för sina insatser?
1832

Kungörelse

Kungörelser

För potatisplantering tjänliga redskap - Nr 1811
1800, maj-juni
ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I HALLAND.
Långvarig vinter gjorde att jordbruket blev försenat.
Trädgårdsväxter förstördes av nattfrost när de
späda skotten just kommit upp.

Metod att avleda vatten från sanka marker. En
damm byggs och avloppsdiken grävs. Vid stark
torka kan vattnet sänka vallen under vatten och
växterna överlever.
Ett mer utvecklat knivblad att rensa ogräs med
lämnas med beskrivning.
1816

1814

Odling

Väder

Potatisens förvarande i jordhögar
Anmärkningar angående väderleken under vintern
för april och maj 1800
Hammarsköld
1800, juli-aug
UTDRAG AF TWENNE BREF OM
Erfarenhet vid kärruppodling och
POTATERS FÖRWARANDE ÖFWER
vattens uppdämmande jämte ett red- WINTERN I JORDHÖGAR.
Tidigare har jag som de flesta förvarat potatis i kälskap kallat åkerhyvel
lare eller gropar. Då jag nu prövat att istället lägga
Hammarsköld
dem i kärrjord, har jag funnit, att det är ett bättre
1800, juli-aug
sätt. Jorden läggs ut 2 alnar brett och 20 alnar långt
ERFARENHET OM KÄRR-UPODLINGAR
och potatisen läggs på i olika lager. Sist fylls 3/4
OCH WATTENS UPDÄMMANDE PÅ ODLAD aln jord på och ryggas och tillplattas. Trots 27 graMARK, JEMTE UPGIFT AF ET REDSKAP,
ders kyla i vinter klarade sig potatisen utan att fryKALLADT ÅKERHYFWEL.
sa.
1815

Odling

Patriotiska Sällskapet

202

199

1800, mars-april
UPGIFT I ANLEDNING AF HR.SEIDELINS
UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT BYGGA
STAMP-HUS.
Retzius har nyligen översatt en broschyr om sättet
att bygga stamphus. Jag vill jämföra och tillägga
de erfarenheter jag har i detta ämne.
Följer en beskrivning av materialet och arbetssättet.

Om min torra förteckning vinner Kungl. Patriotiska Sällskapets bifall till ett rum i dessa handlingar, skall det smickra den lille samlaren.
En man med insikt och förmögenhet, som reste i
Österbotten, skulle kunna uträtta mycket. Tyvärr
hälsas forskaren ofta föraktligt. Den som inte har
göra, ska ta sig göra. Måtte inte mina barn sakna,
vad jag påkostat i resor och samlingar i deras fädernesland.

1807

1811

Odling

Redskap

Brev angående plantering av
Zeamajs

Uppgift om vid potatisplantering
tjänliga redskap

Burenskiöld, Fried. E
1800, mars-april
UTDRAG AF ET BREF TIL KONGLIGA.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE, ANGÅENDE PLANTERING AF
ZEA-MAYS.
Majsen sås i god kåljord och svartmylla. En trädgårdssäng läggs och där görs små gropar, som fylls
med gödsel och jord. I varje grop läggs ett eller två
frön. Då stjälk och blad vissnar och axen mognar
dras hela plantan upp och sätts i skydd för regn att
eftermogna. Axen binds ihop till klasar, som kan
bevaras i flera år. Detta sätt ger 1000:de kornet av
utsädet.
När jag gjort fler försök till att nyttja majs till
mat skall jag redovisa försöken.

Hammarskiöld, M
1800, maj-juni
UPGIFT AF NÅGRA WID POTATOSPLANTERING BEFUNDNE TJENLIGE
REDSKAP, MEDDELADE KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, GENOM
BREF TIL DES SECRETERARE, AF HERR
HOF-JÄGMÄSTAREN OCH RIDDAREN M
HAMMARSKIÖLD
Då potatisen är en utmärkt växt särskilt vid annan
missväxt, skall den odlingen utvidgas. För detta
behövs redskap.
Kuggkärran vid sättningen. Slopjärnet fyller
igen hålen som kuggkärran gjort. Potatisårdret eller det så kallade bröstårdret drar fårorna. Al och
kärrjord är lämpligaste jordmånen för potatis. Dessa redskap kan användas vid annan sättning av bönor, ärter och vete. Till ett halvt tunnland har
följande dagsverken åtgått: 2 till kuggkärran, 5 till
sättningen, 2 till slopen, 2 att bära fram potatisen, 3
för kupning med bröstårdret, 3 till andra kupningen, 93 till upptagningen, mest barn. Här bärgades
234 1/2 tunnor potatis.

1808

Kungörelser

Kungörelse

Patriotiska Sällskapet
1800, mars-april
KUNGÖRELSE
Tiden för de lerhusbyggnader, som skall premieras
i Enköping förlängs till oktober 1801. I övrigt gäl- 1812
ler vad som fastställts.
1809

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1800
1810

Orter

Förteckning på några kring Uleåborg samlade naturalier
Julin, Joh.
1800, maj-juni
FÖRTECKNING PÅ NÅGRA UTI
ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING
ULEÅBORG SAMLADE NATURALIER MED
ANMÄRKNINGAR F JOH. JULIN.
Örter. Djur och fåglar. Fiskar. Insekter. Mineraler.
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Arbetsmetod

Rön om trangrumsfördämningars
nytta eller skada
Ruthensparre, J L
1800, maj-juni
RÖN OM TRANGRUMS FÖRDÄMNINGARS
NYTTA ELLER SKADA.
Redogörelse för diskussionen om var trankokerierna bör anläggas med tanke på trangrumset. Nyttan med trangrumset är om man kan använda det
till gödsel. Skadan är om det kommer ut i fiskevatten.
1813

Orter

1800, nov-dec
KUNGÖRELSE
Prisämne: Författandet av en brukbar, kort och på
säker erfarenhet grundad undervisning för de tjänstehjon, som med ladugården och boskapen skötande hava närmaste befattning.
8 försök har inkommit. Inga förslag överensstämmer helt med Sällskapets intentioner men 4 av
dem som avvikit minst, nämligen 4,5,7 och 8, ombeds höra av sig till sekreteraren. Villkoret är att
Sällskapet lämnas frihet att göra ändringar och
sammandrag och använda materialet för sina ändamål.
1833

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1800, nov-dec
UTDELADE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För gårdsbyggnaders flyttning från bolstad, till
vinnande av bekvämlighet vid storskifte. För nybyggd mangård av sten. För idkesam plantering av
jordfrukter på en med möda och kostnader mest
egenhändigt verkställd uppodling av oländig mark
samt flere hundrade famnars stengärdning. Till
drängen Magnus Bengtsson för oförtruten tilltagsenhet i trots av egen livsfara vid frälsning av sex
personer ur sjönöd. För ansenlig uppodling och
stengärdning samt allmänt lovord för flit och berömlig vandel. För uppodling av åker och äng. För
lång och trogen tjänst. För att under torftiga villkor
uppfostrat 13 levande barn av 21 avlade. För
13-årig ömsint omsorg om ett olyckligt barn.
1834

Väder

Vädertabell observerad i Elfdals
härad och Råda socken i Värmland
Geijer, Carl Fredric
1800, nov-dec
VÄDERLEKEN OBSERVERAD I ELFDALS
HÄRAD OCH RÅDA SOCKEN I VÄRMLAND
VÄDEROBSERVATIONER VARJE MÅNAD
1794-1799.
1835

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1800
1836

Anteckning angående väderlek och
årsväxt i Halland

Anledning till kännedom om
engelska lanthushållning

Sefström, E

Anonym

Orter

1801, jan-febr
ANLEDNING TIL NÄRMARE KÄNNEDOM
OM ENGELSKA LANDTHUSHÅLLNINGEN,
HEMTAD UR DE NYASTE OCH TILLFÖRLITLIGASTE BERÄTTELSER DEROM.
I Södra Wiltshire används inte längre oxar som tidigare. Dock är det förmånligt med oxdrift, då de
trampa till fårbetet på lämpligt sätt.
Såningstiden är sen i området. Man sår ganska
tätt och vill gärna ha utsäde från andra trakter.
Veteskörden sker tidigt och införes ibland så
snart den är skuren. Detta förhindrar att det blir
ogräs i säden.
Korn och havre skördas med lie.
Arbetslönerna är låga i Wiltshire och ju längre
från städerna desto lägre blir de.
Höbärgningen hanteras dåligt.
Vid sädesskörden räcker inte det egna folket till
utan man måste leja arbetskraft.
Svedjandet anses vara arbetsbesparande på nya
områden, men skadligt på redan odlad mark.
Sädesladorna byggs av trä. Sten och tegel används till grund. För att inte råttor skall komma in
läggs en flint- eller kolstybbsbädd under byggnaden. Ett bättre sätt anses vara att bygga på pelare,
så att kattor och hundar kan komma åt. Som sten
och kalk är dyra, används ortens kritaktiga lera
blandad med halm till murar.
Arrendetiden är numera ofta 12 år. Detta passar
till omloppsbruket med 3 eller 4 skiften. Byggnaderna repareras på ägarens kostnad utom tak och
fönsterglas, som betalas av brukaren.
Åbon är skyldig att följa den stadga, som finns
uppsatt i städjan t.ex. antal får och att använda
gödseln på hemmanets mark.
Norra delen av Wilts lämpar sig bäst till boskapsskötsel och har en betydande osttillverkning.
Koslaget är känt under namn North-country
cows, men även det Dewonshirska finns.
Oxar och får födas till avsalu. Just ingen säd
brukas till detta utan de födas med ångkokt potatis
blandad med hackelse.
Åkerbruket drives i 6 skiften vilket inte anses
som det bästa, då tillräcklig gödsel saknas.
Till gödning används märgel. Boskapens spillning läggs i högar på åkern och spridas i juli och
augusti. Aska från såpsjuderier, kalk blandat med
mull används vid vissa orter med fördel.
Dikena är oftast täckta. Då tillgången på sten är
god läggs flata stenar i botten på diket. Stenar ställs
lodrätt efter väggarna och diket täcks med sten.
Ibland borras hål lodrätt i marken med 3 tums borr.
1837

Matberedning
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Beskrivning av åtskilliga sätt att
göra ost som i berömda utländska
orter
Anonym
1801, jan-febr
BESKRIFNING OM ÅTSKILLIGA SÄTT AT
GÖRA OST, BRUKELIGA PÅ WISSA
SÄRSKILDA DERFÖR BERÖMDA
UTLÄNDSKA ORTER.
Gloucesterosten bereds av spenvarm mjölk, som
löpnar lätt. Om man blandar morgon- och aftonmjölk är faran att man får sot och aska i blandningen, när den värms. Skulle man någon gång
använda äldre mjölk, bör man i ärlighetens namn
märka den.
Bönderna tror att möglet, som uppstår är skadligt och tvättar hela tiden bort det. Men möglet
mognar osten och orsakar ingen skada om man
vänder osten och eventuellt torkar den med en torr
flanellapp. Många föredrar mörk ost. Då blandar
man t.ex. ringblomma i mjölken.
Utan god löpe ingen bra ost. Man tar en fullkomligt färsk kalvmage och gör en blandning av
vatten, salt, blommor och blad av törnbusken, kanel, muskot, nejlika som får koka till 3/4 återstår.
Detta slås över kalvmagen, när det är spenvarmt
och får stå ett par dagar. Saften silas ifrån och kalvmagen läggs i en tättslutande glasburk. På detta vis
kan man bibehålla den god ett år.
Stiltonosten är den mest ansedda engelska osten
och kallas engelsk parmesan. Den är dyr. Den tillreds av morgonmjölk och aftongrädde, som vispas
med källvatten av något högre temperatur. Däri
blandas löpmassan och när ystningen skett sönderrör man ostklimparna till duväggs storlek. Lägges i
press ett par timmar.
Under tiden kokar man och skummar vasslan
och osten lägges i en halv timma. Lägges i formen
och pressas. Med linneremsor lindar man sidorna
av osten och den ställs på en hylla av ek (viktigt).
Denna ost är så fet att den efter ett år kan bredas
med kniv som smör. Skulle den torka gröper man
ett hål underifrån och fyller med sött vin. Man täpper igen hålet och det fylls ut av ostmassa. Ger god
smak.
I Schweiziska alperna är gräset aromrikt och
mjölken blir fet och gör den schweiziska osten
känd. Gryerska är den bästa. Berner- och Urserosten är andra kända märken.
Den franska Brieosten är omtyckt. Den packas i
korgar, som hängs på väggen för att torka. Efter ett
par dagar uppstår ett slags klibbigt mögel, som
noga avtorkas innan osten saltas. De måste förtäras
följande vinter. Om de torkar läggs de i kokt hö-
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och havrehalm. Om maskar inställer sig gnides osten med ättika.
Auverynerosten görs av massa som fått jäsa.
Den blir storpipig.
Bresserosten får ett mjöl på ytan, som skrapas
bort. Denna ans behövs i 7-8 månader.

8 premier skall tilldelas de gårdsägare i Enköping, som efter den stora eldsvådan, byggt det största och bästa lerhuset på sin tomt. Trakten är helt
skoglös. Huset skall ha klarat en vinter innan premien utbetalas.

1838

Anmärkningar angående väderleken
för december 1799 och januari 1800

1804
Byggnation

Nyttan av alunslam vid husbyggnader, medelst anstrykning som bevarar dem mot röta och eld
Seyerling, C Fr
1801, jan-febr
NYTTAN AF ALUN-SLAM WID HUSBYGGNADER, AT, MEDELST
ANSTRYKNING, BEWARA DEM MOT
RÖTA OCH ELD.
Slam kallas de kalk- och lerpartiklar, som vid
bränning i alunverk återstår som ett gulgrönt pulver. Om detta slam prepareras får man rödfärg.
Eftersom detta slam innehåller viktriol och alunsalter, som bevarar byggnader för röta och också i
det längsta emotstår eld, skulle man med ett enklare förfaringssätt vinna samma effekt som vid den
dyrare rödfärgningen.
1839

Byggnation

Försök att gulfärga trähus med mindre kostnad än Patriotiska Sällskapets beskrivning 1778
Anonym
1801, jan-febr
FÖRSÖK AT GULFÄRGA TRÄHUS MED
LINDRIGARE KOSTNAD, ÄN KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR
FEBRUARI 1778 FÖRESKRIFWER.
En fernissa kokas och blandas med gulockra. Det
ger en billig och vacker färg särskilt på lite håll.
1840

Kungörelser

Utsatt fråga till besvarande mot
belöning
Patriotiska Sällskapet
1801, jan-febr
UTSATT FRÅGA TIL BESWARANDE MOT
BELÖNING.
Frågan: Vilket är det förmånligaste sättet att i de
orter, där nu hälften av åkerjorden ligger i träde,
använda samma trädesjord eller en del därav, till
någon avkastning av jordfrukter och foderväxter;

1805

Väder

Ekonomi

Grunderna på vilka de i Berlin varande industriskolorna är inrättade

skall hälsa med en anständig bugning vilken vänligen skall besvaras. Dagen inleds med bön och
psalmsång i låg ton.
På alla sön- och helgdagar skall barnen delta i
gudstjänsten och noga höra predikan, så att de kan
redogöra för innehållet.
Uppsyningsmannen skall se till att lokalerna
städas och vädras med hjälp av de äldre barnen.
Läraren skall föra bok över elevens framsteg
och varje lördag redovisa hur barnen skött sig under veckan.
Undervisningen går ut på att barnen på kortaste
tid och med minsta kostnad skall få kunskaper nyttiga för tjänstehjon, lantmän och hantverkare.
Minnet skall övas med utanläsning av katekes
och psalmer.
Uppmärksamheten väckas.
Förståndet bibringas genom begrepp om de hanteringar och plikter som finns i den borgerliga
samlevnaden.
Kunskaper om fosterlandet och praktiska begrepp i åkerbruk och trädgårdsskötsel.
Barnen skall kunna läsa skrivet och tryckt.
Riktigt kunna sjunga en psalm.
Skriva tydligt efter ortografien.
Räkna nödtorftigt på papper och i huvudet.
Kunna skriva en räkning, ett kvitto och utanskriften på ett brev.
Alla barn övas i strumpstickning och att laga
sina kläder. Sedan får de olika uppgifter efter fallenhet.
Om barnen blir svårt sjuka eller skadade kan
kassan bestå med medel till vård.
Barnen skall ympas.
Ostyrighet straffas med förebråelser, indragning
av veckobyxfickpengar, eller indragning av fristunder.
Upprepas förseelserna kan barnet bli avhyst från
skolan.
Premier utdelas till dem som hjälper till med
städning och utmärker sig genom flit. Det kan vara
pengar eller kläder.
Föreståndarna bör ha uppsikt över hur barnen
behandlas i hemmen.
Följer en redogörelse för kassa och direktionens
arbetsuppgifter samt beskrivs examen.
Exempel ur veckoboken och boken över barnens uppförande.

Anonym
1800, mars-april
GRUNDER UPPÅ HWILKA DE I BERLIN
WARNADE INDUSTRIE-SKOLARNE ÄRO
INRÄTTADE.
Ändamålet med denna anstalt är att uppfostra fattiga barn mellan 7 och 14 år till goda och nyttiga
medborgare.
Föräldrar eller förmyndare har att iakttaga de föreskrifter, som direktionen anvisar.
1. Att kläda barnen.
2. Att hålla dem rena från ohyra.
3. Se till att de tvättas två gånger om dagen.
4. Att barnet varje dag infinner sig till undervisning såvida det inte är sjukt.
5. Att efterse, att arbetsämnen av lin, bomull eller väv inte fördärvas eller försnillas.
Skulle man ha anmärkningar mot skolan, skall
de meddelas föreståndaren mellan 4 ögon. Man får
inte tala med lärarna utan tillstånd.
Föräldrar får inte låta barnen sluta innan uppfostran är fullbordad. Skolan kan däremot återsända barn.
Till varje skola skall minst två rum hyras. Ett för
föreståndaren och ett för arbetet. Lokalerna skall
ligga i en sund trakt. I varje rum skall finnas öppningsbara fönster.
I varje skola antas 60-70 barn av båda könen.
Fördelningen bör vara lika mellan pojkar och
flickor.
Varje skola är uppdelad i två klasser. Medan den
ena sysselsätts i arbete undervisas den andra.
Uppsyningsmännen skall beflita sig om ett gott
föredöme. De skall förståndigt och kärleksfullt
umgås med alla barn utan folkets stickord. Har ett 1806
barn varit odygdigt skall föreståndaren bestämma Herr Seidelins
straffet.
När barnen kommer till skolan skall förestånda- stamphus
ren se om de är rena och ordentligt klädda. Barnen Wenström, J M

Byggnation

sätt att bygga
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sill. Skall råvarorna köpas i minut och även om
man inte räknar vedpriset för många timmars
kokeld slutar priset på 9 skilling svenska pengar.
Detta är dyrt för den fattiga. De i engelska tidningarna utgivna recepten har mera kött och spar på
den dyra säden och ärterna. Den långa kokningen
gör soppan mer närande och lättsmält.
1799

Odling

Anmärkningar rörande åkerns träda
Anonym
1800, jan-febr
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE ÅKERNS
TRÄDNING
Så fort människan började odla, insåg hon nödvändigheten av att jorden var lucker. Till sin hjälp
hade hon spaden. När folkbristen satte in och arbetet med spade blev för kostsamt, vidtog plogen.
Detta redskap kan dock ställa till olycka, om det
används vid fel väderlek.
Vi vill uppnå med körning att upplösa den
sammanpackade jorden så att växternas späda rötter kan framtränga i den. Vidare vill vi förstöra ogräs, mask och bottensyra. Författaren förespråkar
körning på hösten. Det är mycket lättare att reda
jorden till sådd på våren, om åkern är plöjd på hösten. Jorden får dock inte vara så lös och svampaktig att den inte stadgar växterna. Vid sådan
jordmån får man inte höstplöja.
Han beskriver utländska sätt att göda åkern.
Man har en cylinder som packas med jord, tagen
från diken och andra goda jordar. Dessa ställs tätt
på åkern och cylindrarna öppnas.
1800

Ekonomi

Några anmärkningar angående
fabrikshanteringen (forts)
Anonym
1800, jan-febr
NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE
FABRIKS-HANDTERINGEN
(FORTSÄTTNING)
Författaren besåg en fajansfabrik tillhörig fru Morley. Två sorters lera användes, som fottrampades
och svarvades till olika kärl. De brändes i ugn,
gjord av samma material, och glaserades i brunt.
Detta kram är dyrt.
Strumpvävnad i Nottingham sker av både silke,
bomull och redgarn. 5000 vävstolar är igång och
arbetskostnaden är 2000 pund varje vecka.
Chalonsfabrik i Halifax. En vävare väver 4
yards om dagen.
Linnetrådsfabrik i Birmingham. Linet kommer
från Ryssland, häcklas, spinnes på landet, 2 trådar
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tvinnas tillsammans, bykes i lut, blekes eller färgas, bultas och görs glänsande genom att man stryker med en käpp. Avsättning på Västindiska öarna
och i Nordamerika.
Knappnålsfabrik i Clowcester. Mässingstråden
drages i olika finheter, slipas och får huvuden påsatta. Nålarna kokades med blocktenn och sedan
en gång i vetekli.
Tapetfabrik i Wilton gör tapeter och mattor. 40
stolar var igång. Varpen är av linne och inslaget av
ull. Garnet köps färdigt.
1801

Växter

Berättelse om en vid Eksjö anlagd
plantage av medicinalväxter
Anonym
1800, jan-febr
BERÄTTELSE OM EN WID EKSJÖ ANLAGD
PLANTAGE AF MEDICINAL-WÄXTER, M M
På mindre än ett år har apotekare Rydell anlagt en
plantage med 23 kvarter. Han har flera hundra
fruktträd och alla slags fruktbärande buskar. Han
odlar också medicinalväxter för sitt apotek. I ett
särskit hus torkas och förvaras växterna.
1802

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1800, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För gårdsflyttning ur by, stenladugård, för hästslakt och köttets beredande till föda, för biodling,
för lång och trogen tjänst.
De önskade belöningar, som inte stämt med de
antagna grunderna, har lämnats därhän. Påminnes
om att kostnaden för beviljade belöningar skall inbetalas med det snaraste.
1803

Kungörelser

Kungörelser
Patriotiska Sällskapet
1800, jan-febr
KUNGÖRELSER
Vilka är de ekonomiska författningar, varav landet
och lantkulturen dragit den största nyttan, och vilka är för närvarande de största hindren, som kan
anses som menliga?
6 svar har inkommit, dock ofullständiga. Sällskapet har dock medgett nummer 6, 10 gulddukater och 4 och 5 medaljer i silver. För övrigt önskar
Sällskapet förlänga tiden för prisfrågan.

och vilka av dessa äro de tjänligaste att i varje sär- året om. Ges till boskapen. Mjölken får inte den
obehagliga smak, som rovor ger. Denna obehagliskild jordmån på trädesgärdet plantera eller så?
ga lukt och smak kan man dock undvika om man
Priset är 30 dukater.
lägger salpeter i mjölken. Rotkål odlas i mindre
1841
Väder skala, då roten är svår att rengöra från jord.
Såning av säd sker mest för hand. En del brukar
Anmärkningar angående väderleken
maskiner. Stöpning av säden sker i urin eller stark
för december 1800 och januari 1801 saltlake. Därefter torkas den med osläckt kalk. Det
ges nästan inget exempel på sot på säden efter den
1842
Orter behandlingen.
Anledning till närmare kännedom
Tussilago är ett vanligt ogräs, som kan bekämpas om man harvar på våren när de blomma. Det är
om engelska lanthushållningen,
viktigt att utrota ogräsfrö, då ett års frö ger sju års
hämtad ur de nyaste och tillförlitlirensning.
gaste berättelser därom
Åkerbruks- och körredskap är enkla och dubbla
Anonym
plogar med eller utan hjul, såningsmaskiner, drillplogar, vagnar och vältar, sädesharpor och kärror.
1801, mars-april
En del så stora att de dras av sex hästar. Framför
ANLEDNING TIL NÄRMARE KÄNNEDOM
OM ENGELSKA LANDTHUSHÅLLNINGEN, plogen används hästar hellre än oxar.
I Staffordshire finns inga lantbrukssällskap.
HEMTAD UR DE NYASTE OCH TILFÖRUppmuntringarna består av goda marknader, egen
LITLIGASTE BERÄTTELSER DEROM. OM
föda och inbördes tävlan.
LANTHUSHÅLLNINGEN I STAFFORDDet bästa hushållningsknepet från denna trakt,
SHIRE.
Grevskapet ligger i hjärtat av England och har är att de använder kalk som gödning.
250000 innevånare, åtminstone före kriget. Man
Matberedning
har på senare tid minskat hemmansklyvningen och 1843
istället lagt samman gårdar. Man sår röd- och Beskrivning om åtskilliga sätt att
vitväppling, renrepe, pimpernell på beständiga åk- göra ost brukliga på vissa särskilda
rar. Särskilt den senare har blivit lyckosam. Ängen
förbättras genom dikning, gödsling, bättre fröslag, därför berömda orter
ängsvattning, och genom att välja boskap, som Anonym
trampar minst.
1801, mars-april
Dikningen går till så, att man gräver ett huvud- BESKRIFNING OM ÅTSKILLIGA SÄTT AT
dike och därifrån utgår mindre fåror. Där läggs GÖRA OST BRUKLIGA PÅ WISSA SÄRljungris i botten och sedan täcks diket med jord. SKILDTA DERFÖR BERÖMDA
Ibland görs dessa täckta diken med slaget tegel, UTLÄNDSKA ORTER
men de är kostsammare.
Roqueforts fårost är den mest berömda. Den görs
Boskapen är oftast långhornig. Den föds väl. Får på får- eller getmjölk i en liten by med bara 30 husfinns av flera raser. I denna folkrika manufaktur- håll. Denna plats var känd för osttillverkning redan
provins går det åt mycket lamm- och fårkött. Tack- på Plinius tid. Orsaken är att byn Roquefort ligger
or köps på hösten, betäcks och lammen dias över vid en klippa, där man i en grotta förvarar osten.
sommaren. De slaktas och tackorna säljs sedan. De Där finns 26 olika källare med olika temperatur.
drabbas av sjukdomar, vattusot, skabb och kringsTackorna mjölkas två gånger om dagen under
juka.
hela sommaren. Löpet får man av dilammsmagar,
Svinen är ganska små och smalbenta med tunn som torkas och saltas något. Man tar en bit av masvål. De föds med överlevor från ladugården, pota- gen och lägger i en kaffekanna av lera med lite vattis, korn och ärter.
ten. Efter ett dygn är löpet klart att användas.
All jord är skiftad, vilket gör dess värde högre, Löpet blandas med mjölken i en förtent kanna och
trots all stängsel som går åt. Här kultiveras all slags får stå i två timmar. En kvinna kramar därefter
säd, grönsaker och rotfrukter. Någon cirkulation massan och med händerna i kors trycker hon ned
anses inte nödvändig. Beskrivning av jordmåner ystmassan mot botten, där den sammanfogar sig.
och hur de utnyttjas till olika växter.
Vasslan slås av. Massan skärs med träkniv i fyra
Bovete odlas mest för att plöjas ned som förbe- delar och varje del lägges i en form eller ett ostkar
redelse till vanligt vete. Lin och hampa odlas en- av ek. Den pressas, så att all vassla rinner ut. De
dast i smått. Potatis odlas allmänt till boskapsföda. vändes varje timma i 12 timmar. Läggs i linnekläKål sås både vår och höst för att finnas till hands de och får torka i ostkammaren, där de vänds och
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torkas ofta. Till och med brädan vänds. Efter 14
dagar flyttas de till källaren. Här saltas de och ligger på varandra i 14 dagar. Då är de täckta av ett
mögel, som skrapas bort. De sköts, skrapas och
vänds under två månader, då de är färdiga till salu.
Ungefär 10000 ostar produceras under året.
Montpelliers små fårostar görs efter det att lammen avvänjts. Mjölken slås i stenkrukor och löpe
görs av rådjurs-, kalv- eller getmagar. Magar av
galtar anses vara bäst. Magarna läggs i ättika eller
vin. Kardbenediktblommor kryddar mjölken. Så
snart mjölken löpnat läggs massan i små platta lerformar. Efter torkning och vändning läggs de på
halm att mogna. Den färska ostmassan äts med pomeransblommor och socker.
Ost från Sassenage i Dauphins görs av ko-, fåreller getmjölk. Den kokas upp, ställs att svalna och
skummas dagen efter. Silas och så mycket spenvarm mjölk tillsätts, som man tagit bort grädde.
Mjölken får löpna och ostmassan slås i ett kar. Detta kar vändes över ett likadant och så går osten från
kar till kar i tre dagar. De saltas och ställs på bräder
sedan på halm. De hålls rena från mögel.
Getostarna från Mont d’or är de mest berömda i
hela riket. Getmjölken får stå några timmar att
kallna innan löpet läggs i. När vasslan runnit av
läggs i form och skötes som vanligt. När osten är
torr fuktas den med gott vin. Löpet görs av svinmage och vin och ättika.
1844

Matberedning

Konsten att göra franskt bröd
Anonym
1801, mars-april
KONSTEN AT BAKA FRANSKT BRÖD
Levain bereds av vatten, bryggerijäst och vetemjöl. Ställs att jäsa i varmt rum tills den blivit vinsur. Denna surdeg kan förvaras i 14 dagar, om man
tillsätter litet salt. Denna surdeg blandas 7 timmar
före bakningen med vatten och vetemjöl.
Bröddegen blandas av blodvarmt vatten och
mjölk, bryggerijäst, mjöl och levain. Degen bakas
ut efter en kvarts timma till en lev eller vetesemla.
Lägges på ett med kli bestrött karduspapper att
jäsa. Ugnen eldas och sopas. Ju mindre bröd dess
lättare gräddning. Ugnen packas så tätt som möjligt och glöden makas framför järnluckan. När
brödet är gräddat skär man bort skorpan vare sig
den är brun eller inte.
Gammalt bröd läggs i vatten och steks på halster, så smakar det helt färskt.
1845

Odling

1846

Orter

Anteckning angående väderlek och
årsväxt i Halland
Sefström, E
1801, mars-april
ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK
OCH ÅRSWÄXT I HALLAND
Våren har varit mycket vacker. Krusbärsbusken
har utslagna blad och syrenen stora knoppar. Även
matrabarbern utvecklar blad. Vintern har varit fuktig och skadat utestående rotfrukter. Trots att förra
året inte kan sägas vara missväxtår, är priserna
ovanligt höga. Detta skrivet den 25 april.
1847

Orter

Brev om årsväxten i Halland

Öhrströmer, Fredr.
1801, mars-april
SÄTT AT UPLIFWA NYSATTA BÄR- OCH
ROSEN-BUSKAR, SAMT FRUKT-TRÄD
Buskar, som har svårt att rota sig efter planteringen, kan tas upp och sättas i en brunn några dagar.
Efter ny plantering brukar de repa sig. Fruktträd,
som inte kommer sig efter plantering, kan man
hjälpa genom att flera gånger om dagen fukta linnetrasor, som lindas runt stammen och de grövsta
grenarna.

Sefström, E
1799, nov-dec
BREF OM ÅRSWÄXTEN I HALLAND.
På grund av den stränga vintern och våta hösten
har årsväxten inte blivit stor. Trädgårdsväxter och
rotfrukter är små och mindre smakliga. Majsen har
inte mognat. Även träden har farit illa.
1795

Redskap

Beskrivning på ett hävtyg för stenars
och stubbars uppbrytning

1797

Matberedning

Om den Rumfordska soppan, en
närande spis för fattiga
Blom, Carl M
1800, jan-febr
OM DEN RUMFORDSKA SOPPAN, EN
NÄRANDE SPIS FÖR FATTIGE
I en tid då den Högste inte allenast inskränkt tillgången på föda för de utfattiga, utan dessutom hotar med missväxt på grund av väta, är det min
skyldighet som läkare, att ge recept på en närande
soppa. Greve Rumford har föreslagit den för arméer och hospital.
Man blandar korngryn, ärter, jordpäron, skivor
av torrt rågbröd, salt, ättika och vatten. Man kokar
korngrynen först, lägger i ärterna och efter 2 timmar jordpäronen. Sedan de övriga ingredienserna.

Burenskiöld, Fried.
1799, nov-dec
BREF I SAMMA ÄMNE, JEMTE
BESKRIFNING PÅ ET HÄFTYG TIL
STENARS OCH STUBBARS UPBRYTANDE. 1798
Matberedning
Årsväxten gav inte vad den lovade.
Då jag i Journalen för maj läste om en stenvåg vill Tillägg till föregående
jag här beskriva den hävstång jag använt. Ritning Rutström, C B
medföljer.
1800, jan-febr
TILLÄGGNING TIL FÖREGÅENDE ÄMNE
1796
Väder På flera ställen har greve Rumfords soppa prövats
Anmärkningar angående väderleken och den kostar 2 kopparmynt. Herr Hufeland vill
dock lägga till något animaliskt t.ex. rökt kött eller

för oktober och november 1799

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1801
1848

Arbetsmetod

Försök att draga färg ur svenska
växter
Westring, J P
1801, maj-juni
FÖRSÖK, AT DRAGA FÄRG UTUR
SWENSKA WÄXTER
Att ta vara på spillträ och sågspån till färgning,
borde vara lönsamt, så dyrt som trä är. Mahongnyspån ger med tillblandning av andra ämnen flera
färger. Många av våra växter ger färg till garn t.ex.
vattenlysing, som genom att blandas med andra
växter och ämnen ger många olika färger.
1849

Nyttiga påfund

Kort anledning till kännedom om
gödselns natur och medlen till dess
förökande
Anonym
1801, maj-juni
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1794

Sätt att uppliva nysatta bär och
rosenbuskar, samt fruktträd

Hävtyg för stubbars och stenars uppbrytning - Nr 1795
195

En myckenhet dagsverken åtgår till skall på rovdjur, men resultatet är ofta dåligt. Kanske 1-2 vargar blir fångade, när 100 personer går skall.
Ett säkrare sätt är att uppleta djurens kulor och
döda ungarna. Detta kan ske genom att man röker
ut dem eller förstör kulan. Även honan kommer
man åt om man hänger upp en unge i ett träd. Honan kommer då på ungens skrik.
Man kan också hitta de nya kulorna genom att
vara i skogen och höra vargarnas parningsrop.
Detta förfaringssätt skulle betalas genom att
varje gårdsägare lade till en summa och man anställde kronojägare för uppgiften.
1789

Djur

Anmärkningar till föregående
förslag
Anonym
1799, nov-dec
ANMÄRKNINGAR WID FÖREGÅENDE
FÖRSLAG TIL ROFDJURS
FÖRMINSKANDE.
Artikelförfattaren anser att det är stor skillnad på
sommar och vinterskall. Vinterskallen ger ofta bra
resultat. Han menar att Lundbergs idé att ta djuren
i kulan är omöjlig, då kulorna är stora och har
många utgångar. Däremot håller han med om att
belöning för ett taget djur kan göra allmogen intresserad av jakten.
Baron Rålamb på Fånö i Enköpingstrakten miste i juli månad 1798 omkring 90 djur. Vid skallet
med 600-700 personer lyckades man inte få en
enda varg, utan de simmade till Södermanland.
Även om man anställde kronoskogvaktare skulle en stor del allmoge behövas vid jakterna enligt
Lundbergs modell.
Belöning bör utbetalas till den, som håller varggård, rävgropar, rävsaxar och skytteri för glugg.
1790

Husdjur

Ytterligare underrättelser angående
kreaturens framfödande med granris
Wallensteen, J P
1799, nov-dec
YTTERLIGARE UNDERRÄTTELSE OM
KREATURENS FRAMFÖDANDE MED
GRANRIS.
Wallensteen beskriver än en gång på allmänhetens
begäran hur han missväxtåren 1799 lyckades överleva 87 kreatur genom att låta dem gå i skogen hela
vintern och livnära sig på granris.
Han menar att den som har sockerskorpor och
kryddlimpa inte gärna äter hårt spisbröd eller den
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som kan bo inomhus inte i stället väljer skogen,
men när inget val ges får man finna sig.
Herm. G. Mächel och flera andra intygar att korna mått bra och mjölkat mer än någonsin under
denna vinter.
1791

Nyttiga påfund

En ny slags valksåpa
Anonym
1799, nov-dec
CHAPTALS SAVON DE LAINE, ELLER EN
NY SLAGS WALK-SÅPA.
Man tillagar en stark lut av soda och pottaska. Däri
kokas ylletrasor tills de upplösas. Denna såpa är
lämplig för klädesfabrikörer och valkare. Kan användas även till silke och linnetvättning.
1792

Matberedning

Sätt att bringa potatis till mjöl genom
blötning
Lasteyrie (övers)
1799, nov-dec
SÄTT AT BRINGA POTATER TIL MJÖL
GENOM BLÖTNING, UPGIFWET AF HR.
LASTERIE, FRANSK MEDBORGARE.
Potatisen tvättas och skivas. Den läggs i vatten i
upp till 14 dagar. Sedan torkas skivorna och blir då
så spröda att de lätt kan stötas eller malas. Även
frusen potatis kan användas. Detta är ett bra sätt att
ta vara på överflöd av potatis, då mjölet kan förvaras i flera år.
C.B. Rutström beskriver ett antal potatiskvarnar, men anser att Lasteyries metod är den bästa.
1793

Matberedning

Sätt att göra ett nyttigt och varaktigt
bröd av potatis att nyttjas på sjöresor
Bouillon (övers)
1799, sept-okt
SÄTT AT GÖRA ET NYTTIGT, WARAGTIGT
OCH FÖGA KOSTSAMT BRÖD AF
POTATER, TIENLIGT I SYNNERHET AT
NYTTJA PÅ SJÖRESOR: UR ET PAPPER
UPLÄST I FRANSKA SOCITETEN FÖR
ÅKERBRUKETS BEFORDRAN AF MARQV.
DE BOUILLON.
Potatis innehåller två substanser, stärkelse och parenchymatisk materia. Sättet att skilja dem är enkelt. Riven potatis i ett såll ställs under vatten. Då
sjunker stärkelsen till botten och man sköljer med
vatten tills mjölet är vitt. Av parenchymankan bakas bröd, som håller i flera år. Angrips inte av råttor.

KORRT ANLEDNING TIL KÄNNEDOM OM
GÖDSELS NATUR OCH MEDLEN TIL DESS
FÖRÖKANDE
Lantbrukets drift, styrka och framgång beror på
gödning av jorden. Vissa ämnen gör jorden lös och
lättare att växa i. Andra kräver jäsning för att göra
nytta. Denna jäsning måste påskyndas med olika
metoder.
Lerans nytta är att behålla vatten i jorden. Blir
det för vått skadas dock rötterna och i stark torka
blir jorden hård. Detta upphävs med sand. Kalken
löser jorden och värmer den och torkar ut skadlig
syra. Den påskyndar olika ämnens omvandling till
mylla. All spillning och urin efter djur och människor skall tas om hand för att göra åkern fet. I en
låda på medar vid huset samlas allt avfall och körs
till gödselhögen. Sillgrums efter trankokerier är
ypperlig gödning. Vidare skall samlas torv, kärrjord, tuvor, mossa, löv, ris, halm, spånor, ogräs,
garvarbark, skävor efter lin och hampa samt aska.
All gödsel och avfall skall vara täckt, då den inte
tål sol eller vatten. Rännor från boskapsbåsen samlar och leder urinen till gödselhögen. Allt spillvatten skall tagas tillvara och ösas tillbaka över
dynghögen.

och satt i landet. Då har fjärilarna lagt sina ägg där.
Kvistarna brändes. Inget ogräs får finnas på kållandet och alla plantor med mask plockas bort.
Sköter man kållandet väl minskas kålmaskarna år
från år. Intyg från prosten Herlenius att ingen skada uppkommit på 23 års tid.
1851

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1801
1852

Nyttiga påfund

Anledning till kännedom om gödselns natur och medel till dess
förökande

Anonym
1801, juli-aug
KORRT ANLEDNING TIL KÄNNEDOM OM
GÖDSELS NATUR OCH MEDLEN TIL DESS
FÖRÖKANDE.
forts. från förra häftet.
För mer än 50 år sedan kungjorde Vetenskapsakademien ett ganska gott sätt att föröka gödsel. Anvisningen lyder:
Ett hus byggs på stolpar. Väggarna görs av
1850
Nyttiga påfund
gärdsel eller vrakbrädor och tätas med ris. Taket
Besvarad prisfråga om kålmaskens
täcks så att det inte kan regna in. På golvet läggs
förekommande och utrotande
avfall från trädgård och hushåll blandat med tång,
Holm, Magnus
aska, hackat ris, märgel, myrjord och vad man kan
finna.
1801, maj-juni
Vid middagstid och på aftonen införs kreaturen
BESWARAD PRIS-FRÅGA OM KÅLoch vallpigan skall sova i en bod strax intill. Efter
MASKARS FÖREKOMMANDE OCH
8-10 dagar körs allt ut och läggs i en täckt hög och
UTROTANDE
Frågan: Vilka är de sätt och medel, grundade på så börjar man om igen. Efter ett år har man utmärkt
säkra rön och flera års erfarenhet, att fördriva, fö- gödsel, som körs ned på åkern direkt.
rekomma och utrota maskar på kål? Tre svar har
Orter
inkommit, inga fullständiga. Dock fann Sällskapet 1853
att trädgårdsmästare Holm i Hammar, Värm- land, Underrättelse ur Väddö sockens föhade mycken kunskap och erfarenhet i ämnet. Han
delse-, död- och vigselböcker från
fick den mindre medaljen i silver. Bergsrådet Gus1719-1800
taf von Engeström fick den större medaljen.
Trädgårdsmästare Holm har bänkarna färdiga Öhrströmer, Fr.
att sås den 30 mars. Bänkarna bereds med strö- 1801, juli-aug
halm, sopor av granris, obrunnen hästgödsel och UNDERRÄTTELSER HÖRANDE TIL
därpå matjord. Bänkarna täcks med halmmattor. TABELL-WERKET, MED UTDRAG UTUR
Plantorna sätts före 25 maj och bör vara så grova WÄDDÖ SOCKENS KYRKO-BOK PÅ
att loppmasken inte rår på dem. Fjärilarna som sät- FÖDDE, DÖDE OCH WIGDE IFRÅN OCH
ter sina ägg under bladen, väljer de svaga och MED ÅR 1719 TIL OCH MED ÅR 1800,
odugliga plantorna.
JÄMTE NÅGRE TIL UPLYSNING
Om maskarna ändå visar sig i överflöd, har jag TJENANDE ANMÄRKNINGAR.
strött havre här och där på marken och vant spar- Väddö i Roslagen, Stockholms län. Redogörelse
varna att äta. De tar också tusende maskar. När råt- för mantal både krono och frälse. Boställe för förtorna någon gång ätit upp plantorna i bänkarna och samlingens ordentliga lärare och trumpetaren vid
jag måste så om, har jag tagit alkvistar med lök på Roslagens kompani och Livregementet till häst.

207

Innevånarantal år 1800 var 2025 personer. Kronan äger nu Ortala järnbruk tidigare känt under
namn av Ortala grevskap, då det varit den grevliga
familjen Torstensson förlänt.
Grisslehamns Kungl. Postkontor är överfartsort
för post till Åland och Finland.
Folket föder sig på lite jordbruk, fiske, frakter,
ved och kolförsäljning samt stenhuggeri. På senare
tid har man förbättrat jordbruket, eftersom skogen
är i det närmaste nedtagen.
Olyckor och olägenheter är den svåra pesten,
som drabbade trakten 1709 och ryssarnas härjningar 1718 och 1719. Postfrakten tar mycket tid
och kraft från åkerbruket.
Några fornminnen utom en del runstenar och ättehögar finns inte.
Ett rusthåll ägt av extra ordinarie lantmätare W.
Lindman håller 36 karlar vid Norra Roslags-Båtsmans kompaniets andra del.
Folket är tarvligt, hjälpsamt och något högmodigt.
Då ryssarna brände prästgården den 16 juli 1719
finns inga uppgifter från tiden före. Här föl- jer utdrag ur kyrkoboken på födda, vigda och döda från
1719 till 1800.
Anmärkningar:
1726 dog två personer över 100 år gamla.
1756,1757 mässling, och koppor
1776 var året ovanligt gott.
1770 koppor var allmänna.
1781 svag skörd.
1783 total missväxt.
1784 rik skörd.
1786 och 1789 missväxt på vårsädet.
1791 förliste en postbåt med 7 man.
1792 kikhosta.
1797 god skörd.
1798 missväxt på vårsädet.
1761 led en dräng dödsstraff och 1799 dog två
personer i Smedjegårdshäktet i Stockholm.
Rätteligen utdraget betygar Fr. Öhrströmer, kyrkoherde.

1855

Orter

Brev om årsväxten och väderleken
Sefström, E
1801, juli-aug
BREF OM WÄDERLEKEN OCH
ÅRS-WÄXTEN M.M. I HALLAND.
1856

Berömliga gärningar

Berömlig gärning
Kylberg, Laur.
1801, juli-aug
BERÖMLIGA GÄRNINGAR.
För att med fara för eget liv räddat tre personer,
som förlist under en svår storm på Vänern.
1857

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1801, juli-aug
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
För stenbyggnad och fruktplantering bl.a.
1858

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1801
1859

Nyttiga påfund

Svar på fråga: Säkraste sättet att
fördriva maskar på kål

Engeström, Gustaf von
1801, sept-okt
SWAR UPPÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRIS-FRÅGA: HWILKA ÄRO
DE BÄSTA MEDEL OCH SÄTT, GRUNDADE
PÅ SÄKRA RÖN OCH FLERA ÅRS
ERFARENHET, AT FÖRDRIFWA,
FÖREKOMMA OCH UTROTA MASKAR PÅ
KÅL? AF GUSTAF VON ENGESTRÖM,
BERGS-RÅD.
Vitkål och rotkål odlas nu över hela riket. Knappt
1854
Böcker något backstuguhjon är utan. De flesta köper plantor från någon trädgårdsmästare och vattnar och
Förteckning över Kungl. Patriotiska rensar ogräs i tid och otid. Maskarna förstör skörden.
Sällskapets boksamling
Fyra insekter skadar kålen: jordloppor, rotmasPatriotiska Sällskapet
kar, sniglar, som av allmogen kallas daggmaskar
1801, juli-aug
och kålmasken.
FÖRTECKNING ÖFWER KONGL.
Jordloppan angriper de späda plantorna. Då man
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
inte kan förstöra dessa viga och små djur återstår
BOKSAMLING. (FORTSÄTTNING).
Förteckning över sällskapets böcker från 127 till att avhålla dem från plantorna. Man kan strö aska
av olika slag men detta sköljs av regnet och så får
346.
man börja om igen. Jordloppor tål inte väta. Man
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Sedan breddes klövern ut i tjock sträng och jäsningen kändes med en stark honungsdoft. Den torkade snabbt och korna åt gärna. Mjölken ökade
och smöret blev gult som sommarsmör. Med detta
torkningssätt undviker man att höet bränner samman i ladan.
Arbetsinsatsen är mindre, men man är beroende
av vackert väder. En torklada skulle underlätta metoden.
1782

Matberedning

Anvisning att göra ren honung, att
användas som socker till mat och
dryck

solen och blåsten verkade hastigt på de öppna oxspåren. Rågen skadades inte.
1785

Arbetsmetod

En god och varaktig blandning till
anstrykning av träväggar
Anonym
1799, sept-okt
EN GOD OCH WARAKTIG BLANDNING TIL
ANSTRYKNING AF TRÄWÄGGAR.
Tjära, ockra och andra blandningar är inte tillräckligt skyddande mot regn och sol.
En blandning av osläkt kalk, träolja och fin sand
siktas och blandas med linolja. Strykes två gånger.

Anonym
1786
Väder
1799, sept-okt
ANWISNING AT FÅ REN HONING, AT DEN Anmärkningar angående väderleken
KAN BRUKAS LIKSOM SOCKER TIL MAT
för augusti och september 1799
OCH DRYCK.
Honung och vatten kokas med träkol och silas i en 1787
Nyttiga påfund
linnepåse. Upprepas tre gånger. Används istället
Tankar om sockenmagasiner
för socker till te och punch.
Anonym
Svartbrun sirup kan renas på samma sätt.
1799, nov-dec
1783
Nyttiga påfund TANKAR OM SOCKNE-MAGAZINER.
En god varaktig anstrykning av lag- Det är nu 40 år sedan de första sockenmagasinen
inrättades. Avsikten är att sockenborna med
da tegel som hindrar väta att tränga sammanskott under år av god skörd samlar spannin under flera år
mål, som sedan kan lånas då tillgången är sämre.
Anonym
Räntan är vanligast en åttondels tunna på en hel
tunna, som blivit uttagen ur magasinet.
1799, sept-okt
På det sättet har magasinsförrådet ökat och utEN GOD, WARAKTIG OCH ICKE KOSTgör ett ej ringa belopp i var socken som ingått i förBAR ANSTRYKNING PÅ DE LAGDE SOM
fattningen.
OLAGDE TAKTEGEL, HWARIGENOM
Det förtjänar att undersökas om detta är den bäsWÄTAS INTRÄNGANDE I OCH EMELLAN
ta metoden.
DEM UNDER FLERE ÅR FÖREKOMMES.
Om den som lånar under våren till utsäde drabEn fernissa kokas av linolja och silvervitt med lite
mönja. Där inblandas tegelmjöl. Tegelstycken bas av missväxt måste ett nytt lån tagas.
Den idoga kan inte sälja säd så länge det finns
krossas och siktas i hårsikt och rives med vatten.
Blandningen penslas på och denna billiga fernissa något att låna i magasinet. Han måste då föra säden
till staden på hösten, när tjänstefolkets löner skall
skyddar teglet mot väta.
betalas. Flera erbjuder då säd och priset sjunker.
1784
Arbetsmetod Detta uppmuntrar ingen att förbättra sitt jordbruk.
Sockenmagasinen kunna mycket bidraga om man
Försök att befria sädesåkrar från
inrättar rörelsen som inköp och försäljning istället
snödrivor
för lån.
Hammarsköld, M
1788
Djur
1799, sept-okt
FÖRSÖK AT BEFRIA SÄDES-ÅKRAR FRÅN Förslag till rovdjurs förminskande
SNÖDRIFWOR.
Lundberg, Fred.
1774 försökte jag befria sädesåkrarna från den 1799, nov-dec
myckna snön. Drivor med aska, sand och kolstybb FÖRSLAG TIL ROFDJURS
gav inget resultat. Jag lät ett par oxspann köra och FÖRMINSKANDE.
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Man brygger här dricka med hjälp av kvassia istället för humle. Drickat används vid sjukhusen. Denna metod är billigare än den gamla med humle.
Bark, som blivit över efter garvning, nyttjas här
till bränsle. Den har mindre angenäm lukt än torv
men kostar bara hälften så mycket som ved. Man
gör runda kakor, som torkas.
1922

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1803
1923

Odling

Åkerbruksberättelse
Darelli, Isac af
1803, juli-aug
ÅKERBRUKS-BERÄTTELSE
Jag lät hugga all barrskogen öster om gården och
fann vid jordborrning att marken bestod av mycket märgel. Min avsikt var att förbättra den så kallade oxhagen, vilket lyckades över all förväntan.
Stubbarna användes till att bränna stenar så att de
med hjälp av spett och knöster kunna delas i hanterliga delar. Efter dikning och plöjning såddes
havre, som blev kort och gav litet. Nästa år såddes
havre, klöver och rovfrö. Havren växte hög, gav
god skörd men kvävde nästan klövern. Mitt arbete
har betalt sig efter tredje sådden. Man får inte vanvårda den gamla åkern på bekostnad av nyodling.
Marken under Wängsjöberg och hela Gottröra
socken består några alnar ner av märgel. Korna har
märkligt nog lärt sig att undvika dikena, därifrån
de inte skulle kunna ta sig upp.

den. Efter tre års god skörd har jag med årder kört
sandåkern. Det är dock nyttigt att byta utsäde. Det
är viktigt att dika runt sandjorden, då där finns
mycket syra.
1925

Bergius, Sven
1803, juli-aug
BESKRIFNING ÖFWER EN UPODLING
Jag köpte båtsmansstället Stora Höggeröd i Bohus
län. Det var i dåligt skick. Efter nio år har sädesavkastningen ökat som 21 till 5 och ladugården fördubblats. Inägorna omgärdades med en 1 3/4 aln
tjock stenmur. Detta har kostat så mycket att jag
ännu inte hunnit till mer än 4% vinst på omkostningssumman. Jag råder ingen obemedlad att ge
sig i kast med ett dylikt företag, även om det är nationellt nyttigt. En jordbrukare kan väl aldrig nå så
hög vinst som en handlande och aldrig betala så
hög ränta.
Jag vill lämna Kungl. Patriotiska Sällskapet
denna beskrivning som motbevis för den allmänna
meningen att uppodlandet av jord genom rothuggning och stenbrytning sällan eller aldrig lönar sig
för odlaren. Han ger noggrann beskrivning av sitt
uppodlande i Bohus län. 8 dalkarlar högg skogen,
4 fattiga barn njöt underhåll i flera månader mot att
de planterade potatis, rensade och plockade småsten.
Han anser att han lyckats med sitt verk, dock önskar han ingen belöning men vill gärna korrespondera med andra odlare.
1926

1924

Odling

Anmärkningar om plöjning av gräsvall, i synnerhet på sandjord

Odling

Beskrivning över en uppodling

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

Patriotiska Sällskapet
1803, juli-aug
Öhrströmer, Fredr.
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR
För utflyttad gård till nytta för ägodelning, uppod1803, juli-aug
lingar, stenbyggnad, trädplantering, lång och troANMÄRKNINGAR OM PLÖJNING AF
GRÄSWALL, I SYNNERHET PÅ SANDJORD gen tjänst. Hustru Ulrica Nord som i 32 år vårdat
Jag har funnit att de bästa plogarna till ängsvall är sjuka vid Flottans sjukhus i Göteborg, har fått dubde hälsingska och gästrikska. En körare med lust bel halskedja av silver.
och håg för arbetet lär sig snart tekniken. Jag var
den förste i socknen att använda plog. Det mottogs
med mycken fördom av mina grannar. De har nu
övergått till plogen, sedan de sett nyttan av den.
Träd och buskar skall avröjas, då de annars hindrar plöjningen. En karl har gått efter plogen och
undanröjt grenar och stenar. Därefter har jag vältat
och harvat. Består ploglandet av sand behövs gödsel, annars klarar landet första skörden utan mutor.
Den nedplöjda grästorven ruttnar sakta i sandjor-
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kan spruta dem och hålla dem våta, men denna metod passar bara i en stor odling med mycket betjäning.
En fransman sprutar med en stark lut av sot, vinättika och terpentin. Detta blir dyrbart. Att skjuta
av ett par pistolskott utefter plantorna har också
prövats.
Det bästa sättet torde vara att plantera rädisplantor bland kålen. Jordlopporna gillar rädisbladen
mer än kålen. Ännu bättre är att så kålen så tidigt,
att den hinner bli stor innan jordlopporna anländer.
Stjälkmasken är en liten vit mask, som finns
inne i stjälken. Om man besiktigar varje planta och
sorterar bort de plantor, som är angripna, har man
inget besvär av den masken.
Tre sätt att bli av med sniglar eller daggmaskar
lämnas av en fransman. Att ha många grodor i
trädgården eller små ankungar, som gärna äter
sniglarna. Det bästa sättet är att lägga ut brädstumpar eller flata stenar i landet. Under soltimmarna
söker sniglarna skydd och kan lätt plockas bort,
när man vänder på brädorna.
Den egentliga kålmasken är larven till en vit fjäril. När honfjärilen råkar en hanfjäril lägger hon
sig ned på marken eller i en buske och vänder stjärten upp. Hanen sänker sig under sakta rörelser med
vingarna och närmar sin stjärt till hennes, varefter
de flyga åt var sitt håll. Honan lägger sedan äggen
på lämpliga växter oftast kål genom att trycka ut
ett ägg på undersidan av bladet. När äggstocken är
tom flyger hon bort. Dessa fjärilar är avelsamma
och kan lägga ägg 3-4 gånger om sommaren. Larverna livnär sig sedan på kålbladen och gör stor
skada.
De har en naturlig fiende, som jag dock inte kan
namnge. En fågel som påminner om en gök men
med en vit fläck i nacken. En gammal jägare säger
det är en slags nattskreva.
En annan fiende är en fluga, som lägger sina ägg
i kålmaskens larver. Många larver kryper inomhus
genom skorstenar in i boningsrum, där de förpuppar sig. De blir bortsopade av människan, som älskar snygghet. De larver, som inte hinner till hus
blir ofta fåglarnas rov, då de under vintern tar vad
de hittar.
Ett sätt människan kan fördärva kålmasken med
lär vara att lägga kräftor i kållanden. Men den
stank, som uppstår kan inte vara hälsosam för växten, då man vet att växterna tar mycket föda ur luften. Att lägga malört runt plantorna ger ingen
effekt, vilket en del påstår. Inte heller fläder har någon effekt. Kålmasken skyr inte heller hampa. Att
lägga flogrönn, en rönn som såtts med frö i en
bergskreva, i landet har inte heller hjälpt. Att bränna krutrök över plantorna ger inget.

Om man skulle kunna fördriva masken från sin
egen täppa, skulle grannen få så många fler. Detta
är inte patriotiskt i synnerhet, som det finns säkrare
metoder. Det enda är att med en flugsmälla döda
alla fjärilar man kommer åt och plocka bort så
många larver man hinner. Att utdöda ett helt släkte
strider säkerligen mot själva naturen och vore förmätet att inbilla sig.
1860

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1801
1861

Arbetsmetod

Förbättrad tackjärnsblåsning
Rappe, W
1801, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
FÖRBÄTTRAD TACKJÄRNSBLÅSNING.
BRAÅS, D. 10 SEPT. 1801.
Utan att ha provat har jag gissat, att blåsning går
sämre i tjockt väder. Bästa resultatet blir på vintern
när luften är klar och barometern hög. Trycket i
bälgen ger olika resultat med tanke på järnets lättsmideshet. Även ekonomiskt har det betydelse
t.ex. mindre kolåtgång.
Vidholms robinett borde kompletteras med förändringar i tättmynningen och ge bättre resultat.
Ordentliga experiment borde göras av en god fysik-kemisk mekanikus.
1862

Arbetsmetod

Allmänna regler vid inrättning av
tröskverk med cylinder
Anonym
1801, nov-dec
ALLMÄNNA REGLOR WID INRÄTTNING
AF TRÖSKWERK MED CYLINDER.
Ett tröskverk är inte fullkomligt, om det inte uttröskar högsta möjliga kvantitet säd. Bättre eller
sämre tröskning skall inte ankomma på tröskfolkets välbehag.
En lång och övad karl hinner framlägga varje
tillmatning på 2 sekunder och på samma tid bör
tröskverket dra till sig och tröska det framlagda.
Sedan följer en rad uträkningar i tid och antal
slag, som tröskvalsen skall göra.
Det lönar sig inte att forcera dragdjuren, då en
oxe orkar längre en stor tyngd i långsam takt, än en
lättare tyngd, som drages fortare.
Beskrivning av hur hjulens storlek påverkar
tröskningen.
Om valsarnas rörelse tages genom drivskivor
skall inte snören användas. Det fordras remmar.
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Verket skall vara noggrant uppsatt och det ena pas- Jämförelse mellan fördelen av hässa noga i det andra så att inget händer.
Kreaturen bör inte ensamma draga igång verket tar eller oxars nyttjande vid åkerbruutan tröskhjulet skall först sättas igång av en vev. ket
Anonym
Spar inte på smörjning.
Ett dylikt verk finns hos Robsam i Grebylund 1801, nov-dec
vid Ensta gästgivaregård.
JÄMNFÖRELSE MELLAN FÖRDELEN AV
HÄSTARS ELLER OXARS NYTTJANDE VID
1863
Arbetsmetod ÅKERBRUKET.
Om hampas rötning efter nyare och Den viktigaste förbättringen i England i avseende
på åkerbruket, är, enligt Lord Kaimes att man anriktigare grundsatser
vänder oxar istället för hästar.
Anonym
Oxen synes vara gjord att arbeta i jorden. Den är
1801, nov-dec
stark och långsam och tålmodig. Då han arbetar
OM HAMPAS RÖTNING EFTER NYARE
lugnt och sakta bryter han sällan sönder något redOCH RIGTIGARE GRUNDSATSER.
skap, vilket ofta hästen gör.
Genom försök har framkommit att fibrerna i hamHästen är kanske lika stark, men för högbent
pan innehåller harts och gummi. Vid rötning i vat- och ivrig. Den blir lätt otålig, därefter envis och iten löses gummit men inte hartset. Den ger den stadig.
otäcka lukten, som garvarna klagar över. Om man
Oxen nöjer sig med sämre föda och en karl kan
använder lut av aska eller pottaska och soda löses sköta 10 oxar, men sällan 4 hästar.
både gummit och hartsen.
Hästen är mycket dyrare i inköp och råkar oftare
I en ren grop, som kläds med lera lägges halm i ut för sjukdomar och skador. Hästens gödsel bränbotten. Därefter hampan med alkaliskt vatten. Röt- ner sönder medan oxens göder. Som gammal kan
ningen pågår i 4 dygn. Det bästa sättet är att i 2 da- oxen gödas och säljas till slakt med god förtjänst.
gar låta det ligga i alkaliskt vatten och sedan rötas i
rinnande vatten i en å eller sjö. Den elaka lukten är 1866
Väder
inte farlig för fisken, som allmogen gärna tror, utan
Utdrag
ur
ett
brev
om
årsväxten
och
hampan är en utmärkt föda för fiskarna.
väderleken i Roslagen
Den alkaliska rötningens fördelar:
Öhrströmer, Fredr.
Hampan blir vitare.
Arbetarna plågas inte av lukten.
1801, nov-dec
Häcklingen och vävningen går lättare.
UTDRAG AF ET BREF OM ÅRSWÄXTEN
Mindre avfall.
OCH WÄDERLEKEN I ROSLAGEN.
Blekningen går fortare och blir mindre kostsam. Svår torka i höstas gjorde att rågen på hård jord
blev klen. En fin vår hjälpte upp litet. Höga spann1864
Nyttiga påfund målspriser. Då brännvinsbränningen åter är fri
Sätt att inrätta halm och rörtak så att ökas priserna ytterligare.
Höskörden blev ganska god.
de blir varaktigare och mindre
Såsom 1797 kom en flock trollsländor.
utsatta för eld
Stark blåst och kyliga nätter har varit menligt för
Anonym
trädgårdsväxterna.
1801, nov-dec
Väder
SÄTT ATT INRÄTTA HALM OCH RÖRTAK, 1867
SÅ ATT DE BLIFWA WARAGTIGE OCH
Anmärkningar angående väderleken
MINDRE UTSATTA FÖR ELDSWÅDA.
Torkad lera blandas med saltvatten och trycks ned för oktober och november 1801
i halmen på taket. Det behövs bara en tredjedel
Arbetsmetod
halm mot annars och detta tak motstår storm och 1868
varar minst i fyra år. Det är inte så eldfängt som Utdrag ur brev rörande förbättrad
andra tak. När det tas bort ger det utmärkt gödsel, tackjärnsblåsning
då salt bidrar mycket till jordens fruktbarhet.
Eneström, Norberg
1865
Husdjur 1802, jan-febr
UTDRAG AF BREF RÖRANDE
FÖRBÄTTRAD TACKJERNS-BLÅSNING

210

Många lerhus både höga och stora finns redan i
vårt land. Det är mycket som talar för dem. Vad är
orsaken till vissas betänkligheter emot dem? Kanske nyheten, ovanan, fördomen eller dyrheten. Det
sista skall jag försöka utreda efter min erfarenhet.
Beskrivning av ett lerhus och dess kostnad med
flera kalkyler beroende på olika förhållanden. Sedan följer beskrivning av byggnadsmetoden.
1919

Arbetsmetod

Tvenne försökta taktäckningssätt

att välja gott överstrykningsmaterial för att få taket
tätt.
1920

Redskap

Anmärkningar om bogträselar för
hästar
Groothe, J
1803, maj-juni
ANMÄRKNINGAR OM BOGTRÄDS-SELAR
FÖR HÄSTAR
Man har nu börjat använda lättare åkdon än förr.
Trots det beror det helt på selen, hur tungt en häst
orkar dra. Beskrivning av olika landsändars sätt att
använda hästar och selar. Den bästa selen är bogträselen utan loka. Ritning och beskrivning. I Skåne används felaktiga selar, med följd att många
hästar blir blinda, då de måste anstränga sig för
mycket. Man bör inte spänna hästar och oxar för
samma vagn eller hästar av olika temperament.

Norberg, J E
1803, maj-juni
TWENNE FÖRSÖKTE TAKTÄCKNINGSSÄTT, UPGIFNE AF J.E.NORBERG.
I Frankrike använder man götiska takstolar, eller
valvbågar, istället för vanliga takstolar. Detta
byggnadssätt har jag sett i Huskvarna bruk sommaren 1801. Taket berömdes för styrka, täthet och
rymlighet.
Orter
Innan detta byggningssätt var mig känt har jag i 1921
Bryggaregränden i Stockholm byggt ett litet tak av Brev från Berlin
elliptisk skapnad, såsom den minst ämnesrövande Anonym
och mest rumsgivande och för ögat behagligaste
1803, maj-juni
sättet. Beskrivning av detta hus. Det är dock viktigt
UTDRAG AF ET BREF FRÅN BERLIN, DAT.
D. 27 MARS 1803.

Taktäckningssätt och bogträselar för hästar - Nr 1919 oxh 1920
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en lummer, fick jag en beständig blå färg. I syra
drog den åt rött, vilket kunde återställas med svag
lut. Vid försök med enbart brun bresilja fick jag
den vackraste blå färg, alltså hade laven ingen
funktion.
Lummern (Lycopodium), som växer i överflöd i
våra skogar, visade sig ha samma möjligheter som
jämnan. Ger en stålblå färg och skulle kunna användas till betning för andra färger. Beskrivningar
av 29 olika försök med lummerväxter. Fjällummer
var den bästa, en växt som vi har i stort överflöd.
1914

Husdjur

Nytt sätt att skatta bin
Löfling, Ernst
1803, mars-april
NYTT SÄTT ATT SKATTA BIN
Vid Ådö säteri i Uppland, har följande försök med
biskattning gjorts i sommar. En gammal kupa var
dömd att slaktas. Man kom då på tanken att försöka driva hela bisamhället in i en ren kupa. Den 2
augusti på kvällen fördes kupan i ett rum, där täcken hängts för fönstren. Kupan sattes upp och ned i
en stol och botten togs bort. Skyndsamt sattes den
nya kupan över och ombands med lakan. Man
hamrade på den gamla kupan och efter 5 minuter
hördes att nästan alla bin flyttat upp i den nya kupan. För att också få med drönarna, som inte är så
lättskrämda tändes en liten linnelapp och hölls
framför tappen på den gamla kupan. Nya kupan
fick nu sin botten och fick stå över natten. Den
gamla kupan ställdes i rummet intill.
Tidigt på morgonen flyttades den nya kupan till
den gamlas plats i biläget. Fönstren öppnades och
de bin, som i förvirringen hamnat på väggarna i
rummet flög ut till nya kupan, där de mottogs med
fröjdebetygelser från sina kamrater. De som låg
duvna kvar i rummet tvättades med en fjäder och
bars ut på ett fat framför ingången till kupan. De
blev indragna av de andra bina i kupan. Redan
samma dag började bina rensa sin boning från
halm och följande dag var de i fullt arbete med insamling av vax och honung. I oktober befanns att
kupan var fullbyggd ned till botten.
Fördelarna med denna skattningsmetod, står
klar för varje biodlare. Man behöver inte slakta
och i förtid föröda bina i sitt verksamma liv. Man
kanske får mindre avkastning, men har å andra sidan bina kvar. Det är också mycket lättare att hantera skattningen, då inga halvdöda bin sitter i
kakorna. Måtte denna uppgift antagas av flera och
förbättrade försök göras för hushållningens bästa.
1915
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Nyttiga påfund

Strödda underrättelser i hushållningen
Sefström,E
1803, mars-april
STRÖDDA UNDERRÄTTELSER I
HUSHÅLLNINGEN
Om strandkål. Perenna växter anses med skäl vara
förmånligare. Till dessa räknas strandkålen som
växer vild i Bohuslän. Odlad blir rötterna mindre,
men efter förvällning och omkokning duger de till
mat. I England odlas den och har fördelen att den
kommer tidigt på våren och används som grön rätt.
Den trivs i sand.
Att tillreda torvkol. Torven brännes och täcks
med färskt granris varpå lägges taktorv som trampas. Används till grovsmide.
Att hindra myror från träd. Genom att lägga
aska under fruktträden har man märkt att myrorna
flyttar. Även rödmyror, som tar sig in i husen, kan
hindras genom att man tar bort mullbänken utanför
huset och ersätter jorden med aska.
1916

Orter

Anmärkning om väderleken i södra
Halland
Sefström, E
1803, mars-april
ANMÄRKNING OM WÄDERLEKEN I
SÖDRA HALLAND
Året började med kallt väder. Fortfarande den 21
februari kallt men ganska mycket sol. Snö och åkföre i två månader, vilket är ovanligt. Lommen
kom in i Nissaån och flera sköts, trots att de är
snabba att dyka. Deras dun är som silkesammet
och vackert till färgen. Ungfåglar fångades av några gossar, men omkom då de inte kunde klara sig
på land. Jag skickade några fåglar till prosten Osbeck i Hasslöv för att visa färgerna på yngre och
äldre exemplar.
1917

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1803
1918

Byggnation

Något om lerhusbyggnader
Anonym
1803, maj-juni
NÅGOT OM LERHUS-BYGGNADER.

I Hushållningsjournalen 1800 redogjorde brukspatron Eneström för sina försök med förbättrad tackjärnsblåsning. Han skulle detta år återkomma med
vidare redovisningar. Tyvärr blev han mördad av
lejda händer den 2 oktober förra året. Jag, brukspatron J D Steen, vill visa ett brev som jag fått av honom i ärendet.
I brevet beskrivs de ändringar, som behöver göras för att nå bättre resultat.
I brev till bergsrådet Norberg beskrivs hur masugnspipan och stället bör byggas. Han säger att
den förståsigpåare som tror att tackjärnet blir sämre av ökad mängd bläster förstår inte tackjärnstillverkning.
Norberg beskriver sedan masugnsbälgarna och
deras antal slag i minuten.

den obehagliga lukten borta och oljan är lika klar
som mandelolja eller bomolja.
1872

Arbetsmetod

Ett nyttigt sätt att bekläda sina rum
med papperstapeter

Sefström, E
1802, jan-febr
ET NYTTIGT SÄTT AT BEKLÄDA SINA
RUM MED PAPPERS-TAPETER
Utom att väggarnas beklädning med tapeter gör
rummen snygga och städade blir de varmare. Det
vanliga att hopsy tapeterna och spika upp dem gör
att man får mellanrum mellan tapeten och väggen,
där drag och ohyra kan husera. Kostsammare är att
klistra och sedan spänna tapeten mot väggen, men
1869
Matberedning det har samma negativa effekter.
Ett bättre sätt är att skrapa och slipa väggen, låta
Om potatisens sjudande i ånga i aven bokbindare kantskära arken med karduspappret
sikt att nyttjas till föda för boskapen och sedan klistra det med bokbindarklister, gjort
Anonym
av vatten och rågmjöl. Blandar man i något alun
kan det hålla insekter borta. Man klistrar några ark
1802, jan-febr
i taget och låter klistret gå in i pappret. Sedan fäster
OM POTATERS SJUDANDE I WATTENman dem i en rad, så lång väggen är. Man fortsätter
ÅNGOR, I AVSIKT AT NYTTJAS TIL FÖDA
varv på varv tills väggen är täckt. Skarvarna trycks
FÖR BOSKAPEN
I en kittel ställs en träbunke med tätt genomborra- till och överflödigt klister torkas bort. Sedan är det
de hål i botten. Vatten hälls i kitteln och potatisen i bara att måla vilken färg man önskar.
träbunken. Genom ångan, som tränger upp genom
Matberedning
hålen, blir potatisen mör och bevarar sockerhalten 1873
bättre än då de kokas i vatten.
Om ostron, att bereda en handels1870

Matberedning

Om mjöl av hästkastanjer
Anonym
1802, jan-febr
OM MJÖL AF HÄSTKASTANIER
Man skalar och pulvriserar kastanjerna. Mjölet
slås i ett kärl, som fylls med vatten. Efter en timme,
när mjölet sjunkit till botten slås vattnet av. Detta
upprepas 7-8 gånger. Sedan pressas vattnet ur och
mjölet torkas. Nu är den skarpa smaken borta och
mjölet kan användas till mat.
1871

Arbetsmetod

Rovoljas renande till godhet av
bomolja eller mandelolja
Anonym
1802, jan-febr
ROV-OLJAS RENANDE TIL GODHET AF
BOM-OLJA ELLER MANDEL-OLJA
I en enkom gjord panna av bly hälles vatten och
ovanpå rovolja. Detta hålls ljummet i 4 dygn. Då är

vara därav
Sefström, E
1802, jan-febr
OM OSTRON, AT BEREDA EN
HANDELS-WARA DERAF
Man handlar endast med råa ostron, som det gäller
att sälja innan de blivit skämda. I New-York fångas stora fina ostron som bereds till handelsvara.
Dels genom att de öppnade och tvättade ostronen
förvälls i en kittel. De tas upp och får svalna, överströs med svartpeppar och muskotblomma och lite
vinättika. Läggs tillbaka i kitteln och kokas tills
vattnet är hälften. De läggs på glasburkar att förvaras.
Ett annat sätt är att de steks i smör och förvaras i
burkar med smält smör. Ett svenskt sätt är att öppna ostronen, men inte ta ut dem. Man petar in lite
smör, salt, svartpeppar och muskotblomma i varje
skal, binder ihop den och steker dem på halster.
När de svalnat tas de ur skalen och förvaras i burkar. Att bara förvara i salt gör ostronen hårda i köttet och de förlorar i smak. Torkas de och pulvriseras kan de endast användas i såser, men de bevarar det mesta av sin goda smak.
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1875
1874

Nyttiga påfund

Inrättning av en grind, som den resande med bekvämlighet kan öppna
utan att stiga av
Lundberg, Fredrik
1802, jan-febr
INRÄTTNING AF GRIND, MED DEN
BEQWÄMLIGHETEN FÖR RESANDE, AT
ÅKANDE ELLER RIDANDE PERSONER
LÄTT KAN UP-OCH IGENLÅTAS, UTAN AT
DE BEHÖFWA STIGA AF
De stora bekymmer lanthushållaren har av att grindar lämnas öppna och resande har av att färdas genom en mängd grindar har givit mig idén till denna
inrättning. Nu kan den resande utan att stiga ur
öppna och stänga grinden. I vårt folkfattiga land
kunde den person som ofta medföljer resande bara
för att öppna och stänga grindar utnyttjas för nyttigare ändamål. Ritning och beskrivning av inrättningen. Den har en bom, som lyfter grinden.

Orter

Utdrag ur ett brev från Halmstad 28
december 1801, angående väderleken och sillfisket
Anonym
1802, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, DATERAT
HALMSTAD DEN 28 DECEMBER 1801,
ANGÅENDE WÄDERLEKEN OCH
SILL-FISKET
Den 3 november blev snöstorm och nästa dag låg
is på stillastående vatten. Sedan följde varma dagar och jordgubbssängarna i min trädgård stod vita
av blom. Detta fortsatte in i december. Sedan har
det varit vinterföre till glädje för skogskörare och
till sorg för sjöfarare.
Arbetare från hela Halland drar ut till skärgården vid sillfisket. De sliter hårt, skadas ofta och får
liten förtjänst. I år har en myckenhet sill blivit fiskad under november och december. Sillen har varit
fet och romrik.

Detta köpes nu och ett land med så stor åkerareal
borde inte vara i behov att köpa ärter.
En förändring av stängsellagen måste ske. Skogen minskar genom träsk, sjöar, och vattendragens
uttorkning. Den orimliga byggnadslagen att bondens halmlada skall vara timmerhus, vidare hemmansklyvningen som gör allt för att förminska
skogen. Hägnaden tar orimligt med tid och borde
bara finnas runt beteshagar för de större kreaturen.
Herdar och vallhjon bliva nu av nöden. Men på
mindre hemman fördelade på flera åbor utfaller
vallgång med större svårighet. Någon medelväg
bör därför kunna påtänkas.
Beskrivning på en flyttbar stängselfålla, som
kan användas på platser med skogsbrist.
Våra förfäder skrev i sina almanackor: När våt
väderlek inträffar, låt hetta genomgå höstsäden.
Dessutom gåvo de akt på månen och lät den styra
arbetet. Detta var en dårskap, som dock hade korn
av sanning åtminstone vad väderobservationerna
anbelangar. Okunnigheten kastade sin harm på vår
herre. Men att så i sur kall jord är inte det bästa.
Några anmärkningar angående väderleken, som är
observerad från 1796-1802. Om tidningarna gav
en rapport om det förutvarande väderläget, skulle
lantbrukaren kunna lära sig att förutse det kommande vädret.
1910

Kungörelser

Utdelade hedersbelöningar
Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Att kunna öppna en grind utan att behöva stiga av - Nr 1874
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1911

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1802 och januari 1803
1912

Kungörelser

Svar på prisfråga: Om de bästa medlen att minska vår överflödiga
trädesjord
Wäsström, Elof
1803, mars-april
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS ÅR 1801 UTSATTE
PRISFRÅGA: OM BÄSTA MEDEL OCH
SÄTT, LÄMPLIGT TIL SWENSKA
KLIMATET, AT MINSKA WÅR ÅRLIGEN
ÖFWERFLÖDIGA TRÄDESJORD TIL
BÄRANDE SKÖRD AF SÄD, BOSKAPSFODER M M AF ELOF WÄSSTRÖM,
KOMMINISTER PÅ WERMDÖN.
Flera sätt måste tillämpas, avpassade till de lokala
omständigheterna. Åkermannen har två skäl, dels
att få vinst och god näring, dels att förbättra åkern.
Genom väl avpassat bruk når han det första och genom gödning det andra. Förslag att börja med ett
ärtland. Vicker är ett lättodlat foder, som lämpar
sig på trädet. Beskrivning av 6 års växling av korn,
ärter, plantering och träde. Större arbetsamhet fordras. Med sin artikel hoppas författaren få se trädesåkrar som örtegårdssängar på engelskt vis.

Patriotiska Sällskapet
1803, jan-febr
1913
Nyttiga påfund
UTDELTA HEDERS-BELÖNINGAR M.M.
Beskrivning
över
en
vacker
och hög
Belöningar för stenbyggnader, nyodling och flyttblå färg på tyg genom lummer (Lyning av boställe till nytta för storskifte.
Lång och trogen tjänst och brandstod till nybyg- copodium), som med mycket bespagaren Per Jonsson i Ekshärad socken, Karlstads ring och bekvämlighet gagnas i
län.
Patriotiska Sällskapets för andra gången framställda prisfråga:
Vilka äro de av Sveriges ekonomiska författningar, varav landet och lantkulturen dragit mesta
nytta, och vilka äro för det närvarande ännu gällande hinder, som i mer eller mindre mån kunna anses
för densamma menlige?
Inget av de fyra svaren ansågs vara fullkomliga,
men Isac af Darelli, ledamot av sällskapet tilldelades ett mindre pris.
I anseende till den skada odjuren, särskilt vargarna gör har Patriotiska Sällskapet utsatt följande
prisfråga: Vilka allmänna anstalter kunna vara de
bästa och säkraste till förminskande och utdödande av vargar? Prissumma en skådepenning om 30
dukaters värde.

hushåll och färgerier

Westring, J P
1803, mars-april
BESKRIFNING ÖFWER EN WACKER OCH
HÖG BLÅ FÄRG PÅ YLLE OCH SILKE,
GENOM LOMMER (LYCOPODIUM), SOM
MED MYCKEN BESPARING OCH
BEQWÄMLIGHET KAN GAGNAS BÅDE I
HUSHÅLL OCH FÄRGERIER; INGIFWEN
TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
AF J P WESTRING, KONGL. LIF-MEDICUS
Trots många försök har jag inte lyckats få fram blå
färg ur lavar. Slätlav gav visserligen en vacker blå
färg, men den fastnade inte på tyget trots försök
med olika betningar. Inte förrän jag tog några gram
blåholtz (brun bresilja) tillsammans med jämnan,
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En anonym givare har skänkt 333 riksdaler vars MINDSKA WÅR ÅRLIGEN ÖFWERränta skall gå till premier för jordägare i Skara- FLÖDIGA TRÄDESJORD TIL BÄRANDE
SKÖRD AF SÄD, BOSKAPSFODER, JORDborgs län.
FRUKTER M.M. AF ELOF WÄSSTRÖM,
1907
Väder COMMINISTER PÅ WERMDÖN.
Anmärkningar angående väderleken Hur skall man mätta alla de nya medborgarna?
Sveriges folkmängd har ingått ett stycke in på fjärför oktober och november 1802
de miljonen.
Hur skall man lösa problemet med all den gräsli1908
Redskap ga mängd säd, som den tillåtliga och otillåtliga
Beskrivning på en stol eller bänk att brännvinspannan årligen slukar?
I andra länder ligger aldrig jorden i träda.
nyttja vid tackjärns borrning för
Trädgårdar, som visserligen gödslas, bär skörd
hand
varje år på samma jord.
Norberg, J E
Ängen, som trampas ner av kreaturen, bärgas
1803, jan-febr
varje år, ofta med vackert resultat.
BESKRIFNING ÖFWER EN STOL ELLER
Jag har använt tredingssäde med god avkastBÄNK, AT NYTTJA WID TACKJERNS
ning.
BORRING FÖR HAND. INLEMNAD AF
Att odla all jord varje år medför ökat arbete,
J.E.NORBERG.
men betalar sig självt genom större glädje och
Ritning och beskrivning.
vinst.
1909
Kungörelser
Ett problem vid ett nytt hushållsbruk är att sätta
upp stängsel. Det är ett stort arbete och på orter
Att minska trädesjorden
med skogsbrist svårt, dock ej omöjligt.
Wäsström, Elof
Om 81000 hemman odlade ett tunnland istället
1803, jan-febr
för träda skulle riket få 486000 tunnor spannmål.
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ÅR 1801 UTSATTE PRIS-FRÅGA:
OM BÄSTA MEDEL OCH SÄTT, LÄMPELIGT TIL SWENSKA CLIMATET, AT

1876

Berömliga gärningar

Berömlig gärning
Anonym
1802, jan-febr
BERÖMLIG GERNING
På Mikaeliafton kom elden lös hos änkan Lisken
Håkansson i Krisdala socken, Kalmar län. I stugan
sov hennes tre barn. När drängen Sven Börjesson
upptäckte elden skyndade modern att rädda sina
sovande barn. Den äldsta tog sig svårt brännskadad ut på egen hand. Plötsligt saknades den 2 1/2
årige Nils, som krupit tillbaks in i huset. Drängen
räddade honom med fara för sitt liv.
1877

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1802, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För hela gårdsbyggnadens flyttande från by till
vinnande av bekvämare ägodelning vid storskifte.
För ovanlig tilltagsenhet vid räddande av ett barn
ur en eldsvåda fick Sven Börjesson, Krisdala, en
jetton i guld om 6 dukater.
1878

Kungörelser

Tillkännagivande

KORRT BESKRIFNING OM DE I FRANKRIKE OCH ENGLAND SENAST GJORDE
UPTÄCKTER UTI GARFWERI-PROCESSEN
OCH LÄDER-BEREDNINGEN
Läder är en nödvändighetsartikel, därför är det
viktigt att sprida kunskap om bättre garverimetoder, än den dyra ekbarken och det långa förfaringssättet, som dessutom ger läder som inte står mot
väta.
Här visas Polytekniska skolans undersökningar
över det garvande ämnet i bark och över hudar. Har
man för mycket friskt vatten innehåller luten snart
inga garvande ämnen. Garvsyra finns även i andra
trädslag än ek. Beskrivning av den kemiska processen i garvsyran och hur en djurhud är uppbyggd. Huvudpunkten vid garvning är att känna de
omständigheter och villkor som bestämmer fibrernas övergång till gallert. För mycket lim gör lädret
torrt och skört. Det går inte att garva flera hudar
packade på varandra.
Vid tvättning av hudar föreslås en stamp. Hudarna hängs i svag barklut blandat med vitriololja,
tills håren går att rycka bort. Hudarna sväller av vitriolsyran. De hängs nu i garvarkaren med vatten
och finstött bark, som beretts i särskilda kar. Efter
garvningen torkas hudarna till 7/8 och klappas mot
en slät sten och borstas på andra sidan med en
skarp hästborste.
Det engelska garvningssättet skiljer sig endast
genom andra garvämnen. Där väljer man mineraler som järn, koppar, zink och jordhartser.
Herr Bellamy fick Engelska Regeringens tillstånd av ett 20-årigt monopol för sitt sätt att härda
läder mot väta. Lädret smörjes med en fernissa av
linolja, blysocker, vitriol, harts, skomakarbeck,
tjära och terpentin.

Patriotiska Sällskapet
1802, jan-febr
TILLKÄNNAGIFWANDE
Belöningarna kommer inte att utdelas som bestämda belöningar, men utesluter inte någon förtjänst
som verkar för hushållningens och näring- arnas
1881
uppkomst.
1879

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1801 och januari 1802
1880

Arbetsmetod

Kort beskrivning om de i Frankrike
och England senast gjorda upptäckter i garveriprocessen och läderberedningen
Schoerbing, Carl M
1802, mars-april

Stol för tackjärns borrning för hand - Nr 1908
220

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1802
1882

Växter

Försök med frukten av sibiriska
nyponbusken
Westring, Joh. P.
1802, maj-juni
FÖRSÖK, MED FRUKTEN AF SIBIRISKA
NYPON-BUSKEN
För 5 år sedan planterades Sibiriska rosenbusken
(Rosa ochroleuca) i Bergianska trädgården. Den
drogs upp av frö. Bären är mörka, som körsbär och
mycket saftrika. De har söt och astringent smak,
som ger anledning förmoda medicinsk användning.
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Då saften ger en stark röd färg, kan man färga
papper, som skall användas att prova om urin innehåller syra eller alkali.
Saft av 120 nypon med tillsats av lite strömvatten och något salt gav ett violett bläck.
Tillsattes släkt kalk blev den grön och geléaktig.
Tillsattes lutsalt blev bläcket olivfärgat och
övergick till brunt.
Många recept på olika blandningar, som ger
bläcket olika färger.
Recept på blandningar att färga ylle med.
Även tillredning av pastellfärger föreslås.

gare då åkern fått vila. Bevis härpå finns i Östergötland, där jorden på flera ställen får vila
vartannat år.
Vid ny åkerbrytning nyttjar man vanligen en
rist. Tyvärr fastnar jordkokor vid den, så att brukaren har jämt göra att sparka loss dem. Den förbättring jag gjort har prisats av en stor mängd ståndspersoner i traken av Eksjö och Jönköping.
Smederna har dock inte hittat den rätta inställningen, utom dem jag själv besökt. Därför lämnas
nu en omständig beskrivning.
1885

1883

Nyttiga påfund

Något till upplysning om kålmaskars
utrotning

Redskap

Uppgift om en ny mullharv

Greiff, H von
1802, maj-juni
Anonym
UPGIFT AV EN NY MULL-HARF.
Beskrivning och ritning.
1802, maj-juni
Färdiggjorda kunna dessa harvar bekommas sex
NÅGOT TIL UPLYSNING OM
veckor efter tillsägelse i Stockholm i huset nr 17,
KÅL-MASKARS UTROTNING.
Herr bergsrådet von Engeströms förslag att döda Munklägersgatan, mot 7 riksdaler i gångbart mynt.
kålfjärilarna och äggen, är tidsödande men det
1886
Odling
enda sättet att få se sitt kålland fredat.
Att slå fjärilarna med smälla blir ofta förödande Om odling av vit vallmo i stort
för kålplantan om de sitter på den. Vid försök upp- Anonym
täcktes att flera fjärilar söker sig till en som sitter 1802, maj-juni.
still. Detta ledde till försöket att breda ut några OM ODLING AF HWIT WALLMO I STORT.
döda fjärilar på marken. Det visade sig att de drog Det är allmänt bekant och personer med fin smak
till sig andra fjärilar, som utan risk för skada på erkänna det, att olja av vit vallmo överträffar den
kållandet kunde slås ihjäl.
ordinära bomoljan. Många hushållare har därför i
Varje dag måste alla plantor ses över och äggen sina trädgårdar odlat den vita vallmon och låtit
krossas. Detta arbete kan utföras av barn, så att pressa olja till husbehov.
inget angelägnare arbete hindras.
Som handelsartikel i stort har den blivit föga
Man skall kvarlämna de uppryckta rotstockarna kultiverad. Med bomoljans höga pris skulle det
på hösten och gödsla landen väl. Plantorna tål att dock vara lönsamt.
utsättas tidigt på våren.
Trädgårdsmästare Poske i Tyskland ger följande
råd:
1884
Redskap
Sås tidigt och för att inte fröna skall blåsa bort
Sätt att bortröja stenar ur en åker
sås hela fröhuset. När plantorna är 2 tum rensas de
och gallras.
och om en ny rist
Vid skörden buntas plantorna ihop, så att fröhuCollin, Sven Niclas
sen blir jämna. De ställs i skylar att torka 8-10
1802, maj-juni
dygn. Sedan skärs huvudena av i skärkistan och
1799 var införd en artikel i Hushålls-Journalen om fröna avskiljs i en passande sikt.
en vagn att frakta sten ur åkern. Då utlovades en
Oljepressen och stenarna skall vara väl rengjorförbättring, som här redovisas. Dessutom svaro- da och oljan bör stå några veckor att klaras.
mål på nu avlidne Modéers åsikter om vagnen.
Om man sår morötter bland vallmon får man en
I orter, där åkrarna är stenbundna räcker det inte fin efterskörd, som betalar kostnaden i form av fint
med att bryta stenen och köra jorden. Den behöver boskapsfoder och gödsel.
vila. Erfarenheten visar att en ny åker efter en tid
ger sämre växt än en gammal hävdad och uppgödd 1887
Odling
åker. Vid städerna brukas att igenlägga gammal
åker och istället ta upp ny. Därigenom utrotar man Nytt sätt att komma sig före att planogräset. Lindorna ger mer gräs än de av djuren tera potatis
upptrampade gamla lindorna. Kornet växer frodi- Lagerqvist, Johan
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SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET FRAMSTÄLDTA FRÅGA: PÅ
HWAD SÄTT MÅ DEN YMNIGA TRÄDESJORD, SOM I SWERIGE ÅRLIGEN LIGGER
OFRUKTBAR, TIL STÖRRE ELLER MINDRE
DEL FÖRMONLIGAST ANWÄNDES TIL
NÅGON AFKASTNING AF JORDFRUKTER
OCH FODERWÄXTER, OCH HWILKA AF
DESSA ÄRO DERTIL, EFTER SÄRSKILTA
JORDMONER, DE TJENLI- GASTE? AF
MATTHIAS LJUNGGREN, COMMISSIONSLANDTMÄTARE.
Tillräcklig gödsel och tillräckligt antal dragare är
vad som är huvudregeln för ett gott jordbruk. Besittningsrätt är också viktigt, då täta flyttningar
inte gagnar förbättrat jordbruk.
Det är knappast troligt att jorden förbättras genom att ligga i träda en sommar och under tiden
omröras flera gånger.
För att undvika att ängen blir täckt med mossa,
skall man, när tjälen just släppt i det övre jordlagret
men fortfarande är kvar runt rötterna, med kraftiga
järnkratsor räfsa hårt, så att mossan släpper.
Det är bättre med 1 tunnland god jord än 2 tunnland dåligt skött.
Lämpliga växter att förbättra trädet är vicker,
linser, klöver, potatis, ärter, åkerbönor, kålrötter
och rovor. Man kan gärna blanda i litet havre och
blandsäd.
Man bör komma ihåg att jorden har den egenskapen gemensam med oss att den önskar ombyte.
Inrättande av en ekonomidirektion för undervisning av lantmän vore ett sätt att förbättra för åkerbruket.
1904

1905

Arbetsmetod

Om sättet att bygga bössflintor
Anonym
1802, nov-dec
OM SÄTTET ATT BYGGA BÖSSFLINTOR
Bössflintor tillverkas i Frankrike, men borde vara
enkelt att göra även i Sverige, då flinta finns i Skåne. Här följer en ritning och beskrivning av de redskap och arbetssätt som behövs. Att göra en flinta
fordrar en minuts arbete. En duktig arbetare kan
frambringa 1000 goda skärvor om dagen och på en
dag tillhugga 500 bössflintor.
1906
Kungörelser

Kungörelse om ett premium för idoga jordbrukare i Skaraborgs län
Patriotiska Sällskapet
1802, nov-dec
KUNGÖRELSE OM ETT PREMIUM FÖR
IDOGE JORDBRUKARE I SKARABORGS
LÄN.

Arbetsmetod

Sätt att med konst göra de för mässingsbruken nödiga större gjutstenar
Norberg, J E
1802, nov-dec
SÄTT, AT MED KONST GÖRA DE FÖR
MESSINGS-BRUKEN NÖDIGA STÖRRE
GJUTSTENAR, UPGIFWIT AF J.E.NORBERG,
BERGS-RÅD.
Då gjutstenar köpes utomlands och inte alltid är
hållbara kan denna sten, som jag sett i Ryssland rekommenderas.
1 tums tackjärnshäll med många hål och en hög
kant omkring. Ett nät lägges över och fästes vid
kanten med formlera blandad med hästgödsel.
Överhällen är försedd med öglor och handtag så
att de bekvämligast kan hanteras. Gjutningen kan
verkställas i öppen sand.
Gjutningen förrättas på vanligt sätt.

Att bygga bössflintor
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att gödningen helst skall vara brunnen så att ogräset är borta
att de sädessorter, som nyttjas på trädesgärdet,
kan skördas så tidigt, att de inte lägger hinder i vägen för åkerns beredning och därpå följande säde.
att man ombyter dessa sorter på trädesåkern.
1898

Botemedel

Botemedel mot onda bettet i fingret
Sefsröm, E
1802, sept-okt
BOTEMEDEL EMOT ONDA-BETET I
FINGREN.
Onda bettet är ett svenskt ord för en sjukdom, som
angriper fingrarna och icke sällan måste en kirurg
skära i skadan. Ofta förloras en led eller hela fingret. Man har trott att sjukdomen härrör från en
mask, men upptäckt att kvinnor, som sysslar med
tvätt och ofta byter från kallt till varmt vatten eller
tvärtom drabbas. Dessa ombyten tros framkalla
skadan.
Botemedlet är att knäcka ett färskt ägg och skilja gulan från vitan. Man tar salt och blandar med
gulan. Denna salva bredes på lärft och bindes om
fingret. Efter 48 timmar skall värken vara borta
och ett hål synas i skadan, därur det rinner en skarp
materia. Man lägger då på rosensalva och på ett par
dagar är skadan läkt. I Sverige finns en annan kur,
nämligen att taga mjölken ur en salt sill och lägga
på.

Sefström, E
1802, sept-okt
AT PLANTERA CAPPRIS OCH DESS
INSYLTNING.
Kapris (Capparis spinosa) vars späda knoppar inlagda i salt och ättika, betalar vi dyrt för från utlandet. Smaken är inte den ljuvligaste för alla men vår
vana och tycke för allt utländskt gör att vi använder dem.
Kaprisen växer vilt i Medelhavsländerna men
odlas också.
Vill man odla i Sverige bör man skaffa sig goda,
färska och väl mogna frön, som sås på murar, där
rötterna tränger ned i kalkgruset. Odlar man i kruka måste de förvaras inomhus under vintern.
Man tager späda knoppar och låter dem vissna
något. De lägges i vinättika i 8 dagar. Detta upprepas med ny ättika 3 gånger. Slutligen slås de på
små glasflaskor med ättika och salt. De korkas och
används hemma eller som köpmansvara.
1901

Orter

Brev om årsväxten och väderleken i
södra Halland

Sefström, E
1802, sept-okt
BREF OM ÅRSWÄXTEN OCH
WÄDERLEKEN I SÖDRA HALLAND
Årsväxten har trots blåst och regn blivit god. Rågen har lyckats bäst, men priserna väntas inte falla.
1899
Arbetsmetod Även potatis och rovor har givit ymnig av- kastning. Kålen däremot är dålig, liksom trädgårdsAtt rätt korka buteljer och andra
frukterna. Natten mellan 15 och 16 oktober stark
kärl
nattfrost. De flesta trädgårdsblommor förstördes
Sefström, E
av frosten.
Fisket vid havsstranden har i höst varit ringa.
1802, sept-okt
Små stim av sill har dock funnits, men allmogen
AT RÄTT KORKA BOUTELLJER OCH
har
inte tjänliga nät att fånga den. Hummer och
ANDRA KÄRIL.
Det händer inte sällan att illa korkade buteljer och kräftor har ibland fastnat i näten.
kärl, varuti viner, dricka och syltsaker och andra
Väder
dyra tillredningar förvaras, blir förstörda. De för- 1902
lorar i styrka, möglar och blir onyttiga.
Anmärkningar angående väderleken
Om man tar större korkar än buteljen och kokar för augusti och september 1802
dem i vatten och tvingar i dem passar de lagom när
de torkat.
1903
Kungörelser
Engelsmännen gör halsen på flaska trängre neSvar på fråga: Hur man skall användanför kransen.
Starkt jäsande ämnen, som t.ex. öl, där bör kor- da den trädesjord som ligger
ken bindas över med mässingstråd. Flaskorna för- oanvänd
varas upp och ned, stående i sand.
Ljunggren, Mattias
1900
Matberedning 1802, nov-dec

Att plantera kapris och dess insyltning
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

En ny mullharv - Nr 1885
1802, maj-juni
NYTT SÄTT ATT KOMMA SIG FÖRE MED
POTATIS-PLANTERING.
Man lägger knopparna efter potatisblommen i en
gång med fet lös jord. På våren blir efter var knopp
flera plantor, som planteras ut. De ger många små
fina potatisar.
Detta sätt borde användas av den fattiga allmogen, då ingen sättpotatis behöver köpas.
1888

Kungörelser

Besvarad prisfråga
Patriotiska Sällskapet
1802, maj-juni
BESWARAD PRIS-FRÅGA.
Frågan: Vilket är det förmånligaste sätt, att i de orter, där nu hälften av åkerjorden ligger i träda, använda samma trädesjord eller del därav till någon
avkastning av jordfrukter och foderväxter, och
vilka av dessa äro de tjänligaste att i varje särskild
jordmån på trädesgärdet plantera eller så?
18 svar har inkommit och priset går till överdirektören vid lantmäterikontoret Carl August Grewesmöhlen. Även sekreteraren vid lantmäterikontoret Jan Eric Gerss fick pris.
Några valspråk: Allt levande är ämnat att gagna.
Enskild välmåga sprider allmänt väl. Eget bröd
bästa bröd. Öka din skörd genom klok hushållning.
Att icke gå fram, är åtminstone vid detta tillfälle

det samma som att gå tillbaka. Än prisas gudinnan
i Norden som klok.
1889

Väder

Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1802
1890

Belöningar

Försök till svar på fråga: Vilket sätt
är förmånligast för de orter där hälften av åkerjorden ligger i träda
Darelli, Isac af
1802, juli-aug
FÖRSÖK TIL SWAR PÅ KONGLIGA
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA:
HWILKET ÄR DET FÖRMONLIGASTE
SÄTT, AT I DE ORTER DER NU HÄLFTEN
AF ÅKERJORDEN HWARJE ÅR LIGGER I
TRÄDE, ANWÄNDA SAMMA TRÄDESJORD, ELLER EN DEL DERAF, TIL NÅGON
AFKASTNING AF JORDFRUKTER OCH
FODERWÄXTER; OCH HWILKA AF DESSA
ÄRO DE TJENLIGASTE, AT I HWARJE
SÄRSKILD JORDMON, PÅ TRÄDESGÄRDET PLANTERA ELLER SÅ? AF ISAC AF
DARELLI TIL WÅNGSJÖBERG.
Allra först vill jag för den okunnige åkermannen
avgöra om jorden avmattas vid bruket av jordfruk-
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ter och foderväxter på trädesgärdet. Att själva
jorden mattas vilken växt hon än bär är omöjligt.
Jordens beståndsdelar sand, lera, kalk ingår inte
i växternas sugrör. Jorden är bara ett omfång att
mottaga och bibehålla det, som ger växterna liv,
föda och mognad, nämligen luft, värme, väte och
kolämne. Jorden mattas mer om man drar upp rötterna än om växterna avslås. Även jord som människan inte rör bär varje år växter.
Det är förmånligast att bara odla så stor del av
jorden, som man hinner göda och sköta. Man delar
in jorden i säden, gräsväxt och träda.
Att odla ärter, rovor och potatis, som nu används
i hela landet, ger gott tillskott till boskapsskötseln.
Bönor, vicker och klöver är andra växter, som kan
odlas på trädan.
Trädan skall stängslas in och när klövern är
skördad får djuren beta och göda landet.

ERINDRAN WID NYA STÄDERS OCH
BYARS NY-BYGGNAD.
Flera år har man hört att elden bortbränt städer och
byar men inga förvaringsmedel är påhittade än de
vanliga vattensprutorna som Fr. von Aken uppgivit. Dessutom har olycklige blivit hjälpta med
brandstodshjälp och kollekter och har Patriotiska
Sällskapet uppmuntrat och belönat dem som gjort
utflyttningar ur tätbyggda byar.
Om man hade trädgårdar runt husen i städerna
skulle brandfaran minskas betydligt. Likaså bör
ske runt kyrkorna, som är utsatta för åsknedslag.
Ett ordspråk säger: När elden är i din grannes
lada så står din egen i fråga.
1893

Orter

Anmärkningar om väderleken i
södra Halland

Sefström, E
1802, juli-aug
Åkerbruksrön
ANMÄRKNING OM WÄDERLEKEN OCH
Runbom, Johan
ÅRSVÄXTEN I SÖDRA HALLAND.
1802, juli-aug
Väderleken har varit god under hösten och trots
ÅKERBRUKS-RÖN.
mycket regn under året kan man inte säga att jordAnmodad av Patriotiska Sällskapet att redovisa en är sur och vattensjuk.
mina rön vid åkerjordens beredande lämnar jag
mina observationer i denna artikel.
1894
Belöningar
Dikning med avloppsdiken och skorr och tvärdiken avpassas till jordmånens läge. Gödningen Utdelade belöningar
sker från renen ett stycke in så att spillning efter Patriotiska Sällskapet
hästar, får och getter lägges på de lägsta ställena, 1802, juli-aug
UTDELTE BELÖNINGAR.
som tarva uppvärmning.
Boskapsspillning på de jämnaste och svingöd- Belöningar åt personer, som utflyttat gårdsbyggseln på de högsta ställen, som behöver avkylas. nader till brukarens större bekvämlighet.
Till två makar, som utan tjänstefolk gjort nyodDet är bäst att redan på hösten uppköra stubbgärdet, då hästarna är utvilade och brådskan är mindre lingar.
Till mamsell Richardy för biträde vid transporän på våren.
För att undvika sotax och mask på rågen slås av- tering av stora leveranser beklädnadspersedlar för
svalnat malörtsvatten över säden och skummas arméns räkning från Halmstad till Stockholm.
För lerhusbyggnader i Enköping har flera persoväl. Kalk strös över och ligger i karet 3 dygn.
Eftersom kornen sväller av den här behandlingen ner fått belöningar: bagaren Johan Ödman, änkefru doktorinnan Hedvig Juliana Brander, råd- man
spar man en tredjedel av utsädet.
Icke road av resor, spel och sällskaper har jag Peterson Brink, rektorskan Christina Westadius,
använt min från ämbetet lediga tid på rön i hushåll- rådman Anders Smadbäck.
ning och medicin. Jag har aldrig ägt gladare stunVäder
der än då jag under naturens oförtrutna följande på 1895
spåren alltid fått orsak att prisa naturens herre.
Anmärkningar angående väderleken
1891

1892

Odling

Byggnation

Erinran vid nya städers och byars
nybyggnad
Geijer, Carl Fr.
1802, juli-aug

för juni och juli 1802
1896

Charliere, B F de
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Kungörelser

Svar på fråga: Vilket är bästa sättet
där jorden ligger i träda att odla
jordfrukter på någon del

1802, sept-okt
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRISFRÅGA: HWILKET ÄR
DET FÖRMÅNLIGASTE SÄTTET, AT I DE
ORTER DÄR NU HÄLFTEN AF ÅKERJORDEN HWARJE ÅR LIGGER I TRÄDE,
ANWÄNDA SAMMA TRÄDESJORD ELLER
EN DEL DERAF TIL NÅGON AFKASTNING
AF JORDFRUKTER OCH FODERWÄXTER;
OCH HWILKA AF DESSE ÄRO DE
TJENLIGASTE AT I HWARJE SÄRSKILD
JORDMON PÅ TRÄDESGÄRDET
PLANTERA ELLER SÅ? AF B.F.DE
CHARLIERE, MAJOR.
I länder och orter, där lantkulturen hunnit sin rätta
höjd, anser man som vanvett att bearbeta hälften
av sin jord utan att draga någon nytta av den andra
delen.
Jordpäron är det allra förmånligaste, som på trädesgärdet, både till en ansenlig avkastning och till
jordens verkliga förbättring kan planteras.
Eftersom man inte känner något annat sätt än att
med blotta händerna eller spadar utföra rensning
och lukning av landet förskräckes man för alla
dagsverken, som skulle gå åt. Använder man årder
eller harv är det en tiondedel av besväret.
Beskrivning av jordens beredning, gödsling,
plantering, kupning och upptagning samt en tabell
för hur cirkulationen ser ut.
Det huvudsakligaste hindret skulle vara mistning av mulbetet på trädesåkern. Men ingen förståndig åkerbrukare kan åstunda bete för kreaturen på själva åkern. Skulle ängs- och betesmark
ligga inom hägnad med åkrarna måste man ha vallhjon.
Ännu en plan för cirkulationsbruk följer.
1897

Kungörelser

Svar på samma fråga
Thunberg, C P
1802, sept-okt
SWAR PÅ SAMMA FRÅGA, AF C.P.
THUNBERG, M.D. PROFESSOR OCH
RIDDARE.
Orsaker till missväxt är:
för sen såning om hösten i brist på gammal råg
för tidig sådd på hösten med säd som inte är behandlad mot mask
att ängsskötseln i allmänhet vanvårdas och försummas
att knappt en av tusen känner den konsten att
med gräsfrön och ärtslag föröka ängens avkastning
till förmån för både åker och ladugård. Endast
ståndspersoner känner den konsten.
att över hela riket hälften av jorden ligger i träda

För att råda bot på denna sista omständighet och
därigenom tillvinna fäderneslandet en ofattbar
vinning har Patr. Sällskapet ställt prisfrågan:
Vad man kan odla på trädan?
Den första frågan är, om åkern behöver ligga i
träda eller kan odlas varje år som trädgårdsjorden.
Allmogen påstår i allmänhet att den måste vila av
följande skäl:
att jorden blir utarmad och för svag för nästa års
skörd
att det blir mycket ogräs och otillräcklig gödsel
att kreaturen behöver betet
Gjorda förbättringar och odlingar är följande:
instängdes utmarken om våren så att gräset fick
växa till sig, såddes havre och hö, som gav ymnigare och kraftigare foder, så att djuren kunde hållas
inne till midsommar och hagarna hunnit växa till
ordentligt innan djuren släpptes ut
utdikades jorden och lades i skiften för cirkulationsbruk genom körning och harvning utrotades
ogräset, gödseln kördes ut på vintern, då arbetskraften är billigare
När nu utmarken blivit förbättrad, ängen mera
bördig och åkern någorlunda i stånd ställdes min
tanke att åkern skulle användas antingen till cirkulationsbruk på 7 års tid eller tvåsäde. Att odla någon del av trädesåkern under sommaren tänkte jag
också pröva på sätt som Patr. Sällskapet uppgivit.
En del av trädesgärdet såddes med ärter, en del
med vicker, en del med rovor och en del med bovete. Följande iakttagelser gjordes:
Ärterna såddes helst på ett stycke som hösten förut eller under vintern blivit gött. Skulle stycket sås
med råg till hösten slogs ärtorna med lie i augusti
och kördes åkern därefter.
Rovorna, som inte kunde tagas upp förrän i oktober såddes alltid på det stycke, som skulle besås
med korn.
Vickern såddes till foder och åkern kunde på
hösten sås med råg.
Bovetet är känsligt för köld och såddes därför
inte förrän i juni. Redan i augusti. gav det god
skörd och stjälkarna kördes ned till gödning för
åkern.
Flera års erfarenhet visar att den gödning man
kan ge åt både rovåkern och ärtåkern bibehåller
styrkan även till rågen och kornet.
Det blir nu lättare att besvara prisfrågan.
Det förmånligaste sättet är att en tredjedel besås
med råg, en tredjedel med vete och en tredjedel
med korn. I trädesgärdet vilar en tredjedel och två
tredjedelar besås med vicker, ärter, rovor, bovete,
jordpäron, bönor, hampa eller kålrötter.
Härvid bör märkas:
att tillräckligt med arbetsfolk och dragare finns
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ter och foderväxter på trädesgärdet. Att själva
jorden mattas vilken växt hon än bär är omöjligt.
Jordens beståndsdelar sand, lera, kalk ingår inte
i växternas sugrör. Jorden är bara ett omfång att
mottaga och bibehålla det, som ger växterna liv,
föda och mognad, nämligen luft, värme, väte och
kolämne. Jorden mattas mer om man drar upp rötterna än om växterna avslås. Även jord som människan inte rör bär varje år växter.
Det är förmånligast att bara odla så stor del av
jorden, som man hinner göda och sköta. Man delar
in jorden i säden, gräsväxt och träda.
Att odla ärter, rovor och potatis, som nu används
i hela landet, ger gott tillskott till boskapsskötseln.
Bönor, vicker och klöver är andra växter, som kan
odlas på trädan.
Trädan skall stängslas in och när klövern är
skördad får djuren beta och göda landet.

ERINDRAN WID NYA STÄDERS OCH
BYARS NY-BYGGNAD.
Flera år har man hört att elden bortbränt städer och
byar men inga förvaringsmedel är påhittade än de
vanliga vattensprutorna som Fr. von Aken uppgivit. Dessutom har olycklige blivit hjälpta med
brandstodshjälp och kollekter och har Patriotiska
Sällskapet uppmuntrat och belönat dem som gjort
utflyttningar ur tätbyggda byar.
Om man hade trädgårdar runt husen i städerna
skulle brandfaran minskas betydligt. Likaså bör
ske runt kyrkorna, som är utsatta för åsknedslag.
Ett ordspråk säger: När elden är i din grannes
lada så står din egen i fråga.
1893

Orter

Anmärkningar om väderleken i
södra Halland

Sefström, E
1802, juli-aug
Åkerbruksrön
ANMÄRKNING OM WÄDERLEKEN OCH
Runbom, Johan
ÅRSVÄXTEN I SÖDRA HALLAND.
1802, juli-aug
Väderleken har varit god under hösten och trots
ÅKERBRUKS-RÖN.
mycket regn under året kan man inte säga att jordAnmodad av Patriotiska Sällskapet att redovisa en är sur och vattensjuk.
mina rön vid åkerjordens beredande lämnar jag
mina observationer i denna artikel.
1894
Belöningar
Dikning med avloppsdiken och skorr och tvärdiken avpassas till jordmånens läge. Gödningen Utdelade belöningar
sker från renen ett stycke in så att spillning efter Patriotiska Sällskapet
hästar, får och getter lägges på de lägsta ställena, 1802, juli-aug
UTDELTE BELÖNINGAR.
som tarva uppvärmning.
Boskapsspillning på de jämnaste och svingöd- Belöningar åt personer, som utflyttat gårdsbyggseln på de högsta ställen, som behöver avkylas. nader till brukarens större bekvämlighet.
Till två makar, som utan tjänstefolk gjort nyodDet är bäst att redan på hösten uppköra stubbgärdet, då hästarna är utvilade och brådskan är mindre lingar.
Till mamsell Richardy för biträde vid transporän på våren.
För att undvika sotax och mask på rågen slås av- tering av stora leveranser beklädnadspersedlar för
svalnat malörtsvatten över säden och skummas arméns räkning från Halmstad till Stockholm.
För lerhusbyggnader i Enköping har flera persoväl. Kalk strös över och ligger i karet 3 dygn.
Eftersom kornen sväller av den här behandlingen ner fått belöningar: bagaren Johan Ödman, änkefru doktorinnan Hedvig Juliana Brander, råd- man
spar man en tredjedel av utsädet.
Icke road av resor, spel och sällskaper har jag Peterson Brink, rektorskan Christina Westadius,
använt min från ämbetet lediga tid på rön i hushåll- rådman Anders Smadbäck.
ning och medicin. Jag har aldrig ägt gladare stunVäder
der än då jag under naturens oförtrutna följande på 1895
spåren alltid fått orsak att prisa naturens herre.
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Kungörelser

Svar på fråga: Vilket är bästa sättet
där jorden ligger i träda att odla
jordfrukter på någon del

1802, sept-okt
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS PRISFRÅGA: HWILKET ÄR
DET FÖRMÅNLIGASTE SÄTTET, AT I DE
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TJENLIGASTE AT I HWARJE SÄRSKILD
JORDMON PÅ TRÄDESGÄRDET
PLANTERA ELLER SÅ? AF B.F.DE
CHARLIERE, MAJOR.
I länder och orter, där lantkulturen hunnit sin rätta
höjd, anser man som vanvett att bearbeta hälften
av sin jord utan att draga någon nytta av den andra
delen.
Jordpäron är det allra förmånligaste, som på trädesgärdet, både till en ansenlig avkastning och till
jordens verkliga förbättring kan planteras.
Eftersom man inte känner något annat sätt än att
med blotta händerna eller spadar utföra rensning
och lukning av landet förskräckes man för alla
dagsverken, som skulle gå åt. Använder man årder
eller harv är det en tiondedel av besväret.
Beskrivning av jordens beredning, gödsling,
plantering, kupning och upptagning samt en tabell
för hur cirkulationen ser ut.
Det huvudsakligaste hindret skulle vara mistning av mulbetet på trädesåkern. Men ingen förståndig åkerbrukare kan åstunda bete för kreaturen på själva åkern. Skulle ängs- och betesmark
ligga inom hägnad med åkrarna måste man ha vallhjon.
Ännu en plan för cirkulationsbruk följer.
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Kungörelser

Svar på samma fråga
Thunberg, C P
1802, sept-okt
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RIDDARE.
Orsaker till missväxt är:
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att knappt en av tusen känner den konsten att
med gräsfrön och ärtslag föröka ängens avkastning
till förmån för både åker och ladugård. Endast
ståndspersoner känner den konsten.
att över hela riket hälften av jorden ligger i träda

För att råda bot på denna sista omständighet och
därigenom tillvinna fäderneslandet en ofattbar
vinning har Patr. Sällskapet ställt prisfrågan:
Vad man kan odla på trädan?
Den första frågan är, om åkern behöver ligga i
träda eller kan odlas varje år som trädgårdsjorden.
Allmogen påstår i allmänhet att den måste vila av
följande skäl:
att jorden blir utarmad och för svag för nästa års
skörd
att det blir mycket ogräs och otillräcklig gödsel
att kreaturen behöver betet
Gjorda förbättringar och odlingar är följande:
instängdes utmarken om våren så att gräset fick
växa till sig, såddes havre och hö, som gav ymnigare och kraftigare foder, så att djuren kunde hållas
inne till midsommar och hagarna hunnit växa till
ordentligt innan djuren släpptes ut
utdikades jorden och lades i skiften för cirkulationsbruk genom körning och harvning utrotades
ogräset, gödseln kördes ut på vintern, då arbetskraften är billigare
När nu utmarken blivit förbättrad, ängen mera
bördig och åkern någorlunda i stånd ställdes min
tanke att åkern skulle användas antingen till cirkulationsbruk på 7 års tid eller tvåsäde. Att odla någon del av trädesåkern under sommaren tänkte jag
också pröva på sätt som Patr. Sällskapet uppgivit.
En del av trädesgärdet såddes med ärter, en del
med vicker, en del med rovor och en del med bovete. Följande iakttagelser gjordes:
Ärterna såddes helst på ett stycke som hösten förut eller under vintern blivit gött. Skulle stycket sås
med råg till hösten slogs ärtorna med lie i augusti
och kördes åkern därefter.
Rovorna, som inte kunde tagas upp förrän i oktober såddes alltid på det stycke, som skulle besås
med korn.
Vickern såddes till foder och åkern kunde på
hösten sås med råg.
Bovetet är känsligt för köld och såddes därför
inte förrän i juni. Redan i augusti. gav det god
skörd och stjälkarna kördes ned till gödning för
åkern.
Flera års erfarenhet visar att den gödning man
kan ge åt både rovåkern och ärtåkern bibehåller
styrkan även till rågen och kornet.
Det blir nu lättare att besvara prisfrågan.
Det förmånligaste sättet är att en tredjedel besås
med råg, en tredjedel med vete och en tredjedel
med korn. I trädesgärdet vilar en tredjedel och två
tredjedelar besås med vicker, ärter, rovor, bovete,
jordpäron, bönor, hampa eller kålrötter.
Härvid bör märkas:
att tillräckligt med arbetsfolk och dragare finns
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att gödningen helst skall vara brunnen så att ogräset är borta
att de sädessorter, som nyttjas på trädesgärdet,
kan skördas så tidigt, att de inte lägger hinder i vägen för åkerns beredning och därpå följande säde.
att man ombyter dessa sorter på trädesåkern.
1898

Botemedel

Botemedel mot onda bettet i fingret
Sefsröm, E
1802, sept-okt
BOTEMEDEL EMOT ONDA-BETET I
FINGREN.
Onda bettet är ett svenskt ord för en sjukdom, som
angriper fingrarna och icke sällan måste en kirurg
skära i skadan. Ofta förloras en led eller hela fingret. Man har trott att sjukdomen härrör från en
mask, men upptäckt att kvinnor, som sysslar med
tvätt och ofta byter från kallt till varmt vatten eller
tvärtom drabbas. Dessa ombyten tros framkalla
skadan.
Botemedlet är att knäcka ett färskt ägg och skilja gulan från vitan. Man tar salt och blandar med
gulan. Denna salva bredes på lärft och bindes om
fingret. Efter 48 timmar skall värken vara borta
och ett hål synas i skadan, därur det rinner en skarp
materia. Man lägger då på rosensalva och på ett par
dagar är skadan läkt. I Sverige finns en annan kur,
nämligen att taga mjölken ur en salt sill och lägga
på.

Sefström, E
1802, sept-okt
AT PLANTERA CAPPRIS OCH DESS
INSYLTNING.
Kapris (Capparis spinosa) vars späda knoppar inlagda i salt och ättika, betalar vi dyrt för från utlandet. Smaken är inte den ljuvligaste för alla men vår
vana och tycke för allt utländskt gör att vi använder dem.
Kaprisen växer vilt i Medelhavsländerna men
odlas också.
Vill man odla i Sverige bör man skaffa sig goda,
färska och väl mogna frön, som sås på murar, där
rötterna tränger ned i kalkgruset. Odlar man i kruka måste de förvaras inomhus under vintern.
Man tager späda knoppar och låter dem vissna
något. De lägges i vinättika i 8 dagar. Detta upprepas med ny ättika 3 gånger. Slutligen slås de på
små glasflaskor med ättika och salt. De korkas och
används hemma eller som köpmansvara.
1901

Orter

Brev om årsväxten och väderleken i
södra Halland

Sefström, E
1802, sept-okt
BREF OM ÅRSWÄXTEN OCH
WÄDERLEKEN I SÖDRA HALLAND
Årsväxten har trots blåst och regn blivit god. Rågen har lyckats bäst, men priserna väntas inte falla.
1899
Arbetsmetod Även potatis och rovor har givit ymnig av- kastning. Kålen däremot är dålig, liksom trädgårdsAtt rätt korka buteljer och andra
frukterna. Natten mellan 15 och 16 oktober stark
kärl
nattfrost. De flesta trädgårdsblommor förstördes
Sefström, E
av frosten.
Fisket vid havsstranden har i höst varit ringa.
1802, sept-okt
Små stim av sill har dock funnits, men allmogen
AT RÄTT KORKA BOUTELLJER OCH
har
inte tjänliga nät att fånga den. Hummer och
ANDRA KÄRIL.
Det händer inte sällan att illa korkade buteljer och kräftor har ibland fastnat i näten.
kärl, varuti viner, dricka och syltsaker och andra
Väder
dyra tillredningar förvaras, blir förstörda. De för- 1902
lorar i styrka, möglar och blir onyttiga.
Anmärkningar angående väderleken
Om man tar större korkar än buteljen och kokar för augusti och september 1802
dem i vatten och tvingar i dem passar de lagom när
de torkat.
1903
Kungörelser
Engelsmännen gör halsen på flaska trängre neSvar på fråga: Hur man skall användanför kransen.
Starkt jäsande ämnen, som t.ex. öl, där bör kor- da den trädesjord som ligger
ken bindas över med mässingstråd. Flaskorna för- oanvänd
varas upp och ned, stående i sand.
Ljunggren, Mattias
1900
Matberedning 1802, nov-dec

Att plantera kapris och dess insyltning
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En ny mullharv - Nr 1885
1802, maj-juni
NYTT SÄTT ATT KOMMA SIG FÖRE MED
POTATIS-PLANTERING.
Man lägger knopparna efter potatisblommen i en
gång med fet lös jord. På våren blir efter var knopp
flera plantor, som planteras ut. De ger många små
fina potatisar.
Detta sätt borde användas av den fattiga allmogen, då ingen sättpotatis behöver köpas.
1888

Kungörelser

Besvarad prisfråga
Patriotiska Sällskapet
1802, maj-juni
BESWARAD PRIS-FRÅGA.
Frågan: Vilket är det förmånligaste sätt, att i de orter, där nu hälften av åkerjorden ligger i träda, använda samma trädesjord eller del därav till någon
avkastning av jordfrukter och foderväxter, och
vilka av dessa äro de tjänligaste att i varje särskild
jordmån på trädesgärdet plantera eller så?
18 svar har inkommit och priset går till överdirektören vid lantmäterikontoret Carl August Grewesmöhlen. Även sekreteraren vid lantmäterikontoret Jan Eric Gerss fick pris.
Några valspråk: Allt levande är ämnat att gagna.
Enskild välmåga sprider allmänt väl. Eget bröd
bästa bröd. Öka din skörd genom klok hushållning.
Att icke gå fram, är åtminstone vid detta tillfälle

det samma som att gå tillbaka. Än prisas gudinnan
i Norden som klok.
1889

Väder

Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1802
1890

Belöningar

Försök till svar på fråga: Vilket sätt
är förmånligast för de orter där hälften av åkerjorden ligger i träda
Darelli, Isac af
1802, juli-aug
FÖRSÖK TIL SWAR PÅ KONGLIGA
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA:
HWILKET ÄR DET FÖRMONLIGASTE
SÄTT, AT I DE ORTER DER NU HÄLFTEN
AF ÅKERJORDEN HWARJE ÅR LIGGER I
TRÄDE, ANWÄNDA SAMMA TRÄDESJORD, ELLER EN DEL DERAF, TIL NÅGON
AFKASTNING AF JORDFRUKTER OCH
FODERWÄXTER; OCH HWILKA AF DESSA
ÄRO DE TJENLIGASTE, AT I HWARJE
SÄRSKILD JORDMON, PÅ TRÄDESGÄRDET PLANTERA ELLER SÅ? AF ISAC AF
DARELLI TIL WÅNGSJÖBERG.
Allra först vill jag för den okunnige åkermannen
avgöra om jorden avmattas vid bruket av jordfruk-
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Då saften ger en stark röd färg, kan man färga
papper, som skall användas att prova om urin innehåller syra eller alkali.
Saft av 120 nypon med tillsats av lite strömvatten och något salt gav ett violett bläck.
Tillsattes släkt kalk blev den grön och geléaktig.
Tillsattes lutsalt blev bläcket olivfärgat och
övergick till brunt.
Många recept på olika blandningar, som ger
bläcket olika färger.
Recept på blandningar att färga ylle med.
Även tillredning av pastellfärger föreslås.

gare då åkern fått vila. Bevis härpå finns i Östergötland, där jorden på flera ställen får vila
vartannat år.
Vid ny åkerbrytning nyttjar man vanligen en
rist. Tyvärr fastnar jordkokor vid den, så att brukaren har jämt göra att sparka loss dem. Den förbättring jag gjort har prisats av en stor mängd ståndspersoner i traken av Eksjö och Jönköping.
Smederna har dock inte hittat den rätta inställningen, utom dem jag själv besökt. Därför lämnas
nu en omständig beskrivning.
1885

1883

Nyttiga påfund

Något till upplysning om kålmaskars
utrotning

Redskap

Uppgift om en ny mullharv

Greiff, H von
1802, maj-juni
Anonym
UPGIFT AV EN NY MULL-HARF.
Beskrivning och ritning.
1802, maj-juni
Färdiggjorda kunna dessa harvar bekommas sex
NÅGOT TIL UPLYSNING OM
veckor efter tillsägelse i Stockholm i huset nr 17,
KÅL-MASKARS UTROTNING.
Herr bergsrådet von Engeströms förslag att döda Munklägersgatan, mot 7 riksdaler i gångbart mynt.
kålfjärilarna och äggen, är tidsödande men det
1886
Odling
enda sättet att få se sitt kålland fredat.
Att slå fjärilarna med smälla blir ofta förödande Om odling av vit vallmo i stort
för kålplantan om de sitter på den. Vid försök upp- Anonym
täcktes att flera fjärilar söker sig till en som sitter 1802, maj-juni.
still. Detta ledde till försöket att breda ut några OM ODLING AF HWIT WALLMO I STORT.
döda fjärilar på marken. Det visade sig att de drog Det är allmänt bekant och personer med fin smak
till sig andra fjärilar, som utan risk för skada på erkänna det, att olja av vit vallmo överträffar den
kållandet kunde slås ihjäl.
ordinära bomoljan. Många hushållare har därför i
Varje dag måste alla plantor ses över och äggen sina trädgårdar odlat den vita vallmon och låtit
krossas. Detta arbete kan utföras av barn, så att pressa olja till husbehov.
inget angelägnare arbete hindras.
Som handelsartikel i stort har den blivit föga
Man skall kvarlämna de uppryckta rotstockarna kultiverad. Med bomoljans höga pris skulle det
på hösten och gödsla landen väl. Plantorna tål att dock vara lönsamt.
utsättas tidigt på våren.
Trädgårdsmästare Poske i Tyskland ger följande
råd:
1884
Redskap
Sås tidigt och för att inte fröna skall blåsa bort
Sätt att bortröja stenar ur en åker
sås hela fröhuset. När plantorna är 2 tum rensas de
och gallras.
och om en ny rist
Vid skörden buntas plantorna ihop, så att fröhuCollin, Sven Niclas
sen blir jämna. De ställs i skylar att torka 8-10
1802, maj-juni
dygn. Sedan skärs huvudena av i skärkistan och
1799 var införd en artikel i Hushålls-Journalen om fröna avskiljs i en passande sikt.
en vagn att frakta sten ur åkern. Då utlovades en
Oljepressen och stenarna skall vara väl rengjorförbättring, som här redovisas. Dessutom svaro- da och oljan bör stå några veckor att klaras.
mål på nu avlidne Modéers åsikter om vagnen.
Om man sår morötter bland vallmon får man en
I orter, där åkrarna är stenbundna räcker det inte fin efterskörd, som betalar kostnaden i form av fint
med att bryta stenen och köra jorden. Den behöver boskapsfoder och gödsel.
vila. Erfarenheten visar att en ny åker efter en tid
ger sämre växt än en gammal hävdad och uppgödd 1887
Odling
åker. Vid städerna brukas att igenlägga gammal
åker och istället ta upp ny. Därigenom utrotar man Nytt sätt att komma sig före att planogräset. Lindorna ger mer gräs än de av djuren tera potatis
upptrampade gamla lindorna. Kornet växer frodi- Lagerqvist, Johan
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SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET FRAMSTÄLDTA FRÅGA: PÅ
HWAD SÄTT MÅ DEN YMNIGA TRÄDESJORD, SOM I SWERIGE ÅRLIGEN LIGGER
OFRUKTBAR, TIL STÖRRE ELLER MINDRE
DEL FÖRMONLIGAST ANWÄNDES TIL
NÅGON AFKASTNING AF JORDFRUKTER
OCH FODERWÄXTER, OCH HWILKA AF
DESSA ÄRO DERTIL, EFTER SÄRSKILTA
JORDMONER, DE TJENLI- GASTE? AF
MATTHIAS LJUNGGREN, COMMISSIONSLANDTMÄTARE.
Tillräcklig gödsel och tillräckligt antal dragare är
vad som är huvudregeln för ett gott jordbruk. Besittningsrätt är också viktigt, då täta flyttningar
inte gagnar förbättrat jordbruk.
Det är knappast troligt att jorden förbättras genom att ligga i träda en sommar och under tiden
omröras flera gånger.
För att undvika att ängen blir täckt med mossa,
skall man, när tjälen just släppt i det övre jordlagret
men fortfarande är kvar runt rötterna, med kraftiga
järnkratsor räfsa hårt, så att mossan släpper.
Det är bättre med 1 tunnland god jord än 2 tunnland dåligt skött.
Lämpliga växter att förbättra trädet är vicker,
linser, klöver, potatis, ärter, åkerbönor, kålrötter
och rovor. Man kan gärna blanda i litet havre och
blandsäd.
Man bör komma ihåg att jorden har den egenskapen gemensam med oss att den önskar ombyte.
Inrättande av en ekonomidirektion för undervisning av lantmän vore ett sätt att förbättra för åkerbruket.
1904

Arbetsmetod

Sätt att med konst göra de för mässingsbruken nödiga större gjutstenar
Norberg, J E
1802, nov-dec
SÄTT, AT MED KONST GÖRA DE FÖR
MESSINGS-BRUKEN NÖDIGA STÖRRE
GJUTSTENAR, UPGIFWIT AF J.E.NORBERG,
BERGS-RÅD.
Då gjutstenar köpes utomlands och inte alltid är
hållbara kan denna sten, som jag sett i Ryssland rekommenderas.
1 tums tackjärnshäll med många hål och en hög
kant omkring. Ett nät lägges över och fästes vid
kanten med formlera blandad med hästgödsel.
Överhällen är försedd med öglor och handtag så
att de bekvämligast kan hanteras. Gjutningen kan
verkställas i öppen sand.
Gjutningen förrättas på vanligt sätt.

1905

Arbetsmetod

Om sättet att bygga bössflintor
Anonym
1802, nov-dec
OM SÄTTET ATT BYGGA BÖSSFLINTOR
Bössflintor tillverkas i Frankrike, men borde vara
enkelt att göra även i Sverige, då flinta finns i Skåne. Här följer en ritning och beskrivning av de redskap och arbetssätt som behövs. Att göra en flinta
fordrar en minuts arbete. En duktig arbetare kan
frambringa 1000 goda skärvor om dagen och på en
dag tillhugga 500 bössflintor.
1906
Kungörelser

Kungörelse om ett premium för idoga jordbrukare i Skaraborgs län
Patriotiska Sällskapet
1802, nov-dec
KUNGÖRELSE OM ETT PREMIUM FÖR
IDOGE JORDBRUKARE I SKARABORGS
LÄN.

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Att bygga bössflintor
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En anonym givare har skänkt 333 riksdaler vars MINDSKA WÅR ÅRLIGEN ÖFWERränta skall gå till premier för jordägare i Skara- FLÖDIGA TRÄDESJORD TIL BÄRANDE
SKÖRD AF SÄD, BOSKAPSFODER, JORDborgs län.
FRUKTER M.M. AF ELOF WÄSSTRÖM,
1907
Väder COMMINISTER PÅ WERMDÖN.
Anmärkningar angående väderleken Hur skall man mätta alla de nya medborgarna?
Sveriges folkmängd har ingått ett stycke in på fjärför oktober och november 1802
de miljonen.
Hur skall man lösa problemet med all den gräsli1908
Redskap ga mängd säd, som den tillåtliga och otillåtliga
Beskrivning på en stol eller bänk att brännvinspannan årligen slukar?
I andra länder ligger aldrig jorden i träda.
nyttja vid tackjärns borrning för
Trädgårdar, som visserligen gödslas, bär skörd
hand
varje år på samma jord.
Norberg, J E
Ängen, som trampas ner av kreaturen, bärgas
1803, jan-febr
varje år, ofta med vackert resultat.
BESKRIFNING ÖFWER EN STOL ELLER
Jag har använt tredingssäde med god avkastBÄNK, AT NYTTJA WID TACKJERNS
ning.
BORRING FÖR HAND. INLEMNAD AF
Att odla all jord varje år medför ökat arbete,
J.E.NORBERG.
men betalar sig självt genom större glädje och
Ritning och beskrivning.
vinst.
1909
Kungörelser
Ett problem vid ett nytt hushållsbruk är att sätta
upp stängsel. Det är ett stort arbete och på orter
Att minska trädesjorden
med skogsbrist svårt, dock ej omöjligt.
Wäsström, Elof
Om 81000 hemman odlade ett tunnland istället
1803, jan-febr
för träda skulle riket få 486000 tunnor spannmål.
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ÅR 1801 UTSATTE PRIS-FRÅGA:
OM BÄSTA MEDEL OCH SÄTT, LÄMPELIGT TIL SWENSKA CLIMATET, AT
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Berömliga gärningar

Berömlig gärning
Anonym
1802, jan-febr
BERÖMLIG GERNING
På Mikaeliafton kom elden lös hos änkan Lisken
Håkansson i Krisdala socken, Kalmar län. I stugan
sov hennes tre barn. När drängen Sven Börjesson
upptäckte elden skyndade modern att rädda sina
sovande barn. Den äldsta tog sig svårt brännskadad ut på egen hand. Plötsligt saknades den 2 1/2
årige Nils, som krupit tillbaks in i huset. Drängen
räddade honom med fara för sitt liv.
1877

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1802, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För hela gårdsbyggnadens flyttande från by till
vinnande av bekvämare ägodelning vid storskifte.
För ovanlig tilltagsenhet vid räddande av ett barn
ur en eldsvåda fick Sven Börjesson, Krisdala, en
jetton i guld om 6 dukater.
1878

Kungörelser

Tillkännagivande

KORRT BESKRIFNING OM DE I FRANKRIKE OCH ENGLAND SENAST GJORDE
UPTÄCKTER UTI GARFWERI-PROCESSEN
OCH LÄDER-BEREDNINGEN
Läder är en nödvändighetsartikel, därför är det
viktigt att sprida kunskap om bättre garverimetoder, än den dyra ekbarken och det långa förfaringssättet, som dessutom ger läder som inte står mot
väta.
Här visas Polytekniska skolans undersökningar
över det garvande ämnet i bark och över hudar. Har
man för mycket friskt vatten innehåller luten snart
inga garvande ämnen. Garvsyra finns även i andra
trädslag än ek. Beskrivning av den kemiska processen i garvsyran och hur en djurhud är uppbyggd. Huvudpunkten vid garvning är att känna de
omständigheter och villkor som bestämmer fibrernas övergång till gallert. För mycket lim gör lädret
torrt och skört. Det går inte att garva flera hudar
packade på varandra.
Vid tvättning av hudar föreslås en stamp. Hudarna hängs i svag barklut blandat med vitriololja,
tills håren går att rycka bort. Hudarna sväller av vitriolsyran. De hängs nu i garvarkaren med vatten
och finstött bark, som beretts i särskilda kar. Efter
garvningen torkas hudarna till 7/8 och klappas mot
en slät sten och borstas på andra sidan med en
skarp hästborste.
Det engelska garvningssättet skiljer sig endast
genom andra garvämnen. Där väljer man mineraler som järn, koppar, zink och jordhartser.
Herr Bellamy fick Engelska Regeringens tillstånd av ett 20-årigt monopol för sitt sätt att härda
läder mot väta. Lädret smörjes med en fernissa av
linolja, blysocker, vitriol, harts, skomakarbeck,
tjära och terpentin.

Patriotiska Sällskapet
1802, jan-febr
TILLKÄNNAGIFWANDE
Belöningarna kommer inte att utdelas som bestämda belöningar, men utesluter inte någon förtjänst
som verkar för hushållningens och näring- arnas
1881
uppkomst.
1879
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Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1801 och januari 1802
1880

Arbetsmetod

Kort beskrivning om de i Frankrike
och England senast gjorda upptäckter i garveriprocessen och läderberedningen
Schoerbing, Carl M
1802, mars-april

Stol för tackjärns borrning för hand - Nr 1908
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Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1802
1882

Växter

Försök med frukten av sibiriska
nyponbusken
Westring, Joh. P.
1802, maj-juni
FÖRSÖK, MED FRUKTEN AF SIBIRISKA
NYPON-BUSKEN
För 5 år sedan planterades Sibiriska rosenbusken
(Rosa ochroleuca) i Bergianska trädgården. Den
drogs upp av frö. Bären är mörka, som körsbär och
mycket saftrika. De har söt och astringent smak,
som ger anledning förmoda medicinsk användning.
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1875
1874

Nyttiga påfund

Inrättning av en grind, som den resande med bekvämlighet kan öppna
utan att stiga av
Lundberg, Fredrik
1802, jan-febr
INRÄTTNING AF GRIND, MED DEN
BEQWÄMLIGHETEN FÖR RESANDE, AT
ÅKANDE ELLER RIDANDE PERSONER
LÄTT KAN UP-OCH IGENLÅTAS, UTAN AT
DE BEHÖFWA STIGA AF
De stora bekymmer lanthushållaren har av att grindar lämnas öppna och resande har av att färdas genom en mängd grindar har givit mig idén till denna
inrättning. Nu kan den resande utan att stiga ur
öppna och stänga grinden. I vårt folkfattiga land
kunde den person som ofta medföljer resande bara
för att öppna och stänga grindar utnyttjas för nyttigare ändamål. Ritning och beskrivning av inrättningen. Den har en bom, som lyfter grinden.

Orter

Utdrag ur ett brev från Halmstad 28
december 1801, angående väderleken och sillfisket
Anonym
1802, jan-febr
UTDRAG AF ET BREF, DATERAT
HALMSTAD DEN 28 DECEMBER 1801,
ANGÅENDE WÄDERLEKEN OCH
SILL-FISKET
Den 3 november blev snöstorm och nästa dag låg
is på stillastående vatten. Sedan följde varma dagar och jordgubbssängarna i min trädgård stod vita
av blom. Detta fortsatte in i december. Sedan har
det varit vinterföre till glädje för skogskörare och
till sorg för sjöfarare.
Arbetare från hela Halland drar ut till skärgården vid sillfisket. De sliter hårt, skadas ofta och får
liten förtjänst. I år har en myckenhet sill blivit fiskad under november och december. Sillen har varit
fet och romrik.

Detta köpes nu och ett land med så stor åkerareal
borde inte vara i behov att köpa ärter.
En förändring av stängsellagen måste ske. Skogen minskar genom träsk, sjöar, och vattendragens
uttorkning. Den orimliga byggnadslagen att bondens halmlada skall vara timmerhus, vidare hemmansklyvningen som gör allt för att förminska
skogen. Hägnaden tar orimligt med tid och borde
bara finnas runt beteshagar för de större kreaturen.
Herdar och vallhjon bliva nu av nöden. Men på
mindre hemman fördelade på flera åbor utfaller
vallgång med större svårighet. Någon medelväg
bör därför kunna påtänkas.
Beskrivning på en flyttbar stängselfålla, som
kan användas på platser med skogsbrist.
Våra förfäder skrev i sina almanackor: När våt
väderlek inträffar, låt hetta genomgå höstsäden.
Dessutom gåvo de akt på månen och lät den styra
arbetet. Detta var en dårskap, som dock hade korn
av sanning åtminstone vad väderobservationerna
anbelangar. Okunnigheten kastade sin harm på vår
herre. Men att så i sur kall jord är inte det bästa.
Några anmärkningar angående väderleken, som är
observerad från 1796-1802. Om tidningarna gav
en rapport om det förutvarande väderläget, skulle
lantbrukaren kunna lära sig att förutse det kommande vädret.
1910

Kungörelser

Utdelade hedersbelöningar

1911

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1802 och januari 1803
1912

Kungörelser

Svar på prisfråga: Om de bästa medlen att minska vår överflödiga
trädesjord
Wäsström, Elof
1803, mars-april
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS ÅR 1801 UTSATTE
PRISFRÅGA: OM BÄSTA MEDEL OCH
SÄTT, LÄMPLIGT TIL SWENSKA
KLIMATET, AT MINSKA WÅR ÅRLIGEN
ÖFWERFLÖDIGA TRÄDESJORD TIL
BÄRANDE SKÖRD AF SÄD, BOSKAPSFODER M M AF ELOF WÄSSTRÖM,
KOMMINISTER PÅ WERMDÖN.
Flera sätt måste tillämpas, avpassade till de lokala
omständigheterna. Åkermannen har två skäl, dels
att få vinst och god näring, dels att förbättra åkern.
Genom väl avpassat bruk når han det första och genom gödning det andra. Förslag att börja med ett
ärtland. Vicker är ett lättodlat foder, som lämpar
sig på trädet. Beskrivning av 6 års växling av korn,
ärter, plantering och träde. Större arbetsamhet fordras. Med sin artikel hoppas författaren få se trädesåkrar som örtegårdssängar på engelskt vis.

Patriotiska Sällskapet
1803, jan-febr
1913
Nyttiga påfund
UTDELTA HEDERS-BELÖNINGAR M.M.
Beskrivning
över
en
vacker
och hög
Belöningar för stenbyggnader, nyodling och flyttblå färg på tyg genom lummer (Lyning av boställe till nytta för storskifte.
Lång och trogen tjänst och brandstod till nybyg- copodium), som med mycket bespagaren Per Jonsson i Ekshärad socken, Karlstads ring och bekvämlighet gagnas i
län.

Att kunna öppna en grind utan att behöva stiga av - Nr 1874
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Patriotiska Sällskapets för andra gången framställda prisfråga:
Vilka äro de av Sveriges ekonomiska författningar, varav landet och lantkulturen dragit mesta
nytta, och vilka äro för det närvarande ännu gällande hinder, som i mer eller mindre mån kunna anses
för densamma menlige?
Inget av de fyra svaren ansågs vara fullkomliga,
men Isac af Darelli, ledamot av sällskapet tilldelades ett mindre pris.
I anseende till den skada odjuren, särskilt vargarna gör har Patriotiska Sällskapet utsatt följande
prisfråga: Vilka allmänna anstalter kunna vara de
bästa och säkraste till förminskande och utdödande av vargar? Prissumma en skådepenning om 30
dukaters värde.

hushåll och färgerier

Westring, J P
1803, mars-april
BESKRIFNING ÖFWER EN WACKER OCH
HÖG BLÅ FÄRG PÅ YLLE OCH SILKE,
GENOM LOMMER (LYCOPODIUM), SOM
MED MYCKEN BESPARING OCH
BEQWÄMLIGHET KAN GAGNAS BÅDE I
HUSHÅLL OCH FÄRGERIER; INGIFWEN
TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
AF J P WESTRING, KONGL. LIF-MEDICUS
Trots många försök har jag inte lyckats få fram blå
färg ur lavar. Slätlav gav visserligen en vacker blå
färg, men den fastnade inte på tyget trots försök
med olika betningar. Inte förrän jag tog några gram
blåholtz (brun bresilja) tillsammans med jämnan,

221

en lummer, fick jag en beständig blå färg. I syra
drog den åt rött, vilket kunde återställas med svag
lut. Vid försök med enbart brun bresilja fick jag
den vackraste blå färg, alltså hade laven ingen
funktion.
Lummern (Lycopodium), som växer i överflöd i
våra skogar, visade sig ha samma möjligheter som
jämnan. Ger en stålblå färg och skulle kunna användas till betning för andra färger. Beskrivningar
av 29 olika försök med lummerväxter. Fjällummer
var den bästa, en växt som vi har i stort överflöd.
1914

Husdjur

Nytt sätt att skatta bin
Löfling, Ernst
1803, mars-april
NYTT SÄTT ATT SKATTA BIN
Vid Ådö säteri i Uppland, har följande försök med
biskattning gjorts i sommar. En gammal kupa var
dömd att slaktas. Man kom då på tanken att försöka driva hela bisamhället in i en ren kupa. Den 2
augusti på kvällen fördes kupan i ett rum, där täcken hängts för fönstren. Kupan sattes upp och ned i
en stol och botten togs bort. Skyndsamt sattes den
nya kupan över och ombands med lakan. Man
hamrade på den gamla kupan och efter 5 minuter
hördes att nästan alla bin flyttat upp i den nya kupan. För att också få med drönarna, som inte är så
lättskrämda tändes en liten linnelapp och hölls
framför tappen på den gamla kupan. Nya kupan
fick nu sin botten och fick stå över natten. Den
gamla kupan ställdes i rummet intill.
Tidigt på morgonen flyttades den nya kupan till
den gamlas plats i biläget. Fönstren öppnades och
de bin, som i förvirringen hamnat på väggarna i
rummet flög ut till nya kupan, där de mottogs med
fröjdebetygelser från sina kamrater. De som låg
duvna kvar i rummet tvättades med en fjäder och
bars ut på ett fat framför ingången till kupan. De
blev indragna av de andra bina i kupan. Redan
samma dag började bina rensa sin boning från
halm och följande dag var de i fullt arbete med insamling av vax och honung. I oktober befanns att
kupan var fullbyggd ned till botten.
Fördelarna med denna skattningsmetod, står
klar för varje biodlare. Man behöver inte slakta
och i förtid föröda bina i sitt verksamma liv. Man
kanske får mindre avkastning, men har å andra sidan bina kvar. Det är också mycket lättare att hantera skattningen, då inga halvdöda bin sitter i
kakorna. Måtte denna uppgift antagas av flera och
förbättrade försök göras för hushållningens bästa.
1915
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Nyttiga påfund

Strödda underrättelser i hushållningen
Sefström,E
1803, mars-april
STRÖDDA UNDERRÄTTELSER I
HUSHÅLLNINGEN
Om strandkål. Perenna växter anses med skäl vara
förmånligare. Till dessa räknas strandkålen som
växer vild i Bohuslän. Odlad blir rötterna mindre,
men efter förvällning och omkokning duger de till
mat. I England odlas den och har fördelen att den
kommer tidigt på våren och används som grön rätt.
Den trivs i sand.
Att tillreda torvkol. Torven brännes och täcks
med färskt granris varpå lägges taktorv som trampas. Används till grovsmide.
Att hindra myror från träd. Genom att lägga
aska under fruktträden har man märkt att myrorna
flyttar. Även rödmyror, som tar sig in i husen, kan
hindras genom att man tar bort mullbänken utanför
huset och ersätter jorden med aska.
1916

Orter

Anmärkning om väderleken i södra
Halland
Sefström, E
1803, mars-april
ANMÄRKNING OM WÄDERLEKEN I
SÖDRA HALLAND
Året började med kallt väder. Fortfarande den 21
februari kallt men ganska mycket sol. Snö och åkföre i två månader, vilket är ovanligt. Lommen
kom in i Nissaån och flera sköts, trots att de är
snabba att dyka. Deras dun är som silkesammet
och vackert till färgen. Ungfåglar fångades av några gossar, men omkom då de inte kunde klara sig
på land. Jag skickade några fåglar till prosten Osbeck i Hasslöv för att visa färgerna på yngre och
äldre exemplar.
1917

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1803
1918

Byggnation

Något om lerhusbyggnader
Anonym
1803, maj-juni
NÅGOT OM LERHUS-BYGGNADER.

I Hushållningsjournalen 1800 redogjorde brukspatron Eneström för sina försök med förbättrad tackjärnsblåsning. Han skulle detta år återkomma med
vidare redovisningar. Tyvärr blev han mördad av
lejda händer den 2 oktober förra året. Jag, brukspatron J D Steen, vill visa ett brev som jag fått av honom i ärendet.
I brevet beskrivs de ändringar, som behöver göras för att nå bättre resultat.
I brev till bergsrådet Norberg beskrivs hur masugnspipan och stället bör byggas. Han säger att
den förståsigpåare som tror att tackjärnet blir sämre av ökad mängd bläster förstår inte tackjärnstillverkning.
Norberg beskriver sedan masugnsbälgarna och
deras antal slag i minuten.

den obehagliga lukten borta och oljan är lika klar
som mandelolja eller bomolja.
1872

Arbetsmetod

Ett nyttigt sätt att bekläda sina rum
med papperstapeter

Sefström, E
1802, jan-febr
ET NYTTIGT SÄTT AT BEKLÄDA SINA
RUM MED PAPPERS-TAPETER
Utom att väggarnas beklädning med tapeter gör
rummen snygga och städade blir de varmare. Det
vanliga att hopsy tapeterna och spika upp dem gör
att man får mellanrum mellan tapeten och väggen,
där drag och ohyra kan husera. Kostsammare är att
klistra och sedan spänna tapeten mot väggen, men
1869
Matberedning det har samma negativa effekter.
Ett bättre sätt är att skrapa och slipa väggen, låta
Om potatisens sjudande i ånga i aven bokbindare kantskära arken med karduspappret
sikt att nyttjas till föda för boskapen och sedan klistra det med bokbindarklister, gjort
Anonym
av vatten och rågmjöl. Blandar man i något alun
kan det hålla insekter borta. Man klistrar några ark
1802, jan-febr
i taget och låter klistret gå in i pappret. Sedan fäster
OM POTATERS SJUDANDE I WATTENman dem i en rad, så lång väggen är. Man fortsätter
ÅNGOR, I AVSIKT AT NYTTJAS TIL FÖDA
varv på varv tills väggen är täckt. Skarvarna trycks
FÖR BOSKAPEN
I en kittel ställs en träbunke med tätt genomborra- till och överflödigt klister torkas bort. Sedan är det
de hål i botten. Vatten hälls i kitteln och potatisen i bara att måla vilken färg man önskar.
träbunken. Genom ångan, som tränger upp genom
Matberedning
hålen, blir potatisen mör och bevarar sockerhalten 1873
bättre än då de kokas i vatten.
Om ostron, att bereda en handels1870

Matberedning

Om mjöl av hästkastanjer
Anonym
1802, jan-febr
OM MJÖL AF HÄSTKASTANIER
Man skalar och pulvriserar kastanjerna. Mjölet
slås i ett kärl, som fylls med vatten. Efter en timme,
när mjölet sjunkit till botten slås vattnet av. Detta
upprepas 7-8 gånger. Sedan pressas vattnet ur och
mjölet torkas. Nu är den skarpa smaken borta och
mjölet kan användas till mat.
1871

Arbetsmetod

Rovoljas renande till godhet av
bomolja eller mandelolja
Anonym
1802, jan-febr
ROV-OLJAS RENANDE TIL GODHET AF
BOM-OLJA ELLER MANDEL-OLJA
I en enkom gjord panna av bly hälles vatten och
ovanpå rovolja. Detta hålls ljummet i 4 dygn. Då är

vara därav
Sefström, E
1802, jan-febr
OM OSTRON, AT BEREDA EN
HANDELS-WARA DERAF
Man handlar endast med råa ostron, som det gäller
att sälja innan de blivit skämda. I New-York fångas stora fina ostron som bereds till handelsvara.
Dels genom att de öppnade och tvättade ostronen
förvälls i en kittel. De tas upp och får svalna, överströs med svartpeppar och muskotblomma och lite
vinättika. Läggs tillbaka i kitteln och kokas tills
vattnet är hälften. De läggs på glasburkar att förvaras.
Ett annat sätt är att de steks i smör och förvaras i
burkar med smält smör. Ett svenskt sätt är att öppna ostronen, men inte ta ut dem. Man petar in lite
smör, salt, svartpeppar och muskotblomma i varje
skal, binder ihop den och steker dem på halster.
När de svalnat tas de ur skalen och förvaras i burkar. Att bara förvara i salt gör ostronen hårda i köttet och de förlorar i smak. Torkas de och pulvriseras kan de endast användas i såser, men de bevarar det mesta av sin goda smak.
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Verket skall vara noggrant uppsatt och det ena pas- Jämförelse mellan fördelen av hässa noga i det andra så att inget händer.
Kreaturen bör inte ensamma draga igång verket tar eller oxars nyttjande vid åkerbruutan tröskhjulet skall först sättas igång av en vev. ket
Anonym
Spar inte på smörjning.
Ett dylikt verk finns hos Robsam i Grebylund 1801, nov-dec
vid Ensta gästgivaregård.
JÄMNFÖRELSE MELLAN FÖRDELEN AV
HÄSTARS ELLER OXARS NYTTJANDE VID
1863
Arbetsmetod ÅKERBRUKET.
Om hampas rötning efter nyare och Den viktigaste förbättringen i England i avseende
på åkerbruket, är, enligt Lord Kaimes att man anriktigare grundsatser
vänder oxar istället för hästar.
Anonym
Oxen synes vara gjord att arbeta i jorden. Den är
1801, nov-dec
stark och långsam och tålmodig. Då han arbetar
OM HAMPAS RÖTNING EFTER NYARE
lugnt och sakta bryter han sällan sönder något redOCH RIGTIGARE GRUNDSATSER.
skap, vilket ofta hästen gör.
Genom försök har framkommit att fibrerna i hamHästen är kanske lika stark, men för högbent
pan innehåller harts och gummi. Vid rötning i vat- och ivrig. Den blir lätt otålig, därefter envis och iten löses gummit men inte hartset. Den ger den stadig.
otäcka lukten, som garvarna klagar över. Om man
Oxen nöjer sig med sämre föda och en karl kan
använder lut av aska eller pottaska och soda löses sköta 10 oxar, men sällan 4 hästar.
både gummit och hartsen.
Hästen är mycket dyrare i inköp och råkar oftare
I en ren grop, som kläds med lera lägges halm i ut för sjukdomar och skador. Hästens gödsel bränbotten. Därefter hampan med alkaliskt vatten. Röt- ner sönder medan oxens göder. Som gammal kan
ningen pågår i 4 dygn. Det bästa sättet är att i 2 da- oxen gödas och säljas till slakt med god förtjänst.
gar låta det ligga i alkaliskt vatten och sedan rötas i
rinnande vatten i en å eller sjö. Den elaka lukten är 1866
Väder
inte farlig för fisken, som allmogen gärna tror, utan
Utdrag
ur
ett
brev
om
årsväxten
och
hampan är en utmärkt föda för fiskarna.
väderleken i Roslagen
Den alkaliska rötningens fördelar:
Öhrströmer, Fredr.
Hampan blir vitare.
Arbetarna plågas inte av lukten.
1801, nov-dec
Häcklingen och vävningen går lättare.
UTDRAG AF ET BREF OM ÅRSWÄXTEN
Mindre avfall.
OCH WÄDERLEKEN I ROSLAGEN.
Blekningen går fortare och blir mindre kostsam. Svår torka i höstas gjorde att rågen på hård jord
blev klen. En fin vår hjälpte upp litet. Höga spann1864
Nyttiga påfund målspriser. Då brännvinsbränningen åter är fri
Sätt att inrätta halm och rörtak så att ökas priserna ytterligare.
Höskörden blev ganska god.
de blir varaktigare och mindre
Såsom 1797 kom en flock trollsländor.
utsatta för eld
Stark blåst och kyliga nätter har varit menligt för
Anonym
trädgårdsväxterna.
1801, nov-dec
Väder
SÄTT ATT INRÄTTA HALM OCH RÖRTAK, 1867
SÅ ATT DE BLIFWA WARAGTIGE OCH
Anmärkningar angående väderleken
MINDRE UTSATTA FÖR ELDSWÅDA.
Torkad lera blandas med saltvatten och trycks ned för oktober och november 1801
i halmen på taket. Det behövs bara en tredjedel
Arbetsmetod
halm mot annars och detta tak motstår storm och 1868
varar minst i fyra år. Det är inte så eldfängt som Utdrag ur brev rörande förbättrad
andra tak. När det tas bort ger det utmärkt gödsel, tackjärnsblåsning
då salt bidrar mycket till jordens fruktbarhet.
Eneström, Norberg
1865
Husdjur 1802, jan-febr
UTDRAG AF BREF RÖRANDE
FÖRBÄTTRAD TACKJERNS-BLÅSNING
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Många lerhus både höga och stora finns redan i
vårt land. Det är mycket som talar för dem. Vad är
orsaken till vissas betänkligheter emot dem? Kanske nyheten, ovanan, fördomen eller dyrheten. Det
sista skall jag försöka utreda efter min erfarenhet.
Beskrivning av ett lerhus och dess kostnad med
flera kalkyler beroende på olika förhållanden. Sedan följer beskrivning av byggnadsmetoden.
1919

Arbetsmetod

Tvenne försökta taktäckningssätt

att välja gott överstrykningsmaterial för att få taket
tätt.
1920

Redskap

Anmärkningar om bogträselar för
hästar
Groothe, J
1803, maj-juni
ANMÄRKNINGAR OM BOGTRÄDS-SELAR
FÖR HÄSTAR
Man har nu börjat använda lättare åkdon än förr.
Trots det beror det helt på selen, hur tungt en häst
orkar dra. Beskrivning av olika landsändars sätt att
använda hästar och selar. Den bästa selen är bogträselen utan loka. Ritning och beskrivning. I Skåne används felaktiga selar, med följd att många
hästar blir blinda, då de måste anstränga sig för
mycket. Man bör inte spänna hästar och oxar för
samma vagn eller hästar av olika temperament.

Norberg, J E
1803, maj-juni
TWENNE FÖRSÖKTE TAKTÄCKNINGSSÄTT, UPGIFNE AF J.E.NORBERG.
I Frankrike använder man götiska takstolar, eller
valvbågar, istället för vanliga takstolar. Detta
byggnadssätt har jag sett i Huskvarna bruk sommaren 1801. Taket berömdes för styrka, täthet och
rymlighet.
Orter
Innan detta byggningssätt var mig känt har jag i 1921
Bryggaregränden i Stockholm byggt ett litet tak av Brev från Berlin
elliptisk skapnad, såsom den minst ämnesrövande Anonym
och mest rumsgivande och för ögat behagligaste
1803, maj-juni
sättet. Beskrivning av detta hus. Det är dock viktigt
UTDRAG AF ET BREF FRÅN BERLIN, DAT.
D. 27 MARS 1803.

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Taktäckningssätt och bogträselar för hästar - Nr 1919 oxh 1920
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Man brygger här dricka med hjälp av kvassia istället för humle. Drickat används vid sjukhusen. Denna metod är billigare än den gamla med humle.
Bark, som blivit över efter garvning, nyttjas här
till bränsle. Den har mindre angenäm lukt än torv
men kostar bara hälften så mycket som ved. Man
gör runda kakor, som torkas.
1922

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1803
1923

Odling

Åkerbruksberättelse
Darelli, Isac af
1803, juli-aug
ÅKERBRUKS-BERÄTTELSE
Jag lät hugga all barrskogen öster om gården och
fann vid jordborrning att marken bestod av mycket märgel. Min avsikt var att förbättra den så kallade oxhagen, vilket lyckades över all förväntan.
Stubbarna användes till att bränna stenar så att de
med hjälp av spett och knöster kunna delas i hanterliga delar. Efter dikning och plöjning såddes
havre, som blev kort och gav litet. Nästa år såddes
havre, klöver och rovfrö. Havren växte hög, gav
god skörd men kvävde nästan klövern. Mitt arbete
har betalt sig efter tredje sådden. Man får inte vanvårda den gamla åkern på bekostnad av nyodling.
Marken under Wängsjöberg och hela Gottröra
socken består några alnar ner av märgel. Korna har
märkligt nog lärt sig att undvika dikena, därifrån
de inte skulle kunna ta sig upp.

den. Efter tre års god skörd har jag med årder kört
sandåkern. Det är dock nyttigt att byta utsäde. Det
är viktigt att dika runt sandjorden, då där finns
mycket syra.
1925

Bergius, Sven
1803, juli-aug
BESKRIFNING ÖFWER EN UPODLING
Jag köpte båtsmansstället Stora Höggeröd i Bohus
län. Det var i dåligt skick. Efter nio år har sädesavkastningen ökat som 21 till 5 och ladugården fördubblats. Inägorna omgärdades med en 1 3/4 aln
tjock stenmur. Detta har kostat så mycket att jag
ännu inte hunnit till mer än 4% vinst på omkostningssumman. Jag råder ingen obemedlad att ge
sig i kast med ett dylikt företag, även om det är nationellt nyttigt. En jordbrukare kan väl aldrig nå så
hög vinst som en handlande och aldrig betala så
hög ränta.
Jag vill lämna Kungl. Patriotiska Sällskapet
denna beskrivning som motbevis för den allmänna
meningen att uppodlandet av jord genom rothuggning och stenbrytning sällan eller aldrig lönar sig
för odlaren. Han ger noggrann beskrivning av sitt
uppodlande i Bohus län. 8 dalkarlar högg skogen,
4 fattiga barn njöt underhåll i flera månader mot att
de planterade potatis, rensade och plockade småsten.
Han anser att han lyckats med sitt verk, dock önskar han ingen belöning men vill gärna korrespondera med andra odlare.
1926

1924

Odling

Anmärkningar om plöjning av gräsvall, i synnerhet på sandjord

Odling

Beskrivning över en uppodling

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

Patriotiska Sällskapet
1803, juli-aug
Öhrströmer, Fredr.
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR
För utflyttad gård till nytta för ägodelning, uppod1803, juli-aug
lingar, stenbyggnad, trädplantering, lång och troANMÄRKNINGAR OM PLÖJNING AF
GRÄSWALL, I SYNNERHET PÅ SANDJORD gen tjänst. Hustru Ulrica Nord som i 32 år vårdat
Jag har funnit att de bästa plogarna till ängsvall är sjuka vid Flottans sjukhus i Göteborg, har fått dubde hälsingska och gästrikska. En körare med lust bel halskedja av silver.
och håg för arbetet lär sig snart tekniken. Jag var
den förste i socknen att använda plog. Det mottogs
med mycken fördom av mina grannar. De har nu
övergått till plogen, sedan de sett nyttan av den.
Träd och buskar skall avröjas, då de annars hindrar plöjningen. En karl har gått efter plogen och
undanröjt grenar och stenar. Därefter har jag vältat
och harvat. Består ploglandet av sand behövs gödsel, annars klarar landet första skörden utan mutor.
Den nedplöjda grästorven ruttnar sakta i sandjor-
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kan spruta dem och hålla dem våta, men denna metod passar bara i en stor odling med mycket betjäning.
En fransman sprutar med en stark lut av sot, vinättika och terpentin. Detta blir dyrbart. Att skjuta
av ett par pistolskott utefter plantorna har också
prövats.
Det bästa sättet torde vara att plantera rädisplantor bland kålen. Jordlopporna gillar rädisbladen
mer än kålen. Ännu bättre är att så kålen så tidigt,
att den hinner bli stor innan jordlopporna anländer.
Stjälkmasken är en liten vit mask, som finns
inne i stjälken. Om man besiktigar varje planta och
sorterar bort de plantor, som är angripna, har man
inget besvär av den masken.
Tre sätt att bli av med sniglar eller daggmaskar
lämnas av en fransman. Att ha många grodor i
trädgården eller små ankungar, som gärna äter
sniglarna. Det bästa sättet är att lägga ut brädstumpar eller flata stenar i landet. Under soltimmarna
söker sniglarna skydd och kan lätt plockas bort,
när man vänder på brädorna.
Den egentliga kålmasken är larven till en vit fjäril. När honfjärilen råkar en hanfjäril lägger hon
sig ned på marken eller i en buske och vänder stjärten upp. Hanen sänker sig under sakta rörelser med
vingarna och närmar sin stjärt till hennes, varefter
de flyga åt var sitt håll. Honan lägger sedan äggen
på lämpliga växter oftast kål genom att trycka ut
ett ägg på undersidan av bladet. När äggstocken är
tom flyger hon bort. Dessa fjärilar är avelsamma
och kan lägga ägg 3-4 gånger om sommaren. Larverna livnär sig sedan på kålbladen och gör stor
skada.
De har en naturlig fiende, som jag dock inte kan
namnge. En fågel som påminner om en gök men
med en vit fläck i nacken. En gammal jägare säger
det är en slags nattskreva.
En annan fiende är en fluga, som lägger sina ägg
i kålmaskens larver. Många larver kryper inomhus
genom skorstenar in i boningsrum, där de förpuppar sig. De blir bortsopade av människan, som älskar snygghet. De larver, som inte hinner till hus
blir ofta fåglarnas rov, då de under vintern tar vad
de hittar.
Ett sätt människan kan fördärva kålmasken med
lär vara att lägga kräftor i kållanden. Men den
stank, som uppstår kan inte vara hälsosam för växten, då man vet att växterna tar mycket föda ur luften. Att lägga malört runt plantorna ger ingen
effekt, vilket en del påstår. Inte heller fläder har någon effekt. Kålmasken skyr inte heller hampa. Att
lägga flogrönn, en rönn som såtts med frö i en
bergskreva, i landet har inte heller hjälpt. Att bränna krutrök över plantorna ger inget.

Om man skulle kunna fördriva masken från sin
egen täppa, skulle grannen få så många fler. Detta
är inte patriotiskt i synnerhet, som det finns säkrare
metoder. Det enda är att med en flugsmälla döda
alla fjärilar man kommer åt och plocka bort så
många larver man hinner. Att utdöda ett helt släkte
strider säkerligen mot själva naturen och vore förmätet att inbilla sig.
1860

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1801
1861

Arbetsmetod

Förbättrad tackjärnsblåsning
Rappe, W
1801, nov-dec
UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE
FÖRBÄTTRAD TACKJÄRNSBLÅSNING.
BRAÅS, D. 10 SEPT. 1801.
Utan att ha provat har jag gissat, att blåsning går
sämre i tjockt väder. Bästa resultatet blir på vintern
när luften är klar och barometern hög. Trycket i
bälgen ger olika resultat med tanke på järnets lättsmideshet. Även ekonomiskt har det betydelse
t.ex. mindre kolåtgång.
Vidholms robinett borde kompletteras med förändringar i tättmynningen och ge bättre resultat.
Ordentliga experiment borde göras av en god fysik-kemisk mekanikus.
1862

Arbetsmetod

Allmänna regler vid inrättning av
tröskverk med cylinder
Anonym
1801, nov-dec
ALLMÄNNA REGLOR WID INRÄTTNING
AF TRÖSKWERK MED CYLINDER.
Ett tröskverk är inte fullkomligt, om det inte uttröskar högsta möjliga kvantitet säd. Bättre eller
sämre tröskning skall inte ankomma på tröskfolkets välbehag.
En lång och övad karl hinner framlägga varje
tillmatning på 2 sekunder och på samma tid bör
tröskverket dra till sig och tröska det framlagda.
Sedan följer en rad uträkningar i tid och antal
slag, som tröskvalsen skall göra.
Det lönar sig inte att forcera dragdjuren, då en
oxe orkar längre en stor tyngd i långsam takt, än en
lättare tyngd, som drages fortare.
Beskrivning av hur hjulens storlek påverkar
tröskningen.
Om valsarnas rörelse tages genom drivskivor
skall inte snören användas. Det fordras remmar.
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Årsväxt och väderleken i södra
Halland
Sefström, E
1805, maj-juni
BREF OM ÅRSWÄXT OCH WÄDERLEK I
SÖDRA HALLAND.
Vintern lång och kall. Isen låg djupt i jorden, som
skadade insekter och maskars ägg samt blomsterrötter. Kall vår med frost sent i maj.
Trädgårdsväxterna är utgångna, men bär och
fruktträd visar mycket blom.
I oktober fångades en valfisk av släktet Delphinus Orca som sökt lugn under de ostliga stormarna. Hemmansborna dödade och styckade honom.
Han torde varit 12 alnar lång. På samma ställe
fångades i garn Delphinus Phocaeha eller marsvinet. De voro unga och gåvo mycket tran.
1986

Väder

Anmärkningar vid väderleken för
april och maj 1805
1987

Orter

Anmärkningar över Ångermanlands
jämte Åsele Lappmarks hushållning
och näringar
Tideman, J H
1805, juli-aug
ANMÄRKNINGAR ÖFWER
ÅNGERMANLANDS JEMTE ÅSELE
LAPPMARKS HUSHÅLLNING OCH
NÄRINGAR. AF J H TIDEMAN, LAGMAN
Beskrivning av Ångermanlands Domsagas läge
och gränser. I domsagan finns 12 tingsställen med
två ting om året. Landets produkter var tidigare
smör, talg, kött och fågel, men när skjutspriserna
ökade minskade handeln med dessa varor. Numera
har trä- och lärftstillverkningen tilltagit. I dom- sagan finns 7 stångjärnverk och manufaktursmiden
med två masugnar. Flera järnverk är under anläggning till följd av god skogstillgång och vattenkraft. Denna ort måste räknas till de
fördelaktigaste i riket.
Jordbrukets styrka härrör från landshövding
Örnskölds tid. Han besökte de avsides fjälltrakterna och gav råd och stöd. Det huvudsakligaste hindret för uppodling är handeln. En bonde har rätt att
föra och sälja sin avel dit, där han får mest betalt.
Han hemkommer från sina handelsresor med varor
och inte med pengar, som skulle gå till kronoutskylder och att höja odlingen. Ett annat missbruk är att man i namn av att sälja avel, istället
säljer bräder. Man tar burskap i Öregrund fast man
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bor 60 mil därifrån och köper sedan upp skog, som
fraktas med båtar till södra landet. Efterkommande
får snart ont om bränsle genom skogarnas utödande.
Fiskaler och kronobetjäning har ibland lyckas
åtala, men de åtalade har oftast blivit frikända, då
man menar, att han bör äga rättighet att ägna sig åt
den näring han önskar. Riksdagsmannen Håkansson sade på en sockenstämma i Hållgum att folket
inte skulle vinnlägga sig om åkerbruket utan hellre
satsa på brädsågning. Visserligen bör andra näringar uppmuntras, men inte på bekostnad av
huvudnäringen. Många konkurser har följt i handelns spår. Ett annat oskick är att istället för säd så
lin på åkrarna för lärftstillverkningen. Det händer
att bonden får köpa säd utifrån för mycket mer än
han vinner på lärften.
Hållskjutsningen är ett annat hinder för hushållningen. Den leder också ungdomen till ett dåligt
liv, med superi och spel.
Det är märkligt att någon vill satsa på uppodling
av fjälltrakter med tanke på alla de besvär och
kostnader det för med sig. Endast 15 frihetsår får
räknas och något förskott på säd till första svedjan. Endast några få klarar detta. De andra får överge va torvan då de med svag avföda inte mäktat
med arbetet på grund av hunger, köld och nakenhet.
Läran om jordbruket och lanthushållning skulle
bli mera allmän i skolor, gymnasier och akademier. Ingen borde få bli tjänsteman på landet utan
kunskap i dessa ämnen.
Lägenheter till nya hemman eller byar i Åsele
börjar tryta, då man inte har tillräcklig slåttermark.
Genom att dika ut myrar och mossar och fördriva
frosten därifrån med eldar har man dock kunnat
odla potatis.
Ju fler nya hemman tillkommer i fjälltrakterna
desto mer fördrivs lapparna och deras renar. Boskap trivs inte, där renarna betat. Många lappar har
övergivit renskötseln och själva anlagt nybyggen.
Folket är ganska sedligt, arbetsamt, ärligt och tar
emot undervisning.
Potatisodlingen har gått trögt, men med undervisning har man upptäckt nyttan av denna födande
och härdiga växt. Det är säkrast att förvara dem
över vintern i djupa sandgropar täckta med bräder
och ris.
Denna domsaga har en någorlunda jämn välmåga, som kunde vara större om inte överflöd i mat,
dryck och kläder tilltagit. Nu äter de flesta bröd av
ren säd och tar flera supar om dagen, dessutom
kaffe. De hemgjorda vadmalskläderna duger inte
längre utan det skall vara dyrt kläde. Sammetsunderkläder och fickur skall det också vara.

sjuka vid Flottans sjukhus i Göteborg, har fått dub- BESKRIFNING PÅ EN FÖRMÅNLIG
RIE-BYGGNAD, FÖRESLAGEN OCH
bel halskedja av silver
FLERESTÄDES WERKSTÄLD; AF J
1927
Väder BJÖRKMAN, FRÄLSE-INSPEKTOR.
Anmärkningar angående väderleken Beskrivning på en ria uppförd på Marielunds och
Löfstaholms sätesgårdar i Uppland. Denna inrättför juni och juli 1803
ning är enkel och mindre kostsam, men mer förmånlig än andra vid sädens torkning.
1928
Nyttiga påfund
Byggningen bör uppföras i en sluttning, så att
Om tjänligaste städsle- och flyttingången blir 3 alnar hög. Väggarna skall vara fast
byggda
och av torkat virke som ej spricker och ger
ningstid för tjänstefolk på landet
ojämn värme. Rian innehåller två ugnar och torkRudbeck, A
rum med en loge emellan.
1803, sept-okt
Luckorna förses med stängningsanordning, så
OM TJENLIGASTE STÄDLO- OCH
att man bekvämt kan stänga och öppna. Det är vikFLYTTNINGS-TIDEN Å LANDET.
tigt att i början av torkningen vädra ut den kalla röVarje tänkare över detta ämne har nästan instämt ken annars smakar halmen illa.
att juni vore den rätta tiden för ombyte av tjänsteTaket skall täckas med långhalm och inte med
hjon. Då undviker man att vid de skördefester som lera och torv som annars. Fukten måste ha möjlighållas, tjänstehjonen jämför sina husbönder och het att tränga ut.
lockas och förleds att byta plats. Dessutom är det
Denna ria, då hon är fullsatt, rymmer 60 tunnor.
hjon, som skall stanna på gården mån om att skör- Den kan eldas med vad bränsle som helst.
da det bästa och mesta höet åt sina djur. Byter man
Fullständig ritning och beskrivning medföljer.
hjon vid mickelmäss som nu, är intresset inte stort
att vårda sig om sina djur.
1930
Arbetsmetod
Man invänder mot flyttningstid i juni att bonden
då inte vet hur stor skörd han får och inte vågar kal- Beskrivning hur lin och blår skall
kylera med antalet anställda. Dessutom är årstiden beredas till tryckta vävnader
sådan att många tror sig klara sig utan fast lega. Bennet, Stephan
Det är annorlunda när höstrusket sätter in. Bonden 1803, sept-okt
har heller inte kontanter att avlöna de avflyttande. KORT UNDERRÄTTELSE HURULEDES LIN
OCH BLÅR SKOLA HANTERAS, BEREDAS
Härpå svarar jag: Behovet av arbetskraft är lika OCH TILLVERKAS, FÖR ATT UTGÖRA
även under dåliga år. För att skaffa kontanter på TJÄNLIGA WÄVNADER TIL TRYCKNING
hösten säljer bonden ofta billigt istället för att vän- OCH CATTUNS TRYCK.
ta till våren då priserna stiger. Att det skulle vara Grunden till erhållandet av lysande färger är godlättare, att under sommaren ta sig bort med båt, vill sets fullkomliga vithet.
jag säga, att för den ostadige är det alltid lätt att ge
Därför utväljs väl moget lin, som blivit jämt rösig av.
tat och är mjukt och fint. Alla sorters blår bör byI Finland borde dock flyttningstiden var i no- kas. Här redovisas recept och arbetsmetod. Uträkvember. Där är folkmängden för liten och tjänste- ning av väven följer. Mindre passmor till tyg som
folket lockas till Stockholm. Från det närande skall tryckas än till slitlärft. Sedan följer vitblekriksgagneliga jordbruket till det riksskadeliga se- ning med recept och arbetsmetod.
dernas fördärv till lättja och dryckenskap. En stor
del av dem hamna på Stockholms spinnhus och öv- 1931
Redskap
riga häkten.

Underrättelser om spinnmaskiner
för lin och hampa efter engelsk uppBeskrivning på en förmånlig riebygg- finning
nad, föreslagen och flerstädes verk- Anonym
1803, sept-okt
ställd
1929

Björkman, J
1803, sept-okt

Byggnation

UNDERRÄTTELSE OM SPINN-MASKINER
FÖR LIN OCH HAMPA, INRÄTTADE AF ET
BOLAG I PARIS EFTER ENGELSK
UPFINNING.
Beredandet innefattar tre slags operationer.

225

Spinning inbegriper trådens utslätande och tvinning. En spinnstol, som drivs med häst- eller vattenkraft, kan utföra mer arbete, tråden blir jämnare
och slätare. Vattendrift äger i alla hänseenden företräde framför hästdrift. Vid handdrift går arbetet
långsammare och sysselsätter fler personer. Vid
maskindrift kan trasiga trådar lagas under gång,
vilket barn kan klara.
Spinnmaskiner göres inte till avsalu med mindre
än att 600 spel köpes på en gång. Kostnaden blir
36000 Fr. I alla inrättningar, som bolaget sätter upp
förbehåller de sig att för 1/8 få deltaga.
Dagliga reparationer på maskinerna är obetydliga och en årlig översyn kan göras av en svarv- och
smideskunnig hantverkare.
1932

Ekonomi

Sammandrag av en ekonomisk avhandling om ängsskötsel, ladugård
och åkerbruk
Anonym
1803, sept-okt
KORT SAMMANDRAG UR EN EKONOMISK
AFHANDLIG OM ÄNGSKÖTSEL, LADUGÅRD OCH ÅKERBRUK, INLÄMNAD TIL
KONGL. PATR. SÄLLSKPET.
Djup körning är nyttig på klöveråkern. Inblandning av pimpinell (Poterium Sanguiforba) till klöverfröet, som är ämnat för korna, är nyttigt. Korna
föres hem klockan 6 på morgonen och får en giva
klöver med pimpinell. Även klockan 12 och 7 ges
en likadan giva, då mjölkar korna tre gånger om
dagen. De släpps i hagen om natten. Kohuset hålls
svalt om sommaren med hårduk för gluggarna.
Korna bör fodras väl över vintern och ges salt.
Isop och libbsticka blandas ibland i deras sörpa.
Man bör veta, hur man skall hantera mjölken fördelaktigast, antingen till smör eller ost. Skall man
ysta kärnmjölken bör man ha en kärna med vev eller triss.
Påläggskalvarna bör få di i 3 månader och uppfödas sedan med klöver och välling. De bör klavas
inomhus under sommaren.
Vassla och mjöl ges åt svinen.
Mjölkning 2 gånger under vinterhalvåret, men 3
på sommaren.
Åbrodd, lavendel och enris nyttjas vid rengöring
av mjölkkärl.
Vid stutars tämjande på tredje året spännes de
ihop med en oxe. Är han mycket ostyrig går två
gamla före. Endast en tom kälke bör följa honom
första vintern. Sommaren därpå vänjes han vid en
oxe och tom vagn och först fjärde året drar han
lass.
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Hård trädesjord kan inte luckras för ofta men lös
jord hålles tillsluten och packad.
Rovor tål ej syra utan växer på sandblandad
jord.
Botemedel mot rågmask är att ta säckar med
myror och myrstackar och strö ut runt ställena där
masken finns. Masken äts upp av myrorna. Myrorna bör hämtas långt ifrån annars söker de sig tillbaka till sina gamla samlingar.

I England har kommit i bruk ett tegel kallat bricktiles som sättes utanpå korsvirkeshus. Det ser då ut
som ett stenhus och skyddar trävirket från röta och
eldsvåda.
Ritning och beskrivning. Priset är samma som
på vanligt taktegel.
Reveteringsteglet spikas på träbeklädnad och
hopfogas med kalkbruk.
1984

1933

Redskap

Utdrag ur Patriotiska Sällskapets
dagbok
Patriotiska Sällskapet
1803, sept-okt
UTDRAG AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS DAGBOK DEN 30 JULI 1803.
Beskrivning av en koknings-och destillationsapparat av sex kannors rymd.
1934

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1803
1935

Belöningar

Akademisk avhandling om trädesjorden kan avvaras och om slåttertiden
Liljeblad, Samuel
1803, nov-dec
ANMÄRKNINGAR WID DE, UNDER HERR
PROFESSORENS DOCTOR SAMUEL
LILJEBLADS INSEENDE UTGIFNE
ACADEMISKE AFHANDLINGAR, OM OCH
HURUWIDA TRÄDESJORD KAN
UMBÄRAS, SAMT OM SLÅTTERTIDEN.
Det påstås att oövervinnerliga hinder ligga i vägen
att nå det utsatta målet. Någon bestämd tid, då högsta höjd i åkerbruket skall vara vunnen över hela
riket, finns inte i de belönade svaren. Om man bara
använder klöver och vicker och utesluter rotväxter, finns inga hinder om de sås på en åker i sådant
skick, att den duger till sädesåker.
Anföres att det icke är absolut nödvändigt att
göra ombyte med sädesslag. Nöjer man sig med en
måttlig skörd är det rätt. Men vill man vinna högre
avkastning är ombyte absolut nödvändigt.
Det talas om artificiella tillställningar och att
med mycken kostnad bereda det ställe där utländska växter skall växa istället för svenska. Jag kan
inte se någon skillnad och de flesta växter är från
början utländska.
Vidare påpekas att råg är vår förmånligaste säd.
Detta är inte sant, då vete och korn ger större av-

Ekonomi

Några strödde anmärkningar angående arrenden

Arrendeavgiften bör betalas i säd då dess värde
är säkrare än penningens. Man bör inte belasta honom med grannlåt och flera hus än han behöver.
Han bör göra sådana förbättringar som först han
själv och sedan efterkommande har nytta av. T.ex.
stenmurar om sten finnes och hushålls-, träd- och
köksträdgårdar.
Alla kontraktsvillkoren skall vara författade
klart och tydligt så att inga missförstånd kan förekomma.
Principerna bör vara flexibla då omständigheterna vid de olika gårdarna skiljer sig mycket.
Arrendatorn skall vara försäkrad att inga nya pålagor drabbar honom. De faller endast på ägaren.
Arrendesäden bör levereras inom en mil och på
vintern under flera dagar, då yrsnö kan hindra leverans en bestämd dag.
Arrenderättigheten för de utsatta åren bör vara
arrendatorns egendom och kan ärvas eller överlåtas till en annan välfrejdad man.
För att undvika att arrendatorn de sista åren suger ut jorden har i England införts en punkt i arrendekontrakten, som talar om hur stor del av jorden
som de sista åren skall vara i öppet bruk.
Den kloke och upplyste åsyftar det i längden
bästa; blott den okloke låter förleda sig av det temporära.

Anonym
1805, maj-juni
NÅGRE STRÖDDE TANKAR RÖRANDE
ARRENDEN AF LANDTBRUK, SOM KUNNA
FÖRANLEDA TIL NOGARE
EFTERSINNANDE OCH DEREFTER TIL
STADGANDE AF NYTTIGA PRINCIPER WID
ARRENDEN.
Huvudändamålet vid arrende måste vara att politiskt öka landets produkt och folkmängd samt att
privat vinna en större och jämt behållen årlig inkomst.
Arrendatorn skall lämnas frihet i bruk och begagnande så länge han inte försämrar egendomen.
Arrendetiden bör var så lång som 25 till 40 år så att
arrendator hinner dra nytta av sitt arbete och sin 1985
kostnad.

Orter

Avvägningskäpp eller nivelleringsinstrument - Nr 1982
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snart som möjligt, alltså kan man inte använda sig
av spjäll.
Det var således inte underligt att befolkningen
reste sig mot landhövdingen Segerbaden, då han
mot vite förordnade att spisar skulle förses med
spjäll. Det finns 8000 rökar på ön och de gör slut på
96000 famnar ved om året.
Hela kalkbränningen tar bara 60000 famnar ved.
Om man lyckades med andra spisar som sparade
1/3 av bränslet kunde man utöka bränningen till
det dubbla.
Kalkbränningen är nu inskränkt till vissa bränningar per ugn för att spara skogen, men det är inte
bränningen som är problemet med den enorma
bränslebristen.
Gotlänningarna är förpliktade att efterleva de
författningar som rikets ständer föreskriva den
svenska allmogen nämligen: fyllning under golven
och på mellantaken samt eldstäder med spjäll.
Nödvändigt är då att få lätt tillgång på gott murtegel från fasta landet.
1979

Odling

Tankar om åkerjords förbättrande
Darelli, Isac af
1805, mars-april
TANKAR OM ÅKERJORDS
FÖRBÄTTRANDE.
Man kan nästan inte föra för mycket lera på sandjorden, bara den fått ligga öppen en vinter. Resultatet blir bättre om man blandar sanden med
kolstybb, spånor, sågspån, torv, skogsmossa, myrstackar och svartmylla.
För en och samma växt finner man olika jordarter lika tjänliga beroende av väderlek. Vid torka är
sand inte bra medan leran klarar sig bättre.
Jag gjorde försök att gro korn på en tallrik och
sedan flytta ut dem på en brädlapp, som ställdes på
en sten. Hela tiden vattnades med gödselvatten och
säden växte i det stendamm som fanns på platsen.
1980

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i februari och mars 1805
1981
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1982

Redskap

Beskrivning på en avvägningskäpp
eller nivelleringsinstrument och dess
användning
Åkerén, O
1805, maj-juni
BESKRIFNING PÅ EN AFWÄGNINGS-KÄPP
ELLER ET NIWELLERINGS-INSTRUMENT,
MED DESS ANWÄNDANDE. AF ÅKERRÉN.
Ritningen föreställer en avvägningskäpp egentligen för arroseringars verkställande, vilka jag ansett vara av nytta för lantbruket men svåra att
åstadkomma.
Baron Wredes på Penningby i Uppland sätt att
artificiellt vattna sin mark med trärännor är alltför
kostsam och vidlyftig. Ett enklare sätt vore att låta
vattnet rinna i en plogfåra av sig självt.
Då behövs ett avvägningsinstrument. Även vid
upptagning och utdikning kan lantbrukaren lära
känna sitt fält med dess sluttningar, höjder och dälder. Även vid byggning, som kräver räta vinklar
fungerar den.

Ekonomi

Om uppmuntran av lin och hampkultur
Bagge, P P
1805, maj-juni
OM UPMUMTRAN AF LIN- OCH
HAMP-KULTUR.

Inledningen handlar om den fria företagsamhetens
välsignelse.
Rötning och kloftning är det svåraste vid beredning av lin och hampa.
Torkningen som ibland lett till eldsvådor är ett
handarbete som tager bort vinsten. Därför skulle
en premie till den inom varje härad som berett
mest garn utbetalas. Dessa arbetsplatser borde
vara befriade från skatt minst 20 år.
Det vore också önskvärt att en ritning på ett
kloftningsverk anskaffades för att underlätta detta
led i arbetet. Det finns i England och man kan producera mycket mera än när arbetet görs för hand.
Om man kunde övertala någon skotte eller engelsman att flytta till Sverige och vara förläggare och
inrätta verkstäder, så vore det ett säkert sätt att upplysa och uppmuntra de inrikes.
Liksom stapelstäderna är ålagda att hålla vissa
partier salt, skulle uppstäderna åläggas att hålla
lin- och hampfrö. De håller sin fröighet i flera år
om de förvaras torrt och råttfritt, så någon förlust
borde inte befaras.

1983

Arbetsmetod

Underrättelse om reveteringstegel
Berndes, P B
1805, maj-juni
UNDERRÄTTELSE OM
REVETERINGS-TEGEL.

kastning på en väl hävdad åker. Det är sant att rågen är mindre krävande vad gäller jordmån, men
den ger inte högre avkastning.
På orter där rågen sås runt 1 augusti hinner skörd
av klöver och vicker att tas och man hinner bereda
jorden innan sådden.
Det påstås att sen såning lägger grunden till
missväxt. Orsaken är dock att utsädet vid våt väderlek är mältat och då odugligt. Detta visar nödvändigheten av rior.
Man kan inte ta exempel från övre Norrland och
påstå att det inte finns någon växt, som kan odlas i
hela riket.
Man menar att foderväxterna kräva mycket gödning. De lämnar dock mera gödning än de upptar.
Vidare säges att rågen växer mer i halm än kärna. Detta sker om man göder enbart för rågen, men
inte om man först sår foderväxter.
Påståendet att rågaxen är kornrikare och säden
renare, där träde nyttjas, än där man sått foderväxter först, är helt fel. Och skulle denna händelse inträffa torde avkastningen i ladugården vida överträffa de tunnor råg som fallerar på åkern.
För att klöver inte skall sås i cirkulation med råg
kan inte något giltigt skäl anföras.
Att skörda klöver två år å rad är en lära, som jag
önskar aldrig skall rekommenderas. Klövern är perenn.
Arbete och kostnad med klöver är ganska obetydlig. Räknar vi in arbetet kan vi aldrig nå den
högsta möjliga avkastningen.
Det anföres att klöver växer dåligt på höglänt,
mager och sandig jord. Det är sant, men där växer
allt annat också klent.
Jämförelser med andra länder görs i fråga om
jordmån och klimat samt närande och tärande personer.
Okunnigheten vågar man ej anklaga. Likväl
medgives att den finns. Det är inte den okunniges
fel att han är okunnig. Den kunnige bör vägleda
den okunnige och vidtaga sådana anstalter, varigenom upplysning kan meddelas och dessa saknas
ännu.
Det talas om fördomar mot ängsodling och jag
har blivit beskylld för sådan åsikter. Detta är fel.
Likväl är jag övertygad att om klöver och vicker
nyttjas kan all plöjbar mark tas till cirkulation. Då
våra åkrar är vanskötta på grund av brist på dragare
och folk, kan man inte ägna ängsskötseln så stor
betydelse, då den bara är till för att förmera foderväxten. Detta sker enklast genom odling av foderväxter på trädesåkern.
Det sägs att plöjning av ängar inte är så kostsam
som jordblandningar och övergödning. Dock äger
inte bönderna tillräckligt starka dragare och bra

plogar för att med gott resultat plöja en hård och
mossig äng.
Följer några synpunkter på olika grässorter. Inga
är lika bra som klöver och vicker och kan inte lägga grunden till stor bördighet om de odlas på ängen.
Anmärkningar mot kalkylerna på avkastningen.
1936

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1803
1937

Odling

Halländska åkerbruk sådant som det
är och sådant som det borde vara
Charliere, B F de
1804, jan-febr
HALLÄNDSKA ÅKERBRUKET, SÅDANT
SOM DET ÄR, OCH SÅDANT SOM DET
BORDE OCH KUNDE BLIFWA.
Han är emot ensäde och att åkern körs upp med ärjekrok på hösten och harvas och i oktober besås.
Ingen omtanke att utrota ogräset som prunkar och
suger ut jorden. Avkastningen blir goda år bara
4:de kornet med utsädet.
I andra länder där jorden inte är bättre skulle det
anses som missväxt.
Följer tabell om hur en gård av 32 tunnland skulle ge i avkastning med annat odlingssätt. Han hänvisar till engelska tidskrifter, och menar att det
skall vara en ren vetenskap med jämförande försök
som grund.
1) Jorden behöver ingen vila men gott bruk,
gödsling, renhållning från ogräs och årligt ombyte
av säd och foderväxter.
2) Jorden tar mycken styrka ur atmosfären; således ju mer hon ligger öppen dess bättre.
3) Växterna får nästan ingen näring ur jorden
förrän vid blomningen utan mest ur luften.
4) Potatis tar mest kraft ur jorden och för att det
skall löna sig att plantera måste man gödsla kraftigt.
5) Klöverfält tål ej vatten och tramp.
6) Vete bör sås i klöverstubben och korn efter
rotfrukter.
Med stöd av detta bör åkerjorden delas i 4,5, 7
eller flera skiften beroende på jordmån. Aldrig mer
än två år med samma utsäde.
Förslag till fyrfältsbruk med potatis. Till detta
erfordras inte mer arbetskostnad än till ensäde, då
det merarbete som potatisen fordrar kan utföras av
kvinnor och barn. Inga ovanliga redskap eller avskräckande förlag behövs.
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Där man skulle sått säd säljer man nu utsädet
och får pengar att köpa potatis och klöverfrö. Det
som blir en merkostnad är fler kreatur och fler hus
till dem samt hö och säd. Dessa lyckliga behov är
verkliga och kan i början hjälpas med dösar och
stackar tills man fått medel att bygga.
En ny tabell med redovisning av avkastningen.
Halland behöver kraftig hjälp att resa sig ur den
vanmakt, som genom politik och fysik drabbat
den. Ett hemman på 20 tunnland skattas lika som
ett jordbruk i Skåne med kanske 200 tunnland.
Dessutom finns inga bergverk, bruk eller fabriker, där allmogen kan söka extra förtjänst. Skogsbrist och avlägsenheten till furuskogar för byggnadsvirke leder till betydande kostnad. Trots svag
jord vågar jag likväl påstå att det egentligen är
brukningssättet som leder till vanmakten.
Ett enda mindre fruktbart år leder till en utblottad landsort där ingen förmår hjälpa en annan. Detta leder till att mången, som inte kan göra långa
färder över Hallandsåsen för att skaffa utsäde, helt
är i händerna på ockrare. Många särskilt yngre personer måsta flytta och drar ofta på sig smittsamma
sjukdomar och nästan alltid fördärvade seder. Istället för allt detta onda, skulle det nu föreslagna
växelbruket genom Guds välsignelse sprida välmåga bland menigheten.
Utflyttningen över Sundet skulle avstanna och
missväxt inte drabba så hårt. Odling av potatis slår
sällan fel. Själv har jag upplevt den en gång på 40
år. Kan det finnas något motstånd mot ett brukningssätt som är byggt på så säkra grunder? Det är
endast två missfoster som lurendrejat menigheten:
Fördom och Vana.
1938

Djur

Beskrivning på varggårdars anläggning och skötsel

särskilda luderplatser gör att vargarna samlas till
det stället.
Luttring eller förgiftat luder har fällt många vargar. Man kan dock finna att vargen har kvar sin förmåga att skilja tjänlig föda från otjänlig och det är
bara när den är totalt uthungrad som den brister i
uppmärksamhet. Skinn av djur som ätit förgiftad
föda fäller ofta håren och en ohälsosam lukt utgår
från skinnet.
Ibland hittar man inte vargen utan han blir liggande i skogen och kreaturen, som tuggar på hans
ben, dör. Om detta sätt skulle ha verkan, borde det
mera allmänt användas.
Men då det kräver farliga ingredienser vid ludrets tillredande bör varsamhet iakttagas.
Där skog finns kostar det inte mer att bygga en
varggård än att en ståndsperson eller socken förmår det.
Vid anläggningen skall man rätta sig efter djurens natur. På hösten håller de sig till vissa streck
och där bör anläggningen ske. Man väljer en skog
med täta enar. Den skall slutta mot en ås eller
backe. Finns ett kärr eller mosse nedanför dess bättre. Är skogen gles måste buskar sättas upp ty
gärdsgården får inte synas från något ställe. Inhägnaden görs av grovt trint gärdsel av 7 alnars längd.
Den bör vara ett år gammal och hunnit få en grå
färg. Omkretsen skall vara minst 300 alnar och
med jämn böjning.
Det är bra om en höjd finns inne i varggården så
att utslaget syns. Gärdsgården bör luta inåt. Det är
viktigt att göra det omöjligt för djuren att hoppa
över eller ta sig ut på annat sätt.
Den som har tillsyn över varggården måste
snabbt komma till platsen. Detta sköter vargen
själv, om man fäster snören som han springer
emot, när han försöker ta sig ut. Snörena sätter en
ringklocka i rörelse, som kallar vaktaren till platsen.
På hösten när kreaturen tas inomhus får vargen
svårare att hitta föda. Man lägger utslag utanför
varggården och låter honom i lugn och ro äta. Sedan lägger man utslaget allt närmare gärdslet och
ibland lockar man in honom med en hund eller en
get. Är man rädd om hunden sätter man honom i
bur.
Vargen oskadliggörs genom en grop med falllucka eller skott eller påkar.

Greiff, J L von
1804, jan-febr
BESKRIFNING PÅ WARG-GÅRDARS
ANLÄGGNING OCH SKÖTSEL AF J.L. V.
GREIFF, HOF-JÄGMÄSTARE.
Vargen är det odjur, som gör största skadan. Då utläggande av luder och varggårdar är det säkraste
sättet att minska antalet vargar torde en beskrivning av en varggård med benägenhet mottagas av
allmänheten.
Någon gång bringas en och annan varg om livet 1939
i grop, sax och vaktglugg men vargen är vaksam Om kalks
och väljer vissa timmar nattetid att nalkas husen.
Olyckor kan lätt ske. Att lägga allt utslag (utslag ning
kallas av jägare alla döda kroppar av kreatur) på Rudbeck, A

Om gotländska kalkbränningen
Billberg, G J
1805, mars-april
OM GOTTLÄNDSKA KALKBRÄNNINGEN,
BESKRIFNING INSÄND TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Jag har under vistande på olika orter i Sverige, där
kalkbränning pågått, sett att denna inte varit lika
effektiv som den på Gotland. Då det är en medborgares första plikt att gagna fäderneslandet med
upplysningar som vidgar välståndet, vill jag här
beskriva kalkbränningen som den sker på Gotland.
Beskrivning och ritning av ugnen.
Beskrivning hur kalkstenen insättes i ugnen och
själva bränningen.
Intyg om ugnens förträfflighet lämnas av Carl
N. Fåhreus och Joh. Eneqvist.
Utdrag av ett yttrande över föregående beskrivning av P. Bernh. Berndes. Han anser att Billgren

inte talat om kalkens lästring och kommer med en
beskrivning av detta.
1978

Byggnation

Om allmogens eldstäder på Gotland
Bennet, Stephan
1805, mars-april
OM ALLMOGENS ELDSTÄDER PÅ
GOTTLAND.
Trots klimatets hårdhet och öns utsatta läge i Östersjön är bostäderna på Gotland närmast som lider.
Det är kallrum med enkla brädgolv utan mullbänkar eller fyllning, spisar utan spjäll som slukar
bränsle. Man kan undra över, varför gotlänningarna inte tagit efter fastlandets sätt att bygga, men orsaken torde vara den mängd och lätthet att få
kalksten som finns på ön. Däremot saknas lera att
göra tegel av. Kalkstenen utdunstar vid upphettning ett slags kalkos, som måste ut ur spisen så

Arbetsmetod

nyttjande vid stenspräng-

Om gotländska kalkbränningen - Nr 1977
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Svar på anmärkningar av Grevesmöhlen om Törnes bok i lanthushållningen
Grevesmöhlen
1805, jan-febr
SWAR UPPÅ DE ANMÄRKNINGAR HERR
ÖFWER-DIREKTÖREN GREVESMÖHLEN
BEHAGAT ANFÖRA I NYA JOURNALEN
UTI HUSHÅLLNINGEN FÖR NOVEMBER
OCH DECEMBER ÅR 1803, ÖFWER MIN
BOK I LANDTHUSHÅLLNINGEN.
N.von Törne försvarar sin Bok i landets hushållning mot den kritik som Grevensmöhlen riktat.
Han har anmärkt mot följande:
Att ängen bör vara 3 gånger så stor som åkern.
Anföres att betingsarbeten ej kunna bestämmas
till något visst för eget folk.
Skadan av tvåvåningshus kan aldrig bevisas.
Att golv icke böra spåntas, tål mycken motsägelse, ospåntade golv ligger aldrig jämt.
Om utfodringen påstås att jag uppfört för lite
halm, att kreaturen böra få halm så mycket de önska.
Åkerns avkastning kan icke antagas såsom säker.
Ängens avkastning får icke eller i allmänhet beräknas efter den uppgivne grunden.
Frösåningen har ofelbart hunnit längre än blott
till försök i smått.
Igenläggning utan frösåning är merendels skadlig.
Att en häst icke ger mer än 4 lass gödsel, oaktat
honom bestås 200 lisp. hö, är ett problem som
svårligen kan upplösas.
Penninguträkningar hålla icke stånd utan variera. I allmänna kalkyler över jordbruk får aldrig
penninguträkning inblandas.
Den vid jordbruket arbetande folkhopen, stöder
sig på gamla gissningar utan grund, men icke på
verkliga förhållandet, enligt förut åberopade utdrag ur tabellverket.
Räkningen på jorduppbrytande och röjning är i
allmänhet för knapp.
Men att nybrott, oaktat det arbete som det fordrar, ändå rekommenderas framför gamla åkerjordens förbättrande, är en i denna nyttiga bok
alldeles oväntad avvikelse från allt riktigt system,
i synnerhet så länge man klagar över brist på arbetare.
Bilaga skriven av Carl Gustaf Löwenhjelm, som
under 18 år arbetat på säteriet Lång i Värm- land,
där von Törne bodde. Han betygar att Törne har
rätt i sina påståenden om beting för arbetarna.
1973
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Orter

Anmärkning vid Latocnaye’s resa
genom Irland av Sam. Ödman
Sefström, E
1805, jan-febr
ANMÄRKNING WID LATOCNAYE’S RESA
GENOM IRLAND, I SAMMANDRAG AF
DOCT. SAM. ÖDMAN, TRYCKT I
STOCKHOLM 1803.
Den rot som kallas svinrot är inte som Ödman menar Seorzonera humilis. Den av Latocnaye nämnde svinroten är Bunium Bulbocastanum, jordnöt.
Den växer i England och Norge och är så smaklig
att den borde odlas.
1974

Matberedning

Beprövat sätt att erhålla god ättika
till lindrigt pris
Stenberg, Joh. Fr.
1805, jan-febr
BEPRÖFWAT SÄTT AT ERHÅLLA GOD
ÄTTIKA TIL LINDRIGT PRIS.
Källvatten eller strömvatten kokas och svalnar.
Blandas med honung, brännvin och vinsten som
hängs i en tygpåse mitt i blandningen. Förvaras i
ett ankare som ställs vid en kakelugn, som eldas
varje dag. Ankaret vändes morgon och kväll. Slås
på buteljer som aktas endast för frost.
Protokoll från Kungl. Collegii medici att detta
sättet att tillreda ättika är så gott att allmänheten
måtte få del därav.
1975

Belöningar

Hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1805, jan-febr
HEDERS-BELÖNINGAR M.M. UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För uppodling, flyttning till följd av storskifte,
slöjd och uppfinningar.
Tidigare nämnda ladugårdspigan Maria Johansdotter på lilla Wede i Follingsbo socken, Gotland,
för synnerlig flit och håg vid boskapens utfodring
med granris under inträffad foderbrist, med den
framgång, att kreaturen bibehållits vid trevnad och
hull.
1976

Väder

Anmärkningar om väderleken för
december 1804 och januari 1805
1977

Arbetsmetod

Det kallas biuttrumling. Detta sätt skall bara användas, då något är fel i binas boning, annars blir
det en förlust både vid aveln och för ägaren. En
klok biägare tar inte mer honung än att kupan kan
överleva.
Det rätta sättet är, att i god tid förbereda att kupan står stadigt och ta bort eventuell täckning. Sedan inväntar man en vacker middagsstund, då tre
personer lugnt och stilla genomför skattningen. En
1940
Belöningar håller stadigt överdelen, och när de andra två skurit
runt kupan lyfter man bort överdelen, som förs in i
Utdelade hedersbelöningar
ett rum. Ett platt halmlock läggs skyndsamt över
Patriotiska Sällskapet
underdelen av kupan. Sedan kan man skatta kupan
1804, jan-febr
utan att behöva röka ut bina, de flesta kanske alla
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
redan är utflugna. Denna inbrottsstöld upptäcks
För nyplantering särskilt till ett par ofärdiga perso- inte av bina förrän allt är överståndet. Inte ens om
ner.
visen skulle råka vara kvar i den skattade delen gör
Till en som räddat ett barn ur en eldsvåda.
det något. Man ställer den framför fönstret med
För trädplantering.
uppfällt lock. När bina kryper upp skyndar man på
För långvarig tjänst utan ombyte av husbonde dem genom att stryka med en fjäder. Sedan kan
bl.a. Anders Mattsson vid Toresta säteri i Lossa man bryta de kakor man önskar skatta.
socken Uppsala ( nu Stockholms) län.
1944
Arbetsmetod
1941
Väder
1804, jan-febr
OM KALKS NYTTJANDE WID STENSPRÄNGNING; UTDRAG AF ETT BREF
IFRÅN HERR ÖFWERSTEN, FRIHERRE A.
RUDBECK.
Vid stensprängning blandade jag till varje skott 2/3
krut och 1/3 vitkalk. Resultatet blev lika gott som
om bara krut använts.

Något om såpsjuderi och tvåltillverkAnmärkningar angående väderleken
ning
för december 1803 och januari 1804 Sefström, E
1942

Odling

Odlingsberättelse
Darelli, Isac af
1804, mars-april
ODLINGS BERÄTTELSE
I september 1803 lät jag tända på ett litet magert,
utdikat kärr, som var överväxt av tät granskog och
al. Elden hölls vid liv så länge att alla träden var
omkullbrända, rötter och mossa och svartmylla
förvandlade till aska. Allt sköttes av en enda karl.
Jag hade bjudit dalkarlar 50 riksdaler för att rothugga, men de tyckte att träden var för grova. Marken är nu så fri från rötter som en åker och kan till
våren trädas med stock överallt. Detta lilla kärr
skall bli äng till ett torp, så jag skall inte ta någon
sädesskörd här, utan så höfrö och klöver. Genom
att begagna mig av elden har jag denna sommar
sparat hundrade dagsverken.
1943

Erinringar vid bins skattning

Husdjur

1804, mars-april
NÅGOT OM SÅP-SJUDERI OCH
TWÅL-TILLWERKNING
Tvål och såpa är en fast substans, som uppkommer
genom att man blandar olja och fett med alkaliskt
salt. Saltet gör att vatten kan blanda sig med fettet.
Rovolja, fisktran, talg och fett av djur nyttjas vid
såpsjuderierna. Linnet får dock en obehaglig lukt
av såpa tillredd med fisktran. Den försvinner endast genom blekning. God bomolja ger bästa tvålen och såpan.
Saltet är oftast pottaska. I Frankrike använder
man dock mest soda. Vid såpsjudning används
också kalk, som förstärker saltet. Den hårda marmorerade tvålen innehåller vitriol, medan den lösa
raktvålen görs av skummet på den kokande massan.
En superfin tvål tillreds av vax. Tvål för invärtes medicinskt bruk görs av bomolja och soda. För
att nå högre vikt på tvålen inblandas ibland mjöl
eller stärkelse. Om man upplöser tvålen i lut, lägger sig mjölet på botten.

Anonym
1945
Arbetsmetod
1804, mars-april
Tillägg om tvåltillverkning
ERINRINGAR WID BIENS SKATTNING
Det i förra årets Hushållnings-Journal beskrivna Anonym
skattningssättet av bin finns redan beskrivet av Fi- 1804, mars-april
scherström och kan knappast anses vara en nyhet.
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TILLÄGGNING OM TWÅL-TILLWERKNING, EFTER DORCET, PELLETIER OCH
LELIEVRE
Beskrivning av redskap och tillverkning. Till en
tvål som görs kall av köksflott tar man svagare lut.
Massan vispas med en träkäpp och torkas i en ask
60 dagar. Ger en god handtvål.
1946

Nyttiga påfund

Underrättelse varifrån fällmask
kommer på nysådd råg och hur den
skall utrotas
Anonym
1804, mars-april
UNDERRÄTTELSE, HWARIFRÅN
FÄLLMASKEN KOMMER PÅ NYSÅDD RÅG
OM HÖSTEN, OCH HURU DEN SKALL
DERIFRÅN AFHÅLLAS SAMT UTROTAS
Denna ohyra skadar många tunnor råg varje år.
Den kommer från gödselstackarna efter kor, svin
och hästar. Den kvicknar till i solen och följer med
ut på åkrarna, när man gödslar. Den försvinner efter frostnätter, men då kan den redan ha förödat
åkern. Det är redan i ladugården boten skall göras.
Man skalar av det översta lagret på gödselstacken,
där maskarna sitter och krossar dem genom att låta
folk och dragare trampa runt och vagnar köra över.
På 6 år har jag inte haft fällmask på min åker.
1947

Nyttiga påfund

Tjälebrist under snörika år
Wäsström, Elof
1804, mars-april
ANMÄRKNINGAR OM JORDYTANS
KÄLBRIST UNDER SNÖRIKT WINTERSKIFTE, I HWILKA HÄNDELSER DEN KAN
MEDFÖRA SKADA PÅ ÅRSGÅNGENS
HÖST-BRÅDD, SAMT PÅ HWAD SÄTT
FARAN KAN AFHJELPAS; AF ELOF
WÄSSTRÖM, PASTOR I FERNEBO
Om marken inte fryser innan snön lägger sig skadas brodden på höstsäden. Det finns ett sätt att avhjälpa detta genom att man kastar upp gropar i
snön på jämna mellanrum. Dessa bildar liksom
skorstenar och marken avkyls mer än man skulle
tro.

Ett nybildat stipendium på 20 riksdaler för odling
inom Skaraborgs län har utdelats. Samma person,
soldat Junker, fick Sällskapets hedersjettong att
bära på bröstet. Några till har belönats för uppodling och stenbyggning.
1949

1950

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1804, mars-april
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR, M M
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Växter

Anmärkning vid en på rågen i Roslagen iakttagen mindre vanlig åkomma
Öhrströmer, Fredric
1804, maj-juni
ANMÄRKNINGAR WID EN PÅ RÅGEN
DETTA ÅR I ROSLAGS ORTEN IAKTTAGEN
MINDRE WANLIG ÅKOMMA.
Omkring pingsttiden syntes på rågaxen besynnerliga brandgula fläckar. Gamla i orten hade aldrig
sett något liknande. Den liknade en i norra orterna
vanlig åkomma på kornet, som kallades Rugga.
Den tros härröra från honungsdagg, som i blomningstiden faller ned.
Våra hushållsböcker tala icke om denna åkomma på rågen utan nämner bara brand och rost. Orsaken till brand anses vara en mask. Denna åkomma på rågen tycks inte påverka växten. Mjölet var
vitt och välsmakande.
Snarare är det en åkomma kallad rost. Orsakerna liksom själva sjukdomen är okända. Dock har
en del gissningar gjorts. Först trodde man att det
kunde vara samma insekt som Forsskål hittade på
vassen vid Nilen. Inte heller honungsdagg förefaller troligt. Det troligaste är en svamp, men innan
man säkert vet, är det min uppgift att endast intressera för en närmare undersökning.
C.B. Rutström kommer med några erinringar
med anledning av artikeln om någon åkomma på
rågen. Han tror säkert att det är rosten.
Den kända hushållsboken av herr Rafn har fel
när han påstår att rosten bara angriper strået och
bladen. Denna är till sin natur en särskild växt i örtläran nämnd Fungi.
1951

1948

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1804

Redskap

Beskrivning på en mullharv, som sedan åkern är brukad, går efter ett
par dragare och myllar ned säden
Anonym
1804, maj-juni

1804, nov-dec
OLJAN OCH HWIT SENAP.
En ovanligt lönande odling av senap (Sinaps alba)
har startat i Tyskland. Till mat överträffas den av
den franska, men det går att pressa ut en mängd
olja ur fröna. Denna olja kan användas till mat men
främst till lampolja. Den är dryg och osar mindre
än bomoljan. Upptäckten förtjänar att sättas i
bredd med sockerberedning av vitbetor.
1967

Husdjur

Nytt försök med granrisfoder vid
brist på tjänligt ämne
Billberg, G J
1804, nov-dec
NYTT FÖRSÖK MED GRANRIS TIL
BOSKAPS-FODER WID INTRÄFFAD BRIST
PÅ TJENSLIGASTE ÄMNE.
Då foderbrist rådde läste jag Wallensteen och Bjelkes avhandlingar från 1796 om granrisutfordringssätten och föreskrev sysselpigan Maria
Johansdotter följande.
Hacka de nedersta och mest slokande grenarna
av granen. För att spara arbete kan en hackelsekista användas. De fingerlånga kvistarna stötes i ett
kar med kokhett vatten och saltlake eller urin. Får
stå till morgonen och gives som första måltid till
hästar och nötkreatur. Fortsättes hela dagen utom
vid middagstid då ges hö.
I början var denna föda osmaklig men när man
strödde kornskrudd på och inget annat foder stod
att få åt djuren begärligt. Djuren mådde väl av denna spis och kunde under vintern användas för körslor i skogen och ändå ha krafter kvar till
vårbruket.
Fåren fick nöja sig med tallruskor.
1968

Orter

Anmärkning angående några märkliga orter och inrättningar utomlands

let såldes till Holland och Frankrike. Samma ägare
hade en järnhammare, där det smältes bult och rostat skräp, som sedan smiddes till stänger.
En svensk vid namn Weldshuysen ägde en kopparhammare i trakten. Här arbetades med sibirisk
och ungersk koppar. Den sibiriska ansågs bäst.
Hammaren bestod av två djuphammare för skålar
och djupa kärl och två flathammare för plåtar.
Hamrarna drevs med överfallskraft och blåsbälgarna drevs med vattenhjul. Smeden fick 5-6
skålp. på 120 skålp. koppar. Han skulle hålla två
gesäller och en gosse. Med egen häst skulle han
avlämna arbetet i staden och också hämta kopparn.
Portugisiskt salt. Detta salt är lättare än det nederländska och bättre till kvaliteten.
Tjära. Skillnaden på norsk och svensk tjära beror på tillverkningssättet. I Norge bränner man i
ugn och det ger större kvantitet men sämre produkt. I Portugal säljes dock mest den norska. Trävaror av olika slag spadar, skaft, yxor och dylikt
säljes i Portugal. Mest direkt från skeppen.
Kalk. Kalken används att gnida polerat stål för
att undvika rost.
Kallbräckt järn. Köpes i Potugal till stigbyglar
och betsel.
1969

Orter

Anmärkningar om årsväxten i
Ros- lagen
Öhrströmer, Fredric
1804, nov-dec
Årsväxten ovanligt god. Resonemang om orsaken
beroende på när och var man sått.
1970

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1804, nov-dec
KUNGÖRELSE
15 svar på frågan om utödande av vargar, har inkommit. Inget svar har varit grundligt, men tre har
tilldelats medalj i silver. De övriga ombeds hämta
sina artiklar hos sekreterare Rutström, Regeringsgatan 39.

Anonym
1804, nov-dec
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRA
MÄRKELIGA ORTER OCH INRÄTTNINGAR 1971
Väder
UTOMLANDS.
Stålugnar, järn- och kopparhamrar kring Danzig. Anmärkningar angående väderleken
Där tillverkas stål av svenskt medeljärn, som hål- för oktober och november 1804
les för sämre än det Steiermarkska.
Smederna anser att det svenska var för hårt bränt 1972
Nyttiga påfund
och för sprött till grövre arbeten. Ägaren ville
ogärna att främmande besökte stålverkstaden. Stå-
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Garveri av ox- och kohudar i London. De hängs
upp och torkas i ett torkrum så att håren faller av.
De varvas med bark i gropar och det goda themsenvattnet slås på. Efter 5-6 veckor hänges de upp
att torkas. Frost och för mycket värme skadar hudarna.
Fårskinnen bereds i särskilda garverier. Ullen
tas bort i kalkgropar och sedan garvas skinnen med
bark. De färgas ibland med bresilja till cardoan
men blir aldrig så fina som den marockanska röda
färgen.
Ekbarken som användes skall tas av unga träd.
Den yttersta skorpan rives av och duger till bränsle. Barken lägges på en järnbotten och torkas för
att sedan malas mellan kvarnstenar dragna av hästar. Den använda barken formas till tegelstenar och
torkas och säljes till de fattiga.
Orsaken till att England framför andra orter i
världen garvar bättre beror på goda skinn, bra klimat och det goda themsenvattnet. Engelsmännen
har försökt att anlägga garverier i Berlin men inte
fått några bra resultat.
Banker gör i London vad kassörerna gör i Amsterdam, nämligen sköter bankirernas inkasseringar och utbetalningar. I källaren på sina hus har de
valv, där de förvarar böcker och pengar under natten.
Londonhusen är svagt byggda med mycket trä,
som kan vara farligt om elden kommer lös. De har
även förvaringsskåp av järn som går att lyfta ut om
det skulle brinna.
Pennyposten är en stor bekvämlighet i det vidlyftiga London. För en penny förs post och levereras på tre timmar inom en area av 10 mil.
Myntförsämring eller förfalskning praktiseras
mycket i judarnas kvarter. De filar mynten så att de
se nötta ut.
Hyreskontrakter på en eller flera livstider brukas i England. Man hyr ut till 2 eller 3 namngivna
personer, som få bo där tills de dör, då huset tillfaller ägaren.
Amerikansk tjära föredras av Londons repslagare framför svensk. Amerikansk är tyngre och då
repslagarna säljer efter vikt tjänar de mindre på
den svenska.
Kopparkittlar i bryggerierna varade hälften så
länge som de svenska och drog dubbelt så mycket
bränsle.
1964

Väder

1965

Kungörelser

Fråga: Vilket är det bästa sättet för
vargars utdödande och förminskande
Lindh, Georg
1804, nov-dec
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA: HWILKA ÄRO DE
BÄSTA FÖRFATTNINGAR OCH ALLMÄNNA ANSTALTER TIL WARGARNAS
UTÖDANDE ELLER BETYDELIGA FÖRMINSKANDE.
Den år 1664 utfärdade Skogs- och Jaktstadgan är
ett mästerstycke för sin tid.
Riksjägmästaren skulle ha ansvar för att vargar
och andra skadedjur skulle fördrivas, fångas och
dödas av allt det folk, som kunskap och färdighet
äga kunde.
Alla de som bo på landet, utom präster, klockare
och inhyseskvinnor skulle hålla nät och varggårdar
samt lyda skallbud, när kallelse bliver. Två daler
silvermynt utbetalas för varje dödad varg.
Från Carl XI:s regering härleds de mångfaldiga
varggropar och varggårdar som nu är övervuxna
med skog. Anstalterna var verksamma vilket man
kan se på de mängder av vargöron som visades upp
på tingen och medel som utgick till betalning.
Konung Carl XII:s, ehuru mycket hjältemodiga
dock för landet skadliga krig, satte stopp för fortsatt förminskande av vargstammen.
Folkmängden minskades så att det inte blev tid
till detta och pengarna tog slut både till detta och
andra goda hushållsförfattningar.
I konung Fredriks tid upplivades allt som hörde
till nöjsam jakt, då detta var konungens stora nöje.
Men djuren skulle skjutas, så gropar och varggårdar fick fortsätta att förfalla. Luder lades bara ut på
vargskallsplatserna.
Denna jakt har alldeles kommit ur modet under
Adolf Fredriks tid. Det är dock nödvändigt att en
ny Jaktstadga av Konungen i Nåder utfärdas. Konungens Överhovjägmästare skall samla alla rapporter om villebråds fredande och skadedjurs
utdödande.
Jägmästarna skall vara så betalda att de kan reda
sig. De skall resa omkring och lära ut framför allt
hanteringen med luder, som ju är det absolut bästa
och billigaste sättet att utrota skadedjuren.

Anmärkningar angående väderleken 1966
Olja och vit senap
för augusti och september 1804

BESKRIFNING PÅ EN MULL-HARF,
HWILKEN, SEDAN ÅKERN ÄR
TILBRUKAD, GÅR LÄTT EFTER ET PAR
DRAGARE OCH MYLLAR WÄL NED DEN
SÅDDA SÄDEN: SE BIFOGADE FIGUR.
Ritning och beskrivning.
Man kan beställa den hos slussinspektor
H.S.Mossberg i Arboga. Han ombesörjer också
deras avsändande till beställd ort.
1952

Djur

Om ostrons plantering i England
Solander
1804, maj-juni
OM OSTRON-PLANTERING I ENGLAND,
MEDDELAD HERR DIRECTEUREN OCH
RIDDAREN P.P.BAGGE, AF FRAMLEDNE
DOCTOR SOLANDER.
I maj lägger ostronen sin rom. Den ser ut som en
droppe talg och är stor som ett runstycke. Den fästes på olika saker på sjöbotten. Engelsmännen kallar den clutch. Inom 24 timmar är den omgiven av
ett tunt skal.
I maj är det tillåtet att fiska ostron av vad storlek
som helst. Dessutom får man ta clutchen om man
inte lyckas skära loss ostronet. Detta är senare helt
förbjudet. Då man under maj får upp små ostron
utkastas de på bankar eller s.k. ostronbäddar och
efter tre år är de tillräckligt stora att fiskas.
Ostronen är sjuka när de lagt rommen men i augusti är de friska igen. Fiskarna säger att hanarna

har svartsjukan och honorna vitsjukan. Detta på
grund av det vita slem, som ligger omkring skägget. Doktor Lister menar att slemmet är mjölke och
det svarta är rommen.
Det är stränga straff på att förstöra eller borttaga
clutchen eller att inte förgöra femfingern, som har
en spårklinga som förstör ostronet.
Gröna ostron utgöra ej ett särskilt släkte utan
blir det genom konst. Man lägger ostron i grunda
saltvatten pölar och efter 5-6 dagar ändrar de färg.
Det beror troligen på jordmånen.
1953

Nyttiga påfund

Rön över ljus av vax, talg, valrav,
även blandade i avseende på besparing och nödig upplysning
Hermbstädt
1804, maj-juni
RÖN ÖFWER ÅTSKILLIGA SLAGS LJUS, AF
WAX, TALG OCH WALRAF, ÄFWEN AF
DESSA ÄMNEN BLANDADE, SÅ I AFSEENDE PÅ BESPARING AF SAMMA ÄMNEN,
SOM PÅ WINNANDE AF NÖDIG
UPLYSNING. AF ÖFWER-MEDICINALRÅDET HERMSTADT.
Ljus är en nödvändighet i alla samhällsklasser och
måste förbilligas så mycket som möjligt. 11 försök
för att uppnå detta har gjorts, genom flera olika
blandningar av vax, talg och valrav. Den som vill
bränna ljus med största besparing skall stöpa smala

Klicka – Bilden visas i eget fönster
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Arbetsmetod

Anonym

Mullharv som myllar ned säden - Nr 1951
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Engelska kanoner som nyttjas på krigsskeppen
ljus av talg. En platt veke ger större besparing, men
är lättare än de svenska.
störst skulle en ihålig veke ge.
1954
Väder
Orter
Anmärkningar angående väderleken 1956

Anstalter till allmänna hushållningens förbättrande på Öland

för april och maj 1804
1955

Orter

Anteckningar angående några märkeliga orter i England, Holland och
Frankrike
Anonym
1804, juli-aug
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRA
MÄRKELIGA ORTER OCH INRÄTTNINGAR
I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.
Garnblekeri utanför Harlem i Holland. Här sysselsätts 60 personer under sommaren.
Golvmattsfabriken i Vilton. Här tillverkas mattor av ypperligt slag. 40 vävstolar. Man väver av
linnebotten med plyschinslag av ylle.
Hesselgrenske Sockerbruken i Amsterdam.
Klarifieringen sker med ägg och inte med oxblod,
som annars är vanligt.
Sockersorterna är: Dubbelt Canarie, Canarie,
Puyker, Rafinade, Melis, Lumpen och Bastar.
Marseillansk ansjovis. Ansjovisen är en liten
havsfisk lik en sardin eller liten strömming. Den
varvas i kar med grovsalt och en speciell röd jord
som finns runt Marseille.
Husassuranser i Berlin. Då någon byggt eller
köpt ett hus inregistreras värdet i magistraten. Vid
eldsvåda betalas en ringa summa till staden. Detta
är således en säker brandkassa, som egentligen
inte finns. En mycket märklig inrättning. Var 13:e
månad erhåller varje husägare eller hyresman en
sedel, där han förbinder sig att hålla en karl till
hands om eld utbryter.
Handelsbiblioteket i Hamburg. En samling av
traktater, som används av handlande endast.
Rostat och gammalt smitt järn samlas och återvinns i Danzig och säljs i Polen.
Krutet i Holland är billigare än det som framställs i Sverige. Detta är märkligt med tanke på att
inga av ingredienserna finns i Holland, medan
Sverige har både bränslet, salpetern och svavlet.
Yllesvepningar i England är i lag beslutat 1666
till yllefabrikernas stora förkovran. Man kan betala böter om man föredrar att begravas i linnesvepning.
Penningintresset i England är 5%. Tar man mer
straffas man med 3 gånger kapitalets värde.

Anonym
1804, juli-aug
ANSTALTER TIL ALLMÄNNA
HUSHÅLLNINGENS FÖRBÄTTRANDE PÅ
ÖLAND.
Djurgårdsinrättningen på Öland skall upphöra.
Landshövdingen Ankarsvärd har låtit infordra
upplysningar om, hur man skall kunna förbättra
hushållningen. Skogsplantering både för kronan
och landets nytta föreslås. Det gäller plantering av
ekskog och den inhägnad som behövs skall göras
av sten som ett frivilligt arbete av allmogen. Däremot skall det åläggas inhyseshjonen som fått taga
mark på området att underhålla muren.
8 skogvaktare skall utses. Allmogen skall dessutom intresseras för att utöka sin ängsmark för att
kunna hålla fler kreatur. Då får man mer gödsel till
åkern och förbättrad avkastning. Man uppmanas
att hålla ordning på alla de kringströvande hästar
som finns på kronans mark.
För att inte ännu mer förvärra skogsbristen skall
byggas av sten. Till bränsle får bara tas skräpved.
Kalkbränning till husbehov liksom tjärbränning
får ta bränsle på kronans mark. Dock inte om kalken skall säljas.
De stora väderkvarnarnas antal måste minska,
då de slukar allt för mycket virke vid byggningen.
Flera måste dela kvarn.
Det skall bli tillåtet att skjuta räv och andra skadedjur nu, då inte bara jägeribetjänter får ha vapen.
1957

Sefström, E
1804, juli-aug
UTDRAG AF ET BREF OM ÅRS-WÄXTEN I
SÖDRA HALLAND.
Årsväxten är god men priserna på säd höga. Det
beror på den större åtgången spannmål under den
tillåtna brännvinsbränningen.
Sommaren har varit regnig. Frukten skadades av
regn under blomningen och av mask. Gott om
stickelbär.
Fisket är gott, men laxen finns i mindre antal.
Detta beror på att laxbarnen fångas med not vilket
inte kan vara bra. Dessutom uppgrundas strömmarna av sandbankar vid inloppen.
1958
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Orter

Årsväxten i södra Halland

Belöningar

Utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1804, juli-aug
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöningar för uppodling och lång och trogen
tjänst samt till en 80-årig rusthållare för hans insats
inom läkekonsten.
1959

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1804
1960

Matberedning

Om mats kokning i vattenånga
Anonym
1804, sept-okt
OM MATS KOKNING I WATTEN-ÅNGOR.
Människans första steg ur sitt råaste naturtillstånd
var, när hon började steka köttet. Senare användes
kokning som metod att göra maten tjänligare för
kroppen. Vid kokningen tränger vattnet in i köttets
fibrer och upplöser dess glutinösa del till gelé, som
ersätter de av arbete, hunger och sjukdom förtärda
livskrafterna. Grönsaker, rötter och frukters kokning fortsätter den vegetabiliska mognaden, varvid
både sockerämnet och stärkelsemjölet utvecklas.
Ett bättre sätt än kokning är att koka i vattenånga. Man har ett kärl med en insats av ett durkslag, där man lägger det som skall kokas. Fördelarna är många. Maten blir saftigare, smakligare och
mera lättsmält. Även hårt vatten duger. Man kan
också koka två olika grönsakssorter bredvid varandra. Dessutom är metoden bränslebesparande.
Redan i äldre tider tillredde araberna och marockanerna sin favoriträtt koskos på detta sätt.
I Amerika används en amerikansk gryta, som är
en djup kastrull med durkslag av järnbleck.
Vid tillredningen av de Rumfordska fattigsopporna ställs potatisen som skall användas till nästa
dags soppa i en korg eller låda över den kokande
soppkitteln.
I England kokas potatisen till boskapsfoder genom ångkokning.

Bennet,
1804, sept-okt
UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT SKILJA
ÄGTA FÄRGOR FRÅN OÄGTA PÅ WAROR
OCH TYGER, I SYNNERHET KATTUNER.
De äkta stoffer varmed kattunen färgas är cochenille, krapp och madra. De tål tvätt i svalt vatten
med tvål. De tål även luften och växternas syra.
Färgerna blir svart, violet, moredoré, brunt, grisde-lin och lila.
De halväkta stofferna färgas med fransk wau,
gulholts, ängsskära och ger svärta, oliv och grått
samt citrongult. Tål tvätt men varken luft eller
frukternas syror.
De oäkta stoffer som färgas med blåholts och
jernbock ger vacker svärta och agat, violet, carmosinrött men har alla obeständiga egenskaper och
tål varken tvätt, sol, luft eller växtsyror.
Äkta penselfärger ger blått och tål allt. De oäkta
penselfärgerna ger blått och grönt men tål ingenting.
Vill man prova om färgerna är äkta eller inte tar
man en flaska ättika eller citronsaft och droppar litet på tyget.
Hallrätten befattar sig inte med färgers äkthet
annat än om rättegång uppstår.
1962

Arbetsmetod

Anmärkning över färger på tryckta
kattuner och bästa sättet att tvätta
kattunstycken
Anonym
1804, sept-okt
ANMÄRKNINGAR ÖFWER FÄRGER PÅ
TRYCKTA KATTUNER, OCH ÖFWER
BÄSTA SÄTTET AT TWÄTTA KATTUNSTYCKEN, UTAN AT FÖRSTÖRA ELLER
FÖRSWAGA DERAS FÄRGOR.
Blanda vatten och vetekli till en soppa som värmes. I detta spad lägges det blötlagda tyget och
hålles i lindrig kokning en halv timme. Tillsätt
marsieller oljetvål eller tysk talgtvål. Låt stå i en
träbunke.
1963

Orter

Anteckning angående några märkliga orter i England, Holland och
Underrättelse om sättet att skilja
äkta färger från oäkta på tyger i syn- Frankrike
Anonym
nerhet på kattuner
1961

Arbetsmetod

1804, sept-okt
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRA
MÄRKELIGA ORTER OCH INRÄTTNINGAR
I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.

233

Engelska kanoner som nyttjas på krigsskeppen
ljus av talg. En platt veke ger större besparing, men
är lättare än de svenska.
störst skulle en ihålig veke ge.
1954
Väder
Orter
Anmärkningar angående väderleken 1956

Anstalter till allmänna hushållningens förbättrande på Öland

för april och maj 1804
1955

Orter

Anteckningar angående några märkeliga orter i England, Holland och
Frankrike
Anonym
1804, juli-aug
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRA
MÄRKELIGA ORTER OCH INRÄTTNINGAR
I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.
Garnblekeri utanför Harlem i Holland. Här sysselsätts 60 personer under sommaren.
Golvmattsfabriken i Vilton. Här tillverkas mattor av ypperligt slag. 40 vävstolar. Man väver av
linnebotten med plyschinslag av ylle.
Hesselgrenske Sockerbruken i Amsterdam.
Klarifieringen sker med ägg och inte med oxblod,
som annars är vanligt.
Sockersorterna är: Dubbelt Canarie, Canarie,
Puyker, Rafinade, Melis, Lumpen och Bastar.
Marseillansk ansjovis. Ansjovisen är en liten
havsfisk lik en sardin eller liten strömming. Den
varvas i kar med grovsalt och en speciell röd jord
som finns runt Marseille.
Husassuranser i Berlin. Då någon byggt eller
köpt ett hus inregistreras värdet i magistraten. Vid
eldsvåda betalas en ringa summa till staden. Detta
är således en säker brandkassa, som egentligen
inte finns. En mycket märklig inrättning. Var 13:e
månad erhåller varje husägare eller hyresman en
sedel, där han förbinder sig att hålla en karl till
hands om eld utbryter.
Handelsbiblioteket i Hamburg. En samling av
traktater, som används av handlande endast.
Rostat och gammalt smitt järn samlas och återvinns i Danzig och säljs i Polen.
Krutet i Holland är billigare än det som framställs i Sverige. Detta är märkligt med tanke på att
inga av ingredienserna finns i Holland, medan
Sverige har både bränslet, salpetern och svavlet.
Yllesvepningar i England är i lag beslutat 1666
till yllefabrikernas stora förkovran. Man kan betala böter om man föredrar att begravas i linnesvepning.
Penningintresset i England är 5%. Tar man mer
straffas man med 3 gånger kapitalets värde.

Anonym
1804, juli-aug
ANSTALTER TIL ALLMÄNNA
HUSHÅLLNINGENS FÖRBÄTTRANDE PÅ
ÖLAND.
Djurgårdsinrättningen på Öland skall upphöra.
Landshövdingen Ankarsvärd har låtit infordra
upplysningar om, hur man skall kunna förbättra
hushållningen. Skogsplantering både för kronan
och landets nytta föreslås. Det gäller plantering av
ekskog och den inhägnad som behövs skall göras
av sten som ett frivilligt arbete av allmogen. Däremot skall det åläggas inhyseshjonen som fått taga
mark på området att underhålla muren.
8 skogvaktare skall utses. Allmogen skall dessutom intresseras för att utöka sin ängsmark för att
kunna hålla fler kreatur. Då får man mer gödsel till
åkern och förbättrad avkastning. Man uppmanas
att hålla ordning på alla de kringströvande hästar
som finns på kronans mark.
För att inte ännu mer förvärra skogsbristen skall
byggas av sten. Till bränsle får bara tas skräpved.
Kalkbränning till husbehov liksom tjärbränning
får ta bränsle på kronans mark. Dock inte om kalken skall säljas.
De stora väderkvarnarnas antal måste minska,
då de slukar allt för mycket virke vid byggningen.
Flera måste dela kvarn.
Det skall bli tillåtet att skjuta räv och andra skadedjur nu, då inte bara jägeribetjänter får ha vapen.
1957

Sefström, E
1804, juli-aug
UTDRAG AF ET BREF OM ÅRS-WÄXTEN I
SÖDRA HALLAND.
Årsväxten är god men priserna på säd höga. Det
beror på den större åtgången spannmål under den
tillåtna brännvinsbränningen.
Sommaren har varit regnig. Frukten skadades av
regn under blomningen och av mask. Gott om
stickelbär.
Fisket är gott, men laxen finns i mindre antal.
Detta beror på att laxbarnen fångas med not vilket
inte kan vara bra. Dessutom uppgrundas strömmarna av sandbankar vid inloppen.
1958
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Orter

Årsväxten i södra Halland

Belöningar

Utdelade belöningar
Patriotiska Sällskapet
1804, juli-aug
UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöningar för uppodling och lång och trogen
tjänst samt till en 80-årig rusthållare för hans insats
inom läkekonsten.
1959

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1804
1960

Matberedning

Om mats kokning i vattenånga
Anonym
1804, sept-okt
OM MATS KOKNING I WATTEN-ÅNGOR.
Människans första steg ur sitt råaste naturtillstånd
var, när hon började steka köttet. Senare användes
kokning som metod att göra maten tjänligare för
kroppen. Vid kokningen tränger vattnet in i köttets
fibrer och upplöser dess glutinösa del till gelé, som
ersätter de av arbete, hunger och sjukdom förtärda
livskrafterna. Grönsaker, rötter och frukters kokning fortsätter den vegetabiliska mognaden, varvid
både sockerämnet och stärkelsemjölet utvecklas.
Ett bättre sätt än kokning är att koka i vattenånga. Man har ett kärl med en insats av ett durkslag, där man lägger det som skall kokas. Fördelarna är många. Maten blir saftigare, smakligare och
mera lättsmält. Även hårt vatten duger. Man kan
också koka två olika grönsakssorter bredvid varandra. Dessutom är metoden bränslebesparande.
Redan i äldre tider tillredde araberna och marockanerna sin favoriträtt koskos på detta sätt.
I Amerika används en amerikansk gryta, som är
en djup kastrull med durkslag av järnbleck.
Vid tillredningen av de Rumfordska fattigsopporna ställs potatisen som skall användas till nästa
dags soppa i en korg eller låda över den kokande
soppkitteln.
I England kokas potatisen till boskapsfoder genom ångkokning.

Bennet,
1804, sept-okt
UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT SKILJA
ÄGTA FÄRGOR FRÅN OÄGTA PÅ WAROR
OCH TYGER, I SYNNERHET KATTUNER.
De äkta stoffer varmed kattunen färgas är cochenille, krapp och madra. De tål tvätt i svalt vatten
med tvål. De tål även luften och växternas syra.
Färgerna blir svart, violet, moredoré, brunt, grisde-lin och lila.
De halväkta stofferna färgas med fransk wau,
gulholts, ängsskära och ger svärta, oliv och grått
samt citrongult. Tål tvätt men varken luft eller
frukternas syror.
De oäkta stoffer som färgas med blåholts och
jernbock ger vacker svärta och agat, violet, carmosinrött men har alla obeständiga egenskaper och
tål varken tvätt, sol, luft eller växtsyror.
Äkta penselfärger ger blått och tål allt. De oäkta
penselfärgerna ger blått och grönt men tål ingenting.
Vill man prova om färgerna är äkta eller inte tar
man en flaska ättika eller citronsaft och droppar litet på tyget.
Hallrätten befattar sig inte med färgers äkthet
annat än om rättegång uppstår.
1962

Arbetsmetod

Anmärkning över färger på tryckta
kattuner och bästa sättet att tvätta
kattunstycken
Anonym
1804, sept-okt
ANMÄRKNINGAR ÖFWER FÄRGER PÅ
TRYCKTA KATTUNER, OCH ÖFWER
BÄSTA SÄTTET AT TWÄTTA KATTUNSTYCKEN, UTAN AT FÖRSTÖRA ELLER
FÖRSWAGA DERAS FÄRGOR.
Blanda vatten och vetekli till en soppa som värmes. I detta spad lägges det blötlagda tyget och
hålles i lindrig kokning en halv timme. Tillsätt
marsieller oljetvål eller tysk talgtvål. Låt stå i en
träbunke.
1963

Orter

Anteckning angående några märkliga orter i England, Holland och
Underrättelse om sättet att skilja
äkta färger från oäkta på tyger i syn- Frankrike
Anonym
nerhet på kattuner
1961

Arbetsmetod

1804, sept-okt
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRA
MÄRKELIGA ORTER OCH INRÄTTNINGAR
I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.
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Garveri av ox- och kohudar i London. De hängs
upp och torkas i ett torkrum så att håren faller av.
De varvas med bark i gropar och det goda themsenvattnet slås på. Efter 5-6 veckor hänges de upp
att torkas. Frost och för mycket värme skadar hudarna.
Fårskinnen bereds i särskilda garverier. Ullen
tas bort i kalkgropar och sedan garvas skinnen med
bark. De färgas ibland med bresilja till cardoan
men blir aldrig så fina som den marockanska röda
färgen.
Ekbarken som användes skall tas av unga träd.
Den yttersta skorpan rives av och duger till bränsle. Barken lägges på en järnbotten och torkas för
att sedan malas mellan kvarnstenar dragna av hästar. Den använda barken formas till tegelstenar och
torkas och säljes till de fattiga.
Orsaken till att England framför andra orter i
världen garvar bättre beror på goda skinn, bra klimat och det goda themsenvattnet. Engelsmännen
har försökt att anlägga garverier i Berlin men inte
fått några bra resultat.
Banker gör i London vad kassörerna gör i Amsterdam, nämligen sköter bankirernas inkasseringar och utbetalningar. I källaren på sina hus har de
valv, där de förvarar böcker och pengar under natten.
Londonhusen är svagt byggda med mycket trä,
som kan vara farligt om elden kommer lös. De har
även förvaringsskåp av järn som går att lyfta ut om
det skulle brinna.
Pennyposten är en stor bekvämlighet i det vidlyftiga London. För en penny förs post och levereras på tre timmar inom en area av 10 mil.
Myntförsämring eller förfalskning praktiseras
mycket i judarnas kvarter. De filar mynten så att de
se nötta ut.
Hyreskontrakter på en eller flera livstider brukas i England. Man hyr ut till 2 eller 3 namngivna
personer, som få bo där tills de dör, då huset tillfaller ägaren.
Amerikansk tjära föredras av Londons repslagare framför svensk. Amerikansk är tyngre och då
repslagarna säljer efter vikt tjänar de mindre på
den svenska.
Kopparkittlar i bryggerierna varade hälften så
länge som de svenska och drog dubbelt så mycket
bränsle.
1964

Väder

1965

Kungörelser

Fråga: Vilket är det bästa sättet för
vargars utdödande och förminskande
Lindh, Georg
1804, nov-dec
SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA: HWILKA ÄRO DE
BÄSTA FÖRFATTNINGAR OCH ALLMÄNNA ANSTALTER TIL WARGARNAS
UTÖDANDE ELLER BETYDELIGA FÖRMINSKANDE.
Den år 1664 utfärdade Skogs- och Jaktstadgan är
ett mästerstycke för sin tid.
Riksjägmästaren skulle ha ansvar för att vargar
och andra skadedjur skulle fördrivas, fångas och
dödas av allt det folk, som kunskap och färdighet
äga kunde.
Alla de som bo på landet, utom präster, klockare
och inhyseskvinnor skulle hålla nät och varggårdar
samt lyda skallbud, när kallelse bliver. Två daler
silvermynt utbetalas för varje dödad varg.
Från Carl XI:s regering härleds de mångfaldiga
varggropar och varggårdar som nu är övervuxna
med skog. Anstalterna var verksamma vilket man
kan se på de mängder av vargöron som visades upp
på tingen och medel som utgick till betalning.
Konung Carl XII:s, ehuru mycket hjältemodiga
dock för landet skadliga krig, satte stopp för fortsatt förminskande av vargstammen.
Folkmängden minskades så att det inte blev tid
till detta och pengarna tog slut både till detta och
andra goda hushållsförfattningar.
I konung Fredriks tid upplivades allt som hörde
till nöjsam jakt, då detta var konungens stora nöje.
Men djuren skulle skjutas, så gropar och varggårdar fick fortsätta att förfalla. Luder lades bara ut på
vargskallsplatserna.
Denna jakt har alldeles kommit ur modet under
Adolf Fredriks tid. Det är dock nödvändigt att en
ny Jaktstadga av Konungen i Nåder utfärdas. Konungens Överhovjägmästare skall samla alla rapporter om villebråds fredande och skadedjurs
utdödande.
Jägmästarna skall vara så betalda att de kan reda
sig. De skall resa omkring och lära ut framför allt
hanteringen med luder, som ju är det absolut bästa
och billigaste sättet att utrota skadedjuren.

Anmärkningar angående väderleken 1966
Olja och vit senap
för augusti och september 1804

BESKRIFNING PÅ EN MULL-HARF,
HWILKEN, SEDAN ÅKERN ÄR
TILBRUKAD, GÅR LÄTT EFTER ET PAR
DRAGARE OCH MYLLAR WÄL NED DEN
SÅDDA SÄDEN: SE BIFOGADE FIGUR.
Ritning och beskrivning.
Man kan beställa den hos slussinspektor
H.S.Mossberg i Arboga. Han ombesörjer också
deras avsändande till beställd ort.
1952

Djur

Om ostrons plantering i England
Solander
1804, maj-juni
OM OSTRON-PLANTERING I ENGLAND,
MEDDELAD HERR DIRECTEUREN OCH
RIDDAREN P.P.BAGGE, AF FRAMLEDNE
DOCTOR SOLANDER.
I maj lägger ostronen sin rom. Den ser ut som en
droppe talg och är stor som ett runstycke. Den fästes på olika saker på sjöbotten. Engelsmännen kallar den clutch. Inom 24 timmar är den omgiven av
ett tunt skal.
I maj är det tillåtet att fiska ostron av vad storlek
som helst. Dessutom får man ta clutchen om man
inte lyckas skära loss ostronet. Detta är senare helt
förbjudet. Då man under maj får upp små ostron
utkastas de på bankar eller s.k. ostronbäddar och
efter tre år är de tillräckligt stora att fiskas.
Ostronen är sjuka när de lagt rommen men i augusti är de friska igen. Fiskarna säger att hanarna

har svartsjukan och honorna vitsjukan. Detta på
grund av det vita slem, som ligger omkring skägget. Doktor Lister menar att slemmet är mjölke och
det svarta är rommen.
Det är stränga straff på att förstöra eller borttaga
clutchen eller att inte förgöra femfingern, som har
en spårklinga som förstör ostronet.
Gröna ostron utgöra ej ett särskilt släkte utan
blir det genom konst. Man lägger ostron i grunda
saltvatten pölar och efter 5-6 dagar ändrar de färg.
Det beror troligen på jordmånen.
1953

Nyttiga påfund

Rön över ljus av vax, talg, valrav,
även blandade i avseende på besparing och nödig upplysning
Hermbstädt
1804, maj-juni
RÖN ÖFWER ÅTSKILLIGA SLAGS LJUS, AF
WAX, TALG OCH WALRAF, ÄFWEN AF
DESSA ÄMNEN BLANDADE, SÅ I AFSEENDE PÅ BESPARING AF SAMMA ÄMNEN,
SOM PÅ WINNANDE AF NÖDIG
UPLYSNING. AF ÖFWER-MEDICINALRÅDET HERMSTADT.
Ljus är en nödvändighet i alla samhällsklasser och
måste förbilligas så mycket som möjligt. 11 försök
för att uppnå detta har gjorts, genom flera olika
blandningar av vax, talg och valrav. Den som vill
bränna ljus med största besparing skall stöpa smala

Arbetsmetod

Anonym

Mullharv som myllar ned säden - Nr 1951
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TILLÄGGNING OM TWÅL-TILLWERKNING, EFTER DORCET, PELLETIER OCH
LELIEVRE
Beskrivning av redskap och tillverkning. Till en
tvål som görs kall av köksflott tar man svagare lut.
Massan vispas med en träkäpp och torkas i en ask
60 dagar. Ger en god handtvål.
1946

Nyttiga påfund

Underrättelse varifrån fällmask
kommer på nysådd råg och hur den
skall utrotas
Anonym
1804, mars-april
UNDERRÄTTELSE, HWARIFRÅN
FÄLLMASKEN KOMMER PÅ NYSÅDD RÅG
OM HÖSTEN, OCH HURU DEN SKALL
DERIFRÅN AFHÅLLAS SAMT UTROTAS
Denna ohyra skadar många tunnor råg varje år.
Den kommer från gödselstackarna efter kor, svin
och hästar. Den kvicknar till i solen och följer med
ut på åkrarna, när man gödslar. Den försvinner efter frostnätter, men då kan den redan ha förödat
åkern. Det är redan i ladugården boten skall göras.
Man skalar av det översta lagret på gödselstacken,
där maskarna sitter och krossar dem genom att låta
folk och dragare trampa runt och vagnar köra över.
På 6 år har jag inte haft fällmask på min åker.
1947

Nyttiga påfund

Tjälebrist under snörika år
Wäsström, Elof
1804, mars-april
ANMÄRKNINGAR OM JORDYTANS
KÄLBRIST UNDER SNÖRIKT WINTERSKIFTE, I HWILKA HÄNDELSER DEN KAN
MEDFÖRA SKADA PÅ ÅRSGÅNGENS
HÖST-BRÅDD, SAMT PÅ HWAD SÄTT
FARAN KAN AFHJELPAS; AF ELOF
WÄSSTRÖM, PASTOR I FERNEBO
Om marken inte fryser innan snön lägger sig skadas brodden på höstsäden. Det finns ett sätt att avhjälpa detta genom att man kastar upp gropar i
snön på jämna mellanrum. Dessa bildar liksom
skorstenar och marken avkyls mer än man skulle
tro.

Ett nybildat stipendium på 20 riksdaler för odling
inom Skaraborgs län har utdelats. Samma person,
soldat Junker, fick Sällskapets hedersjettong att
bära på bröstet. Några till har belönats för uppodling och stenbyggning.
1949

1950

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1804, mars-april
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR, M M
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Växter

Anmärkning vid en på rågen i Roslagen iakttagen mindre vanlig åkomma
Öhrströmer, Fredric
1804, maj-juni
ANMÄRKNINGAR WID EN PÅ RÅGEN
DETTA ÅR I ROSLAGS ORTEN IAKTTAGEN
MINDRE WANLIG ÅKOMMA.
Omkring pingsttiden syntes på rågaxen besynnerliga brandgula fläckar. Gamla i orten hade aldrig
sett något liknande. Den liknade en i norra orterna
vanlig åkomma på kornet, som kallades Rugga.
Den tros härröra från honungsdagg, som i blomningstiden faller ned.
Våra hushållsböcker tala icke om denna åkomma på rågen utan nämner bara brand och rost. Orsaken till brand anses vara en mask. Denna åkomma på rågen tycks inte påverka växten. Mjölet var
vitt och välsmakande.
Snarare är det en åkomma kallad rost. Orsakerna liksom själva sjukdomen är okända. Dock har
en del gissningar gjorts. Först trodde man att det
kunde vara samma insekt som Forsskål hittade på
vassen vid Nilen. Inte heller honungsdagg förefaller troligt. Det troligaste är en svamp, men innan
man säkert vet, är det min uppgift att endast intressera för en närmare undersökning.
C.B. Rutström kommer med några erinringar
med anledning av artikeln om någon åkomma på
rågen. Han tror säkert att det är rosten.
Den kända hushållsboken av herr Rafn har fel
när han påstår att rosten bara angriper strået och
bladen. Denna är till sin natur en särskild växt i örtläran nämnd Fungi.
1951

1948

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1804

Redskap

Beskrivning på en mullharv, som sedan åkern är brukad, går efter ett
par dragare och myllar ned säden
Anonym
1804, maj-juni

1804, nov-dec
OLJAN OCH HWIT SENAP.
En ovanligt lönande odling av senap (Sinaps alba)
har startat i Tyskland. Till mat överträffas den av
den franska, men det går att pressa ut en mängd
olja ur fröna. Denna olja kan användas till mat men
främst till lampolja. Den är dryg och osar mindre
än bomoljan. Upptäckten förtjänar att sättas i
bredd med sockerberedning av vitbetor.
1967

Husdjur

Nytt försök med granrisfoder vid
brist på tjänligt ämne
Billberg, G J
1804, nov-dec
NYTT FÖRSÖK MED GRANRIS TIL
BOSKAPS-FODER WID INTRÄFFAD BRIST
PÅ TJENSLIGASTE ÄMNE.
Då foderbrist rådde läste jag Wallensteen och Bjelkes avhandlingar från 1796 om granrisutfordringssätten och föreskrev sysselpigan Maria
Johansdotter följande.
Hacka de nedersta och mest slokande grenarna
av granen. För att spara arbete kan en hackelsekista användas. De fingerlånga kvistarna stötes i ett
kar med kokhett vatten och saltlake eller urin. Får
stå till morgonen och gives som första måltid till
hästar och nötkreatur. Fortsättes hela dagen utom
vid middagstid då ges hö.
I början var denna föda osmaklig men när man
strödde kornskrudd på och inget annat foder stod
att få åt djuren begärligt. Djuren mådde väl av denna spis och kunde under vintern användas för körslor i skogen och ändå ha krafter kvar till
vårbruket.
Fåren fick nöja sig med tallruskor.
1968

Orter

Anmärkning angående några märkliga orter och inrättningar utomlands

let såldes till Holland och Frankrike. Samma ägare
hade en järnhammare, där det smältes bult och rostat skräp, som sedan smiddes till stänger.
En svensk vid namn Weldshuysen ägde en kopparhammare i trakten. Här arbetades med sibirisk
och ungersk koppar. Den sibiriska ansågs bäst.
Hammaren bestod av två djuphammare för skålar
och djupa kärl och två flathammare för plåtar.
Hamrarna drevs med överfallskraft och blåsbälgarna drevs med vattenhjul. Smeden fick 5-6
skålp. på 120 skålp. koppar. Han skulle hålla två
gesäller och en gosse. Med egen häst skulle han
avlämna arbetet i staden och också hämta kopparn.
Portugisiskt salt. Detta salt är lättare än det nederländska och bättre till kvaliteten.
Tjära. Skillnaden på norsk och svensk tjära beror på tillverkningssättet. I Norge bränner man i
ugn och det ger större kvantitet men sämre produkt. I Portugal säljes dock mest den norska. Trävaror av olika slag spadar, skaft, yxor och dylikt
säljes i Portugal. Mest direkt från skeppen.
Kalk. Kalken används att gnida polerat stål för
att undvika rost.
Kallbräckt järn. Köpes i Potugal till stigbyglar
och betsel.
1969

Orter

Anmärkningar om årsväxten i
Ros- lagen
Öhrströmer, Fredric
1804, nov-dec
Årsväxten ovanligt god. Resonemang om orsaken
beroende på när och var man sått.
1970

Kungörelser

Kungörelse
Patriotiska Sällskapet
1804, nov-dec
KUNGÖRELSE
15 svar på frågan om utödande av vargar, har inkommit. Inget svar har varit grundligt, men tre har
tilldelats medalj i silver. De övriga ombeds hämta
sina artiklar hos sekreterare Rutström, Regeringsgatan 39.

Anonym
1804, nov-dec
ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRA
MÄRKELIGA ORTER OCH INRÄTTNINGAR 1971
Väder
UTOMLANDS.
Stålugnar, järn- och kopparhamrar kring Danzig. Anmärkningar angående väderleken
Där tillverkas stål av svenskt medeljärn, som hål- för oktober och november 1804
les för sämre än det Steiermarkska.
Smederna anser att det svenska var för hårt bränt 1972
Nyttiga påfund
och för sprött till grövre arbeten. Ägaren ville
ogärna att främmande besökte stålverkstaden. Stå-
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Svar på anmärkningar av Grevesmöhlen om Törnes bok i lanthushållningen
Grevesmöhlen
1805, jan-febr
SWAR UPPÅ DE ANMÄRKNINGAR HERR
ÖFWER-DIREKTÖREN GREVESMÖHLEN
BEHAGAT ANFÖRA I NYA JOURNALEN
UTI HUSHÅLLNINGEN FÖR NOVEMBER
OCH DECEMBER ÅR 1803, ÖFWER MIN
BOK I LANDTHUSHÅLLNINGEN.
N.von Törne försvarar sin Bok i landets hushållning mot den kritik som Grevensmöhlen riktat.
Han har anmärkt mot följande:
Att ängen bör vara 3 gånger så stor som åkern.
Anföres att betingsarbeten ej kunna bestämmas
till något visst för eget folk.
Skadan av tvåvåningshus kan aldrig bevisas.
Att golv icke böra spåntas, tål mycken motsägelse, ospåntade golv ligger aldrig jämt.
Om utfodringen påstås att jag uppfört för lite
halm, att kreaturen böra få halm så mycket de önska.
Åkerns avkastning kan icke antagas såsom säker.
Ängens avkastning får icke eller i allmänhet beräknas efter den uppgivne grunden.
Frösåningen har ofelbart hunnit längre än blott
till försök i smått.
Igenläggning utan frösåning är merendels skadlig.
Att en häst icke ger mer än 4 lass gödsel, oaktat
honom bestås 200 lisp. hö, är ett problem som
svårligen kan upplösas.
Penninguträkningar hålla icke stånd utan variera. I allmänna kalkyler över jordbruk får aldrig
penninguträkning inblandas.
Den vid jordbruket arbetande folkhopen, stöder
sig på gamla gissningar utan grund, men icke på
verkliga förhållandet, enligt förut åberopade utdrag ur tabellverket.
Räkningen på jorduppbrytande och röjning är i
allmänhet för knapp.
Men att nybrott, oaktat det arbete som det fordrar, ändå rekommenderas framför gamla åkerjordens förbättrande, är en i denna nyttiga bok
alldeles oväntad avvikelse från allt riktigt system,
i synnerhet så länge man klagar över brist på arbetare.
Bilaga skriven av Carl Gustaf Löwenhjelm, som
under 18 år arbetat på säteriet Lång i Värm- land,
där von Törne bodde. Han betygar att Törne har
rätt i sina påståenden om beting för arbetarna.
1973
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Orter

Anmärkning vid Latocnaye’s resa
genom Irland av Sam. Ödman
Sefström, E
1805, jan-febr
ANMÄRKNING WID LATOCNAYE’S RESA
GENOM IRLAND, I SAMMANDRAG AF
DOCT. SAM. ÖDMAN, TRYCKT I
STOCKHOLM 1803.
Den rot som kallas svinrot är inte som Ödman menar Seorzonera humilis. Den av Latocnaye nämnde svinroten är Bunium Bulbocastanum, jordnöt.
Den växer i England och Norge och är så smaklig
att den borde odlas.
1974

Matberedning

Beprövat sätt att erhålla god ättika
till lindrigt pris
Stenberg, Joh. Fr.
1805, jan-febr
BEPRÖFWAT SÄTT AT ERHÅLLA GOD
ÄTTIKA TIL LINDRIGT PRIS.
Källvatten eller strömvatten kokas och svalnar.
Blandas med honung, brännvin och vinsten som
hängs i en tygpåse mitt i blandningen. Förvaras i
ett ankare som ställs vid en kakelugn, som eldas
varje dag. Ankaret vändes morgon och kväll. Slås
på buteljer som aktas endast för frost.
Protokoll från Kungl. Collegii medici att detta
sättet att tillreda ättika är så gott att allmänheten
måtte få del därav.
1975

Belöningar

Hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1805, jan-febr
HEDERS-BELÖNINGAR M.M. UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För uppodling, flyttning till följd av storskifte,
slöjd och uppfinningar.
Tidigare nämnda ladugårdspigan Maria Johansdotter på lilla Wede i Follingsbo socken, Gotland,
för synnerlig flit och håg vid boskapens utfodring
med granris under inträffad foderbrist, med den
framgång, att kreaturen bibehållits vid trevnad och
hull.
1976

Väder

Anmärkningar om väderleken för
december 1804 och januari 1805
1977

Arbetsmetod

Det kallas biuttrumling. Detta sätt skall bara användas, då något är fel i binas boning, annars blir
det en förlust både vid aveln och för ägaren. En
klok biägare tar inte mer honung än att kupan kan
överleva.
Det rätta sättet är, att i god tid förbereda att kupan står stadigt och ta bort eventuell täckning. Sedan inväntar man en vacker middagsstund, då tre
personer lugnt och stilla genomför skattningen. En
1940
Belöningar håller stadigt överdelen, och när de andra två skurit
runt kupan lyfter man bort överdelen, som förs in i
Utdelade hedersbelöningar
ett rum. Ett platt halmlock läggs skyndsamt över
Patriotiska Sällskapet
underdelen av kupan. Sedan kan man skatta kupan
1804, jan-febr
utan att behöva röka ut bina, de flesta kanske alla
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.
redan är utflugna. Denna inbrottsstöld upptäcks
För nyplantering särskilt till ett par ofärdiga perso- inte av bina förrän allt är överståndet. Inte ens om
ner.
visen skulle råka vara kvar i den skattade delen gör
Till en som räddat ett barn ur en eldsvåda.
det något. Man ställer den framför fönstret med
För trädplantering.
uppfällt lock. När bina kryper upp skyndar man på
För långvarig tjänst utan ombyte av husbonde dem genom att stryka med en fjäder. Sedan kan
bl.a. Anders Mattsson vid Toresta säteri i Lossa man bryta de kakor man önskar skatta.
socken Uppsala ( nu Stockholms) län.
1944
Arbetsmetod
1941
Väder
1804, jan-febr
OM KALKS NYTTJANDE WID STENSPRÄNGNING; UTDRAG AF ETT BREF
IFRÅN HERR ÖFWERSTEN, FRIHERRE A.
RUDBECK.
Vid stensprängning blandade jag till varje skott 2/3
krut och 1/3 vitkalk. Resultatet blev lika gott som
om bara krut använts.

Något om såpsjuderi och tvåltillverkAnmärkningar angående väderleken
ning
för december 1803 och januari 1804 Sefström, E
1942

Odling

Odlingsberättelse
Darelli, Isac af
1804, mars-april
ODLINGS BERÄTTELSE
I september 1803 lät jag tända på ett litet magert,
utdikat kärr, som var överväxt av tät granskog och
al. Elden hölls vid liv så länge att alla träden var
omkullbrända, rötter och mossa och svartmylla
förvandlade till aska. Allt sköttes av en enda karl.
Jag hade bjudit dalkarlar 50 riksdaler för att rothugga, men de tyckte att träden var för grova. Marken är nu så fri från rötter som en åker och kan till
våren trädas med stock överallt. Detta lilla kärr
skall bli äng till ett torp, så jag skall inte ta någon
sädesskörd här, utan så höfrö och klöver. Genom
att begagna mig av elden har jag denna sommar
sparat hundrade dagsverken.
1943

Erinringar vid bins skattning

Husdjur

1804, mars-april
NÅGOT OM SÅP-SJUDERI OCH
TWÅL-TILLWERKNING
Tvål och såpa är en fast substans, som uppkommer
genom att man blandar olja och fett med alkaliskt
salt. Saltet gör att vatten kan blanda sig med fettet.
Rovolja, fisktran, talg och fett av djur nyttjas vid
såpsjuderierna. Linnet får dock en obehaglig lukt
av såpa tillredd med fisktran. Den försvinner endast genom blekning. God bomolja ger bästa tvålen och såpan.
Saltet är oftast pottaska. I Frankrike använder
man dock mest soda. Vid såpsjudning används
också kalk, som förstärker saltet. Den hårda marmorerade tvålen innehåller vitriol, medan den lösa
raktvålen görs av skummet på den kokande massan.
En superfin tvål tillreds av vax. Tvål för invärtes medicinskt bruk görs av bomolja och soda. För
att nå högre vikt på tvålen inblandas ibland mjöl
eller stärkelse. Om man upplöser tvålen i lut, lägger sig mjölet på botten.

Anonym
1945
Arbetsmetod
1804, mars-april
Tillägg om tvåltillverkning
ERINRINGAR WID BIENS SKATTNING
Det i förra årets Hushållnings-Journal beskrivna Anonym
skattningssättet av bin finns redan beskrivet av Fi- 1804, mars-april
scherström och kan knappast anses vara en nyhet.
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Där man skulle sått säd säljer man nu utsädet
och får pengar att köpa potatis och klöverfrö. Det
som blir en merkostnad är fler kreatur och fler hus
till dem samt hö och säd. Dessa lyckliga behov är
verkliga och kan i början hjälpas med dösar och
stackar tills man fått medel att bygga.
En ny tabell med redovisning av avkastningen.
Halland behöver kraftig hjälp att resa sig ur den
vanmakt, som genom politik och fysik drabbat
den. Ett hemman på 20 tunnland skattas lika som
ett jordbruk i Skåne med kanske 200 tunnland.
Dessutom finns inga bergverk, bruk eller fabriker, där allmogen kan söka extra förtjänst. Skogsbrist och avlägsenheten till furuskogar för byggnadsvirke leder till betydande kostnad. Trots svag
jord vågar jag likväl påstå att det egentligen är
brukningssättet som leder till vanmakten.
Ett enda mindre fruktbart år leder till en utblottad landsort där ingen förmår hjälpa en annan. Detta leder till att mången, som inte kan göra långa
färder över Hallandsåsen för att skaffa utsäde, helt
är i händerna på ockrare. Många särskilt yngre personer måsta flytta och drar ofta på sig smittsamma
sjukdomar och nästan alltid fördärvade seder. Istället för allt detta onda, skulle det nu föreslagna
växelbruket genom Guds välsignelse sprida välmåga bland menigheten.
Utflyttningen över Sundet skulle avstanna och
missväxt inte drabba så hårt. Odling av potatis slår
sällan fel. Själv har jag upplevt den en gång på 40
år. Kan det finnas något motstånd mot ett brukningssätt som är byggt på så säkra grunder? Det är
endast två missfoster som lurendrejat menigheten:
Fördom och Vana.
1938

Djur

Beskrivning på varggårdars anläggning och skötsel

särskilda luderplatser gör att vargarna samlas till
det stället.
Luttring eller förgiftat luder har fällt många vargar. Man kan dock finna att vargen har kvar sin förmåga att skilja tjänlig föda från otjänlig och det är
bara när den är totalt uthungrad som den brister i
uppmärksamhet. Skinn av djur som ätit förgiftad
föda fäller ofta håren och en ohälsosam lukt utgår
från skinnet.
Ibland hittar man inte vargen utan han blir liggande i skogen och kreaturen, som tuggar på hans
ben, dör. Om detta sätt skulle ha verkan, borde det
mera allmänt användas.
Men då det kräver farliga ingredienser vid ludrets tillredande bör varsamhet iakttagas.
Där skog finns kostar det inte mer att bygga en
varggård än att en ståndsperson eller socken förmår det.
Vid anläggningen skall man rätta sig efter djurens natur. På hösten håller de sig till vissa streck
och där bör anläggningen ske. Man väljer en skog
med täta enar. Den skall slutta mot en ås eller
backe. Finns ett kärr eller mosse nedanför dess bättre. Är skogen gles måste buskar sättas upp ty
gärdsgården får inte synas från något ställe. Inhägnaden görs av grovt trint gärdsel av 7 alnars längd.
Den bör vara ett år gammal och hunnit få en grå
färg. Omkretsen skall vara minst 300 alnar och
med jämn böjning.
Det är bra om en höjd finns inne i varggården så
att utslaget syns. Gärdsgården bör luta inåt. Det är
viktigt att göra det omöjligt för djuren att hoppa
över eller ta sig ut på annat sätt.
Den som har tillsyn över varggården måste
snabbt komma till platsen. Detta sköter vargen
själv, om man fäster snören som han springer
emot, när han försöker ta sig ut. Snörena sätter en
ringklocka i rörelse, som kallar vaktaren till platsen.
På hösten när kreaturen tas inomhus får vargen
svårare att hitta föda. Man lägger utslag utanför
varggården och låter honom i lugn och ro äta. Sedan lägger man utslaget allt närmare gärdslet och
ibland lockar man in honom med en hund eller en
get. Är man rädd om hunden sätter man honom i
bur.
Vargen oskadliggörs genom en grop med falllucka eller skott eller påkar.

Greiff, J L von
1804, jan-febr
BESKRIFNING PÅ WARG-GÅRDARS
ANLÄGGNING OCH SKÖTSEL AF J.L. V.
GREIFF, HOF-JÄGMÄSTARE.
Vargen är det odjur, som gör största skadan. Då utläggande av luder och varggårdar är det säkraste
sättet att minska antalet vargar torde en beskrivning av en varggård med benägenhet mottagas av
allmänheten.
Någon gång bringas en och annan varg om livet 1939
i grop, sax och vaktglugg men vargen är vaksam Om kalks
och väljer vissa timmar nattetid att nalkas husen.
Olyckor kan lätt ske. Att lägga allt utslag (utslag ning
kallas av jägare alla döda kroppar av kreatur) på Rudbeck, A

Om gotländska kalkbränningen
Billberg, G J
1805, mars-april
OM GOTTLÄNDSKA KALKBRÄNNINGEN,
BESKRIFNING INSÄND TIL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Jag har under vistande på olika orter i Sverige, där
kalkbränning pågått, sett att denna inte varit lika
effektiv som den på Gotland. Då det är en medborgares första plikt att gagna fäderneslandet med
upplysningar som vidgar välståndet, vill jag här
beskriva kalkbränningen som den sker på Gotland.
Beskrivning och ritning av ugnen.
Beskrivning hur kalkstenen insättes i ugnen och
själva bränningen.
Intyg om ugnens förträfflighet lämnas av Carl
N. Fåhreus och Joh. Eneqvist.
Utdrag av ett yttrande över föregående beskrivning av P. Bernh. Berndes. Han anser att Billgren

inte talat om kalkens lästring och kommer med en
beskrivning av detta.
1978

Byggnation

Om allmogens eldstäder på Gotland
Bennet, Stephan
1805, mars-april
OM ALLMOGENS ELDSTÄDER PÅ
GOTTLAND.
Trots klimatets hårdhet och öns utsatta läge i Östersjön är bostäderna på Gotland närmast som lider.
Det är kallrum med enkla brädgolv utan mullbänkar eller fyllning, spisar utan spjäll som slukar
bränsle. Man kan undra över, varför gotlänningarna inte tagit efter fastlandets sätt att bygga, men orsaken torde vara den mängd och lätthet att få
kalksten som finns på ön. Däremot saknas lera att
göra tegel av. Kalkstenen utdunstar vid upphettning ett slags kalkos, som måste ut ur spisen så

Klicka – Bilden visas i eget fönster
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Arbetsmetod

nyttjande vid stenspräng-

Om gotländska kalkbränningen - Nr 1977
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snart som möjligt, alltså kan man inte använda sig
av spjäll.
Det var således inte underligt att befolkningen
reste sig mot landhövdingen Segerbaden, då han
mot vite förordnade att spisar skulle förses med
spjäll. Det finns 8000 rökar på ön och de gör slut på
96000 famnar ved om året.
Hela kalkbränningen tar bara 60000 famnar ved.
Om man lyckades med andra spisar som sparade
1/3 av bränslet kunde man utöka bränningen till
det dubbla.
Kalkbränningen är nu inskränkt till vissa bränningar per ugn för att spara skogen, men det är inte
bränningen som är problemet med den enorma
bränslebristen.
Gotlänningarna är förpliktade att efterleva de
författningar som rikets ständer föreskriva den
svenska allmogen nämligen: fyllning under golven
och på mellantaken samt eldstäder med spjäll.
Nödvändigt är då att få lätt tillgång på gott murtegel från fasta landet.
1979

Odling

Tankar om åkerjords förbättrande
Darelli, Isac af
1805, mars-april
TANKAR OM ÅKERJORDS
FÖRBÄTTRANDE.
Man kan nästan inte föra för mycket lera på sandjorden, bara den fått ligga öppen en vinter. Resultatet blir bättre om man blandar sanden med
kolstybb, spånor, sågspån, torv, skogsmossa, myrstackar och svartmylla.
För en och samma växt finner man olika jordarter lika tjänliga beroende av väderlek. Vid torka är
sand inte bra medan leran klarar sig bättre.
Jag gjorde försök att gro korn på en tallrik och
sedan flytta ut dem på en brädlapp, som ställdes på
en sten. Hela tiden vattnades med gödselvatten och
säden växte i det stendamm som fanns på platsen.
1980

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i februari och mars 1805
1981
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1982

Redskap

Beskrivning på en avvägningskäpp
eller nivelleringsinstrument och dess
användning
Åkerén, O
1805, maj-juni
BESKRIFNING PÅ EN AFWÄGNINGS-KÄPP
ELLER ET NIWELLERINGS-INSTRUMENT,
MED DESS ANWÄNDANDE. AF ÅKERRÉN.
Ritningen föreställer en avvägningskäpp egentligen för arroseringars verkställande, vilka jag ansett vara av nytta för lantbruket men svåra att
åstadkomma.
Baron Wredes på Penningby i Uppland sätt att
artificiellt vattna sin mark med trärännor är alltför
kostsam och vidlyftig. Ett enklare sätt vore att låta
vattnet rinna i en plogfåra av sig självt.
Då behövs ett avvägningsinstrument. Även vid
upptagning och utdikning kan lantbrukaren lära
känna sitt fält med dess sluttningar, höjder och dälder. Även vid byggning, som kräver räta vinklar
fungerar den.

Ekonomi

Om uppmuntran av lin och hampkultur
Bagge, P P
1805, maj-juni
OM UPMUMTRAN AF LIN- OCH
HAMP-KULTUR.

Inledningen handlar om den fria företagsamhetens
välsignelse.
Rötning och kloftning är det svåraste vid beredning av lin och hampa.
Torkningen som ibland lett till eldsvådor är ett
handarbete som tager bort vinsten. Därför skulle
en premie till den inom varje härad som berett
mest garn utbetalas. Dessa arbetsplatser borde
vara befriade från skatt minst 20 år.
Det vore också önskvärt att en ritning på ett
kloftningsverk anskaffades för att underlätta detta
led i arbetet. Det finns i England och man kan producera mycket mera än när arbetet görs för hand.
Om man kunde övertala någon skotte eller engelsman att flytta till Sverige och vara förläggare och
inrätta verkstäder, så vore det ett säkert sätt att upplysa och uppmuntra de inrikes.
Liksom stapelstäderna är ålagda att hålla vissa
partier salt, skulle uppstäderna åläggas att hålla
lin- och hampfrö. De håller sin fröighet i flera år
om de förvaras torrt och råttfritt, så någon förlust
borde inte befaras.

1983

Arbetsmetod

Underrättelse om reveteringstegel
Berndes, P B
1805, maj-juni
UNDERRÄTTELSE OM
REVETERINGS-TEGEL.

kastning på en väl hävdad åker. Det är sant att rågen är mindre krävande vad gäller jordmån, men
den ger inte högre avkastning.
På orter där rågen sås runt 1 augusti hinner skörd
av klöver och vicker att tas och man hinner bereda
jorden innan sådden.
Det påstås att sen såning lägger grunden till
missväxt. Orsaken är dock att utsädet vid våt väderlek är mältat och då odugligt. Detta visar nödvändigheten av rior.
Man kan inte ta exempel från övre Norrland och
påstå att det inte finns någon växt, som kan odlas i
hela riket.
Man menar att foderväxterna kräva mycket gödning. De lämnar dock mera gödning än de upptar.
Vidare säges att rågen växer mer i halm än kärna. Detta sker om man göder enbart för rågen, men
inte om man först sår foderväxter.
Påståendet att rågaxen är kornrikare och säden
renare, där träde nyttjas, än där man sått foderväxter först, är helt fel. Och skulle denna händelse inträffa torde avkastningen i ladugården vida överträffa de tunnor råg som fallerar på åkern.
För att klöver inte skall sås i cirkulation med råg
kan inte något giltigt skäl anföras.
Att skörda klöver två år å rad är en lära, som jag
önskar aldrig skall rekommenderas. Klövern är perenn.
Arbete och kostnad med klöver är ganska obetydlig. Räknar vi in arbetet kan vi aldrig nå den
högsta möjliga avkastningen.
Det anföres att klöver växer dåligt på höglänt,
mager och sandig jord. Det är sant, men där växer
allt annat också klent.
Jämförelser med andra länder görs i fråga om
jordmån och klimat samt närande och tärande personer.
Okunnigheten vågar man ej anklaga. Likväl
medgives att den finns. Det är inte den okunniges
fel att han är okunnig. Den kunnige bör vägleda
den okunnige och vidtaga sådana anstalter, varigenom upplysning kan meddelas och dessa saknas
ännu.
Det talas om fördomar mot ängsodling och jag
har blivit beskylld för sådan åsikter. Detta är fel.
Likväl är jag övertygad att om klöver och vicker
nyttjas kan all plöjbar mark tas till cirkulation. Då
våra åkrar är vanskötta på grund av brist på dragare
och folk, kan man inte ägna ängsskötseln så stor
betydelse, då den bara är till för att förmera foderväxten. Detta sker enklast genom odling av foderväxter på trädesåkern.
Det sägs att plöjning av ängar inte är så kostsam
som jordblandningar och övergödning. Dock äger
inte bönderna tillräckligt starka dragare och bra

plogar för att med gott resultat plöja en hård och
mossig äng.
Följer några synpunkter på olika grässorter. Inga
är lika bra som klöver och vicker och kan inte lägga grunden till stor bördighet om de odlas på ängen.
Anmärkningar mot kalkylerna på avkastningen.
1936

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1803
1937

Odling

Halländska åkerbruk sådant som det
är och sådant som det borde vara
Charliere, B F de
1804, jan-febr
HALLÄNDSKA ÅKERBRUKET, SÅDANT
SOM DET ÄR, OCH SÅDANT SOM DET
BORDE OCH KUNDE BLIFWA.
Han är emot ensäde och att åkern körs upp med ärjekrok på hösten och harvas och i oktober besås.
Ingen omtanke att utrota ogräset som prunkar och
suger ut jorden. Avkastningen blir goda år bara
4:de kornet med utsädet.
I andra länder där jorden inte är bättre skulle det
anses som missväxt.
Följer tabell om hur en gård av 32 tunnland skulle ge i avkastning med annat odlingssätt. Han hänvisar till engelska tidskrifter, och menar att det
skall vara en ren vetenskap med jämförande försök
som grund.
1) Jorden behöver ingen vila men gott bruk,
gödsling, renhållning från ogräs och årligt ombyte
av säd och foderväxter.
2) Jorden tar mycken styrka ur atmosfären; således ju mer hon ligger öppen dess bättre.
3) Växterna får nästan ingen näring ur jorden
förrän vid blomningen utan mest ur luften.
4) Potatis tar mest kraft ur jorden och för att det
skall löna sig att plantera måste man gödsla kraftigt.
5) Klöverfält tål ej vatten och tramp.
6) Vete bör sås i klöverstubben och korn efter
rotfrukter.
Med stöd av detta bör åkerjorden delas i 4,5, 7
eller flera skiften beroende på jordmån. Aldrig mer
än två år med samma utsäde.
Förslag till fyrfältsbruk med potatis. Till detta
erfordras inte mer arbetskostnad än till ensäde, då
det merarbete som potatisen fordrar kan utföras av
kvinnor och barn. Inga ovanliga redskap eller avskräckande förlag behövs.
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Spinning inbegriper trådens utslätande och tvinning. En spinnstol, som drivs med häst- eller vattenkraft, kan utföra mer arbete, tråden blir jämnare
och slätare. Vattendrift äger i alla hänseenden företräde framför hästdrift. Vid handdrift går arbetet
långsammare och sysselsätter fler personer. Vid
maskindrift kan trasiga trådar lagas under gång,
vilket barn kan klara.
Spinnmaskiner göres inte till avsalu med mindre
än att 600 spel köpes på en gång. Kostnaden blir
36000 Fr. I alla inrättningar, som bolaget sätter upp
förbehåller de sig att för 1/8 få deltaga.
Dagliga reparationer på maskinerna är obetydliga och en årlig översyn kan göras av en svarv- och
smideskunnig hantverkare.
1932

Ekonomi

Sammandrag av en ekonomisk avhandling om ängsskötsel, ladugård
och åkerbruk
Anonym
1803, sept-okt
KORT SAMMANDRAG UR EN EKONOMISK
AFHANDLIG OM ÄNGSKÖTSEL, LADUGÅRD OCH ÅKERBRUK, INLÄMNAD TIL
KONGL. PATR. SÄLLSKPET.
Djup körning är nyttig på klöveråkern. Inblandning av pimpinell (Poterium Sanguiforba) till klöverfröet, som är ämnat för korna, är nyttigt. Korna
föres hem klockan 6 på morgonen och får en giva
klöver med pimpinell. Även klockan 12 och 7 ges
en likadan giva, då mjölkar korna tre gånger om
dagen. De släpps i hagen om natten. Kohuset hålls
svalt om sommaren med hårduk för gluggarna.
Korna bör fodras väl över vintern och ges salt.
Isop och libbsticka blandas ibland i deras sörpa.
Man bör veta, hur man skall hantera mjölken fördelaktigast, antingen till smör eller ost. Skall man
ysta kärnmjölken bör man ha en kärna med vev eller triss.
Påläggskalvarna bör få di i 3 månader och uppfödas sedan med klöver och välling. De bör klavas
inomhus under sommaren.
Vassla och mjöl ges åt svinen.
Mjölkning 2 gånger under vinterhalvåret, men 3
på sommaren.
Åbrodd, lavendel och enris nyttjas vid rengöring
av mjölkkärl.
Vid stutars tämjande på tredje året spännes de
ihop med en oxe. Är han mycket ostyrig går två
gamla före. Endast en tom kälke bör följa honom
första vintern. Sommaren därpå vänjes han vid en
oxe och tom vagn och först fjärde året drar han
lass.
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Hård trädesjord kan inte luckras för ofta men lös
jord hålles tillsluten och packad.
Rovor tål ej syra utan växer på sandblandad
jord.
Botemedel mot rågmask är att ta säckar med
myror och myrstackar och strö ut runt ställena där
masken finns. Masken äts upp av myrorna. Myrorna bör hämtas långt ifrån annars söker de sig tillbaka till sina gamla samlingar.

I England har kommit i bruk ett tegel kallat bricktiles som sättes utanpå korsvirkeshus. Det ser då ut
som ett stenhus och skyddar trävirket från röta och
eldsvåda.
Ritning och beskrivning. Priset är samma som
på vanligt taktegel.
Reveteringsteglet spikas på träbeklädnad och
hopfogas med kalkbruk.
1984

1933

Redskap

Utdrag ur Patriotiska Sällskapets
dagbok
Patriotiska Sällskapet
1803, sept-okt
UTDRAG AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS DAGBOK DEN 30 JULI 1803.
Beskrivning av en koknings-och destillationsapparat av sex kannors rymd.
1934

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1803
1935

Belöningar

Akademisk avhandling om trädesjorden kan avvaras och om slåttertiden
Liljeblad, Samuel
1803, nov-dec
ANMÄRKNINGAR WID DE, UNDER HERR
PROFESSORENS DOCTOR SAMUEL
LILJEBLADS INSEENDE UTGIFNE
ACADEMISKE AFHANDLINGAR, OM OCH
HURUWIDA TRÄDESJORD KAN
UMBÄRAS, SAMT OM SLÅTTERTIDEN.
Det påstås att oövervinnerliga hinder ligga i vägen
att nå det utsatta målet. Någon bestämd tid, då högsta höjd i åkerbruket skall vara vunnen över hela
riket, finns inte i de belönade svaren. Om man bara
använder klöver och vicker och utesluter rotväxter, finns inga hinder om de sås på en åker i sådant
skick, att den duger till sädesåker.
Anföres att det icke är absolut nödvändigt att
göra ombyte med sädesslag. Nöjer man sig med en
måttlig skörd är det rätt. Men vill man vinna högre
avkastning är ombyte absolut nödvändigt.
Det talas om artificiella tillställningar och att
med mycken kostnad bereda det ställe där utländska växter skall växa istället för svenska. Jag kan
inte se någon skillnad och de flesta växter är från
början utländska.
Vidare påpekas att råg är vår förmånligaste säd.
Detta är inte sant, då vete och korn ger större av-

Ekonomi

Några strödde anmärkningar angående arrenden

Arrendeavgiften bör betalas i säd då dess värde
är säkrare än penningens. Man bör inte belasta honom med grannlåt och flera hus än han behöver.
Han bör göra sådana förbättringar som först han
själv och sedan efterkommande har nytta av. T.ex.
stenmurar om sten finnes och hushålls-, träd- och
köksträdgårdar.
Alla kontraktsvillkoren skall vara författade
klart och tydligt så att inga missförstånd kan förekomma.
Principerna bör vara flexibla då omständigheterna vid de olika gårdarna skiljer sig mycket.
Arrendatorn skall vara försäkrad att inga nya pålagor drabbar honom. De faller endast på ägaren.
Arrendesäden bör levereras inom en mil och på
vintern under flera dagar, då yrsnö kan hindra leverans en bestämd dag.
Arrenderättigheten för de utsatta åren bör vara
arrendatorns egendom och kan ärvas eller överlåtas till en annan välfrejdad man.
För att undvika att arrendatorn de sista åren suger ut jorden har i England införts en punkt i arrendekontrakten, som talar om hur stor del av jorden
som de sista åren skall vara i öppet bruk.
Den kloke och upplyste åsyftar det i längden
bästa; blott den okloke låter förleda sig av det temporära.

Anonym
1805, maj-juni
NÅGRE STRÖDDE TANKAR RÖRANDE
ARRENDEN AF LANDTBRUK, SOM KUNNA
FÖRANLEDA TIL NOGARE
EFTERSINNANDE OCH DEREFTER TIL
STADGANDE AF NYTTIGA PRINCIPER WID
ARRENDEN.
Huvudändamålet vid arrende måste vara att politiskt öka landets produkt och folkmängd samt att
privat vinna en större och jämt behållen årlig inkomst.
Arrendatorn skall lämnas frihet i bruk och begagnande så länge han inte försämrar egendomen.
Arrendetiden bör var så lång som 25 till 40 år så att
arrendator hinner dra nytta av sitt arbete och sin 1985
kostnad.

Orter

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Avvägningskäpp eller nivelleringsinstrument - Nr 1982
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Årsväxt och väderleken i södra
Halland
Sefström, E
1805, maj-juni
BREF OM ÅRSWÄXT OCH WÄDERLEK I
SÖDRA HALLAND.
Vintern lång och kall. Isen låg djupt i jorden, som
skadade insekter och maskars ägg samt blomsterrötter. Kall vår med frost sent i maj.
Trädgårdsväxterna är utgångna, men bär och
fruktträd visar mycket blom.
I oktober fångades en valfisk av släktet Delphinus Orca som sökt lugn under de ostliga stormarna. Hemmansborna dödade och styckade honom.
Han torde varit 12 alnar lång. På samma ställe
fångades i garn Delphinus Phocaeha eller marsvinet. De voro unga och gåvo mycket tran.
1986

Väder

Anmärkningar vid väderleken för
april och maj 1805
1987

Orter

Anmärkningar över Ångermanlands
jämte Åsele Lappmarks hushållning
och näringar
Tideman, J H
1805, juli-aug
ANMÄRKNINGAR ÖFWER
ÅNGERMANLANDS JEMTE ÅSELE
LAPPMARKS HUSHÅLLNING OCH
NÄRINGAR. AF J H TIDEMAN, LAGMAN
Beskrivning av Ångermanlands Domsagas läge
och gränser. I domsagan finns 12 tingsställen med
två ting om året. Landets produkter var tidigare
smör, talg, kött och fågel, men när skjutspriserna
ökade minskade handeln med dessa varor. Numera
har trä- och lärftstillverkningen tilltagit. I dom- sagan finns 7 stångjärnverk och manufaktursmiden
med två masugnar. Flera järnverk är under anläggning till följd av god skogstillgång och vattenkraft. Denna ort måste räknas till de
fördelaktigaste i riket.
Jordbrukets styrka härrör från landshövding
Örnskölds tid. Han besökte de avsides fjälltrakterna och gav råd och stöd. Det huvudsakligaste hindret för uppodling är handeln. En bonde har rätt att
föra och sälja sin avel dit, där han får mest betalt.
Han hemkommer från sina handelsresor med varor
och inte med pengar, som skulle gå till kronoutskylder och att höja odlingen. Ett annat missbruk är att man i namn av att sälja avel, istället
säljer bräder. Man tar burskap i Öregrund fast man
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bor 60 mil därifrån och köper sedan upp skog, som
fraktas med båtar till södra landet. Efterkommande
får snart ont om bränsle genom skogarnas utödande.
Fiskaler och kronobetjäning har ibland lyckas
åtala, men de åtalade har oftast blivit frikända, då
man menar, att han bör äga rättighet att ägna sig åt
den näring han önskar. Riksdagsmannen Håkansson sade på en sockenstämma i Hållgum att folket
inte skulle vinnlägga sig om åkerbruket utan hellre
satsa på brädsågning. Visserligen bör andra näringar uppmuntras, men inte på bekostnad av
huvudnäringen. Många konkurser har följt i handelns spår. Ett annat oskick är att istället för säd så
lin på åkrarna för lärftstillverkningen. Det händer
att bonden får köpa säd utifrån för mycket mer än
han vinner på lärften.
Hållskjutsningen är ett annat hinder för hushållningen. Den leder också ungdomen till ett dåligt
liv, med superi och spel.
Det är märkligt att någon vill satsa på uppodling
av fjälltrakter med tanke på alla de besvär och
kostnader det för med sig. Endast 15 frihetsår får
räknas och något förskott på säd till första svedjan. Endast några få klarar detta. De andra får överge va torvan då de med svag avföda inte mäktat
med arbetet på grund av hunger, köld och nakenhet.
Läran om jordbruket och lanthushållning skulle
bli mera allmän i skolor, gymnasier och akademier. Ingen borde få bli tjänsteman på landet utan
kunskap i dessa ämnen.
Lägenheter till nya hemman eller byar i Åsele
börjar tryta, då man inte har tillräcklig slåttermark.
Genom att dika ut myrar och mossar och fördriva
frosten därifrån med eldar har man dock kunnat
odla potatis.
Ju fler nya hemman tillkommer i fjälltrakterna
desto mer fördrivs lapparna och deras renar. Boskap trivs inte, där renarna betat. Många lappar har
övergivit renskötseln och själva anlagt nybyggen.
Folket är ganska sedligt, arbetsamt, ärligt och tar
emot undervisning.
Potatisodlingen har gått trögt, men med undervisning har man upptäckt nyttan av denna födande
och härdiga växt. Det är säkrast att förvara dem
över vintern i djupa sandgropar täckta med bräder
och ris.
Denna domsaga har en någorlunda jämn välmåga, som kunde vara större om inte överflöd i mat,
dryck och kläder tilltagit. Nu äter de flesta bröd av
ren säd och tar flera supar om dagen, dessutom
kaffe. De hemgjorda vadmalskläderna duger inte
längre utan det skall vara dyrt kläde. Sammetsunderkläder och fickur skall det också vara.

sjuka vid Flottans sjukhus i Göteborg, har fått dub- BESKRIFNING PÅ EN FÖRMÅNLIG
RIE-BYGGNAD, FÖRESLAGEN OCH
bel halskedja av silver
FLERESTÄDES WERKSTÄLD; AF J
1927
Väder BJÖRKMAN, FRÄLSE-INSPEKTOR.
Anmärkningar angående väderleken Beskrivning på en ria uppförd på Marielunds och
Löfstaholms sätesgårdar i Uppland. Denna inrättför juni och juli 1803
ning är enkel och mindre kostsam, men mer förmånlig än andra vid sädens torkning.
1928
Nyttiga påfund
Byggningen bör uppföras i en sluttning, så att
Om tjänligaste städsle- och flyttingången blir 3 alnar hög. Väggarna skall vara fast
byggda
och av torkat virke som ej spricker och ger
ningstid för tjänstefolk på landet
ojämn värme. Rian innehåller två ugnar och torkRudbeck, A
rum med en loge emellan.
1803, sept-okt
Luckorna förses med stängningsanordning, så
OM TJENLIGASTE STÄDLO- OCH
att man bekvämt kan stänga och öppna. Det är vikFLYTTNINGS-TIDEN Å LANDET.
tigt att i början av torkningen vädra ut den kalla röVarje tänkare över detta ämne har nästan instämt ken annars smakar halmen illa.
att juni vore den rätta tiden för ombyte av tjänsteTaket skall täckas med långhalm och inte med
hjon. Då undviker man att vid de skördefester som lera och torv som annars. Fukten måste ha möjlighållas, tjänstehjonen jämför sina husbönder och het att tränga ut.
lockas och förleds att byta plats. Dessutom är det
Denna ria, då hon är fullsatt, rymmer 60 tunnor.
hjon, som skall stanna på gården mån om att skör- Den kan eldas med vad bränsle som helst.
da det bästa och mesta höet åt sina djur. Byter man
Fullständig ritning och beskrivning medföljer.
hjon vid mickelmäss som nu, är intresset inte stort
att vårda sig om sina djur.
1930
Arbetsmetod
Man invänder mot flyttningstid i juni att bonden
då inte vet hur stor skörd han får och inte vågar kal- Beskrivning hur lin och blår skall
kylera med antalet anställda. Dessutom är årstiden beredas till tryckta vävnader
sådan att många tror sig klara sig utan fast lega. Bennet, Stephan
Det är annorlunda när höstrusket sätter in. Bonden 1803, sept-okt
har heller inte kontanter att avlöna de avflyttande. KORT UNDERRÄTTELSE HURULEDES LIN
OCH BLÅR SKOLA HANTERAS, BEREDAS
Härpå svarar jag: Behovet av arbetskraft är lika OCH TILLVERKAS, FÖR ATT UTGÖRA
även under dåliga år. För att skaffa kontanter på TJÄNLIGA WÄVNADER TIL TRYCKNING
hösten säljer bonden ofta billigt istället för att vän- OCH CATTUNS TRYCK.
ta till våren då priserna stiger. Att det skulle vara Grunden till erhållandet av lysande färger är godlättare, att under sommaren ta sig bort med båt, vill sets fullkomliga vithet.
jag säga, att för den ostadige är det alltid lätt att ge
Därför utväljs väl moget lin, som blivit jämt rösig av.
tat och är mjukt och fint. Alla sorters blår bör byI Finland borde dock flyttningstiden var i no- kas. Här redovisas recept och arbetsmetod. Uträkvember. Där är folkmängden för liten och tjänste- ning av väven följer. Mindre passmor till tyg som
folket lockas till Stockholm. Från det närande skall tryckas än till slitlärft. Sedan följer vitblekriksgagneliga jordbruket till det riksskadeliga se- ning med recept och arbetsmetod.
dernas fördärv till lättja och dryckenskap. En stor
del av dem hamna på Stockholms spinnhus och öv- 1931
Redskap
riga häkten.

Underrättelser om spinnmaskiner
för lin och hampa efter engelsk uppBeskrivning på en förmånlig riebygg- finning
nad, föreslagen och flerstädes verk- Anonym
1803, sept-okt
ställd
1929

Björkman, J
1803, sept-okt

Byggnation

UNDERRÄTTELSE OM SPINN-MASKINER
FÖR LIN OCH HAMPA, INRÄTTADE AF ET
BOLAG I PARIS EFTER ENGELSK
UPFINNING.
Beredandet innefattar tre slags operationer.
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2067

Arbetsmetod

Medelpad har förmånligt jordbruk och andra
goda näringar, medan Jämtland är fattigt.

En ny metod att röta lin
Anonym
1808, mars-april
EN NY METOD ATT RÖTA LIN.
Rötningen skall som bekant skilja tågen från barken eller det yttre skalet. Ibland rötas i stillastående vatten, ibland i rinnande och ibland breder man
ut linet på marken.
Om linet rötas i stillastående vatten blir den omgivande luften fördärvad och kan ge upphov till
epidemiska sjukdomar. Det bästa sättet är att röta
på en stor yta på marken då man med människomakt kan avpassa fermentationen till sitt erforderliga förhållande.
En hr Brale i Frankrike uppfann ett rötningsätt,
som synes vara befriat från förutnämnde olägenheter och medför flera fördelar.
1) att bringa vattnet i det närmaste kokning (90
grader)
2) att slå grön såpa i vattnet
3) att nedsänka linet, så att vattnet täcker och
sluta till kärlet
4) att lämna linet på detta vis i 2 timmar. Linet
blir mera lättspunnet och lämnar mindre skärvor
efter detta rötningssätt.
2068

1988

Kungörelse

Arbetsmetod

Blå färg av åkerskepling eller
pukvete
Anonym
1808, mars-april
BLÅ FÄRG AF ÅKERSKEPLING ELLER
PUKHWETE.
Att ur åkerskäppling eller pukvete (Melampyrum
arvense), även kallat kovete och skälle, dra ut blå
färg. Man hackar stjälkarna och lägger i ett lerkärl
med regnvatten. Kärlet bindes över med en oxblåsa och smetas till så att det blir lufttätt. Får stå i solen några dagar, då vattnet antagit en vacker blå
färg.
Det vore önskvärt att personer kunniga i färgkonsten skulle göra fler experiment för att få fram
den blå färgen. Då kanske vi kunde slippa köpa
den dyra indigon.
-------------------2069
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Arbetsmetod

Exempel på utformningen av en artikel (0583).
Här beskrivs på 12 sidor hur man bygger en kakelugn runt den typ av järnugnar som var vanliga i
Bergslagen redan på 1500-talet. Konstruktionen
hade tillkommit för att mer effektivt ta vara på järnugnens värme.
Bergslagskaminer efter gammal model tillverkas nu på nytt och installeras av ett företag i Lindesberg.
Hela artikeln kan beställas hos UKF.

Belöningar

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1805
1993

Byggnation

Beskrivning över en torkinrättning
Patriotiska Sällskapet
för säd att verkställas i bonings1805, juli-aug
stugor på landet
KUNGÖRELSE
Belöningar för odling, trädplantering, väganlägg- Silverstråhle, G
ning, 54 års tjänst vid tegelbruk, stenbyggnad, 1805, nov-dec
benbrottsläkning, flerårig tjänst.
BESKRIFNING ÖFWER EN TORKINRÄTTNING AF SÄD, ATT WERKSTÄLLAS I
1989
Väder BONINGSSTUGOR PÅ LANDET
Anmärkningar angående väderleken På greve U G de la Gardies anmodan har jag besett
en torkinrättning för säd över spisen i stugan hos
för juni och juli 1805
smeden Lars Larsson i Tortuna socken. Jag fö1990
Nyttiga påfund reslår Larssons uppfinning till hedersbelöning.
Undertecknat J C Tunae.
Undersökning om den gödsel, som
En beskrivning av samma uppfinning och beskrivning av hur torkningen gick till av A Löntas från åkern till omloppsbruk av
ängsplogland, blir gräsbärande eller bohm.
En noggrannare beskrivning om torkinrättningkan komma åkern till godo med
en som smeden Lars Larsson byggt i sin stuga på
någon vinst
Råby ägor, Tortuna socken, av G Silfverstråhle.
Anonym
1994
Byggnation
1805, sept-okt
UNDERSÖKNING HURUWIDA OCH ENÄR
Om lerhusbyggnad på Nygård, TunDEN GÖDSEL SOM FRÅNTAGES ÅKERN
hems socken, Älvsborgs län.
FÖR AT DERMED ÅRLIGEN GÖDA ET
Bagge, Petter P
OMLOPPS-BRUK AF ÄNGSPLOGLAND, TIL
1805, nov-dec
AT BLIFWA GRÄSBÄRANDE, KAN KOMMA ÅKERN ÅTER TIL GODO MED NÅGON OM LERHUS-BYGGAD PÅ NYGÅRD I
TUNHEMS SOCKEN, ELFSBORGS LÄN
FÖRÖKAD WINST
Beskrivning av olika åkrars gödning, sådd och Här skulle byggas 10 nya torp. För att förbilliga
skörd under flera år. Detta kallas nyplogshushåll- detta byggdes de ihop två och två. Tre byggdes av
trä, men sedan ville jag pröva att följa befallningsning.
havare Kossboths anmodan att bygga lerhus. Jag
1991
Odling har korresponderat med baron Maclean i Skåne
och läst utländska böcker i ämnet, dock utan att få
Konst vid fruktträdsplantering
någon uppfattning om kostnaden. Jag lät en nykter
Kamptz von
ung karl, som var snickare, läsa Retsius lilla bok
1805, sept-okt
och lät honom bli arbetsledare. Vidare tog jag god
KONST WID FRUKT-TRÄDS PLANTERING
arbetskraft från gården och trakten. Metoden som
Vid min vistelse i Wurtemberg träffade jag en skulle användas var att mellan två brädväggar hälgammal vingårdsmästare, som hade rykte om sig la lerfyllningen.
att lyckas med fruktträd han planterat. Jag önskade
Först gällde det att älta leran. Att använda oxar
veta hur han gjorde, men inte förrän jag skulle resa som trampade var uteslutet, då de fördärvade bedärifrån fick jag se hans hemlighet. Träd med en- nen och endast dög till slakt efteråt. Att använda
dast en rot och inga sugrötter lyckades han med. människor ställde sig för dyrt. Jag kom på idén att
Receptet var att skölja roten och linda den i ylle in- ställa planhjul på kant och låta dessa arbeta i en cirnan den planterades. Sedan lämnades trädet åt na- kel. De kunde dras av 2-3 oxar, som gick utanför
turen och växte fort och fick en kraftig krona.
ältplanen. Beskrivning av cirkelgången.
Nästa svårighet var att om det blev starkt regn
1992
Väder skulle den under arbete varande väggen ramla ned.
Först tänkte jag bygga tak över, som sedan skulle
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1995

Byggnation

Om lerbyggnader

Klicka – Bilden visas i eget fönster
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Sillén, G W af
1805, nov-dec
OM LERBYGGNAD
Uppeldade av nit för fäderneslandet, har man på
flera platser verkställt lerhusbyggnader. Jag lät
bygga 2 kolonner och 2 pilastrar efter gamla doriska proportioner, utan räfflor och med enkla kapitäler, på min gård vid Kungsgatan i Uppsala. De
har stått orappade utan att skadas under vintern.
Efter den svåra eldsvåda, som höll på att ödelägga hela Uppsala om inte vinden vänt, men nu
endast förstörde 13 lador har man insett nyttan av
att bygga i lera, som ju inte kan antändas. Vid denna eldsvåda, som vid alla andra gjorde de studerande goda insatser. Det finns redan så många
beskrivningar av arbetssättet vid lerbyggnad, att
jag inte skall gå in på det. Jag har byggt skafferi
och vedhus av lera. Jämför man priset på trä, sten
och lerhus, blir lerhusen de billigaste.
Runt Uppsala finns god lera att bygga av. Den,
som med egna ögon vill se byggnadssättet, är välkommen.
1996

Arbetsmetod

Sätt att invändigt lerslå trähus
Anonym
1805, nov-dec
SÄTT ATT INWÄNDIGT LER-BESLÅ
TRÄHUS
Man blandar en tjock lervälling och slår i släckt
kalk. Sedan häller man i linagnar tills allt är som
en tjock gröt. I rummet som skall lerslås har man
spårhuggit väggarna tätt. Blandningen slängs på
som vanligt med murslev och jämnas med slätbräde. Efter ett par dagars torkning slätas de igen och
efter 5-6 dagar sker sista slätningen med slätbräde,
så att de blir som polerade. Efter några veckor kan
man måla som på papper med limfärg.
Den bästa leran är blålera. Även tak går att rappa
sänkas ned över den färdiga väggen, men det blev på detta sätt.
för kostsamt. Jag utnyttjade istället segel, som jag
hade.
1997
Väder
Arbetarna var först missnöjda med dagspenningen, men så småningom kom vi överens. Väd- Anmärkningar angående väderleken
ret var ogint med mycket regn och dimma. Leror- för oktober och november 1805
na fanns i närheten, täckta med matjord och av olika kvalitet. Jag lät spika fast formbräderna och när 1998
Redskap
dessa togs bort var ytan räfflad och lätt att fästa
Tillägg angående avvägningsrappningen på. Vid torkningen sattes stöd. Plank
lades över varje karm och under takstolarna. Spi- käppens förmånliga bruk
sarna och bakugnarna gjordes i varje stuga mot Berndes, Bernh P
varann med en skorsten.
1806, jan-febr

Torkinrättning för säd i
boningshus - Nr 1993
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skillingar och någon liten traktering. Det kom 150
man på måndagen och 200 på tisdagen. Nu var
dammen rensad och fördjupad och verket gick
igång igen, så att 300 tunnor säd kunde malas innan fredagen. I samma ström byggde jag 1807 på
landshövdingens befallningen ännu en kvarn. Där
finns en pärlgrynskvarn, som gör bättre gryn än de
holländska. En helgrynskvarn där grynen säljs av
allmogen till Stockholm. En stålkvarn med vetesikt finns i storhuset. En klädesvalk med fyra hamrar och en potatiskvarn samt en maskin, som renar
potatisen från jord innan de mals.
Sågverkets kapacitet har ökats och jag har låtit
brandförsäkra både kvarn och såg. Jag har byggt
åtskilliga hus vid Mölnebo och röjt hagar och ängar. Jag sår klöver på trädet.
2063

Redskap

Förteckning på de redskap och modeller, som finns i Kungl. Patriotiska
Sällskapets modellkammare i Stockholm
Anonym
1808, jan-febr
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAP OCH
MODELLER, SOM FINNS I KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM
Trädstockar i modell.
Upplands trädstock av Johan Björkman.
Harvar i modell.
Mullharv med billar av J L von Greiff. Mullharv
med en rad billar ställda på snedden efter varandra
av H S Mossberg.
Renrensare i modell.
Ren och dikesrensare av Johan Björkman.
Såningsredskap i modell.
Rebers såningmaskin av J F Wachsmuth.
Vältar i modell. Rotvält med gjutna tackjärnsristor av G U Silversparre. Piggvält av Johan Björkman.
Planteringsredskap.
Ruggkärra av Michael Hammarsköld. Slojärn
och bröstårder alla att användas vid potatisodling.
Hackor i modell.
Dubbel hacka av de Gaussen. Enkel hacka och
tvåkluven hacka av samma uppfinnare.
Spadar i modell.
Fransk trädgårdsspade av de Gaussen.
Stenbrytningshävtyg i modell.
Våg till stenbrytning av Sven Niclas Collin.
Stenvagn i modell.
Förbättring av Olof Birgerssons uppfinning.
Anspänningsmedel i modell.

Franskt oxok av de Gaussen.
Åtskilliga andra merendels lantmanna redskap.
Nivelleringsinstrument av Åkerén. Vattenskottkärra av E Kronström.
Påfund till husbyggnader och vad mera därtill
hörer.
Modell av bakugn av Stawford. Modell av skorsten av von Kirstein.
Åtskilliga andra uppfinningar.
Modell till grind av Hammarsköld, Modell till
brandstege av O Kihlander.
2064

Belöningar

Hedersbelöningar, utdelade av
Kungl Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1808, jan-febr
HEDERSBELÖNINGAR UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling och stenbyggnad och för 19-årig tjänst
som postbefordrare. För lång och trogen tjänst.
2065

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1807och januari 1808
2066

Nyttiga påfund

Om vattens förvarande under sjöresor
Ruthensparre, J L
1808, mars-april
OM WATTENS FÖRWARANDE UNDER
SJÖ-RESOR. AF J.L.RUUTHENSPARRE,
ÖFWERSTE OCH RIDDARE.
Hälsosamt vatten är ett av livets högsta förnödenheter. För sjömän är det extra viktigt att kunna förvara vattnet friskt. Man har funnit att den skörbjugg, som ofta drabbar sjöfarande beror på osunt
vatten. Olika sätt att avhjälpa detta har varit att tillsätta kalk och träkol.
Doktor Solander, som tillsammans med Banks
och Cook kringseglade Söderhavet, använde träkol att rena vattnet och även förbättra fläsk och
köttvaror.
Kapten Krusentern brände hårt invändigt de vattenliggare och fat, som han använde och fann att
det gick att hålla vattnet friskt.
På krigsskeppet Prins Carl provade man att hälla
i en halv butelj destillerat Vårbyvatten mättat med
Oleum Vikriol och röda rosor i ett fastage av 72
kannors rymd.
Flera olika sätt att bevara vatten redovisas.
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Anonym
1807, nov-dec
BESKRIFNING PÅ EN FÖRTENNING AF
KOPPARKÄRL, HWILKEN ÄR WARAKTIGARE OCH SÄKRARE ÄN DEN, SOM
WERKSTÄLLES EFTER DE HITTILLS
KÄNDA SÄTTEN
I en degel lägger man smått järn, spik, söm och
nubb tillsammans med spitsglans (Antimonium
crudum) och smälter alltsammans. Smältes ännu
en gång, nu med malaccatenn. Massan breds ut på
en järnplåt och delas i stycken när den kallnat. Är
godset som skall förtennas tunt och slitet tas mera
tenn. Kärlet skall skuras rent med sand eller lera.
Det sätts över en glödande ugn och beströs med
salmiak. Nu läggs förtenningen i och när den smält
stryks den till den tjocklek man önskar.
Denna förtenning är som silver och inte blåaktig, vilket den blir av bly.
2059

Nyttiga påfund

Rön om brandkorns eller mjöldrygors egenskap och beståndsdelar
Anonym
1807, nov-dec
RÖN OM BRANDKORNS ELLER
MJÖLDRYGORS EGENSKAP OCH
BESTÅNDSDELAR
Mjöldryga är skadligt för hälsan om den ingår i säd
eller mat. Mjölet uppblött med vatten till rutten
jäsning ger ifrån sig en stank och visar alkalisk
egenskap. Blandad med sprit gör man en tvål lika
som den av olja och pottaska. Den påskyndar animala ämnens förruttnelse. Lagt i vinättika har
brandkornet tagit bort all syra. Det bibehålles om
det blandas med kinapulver. Efter tio dagar har
ingen förruttnelse visat sig i vatten, som varit syrat
med de tre mineralsyrorna.
2060

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1807
2061

Orter

Berättelse om de på senare åren
skedda uppodlingar på Ekenäs säteri
Landell, Carl Fredric
1808, jan-febr
BERÄTTELSE OM DE Å SÄTERIET EKENÄS
M M PÅ DE SEDNARE ÅREN SKEDDE
UPPODLINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR
För mer än 20 år sedan kallades jag till ledamot av
det aktningsvärda Patriotiska Sällskapet. På grund
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av ämbetssysslor har jag inte kunna framvisa något
prov på det som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen lanthushållningen. Nu vill jag emellertid berätta om de förbättringar jag utfört på Ekenäs säteri
i Södermanland. Jag mottog egendomen 1783 under förpantning som ofrälse. Vid besiktning befanns endast karaktärsbyggnaden vara nybyggd,
men den innehöll endast 3 rum och var uppförd av
100-årigt ruttet timmer. 2/3 delar av åkern låg i fast
linda och vägen, som går över en å, saknade bro.
Det fanns endast ett torp och med så få händer hade
förre ägaren inte lyckats driva egendomen.
1783 inköpte jag Kulsta, Blacksta och Berga
samt Mölnebo. Sedan Hans Kungl. Majestät beviljat mig rättighet, att lika med frälsemän få besitta
säteri har jag med håg och trygghet gjort följande
förbättringar.
Ekenäs. Karaktärshuset byggdes i två våningar
och innehåller 13 rum. Det är helt inrett och målat i
vit färg. Denna färg är framtagen efter många försök och innehåller nu ekbarksspad, salpeterlut,
mjölk, krita, mjöl, harts och linolja. I trädgården
finns 211 fruktträd och ett öppet tempel. Altaret är
av granit och de joniska pelarna som utgör kolonnerna är av huggen sten. I parken står träbilder här
och var bland allehanda lövträd. De bildar en teater
av grenar. En allé går från landsvägen till huset.
Kulsta. Där saknades diken och jag försökte
länge intressera grannarna till att göra sin del. Så
småningom lyckades det och bonden fick igen de
spadtag han tagit på min del och en sup dessutom.
Han bärgade vid nästa skörd en vacker gröda och
hela byn vann på företaget. Jag har sått 1000 björkar.
Blacksta och Berga. Ängarna är röjda och dammar har anlagts för att hålla kvar vattnet på våren.
Tröskverk är inrättat. Här finns en mosse, där både
jag och grannarna förlorat flera kreatur. Jag har odlat upp detta kärr och inrättat 3 torp, London, Edinburg och Rom.
Mölnbo. Engelska siktmaskinen förbättrades
och en hissmaskin inrättades. Rensverk anlades
och 2 nya kvarnkamrar med starka rörkakelugnar
inrättades. Dammarna rensades och nybyggdes.
En journal inrättades, där alla mäldposter infördes
och maldes i rätt ordning. Inga gräl och mutor kan
nu äga rum. Skulle snatteri upptäckas stängs kvarnen och alla poster vägs och överses. Om någon då
har mer mjöl än det anges i journalen kan han anklagas för tjuvnad. Efter 3-4 fall har all tjuvnad
upphört. Journalen tjänar också som kontroll över
tullsumman.
När vattenbrist uppstod häromåret skickade jag
bud till kyrkorna att uppläsas från predikstolen, att
följande måndag så många som ville skulle komma och hjälpa till med rensningen. Lönen var 12

TILLÄGG, ANGÅENDE AFWÄGNINGSKÄPPENS FÖRMONLIGA BRUK,
FÖRMEDELST DÄRTILL LÄMPADT
BEGAGNANDE AF HOSFÖLJANDE
TABELL, UPPSATT AF FRAMLEDNE
MAJOREN OCH RIDDAREN LARS MELIN,
FÖR ETT FÖRUT BEKANT NIVELLERINGSINSTRUMENT, KALLADT: BERG-WÅG.
P.Bernh. Berndes, lärling till avlidne Lars Melin,
som gjort en bergvåg av liknande slag som den tidigare beskrivna avvägningskäppen.

bar man kan anse sig behöva och planterar.
Nässlorna skördas innan de blommat klart och
blandas med fodret. Denna diet ökar mjölken och
förbättrar kvaliteten.
Även schäferier borde anlägga en nässelanläggning och giva sina får två gånger i veckan.
2002

Orter

Anmärkning angående årsväxt och
väderlek i Eksjö

Ljungh, Sven Ing
1806, jan-febr
ANMÄRKNING OM ÅRSWÄXTEN OCH
Tabell för bergvågens bruk
WÄDERLEKEN I EKSJÖ-TRAKTEN FÖRAnonym
LIDET ÅR, MEDDELAD GENOM BREF TILL
1806, jan-febr
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
TABELL, FÖR BERGVÅGENS BRUK.
SEKRETERARE.
Han visar med en tabell hur man förenklat kan an- Rågmasken har härjat och skadat säden. Vita vicvända instrumentet. Det finns också en ritning till kern, som kallas linser, misslyckades nästan helt.
bergvågen.
Vätan gjorde höet och höbärgseln stor skada.
Den starka frosten efter Mikaeli skadade jordpä2000
Nyttiga påfund ronen, så att de bara dög till brännvin och svinmat.
Snön ligger nu den 4:de februari 1 1/2 aln djup.
Uppgift om en okänd men högst
Den myckna snön trycker ned den svaga isen så att
värderlig trädsalva
sjöarna
är ofarbara.
Anonym
En stark snuvfeber var i början av året allmän.
1806, jan-febr
UPPGIFT AF EN ÅTMINSTONE I
2003
Belöningar
ALLMÄNHET OKÄND, MEN HÖGST
Hedersbelöningar
WÄRDERLIG TRÄDSALWA.
Vid ett tillfälle under min frånvaro underlät tjän- Patriotiska Sällskapet
stefolket att vakta getterna. De kom in i trädgården 1806, jan-febr
och gjorde ansenlig skada på träden genom att äta HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
både ytter- och innerbark. Jag påbörjade genast en KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
behandling med en salva av bomolja och nötben. Belöningar för uppodling och plantering av fruktJag band tunt tyg runt de skadade ställena och pu- träd.
drade på mer mjöl av nötbenen. Detta hindrade
Änkan Sara Andersdotter för att hon tagit hand
väta att tränga in till de skadade ställena och snart om späda, fattiga barn och uppfostrat dem till fullbildades ny bark. Skörden blev lika stor som van- växt ålder. Dessutom ett antal för lång och trogen
ligt.
tjänst.
1999

Redskap

2001

Nyttiga påfund

2004

Kungörelser

Om kulturen av nässlor att användas Utsatt prisämne
Patriotiska Sällskapet
till foder
Anonym
1806, jan-febr
OM KULTUREN AF NÄSSLOR, ATT
ANWÄNDAS TILL FODER.
Recension av en tysk skrift i ämnet. Recensenten
anser det onödigt att täcka nässelsådden med granris. I stället för att så frö, tar man så många rotstub-

1806, jan-febr
UTSATT PRIS-ÄMNE
Premium på 33 riksdaler till den, som uppvisar i
stort och brukbart skick en enkel och billig flyttbar
maskin som genom mekanik ger förökad handkraft och kan bereda mjöl av ben.
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2005

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1805 och januari 1806

kärra. Med ett vanligt axelok kan man bära endast
10 kannor. Beskrivning av kärran.
2009

Nyttiga påfund

Korta underrättelser i lanthushållAnmärkningar om bruket av saltsyra ningen
Salonius
i konster, manufakturer, hantverk
1806, mars-april
och hushållning
KORTA UNDERRÄTTELSER I
2006

Arbetsmetod

Anonym
1806, mars-april
ANMÄRKNINGAR OM BRUKET AF SALTSYRA I KONSTER, MANUFAKTURER,
HANDTWERK OCH HUSHÅLLNING
Det vanliga koksaltet är ett neutralsalt, ett alkaliskt
salt med egen syra. Det kallas natron, soda eller
mineralalkali och det sura ämnet saltsyra eller koksaltsyra. Kemin har redan i äldre tider använt saltsyra till åtskilliga ändamål inom farmacien eller
apotekarkonsten, fabriker, hantverk och manufakturer. Har varit föga bekant utom England och
Frankrike, beroende på att det varit svårt att tillgå
och dyrt, samt dess nytta okänd.
Den nyttjas i färgerier istället för det svaga skedvattnet. Vid blekning av bomullstyger, kokning av
gjutna eller slagna metaller som knappar, spännen
eller beslag. För att rena järnbleck som skall förtennas. Beskrivningar av dessa arbetsmetoder.
2007

LANDTHUSHÅLLNINGEN
Jag tar de minsta och de största potatisarna och kokar. Lagen nyttjas till brännvinstillmäskningen.
De sönderkokta potatisarna blir gott och mjölkökande foder för korna.
Potatislandet plöjes om hösten, köres och harvas
på våren. Allt skräp krattas bort. Landet indelas i
sängar och potatisen sättes hela i rader med en halv
alns bredd.
Kor köpes, när de är tre år gamla likaså tjuren.
Han behålls bara ett par år, då kalvarna efter gamla
tjurar inte leva och tjuren blir folkilsken som äldre.
Han skall inte gå med korna hela tiden. Det är viktigt att hålla både djuren och ladugården rena. Under sommaren kan korna gå ute hela dygnet. På
våren och hösten ger man djuren ett halvt stop urin
en gång i månaden. Deras tänder gnides med en
lapp av grovt blått kommisskläde doppat i ättika
och salt. Varje vecka får kon på sommaren en sill

Arbetsmetod

Sätt att upprätta sjunkna trähusväggar
Ljungh, Sven Ingemar
1806, mars-april
SÄTT ATT UPPRÄTTA ELLER INRIKTA
SJUNKNA ELLER SKRIDNA
TRÄHUS-WÄGGAR
Genom att föra in en stock utefter fotstocken kan
3-4 man på en timme räta upp den lutande väggen.
Den fästes med strävor. Ritning och beskrivning.
2008

Klicka – Bilden visas i eget fönster
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Redskap

Beskrivning på en vattenbärarkärra
Anonym
1806, mars-april
BESKRIFNING PÅ EN WATTENBRINGAREKÄRRA, INRÄTTAD AF E KINSTRÖM,
KAMRERARE WID RIKSGÄLDSKONTORET
En person med normal kroppsstyrka kan utan vattenspill transportera 30 kannor vatten med denna
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Att upprätta sjunkna trähusväggar - Nr 2007

Beskrivning på en enkel anstalt till
rötters och stubbars uppbrytning
Anmärkningar angående väderleken
genom krut och sprängning
för augusti och september 1807
Anonym

2053

Väder

2054

Odling

Underrättelse om vitbetan, dess odling och användande till foder för
boskap; roten till socker, sirap och
brännvin, överlevorna till föda åt
svin och andra kreatur
Anonym
1807, nov-dec
UNDERRÄTTELSE OM HWITBETAN, DESS
ODLING OCH ANWÄNDANDE TILL FODER
FÖR BOSKAP, ROTENS TILL SOCKER,
SIRAP OCH BRÄNNWIN; OCH ÖFWERLEFWORNAS TILL FÖDA FÖR SWIN OCH
ANDRA KREATUR
Vitbetan (Beta vulgaris alba) fordrar lös och god
svartmylla beredd som till kålland. Fröna läggs ett
och ett i hål och landet måste rensas noga från
ogräs. Somliga föredrar att så i bänk och sedan
plantera ut plantorna.
Bladen kan användas som spenat, roten som rovor och inlagd i ättika till sallad. Vill man bereda
socker skall rötterna tagas ur jorden innan frosten.
De rengörs från jord och den del som växt ovan
jord skärs bort. Rötterna skivas och skivorna träs
upp på starka trådar och torkas i luften.
De torkade rötterna läggs i träkar med tappar i
botten. Rent vatten hälls på. Efter tre timmar tappas sockerlösningen av i ett nytt kar, som fyllts
med torkade betskivor. Vatten hälls på i det första
karet. Detta upprepas med ett tredje kar. Sockersaften kokas antingen till sirap eller sockerkristaller.

1807, nov-dec
BESKRIFNING PÅ EN ENKEL ANSTALLT
TILL RÖTTERS OCH STUBBARS
UPPBRYTNING GENOM KRUT OCH
SPRÄNGNING
Det fordras ett huggjärn till att göra början till hålet
i stubben. En skarp navare gör hålet med en tums
diameter. En cylindrisk skruv av järn förs in i det
borrade hålet. Skaftet är en ring i vilken kan sättas
en hävstång. Hävstången fästes med en rem, om
den skulle skjutas ut vid skottet kan den lättare
återfinnas. Lagom mycket krut läggs i hålet och
skruven sätts i. En bomullsveke luttrad med salpeter förs genom skruven in till krutet, varpå den påtänds. Man skyndar sig undan för att undvika
skada.
2057

Arbetsmetod

Nytt sätt att färga bomull amarantrött

Anonym
1807, nov-dec
NYTT SÄTT ATT FÄRGA BOMULL
AMARANT-RÖDT
Amarantfärgen liknar purpur och sättet att färga
saffian med färnbock kom till av en händelse. Bomullsgodset kokas rent i vatten och betas sedan
med svensk och romersk alun, blyvitt, alikantisk
soda och fernbock. Efter kokningen vrider man
varsamt och torkar. Vändes ofta under torkningen.
Färgning med krapp.
Holländsk krapp tillsätts till vatten och ljummas. Öka värmen, dock inte till kokning. Efter ett
par timmar lägges godset på ett vitt halster och
sköljes sedan i rinnande vatten. Man har nu en
2055
Arbetsmetod vacker röd färg.
Sätt att färga svart med ängssyra
Färgning i fernbocksspad.
Anonym
Raspad fernbock lägges i en lärftpåse och sänks
i vatten. Spadet kokas och godset lägges på botten
1807, nov-dec
SÄTT ATT FÄRGA SWART MED ÄNGSYRA av kitteln. Sköljes och vrides tills vattnet är klart.
Ängssyra (Rumex Acetofa) tros innehålla färg, då Färgen är beständig och lika vacker, som den som
vattnet blir rött om man kokar roten. Tyget tvättas färgats med koschenill.
först med såpa och torkas. Hela växten kokas och
Arbetsmetod
tyget knådas och kokas i flera timmar. Brun bre- 2058
silja tillsätts och kokningen fortsätter. Urin tillsätts Beskrivning på en förtenning av
och efter torkning i skuggan har man en svart färg kopparkärl, vilken är varaktigare
på tyget.
2056

Arbetsmetod

och säkrare än den som verkställes
efter de hittills kända sätten
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1807, sept-okt
OM TRÄHUS-BYGGNADERS
ANSTRYKNING MED LIUSA FÄRGER.
De egenskaper man fordrar av en god färg är: att
den skall vara behaglig för ögat, oföränderlig, häftande, täckande, billig och bevara träet från röta.
Färgens häftande beror på klisterämne, järnhalt,
kalkblandning, färgens finhet, anstrykningens
tjocklek och träytans grovlek. Användbara klisterämnen: lim, mjöl, olja och mjölk. Av lim och mjöl,
som vanligast används torde mjölet vara det bästa
och billigaste.
Det är inte säkert att den olja man av vana blandar i har någon verklig nytta. En fransk kemist Cadet de Vaux har funnit att mjölk är användbar som
fernissa.
Professor Lampadius i Freyberg har undersökt
föreningen av kalk och äggvita, i tillstånd av ost.
Denna förening har tidigare varit känd som ett kitt
att laga porslin och glas med, men genom tillsats
av fint kvartsmjöl har han gjort den brukbar även
såsom färganstrykning.
Varning för att slå krita, kalk och viktril i färgen.
Denna avhandling tar endast upp inhemska färger, såsom rödfärg, gulockra och grönjord. Därtill
kan läggas alunslam och blålera.
Bergrådet Rinman har funnit särskilt blåleran
tjänlig till färganstrykning. Av myrmalm från
Kvarsebo i Östergötland har man bränt en brun
färg som kan uppfylla vårt behov av umbra. Skada
blott att hela upptäckten trots uppmuntran av Patriotiska sällskapet kommit i förgätenhet.
De färger, som är så dyra, att man inte kan nyttja
dem till vidsträckta ytor, men väl till ornament är
gula (Mengel och Räuschgelb).
Den röda färgen Colcotharn, vilken säljs under
namn av brunrot och ger vackra både allvarsamma
och glada nyanser. Den gröna färgen mineralgrönt,
Schelesgrönt och Braunscheeigergrönt tillreds
också i Sverige.
Av blå färg finns endast berlinerblått, som inte
finns i tillräcklig mängd i Sverige. Litet har hittats i
Vemmenhög i Skåne men torde inte vara något att
hoppas på.
Nu följer 15 kompositioner, alltså färgrecept.
En viktig omständighet är att hindra träet från
röta. Ännu vet man inte vilken färg som är den bästa. Det är viktigt att färganstrykning sker med het
färgsoppa, som lättare tränger in i träet.
Om färgborstarna, som man har, gjordes större
skulle anstrykningen bli jämnare och dessutom gå
fortare. Man skall inte blanda mer färg än som går
åt, ty den försämras om den blir gammal.
Att färgsoppan ständigt skall omröras och att
man målar på uppehållsdagar känner alla rödmålare till.
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2051

Matberedning

Om brännvinsbränning av potatis
Schweder, Sylvander
1807, sept-okt
OM BRÄNNWINSBRÄNNING AF POTATER.
Kungl. Maj:t har givit tillstånd och ansett det nyttigt att försöka i stor skala att bränna brännvin av
potatis. Försöken borde genomföras vid stadsbränneriet i Karlskrona. För att undvika rykten bör
allmänheten i möjligaste mån ha tillträde vid försöken. 4 olika tillverkningar redovisas.
Jämförelse mellan tillverkning med potatis och
säd har gjorts och avkastningen blev till potatisens
fördel.
2052

Byggnation

Äger lerhusbyggnad bestånd och
kostar den mer än trähus.
Wallensteen, J P
1807, sept-okt
ÄGER LERHUS-BYGGNAD BESTÅND?
KOSTAR DEN MER ÄN TRÄHUS?
I maj 1803 gjorde jag en obränd tegelsten av 2/3
sand och 1/3 ler. Den fick ligga ute tillsammans
med brända stenar och visade sig vara starkare än
dessa.
I juni 1805 lät jag oxar trampa ihop ett bruk av
2/3 sand och 1/3 ler, som fick ligga ute på marken.
Trots att de djupa groparna efter oxarnas klövar
fylldes med vatten och frös märktes ingen skillnad
efter ett år.
År 1801 byggdes ett brygg-, bränn- och tvätthus
av obränt tegel vilket spåddes en kort framtid.
Dock visade det sig att detta hus inte ändrat sig eller förstörts. Olika lerarter fordra olika tillsatser av
sand. Man bör akta sig att lägga in halm eller käppar i leran då risken för sprickbildning ökar.
Man bör inte mura in dörrar och fönsterbågar
under murningens gång utan lämna hål, där man
efter torkningen sätter in bågarna.
Att slå stenar av bruket är arbetsammare och
kostar mer än att lägga muren direkt av leran. Men
muren blir fastare och håller bättre bort väta med
stenar.
Ett par oxar kan per dag tilltrampa murbruk till
1600 sten. Men hästar borde väl kunna trampa mer
med sina plattare hovar, men de är svårare att lyfta
ur smeten än oxens spetsigare klövar.
Skillnaden i kostnad mellan lerhus och timmerhus beror på tillgång på skog och lera. Finns leran
till hands, blir trots arbetsinsatsen denna byggnad
billigare, dragfriare och den trotsar elden förmånligare.

med vitlök och libbsticka. Mår kon illa efter kalvningen ger man en dryck av spiskummin, linfrö,
bävergäll och dyvelsträck. Sedan kokas gröt av
blandsäd eller korn åt henne. Hon skall inte äta
okokt säd eller okokta morötter.
2010

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1806
2011

Arbetsmetod

Sätt att förekomma rost på järn och
stål även att bevara koppar från ärg
Anonym
1806, maj-juni
SÄTT ATT FÖREKOMMA ROST PÅ JERN
OCH STÅL, ÄFWEN ATT BEWARA KOPPAR
FRÅN ÄRG.
Det finns tre sätt att förekomma rost.
1) Att järnet lindrigt uppglödgas i en vedbrasa
och gnides med vax eller doppas i olja.
2) Att järnet uppglödgas och stycket gnides med
horn eller fjäder och olja.
3) Används vanligen på polerade stycken.
Stycket tvättas i lut och täckes med glödande kol.
Dessa tre sätt fordra uppvärmning, som kan skada styckets form och beskaffenhet och ta bort glansen.
Greve Conté har funnit ett sätt vilket är fritt från
dessa olägenheter.
Man renar stycket med stark lut, sköljer med
rent vatten och torkar med linne. Med en väl urvriden svamp stryker man på ett jämt lager av en fernissa innehållande kopalgummi och terpentinspiritus. Denna fernissa skyddar mot rost och behåller metallglansen. Kan även användas på koppar.
2012

Arbetsmetod

rense från allehanda trädgårdsprodukter, kökssopor, aska, sot, halvruttna djur och fiskar och sönderhackade kvistar. Denna blandning förvaras i en
lår. Sedan tillvaratas urinen från djuren genom att
den rinner ned i en urholkning i golvet. Urinen
blandas med den tidigare iordninggjorda massan.
En kopparpanna inmuras och jorden silas med
vatten i flera omgångar ned i pannan, som när den
är full sätts i kokning.
Innehållet kokas ihop tre gånger och kokas ånyo
till s.k. krämpning. Den får sedan svalna och orenlighet som kan finnas kvar sjunker till botten. Nu
finns oluttrad salpeter kvar. Den lut som också
finns kvar kallas moderlut och används på nytt.
Vid tillverkning med mindre verk görs på samma sätt och med samma proportioner, som vid det
nyss beskrivna verket.
Till luttringen åtgår inte mycket ved, så det är
fördelaktigt att själv utföra torkning och luttring,
då man ser resultatet och inte får avdrag vid leveransen. Salpetern hälles med vatten i en gryta och
kokas och skummas. Denna procedur görs tre
gånger och sedan torkas salpetern, som skall vara
vit.
För att veta när luttringen är klar görs yxprovet.
Man häller en droppe på yxeggen och den skall
stelna och ha lite vätska i sig.
Förklaring över vissa ord och uttryck.
Laklut är vatten som runnit genom ett eller flera
jordkar.
Sö är 60 såar eller mått laklut, som kokas ihop
till 6 såar eller mått.
Moderlut är den lut, som blir kvar efter växt av
både luttrad och oluttrad salpeter.
Krämpa kallas att koka ihop tvenne såar.
Krämpskum, den orenlighet som flyter ovanpå
då man krämpar.
Taga krämp kallas det, när inkokningen skett så
länge att en droppe fälld på yxeggen stelnar, därav
yxeggsprov.

Beskrivning om salpetertillverkning
både vid större och mindre verk

2013

Köhler, Christ. A
1806, maj-juni
BESKRIFNING OM SALTPETERS TILLWERKNING BÅDE WID STÖRRE OCH
MINDRE WERK, EFTER ANSTÄLLDE
FÖRSÖK.
God salpeterjord tas under anlagda salpeterlador,
stall, ladugårdshus, hö och sädeslador och andra
uthus som varit täckta och kringdikade.
Den kan också beredas på följande sätt: 1/3 sand
blandas med litet lera, matjord, svartmylla, spånjord, kalkgrus, förruttnade växter av hö, halm, löv,

Hagelberg, August
1806, maj-juni
OM KALKGÖDSLANDE.
Artikelförfattaren har under många år förbättrat
sina sura och leriga åkrar med kalk. Han kalkar ena
året och gödslar det andra. Efter den nya salpeterförordningen, kan han disponera sina stall och fähusgolv efter eget sinne. Det är fritt fram att
använda urinen till gödselförbättring. Denna åtgärd tror han dock inte kan bli allmänt genomförd,
då tjänstefolket anser urinsamlingen som något
nesligt och inte hörande till deras skyldighet.

Odling

Om kalkgödslande
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Ett exempel på att kalken har förbättrande verkan på jorden ger han med följande. En åker hade
drabbats av mask och för att den inte skulle sprida
sig lade han en sträng kalk runt åkern. Där växte
säden sedan dubbelt så hög och liknade nästan en
gärdsgård.
2014

Växter

Dödande egenskap av Thlaspi
arvense
Anonym
1806, maj-juni
DÖDANDE EGENSKAP AF THLASPI
ARVENSE.
En bonde i Ilmola socken hade rensat sin råg från
fröet av penninggräset, vilket finnarna kallar
Laukka. Han hade samlat dessa frön och de av
mask sönderfrätta sädeskornen för att bränna
brännvin.
Hans hustru tog under den allmänna foderbristen samma frön och kokade sörpa till sina kor. Ingen kunde ana den sorgliga påföljden av detta. Efter
några timmar dog alla korna.
Vid öppningen av dem befanns lungorna och
hjärtat helt svarta och liksom angripne av kallbrand. Denna giftiga egenskap hos penninggräset
har varit okänd.
2015

Orter

Väderleken och årsväxten i Gästrikland
Schönberg, And.
1806, maj-juni
UTDRAG AF ETT BREF, OM WÄDERLEKEN
OCH ÅRSWÄXTEN I GESTRIKLAND.
Säden gav mycket halm, men litet frö. Svår foderbrist gjorde att man tog en del säd till kreaturen.
Detta är för de flesta bönder dyrt.
Det finns dock tillräckligt med säd för landets
behov i städerna. Vid sådana tillfällen visar sig
nyttan av sockenmagasiner.

1806, juli-aug
BESKRIFNING PÅ ETT NYTT SÄTT ATT
BEREDA ALUN UTAN KOKNING.
100 delar lera och 5 delar koksalt upplöst i vatten
blandas till en deg. Härav formas kakor som torkas
i ugn. Efter förkalkningen förvandlar man leran till
pulver och häller på svavelsyra. Kokas så att ångor
avgår och fyller på med vatten. Sedan tillsätts pottaska. Nu avsätts alunkristaller som efter rening
blir lika bra som den bästa i handeln. Bottensatsen
kan urlakas ännu en gång.
Man kan också bereda berlinerblått med tillsats
av järnsulfat (grön vitriol).
2018

Gerss, Jan Er
1806, juli-aug
TANKAR OM SÄTTET TILL TRÄDESÅKER-JORDS FÖRMONLIGASTE
BEGAGNANDE, JEMTE ERINRINGAR I
FLERE DELAR AF LANDTHUSHÅLLNINGEN. TILL KONGL. MAJ:T I UNDERDÅNINGHET ÖFWERLEMNADE AF JAN
ER.GERSS, SEKRETERARE I KONGL.
LANDTMÄTERI-KONTORET, OCH
RIDDARE AF KONGL. WASA-ORDEN
Erfarenhet från främmande orter likväl som från
Sverige har lämnat alla tänkande åkerbruksidkare i
fullkomlig övertygelse om onödigheten att lägga
jorden i träda. Förmånerna av träda har endast varit att ge vissa kreatur några få månaders bete på
trädan. Detta bete kan anskaffas på bättre sätt.
Dock får man nu inte gå till överdrift åt andra
hållet och tro att man kan odla säd hela tiden. Hälften bör odlas med vicker och klöver och sedan byta
åker varje år. Har man möjlighet att odla rotsaker
och potatis skall man naturligtvis göra det med tanke på det tillskott det ger för både männi- skor och
djurs föda.
2019

2016

Väder

2017

Arbetsmetod

Odling

Tankar om sättet till trädesåkerjords
förmånligaste begagnade

Redskap

Anmärkningar angående sillfiske i
Anmärkningar angående väderleken öppna sjön
för april och maj 1806
Anonym
Beskrivning på ett nytt sätt att bereda
alun utan kokning
Anonym
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1806, juli-aug
ANMÄRKNINGAR OM SILLFISKET I
ÖPPNA SJÖN.

OM SÄTTET ATT BINDA HALMTAK LIKA
MED TAK AF RÖR
I Hushålls-Journalen jan-febr 1807 talas om
skogsbesparing och hur man kan binda halm på taken liksom man binder rör. Man kammar halmen
för att få den längsta och binder i små kärvar, så
stora man önskar ha taket tjockt. Kärvarna stöds
mot en bräda och fästs med björkvidjor eller granrötter med en speciell bindning. När första varvet
är klart lägger man nästa och låter halmen skjuta
över minst 1/4 aln över det första varvet. En annan
bra vidja är den tyska korgpilen, som med lätthet
odlas, genom att man sätter kvistar i sidlänt jord.
När taket är färdigt borde det strykas med vitriol, tjära eller rödfärg blandat med rågmjöl. Detta
tak blir starkare och mer varaktigt än tegel.
2044

Odling

Om vickerodling på trädesjord
Gripenstedt, Jacob Er
1807, juli-aug
OM WICKER-ODLING AF TRÄDES-JORD
På jord som inte kunnat gödslas förfars på följande
sätt. Mycket halm lämnas och plöjes djupt på hösten och körs med trästock på våren innan vic- kern
sås. När växten blommar är det tid att skörda och
lämna hög stubb. Höet utbredes och när det sätts på
hässjorna skall plöjningen ske omedelbart. Låt vila
6-10 dagar innan nästa körning.
Vitkål och rovor bör minst kultiveras, medan
morötter skall sättas i svartmylla. Kålrötter, potatis
och sockerrovor s.k. vitbetor är förträffliga för ladugården. Härmed har jag velat visa att trädesåkern är nyttig särskilt till ladugårdens förbättrande. Jag har i 12 år arbetat efter grundläran: Den
som odlar Svea jord, han öker Svea land och makt.
2046

Orter

Utdrag ur ett brev från Gästrikland
den 10 juli 1807

der lösa ut sig ur arv, får söner och mågar uppodla
nya torp.
Ängsskötseln är eftersatt. Ockelbo har god boskapsskötsel och därifrån säljs mycket smör. I
socknarna som gränsa till havet idkas strömmingsfiske. Åsunda socken har täljstensbrott, där kvarns t enar huggas . Tor s åker s s ocken nj ut er
bergsprivilegier och är uppfylld av berg och järngruvor.
Flera svåra sjukdomar har grasserat i vinter och
vår. Vid pingsttid insjuknade många i Rheumatismus acutus. Flera läkare finns i Gävle och vid de
stora järnbruken. Allmogen vill sällan kosta på läkemedel och en del tror fortfarande på vidskepelse
och läsning. Flera vallfärdar till Svinnegarnskällan
vid Enköping för att få bot. Där inbillar man sig bli
frisk om man dricker hela kannor vatten ur källan
på aftonen före trefaldighetssöndagen. För att minska resan har samma underbara kraft tillägnats närbelägnare mineralkällor. Vid smittsamma farsoter
borde gratis medicin ges till alla.
2047

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1807, juli-aug
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING IN OCTAVO
11 band.
2048

Belöningar

Hedersbelöningar utdelade av
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1807, juli-aug
HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling och stenbyggnad, lång och trogen
tjänst.

Anonym
1807, juli-aug
2049
Väder
UTDRAG AF ETT BREF IFRÅN
Anmärkningar angående väderleken
GESTRIKELAND DEN 10 JULII 1807
Råg och korn ser ut att bli fina. Man har här i trak- för juni och juli 1807
Byggnation
ten börjat så vit havre, som blandas med råg och 2050
blir ett gott tillskott till födan, då annan säd är dyr. Om trähusbyggnaders anstrykning
De som har gödsel har lyckats med olika plantemed ljusa färger
ringar på trädesåkern. Många nyodlingar har
Schweder, Sylvander
gjorts, dock finns fortfarande stora områden som
borde odlas upp. Istället för att med dryga kostna-
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Samma arbetare, som förra året byggde med lera,
började efter vårbruket att sätta upp en ladugårdsbyggnad. Vädret var tjänligare än förra året och arbetet gick fortare. Vissa lagningar utfördes på
föregående års arbete innan det rappades för gott.
Trots regn och storm har det inte funnits någon
rubbning på dessa hus. Det är viktigt att väggarna
är torra innan den slutgiltiga rappningen sker.

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.
Fortsättning från september 1806

2036

2041

Belöningar

Hedersbelöningar utdelade av Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1807, jan-febr
HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling, trädplantering, stenröjning och stenbyggnad. Även för rävars utdödande har belöning
getts. Fångstsättet har varit med sax. För god omvårdnad av en torftig och ålderstigen mor. För lång
och trogen tjänst.
2037

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1806 och januari 1807
2038

Ekonomi

Försök till en årlig avkastnings erhållande av den bördiga åkerjorden

2040

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för febr och mars 1807
Nyttiga påfund

Underrättelse om mullvadar och säkraste medlet till deras utrotande
Dralet
1807, maj-juni
UNDERRRÄTTELSE OM MULLWADAR
OCH SÄKRASTE MEDLET TILL DERAS
UTROTANDE, AF HERR DRALET
Mullvaden eller surken, sorken, gör stor skada, då
de gräver gångar i jorden och förstör alla rötter och
plantor, som kommer i deras väg. Dessutom skyfflar de upp jorden i högar, som är till hinders, när
man slår med lie. I Frankrike, där man lägger upp
vallar för att undvika översvämningar, gräver
mullvadarna sig igenom och saboterar hela vallen.
Någon nytta med honom är att man kan använda
hans mörka skinn till foder i kläder.
Många olika medel har använts för att utrota
dem, snaror, fällor och skjutvapen. Det bästa görs
dock med hacka och spade. Vid en färsk hög gör
man ett hål och ropar in i hålet. Då hör man djuret
röra sig i gången och kan gräva fram det. Skulle det
lyckas försvinna ned i jorden kan man ösa vatten i
gropen. Finns flera mullvadar inom samma område är det bäst att försöka fånga alla vid samma tillfälle.
Beskrivning av mullvadsfällor. Förgiftad åtel
används ibland. Man kokar genomborrade rötter i
stark lut eller odört. Ett annat sätt att bli av med
mullvadarna är att elda vid ingången och täppa till
alla andra utgångar. Skall man skjuta djuren, måste
bössan placeras så lågt att krutröken kväver djuret
om man missar skottet. Att breda ut illaluk- tande
ämnen i trädgården kan skydda mot dessa envisa
inkräktare.

Adlermarck, C G
1807, mars-april
FÖRSÖK TILL EN ÅRLIG AFKASTNINGS
ERHÅLLANDE AF DEN BÖRDIGARE
ÅKER-JORDEN.
Beskrivning av hur en mark indelats i 7 särskilda
skiften och vad de besås med under de olika åren.
Detta har efter Patriotiska Sällskapets nitiska
försorg blivit meddelat allmänheten i frågan om
trädesjordens förmånligare användande.
Beskrivning av varje skiftes storlek, beskaffenhet, utsäde och avkastning.
Detta omloppsbruk har fördenskull ovedersägligen åtminstone hittills varit mera lönande än om
jag fortsatt att behandla samma jord på vanligt sätt. 2042

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1807
2039

Böcker

Förteckning på Patriotiska Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1807, sept-okt
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2043

Byggnation

Om sätt att binda halmtak lika med
rör

Fiskerierna bör anses som en guldgruva. Holländarna har vunnit de rikaste fördelar och särskilt
sillfisket har skaffat dem en otrolig vinst.
Vi har i Sverige hämtat den vinst som finns vid
stränderna men icke bemödat oss att fånga sillen i
öppna sjön, där den bästa kvaliteten finns. Det behövs båt och nät. Nätet bör bestå av 4 slingor bestående av 720 maskor på längden och 300 på djupet.
Nätet göres av finhäcklad livländsk hampa. Vidare beskrivs hur nätet skall förstärkas.
2020

Belöningar

Hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1806, juli-aug
HEDERS-BELÖNINGAR UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
2021

Väder

Anmärkningar angående väderleken
juni och juli 1806
2022

Odling

Några anmärkningar rörande småländsk ängsskötsel
Anonym
1806, sept-okt
NÅGRA ANMÄRKNINGAR, RÖRANDE
SMOLÄNDSKA ÄNGSSKÖTSELN.
Ängsskötseln är själva basis och grundpelare på
vilket åkerbruket vilar. Trots det sköts inte ängen.
Den tillåts växa igen och det är endast åkrarna som
gödslas och besås.
Jordmånen särskilt här i Småland lägger ofta
hinder i vägen för odlingen. Smålänningen är vanlottad då naturen består av berg och höjder med
obrukbara mossar och kärr emellan. Dessutom är
marken stenig och fordrar omåttlig arbetsinsats för
att bli bördig. Man kan inte ge en enhetlig regel för
hur ängsskötseln skall förbättras.
Det är dock inte nog med att ängarna saknar all
slags odling, de vansköts även genom vårdslöshet
och okunnighet. Ängen slås för tidigt så att fröna
inte hunnit falla av. Man släpper ut boskapen för tidigt, särskilt svinen som bökar sönder jorden.
Dessa missbruk bör förekommas genom idogt
arbete och oförtrutet bemödande.
Varje hemmansägare i Småland har vidlyftiga
ängar och vidsträckta betesmarker. Han kan odla
på en gammal äng eller ta upp en ny. Odlingen
skall dock ske på samma sätt som om han skulle ta

upp ett nytt stycke åker. Ängen skall gödas något
men inte besås med sädessorter utan med perenna
växter som passar på jordarten.
Skulle brist på gödsel hindra kan lera och svartmylla som finns i kärren hjälpa upp jorden. Ju mer
al det växer i ett kärr dess säkrare består det av
svartmylla.
Men som städerna i Småland är små och avlägsna har landboerna svårt att få avsättning för sina
produkter. De klaga ofta över penningbrist och har
ej råd med någon kostnad vid anläggandet av ny
äng. De sköter jorden som far och farfar gjort.
Trots den vanvårdade ängsskötseln hjälps resultatet upp av de goda betesmarkerna och en mängd
boskap säljs till Stockholm.
Deras kärrängar som kallas mador ger ett ymnigt foder. Dessa mador är gemensamma för flera
bönder. Många områden skulle må bra av att dikas
så att de bleve hårdare och fastare och kunde sås
med för boskapen födande och angenäma växter.
Dessutom skulle dammar byggas genom vilken
vårfloden kunde hållas tillbaka och reglerade översvämningar ordnas, som lämnade gyttja till gödning.
2023

Nyttiga påfund

Medel mot mask på rågsådden och
sot i vetet
Åkerstedt, Er
1806, sept-okt
MEDEL MOT MASK PÅ RÅGSÅDDEN OCH
SOTAR I HWETET.
Ett stort kar med möjlighet till avtappning ställes
på logen. Malört kokas om aftonen och får svalna
under natten. På morgonen bortkastas malörten
och man fyller på med vatten. Efter ett par timmar
påströs och omröres kalk. Efter tre dagar avtappas
vattnet och slås ut på dygnhögen, där den starka
malörtsluten säkert oroar den mask som finns där.
Även kalken gör nytta.
Den stöpta säden torkas och sås tunt, särskilt om
åkern är god. Jag var ständigt besvärad av sot innan jag började med denna metod.
2024

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1806, sept-okt
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.

Hellstedt, J M
1807, juli-aug
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Förteckningar, kartor, tidningar, handlingar och i Sverige, istället för att köpas dyrt utifrån. Anprotokoll, ekonomiska och naturalhistoriska dis- vänds inom medicinen som kylande och febernedputationer.
sättande. Det används också i färgindustrin.
Acetosellsyra är sammansatt av ett kalivegeta2025
Orter bilie och en egen syra. Finns i ängssyra, trädgårdssyra och harsyra. Tillredningen går så till att
Årsväxten i södra Halland
växten krossas och saften pressas ur. Saften filtreSefström, E
ras genom yllesilar. Man låter saften avdunsta, så
1806, sept-okt
att kristaller bildas. Dessa upplöses i sjudande vatÅRSWÄXTEN 1806 I SÖDRA HALLAND.
ten och filtreras genom tryck- papper och får krisÄppel- och päronträden gav ringa frukt. Även talliseras på nytt. Kalkyler på vinsten.
körsbär gav liten eller ingen skörd och plommonen
drabbades av missväxt. Vinbär och krusbär gav 2029
Odling
ymnig frukt.
Om en fruktträdskola inrättad i
Rotfrukter och potatis har artat sig bra.
Rågen har varit mindre givande men av god Botaniska trädgården i Paris
kvalitet. Kornet har gått bra, medan havren givit Anonym
medelmåttig skörd.
1806, nov-dec
Gräsväxten blev 1/3 mindre än tidigare. Härav OM EN FRUKTTRÄD-SKOLA, INRÄTTAD I
följer att spannmålspriset stigit och mindre antal BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I PARIS
boskap kan födas över vintern.
Botaniska trädgården, Jardin National des Plantes,
Strandfisket gav mycket vittling men mindre innehåller en mängd växter, där örtkännaren och
flundror och rödsputtor.
trädgårdsidkaren kan studera och förbättra sina
Sillen har fångats i myckenhet, dock av den kunskaper. Där har inrättats en plantskola, varifrån
magrare sorten som kallas grässill på grund av den man kan köpa ympar. Förteckning på vad som
yttre gröna färgen.
finns och hur många av varje sort. Vid indelningen
i släkter har man använt äldre botanikers sätt fram2026
Orter för Linnés. Man försöker också reda ut namnen på
träden. Det finns mängder av namn på samma träd.
Väderlek och årsväxten i Roslagen
Namnen grundar sig på Duhamels avhandling.
Öhrströmer, Fr
1806, sept-okt
2030
Växter
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I ROSLAGEN
Plantering av träd till avsalu
DETTA ÅR.
Skörden i Roslagen har detta år varit ymnig av alla Anonym
slag.
1806, nov-dec
PLANTERING AV TRÄD TILL AFSALU
2027
Väder Anmäls att kommersrådet von Plomgren, Måstena
Anmärkningar angående väderleken sätesgård, Nyköpings län, sedan 1775 haft en trädskola, varifrån han avyttrat omkring 20000 träd till
för augusti och september 1806
olika orter.
2028
Nyttiga påfund
2031
Nyttiga påfund

Anmärkningar om acetosellsaltet
jämte anvisning till dess
förfärdigande

Nyare rön och upptäckter
Anonym

Anonym
1806, nov-dec
ANMÄRKNINGAR OM
ACETOSELL-SALTET, JEMTE ANWISNING
TILL DESS FÖRFÄRDIGANDE, SÅSOM ETT
FÖREMÅL FÖR INHEMSK IDOGHET
En stor mängd av detta salt behövs till konster och
näringar. Det skulle med lätthet kunna produceras
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1806, nov-dec
NYARE RÖN OCH UPTÄCKTER
Bröd av blomvassrot. Brödet tillreds av mjölet till
blomvassroten, som växer allmänt vid våra vattendrag. Receptet kommer från Astrachan i Ryssland.
Smaken liknar vanligt bröd.

Garns och vävnaders blekning med ångor. Blekning med ånga går fortare än med syra. Det spar
också såpa, lut och ved. Man sköljer tyget och vrider ur det ordentligt. Sedan strös luten på och tyget
hängs över en kittel med kokande vatten.
Medel att hindra järn och stål från rost. Järnet
stryks med en fernissa av olja och terpentin.
2032

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1806
2033

Nyttiga påfund

Tankar om skogens besparing
Hellstedt, G M
1807, jan-febr
TANKAR OM MEDEL TILL SKOGENS
BESPARANDE
Vårt fädernesland är bland de lyckligare, då det har
bördig jord, mineraltillgångar, skogsutrymme och
vattenkraft. Dock får man inte misshushålla med
skogen, som nu görs. Nu klagas över brist på byggnadstimmer och brist på skog, då mineralerna
skall tas om hand. Hemmansklyvning, husesynsordning och byggnadssätt är orsakerna till denna
brist.
Vid hemmansklyvningar åtgår flera hus, den
mogna skogen tar slut och hus byggda av omogna
träd står inte länge. Dessutom blir vedåtgången
stor. Även stängselåtgången ökar. Man borde bygga hus med vind istället för ett separat visthus. Ladugårdarna borde byggas så höga att de kunde
rymma en foderskulle. Då behövdes inte särskilda
lador. Ladugårdarna skall byggas på en hög stenfot
för att underlätta ventilationen, så att inte djurens
flås skadar virket.
Rior och torkhus skall inte tillåtas i den mängd
de nu förekommer. De är ofta utsatta för eld och
drar mycket ved. Ett pörte i varje by vore nog. Beskrivning av hur ett sådant hus borde uppföras.
Till varje famn gärdsgård åtgår två par stör, som
tas av unggran. Dessa störar måste ofta bytas efter
ett par år, då de kullkastats av snö och storm. Beskrivning på gärdsgård av vrakskog.
Till halmtak åtgår mycket virke, som snart måste bytas, då de lätt ruttnar. Samma metod som med
rörtak borde istället användas, där man binder rören.
Det största missbruket av skogen sker genom
svedjning. Detta bruk skulle inte tillåtas utan tillstånd av landshövdingen. Skogseldar på allmänna
skogar händer ofta och åstadkommer stor skada.
Man kan misstänka att de ofta är anlagda, då vem
som helst får ta av det kvarblivna virket. Allmogen
skulle istället vara skyldig att fröså den nedbrunna

ytan och de kvarlämnade stockarna skulle användas till gemensamma behov. Frön borde finnas
samlade för sådana behov.
Tillägg till föregående ämne.
Om hemmansklyvning borde tillåtas bara där
skogen är tillräcklig för ökande behov, skulle annan odling kunna bli missgynnad. Stenhusbyggnad kan inte vara ett villkor för hemmansklyvning,
då sten inte överallt finns att tillgå till rimlig kostnad. Att bygga tvåvåningshus och slippa uthus kan
rekommenderas. Redskapshus kunde helt besparas, om man byggde husen i en backe och fick ett
utrymme under huset.
Vårt stängselsätt är inte det bästa, om man inte
utnyttjar de träd, som ändå skall gallras. Det föreslagna sättet med inpassade gärdselstänger blir
för dyrt. Förslag på ett sätt som bara drar hälften
virke.
2034

Arbetsmetod

Beskrivning på salpeterkokeriinrättning i Österbotten
Anonym
1807, jan-febr
BESKRIFNING PÅ
SALTPETTER-KOKERI-INRÄTTNING I
ÖSTERBOTTEN
Denna inrättning uppförs på stensockel och görs
12-15 alnar lång och bred. Golvet inlägges av sämsta utskottsbräder. Två lägges i bredd och en över
springan. Om två sådana lador läggs emot varandra med en förstuga emellan sparas mycket timmer. Långväggarna förses med luckor för
luftväxlingen. När ladan är byggd täcks golvet av 1
1/4 aln stenfri sand blandad med kärrmull.
Beskrivning av urinrännor och lårar att samla
urinen i stall och ladugårdar. Räcker inte dessa lårar bör man inrätta en reservoar och inte fylla på
jorden då det fryser. Tjälen stannar längre i urindränkt jord och hindrar upptining och växt. För att
skilja urinen från gödseln lägges ett par bräder i låren ett par tum från botten. Dessa bräder skall vara
genomborrade med små hål. På våren skyfflas salpeterjorden ihop och stänks med urin och täcks
med halm. Efter tre somrar tillverkas salpetern.
Olyckligtvis för riket bortrinner stor inkomst i våra
stall och ladugårdar genom att man inte inrättar
goda salpeterlador.
2035
Byggnation

Om lerhusbyggnad vid Nygård 1806
Bagge, P P
1807, jan-febr
OM LERHUS, BYGGNAD WID NYGÅRD
1806
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Förteckningar, kartor, tidningar, handlingar och i Sverige, istället för att köpas dyrt utifrån. Anprotokoll, ekonomiska och naturalhistoriska dis- vänds inom medicinen som kylande och febernedputationer.
sättande. Det används också i färgindustrin.
Acetosellsyra är sammansatt av ett kalivegeta2025
Orter bilie och en egen syra. Finns i ängssyra, trädgårdssyra och harsyra. Tillredningen går så till att
Årsväxten i södra Halland
växten krossas och saften pressas ur. Saften filtreSefström, E
ras genom yllesilar. Man låter saften avdunsta, så
1806, sept-okt
att kristaller bildas. Dessa upplöses i sjudande vatÅRSWÄXTEN 1806 I SÖDRA HALLAND.
ten och filtreras genom tryck- papper och får krisÄppel- och päronträden gav ringa frukt. Även talliseras på nytt. Kalkyler på vinsten.
körsbär gav liten eller ingen skörd och plommonen
drabbades av missväxt. Vinbär och krusbär gav 2029
Odling
ymnig frukt.
Om en fruktträdskola inrättad i
Rotfrukter och potatis har artat sig bra.
Rågen har varit mindre givande men av god Botaniska trädgården i Paris
kvalitet. Kornet har gått bra, medan havren givit Anonym
medelmåttig skörd.
1806, nov-dec
Gräsväxten blev 1/3 mindre än tidigare. Härav OM EN FRUKTTRÄD-SKOLA, INRÄTTAD I
följer att spannmålspriset stigit och mindre antal BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I PARIS
boskap kan födas över vintern.
Botaniska trädgården, Jardin National des Plantes,
Strandfisket gav mycket vittling men mindre innehåller en mängd växter, där örtkännaren och
flundror och rödsputtor.
trädgårdsidkaren kan studera och förbättra sina
Sillen har fångats i myckenhet, dock av den kunskaper. Där har inrättats en plantskola, varifrån
magrare sorten som kallas grässill på grund av den man kan köpa ympar. Förteckning på vad som
yttre gröna färgen.
finns och hur många av varje sort. Vid indelningen
i släkter har man använt äldre botanikers sätt fram2026
Orter för Linnés. Man försöker också reda ut namnen på
träden. Det finns mängder av namn på samma träd.
Väderlek och årsväxten i Roslagen
Namnen grundar sig på Duhamels avhandling.
Öhrströmer, Fr
1806, sept-okt
2030
Växter
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I ROSLAGEN
Plantering av träd till avsalu
DETTA ÅR.
Skörden i Roslagen har detta år varit ymnig av alla Anonym
slag.
1806, nov-dec
PLANTERING AV TRÄD TILL AFSALU
2027
Väder Anmäls att kommersrådet von Plomgren, Måstena
Anmärkningar angående väderleken sätesgård, Nyköpings län, sedan 1775 haft en trädskola, varifrån han avyttrat omkring 20000 träd till
för augusti och september 1806
olika orter.
2028
Nyttiga påfund
2031
Nyttiga påfund

Anmärkningar om acetosellsaltet
jämte anvisning till dess
förfärdigande

Nyare rön och upptäckter
Anonym

Anonym
1806, nov-dec
ANMÄRKNINGAR OM
ACETOSELL-SALTET, JEMTE ANWISNING
TILL DESS FÖRFÄRDIGANDE, SÅSOM ETT
FÖREMÅL FÖR INHEMSK IDOGHET
En stor mängd av detta salt behövs till konster och
näringar. Det skulle med lätthet kunna produceras
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1806, nov-dec
NYARE RÖN OCH UPTÄCKTER
Bröd av blomvassrot. Brödet tillreds av mjölet till
blomvassroten, som växer allmänt vid våra vattendrag. Receptet kommer från Astrachan i Ryssland.
Smaken liknar vanligt bröd.

Garns och vävnaders blekning med ångor. Blekning med ånga går fortare än med syra. Det spar
också såpa, lut och ved. Man sköljer tyget och vrider ur det ordentligt. Sedan strös luten på och tyget
hängs över en kittel med kokande vatten.
Medel att hindra järn och stål från rost. Järnet
stryks med en fernissa av olja och terpentin.
2032

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1806
2033

Nyttiga påfund

Tankar om skogens besparing
Hellstedt, G M
1807, jan-febr
TANKAR OM MEDEL TILL SKOGENS
BESPARANDE
Vårt fädernesland är bland de lyckligare, då det har
bördig jord, mineraltillgångar, skogsutrymme och
vattenkraft. Dock får man inte misshushålla med
skogen, som nu görs. Nu klagas över brist på byggnadstimmer och brist på skog, då mineralerna
skall tas om hand. Hemmansklyvning, husesynsordning och byggnadssätt är orsakerna till denna
brist.
Vid hemmansklyvningar åtgår flera hus, den
mogna skogen tar slut och hus byggda av omogna
träd står inte länge. Dessutom blir vedåtgången
stor. Även stängselåtgången ökar. Man borde bygga hus med vind istället för ett separat visthus. Ladugårdarna borde byggas så höga att de kunde
rymma en foderskulle. Då behövdes inte särskilda
lador. Ladugårdarna skall byggas på en hög stenfot
för att underlätta ventilationen, så att inte djurens
flås skadar virket.
Rior och torkhus skall inte tillåtas i den mängd
de nu förekommer. De är ofta utsatta för eld och
drar mycket ved. Ett pörte i varje by vore nog. Beskrivning av hur ett sådant hus borde uppföras.
Till varje famn gärdsgård åtgår två par stör, som
tas av unggran. Dessa störar måste ofta bytas efter
ett par år, då de kullkastats av snö och storm. Beskrivning på gärdsgård av vrakskog.
Till halmtak åtgår mycket virke, som snart måste bytas, då de lätt ruttnar. Samma metod som med
rörtak borde istället användas, där man binder rören.
Det största missbruket av skogen sker genom
svedjning. Detta bruk skulle inte tillåtas utan tillstånd av landshövdingen. Skogseldar på allmänna
skogar händer ofta och åstadkommer stor skada.
Man kan misstänka att de ofta är anlagda, då vem
som helst får ta av det kvarblivna virket. Allmogen
skulle istället vara skyldig att fröså den nedbrunna

ytan och de kvarlämnade stockarna skulle användas till gemensamma behov. Frön borde finnas
samlade för sådana behov.
Tillägg till föregående ämne.
Om hemmansklyvning borde tillåtas bara där
skogen är tillräcklig för ökande behov, skulle annan odling kunna bli missgynnad. Stenhusbyggnad kan inte vara ett villkor för hemmansklyvning,
då sten inte överallt finns att tillgå till rimlig kostnad. Att bygga tvåvåningshus och slippa uthus kan
rekommenderas. Redskapshus kunde helt besparas, om man byggde husen i en backe och fick ett
utrymme under huset.
Vårt stängselsätt är inte det bästa, om man inte
utnyttjar de träd, som ändå skall gallras. Det föreslagna sättet med inpassade gärdselstänger blir
för dyrt. Förslag på ett sätt som bara drar hälften
virke.
2034

Arbetsmetod

Beskrivning på salpeterkokeriinrättning i Österbotten
Anonym
1807, jan-febr
BESKRIFNING PÅ
SALTPETTER-KOKERI-INRÄTTNING I
ÖSTERBOTTEN
Denna inrättning uppförs på stensockel och görs
12-15 alnar lång och bred. Golvet inlägges av sämsta utskottsbräder. Två lägges i bredd och en över
springan. Om två sådana lador läggs emot varandra med en förstuga emellan sparas mycket timmer. Långväggarna förses med luckor för
luftväxlingen. När ladan är byggd täcks golvet av 1
1/4 aln stenfri sand blandad med kärrmull.
Beskrivning av urinrännor och lårar att samla
urinen i stall och ladugårdar. Räcker inte dessa lårar bör man inrätta en reservoar och inte fylla på
jorden då det fryser. Tjälen stannar längre i urindränkt jord och hindrar upptining och växt. För att
skilja urinen från gödseln lägges ett par bräder i låren ett par tum från botten. Dessa bräder skall vara
genomborrade med små hål. På våren skyfflas salpeterjorden ihop och stänks med urin och täcks
med halm. Efter tre somrar tillverkas salpetern.
Olyckligtvis för riket bortrinner stor inkomst i våra
stall och ladugårdar genom att man inte inrättar
goda salpeterlador.
2035
Byggnation

Om lerhusbyggnad vid Nygård 1806
Bagge, P P
1807, jan-febr
OM LERHUS, BYGGNAD WID NYGÅRD
1806
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Samma arbetare, som förra året byggde med lera,
började efter vårbruket att sätta upp en ladugårdsbyggnad. Vädret var tjänligare än förra året och arbetet gick fortare. Vissa lagningar utfördes på
föregående års arbete innan det rappades för gott.
Trots regn och storm har det inte funnits någon
rubbning på dessa hus. Det är viktigt att väggarna
är torra innan den slutgiltiga rappningen sker.

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.
Fortsättning från september 1806

2036

2041

Belöningar

Hedersbelöningar utdelade av Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1807, jan-febr
HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling, trädplantering, stenröjning och stenbyggnad. Även för rävars utdödande har belöning
getts. Fångstsättet har varit med sax. För god omvårdnad av en torftig och ålderstigen mor. För lång
och trogen tjänst.
2037

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1806 och januari 1807
2038

Ekonomi

Försök till en årlig avkastnings erhållande av den bördiga åkerjorden

2040

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för febr och mars 1807
Nyttiga påfund

Underrättelse om mullvadar och säkraste medlet till deras utrotande
Dralet
1807, maj-juni
UNDERRRÄTTELSE OM MULLWADAR
OCH SÄKRASTE MEDLET TILL DERAS
UTROTANDE, AF HERR DRALET
Mullvaden eller surken, sorken, gör stor skada, då
de gräver gångar i jorden och förstör alla rötter och
plantor, som kommer i deras väg. Dessutom skyfflar de upp jorden i högar, som är till hinders, när
man slår med lie. I Frankrike, där man lägger upp
vallar för att undvika översvämningar, gräver
mullvadarna sig igenom och saboterar hela vallen.
Någon nytta med honom är att man kan använda
hans mörka skinn till foder i kläder.
Många olika medel har använts för att utrota
dem, snaror, fällor och skjutvapen. Det bästa görs
dock med hacka och spade. Vid en färsk hög gör
man ett hål och ropar in i hålet. Då hör man djuret
röra sig i gången och kan gräva fram det. Skulle det
lyckas försvinna ned i jorden kan man ösa vatten i
gropen. Finns flera mullvadar inom samma område är det bäst att försöka fånga alla vid samma tillfälle.
Beskrivning av mullvadsfällor. Förgiftad åtel
används ibland. Man kokar genomborrade rötter i
stark lut eller odört. Ett annat sätt att bli av med
mullvadarna är att elda vid ingången och täppa till
alla andra utgångar. Skall man skjuta djuren, måste
bössan placeras så lågt att krutröken kväver djuret
om man missar skottet. Att breda ut illaluk- tande
ämnen i trädgården kan skydda mot dessa envisa
inkräktare.

Adlermarck, C G
1807, mars-april
FÖRSÖK TILL EN ÅRLIG AFKASTNINGS
ERHÅLLANDE AF DEN BÖRDIGARE
ÅKER-JORDEN.
Beskrivning av hur en mark indelats i 7 särskilda
skiften och vad de besås med under de olika åren.
Detta har efter Patriotiska Sällskapets nitiska
försorg blivit meddelat allmänheten i frågan om
trädesjordens förmånligare användande.
Beskrivning av varje skiftes storlek, beskaffenhet, utsäde och avkastning.
Detta omloppsbruk har fördenskull ovedersägligen åtminstone hittills varit mera lönande än om
jag fortsatt att behandla samma jord på vanligt sätt. 2042

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1807
2039

Böcker

Förteckning på Patriotiska Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1807, sept-okt
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2043

Byggnation

Om sätt att binda halmtak lika med
rör

Fiskerierna bör anses som en guldgruva. Holländarna har vunnit de rikaste fördelar och särskilt
sillfisket har skaffat dem en otrolig vinst.
Vi har i Sverige hämtat den vinst som finns vid
stränderna men icke bemödat oss att fånga sillen i
öppna sjön, där den bästa kvaliteten finns. Det behövs båt och nät. Nätet bör bestå av 4 slingor bestående av 720 maskor på längden och 300 på djupet.
Nätet göres av finhäcklad livländsk hampa. Vidare beskrivs hur nätet skall förstärkas.
2020

Belöningar

Hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1806, juli-aug
HEDERS-BELÖNINGAR UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
2021

Väder

Anmärkningar angående väderleken
juni och juli 1806
2022

Odling

Några anmärkningar rörande småländsk ängsskötsel
Anonym
1806, sept-okt
NÅGRA ANMÄRKNINGAR, RÖRANDE
SMOLÄNDSKA ÄNGSSKÖTSELN.
Ängsskötseln är själva basis och grundpelare på
vilket åkerbruket vilar. Trots det sköts inte ängen.
Den tillåts växa igen och det är endast åkrarna som
gödslas och besås.
Jordmånen särskilt här i Småland lägger ofta
hinder i vägen för odlingen. Smålänningen är vanlottad då naturen består av berg och höjder med
obrukbara mossar och kärr emellan. Dessutom är
marken stenig och fordrar omåttlig arbetsinsats för
att bli bördig. Man kan inte ge en enhetlig regel för
hur ängsskötseln skall förbättras.
Det är dock inte nog med att ängarna saknar all
slags odling, de vansköts även genom vårdslöshet
och okunnighet. Ängen slås för tidigt så att fröna
inte hunnit falla av. Man släpper ut boskapen för tidigt, särskilt svinen som bökar sönder jorden.
Dessa missbruk bör förekommas genom idogt
arbete och oförtrutet bemödande.
Varje hemmansägare i Småland har vidlyftiga
ängar och vidsträckta betesmarker. Han kan odla
på en gammal äng eller ta upp en ny. Odlingen
skall dock ske på samma sätt som om han skulle ta

upp ett nytt stycke åker. Ängen skall gödas något
men inte besås med sädessorter utan med perenna
växter som passar på jordarten.
Skulle brist på gödsel hindra kan lera och svartmylla som finns i kärren hjälpa upp jorden. Ju mer
al det växer i ett kärr dess säkrare består det av
svartmylla.
Men som städerna i Småland är små och avlägsna har landboerna svårt att få avsättning för sina
produkter. De klaga ofta över penningbrist och har
ej råd med någon kostnad vid anläggandet av ny
äng. De sköter jorden som far och farfar gjort.
Trots den vanvårdade ängsskötseln hjälps resultatet upp av de goda betesmarkerna och en mängd
boskap säljs till Stockholm.
Deras kärrängar som kallas mador ger ett ymnigt foder. Dessa mador är gemensamma för flera
bönder. Många områden skulle må bra av att dikas
så att de bleve hårdare och fastare och kunde sås
med för boskapen födande och angenäma växter.
Dessutom skulle dammar byggas genom vilken
vårfloden kunde hållas tillbaka och reglerade översvämningar ordnas, som lämnade gyttja till gödning.
2023

Nyttiga påfund

Medel mot mask på rågsådden och
sot i vetet
Åkerstedt, Er
1806, sept-okt
MEDEL MOT MASK PÅ RÅGSÅDDEN OCH
SOTAR I HWETET.
Ett stort kar med möjlighet till avtappning ställes
på logen. Malört kokas om aftonen och får svalna
under natten. På morgonen bortkastas malörten
och man fyller på med vatten. Efter ett par timmar
påströs och omröres kalk. Efter tre dagar avtappas
vattnet och slås ut på dygnhögen, där den starka
malörtsluten säkert oroar den mask som finns där.
Även kalken gör nytta.
Den stöpta säden torkas och sås tunt, särskilt om
åkern är god. Jag var ständigt besvärad av sot innan jag började med denna metod.
2024

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1806, sept-okt
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.

Hellstedt, J M
1807, juli-aug
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Ett exempel på att kalken har förbättrande verkan på jorden ger han med följande. En åker hade
drabbats av mask och för att den inte skulle sprida
sig lade han en sträng kalk runt åkern. Där växte
säden sedan dubbelt så hög och liknade nästan en
gärdsgård.
2014

Växter

Dödande egenskap av Thlaspi
arvense
Anonym
1806, maj-juni
DÖDANDE EGENSKAP AF THLASPI
ARVENSE.
En bonde i Ilmola socken hade rensat sin råg från
fröet av penninggräset, vilket finnarna kallar
Laukka. Han hade samlat dessa frön och de av
mask sönderfrätta sädeskornen för att bränna
brännvin.
Hans hustru tog under den allmänna foderbristen samma frön och kokade sörpa till sina kor. Ingen kunde ana den sorgliga påföljden av detta. Efter
några timmar dog alla korna.
Vid öppningen av dem befanns lungorna och
hjärtat helt svarta och liksom angripne av kallbrand. Denna giftiga egenskap hos penninggräset
har varit okänd.
2015

Orter

Väderleken och årsväxten i Gästrikland
Schönberg, And.
1806, maj-juni
UTDRAG AF ETT BREF, OM WÄDERLEKEN
OCH ÅRSWÄXTEN I GESTRIKLAND.
Säden gav mycket halm, men litet frö. Svår foderbrist gjorde att man tog en del säd till kreaturen.
Detta är för de flesta bönder dyrt.
Det finns dock tillräckligt med säd för landets
behov i städerna. Vid sådana tillfällen visar sig
nyttan av sockenmagasiner.

1806, juli-aug
BESKRIFNING PÅ ETT NYTT SÄTT ATT
BEREDA ALUN UTAN KOKNING.
100 delar lera och 5 delar koksalt upplöst i vatten
blandas till en deg. Härav formas kakor som torkas
i ugn. Efter förkalkningen förvandlar man leran till
pulver och häller på svavelsyra. Kokas så att ångor
avgår och fyller på med vatten. Sedan tillsätts pottaska. Nu avsätts alunkristaller som efter rening
blir lika bra som den bästa i handeln. Bottensatsen
kan urlakas ännu en gång.
Man kan också bereda berlinerblått med tillsats
av järnsulfat (grön vitriol).
2018

Gerss, Jan Er
1806, juli-aug
TANKAR OM SÄTTET TILL TRÄDESÅKER-JORDS FÖRMONLIGASTE
BEGAGNANDE, JEMTE ERINRINGAR I
FLERE DELAR AF LANDTHUSHÅLLNINGEN. TILL KONGL. MAJ:T I UNDERDÅNINGHET ÖFWERLEMNADE AF JAN
ER.GERSS, SEKRETERARE I KONGL.
LANDTMÄTERI-KONTORET, OCH
RIDDARE AF KONGL. WASA-ORDEN
Erfarenhet från främmande orter likväl som från
Sverige har lämnat alla tänkande åkerbruksidkare i
fullkomlig övertygelse om onödigheten att lägga
jorden i träda. Förmånerna av träda har endast varit att ge vissa kreatur några få månaders bete på
trädan. Detta bete kan anskaffas på bättre sätt.
Dock får man nu inte gå till överdrift åt andra
hållet och tro att man kan odla säd hela tiden. Hälften bör odlas med vicker och klöver och sedan byta
åker varje år. Har man möjlighet att odla rotsaker
och potatis skall man naturligtvis göra det med tanke på det tillskott det ger för både männi- skor och
djurs föda.
2019

2016

Väder

2017

Arbetsmetod

Odling

Tankar om sättet till trädesåkerjords
förmånligaste begagnade

Redskap

Anmärkningar angående sillfiske i
Anmärkningar angående väderleken öppna sjön
för april och maj 1806
Anonym
Beskrivning på ett nytt sätt att bereda
alun utan kokning
Anonym
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1806, juli-aug
ANMÄRKNINGAR OM SILLFISKET I
ÖPPNA SJÖN.

OM SÄTTET ATT BINDA HALMTAK LIKA
MED TAK AF RÖR
I Hushålls-Journalen jan-febr 1807 talas om
skogsbesparing och hur man kan binda halm på taken liksom man binder rör. Man kammar halmen
för att få den längsta och binder i små kärvar, så
stora man önskar ha taket tjockt. Kärvarna stöds
mot en bräda och fästs med björkvidjor eller granrötter med en speciell bindning. När första varvet
är klart lägger man nästa och låter halmen skjuta
över minst 1/4 aln över det första varvet. En annan
bra vidja är den tyska korgpilen, som med lätthet
odlas, genom att man sätter kvistar i sidlänt jord.
När taket är färdigt borde det strykas med vitriol, tjära eller rödfärg blandat med rågmjöl. Detta
tak blir starkare och mer varaktigt än tegel.
2044

Odling

Om vickerodling på trädesjord
Gripenstedt, Jacob Er
1807, juli-aug
OM WICKER-ODLING AF TRÄDES-JORD
På jord som inte kunnat gödslas förfars på följande
sätt. Mycket halm lämnas och plöjes djupt på hösten och körs med trästock på våren innan vic- kern
sås. När växten blommar är det tid att skörda och
lämna hög stubb. Höet utbredes och när det sätts på
hässjorna skall plöjningen ske omedelbart. Låt vila
6-10 dagar innan nästa körning.
Vitkål och rovor bör minst kultiveras, medan
morötter skall sättas i svartmylla. Kålrötter, potatis
och sockerrovor s.k. vitbetor är förträffliga för ladugården. Härmed har jag velat visa att trädesåkern är nyttig särskilt till ladugårdens förbättrande. Jag har i 12 år arbetat efter grundläran: Den
som odlar Svea jord, han öker Svea land och makt.
2046

Orter

Utdrag ur ett brev från Gästrikland
den 10 juli 1807

der lösa ut sig ur arv, får söner och mågar uppodla
nya torp.
Ängsskötseln är eftersatt. Ockelbo har god boskapsskötsel och därifrån säljs mycket smör. I
socknarna som gränsa till havet idkas strömmingsfiske. Åsunda socken har täljstensbrott, där kvarns t enar huggas . Tor s åker s s ocken nj ut er
bergsprivilegier och är uppfylld av berg och järngruvor.
Flera svåra sjukdomar har grasserat i vinter och
vår. Vid pingsttid insjuknade många i Rheumatismus acutus. Flera läkare finns i Gävle och vid de
stora järnbruken. Allmogen vill sällan kosta på läkemedel och en del tror fortfarande på vidskepelse
och läsning. Flera vallfärdar till Svinnegarnskällan
vid Enköping för att få bot. Där inbillar man sig bli
frisk om man dricker hela kannor vatten ur källan
på aftonen före trefaldighetssöndagen. För att minska resan har samma underbara kraft tillägnats närbelägnare mineralkällor. Vid smittsamma farsoter
borde gratis medicin ges till alla.
2047

Böcker

Förteckning på Kungl. Patriotiska
Sällskapets boksamling
Patriotiska Sällskapet
1807, juli-aug
FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS BOKSAMLING IN OCTAVO
11 band.
2048

Belöningar

Hedersbelöningar utdelade av
Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1807, juli-aug
HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling och stenbyggnad, lång och trogen
tjänst.

Anonym
1807, juli-aug
2049
Väder
UTDRAG AF ETT BREF IFRÅN
Anmärkningar angående väderleken
GESTRIKELAND DEN 10 JULII 1807
Råg och korn ser ut att bli fina. Man har här i trak- för juni och juli 1807
Byggnation
ten börjat så vit havre, som blandas med råg och 2050
blir ett gott tillskott till födan, då annan säd är dyr. Om trähusbyggnaders anstrykning
De som har gödsel har lyckats med olika plantemed ljusa färger
ringar på trädesåkern. Många nyodlingar har
Schweder, Sylvander
gjorts, dock finns fortfarande stora områden som
borde odlas upp. Istället för att med dryga kostna-
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1807, sept-okt
OM TRÄHUS-BYGGNADERS
ANSTRYKNING MED LIUSA FÄRGER.
De egenskaper man fordrar av en god färg är: att
den skall vara behaglig för ögat, oföränderlig, häftande, täckande, billig och bevara träet från röta.
Färgens häftande beror på klisterämne, järnhalt,
kalkblandning, färgens finhet, anstrykningens
tjocklek och träytans grovlek. Användbara klisterämnen: lim, mjöl, olja och mjölk. Av lim och mjöl,
som vanligast används torde mjölet vara det bästa
och billigaste.
Det är inte säkert att den olja man av vana blandar i har någon verklig nytta. En fransk kemist Cadet de Vaux har funnit att mjölk är användbar som
fernissa.
Professor Lampadius i Freyberg har undersökt
föreningen av kalk och äggvita, i tillstånd av ost.
Denna förening har tidigare varit känd som ett kitt
att laga porslin och glas med, men genom tillsats
av fint kvartsmjöl har han gjort den brukbar även
såsom färganstrykning.
Varning för att slå krita, kalk och viktril i färgen.
Denna avhandling tar endast upp inhemska färger, såsom rödfärg, gulockra och grönjord. Därtill
kan läggas alunslam och blålera.
Bergrådet Rinman har funnit särskilt blåleran
tjänlig till färganstrykning. Av myrmalm från
Kvarsebo i Östergötland har man bränt en brun
färg som kan uppfylla vårt behov av umbra. Skada
blott att hela upptäckten trots uppmuntran av Patriotiska sällskapet kommit i förgätenhet.
De färger, som är så dyra, att man inte kan nyttja
dem till vidsträckta ytor, men väl till ornament är
gula (Mengel och Räuschgelb).
Den röda färgen Colcotharn, vilken säljs under
namn av brunrot och ger vackra både allvarsamma
och glada nyanser. Den gröna färgen mineralgrönt,
Schelesgrönt och Braunscheeigergrönt tillreds
också i Sverige.
Av blå färg finns endast berlinerblått, som inte
finns i tillräcklig mängd i Sverige. Litet har hittats i
Vemmenhög i Skåne men torde inte vara något att
hoppas på.
Nu följer 15 kompositioner, alltså färgrecept.
En viktig omständighet är att hindra träet från
röta. Ännu vet man inte vilken färg som är den bästa. Det är viktigt att färganstrykning sker med het
färgsoppa, som lättare tränger in i träet.
Om färgborstarna, som man har, gjordes större
skulle anstrykningen bli jämnare och dessutom gå
fortare. Man skall inte blanda mer färg än som går
åt, ty den försämras om den blir gammal.
Att färgsoppan ständigt skall omröras och att
man målar på uppehållsdagar känner alla rödmålare till.
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2051

Matberedning

Om brännvinsbränning av potatis
Schweder, Sylvander
1807, sept-okt
OM BRÄNNWINSBRÄNNING AF POTATER.
Kungl. Maj:t har givit tillstånd och ansett det nyttigt att försöka i stor skala att bränna brännvin av
potatis. Försöken borde genomföras vid stadsbränneriet i Karlskrona. För att undvika rykten bör
allmänheten i möjligaste mån ha tillträde vid försöken. 4 olika tillverkningar redovisas.
Jämförelse mellan tillverkning med potatis och
säd har gjorts och avkastningen blev till potatisens
fördel.
2052

Byggnation

Äger lerhusbyggnad bestånd och
kostar den mer än trähus.
Wallensteen, J P
1807, sept-okt
ÄGER LERHUS-BYGGNAD BESTÅND?
KOSTAR DEN MER ÄN TRÄHUS?
I maj 1803 gjorde jag en obränd tegelsten av 2/3
sand och 1/3 ler. Den fick ligga ute tillsammans
med brända stenar och visade sig vara starkare än
dessa.
I juni 1805 lät jag oxar trampa ihop ett bruk av
2/3 sand och 1/3 ler, som fick ligga ute på marken.
Trots att de djupa groparna efter oxarnas klövar
fylldes med vatten och frös märktes ingen skillnad
efter ett år.
År 1801 byggdes ett brygg-, bränn- och tvätthus
av obränt tegel vilket spåddes en kort framtid.
Dock visade det sig att detta hus inte ändrat sig eller förstörts. Olika lerarter fordra olika tillsatser av
sand. Man bör akta sig att lägga in halm eller käppar i leran då risken för sprickbildning ökar.
Man bör inte mura in dörrar och fönsterbågar
under murningens gång utan lämna hål, där man
efter torkningen sätter in bågarna.
Att slå stenar av bruket är arbetsammare och
kostar mer än att lägga muren direkt av leran. Men
muren blir fastare och håller bättre bort väta med
stenar.
Ett par oxar kan per dag tilltrampa murbruk till
1600 sten. Men hästar borde väl kunna trampa mer
med sina plattare hovar, men de är svårare att lyfta
ur smeten än oxens spetsigare klövar.
Skillnaden i kostnad mellan lerhus och timmerhus beror på tillgång på skog och lera. Finns leran
till hands, blir trots arbetsinsatsen denna byggnad
billigare, dragfriare och den trotsar elden förmånligare.

med vitlök och libbsticka. Mår kon illa efter kalvningen ger man en dryck av spiskummin, linfrö,
bävergäll och dyvelsträck. Sedan kokas gröt av
blandsäd eller korn åt henne. Hon skall inte äta
okokt säd eller okokta morötter.
2010

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1806
2011

Arbetsmetod

Sätt att förekomma rost på järn och
stål även att bevara koppar från ärg
Anonym
1806, maj-juni
SÄTT ATT FÖREKOMMA ROST PÅ JERN
OCH STÅL, ÄFWEN ATT BEWARA KOPPAR
FRÅN ÄRG.
Det finns tre sätt att förekomma rost.
1) Att järnet lindrigt uppglödgas i en vedbrasa
och gnides med vax eller doppas i olja.
2) Att järnet uppglödgas och stycket gnides med
horn eller fjäder och olja.
3) Används vanligen på polerade stycken.
Stycket tvättas i lut och täckes med glödande kol.
Dessa tre sätt fordra uppvärmning, som kan skada styckets form och beskaffenhet och ta bort glansen.
Greve Conté har funnit ett sätt vilket är fritt från
dessa olägenheter.
Man renar stycket med stark lut, sköljer med
rent vatten och torkar med linne. Med en väl urvriden svamp stryker man på ett jämt lager av en fernissa innehållande kopalgummi och terpentinspiritus. Denna fernissa skyddar mot rost och behåller metallglansen. Kan även användas på koppar.
2012

Arbetsmetod

rense från allehanda trädgårdsprodukter, kökssopor, aska, sot, halvruttna djur och fiskar och sönderhackade kvistar. Denna blandning förvaras i en
lår. Sedan tillvaratas urinen från djuren genom att
den rinner ned i en urholkning i golvet. Urinen
blandas med den tidigare iordninggjorda massan.
En kopparpanna inmuras och jorden silas med
vatten i flera omgångar ned i pannan, som när den
är full sätts i kokning.
Innehållet kokas ihop tre gånger och kokas ånyo
till s.k. krämpning. Den får sedan svalna och orenlighet som kan finnas kvar sjunker till botten. Nu
finns oluttrad salpeter kvar. Den lut som också
finns kvar kallas moderlut och används på nytt.
Vid tillverkning med mindre verk görs på samma sätt och med samma proportioner, som vid det
nyss beskrivna verket.
Till luttringen åtgår inte mycket ved, så det är
fördelaktigt att själv utföra torkning och luttring,
då man ser resultatet och inte får avdrag vid leveransen. Salpetern hälles med vatten i en gryta och
kokas och skummas. Denna procedur görs tre
gånger och sedan torkas salpetern, som skall vara
vit.
För att veta när luttringen är klar görs yxprovet.
Man häller en droppe på yxeggen och den skall
stelna och ha lite vätska i sig.
Förklaring över vissa ord och uttryck.
Laklut är vatten som runnit genom ett eller flera
jordkar.
Sö är 60 såar eller mått laklut, som kokas ihop
till 6 såar eller mått.
Moderlut är den lut, som blir kvar efter växt av
både luttrad och oluttrad salpeter.
Krämpa kallas att koka ihop tvenne såar.
Krämpskum, den orenlighet som flyter ovanpå
då man krämpar.
Taga krämp kallas det, när inkokningen skett så
länge att en droppe fälld på yxeggen stelnar, därav
yxeggsprov.

Beskrivning om salpetertillverkning
både vid större och mindre verk

2013

Köhler, Christ. A
1806, maj-juni
BESKRIFNING OM SALTPETERS TILLWERKNING BÅDE WID STÖRRE OCH
MINDRE WERK, EFTER ANSTÄLLDE
FÖRSÖK.
God salpeterjord tas under anlagda salpeterlador,
stall, ladugårdshus, hö och sädeslador och andra
uthus som varit täckta och kringdikade.
Den kan också beredas på följande sätt: 1/3 sand
blandas med litet lera, matjord, svartmylla, spånjord, kalkgrus, förruttnade växter av hö, halm, löv,

Hagelberg, August
1806, maj-juni
OM KALKGÖDSLANDE.
Artikelförfattaren har under många år förbättrat
sina sura och leriga åkrar med kalk. Han kalkar ena
året och gödslar det andra. Efter den nya salpeterförordningen, kan han disponera sina stall och fähusgolv efter eget sinne. Det är fritt fram att
använda urinen till gödselförbättring. Denna åtgärd tror han dock inte kan bli allmänt genomförd,
då tjänstefolket anser urinsamlingen som något
nesligt och inte hörande till deras skyldighet.

Odling

Om kalkgödslande
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2005

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1805 och januari 1806

kärra. Med ett vanligt axelok kan man bära endast
10 kannor. Beskrivning av kärran.
2009

Nyttiga påfund

Korta underrättelser i lanthushållAnmärkningar om bruket av saltsyra ningen
Salonius
i konster, manufakturer, hantverk
1806, mars-april
och hushållning
KORTA UNDERRÄTTELSER I
2006

Arbetsmetod

Anonym
1806, mars-april
ANMÄRKNINGAR OM BRUKET AF SALTSYRA I KONSTER, MANUFAKTURER,
HANDTWERK OCH HUSHÅLLNING
Det vanliga koksaltet är ett neutralsalt, ett alkaliskt
salt med egen syra. Det kallas natron, soda eller
mineralalkali och det sura ämnet saltsyra eller koksaltsyra. Kemin har redan i äldre tider använt saltsyra till åtskilliga ändamål inom farmacien eller
apotekarkonsten, fabriker, hantverk och manufakturer. Har varit föga bekant utom England och
Frankrike, beroende på att det varit svårt att tillgå
och dyrt, samt dess nytta okänd.
Den nyttjas i färgerier istället för det svaga skedvattnet. Vid blekning av bomullstyger, kokning av
gjutna eller slagna metaller som knappar, spännen
eller beslag. För att rena järnbleck som skall förtennas. Beskrivningar av dessa arbetsmetoder.
2007

LANDTHUSHÅLLNINGEN
Jag tar de minsta och de största potatisarna och kokar. Lagen nyttjas till brännvinstillmäskningen.
De sönderkokta potatisarna blir gott och mjölkökande foder för korna.
Potatislandet plöjes om hösten, köres och harvas
på våren. Allt skräp krattas bort. Landet indelas i
sängar och potatisen sättes hela i rader med en halv
alns bredd.
Kor köpes, när de är tre år gamla likaså tjuren.
Han behålls bara ett par år, då kalvarna efter gamla
tjurar inte leva och tjuren blir folkilsken som äldre.
Han skall inte gå med korna hela tiden. Det är viktigt att hålla både djuren och ladugården rena. Under sommaren kan korna gå ute hela dygnet. På
våren och hösten ger man djuren ett halvt stop urin
en gång i månaden. Deras tänder gnides med en
lapp av grovt blått kommisskläde doppat i ättika
och salt. Varje vecka får kon på sommaren en sill

Arbetsmetod

Sätt att upprätta sjunkna trähusväggar
Ljungh, Sven Ingemar
1806, mars-april
SÄTT ATT UPPRÄTTA ELLER INRIKTA
SJUNKNA ELLER SKRIDNA
TRÄHUS-WÄGGAR
Genom att föra in en stock utefter fotstocken kan
3-4 man på en timme räta upp den lutande väggen.
Den fästes med strävor. Ritning och beskrivning.
2008

Redskap

Beskrivning på en vattenbärarkärra
Anonym
1806, mars-april
BESKRIFNING PÅ EN WATTENBRINGAREKÄRRA, INRÄTTAD AF E KINSTRÖM,
KAMRERARE WID RIKSGÄLDSKONTORET
En person med normal kroppsstyrka kan utan vattenspill transportera 30 kannor vatten med denna
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Att upprätta sjunkna trähusväggar - Nr 2007

Beskrivning på en enkel anstalt till
rötters och stubbars uppbrytning
Anmärkningar angående väderleken
genom krut och sprängning
för augusti och september 1807
Anonym

2053

Väder

2054

Odling

Underrättelse om vitbetan, dess odling och användande till foder för
boskap; roten till socker, sirap och
brännvin, överlevorna till föda åt
svin och andra kreatur
Anonym
1807, nov-dec
UNDERRÄTTELSE OM HWITBETAN, DESS
ODLING OCH ANWÄNDANDE TILL FODER
FÖR BOSKAP, ROTENS TILL SOCKER,
SIRAP OCH BRÄNNWIN; OCH ÖFWERLEFWORNAS TILL FÖDA FÖR SWIN OCH
ANDRA KREATUR
Vitbetan (Beta vulgaris alba) fordrar lös och god
svartmylla beredd som till kålland. Fröna läggs ett
och ett i hål och landet måste rensas noga från
ogräs. Somliga föredrar att så i bänk och sedan
plantera ut plantorna.
Bladen kan användas som spenat, roten som rovor och inlagd i ättika till sallad. Vill man bereda
socker skall rötterna tagas ur jorden innan frosten.
De rengörs från jord och den del som växt ovan
jord skärs bort. Rötterna skivas och skivorna träs
upp på starka trådar och torkas i luften.
De torkade rötterna läggs i träkar med tappar i
botten. Rent vatten hälls på. Efter tre timmar tappas sockerlösningen av i ett nytt kar, som fyllts
med torkade betskivor. Vatten hälls på i det första
karet. Detta upprepas med ett tredje kar. Sockersaften kokas antingen till sirap eller sockerkristaller.

1807, nov-dec
BESKRIFNING PÅ EN ENKEL ANSTALLT
TILL RÖTTERS OCH STUBBARS
UPPBRYTNING GENOM KRUT OCH
SPRÄNGNING
Det fordras ett huggjärn till att göra början till hålet
i stubben. En skarp navare gör hålet med en tums
diameter. En cylindrisk skruv av järn förs in i det
borrade hålet. Skaftet är en ring i vilken kan sättas
en hävstång. Hävstången fästes med en rem, om
den skulle skjutas ut vid skottet kan den lättare
återfinnas. Lagom mycket krut läggs i hålet och
skruven sätts i. En bomullsveke luttrad med salpeter förs genom skruven in till krutet, varpå den påtänds. Man skyndar sig undan för att undvika
skada.
2057

Arbetsmetod

Nytt sätt att färga bomull amarantrött

Anonym
1807, nov-dec
NYTT SÄTT ATT FÄRGA BOMULL
AMARANT-RÖDT
Amarantfärgen liknar purpur och sättet att färga
saffian med färnbock kom till av en händelse. Bomullsgodset kokas rent i vatten och betas sedan
med svensk och romersk alun, blyvitt, alikantisk
soda och fernbock. Efter kokningen vrider man
varsamt och torkar. Vändes ofta under torkningen.
Färgning med krapp.
Holländsk krapp tillsätts till vatten och ljummas. Öka värmen, dock inte till kokning. Efter ett
par timmar lägges godset på ett vitt halster och
sköljes sedan i rinnande vatten. Man har nu en
2055
Arbetsmetod vacker röd färg.
Sätt att färga svart med ängssyra
Färgning i fernbocksspad.
Anonym
Raspad fernbock lägges i en lärftpåse och sänks
i vatten. Spadet kokas och godset lägges på botten
1807, nov-dec
SÄTT ATT FÄRGA SWART MED ÄNGSYRA av kitteln. Sköljes och vrides tills vattnet är klart.
Ängssyra (Rumex Acetofa) tros innehålla färg, då Färgen är beständig och lika vacker, som den som
vattnet blir rött om man kokar roten. Tyget tvättas färgats med koschenill.
först med såpa och torkas. Hela växten kokas och
Arbetsmetod
tyget knådas och kokas i flera timmar. Brun bre- 2058
silja tillsätts och kokningen fortsätter. Urin tillsätts Beskrivning på en förtenning av
och efter torkning i skuggan har man en svart färg kopparkärl, vilken är varaktigare
på tyget.
2056

Arbetsmetod

och säkrare än den som verkställes
efter de hittills kända sätten
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Anonym
1807, nov-dec
BESKRIFNING PÅ EN FÖRTENNING AF
KOPPARKÄRL, HWILKEN ÄR WARAKTIGARE OCH SÄKRARE ÄN DEN, SOM
WERKSTÄLLES EFTER DE HITTILLS
KÄNDA SÄTTEN
I en degel lägger man smått järn, spik, söm och
nubb tillsammans med spitsglans (Antimonium
crudum) och smälter alltsammans. Smältes ännu
en gång, nu med malaccatenn. Massan breds ut på
en järnplåt och delas i stycken när den kallnat. Är
godset som skall förtennas tunt och slitet tas mera
tenn. Kärlet skall skuras rent med sand eller lera.
Det sätts över en glödande ugn och beströs med
salmiak. Nu läggs förtenningen i och när den smält
stryks den till den tjocklek man önskar.
Denna förtenning är som silver och inte blåaktig, vilket den blir av bly.
2059

Nyttiga påfund

Rön om brandkorns eller mjöldrygors egenskap och beståndsdelar
Anonym
1807, nov-dec
RÖN OM BRANDKORNS ELLER
MJÖLDRYGORS EGENSKAP OCH
BESTÅNDSDELAR
Mjöldryga är skadligt för hälsan om den ingår i säd
eller mat. Mjölet uppblött med vatten till rutten
jäsning ger ifrån sig en stank och visar alkalisk
egenskap. Blandad med sprit gör man en tvål lika
som den av olja och pottaska. Den påskyndar animala ämnens förruttnelse. Lagt i vinättika har
brandkornet tagit bort all syra. Det bibehålles om
det blandas med kinapulver. Efter tio dagar har
ingen förruttnelse visat sig i vatten, som varit syrat
med de tre mineralsyrorna.
2060

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1807
2061

Orter

Berättelse om de på senare åren
skedda uppodlingar på Ekenäs säteri
Landell, Carl Fredric
1808, jan-febr
BERÄTTELSE OM DE Å SÄTERIET EKENÄS
M M PÅ DE SEDNARE ÅREN SKEDDE
UPPODLINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR
För mer än 20 år sedan kallades jag till ledamot av
det aktningsvärda Patriotiska Sällskapet. På grund
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av ämbetssysslor har jag inte kunna framvisa något
prov på det som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen lanthushållningen. Nu vill jag emellertid berätta om de förbättringar jag utfört på Ekenäs säteri
i Södermanland. Jag mottog egendomen 1783 under förpantning som ofrälse. Vid besiktning befanns endast karaktärsbyggnaden vara nybyggd,
men den innehöll endast 3 rum och var uppförd av
100-årigt ruttet timmer. 2/3 delar av åkern låg i fast
linda och vägen, som går över en å, saknade bro.
Det fanns endast ett torp och med så få händer hade
förre ägaren inte lyckats driva egendomen.
1783 inköpte jag Kulsta, Blacksta och Berga
samt Mölnebo. Sedan Hans Kungl. Majestät beviljat mig rättighet, att lika med frälsemän få besitta
säteri har jag med håg och trygghet gjort följande
förbättringar.
Ekenäs. Karaktärshuset byggdes i två våningar
och innehåller 13 rum. Det är helt inrett och målat i
vit färg. Denna färg är framtagen efter många försök och innehåller nu ekbarksspad, salpeterlut,
mjölk, krita, mjöl, harts och linolja. I trädgården
finns 211 fruktträd och ett öppet tempel. Altaret är
av granit och de joniska pelarna som utgör kolonnerna är av huggen sten. I parken står träbilder här
och var bland allehanda lövträd. De bildar en teater
av grenar. En allé går från landsvägen till huset.
Kulsta. Där saknades diken och jag försökte
länge intressera grannarna till att göra sin del. Så
småningom lyckades det och bonden fick igen de
spadtag han tagit på min del och en sup dessutom.
Han bärgade vid nästa skörd en vacker gröda och
hela byn vann på företaget. Jag har sått 1000 björkar.
Blacksta och Berga. Ängarna är röjda och dammar har anlagts för att hålla kvar vattnet på våren.
Tröskverk är inrättat. Här finns en mosse, där både
jag och grannarna förlorat flera kreatur. Jag har odlat upp detta kärr och inrättat 3 torp, London, Edinburg och Rom.
Mölnbo. Engelska siktmaskinen förbättrades
och en hissmaskin inrättades. Rensverk anlades
och 2 nya kvarnkamrar med starka rörkakelugnar
inrättades. Dammarna rensades och nybyggdes.
En journal inrättades, där alla mäldposter infördes
och maldes i rätt ordning. Inga gräl och mutor kan
nu äga rum. Skulle snatteri upptäckas stängs kvarnen och alla poster vägs och överses. Om någon då
har mer mjöl än det anges i journalen kan han anklagas för tjuvnad. Efter 3-4 fall har all tjuvnad
upphört. Journalen tjänar också som kontroll över
tullsumman.
När vattenbrist uppstod häromåret skickade jag
bud till kyrkorna att uppläsas från predikstolen, att
följande måndag så många som ville skulle komma och hjälpa till med rensningen. Lönen var 12

TILLÄGG, ANGÅENDE AFWÄGNINGSKÄPPENS FÖRMONLIGA BRUK,
FÖRMEDELST DÄRTILL LÄMPADT
BEGAGNANDE AF HOSFÖLJANDE
TABELL, UPPSATT AF FRAMLEDNE
MAJOREN OCH RIDDAREN LARS MELIN,
FÖR ETT FÖRUT BEKANT NIVELLERINGSINSTRUMENT, KALLADT: BERG-WÅG.
P.Bernh. Berndes, lärling till avlidne Lars Melin,
som gjort en bergvåg av liknande slag som den tidigare beskrivna avvägningskäppen.

bar man kan anse sig behöva och planterar.
Nässlorna skördas innan de blommat klart och
blandas med fodret. Denna diet ökar mjölken och
förbättrar kvaliteten.
Även schäferier borde anlägga en nässelanläggning och giva sina får två gånger i veckan.
2002

Orter

Anmärkning angående årsväxt och
väderlek i Eksjö

Ljungh, Sven Ing
1806, jan-febr
ANMÄRKNING OM ÅRSWÄXTEN OCH
Tabell för bergvågens bruk
WÄDERLEKEN I EKSJÖ-TRAKTEN FÖRAnonym
LIDET ÅR, MEDDELAD GENOM BREF TILL
1806, jan-febr
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
TABELL, FÖR BERGVÅGENS BRUK.
SEKRETERARE.
Han visar med en tabell hur man förenklat kan an- Rågmasken har härjat och skadat säden. Vita vicvända instrumentet. Det finns också en ritning till kern, som kallas linser, misslyckades nästan helt.
bergvågen.
Vätan gjorde höet och höbärgseln stor skada.
Den starka frosten efter Mikaeli skadade jordpä2000
Nyttiga påfund ronen, så att de bara dög till brännvin och svinmat.
Snön ligger nu den 4:de februari 1 1/2 aln djup.
Uppgift om en okänd men högst
Den myckna snön trycker ned den svaga isen så att
värderlig trädsalva
sjöarna
är ofarbara.
Anonym
En stark snuvfeber var i början av året allmän.
1806, jan-febr
UPPGIFT AF EN ÅTMINSTONE I
2003
Belöningar
ALLMÄNHET OKÄND, MEN HÖGST
Hedersbelöningar
WÄRDERLIG TRÄDSALWA.
Vid ett tillfälle under min frånvaro underlät tjän- Patriotiska Sällskapet
stefolket att vakta getterna. De kom in i trädgården 1806, jan-febr
och gjorde ansenlig skada på träden genom att äta HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
både ytter- och innerbark. Jag påbörjade genast en KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
behandling med en salva av bomolja och nötben. Belöningar för uppodling och plantering av fruktJag band tunt tyg runt de skadade ställena och pu- träd.
drade på mer mjöl av nötbenen. Detta hindrade
Änkan Sara Andersdotter för att hon tagit hand
väta att tränga in till de skadade ställena och snart om späda, fattiga barn och uppfostrat dem till fullbildades ny bark. Skörden blev lika stor som van- växt ålder. Dessutom ett antal för lång och trogen
ligt.
tjänst.
1999

Redskap

2001

Nyttiga påfund

2004

Kungörelser

Om kulturen av nässlor att användas Utsatt prisämne
Patriotiska Sällskapet
till foder
Anonym
1806, jan-febr
OM KULTUREN AF NÄSSLOR, ATT
ANWÄNDAS TILL FODER.
Recension av en tysk skrift i ämnet. Recensenten
anser det onödigt att täcka nässelsådden med granris. I stället för att så frö, tar man så många rotstub-

1806, jan-febr
UTSATT PRIS-ÄMNE
Premium på 33 riksdaler till den, som uppvisar i
stort och brukbart skick en enkel och billig flyttbar
maskin som genom mekanik ger förökad handkraft och kan bereda mjöl av ben.
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1995

Byggnation

Om lerbyggnader
Sillén, G W af
1805, nov-dec
OM LERBYGGNAD
Uppeldade av nit för fäderneslandet, har man på
flera platser verkställt lerhusbyggnader. Jag lät
bygga 2 kolonner och 2 pilastrar efter gamla doriska proportioner, utan räfflor och med enkla kapitäler, på min gård vid Kungsgatan i Uppsala. De
har stått orappade utan att skadas under vintern.
Efter den svåra eldsvåda, som höll på att ödelägga hela Uppsala om inte vinden vänt, men nu
endast förstörde 13 lador har man insett nyttan av
att bygga i lera, som ju inte kan antändas. Vid denna eldsvåda, som vid alla andra gjorde de studerande goda insatser. Det finns redan så många
beskrivningar av arbetssättet vid lerbyggnad, att
jag inte skall gå in på det. Jag har byggt skafferi
och vedhus av lera. Jämför man priset på trä, sten
och lerhus, blir lerhusen de billigaste.
Runt Uppsala finns god lera att bygga av. Den,
som med egna ögon vill se byggnadssättet, är välkommen.
1996

Arbetsmetod

Sätt att invändigt lerslå trähus
Anonym
1805, nov-dec
SÄTT ATT INWÄNDIGT LER-BESLÅ
TRÄHUS
Man blandar en tjock lervälling och slår i släckt
kalk. Sedan häller man i linagnar tills allt är som
en tjock gröt. I rummet som skall lerslås har man
spårhuggit väggarna tätt. Blandningen slängs på
som vanligt med murslev och jämnas med slätbräde. Efter ett par dagars torkning slätas de igen och
efter 5-6 dagar sker sista slätningen med slätbräde,
så att de blir som polerade. Efter några veckor kan
man måla som på papper med limfärg.
Den bästa leran är blålera. Även tak går att rappa
sänkas ned över den färdiga väggen, men det blev på detta sätt.
för kostsamt. Jag utnyttjade istället segel, som jag
hade.
1997
Väder
Arbetarna var först missnöjda med dagspenningen, men så småningom kom vi överens. Väd- Anmärkningar angående väderleken
ret var ogint med mycket regn och dimma. Leror- för oktober och november 1805
na fanns i närheten, täckta med matjord och av olika kvalitet. Jag lät spika fast formbräderna och när 1998
Redskap
dessa togs bort var ytan räfflad och lätt att fästa
Tillägg angående avvägningsrappningen på. Vid torkningen sattes stöd. Plank
lades över varje karm och under takstolarna. Spi- käppens förmånliga bruk
sarna och bakugnarna gjordes i varje stuga mot Berndes, Bernh P
varann med en skorsten.
1806, jan-febr

Torkinrättning för säd i
boningshus - Nr 1993
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skillingar och någon liten traktering. Det kom 150
man på måndagen och 200 på tisdagen. Nu var
dammen rensad och fördjupad och verket gick
igång igen, så att 300 tunnor säd kunde malas innan fredagen. I samma ström byggde jag 1807 på
landshövdingens befallningen ännu en kvarn. Där
finns en pärlgrynskvarn, som gör bättre gryn än de
holländska. En helgrynskvarn där grynen säljs av
allmogen till Stockholm. En stålkvarn med vetesikt finns i storhuset. En klädesvalk med fyra hamrar och en potatiskvarn samt en maskin, som renar
potatisen från jord innan de mals.
Sågverkets kapacitet har ökats och jag har låtit
brandförsäkra både kvarn och såg. Jag har byggt
åtskilliga hus vid Mölnebo och röjt hagar och ängar. Jag sår klöver på trädet.
2063

Redskap

Förteckning på de redskap och modeller, som finns i Kungl. Patriotiska
Sällskapets modellkammare i Stockholm
Anonym
1808, jan-febr
FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAP OCH
MODELLER, SOM FINNS I KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS
MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM
Trädstockar i modell.
Upplands trädstock av Johan Björkman.
Harvar i modell.
Mullharv med billar av J L von Greiff. Mullharv
med en rad billar ställda på snedden efter varandra
av H S Mossberg.
Renrensare i modell.
Ren och dikesrensare av Johan Björkman.
Såningsredskap i modell.
Rebers såningmaskin av J F Wachsmuth.
Vältar i modell. Rotvält med gjutna tackjärnsristor av G U Silversparre. Piggvält av Johan Björkman.
Planteringsredskap.
Ruggkärra av Michael Hammarsköld. Slojärn
och bröstårder alla att användas vid potatisodling.
Hackor i modell.
Dubbel hacka av de Gaussen. Enkel hacka och
tvåkluven hacka av samma uppfinnare.
Spadar i modell.
Fransk trädgårdsspade av de Gaussen.
Stenbrytningshävtyg i modell.
Våg till stenbrytning av Sven Niclas Collin.
Stenvagn i modell.
Förbättring av Olof Birgerssons uppfinning.
Anspänningsmedel i modell.

Franskt oxok av de Gaussen.
Åtskilliga andra merendels lantmanna redskap.
Nivelleringsinstrument av Åkerén. Vattenskottkärra av E Kronström.
Påfund till husbyggnader och vad mera därtill
hörer.
Modell av bakugn av Stawford. Modell av skorsten av von Kirstein.
Åtskilliga andra uppfinningar.
Modell till grind av Hammarsköld, Modell till
brandstege av O Kihlander.
2064

Belöningar

Hedersbelöningar, utdelade av
Kungl Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1808, jan-febr
HEDERSBELÖNINGAR UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling och stenbyggnad och för 19-årig tjänst
som postbefordrare. För lång och trogen tjänst.
2065

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1807och januari 1808
2066

Nyttiga påfund

Om vattens förvarande under sjöresor
Ruthensparre, J L
1808, mars-april
OM WATTENS FÖRWARANDE UNDER
SJÖ-RESOR. AF J.L.RUUTHENSPARRE,
ÖFWERSTE OCH RIDDARE.
Hälsosamt vatten är ett av livets högsta förnödenheter. För sjömän är det extra viktigt att kunna förvara vattnet friskt. Man har funnit att den skörbjugg, som ofta drabbar sjöfarande beror på osunt
vatten. Olika sätt att avhjälpa detta har varit att tillsätta kalk och träkol.
Doktor Solander, som tillsammans med Banks
och Cook kringseglade Söderhavet, använde träkol att rena vattnet och även förbättra fläsk och
köttvaror.
Kapten Krusentern brände hårt invändigt de vattenliggare och fat, som han använde och fann att
det gick att hålla vattnet friskt.
På krigsskeppet Prins Carl provade man att hälla
i en halv butelj destillerat Vårbyvatten mättat med
Oleum Vikriol och röda rosor i ett fastage av 72
kannors rymd.
Flera olika sätt att bevara vatten redovisas.
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2067

Arbetsmetod

Medelpad har förmånligt jordbruk och andra
goda näringar, medan Jämtland är fattigt.

En ny metod att röta lin
Anonym
1808, mars-april
EN NY METOD ATT RÖTA LIN.
Rötningen skall som bekant skilja tågen från barken eller det yttre skalet. Ibland rötas i stillastående vatten, ibland i rinnande och ibland breder man
ut linet på marken.
Om linet rötas i stillastående vatten blir den omgivande luften fördärvad och kan ge upphov till
epidemiska sjukdomar. Det bästa sättet är att röta
på en stor yta på marken då man med människomakt kan avpassa fermentationen till sitt erforderliga förhållande.
En hr Brale i Frankrike uppfann ett rötningsätt,
som synes vara befriat från förutnämnde olägenheter och medför flera fördelar.
1) att bringa vattnet i det närmaste kokning (90
grader)
2) att slå grön såpa i vattnet
3) att nedsänka linet, så att vattnet täcker och
sluta till kärlet
4) att lämna linet på detta vis i 2 timmar. Linet
blir mera lättspunnet och lämnar mindre skärvor
efter detta rötningssätt.
2068

1988

Kungörelse

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Arbetsmetod

Blå färg av åkerskepling eller
pukvete
Anonym
1808, mars-april
BLÅ FÄRG AF ÅKERSKEPLING ELLER
PUKHWETE.
Att ur åkerskäppling eller pukvete (Melampyrum
arvense), även kallat kovete och skälle, dra ut blå
färg. Man hackar stjälkarna och lägger i ett lerkärl
med regnvatten. Kärlet bindes över med en oxblåsa och smetas till så att det blir lufttätt. Får stå i solen några dagar, då vattnet antagit en vacker blå
färg.
Det vore önskvärt att personer kunniga i färgkonsten skulle göra fler experiment för att få fram
den blå färgen. Då kanske vi kunde slippa köpa
den dyra indigon.
-------------------2069
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Arbetsmetod

Exempel på utformningen av en artikel (0583).
Här beskrivs på 12 sidor hur man bygger en kakelugn runt den typ av järnugnar som var vanliga i
Bergslagen redan på 1500-talet. Konstruktionen
hade tillkommit för att mer effektivt ta vara på järnugnens värme.
Bergslagskaminer efter gammal model tillverkas nu på nytt och installeras av ett företag i Lindesberg.
Hela artikeln kan beställas hos UKF.

Belöningar

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1805
1993

Byggnation

Beskrivning över en torkinrättning
Patriotiska Sällskapet
för säd att verkställas i bonings1805, juli-aug
stugor på landet
KUNGÖRELSE
Belöningar för odling, trädplantering, väganlägg- Silverstråhle, G
ning, 54 års tjänst vid tegelbruk, stenbyggnad, 1805, nov-dec
benbrottsläkning, flerårig tjänst.
BESKRIFNING ÖFWER EN TORKINRÄTTNING AF SÄD, ATT WERKSTÄLLAS I
1989
Väder BONINGSSTUGOR PÅ LANDET
Anmärkningar angående väderleken På greve U G de la Gardies anmodan har jag besett
en torkinrättning för säd över spisen i stugan hos
för juni och juli 1805
smeden Lars Larsson i Tortuna socken. Jag fö1990
Nyttiga påfund reslår Larssons uppfinning till hedersbelöning.
Undertecknat J C Tunae.
Undersökning om den gödsel, som
En beskrivning av samma uppfinning och beskrivning av hur torkningen gick till av A Löntas från åkern till omloppsbruk av
ängsplogland, blir gräsbärande eller bohm.
En noggrannare beskrivning om torkinrättningkan komma åkern till godo med
en som smeden Lars Larsson byggt i sin stuga på
någon vinst
Råby ägor, Tortuna socken, av G Silfverstråhle.
Anonym
1994
Byggnation
1805, sept-okt
UNDERSÖKNING HURUWIDA OCH ENÄR
Om lerhusbyggnad på Nygård, TunDEN GÖDSEL SOM FRÅNTAGES ÅKERN
hems socken, Älvsborgs län.
FÖR AT DERMED ÅRLIGEN GÖDA ET
Bagge, Petter P
OMLOPPS-BRUK AF ÄNGSPLOGLAND, TIL
1805, nov-dec
AT BLIFWA GRÄSBÄRANDE, KAN KOMMA ÅKERN ÅTER TIL GODO MED NÅGON OM LERHUS-BYGGAD PÅ NYGÅRD I
TUNHEMS SOCKEN, ELFSBORGS LÄN
FÖRÖKAD WINST
Beskrivning av olika åkrars gödning, sådd och Här skulle byggas 10 nya torp. För att förbilliga
skörd under flera år. Detta kallas nyplogshushåll- detta byggdes de ihop två och två. Tre byggdes av
trä, men sedan ville jag pröva att följa befallningsning.
havare Kossboths anmodan att bygga lerhus. Jag
1991
Odling har korresponderat med baron Maclean i Skåne
och läst utländska böcker i ämnet, dock utan att få
Konst vid fruktträdsplantering
någon uppfattning om kostnaden. Jag lät en nykter
Kamptz von
ung karl, som var snickare, läsa Retsius lilla bok
1805, sept-okt
och lät honom bli arbetsledare. Vidare tog jag god
KONST WID FRUKT-TRÄDS PLANTERING
arbetskraft från gården och trakten. Metoden som
Vid min vistelse i Wurtemberg träffade jag en skulle användas var att mellan två brädväggar hälgammal vingårdsmästare, som hade rykte om sig la lerfyllningen.
att lyckas med fruktträd han planterat. Jag önskade
Först gällde det att älta leran. Att använda oxar
veta hur han gjorde, men inte förrän jag skulle resa som trampade var uteslutet, då de fördärvade bedärifrån fick jag se hans hemlighet. Träd med en- nen och endast dög till slakt efteråt. Att använda
dast en rot och inga sugrötter lyckades han med. människor ställde sig för dyrt. Jag kom på idén att
Receptet var att skölja roten och linda den i ylle in- ställa planhjul på kant och låta dessa arbeta i en cirnan den planterades. Sedan lämnades trädet åt na- kel. De kunde dras av 2-3 oxar, som gick utanför
turen och växte fort och fick en kraftig krona.
ältplanen. Beskrivning av cirkelgången.
Nästa svårighet var att om det blev starkt regn
1992
Väder skulle den under arbete varande väggen ramla ned.
Först tänkte jag bygga tak över, som sedan skulle
241

Att varje dag och vecka mäta fodret åt varje boskapsslag, dels mängd, dels beskaffenhet.
Åtskilja varje marks gröda och avkastning.
Föra noggrant hushållsregister.
Meddela det allmänna de märkvärdigaste resultat. Detta skulle underlätta för andra, som inte behövde anställa dyrbara experiment. Dessutom är
detta grunden för att kunna lära lantbruk rent teoretiskt.
Tillägg till föregående ämne av redaktören.
Han skriver: Man har tyvärr anledning att frukta, att den kallsinnighet för kunskapers meddelande i tryck är stort i Sverige. Denna anmärkning om
nationens synbara likgiltighet för litterär odling
skulle väl vara ett obehörigt tillmäle mot ett folk
känt för snille.
Beror denna likgiltighet och vedervilja för bokstäver på vårt stränga klimat och således lika svårt
att utrota som gula febern i Philadelphia? Eller är
den blott en följd av folkets fattigdom att skylla
sina otaliga och mera trängande behov på? Är det
att jämföra med den kallsinnighet man visat potatisen under 40 år? Inte förrän soldater, som vistas i
främmande land kunde tala om att potatisen inte
var dödande vågade man prova.
Det vore skäl att en ny filosofisk väckelse kom
till vårt land för att upplysa om det skrivna ordet.
2099

Odling

Projekt till cirkulationsbruk mellan
åker och äng
Sundler, J F
1809, maj-juni
PROJECT TILL CIRKULATIONS-BRUK
EMELLAN ÅKER OCH ÄNG.
Efter sjösänkning, strömrensning och dikning redovisar han tillståndet och skötseln på 9 gärden.
2100

Husdjur

Regler för transporten av spanska
får
Anonym
1809, maj-juni
REGLOR FÖR TRANSPORTEN AF SPANSKA
FÅR.
20 gumsar och lika många tackor av det Leoneserska fårslaget har kommit till Stockholm med båt
från Spanien och Portugal.
Under resan sköttes den enligt följande: De började dagsmarschen sent på förmiddagen för att
undvika daggen. Efter en spansk mil fick de beta
och dricka samt vila till 3 på eftermiddagen. De
hann 3 spanska mil på dagen. De vilade under tak
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på natten. Vid utskeppningsorten fick de vila 3-4
dygn.
Baggarna och tackorna skiljdes åt ombord. Fick
de skabb under resan kurerades de med krut upplöst i olja.
För att få matlust tvättas tänderna och tandköttet
med ättika.
2101

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1809
2102

Ekonomi

Om växtarters förändringar, deras
förädling och urartande i ekonomiskt hänseende
Anonym
1809, juli-aug
OM WÄXTARTERS FÖRÄNDRINGAR,
DERAS FÖRÄDLING OCH DERAS
URARTANDE, I EKONOMISKT AFSEENDE.
Varje växt med ett visst utseende, som den fortplantar till sina avkomlingar, säges utgöra en art.
Flera än 50000 särskilda arter är kända. För att
kunna urskilja det ena från det andra har det blivit
nödvändigt att uppfinna en metod eller system bestående av klasser, ordningar och släkten. På denna kunskap grundar sig botanikens studium.
Växternas indelning i släkter och arter grundar
sig på deras likheter eller olikheter i deras byggnad. Skiljaktighet i rot, blad, stjälk, frukt eller
blomma blir merendels kännetecknet på olika arter
inom ett och samma släkte. Klimat och odling kan
påverka växtens utseende. Man talar om naturliga,
ädlade och blandade eller hybrida arter.
Naturliga arter benämns de växter, som föröka
sig helt utan människor inblandning.
Ädlade arter innefatta förädlade genom människans åtgärd eller genom tillfällig yppighet i naturen, som människan kunnat utnyttja.
Det borde således finnas två klasser av ädlade
arter. Dels de, som blivit förädlade av naturen och
de som blivit det av människan.
Blandade arter är de, som befruktas av en annan
växt. Detta tillskapas dagligen, vilket man kan se i
Flöristernas Kataloger, som vänder sig till dem
som har blomsterodling som passion. Jag vill säga
till Flöristen - besök de orter där edra sköna blommor växa vilda - och ni skall se en oansenlig blomma, som givit härkomst till de dyrbara blommor ni
nu sköter.
Genom såning, omsåning och plantering, omplantering har detta under kunna ske. Ha tålamod,
så och plantera. Den minsta vildblomma kan bli en
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2069

Arbetsmetod

Sätt att färga turkiskt rött
Anonym
1808, mars-april
SÄTT ATT FÄRGA TURKISKT RÖDT.
För flera år sedan inrättade herr Papillon i Glasgow
ett turkiskt färgeri för bomullsgarn. Han fick en
belöning med villkor att han uppgav sin konst mot
löfte att samma konst inte skulle yppas på ett visst
antal år, under vilka herr Papillon skulle dra fördel
av sin hemlighet. Efter denna tid är receptet till allmänheten meddelat: alikantisk soda, pottaska, gråkalk.
Gödselbad.
Fårgödsel blandas med sodalut, viktriololja, arabiskt gummi, salmiak och bomull. Sedan lägges
garnet i och står i 24 timmar. Garnet vrides ur och
torkas.
Vitt bad.
Denna operation är precis densamma som föregående med undantag för gödseln.
Galläpplebad.
Stötta galläpplen kokas. När det svalnat och är
som spenvarm mjölk lägges garnet i härva för härva och får stå i 24 timmar.
Första alunbadet.
Romersk alun upplöses i varmt vatten och sodalut tillsättes. Skall svalna till sommarvarmt. Garnet
lämnas i spadet i 24 timmar och torkas utan att sköljas.
Andra alunbadet.
Lika som det första men garnet hänges i rinnande vatten i 6 timmar.
Färgbadet.
Garnet färgas litet i sänder. En kanna oxblod
blandas med 200 kannor sommarljumt vatten. 25
skålpund krapp blötes väl i denna soppa. Garnet
förs omkring 1 timme och kokas sedan ännu 1 timme innan det sköljes och torkas.
Slutbadet.
Man blandar lika mycket av gödselbadet och det
vita badet och lägger garnet där i 6 timmar.
Uppfriskningen.
Vit tvål upplöses i vatten mycket noga och stark
sodalut tillsätts. Garnet lägges i och kokas sakta i 2
timmar.

2070

Husdjur

Sätt att uppföda kalvar med en
blandning av hö och mjölk
Anonym
1808, mars-april
ETT SÄTT ATT UPPFÖDA KALFWAR
MEDELST EN BLANNING AF HWATTEN
OCH MJÖLK.
Detta sätt att med 1 kos mjölk föda 4-5 kalvar var
först uppgivet i den engelska tidskriften The Gentlemans Magazine och med framgång försökt.
I en liten tina lägges sönderskuret hö och sjudande vatten hälles på. Locket lägges genast över.
På två timmar utdrages kraften ur höet som liknar
vört eller starkt te. Denna brygd kan stå i två dagar
utan att förstöras och används på följande sätt.
3-4 dagar efter det kalven blivit född och sedan
den genom råmjölkens diande blivit rensad, ges
blandningen av hövattnet och mjölken. Till en början med övervikt av mjölk men senare endast 1/4
mjölk. I andra månaden lägges en liten hötapp i
häcken, eller kalven tas ut på gräset så att han vänjs
vid fast föda. Efter tredje månaden kan man helt
taga bort hömjölkblandningen.
Det skulle vara förmånligt för riket om detta så
lite kostsamma sätt att uppföda kalvar blev allmänt
antaget. Fattigt folk tar livet av sina kalvar då de
inte kan avvara mjölk till dem. De som föds med
kärnmjölk och en röra av vatten, bön-ärt-havremjöl blir storbukiga och dör slutligen av sig själva.
2071

Odling

Sätt att förnya potatis och hindra
deras urartande
Anonym
1808, mars-april
SÄTT ATT FÖRNYA POTATIS OCH HINDRA
DERAS URARTANDE.
Då nu kända potatissorter efter en tid urartar är det
av största vikt att de förnyas.
I England har man gjort försök med frösådd.
Där vill man ha tidig potatis och den ger inte blomster och frö. Nu har en herr Knigth funnit att om
man sätter en käpp vid potatisen och spolar bort
jorden tills den bara täcker de fina rottrådarna kan
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Hampa och lin odlas över hela Danmark. Chrispotatisen inte bilda knölar men blommar och ger
tian IV ålade 1629 alla bönder att odla hampa för
frön.
att undvika beroende av utlänningen.
År 1687 påbjöds att 1/4 av jorden som städerna
2072
Odling
Hundexing ett ypperligt gräs för får innehade skulle sås med hampa, lin och rapsat.
Detta med anledning av såpverkens och oljeslageAnonym
riernas inrättningar i landet. Senare kom ett påbud
1808, mars-april
att städerna även skulle odla tobak.
HUNDEXING, ETT YPPERLIGT GRÄS FÖR
Humle odlas i myckenhet på Fyen. Ändå köps
FÅR.
humle från Tyskland för 100000 Riksdaler.
Man observerade att fåren med begärlighet åt hunKrapp odlas inte i Danmark, men en myckenhet
dexing (Cocksfoot grafs) eller (Dactylis glomera- av färgväxter växer vilt t.ex. ängsskära, hundloka
ta). Försök gjordes med odling och trots den stora och röknäva.
torkan år 1800 växte detta gräs, när allt annat bränI adelns och ståndspersoners trädgårdar växer
des bort.
alla slags köksväxter. Det var Drottning Isabella av
Spanien som övertalade sin make Christian II att
2073
Arbetsmetod inkalla bondfolk från Nederländerna, som kunde
Pimsglasering
lära hans undersåtar att göra ost, kärna smör och
Anonym
anlägga trädgårdar.
De fick bo på Amager och därifrån utgår den od1808, mars-april
ling av trädgårdsväxter, som Danmark är så ryktPIMSGLASERING.
Pimpsten blandad med litet brunsten smetas på bar för.
Trädfrukter av åtskilliga slag växer i Danmark.
stenkärl. Denna glasering är betydligt hållbarare
och vackrare än den av bly och har fördelen att Persikor och aprikoser i det fria och ananas i drivhus. Äpplen, päron, plommon, körsbär, valnötter
inte vara hälsovådlig.
och kastanjer växer i alla bondträdgårdar.
Skogar täckte fordom hela riket, men i den takt
2074
Väder
folkmängd och odling ökade höggs de ned. Nu
Anmärkningar angående väderleken måste ved, timmer och skeppsvirke införas från
för februari och mars 1808
främmande länder. Det finns några kungsparker
som tillhör kronan.
2075
Orter
Danska hästar anses värdefulla vare sig det är
Anmärkning om hushållningens till- dragare, herrskapshästar eller ridhästar. Ett spann
danska vagnshästar är en ypperlig skänk som kostånd i anmark
nungen av Danmark kan ge ett främmande hov.
Anonym
Danmark förser både Frankrike och Holland
1808, maj-juni
med ryttarhästar. Även Ryssland och Sverige köANMÄRKNINGAR OM HUSHÅLLNINGENS per hästar till åtskilliga behov. Värdet av hästförTILLSTÅND I DANMARK.
säljningen går till 1 million Riksdaler.
Få länder i Europa är fruktbarare på säd än DanOxar och kor utgör ännu en betydande del av det
mark. På Lolland och Falster odlas vete med stör- danska rikets välmåga.
sta framgång. Rågen är allmännare på Jutland.
Antalet får är omkring 847000. De klipps två
Redogörelse för spannmålshandeln åren 1683- gånger om året. Försök att klippa en gång gav ore1785 då försök gjordes att avskaffa tvångslagarna. nare ull. Rasen är densamma som det gotländska
De enda grässlagen som odlas är vit- och röd- korta slaget.
klöver och luzern.
Getter hålls nästan inte alls.
Potatis lär skall ha blivit införd 1708 från SkottSvin finns av två slag, en mindre och en med
land. Enligt säkrare källor torde potatisen inte ha långsträckt kropp, som väger dubbelt så mycket.
blivit sedd förrän 1743.
Man har också försökt med en kinesisk gris men
Mannagräset eller svinsvingeln, som ger de den befanns mindre förmånlig även om suggan
smakliga mannagrynen växer vild men odlas ock- fick 12-14 kultingar. Många levande svin och
så.
mycket fläsk utförs till Hamburg, Lübeck, Holland
Kummin odlas och används huvudsakligen av och Norge.
brännerierna. Även senap odlas.
Gäss och ankor hålls vid varje gård. Mycket dun
Smultron, björnbär, blåbär, odon, enbär, oxel- säljs utomlands, men det mesta används hemma,
bär, vinbär och stärkbär växer ymnigt.
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vicker, klöver, rovor eller foderbetor blir inte
åkern magrare. Klöver och rovor kan förklaras
men knappast ärter och vicker. De ha varken betydliga rötter eller lämnar något avfall. Ärter tar
kolämne ur jorden, vilket man ser då det blir försämrat resultat andra året.
Troligen tar olika växter upp olika ämnen ur
samma jord och det förklarar att man når bra resultat genom att växla grödan år från år.

Anmärkningar angående väderleken
för december 1808 och januari 1809
2096

Ekonomi

Beräkningar i lanthushållningen

Anonym
1809, jan-febr
RÖN OM AFKASTNING AV HWITBETOR,
NYTTJADE SÅ VÄL TILL SOCKERKOKNING SOM BRÄNNVINSBRÄNNING.
Jämförelse mellan sockermängd och brännvinsmängd, som man erhållit om man använt råg, morötter och vitbetor. Avkastningen blev störst om
man använde vitbetor.

Anonym
1809, mars-april
BERÄKNINGAR I
LANDTHUSHÅLLNINGEN
Avsikten med lanthushållningen är inte att dra
högsta produktion ur jorden, utan att erhålla högsta
fördel därav. Detta når man genom noggranna beräkningar. De journaler som förs visar ofta bara
vinst och förlust, men inte hur de förhålla sig till
varandra och orsakerna till förlusterna och vad
man kan göra för att vända dessa till vinst.
I England bestäms omkostnaderna vid särskilda
företag och vad vinst de kan medföra. Där jämförs
odlingssätt och olika omloppsbruk med varandra.
En invändning är att utgifter och inkomster anges i
pengar och dess värde varierar mycket från tid till
annan och från plats till plats. Istället bör tiden
uppgivas för ett visst arbete med människor och
dragare och inkomsten av en jordyta efter mål och
vikt, hur mycket utsädet förökat sig.
Alla utgifter på en gård läggs samman och fördelas sedan på de olika ägorna. Att beräkna priset
på arbete är svårare. Där måste kostnaderna för köket och hemaveln ingå och noggranna räkenskaper
föras över tjänstefolkets utgifter. Samma sak med
dragare, där alla utgifter skall tas med. Inkomsten
av gödseln räknas ifrån. Gödselns värde bestäms
av den vinst den lämnar efter användandet.
Vad kostar en ko eller vad ger den för vinst? Detta beror på om den betas eller stallfodras. Föl- jer
tabeller och beräkningar som författaren gjort.

2094

2097

Några allmänna regler för cirkulationsjordbruket
vill lämnas.
När en brukare lärt känna sin jord bör han ha en
långsiktig plan, men inte företaga alla förbättringar strax utan bara i mån av arbetskraft och gödning.
Han bör också tänka över hur han kan av- sätta sina
produkter på den ort han befinner sig.
Dessa växter kan i vårt klimat anses lämpliga:
vete, råg, korn, havre, ärter, vicker, åkerbönor, linser, gula krypbönor, hirs, klöver, potatis, långrovor, rapsat, trädkål, kålrötter, morötter och palsternackor.
2093

Odling

Rön om avkastningen av vitbetor
nyttjade så väl till sockerkokning
som brännvinsbränning

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1809, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För arbeten i odlingsvägen, vittnande om en särdeles ovanlig omtanka och flit.
För visad berömlig lantmannaidoghet i åtskilliga delar.
För öm och nitisk barnuppfostran.
För berömligt uppförande under långvarig
tjänst.
För prövad trohet och nit under långvarig tjänst
på landet.
2095
Väder

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1809
2098

Ekonomi

Beräkningar i lanthushållningen
Anonym
1809, maj-juni
BERÄKNINGAR I LANDTHUSHÅLLNINGEN (FORTS. FRÅN FÖRRA HÄFTET).
Redovisning för inkomster och utgifter på 5 skiften. Skrivaren är medveten om att man kan ha olika uppfattning om de här uppgifterna men menar
att det är viktigt att göra sådana kalkyler.
Föra noggrann dagbok för arbetstid både för
folk och dragare i förhållande till uträttat arbete.
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handkraft, utan bör man använda fullkomlig mekanik, som är fogad till kvarn eller annat verk.
Skäktningen sker med ett träsvärd som varsamt
slås mot ett upprättstående bräde mot vilket man
håller så mycket hampa man kan hålla i handen.
Detta arbete bör ske på en luftig ort och i ett väderdrag, som för bort dammet. Damm av hampa är
nämligen skadligt för lungorna.
Vill man innan användningen eller försäljningen få en finare produkt skall man häckla med häckla av järn eller mässing. Hampan används till
grova tåg och segelduk.
2089

Odling

Strödda anmärkningar om hampkulturen
Anonym
1808, nov-dec
STRÖDDA ANMÄRKNINGAR OM
HAMPKULTUREN.
I Paris utkom 1700 en skrift om hampodling av
Brale. Den avviker från det allmänt antagna sättet
och redovisas här kortfattat.
Hampan bör skäras med lie i stället för att ryckas
upp för hand. Den sorteras sedan på plats efter
längd. Ett såll, som är uppbyggt en bit över marken
och undertill har en duk, används att ta emot de
fyllda fröställningarna. Fröna samlas i säckar och
fröställningarna läggs i stackar.
Dessa täcks och efter en tid kan man lossa de
återstående fröna. Vid rötningen bör halmen ha
torkat något. Den breds ut på stänger till en slags
madrasser som sedan sänks i vattnet.
Rozier har vunnit pris i det Lyonska Åkerbrukssällskapet genom en ny metod att röta hampa. Hampan läggs i en grop och täcks med jord. En
jäsning uppstår. Den enda svårigheten är att det
krävs en viss vana att se, när rötningen är klar.
Prinsen af Saint-Severe, känd kemist har uppgivit sätt att göra hampan lika fin som den persiska
genom följande metod. Små knippor av häcklad
hampa läggs i ett kar och täcks av en duk. Vatten,
soda, kalk och pottaska kokas till en lut och slås på.
Efter några timmar delar sig trådarna. Behandlingen upprepas och hampan sköljes i friskt vatten. Sedan smörjes knipporna med såpa och övergjutes
med hett vatten. Får stå i 24 timmar.
Ett ännu enklare sätt beskriver Edvard Antill
1778. Han ställer en kittel med lut över sakta eld.
Över luten, utan att de komma i beröring av varandra, lägges hampan. När blandningen svalnat
häcklas den på vanligt sätt.
2090
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Odling

Rosenkål en i Sverige mindre känd
kålsort
Anonym
1808, nov-dec
ROSENKÅL, EN I SWERIGE MINDRE KÄND
KÅLSORT.
Vid en ventilering av en avhandling om rosenkål,
som tidigare odlats i Tyskland har allmänheten erhållit kunskap om densamma.
Den kallas också Brüssel Sporssenkohl och är
olik andra kålsorter. Den tillhör bladkålsarterna,
som blåkålen, kruskålen och plymasiekålen. Plantorna likna bladkålen men under hösten växer ut
små huvuden i bladvecken upp efter stjälken.
Författaren misstänker att kålsorten är en blandning av trädkålen och savojkålen, den samma som
Plinii kallar Genus Aricinum.
Rosenkålen är söt och mör, den tål svenska
vintrarna åtminstone i Skåne. I Frankrike anses de
särskilt läckra om de blivit frostbitna.
2091

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1808
2092

Odling

Tankar om träde
Anonym
1809, jan-febr
TANKAR OM TRÄDE.
Framförd som gradualdisputation 1799 av Apelberg inför professor Retzii.
Man säger att en åker ligger i träda de år den inte
bär säd. Den kallas då trädesåker. En sådan åker
nyttjas till bete för djuren, som träder och trampar
den. Man skiljer på träda och linda. Den senare är
en åker som i flera år utläggs till äng och sedan
upptas till åker.
Med vila menar man ett overksamt tillstånd för
att återhämta krafter. Detta gäller inte för åkern,
som även om den inte besås dock överväxer med
ogräs. Detta ogräs tar födande delar ur åkern.
Den nytta åkern skulle ha av djurens trampande
och den lilla mängd gödsel de tillföra går vi helt
förbi. Men man föreställer sig att en trädesåker ur
luftkretsen hämtar nya krafter genom vatten, kolämnen och jord. Man är numera överens om att
salterna icke är födande ämnen, utan fungerar mer
som en krydda eller matsmältningsmedel. Med
visshet vet vi att kolsyran vid en viss proportion
befordrar vegetationen, men om den är för stor är
den skadlig.
Det är alltså en obetydlig mängd av födande ämnen som tillförs en trädesåker. Om man sår ärter,

då inget folkslag på jorden är kärare i dunbolster
än danskarna.
Bin hålls i betydlig mängd. Honungen går till
bryggd av mjöd. Vax, honung och mjöd exporteras.
Lanthushållningens förbättring började under
Fredric V. Två stora donationer gjorde det möjligt
att sända två stipendiater utomlands i trenne år. De
skulle studera naturhistorien och lanthushållningen.
Ett åkerbruksseminarium inrättades också, där
10-12 ynglingar i sänder skulle undervisas i trädgårdsskötsel, åkerbruk, boskapsskötsel och skogsplantering.
Veterinärskola inrättades 1773 och besöks också av utlänningar.
Kungl. Lanthushållnings-Sällskapet bildades
1769. Med hjälp av en kunglig donation och kungligt årligt understöd samt de 250 medlemmarnas
årliga medlemsavgifter kan sällskapet dela ut belöningar för att uppmuntra åkerbruk och näringar.
Dessa priser är medaljer i guld och silver eller kontanta pengar.
2076

Orter

Saltverk i danska staterna
Anonym
1808, maj-juni
SALTVERK I DANSKA STATERNA.
OM BERNSTEN.
Saltgruvorna finns i Vallö i Norge och Oldsloe i
Holsten. Det önskas allmänt att staten med iver
skall understödja denna inhemska näringsgren. I
Oldsloe finns fem brunnar där saltvattnet pumpas
upp i graderhusen. Pumparna drivs av konsthjul.
I Sültee i Meklenburg kokas vattnet tills avdunstningen är fullständig och saltet helt torrt.
Pannorna eldas med ved och torv och man hushållar ypperligt med värmen genom goda inrättningar.
Bärnstenen samlas efter kusterna. En del menar
att man bör uppmuntra till flitig eftersökning andra
att det är ett fåfängt bemödande och alls icke lönande.
Bärnstenen har danats av tall och grankåda som
legat länge i havet. Den finns ymmnigt vid Preussiska kusten och man tror att de kommit med havets rörelse från det skogrika Finland och Norrland.
Andra hävdar att de kommit från Polens skogar
och genom underjordiska kanaler förts till Östersjön och sedan av stormar förts vidare. Det är förknippat med stor fara att samla bärnsten. Man måste långt ut i havet och löper risk att av hajar mista
en arm eller ett ben.

2077

Nyttiga påfund

Medel att utrota mask, larver, myror
och andra insekter ur trädgårdar
och plantager
Anonym
1808, maj-juni
MEDEL TILL UTROTANDE AF MASK,
LARWER, MYROR OCH ANDRE INSEKTER
UR TRÄDGÅRDAR OCH PLANTAGER.
Att befria träden från den skadliga frostfjärilen
görs lättast genom det Bergmanska medlet. Man
stryker tjära runt stammen och det är helt osvikligt. Svårare är att bli av med mask på buskar.
Trädgårdsmästare Tatin i Paris rekommenderar
följande: såpa, svavel och jordsvampar kokas och
sprutas på insekterna. Insekter som leva under
jorden eller ha hårda skal behöver ymnig besprutning. Till myrstackar går det åt flera kannor. Detta
medel är inte kostsamt eller hälsovådligt och bör
därför prövas.
2078

Arbetsmetod

Kitt för metaller, glas, porslin, stål
Anonym
1808, maj-juni
KITT FÖR METALLER, GLAS, PORSLIN
OCH STÅL.
Turkiska juvelerare gör sig sällan möda vid infattningar av ädelstenar som skola fästas på arbeten.
De kittar helt enkelt fast prydnadsstenarna. De
blandar mastix med sprit och husbloss som fått
svälla i vatten, tillsätter Galbanum eller Gummi
Ammoniacum. Detta kitt är prövat i London och
funnits stå emot väta.
2079

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1808
2080

Matberedning

Underrättelse om sättet att tillverka
thyboosten, samt den egna smak som
detta ostslag äger
Anonym
1808, juli-aug
UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET ATT
TILLWERKA DEN SÅ KALLADE THYBOOSTEN, SAMT ORSAKEN TILL DEN EGNA
SMAK, SOM DETTA OSTSLAG ÄGER.
Till att göra god ost fordras ett gott löpe. Somliga
kryddar mjölken som finns i kalvens mage med
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brännvin, ättika, saffran, nejlikor och kummin.
Andra tillsätter franskt brännvin, gammal riven
ost, ett stycke alun, vinättika, sur grädde, smör och
lite salt.
De prästfruar, som gör den bästa osten tycker att
kryddningar ger mer skada än nytta. De lägger istället kalvmagen i saltlake. När sockenfolket infinner sig i prästgården med den vanliga offermjölken värmes den samlade mjölken i en eller två
tunnor på sakta eld. Löpet lägges i och snart är
mjölken ystad. Den ältas nästan som en deg och
beströs med salt och saffran och nejlikor.
Ostämnet packas i ett ostkar, som är klätt med ett
linnetyg. Sedan tvättas osten med kokhett vatten.
Skulle det efter ett par dagar hända att osten pöser
och ser ut att spricka sticker man i den med en grov
sticka och släpper ut luften.
Det är svårt att förstå orsaken till att just denna
osten får en så amper smak. Den bereds på samma
sätt som ost på andra orter. Möjligtvis kan det bero
på all den kalkmärgel, som bönderna gödslar sina
åkrar med. En annan gissning är att det heta vattnet, som osten tvättas i, sätter igång en jäsningsprocess.
2081

Husdjur

nad, där djuren kan vistas om vädret tillåter.
Golvet är lagt med bräder och tätt.
Fåren uppfödas på hackad råg och havrehalm
samt hö. Under vintern tillsätts löv till kosten. De
släpps ut på bete utan vallhjon. De följer den tamaste tackan, som gjorts till skälltacka. Ibland binder man ihop djuren två och två så att de håller sig
kvar på det bete man önskar. De får salt eller sillnackar, saltlake, fisk eller kött.
En gumse förslår till 40-50 tackor. De skall vara
välgödda innan springtiden och inte ges möjlighet
att slåss med varandra och öda bort sin kraft.
Fåraveln i preussiska staterna.
Fredric II, som gjort sitt namn odödligt inte bara
genom sina segrar utan genom klok inre riksstyrelse, lät införa 200 tackor och 100 gumsar från Spanien år 1786. Den del som sattes nära Berlin
sjuknade och dog och andra har genom vanvård
urartat.
Senare har dock bönder själva skaffat liknande
får med gott resultat. Greve Magni i Schlesien har
genom avel fått en ras som är stor till kroppen och
har utmärkt ull. Uppblandning med ungerska fårslag har gjort detta möjligt.
Herr Fink, en lantbrukare med stor erfarenhet av
fåravel är säker på att ullens finhet beror på fårslaget.

Underrättelse om fåravelns tillstånd i
2082
våra grannländer och anstalter till
Utdelade hedersbelöningar
dess förbättring
Anonym
1808, juli-aug
UNDERRÄTTELSE OM FÅR-AFWELNS
TILLSTÅND I NÅGRA INTILL SWERIGE
NÄRMAST BELÄGNE STATER, OCH DER
WIDTAGNE ANSTALTER TILL DESS
FÖRBÄTTRANDE.
Fåravelns förbättrande i danska staterna.
Norska fårslaget har blivit förbättrade genom
engelska och spanska får.
För 50 år sedan infördes en spansk gumse, som
förbättrar aveln i ett distrikt på västra kusten i Norge. Men vårdslöshet och okunskap har gjort denna
anstalt ganska verkningslös. Norska får svälter en
stor del av året. De är instängda i mörka och osnygga rum och de klipps flera gånger om året.
Man får då mer ull men av sämre kvalitet.
En del går ute hela året utan tillskott på föda. De
blir så vana att de inte överlever vanlig skötsel.
Fåren på Färöarna och Island lever också ute. De
har ull av tre olika längder och kvalitet.
1797 införskaffade danska regeringen 300 merlinofår. Denna hjord bestod av de bästa spanska
slagen. Detta schäferi har skötts mycket väl och
djuren befinner sig i ett blomstrande tillstånd. Fårhuset är ljust och rymligt med utgång till en inhäg-
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Belöningar

Patriotiska Sällskapet
1808, juli-aug
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AV
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling och lång och trogen tjänst.
2083

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1808
2084

Husdjur

Underrättelse om fåravelns tillstånd i
några intill Sverige närmast belägna
stater samt där vidtagna anstalter till
dess förbättrande
Anonym
1808, sept-okt
UNDERRÄTTELSE OM FÅRAWELNS
TILLSTÅND I NÅGRA INTILL SWERIGE
NÄRMAST BELÄGNE STATER, OCH DER
WIDTAGNE ANSTALTER TILL DESS
FÖRBÄTTRANDE
Herr Fink behåller en tredjedel av lammen och säljer resten. Han tror inte att födan, om den är tjänlig

för får, har betydelse för ullens finhet, men att däremot djurens vistande ute är av vikt. Son kan visst
paras med moder, utan att fårslaget urartar. Däremot bör man byta gumsar vart tredje år. Lammen
föds i mars och tackorna körs hem två gånger om
dagen för att ge di. Under sommaren går även lammen på trädesåkern, tills den börjar köras. De hålls
avskilda från tackorna, då de annars bara skall dia i
ett och inte lär sig äta av klövern.
Herr Fink klipper inte fåren förrän på andra året.
Han ger fåren salt endast som läkemedel. Har de
slickat i sig salt, får de inte dricka dagen därpå. De
skulle i så fall dricka för mycket, vilket vore skadligt för deras hälsa. Ljung är nyttig för djuren.
Till vallhundar nyttjas ett knubbigt och litet
slag. De biter aldrig fåren utan knuffar dem endast.
För att undvika kringsjuka klistras en tjärad lapp
på huvudet på djuren. Mot fårkoppor ympar man.
Beskrivs också hur greve Magni i Schlesien sköter
sina djur.
2085

Ekonomi

Kungl. Kammarkollegii underdåniga
berättelse om fabriker och manufakturers tillstånd 180
Nibelius, Ljunggren
1808, sept-okt
KONGL. COMMERS-COLLEGII
UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE OM
FABRIKERNES OCH MANUFACTURERNES
TILLSTÅND ÅR 1806
Kollegiet har inhämtat upplysningar från hallrätterna för att redovisa inför konungen. Redovisas
antal arbetare och vilka produkter, som tillverkades och också hur kvantiteten var. Det gällde klädestillverkning, lin- och bomullstillverkning,
strumpfabrikation, bandfabrikation, kattunstryckerier, sockerbruk, tobakstillverkning, glasbrukshantering, papperstillverkning, halmpapperstillverkning, degel- och saltglaceringsfabrik, bildhuggare och förgyllare, såpsjuderier och urtillverkning, Näverkvarns styckebruk, blyvittsfabrik,
skinnberederier, järn, stål och metalltillverkning,
kardmakerier och spegeltillverkning.
Det nådiga bistånd Hans Majestät har lämnat
den inhemska industrin har haft en förmånlig inverkan på rikets näringar. De har fått en inte obetydlig tillväxt och förkovran.
2086

Ormbunke, till föda för svin
Anonym
1808, sept-okt
ORMBUNKE, TILL FÖDA FÖR SWIN

Vä ter

Ormbunke (Pteris aqvilina) anses som ett svårutrotat ogräs. Det är dock en nyttig växt. Både stjälkar och rötter är närande föda för svin. De kokas i
10 minuter och blandas med kli. Ett och ett halvt
tunnland ormbunke spar 1 riksdaler i veckan, när
16 svin födas i 20 veckor.
2087

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1808
2088

Odling

Beskrivning av hampsädets plantering och skötsel
Patriotiska Sällskapet
1808, nov-dec
BESKRIVNING AV HAMPSÄDETS
PLANTERING OCH SKÖTSEL.
Hampan fordrar fet välgödslad jord. Djup sandig
lermylla är den bästa. Hampfröet skall ha stint, hårt
och glänsande skal, mörkgrått till färgen och med
snövit kärna.
Hampan sås sent, då risken för nattfrost är överstånden. Fröna sås för hand. När hjärtbladen visar
sig måste de skyddas för fåglar. De bär nämligen
fröskalet på sin spets. Tätt med åkerspöken bör
skrämma odjuren.
Gallhampa kallas de stånd som endast bär hanblommor. Dessa skall gallras bort så snart frömjölet släppt. De rötas sedan på vanligt sätt.
Man ser på fröna att de är mogna, när stjälkarna
vitna vid roten, är gula på mitten och i toppen.
Dessutom kommer nu småfåglarna för att äta. Varje planta dras upp för sig och flera binds samman
till en knippa. Man slår av de lösa fröna i en så och
sätter knipporna i skylar att torka.
När skylarna är torra ställs en trästol på ett lakan
och varje knippa slås mot sätet på stolen så att fröna lossar. De torkas sedan.
Hampan rötas lämpligast i sjövatten. Finns ingen sjö gräver man en grop, som måste rensas om
man använder den varje år. Man omger rötningsytan med pålar och bäddar under med lövruskor, så
att hampan hålles ren. Hampknipporna travas på
varandra och en tyngd läggs över så att de står under vatten. Nu passar man noga på rötningstiden,
som kan vara olika beroende av väder och årstid.
Rötningen är klar när stängeln släpper bastet lätt.
Med hjälp av båtshakar tar man upp knipporna ur
vattnet och låter dem torka mot ett plank eller
gärdsgård.
Bråkning sker med vanlig bråka. Om hampan är
mycket grov låter hon sig knappast bråkas med
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brännvin, ättika, saffran, nejlikor och kummin.
Andra tillsätter franskt brännvin, gammal riven
ost, ett stycke alun, vinättika, sur grädde, smör och
lite salt.
De prästfruar, som gör den bästa osten tycker att
kryddningar ger mer skada än nytta. De lägger istället kalvmagen i saltlake. När sockenfolket infinner sig i prästgården med den vanliga offermjölken värmes den samlade mjölken i en eller två
tunnor på sakta eld. Löpet lägges i och snart är
mjölken ystad. Den ältas nästan som en deg och
beströs med salt och saffran och nejlikor.
Ostämnet packas i ett ostkar, som är klätt med ett
linnetyg. Sedan tvättas osten med kokhett vatten.
Skulle det efter ett par dagar hända att osten pöser
och ser ut att spricka sticker man i den med en grov
sticka och släpper ut luften.
Det är svårt att förstå orsaken till att just denna
osten får en så amper smak. Den bereds på samma
sätt som ost på andra orter. Möjligtvis kan det bero
på all den kalkmärgel, som bönderna gödslar sina
åkrar med. En annan gissning är att det heta vattnet, som osten tvättas i, sätter igång en jäsningsprocess.
2081

Husdjur

nad, där djuren kan vistas om vädret tillåter.
Golvet är lagt med bräder och tätt.
Fåren uppfödas på hackad råg och havrehalm
samt hö. Under vintern tillsätts löv till kosten. De
släpps ut på bete utan vallhjon. De följer den tamaste tackan, som gjorts till skälltacka. Ibland binder man ihop djuren två och två så att de håller sig
kvar på det bete man önskar. De får salt eller sillnackar, saltlake, fisk eller kött.
En gumse förslår till 40-50 tackor. De skall vara
välgödda innan springtiden och inte ges möjlighet
att slåss med varandra och öda bort sin kraft.
Fåraveln i preussiska staterna.
Fredric II, som gjort sitt namn odödligt inte bara
genom sina segrar utan genom klok inre riksstyrelse, lät införa 200 tackor och 100 gumsar från Spanien år 1786. Den del som sattes nära Berlin
sjuknade och dog och andra har genom vanvård
urartat.
Senare har dock bönder själva skaffat liknande
får med gott resultat. Greve Magni i Schlesien har
genom avel fått en ras som är stor till kroppen och
har utmärkt ull. Uppblandning med ungerska fårslag har gjort detta möjligt.
Herr Fink, en lantbrukare med stor erfarenhet av
fåravel är säker på att ullens finhet beror på fårslaget.

Underrättelse om fåravelns tillstånd i
2082
våra grannländer och anstalter till
Utdelade hedersbelöningar
dess förbättring
Anonym
1808, juli-aug
UNDERRÄTTELSE OM FÅR-AFWELNS
TILLSTÅND I NÅGRA INTILL SWERIGE
NÄRMAST BELÄGNE STATER, OCH DER
WIDTAGNE ANSTALTER TILL DESS
FÖRBÄTTRANDE.
Fåravelns förbättrande i danska staterna.
Norska fårslaget har blivit förbättrade genom
engelska och spanska får.
För 50 år sedan infördes en spansk gumse, som
förbättrar aveln i ett distrikt på västra kusten i Norge. Men vårdslöshet och okunskap har gjort denna
anstalt ganska verkningslös. Norska får svälter en
stor del av året. De är instängda i mörka och osnygga rum och de klipps flera gånger om året.
Man får då mer ull men av sämre kvalitet.
En del går ute hela året utan tillskott på föda. De
blir så vana att de inte överlever vanlig skötsel.
Fåren på Färöarna och Island lever också ute. De
har ull av tre olika längder och kvalitet.
1797 införskaffade danska regeringen 300 merlinofår. Denna hjord bestod av de bästa spanska
slagen. Detta schäferi har skötts mycket väl och
djuren befinner sig i ett blomstrande tillstånd. Fårhuset är ljust och rymligt med utgång till en inhäg-
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Belöningar

Patriotiska Sällskapet
1808, juli-aug
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AV
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling och lång och trogen tjänst.
2083

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1808
2084

Husdjur

Underrättelse om fåravelns tillstånd i
några intill Sverige närmast belägna
stater samt där vidtagna anstalter till
dess förbättrande
Anonym
1808, sept-okt
UNDERRÄTTELSE OM FÅRAWELNS
TILLSTÅND I NÅGRA INTILL SWERIGE
NÄRMAST BELÄGNE STATER, OCH DER
WIDTAGNE ANSTALTER TILL DESS
FÖRBÄTTRANDE
Herr Fink behåller en tredjedel av lammen och säljer resten. Han tror inte att födan, om den är tjänlig

för får, har betydelse för ullens finhet, men att däremot djurens vistande ute är av vikt. Son kan visst
paras med moder, utan att fårslaget urartar. Däremot bör man byta gumsar vart tredje år. Lammen
föds i mars och tackorna körs hem två gånger om
dagen för att ge di. Under sommaren går även lammen på trädesåkern, tills den börjar köras. De hålls
avskilda från tackorna, då de annars bara skall dia i
ett och inte lär sig äta av klövern.
Herr Fink klipper inte fåren förrän på andra året.
Han ger fåren salt endast som läkemedel. Har de
slickat i sig salt, får de inte dricka dagen därpå. De
skulle i så fall dricka för mycket, vilket vore skadligt för deras hälsa. Ljung är nyttig för djuren.
Till vallhundar nyttjas ett knubbigt och litet
slag. De biter aldrig fåren utan knuffar dem endast.
För att undvika kringsjuka klistras en tjärad lapp
på huvudet på djuren. Mot fårkoppor ympar man.
Beskrivs också hur greve Magni i Schlesien sköter
sina djur.
2085

Ekonomi

Kungl. Kammarkollegii underdåniga
berättelse om fabriker och manufakturers tillstånd 180
Nibelius, Ljunggren
1808, sept-okt
KONGL. COMMERS-COLLEGII
UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE OM
FABRIKERNES OCH MANUFACTURERNES
TILLSTÅND ÅR 1806
Kollegiet har inhämtat upplysningar från hallrätterna för att redovisa inför konungen. Redovisas
antal arbetare och vilka produkter, som tillverkades och också hur kvantiteten var. Det gällde klädestillverkning, lin- och bomullstillverkning,
strumpfabrikation, bandfabrikation, kattunstryckerier, sockerbruk, tobakstillverkning, glasbrukshantering, papperstillverkning, halmpapperstillverkning, degel- och saltglaceringsfabrik, bildhuggare och förgyllare, såpsjuderier och urtillverkning, Näverkvarns styckebruk, blyvittsfabrik,
skinnberederier, järn, stål och metalltillverkning,
kardmakerier och spegeltillverkning.
Det nådiga bistånd Hans Majestät har lämnat
den inhemska industrin har haft en förmånlig inverkan på rikets näringar. De har fått en inte obetydlig tillväxt och förkovran.
2086

Ormbunke, till föda för svin
Anonym
1808, sept-okt
ORMBUNKE, TILL FÖDA FÖR SWIN

Vä ter

Ormbunke (Pteris aqvilina) anses som ett svårutrotat ogräs. Det är dock en nyttig växt. Både stjälkar och rötter är närande föda för svin. De kokas i
10 minuter och blandas med kli. Ett och ett halvt
tunnland ormbunke spar 1 riksdaler i veckan, när
16 svin födas i 20 veckor.
2087

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1808
2088

Odling

Beskrivning av hampsädets plantering och skötsel
Patriotiska Sällskapet
1808, nov-dec
BESKRIVNING AV HAMPSÄDETS
PLANTERING OCH SKÖTSEL.
Hampan fordrar fet välgödslad jord. Djup sandig
lermylla är den bästa. Hampfröet skall ha stint, hårt
och glänsande skal, mörkgrått till färgen och med
snövit kärna.
Hampan sås sent, då risken för nattfrost är överstånden. Fröna sås för hand. När hjärtbladen visar
sig måste de skyddas för fåglar. De bär nämligen
fröskalet på sin spets. Tätt med åkerspöken bör
skrämma odjuren.
Gallhampa kallas de stånd som endast bär hanblommor. Dessa skall gallras bort så snart frömjölet släppt. De rötas sedan på vanligt sätt.
Man ser på fröna att de är mogna, när stjälkarna
vitna vid roten, är gula på mitten och i toppen.
Dessutom kommer nu småfåglarna för att äta. Varje planta dras upp för sig och flera binds samman
till en knippa. Man slår av de lösa fröna i en så och
sätter knipporna i skylar att torka.
När skylarna är torra ställs en trästol på ett lakan
och varje knippa slås mot sätet på stolen så att fröna lossar. De torkas sedan.
Hampan rötas lämpligast i sjövatten. Finns ingen sjö gräver man en grop, som måste rensas om
man använder den varje år. Man omger rötningsytan med pålar och bäddar under med lövruskor, så
att hampan hålles ren. Hampknipporna travas på
varandra och en tyngd läggs över så att de står under vatten. Nu passar man noga på rötningstiden,
som kan vara olika beroende av väder och årstid.
Rötningen är klar när stängeln släpper bastet lätt.
Med hjälp av båtshakar tar man upp knipporna ur
vattnet och låter dem torka mot ett plank eller
gärdsgård.
Bråkning sker med vanlig bråka. Om hampan är
mycket grov låter hon sig knappast bråkas med
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handkraft, utan bör man använda fullkomlig mekanik, som är fogad till kvarn eller annat verk.
Skäktningen sker med ett träsvärd som varsamt
slås mot ett upprättstående bräde mot vilket man
håller så mycket hampa man kan hålla i handen.
Detta arbete bör ske på en luftig ort och i ett väderdrag, som för bort dammet. Damm av hampa är
nämligen skadligt för lungorna.
Vill man innan användningen eller försäljningen få en finare produkt skall man häckla med häckla av järn eller mässing. Hampan används till
grova tåg och segelduk.
2089

Odling

Strödda anmärkningar om hampkulturen
Anonym
1808, nov-dec
STRÖDDA ANMÄRKNINGAR OM
HAMPKULTUREN.
I Paris utkom 1700 en skrift om hampodling av
Brale. Den avviker från det allmänt antagna sättet
och redovisas här kortfattat.
Hampan bör skäras med lie i stället för att ryckas
upp för hand. Den sorteras sedan på plats efter
längd. Ett såll, som är uppbyggt en bit över marken
och undertill har en duk, används att ta emot de
fyllda fröställningarna. Fröna samlas i säckar och
fröställningarna läggs i stackar.
Dessa täcks och efter en tid kan man lossa de
återstående fröna. Vid rötningen bör halmen ha
torkat något. Den breds ut på stänger till en slags
madrasser som sedan sänks i vattnet.
Rozier har vunnit pris i det Lyonska Åkerbrukssällskapet genom en ny metod att röta hampa. Hampan läggs i en grop och täcks med jord. En
jäsning uppstår. Den enda svårigheten är att det
krävs en viss vana att se, när rötningen är klar.
Prinsen af Saint-Severe, känd kemist har uppgivit sätt att göra hampan lika fin som den persiska
genom följande metod. Små knippor av häcklad
hampa läggs i ett kar och täcks av en duk. Vatten,
soda, kalk och pottaska kokas till en lut och slås på.
Efter några timmar delar sig trådarna. Behandlingen upprepas och hampan sköljes i friskt vatten. Sedan smörjes knipporna med såpa och övergjutes
med hett vatten. Får stå i 24 timmar.
Ett ännu enklare sätt beskriver Edvard Antill
1778. Han ställer en kittel med lut över sakta eld.
Över luten, utan att de komma i beröring av varandra, lägges hampan. När blandningen svalnat
häcklas den på vanligt sätt.
2090
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Odling

Rosenkål en i Sverige mindre känd
kålsort
Anonym
1808, nov-dec
ROSENKÅL, EN I SWERIGE MINDRE KÄND
KÅLSORT.
Vid en ventilering av en avhandling om rosenkål,
som tidigare odlats i Tyskland har allmänheten erhållit kunskap om densamma.
Den kallas också Brüssel Sporssenkohl och är
olik andra kålsorter. Den tillhör bladkålsarterna,
som blåkålen, kruskålen och plymasiekålen. Plantorna likna bladkålen men under hösten växer ut
små huvuden i bladvecken upp efter stjälken.
Författaren misstänker att kålsorten är en blandning av trädkålen och savojkålen, den samma som
Plinii kallar Genus Aricinum.
Rosenkålen är söt och mör, den tål svenska
vintrarna åtminstone i Skåne. I Frankrike anses de
särskilt läckra om de blivit frostbitna.
2091

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1808
2092

Odling

Tankar om träde
Anonym
1809, jan-febr
TANKAR OM TRÄDE.
Framförd som gradualdisputation 1799 av Apelberg inför professor Retzii.
Man säger att en åker ligger i träda de år den inte
bär säd. Den kallas då trädesåker. En sådan åker
nyttjas till bete för djuren, som träder och trampar
den. Man skiljer på träda och linda. Den senare är
en åker som i flera år utläggs till äng och sedan
upptas till åker.
Med vila menar man ett overksamt tillstånd för
att återhämta krafter. Detta gäller inte för åkern,
som även om den inte besås dock överväxer med
ogräs. Detta ogräs tar födande delar ur åkern.
Den nytta åkern skulle ha av djurens trampande
och den lilla mängd gödsel de tillföra går vi helt
förbi. Men man föreställer sig att en trädesåker ur
luftkretsen hämtar nya krafter genom vatten, kolämnen och jord. Man är numera överens om att
salterna icke är födande ämnen, utan fungerar mer
som en krydda eller matsmältningsmedel. Med
visshet vet vi att kolsyran vid en viss proportion
befordrar vegetationen, men om den är för stor är
den skadlig.
Det är alltså en obetydlig mängd av födande ämnen som tillförs en trädesåker. Om man sår ärter,

då inget folkslag på jorden är kärare i dunbolster
än danskarna.
Bin hålls i betydlig mängd. Honungen går till
bryggd av mjöd. Vax, honung och mjöd exporteras.
Lanthushållningens förbättring började under
Fredric V. Två stora donationer gjorde det möjligt
att sända två stipendiater utomlands i trenne år. De
skulle studera naturhistorien och lanthushållningen.
Ett åkerbruksseminarium inrättades också, där
10-12 ynglingar i sänder skulle undervisas i trädgårdsskötsel, åkerbruk, boskapsskötsel och skogsplantering.
Veterinärskola inrättades 1773 och besöks också av utlänningar.
Kungl. Lanthushållnings-Sällskapet bildades
1769. Med hjälp av en kunglig donation och kungligt årligt understöd samt de 250 medlemmarnas
årliga medlemsavgifter kan sällskapet dela ut belöningar för att uppmuntra åkerbruk och näringar.
Dessa priser är medaljer i guld och silver eller kontanta pengar.
2076

Orter

Saltverk i danska staterna
Anonym
1808, maj-juni
SALTVERK I DANSKA STATERNA.
OM BERNSTEN.
Saltgruvorna finns i Vallö i Norge och Oldsloe i
Holsten. Det önskas allmänt att staten med iver
skall understödja denna inhemska näringsgren. I
Oldsloe finns fem brunnar där saltvattnet pumpas
upp i graderhusen. Pumparna drivs av konsthjul.
I Sültee i Meklenburg kokas vattnet tills avdunstningen är fullständig och saltet helt torrt.
Pannorna eldas med ved och torv och man hushållar ypperligt med värmen genom goda inrättningar.
Bärnstenen samlas efter kusterna. En del menar
att man bör uppmuntra till flitig eftersökning andra
att det är ett fåfängt bemödande och alls icke lönande.
Bärnstenen har danats av tall och grankåda som
legat länge i havet. Den finns ymmnigt vid Preussiska kusten och man tror att de kommit med havets rörelse från det skogrika Finland och Norrland.
Andra hävdar att de kommit från Polens skogar
och genom underjordiska kanaler förts till Östersjön och sedan av stormar förts vidare. Det är förknippat med stor fara att samla bärnsten. Man måste långt ut i havet och löper risk att av hajar mista
en arm eller ett ben.

2077

Nyttiga påfund

Medel att utrota mask, larver, myror
och andra insekter ur trädgårdar
och plantager
Anonym
1808, maj-juni
MEDEL TILL UTROTANDE AF MASK,
LARWER, MYROR OCH ANDRE INSEKTER
UR TRÄDGÅRDAR OCH PLANTAGER.
Att befria träden från den skadliga frostfjärilen
görs lättast genom det Bergmanska medlet. Man
stryker tjära runt stammen och det är helt osvikligt. Svårare är att bli av med mask på buskar.
Trädgårdsmästare Tatin i Paris rekommenderar
följande: såpa, svavel och jordsvampar kokas och
sprutas på insekterna. Insekter som leva under
jorden eller ha hårda skal behöver ymnig besprutning. Till myrstackar går det åt flera kannor. Detta
medel är inte kostsamt eller hälsovådligt och bör
därför prövas.
2078

Arbetsmetod

Kitt för metaller, glas, porslin, stål
Anonym
1808, maj-juni
KITT FÖR METALLER, GLAS, PORSLIN
OCH STÅL.
Turkiska juvelerare gör sig sällan möda vid infattningar av ädelstenar som skola fästas på arbeten.
De kittar helt enkelt fast prydnadsstenarna. De
blandar mastix med sprit och husbloss som fått
svälla i vatten, tillsätter Galbanum eller Gummi
Ammoniacum. Detta kitt är prövat i London och
funnits stå emot väta.
2079

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1808
2080

Matberedning

Underrättelse om sättet att tillverka
thyboosten, samt den egna smak som
detta ostslag äger
Anonym
1808, juli-aug
UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET ATT
TILLWERKA DEN SÅ KALLADE THYBOOSTEN, SAMT ORSAKEN TILL DEN EGNA
SMAK, SOM DETTA OSTSLAG ÄGER.
Till att göra god ost fordras ett gott löpe. Somliga
kryddar mjölken som finns i kalvens mage med
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Hampa och lin odlas över hela Danmark. Chrispotatisen inte bilda knölar men blommar och ger
tian IV ålade 1629 alla bönder att odla hampa för
frön.
att undvika beroende av utlänningen.
År 1687 påbjöds att 1/4 av jorden som städerna
2072
Odling
Hundexing ett ypperligt gräs för får innehade skulle sås med hampa, lin och rapsat.
Detta med anledning av såpverkens och oljeslageAnonym
riernas inrättningar i landet. Senare kom ett påbud
1808, mars-april
att städerna även skulle odla tobak.
HUNDEXING, ETT YPPERLIGT GRÄS FÖR
Humle odlas i myckenhet på Fyen. Ändå köps
FÅR.
humle från Tyskland för 100000 Riksdaler.
Man observerade att fåren med begärlighet åt hunKrapp odlas inte i Danmark, men en myckenhet
dexing (Cocksfoot grafs) eller (Dactylis glomera- av färgväxter växer vilt t.ex. ängsskära, hundloka
ta). Försök gjordes med odling och trots den stora och röknäva.
torkan år 1800 växte detta gräs, när allt annat bränI adelns och ståndspersoners trädgårdar växer
des bort.
alla slags köksväxter. Det var Drottning Isabella av
Spanien som övertalade sin make Christian II att
2073
Arbetsmetod inkalla bondfolk från Nederländerna, som kunde
Pimsglasering
lära hans undersåtar att göra ost, kärna smör och
Anonym
anlägga trädgårdar.
De fick bo på Amager och därifrån utgår den od1808, mars-april
ling av trädgårdsväxter, som Danmark är så ryktPIMSGLASERING.
Pimpsten blandad med litet brunsten smetas på bar för.
Trädfrukter av åtskilliga slag växer i Danmark.
stenkärl. Denna glasering är betydligt hållbarare
och vackrare än den av bly och har fördelen att Persikor och aprikoser i det fria och ananas i drivhus. Äpplen, päron, plommon, körsbär, valnötter
inte vara hälsovådlig.
och kastanjer växer i alla bondträdgårdar.
Skogar täckte fordom hela riket, men i den takt
2074
Väder
folkmängd och odling ökade höggs de ned. Nu
Anmärkningar angående väderleken måste ved, timmer och skeppsvirke införas från
för februari och mars 1808
främmande länder. Det finns några kungsparker
som tillhör kronan.
2075
Orter
Danska hästar anses värdefulla vare sig det är
Anmärkning om hushållningens till- dragare, herrskapshästar eller ridhästar. Ett spann
danska vagnshästar är en ypperlig skänk som kostånd i anmark
nungen av Danmark kan ge ett främmande hov.
Anonym
Danmark förser både Frankrike och Holland
1808, maj-juni
med ryttarhästar. Även Ryssland och Sverige köANMÄRKNINGAR OM HUSHÅLLNINGENS per hästar till åtskilliga behov. Värdet av hästförTILLSTÅND I DANMARK.
säljningen går till 1 million Riksdaler.
Få länder i Europa är fruktbarare på säd än DanOxar och kor utgör ännu en betydande del av det
mark. På Lolland och Falster odlas vete med stör- danska rikets välmåga.
sta framgång. Rågen är allmännare på Jutland.
Antalet får är omkring 847000. De klipps två
Redogörelse för spannmålshandeln åren 1683- gånger om året. Försök att klippa en gång gav ore1785 då försök gjordes att avskaffa tvångslagarna. nare ull. Rasen är densamma som det gotländska
De enda grässlagen som odlas är vit- och röd- korta slaget.
klöver och luzern.
Getter hålls nästan inte alls.
Potatis lär skall ha blivit införd 1708 från SkottSvin finns av två slag, en mindre och en med
land. Enligt säkrare källor torde potatisen inte ha långsträckt kropp, som väger dubbelt så mycket.
blivit sedd förrän 1743.
Man har också försökt med en kinesisk gris men
Mannagräset eller svinsvingeln, som ger de den befanns mindre förmånlig även om suggan
smakliga mannagrynen växer vild men odlas ock- fick 12-14 kultingar. Många levande svin och
så.
mycket fläsk utförs till Hamburg, Lübeck, Holland
Kummin odlas och används huvudsakligen av och Norge.
brännerierna. Även senap odlas.
Gäss och ankor hålls vid varje gård. Mycket dun
Smultron, björnbär, blåbär, odon, enbär, oxel- säljs utomlands, men det mesta används hemma,
bär, vinbär och stärkbär växer ymnigt.
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vicker, klöver, rovor eller foderbetor blir inte
åkern magrare. Klöver och rovor kan förklaras
men knappast ärter och vicker. De ha varken betydliga rötter eller lämnar något avfall. Ärter tar
kolämne ur jorden, vilket man ser då det blir försämrat resultat andra året.
Troligen tar olika växter upp olika ämnen ur
samma jord och det förklarar att man når bra resultat genom att växla grödan år från år.

Anmärkningar angående väderleken
för december 1808 och januari 1809
2096

Ekonomi

Beräkningar i lanthushållningen

Anonym
1809, jan-febr
RÖN OM AFKASTNING AV HWITBETOR,
NYTTJADE SÅ VÄL TILL SOCKERKOKNING SOM BRÄNNVINSBRÄNNING.
Jämförelse mellan sockermängd och brännvinsmängd, som man erhållit om man använt råg, morötter och vitbetor. Avkastningen blev störst om
man använde vitbetor.

Anonym
1809, mars-april
BERÄKNINGAR I
LANDTHUSHÅLLNINGEN
Avsikten med lanthushållningen är inte att dra
högsta produktion ur jorden, utan att erhålla högsta
fördel därav. Detta når man genom noggranna beräkningar. De journaler som förs visar ofta bara
vinst och förlust, men inte hur de förhålla sig till
varandra och orsakerna till förlusterna och vad
man kan göra för att vända dessa till vinst.
I England bestäms omkostnaderna vid särskilda
företag och vad vinst de kan medföra. Där jämförs
odlingssätt och olika omloppsbruk med varandra.
En invändning är att utgifter och inkomster anges i
pengar och dess värde varierar mycket från tid till
annan och från plats till plats. Istället bör tiden
uppgivas för ett visst arbete med människor och
dragare och inkomsten av en jordyta efter mål och
vikt, hur mycket utsädet förökat sig.
Alla utgifter på en gård läggs samman och fördelas sedan på de olika ägorna. Att beräkna priset
på arbete är svårare. Där måste kostnaderna för köket och hemaveln ingå och noggranna räkenskaper
föras över tjänstefolkets utgifter. Samma sak med
dragare, där alla utgifter skall tas med. Inkomsten
av gödseln räknas ifrån. Gödselns värde bestäms
av den vinst den lämnar efter användandet.
Vad kostar en ko eller vad ger den för vinst? Detta beror på om den betas eller stallfodras. Föl- jer
tabeller och beräkningar som författaren gjort.

2094

2097

Några allmänna regler för cirkulationsjordbruket
vill lämnas.
När en brukare lärt känna sin jord bör han ha en
långsiktig plan, men inte företaga alla förbättringar strax utan bara i mån av arbetskraft och gödning.
Han bör också tänka över hur han kan av- sätta sina
produkter på den ort han befinner sig.
Dessa växter kan i vårt klimat anses lämpliga:
vete, råg, korn, havre, ärter, vicker, åkerbönor, linser, gula krypbönor, hirs, klöver, potatis, långrovor, rapsat, trädkål, kålrötter, morötter och palsternackor.
2093

Odling

Rön om avkastningen av vitbetor
nyttjade så väl till sockerkokning
som brännvinsbränning

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1809, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För arbeten i odlingsvägen, vittnande om en särdeles ovanlig omtanka och flit.
För visad berömlig lantmannaidoghet i åtskilliga delar.
För öm och nitisk barnuppfostran.
För berömligt uppförande under långvarig
tjänst.
För prövad trohet och nit under långvarig tjänst
på landet.
2095
Väder

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1809
2098

Ekonomi

Beräkningar i lanthushållningen
Anonym
1809, maj-juni
BERÄKNINGAR I LANDTHUSHÅLLNINGEN (FORTS. FRÅN FÖRRA HÄFTET).
Redovisning för inkomster och utgifter på 5 skiften. Skrivaren är medveten om att man kan ha olika uppfattning om de här uppgifterna men menar
att det är viktigt att göra sådana kalkyler.
Föra noggrann dagbok för arbetstid både för
folk och dragare i förhållande till uträttat arbete.
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Att varje dag och vecka mäta fodret åt varje boskapsslag, dels mängd, dels beskaffenhet.
Åtskilja varje marks gröda och avkastning.
Föra noggrant hushållsregister.
Meddela det allmänna de märkvärdigaste resultat. Detta skulle underlätta för andra, som inte behövde anställa dyrbara experiment. Dessutom är
detta grunden för att kunna lära lantbruk rent teoretiskt.
Tillägg till föregående ämne av redaktören.
Han skriver: Man har tyvärr anledning att frukta, att den kallsinnighet för kunskapers meddelande i tryck är stort i Sverige. Denna anmärkning om
nationens synbara likgiltighet för litterär odling
skulle väl vara ett obehörigt tillmäle mot ett folk
känt för snille.
Beror denna likgiltighet och vedervilja för bokstäver på vårt stränga klimat och således lika svårt
att utrota som gula febern i Philadelphia? Eller är
den blott en följd av folkets fattigdom att skylla
sina otaliga och mera trängande behov på? Är det
att jämföra med den kallsinnighet man visat potatisen under 40 år? Inte förrän soldater, som vistas i
främmande land kunde tala om att potatisen inte
var dödande vågade man prova.
Det vore skäl att en ny filosofisk väckelse kom
till vårt land för att upplysa om det skrivna ordet.
2099

Odling

Projekt till cirkulationsbruk mellan
åker och äng
Sundler, J F
1809, maj-juni
PROJECT TILL CIRKULATIONS-BRUK
EMELLAN ÅKER OCH ÄNG.
Efter sjösänkning, strömrensning och dikning redovisar han tillståndet och skötseln på 9 gärden.
2100

Husdjur

Regler för transporten av spanska
får
Anonym
1809, maj-juni
REGLOR FÖR TRANSPORTEN AF SPANSKA
FÅR.
20 gumsar och lika många tackor av det Leoneserska fårslaget har kommit till Stockholm med båt
från Spanien och Portugal.
Under resan sköttes den enligt följande: De började dagsmarschen sent på förmiddagen för att
undvika daggen. Efter en spansk mil fick de beta
och dricka samt vila till 3 på eftermiddagen. De
hann 3 spanska mil på dagen. De vilade under tak
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på natten. Vid utskeppningsorten fick de vila 3-4
dygn.
Baggarna och tackorna skiljdes åt ombord. Fick
de skabb under resan kurerades de med krut upplöst i olja.
För att få matlust tvättas tänderna och tandköttet
med ättika.
2101

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1809
2102

Ekonomi

Om växtarters förändringar, deras
förädling och urartande i ekonomiskt hänseende
Anonym
1809, juli-aug
OM WÄXTARTERS FÖRÄNDRINGAR,
DERAS FÖRÄDLING OCH DERAS
URARTANDE, I EKONOMISKT AFSEENDE.
Varje växt med ett visst utseende, som den fortplantar till sina avkomlingar, säges utgöra en art.
Flera än 50000 särskilda arter är kända. För att
kunna urskilja det ena från det andra har det blivit
nödvändigt att uppfinna en metod eller system bestående av klasser, ordningar och släkten. På denna kunskap grundar sig botanikens studium.
Växternas indelning i släkter och arter grundar
sig på deras likheter eller olikheter i deras byggnad. Skiljaktighet i rot, blad, stjälk, frukt eller
blomma blir merendels kännetecknet på olika arter
inom ett och samma släkte. Klimat och odling kan
påverka växtens utseende. Man talar om naturliga,
ädlade och blandade eller hybrida arter.
Naturliga arter benämns de växter, som föröka
sig helt utan människor inblandning.
Ädlade arter innefatta förädlade genom människans åtgärd eller genom tillfällig yppighet i naturen, som människan kunnat utnyttja.
Det borde således finnas två klasser av ädlade
arter. Dels de, som blivit förädlade av naturen och
de som blivit det av människan.
Blandade arter är de, som befruktas av en annan
växt. Detta tillskapas dagligen, vilket man kan se i
Flöristernas Kataloger, som vänder sig till dem
som har blomsterodling som passion. Jag vill säga
till Flöristen - besök de orter där edra sköna blommor växa vilda - och ni skall se en oansenlig blomma, som givit härkomst till de dyrbara blommor ni
nu sköter.
Genom såning, omsåning och plantering, omplantering har detta under kunna ske. Ha tålamod,
så och plantera. Den minsta vildblomma kan bli en

Journal / Ny Journal uti hushållningen
Fortsättning från del 2 - Artiklarna 2069 - 2228
2069

Arbetsmetod

Sätt att färga turkiskt rött
Anonym
1808, mars-april
SÄTT ATT FÄRGA TURKISKT RÖDT.
För flera år sedan inrättade herr Papillon i Glasgow
ett turkiskt färgeri för bomullsgarn. Han fick en
belöning med villkor att han uppgav sin konst mot
löfte att samma konst inte skulle yppas på ett visst
antal år, under vilka herr Papillon skulle dra fördel
av sin hemlighet. Efter denna tid är receptet till allmänheten meddelat: alikantisk soda, pottaska, gråkalk.
Gödselbad.
Fårgödsel blandas med sodalut, viktriololja, arabiskt gummi, salmiak och bomull. Sedan lägges
garnet i och står i 24 timmar. Garnet vrides ur och
torkas.
Vitt bad.
Denna operation är precis densamma som föregående med undantag för gödseln.
Galläpplebad.
Stötta galläpplen kokas. När det svalnat och är
som spenvarm mjölk lägges garnet i härva för härva och får stå i 24 timmar.
Första alunbadet.
Romersk alun upplöses i varmt vatten och sodalut tillsättes. Skall svalna till sommarvarmt. Garnet
lämnas i spadet i 24 timmar och torkas utan att sköljas.
Andra alunbadet.
Lika som det första men garnet hänges i rinnande vatten i 6 timmar.
Färgbadet.
Garnet färgas litet i sänder. En kanna oxblod
blandas med 200 kannor sommarljumt vatten. 25
skålpund krapp blötes väl i denna soppa. Garnet
förs omkring 1 timme och kokas sedan ännu 1 timme innan det sköljes och torkas.
Slutbadet.
Man blandar lika mycket av gödselbadet och det
vita badet och lägger garnet där i 6 timmar.
Uppfriskningen.
Vit tvål upplöses i vatten mycket noga och stark
sodalut tillsätts. Garnet lägges i och kokas sakta i 2
timmar.

2070

Husdjur

Sätt att uppföda kalvar med en
blandning av hö och mjölk
Anonym
1808, mars-april
ETT SÄTT ATT UPPFÖDA KALFWAR
MEDELST EN BLANNING AF HWATTEN
OCH MJÖLK.
Detta sätt att med 1 kos mjölk föda 4-5 kalvar var
först uppgivet i den engelska tidskriften The Gentlemans Magazine och med framgång försökt.
I en liten tina lägges sönderskuret hö och sjudande vatten hälles på. Locket lägges genast över.
På två timmar utdrages kraften ur höet som liknar
vört eller starkt te. Denna brygd kan stå i två dagar
utan att förstöras och används på följande sätt.
3-4 dagar efter det kalven blivit född och sedan
den genom råmjölkens diande blivit rensad, ges
blandningen av hövattnet och mjölken. Till en början med övervikt av mjölk men senare endast 1/4
mjölk. I andra månaden lägges en liten hötapp i
häcken, eller kalven tas ut på gräset så att han vänjs
vid fast föda. Efter tredje månaden kan man helt
taga bort hömjölkblandningen.
Det skulle vara förmånligt för riket om detta så
lite kostsamma sätt att uppföda kalvar blev allmänt
antaget. Fattigt folk tar livet av sina kalvar då de
inte kan avvara mjölk till dem. De som föds med
kärnmjölk och en röra av vatten, bön-ärt-havremjöl blir storbukiga och dör slutligen av sig själva.
2071

Odling

Sätt att förnya potatis och hindra
deras urartande
Anonym
1808, mars-april
SÄTT ATT FÖRNYA POTATIS OCH HINDRA
DERAS URARTANDE.
Då nu kända potatissorter efter en tid urartar är det
av största vikt att de förnyas.
I England har man gjort försök med frösådd.
Där vill man ha tidig potatis och den ger inte blomster och frö. Nu har en herr Knigth funnit att om
man sätter en käpp vid potatisen och spolar bort
jorden tills den bara täcker de fina rottrådarna kan
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prunkande trädgårdsväxt. Än större tålamod måste
trädskötaren ha. Klimatet och växtplatsen är viktiga. Man kan inte flytta ett plommonträd från Syrien, som är dess fädernesland till kalla Norden på
en gång.
Man börjar att flytta till södra Europa och så
småningom till Sverige. Det vita mullbärsträdet
från Kina tål redan tämligen väl det svenska klimatet. Även jordmånen måste så småningom avpassas till växtens första växtplats.
Det är lättare att flytta växter från vårt klimat till
södern än tvärtom. Det gäller att genom frösåning
och ympning så sakta nå resultat och när man är
nöjd kunna multiplicera till största antal växter. Erfarenheten har lärt att det är genom befröing, som
växten mångdubblas. Detta måste ske flera gånger
om dagen.
Ympning tjänar att förbättra sorterna men icke
att skapa nya.
Planterar man ädlade växtslag i sämre klimat
och sämre jordmån blir de sämre.
Naturliga arter kunna inte övergå i andra naturliga arter. Alltså kan inte vete förvandlas till havre.
Den allmänna lag, som skiljer djurens arter från
varandra, är lika strängt gällande i växtriket. Naturens ordning och bibehållande grundar sig på denna lag, som är av största nödvändighet för dess
bestånd.
2103

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1809, juli-aug
UTLELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
De vanliga belöningarna.
2104

Arbetsmetod

Sätt att göra läder vattentätt
Anonym
1809, juli-aug
SÄTT AT GÖRA LÄDER WATTENTÄTT.
Engelskt läder anses som det bästa. Dock saknar
det den egenskapen att hindra vattnet att tränga in.
Dels blir foten våt och dels blir lädret skört.
Parlamentet i England gav Bellamy i uppdrag
att framställa vattentätt läder. Detta lyckades men
lädret blev så styvt och hårt att det sprack.
Det fanns tidigare flera recept på smörjor att
göra lädret vattentätt, men de ansågs både besvärliga och kostsamma. De innehöll dock alla fett och
terpentin.
Någon obekant, som kallar sig Ambulator, har
uppgivit följande smörja, som fullkomligt svarade

mot ändamålet. Han använder ljustalg och terpentin. Skorna smörjes med den kokande lösningen
med hjälp av en borste. Terpentinen hjälper till att
fettet insuges i lädret. Denna insmörjning upprepas. Om man vill akta strumporna bör man dock
inte smörja skorna.
2105

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1809
2106

Husdjur

Tankar om boskap med anledning
till vinnande av en förbättrad avel
Anonym
1809, sept-okt
TANKAR OM BOSKAP, MED ANLEDNINGAR TILL WINNANDE AF EN
FÖRBÄTTRAD AFWEL.
Huvudändamålet med husdjur är vinsten. Bakewell uttrycker saken så: “den bästa maskin till förvandling av gräs och annat foder i penningar”.
I denna avsikt är det nödvändigt att finna ut hur
djuren skall vara beskaffade. Då talgen tidigare var
dyrare än köttet, var det viktigt att ha feta djur. När
nu mjölken är begärlig bör man satsa på goda
mjölkdjur. För att nå bästa resultat med sin boskap
bör hänsyn tas till storlek, skapnad, lynne, härdighet, förmåga att taga hull, tidig mognad, mjölk,
kött, fett, hud, arbetsstyrka.
En omtvistad fråga är om vilket som är förmånligast, ett stort eller flera småväxta djur. Till förmån för småväxta djur anförs
att ett stort djur fodrar mer föda än två små av
samma vikt
att köttet av ett stort djur inte är lika smakligt
som av ett litet
att stora djur inte är så mycket att påräkna som
de medelmåttiga
att stora djur rata betet mera än små
att de inte är så rörliga och därför mindre passande för arbete
att små mjölkkor ger mer än stora
att små oxar kunna gödas endast med bete, medan stora måste gödas på stall
att det är lättare att skaffa sig en välskapad och
lättfödd ladugård med mindre djur
att småväxt boskap kan hållas av vem som helst
att om en olycka inträffar är förlusten mindre
med ett mindre djur
Till förmån för den storväxta boskapen yrkas å
andra sidan
att den stora fullt betalar sin föda
att köttet trots sin grovtrådighet är välsmakande
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att de stora djuren är tjänligare på de stora städernas marknader i synnerhet i huvudstaden
att det stora djurets kött är bättre till saltning
att stora hudar är av största vikt för vissa manufakturer
att där betet är gott tilltager boskapen i storlek
utan annan omsorg
att stora djur är dugligare till arbete.
Även om allmänheten beundrar ett ofantligt djur,
som mer liknar en elefant, bör uppfödaren föredraga måttlig storlek på djuren avpassad efter betet.
Hanboskapen kan vara stor medan honbo- skapens
viktigaste uppgift är att ge bra mjölk, och det kan
även mindre djur.
Skapnaden bör vara så fullkomlig som möjligt,
men det som behagar ögat fyller icke alltid pungen. Ingen kroppsdel bör ha oriktig proportion och
bålen bör vara djup och bred. Huvudet, benen och
andra delar av mindre värde bör vara så små som
möjligt.
Det är av stor vikt att djuren ha ett gott och tamt
lynne. Detta erhålles genom vänligt bemötande
och god uppfödning. Ett tamt djur äter mindre än
ett bångstyrigt.
Härdighet är i de kallare länderna av vikt. Motståndskraft mot sjukdomar likaså. En allmän tro är
att mörkare djur är härdigare än ljusa.
Liksom hos människor blir en del feta av lite
mat och andra äter mycket med fetmar inte. Ett
tecken är att djur med smala ben blir feta.
Tidig mognad är en huvudfråga för boskapsskötaren och erhålles genom god vård.
Boskapsslag som ger mycket mjölk och också är
goda slaktdjur är naturligtvis det bästa och vissa
engelska och skotska slag har redan nått denna
fullkomlighet.
Köttets godhet beror mycket på ålder och kön.
Kvigor har bättre kött än oxar. Ett gott kött skall
var marmorerat med fett.
Det är bara starkt och friskt folk som kan fördraga alltför fett kött. Dessutom minskar köttet i vikt
och fordrar speciell tillagning. En del lägger fett
kött ovanpå potatis för att förbättra smaken och näringen av dessa. Andra kokar soppa med fett kött
vilket gör den kraftigare.
Djur med mjuk hud är på väg att fetma. Har den
hård och tjock hud kan den inte sträckas och ge utrymme då djuret blir större. Tjock hud passar i kalla områden och behövs till vissa skinnvaror.
En fråga, som inte nått sin lösning är om oxar
skall användas till arbete eller om det är lönsammare att ha hästar.
2107
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Redskap

Lapparnas sätt att förvara nät och
notar samt segelduks, tågverks och
fiskenäts förbättrande
Gadolin
1809, sept-okt
ETT HOS LAPPARNE BRUKLIGT SÄTT ATT
FÖRWARA NÄT OCH NOTAR MOT RÖTA,
MED TILLÄGGNING OM SEGELDUKS,
TÅGVERKS OCH FISKARE-NÄTS
FÖRBÄTTRANDE TILL WARAKTIGHET
OCH STYRKA.
Man blir angenämt överraskad då man finner att
nyttiga upptäckter, som av kultiverade nationers
vetenskapsidkare nyligen blivit gjorda, redan av
ålder använts hos mindre hyfsade folkslag.
Herr Séguin anställde undersökningar om lädergarvning och fann att det ämne, som vatten kan utdraga ur garveribark ingår i intim förbindelse med
animaliskt lim som således blir oupplösligt i vatten
och helt står emot röta. Denna upptäckt har givit
anledning till betydande förbättringar inom garveriprocessen men har inte utnyttjats i andra hanteringar. Jag hoppas därför att en hos den idoga
lappländaren allmän erfarenhet i detta ämne skall
med uppmärksamhet mottagas.
1806 gjorde bergsmännen Pohlheimer och
Qvensel en resa till Pite Lappmark befalld och bekostad av Kungen av Sverige. De fann då hur denna orts innevånare förvarade sina nät och notar mot
röta.
Nätet kokas i en lut av björkbark och sedan i ett
lim gjort av gäddhuvuden och fiskfjäll i synnerhet
abborrars. Denna operation, som kallas tåla, gör
näten svarta och styva som tagel. Nätet blir i varaktighet som 3 eller 4 andra.
Alla de barksorter och växter som används i lädertillverkningen och lim som kan beredas av
fiskrense, djurhinnor och hudbitar finns överallt
och borde vara lätta att använda till fiskredskapens
förädling. Även vid lin- och hampberedning samt
till segelduksvävnader borde detta användas. Den
styvhet och benägenhet till brytning som finns tar
man bort genom att tillsätta en liten del såpa. Detta
råd har man funnit i Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode. 1807.
Sedan följer receptet som Herr Curaudau, en
skicklig fransk kemist varit omtänksam att upptäcka. Herr Curaudau anmärker att tyget eller vävnaden genom de animaliska och vegetabiliska
ämnena som inmänger sig i dess delar gör att de
både vinner större motståndskraft mot röta och
också blir starkare och står emot nötning bättre.
2108
Väder

Journal / Ny journal
uti Hushållningen
Utgiven av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
åren 1776 - 1813
Texterna återgivna i sammandrag
av Gudrun Sandén
Med innehållsförteckningar,
register över sakord, orter, författare
och ett urval av omnämnda personer.
Rikt illustrerad

Del 3
Projektarbete inom
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
åren 1993 - 2001
Särtryck ur UKF:s databas år 2001
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Del 3 av 3

Anonym
1809, nov-dec
TANKAR OM MÖJLIGHETEN OCH SÄTTET
ATT FÖREKOMMA HÄRJANDE
ELDSVÅDOR.
Under förflutne tider har många och stora eldsvådor inträffat, som skapat stora skador. Inte minst
detta år, då en betydlig brand inträffat i Uppsala är
det angeläget att för framtiden söka förekomma sådana olyckor och skador.
Ett annat byggnadssätt vid uppförandet av boningshus och uthus skulle bidraga till att inte vådeld ställde till så stora skador. Även hus med väggar av ler eller tegel utgör en risk då takstolar och
trossbottnar är av trä och elden ofta sprider sig genom taket.
Bäst vore att bygga av sten men för stora hus innebär det en stor kostnad och det finns inte tjänlig
lera och sand till varaktigt bruk på alla orter. De
flesta som drabbats av olyckan att få sina hus nedbrända till grunden bygger upp dem igen av timmer. Detta till trots att priserna på virke stiger då en
mängd hus skall ersättas på en gång. Dessutom blir
skogarna därigenom ansenligen medtagna. Ett sätt
att spara virke vore att nedtaga gamla hus och bygga om med samma virke, men med en förbätt- rad
byggmetod.
Man bygger en stomme av husets längd, bredd
och höjd av trä. Och väggar av plankor i två lager
med mellanrum, som fylls med lerbruk eller liknande. Istället för trä till trossbottnar och takbjälkar använder man järnstänger. Sedan målas allt trä
med en blandning av vitriol och alun. Då försvårar
man för elden att få fäste. Taket täcks av tegel.
Väggarna rappas med kalkbruk och skorstenspiporna göres av hopfalsade järnplåtar istället för tegel.
2110

Fördelar med radsåning

Odling

sådan att dibbla. Det är att lägga säden i hål gjorda
med käppar. Han uppmanar jordbrukande landsmän av den upplystare klassen att göra små försök
och jämföra utsäde och skörd.
När säden sås i rader bör den rensas och kupas.
Avståndet mellan raderna kan vara 9-12 tum. Har
man inte radsåningsmaskin plöjs 3-4 tums djupa
fåror i vilka fröna läggs. Detta arbete kan utföras
av kvinnor och barn. Sedan kupas jorden två gånger med ett litet kupningsårder som vid potatisodling.
Andra enkla sätt är att med ett tvärträ varpå är
fästade 6 käppar göra 6 fåror där säden strös. Eller
att med två käppar göra hål där barnen lägger två
sädeskorn i vardera.
Vid dessa försök skall lantmannen erfara
att han spar utsäde
att säden växer säkrare då den lägges djupt i
jorden och mognar samtidigt
att ogräset försvinner genom kupningen
att den skäres och torkas lättare då den är fri från
ogräs
att säden aldrig lägger sig
att åkern hålles luckrare och plöjningen går lättare
För att vara opartisk bör man också höra de andras
tankar som förkasta radsåning. De menar
att det är svårt att få en karl att umgås med en så
konstig maskin
att jorden måste vara särdeles väl brukad och fri
från ogräs
att säden sås för tunt och mycken jord spilles
mellan raderna
att klöver inte kan fås tillhopa med säden
att halmen blir för grov så att den ratas av kreaturen
Alla dessa påståenden kan beläggas.
Tillägg av redaktören i förgående ämne.
Den som vill ha närmare upplysning i ämnet
skall rådfråga Thaer, Duhamel, Gadd m fl.
Sammansättningen, bruket och förmånerna av
en såningsmaskin, huvudsakligen lik den J. Cooke
i England uppfunnit, av B.F. Rothoff. Stockh. 1809
med bifogad ritning.
2111

Redskap

Kort underrättelse om de förnämsta
hittills uppgivna såningsredskap

Anonym
1809, nov-dec
Anonym
FÖRDELARNE AF RADSÅNING.
Författaren menar att säden skall sås med radsåningsmaskin eller om man inte har tillgång till en 1809, nov-dec

Utgivningsår 2001
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Det gamla timret i en nedtagen byggnad blir, för
alla de skador dessa stockar och timmer har, inte
tillräckligt. Inga långstockar kommer att finnas
och en mängd avskräde uppstår då man skall sönderdela detta virke. En stor del skämmes under lutkokningen.
Det kräver stor arbetskraft och tid att uppföra
väggar med fyllning och tillgången på denna finns
inte överallt.
Rappningen hör till alla byggnadsätt. Dock blir
det svårare att hacka träytan så att rappningen fäster på en plankvägg än på en timmervägg.
En tegelvägg eller lervägg måste var 18 tum
tjock för att utestänga vintern. En timmervägg behöver inte vara särskilt tjock, medan en plankvägg
är otillräcklig i vårt klimat.
Järnstängerna av sådan längd och bredd låter sig
inte gjutas och blir i vilket fall för tunga.
Detta byggnadssätt blir oerhört kostsamt.
Vad säkerheten mot eldsvåda beträffar tycks hu2112
Kungörelser set vara ganska väl försäkrat mot antändning. Men
de många järnrören försedda med luftdrag blir så
Utsatt prisämne
starka åskledare, att åsknedslag skulle spridas i
Patriotiska Sällskapet
hela huset. Även de bäst anlagde åskledare skulle
1809, nov-dec
bli förvillade och osäkra.
UTSATT PRIS-ÄMNE
Det föreslagna byggnadssättet medför alltså inBeskrivning eller underrättelse angående ström- te obrännbarhet, men istället en sann obrukbarhet
mingssaltningen och vad därtill hörer.
för all slags husbyggnad.
KORRT UNDERRÄTTELSE OM DE
FÖRNÄMSTA HITTILLS UPPGIFVNE
SÅNINGS-REDSKAPEN.
Av svenska uppfinningar är Polhems äldst. Den
anses kinkig att använda. Modell i modellkammaren i Stockholm.
Brukspatron P. Strandbergs såningslåda finns
beskriven i Anledning till åkerbrukets förbättring
1749, Stockholm.
Kyrkoherde Westbecks såningskärra beskriven i
Kungl. Vetenskapsakademin.
På samma ställe beskrivs Thunbergs, som har
vidsträcktare mekanik.
Mest nyttjad är greve C.J. Cronstedts, finns i
modellkammaren.
Av utländska påfund i denna väg är italienaren
Lucatillos den äldsta.
Flera franska och engelska maskiner beskrivs.
Även en modell som används i Kina beskrivs.

2113

Väder

2115

Redskap

Anmärkningar angående väderleken Vattenskovel i gunga eller lätt metod
i oktober och november 1809
att slänga vatten ur gravar och
2114
Eld vattensumpar av måttligt djup
Anonym
Möjligheten att förhindra eldsvådor
Anonym
1810, jan-febr
ANMÄRKNINGAR, WID TANKARNA OM
MÖJELIGHETEN OCH SÄTTET, ATT FÖREKOMMA ELDSWÅDOR, SOM FINNAS
INFÖRDA I DEN NYA JOURNALEN UTI
HUSHÅLLNINGEN FÖR NOVEMBER OCH
DECEMBER MÅNADER 1809.
Förslaget var att taga ned gamla hus och bygga nya
av det gamla virket. Man uppför en stomme, som
kläs med plank med lerfyllning emellan och rappas
med murbruk.
Trävirket kokas i en lut av vitriol och alun. Alla
bjälklag och träställningar skall vara av järn och
skorstenspipor av järnplåt. Författarens mening är
att detta byggnadssätt ger fullkomlig säkerhet mot
eld och dessutom är en avgjord besparing i kostnaden.
Ämnets vikt har påkallat följande anmärkningar.
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1810, jan-febr
WATTEN-SKOWEL I GUNGA, ELLER LÄTT
METHODE, ATT SLÄNGA WATTEN UTUR
GRAFWAR OCH WATTEN-SUMPAR, FRÅN
MÅTTELIGT DJUP. AF OLOF ÅKERRÉN.
Vid grävning av en grav igenom en äng i Kolsva en
regnig höst uppstod det problemet att graven vattenfylldes varje natt och innan den var läns var det
middagstid.
Följer ritning och beskrivning på en gunga med
skovel, som föres av två man och lätt tömmer det
vattenfyllda hålet.
2116

Anmärkning angående den
s.k. avvägningskäppen
Patriotiska Sällskapet
1810, jan-febr

Redskap

Journal / Ny Journal uti Hushållningen
1776 - 1813
Del 3

Ett dygdigt fruntimmers välde är kärleken. Den
mjuka silkeskedja med vilken en hustru måste
handhava sin makt är spunnen av den känsla, som
sammanfoga likartade bröst. Undvik de yrken, där
inte båda kan delta och befrämja dem där ni kan
dela känslor, smak och belägenhet.
Kan man förmoda att blott boendet på landet
utan befattning med lantbruk är tillräckligt att
skänka det nöje jag ensamt tillägger detta yrke?
Naturligtvis inte; erfarenheten visar att det är angenämt på sommaren men när vintern kommer blir
tillvaron svartare än nordens stormar.
Av alla klasser, som utgör en nation, finns ingen
för vilken ett upplyst och frikostigt jordbruk passar
bättre än för prästen. Det får inte vara så att konsten utövas för vinst eller för att ännu strängare dra
in sitt tionde, utan den skall alstra de stora känslorna av nöje. Han har genom sina studier för- utsättningar att göra experiment och upptäcka
sanningar. Det finns inget säkrare medel än att förringa aktningen för prästerskapet, med de medel
de oftast i dag sköter sitt jordbruk.
Det finns ingen genare väg för dem att bli hedrade än att sköta sitt jordbruk på vetenskaplig
grund. Att detta skulle kosta mycket är en villfarelse. Att inrätta ett laboratorium för undersökning av
jord och gödsel kostar inte mer än att hålla en jägare. Att undersöka elektricitetens verkan på växtligheten kostar inte mer än ett par fågelhundar.
Jag slutar med att erinra läsaren om att jordbruket är fullkomligt i överensstämmelse med vart
och ett annat tidsfördriv man kan finna.
2178

Om åkerbruksfester i England

Orter

Föregående års fest var annorlunda så till vida
att hertigen inte deltog. Han hade sorg efter sin
broder hertig Franz, som dött i sitt 37:de levnadsår. Han tillhörde oppositionspartiet och i Parlamentet var hans röst beständig för fred med
Frankrike. Han arbetade enträget för att förbättra
lantbruket och försöka sprida bättre boskaps- och
fårslag över landet.
Även åkerbruksredskap och införandet av de
bästa odlingssätten låg honom varmt om hjärtat.
2179

Nyttiga påfund

Outplånligt bläck
Patriotiska Sällskapet
1812, jan-febr
OUTPLÅNLIGT BLÄCK.
Recept på ett bläck, som inte förbleknar med tiden
eller kan tas bort med kemiska medel. Blanda lavendel, kopal och lampsot. Detta ger svart bläck.
Vill man ha rött blandas cinnober i.
2180

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1812, jan-febr
HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För odling och skicklighet i utdödande av skadedjur samt trohet mot ett torftigt husbondefolk genom att stanna 58 år i tjänst.
Till ett par som under 30 år givit trägen och nitisk undervisning åt församlingens barn.
Vidare för lång och trogen tjänst vid fabriker
och gårdar.

Anonym
2181
Väder
1812, jan-febr
Anmärkningar angående väderleken
OM LANTBRUKS-FESTER I ENGLAND.
De flesta av de många åkerbrukssällskapen i Eng- för december 1811 och januari 1812
land har fester under sommaren och hösten. De firar en speciell art av fest och delar ut belöningar,
för t.ex. omtanke och flit inom boskapsaveln eller
största färdighet i fårklippning.
De kallas ofta fårklippningsfester och har uppvisningar eller tävlingar i synnerhet i plöjning.
Plöjningstävlingen går till så att 12-16 plöjare skall
på samma träda plöja en fåra. Den som plöjer djupast, fortast och jämnast vinner.
Den största fårklippningsfesten är den som inrättades av hertigen av Bedford och hålls på hans
sätesgård Woburn-Abbey i Bedfordshire. Den varar i fyra dagar. En omständigare beskrivning av
festen 1803 redovisas.
Hertigen proponerade en skål: Lycka och Framgång till Förkovran av Lantbruket!
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Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Vattenskovel i gunga Nr 2115
ANMÄRKNING OM DEN SÅ KALLADE
AFWÄGNINGS-KÄPPEN.
Tillägg till artikeln om avvägningskäppen, som
var införd i maj och juni månader 1805.
Ett fel i avläsningstabellen har vållat anmärkningar. På grund av detta finner sig undertecknad
pliktig att förtydliga tabellen.
2117

Ekonomi

Om skogshushållning
Anonym
1810, jan-febr
OM SKOGS-HUSHÅLLNING.
Historik hur vårt land uppodlats och bebotts och
hur skatten uttagits. Skogen har under tiden betydligt avtagit. Utan skog skulle vårt land bli som
Island och Grönland. Få människor skulle kunna
leva här. Vedbranden skulle kosta mer än föda och
kläder.
Den spannmål, som behövdes för ett stort hushåll måste säljas för att man skulle kunna köpa
ved. Så småningom skulle landet bli obebott eller
åtminstone skulle levnaden bli obekväm och folk
inkvarteras i pörten och jordkulor.
Man skulle inte kunna hålla djur i brist på stallrum och då skulle föda och kläder saknas och folk-

mängden avta. Detta kan hända om skogen
bortslösas och inte sköts med omsorg för framtiden.
Jag talar inte om skogarna i Norrland med tillhåll för björn och varg. Jag önskar se ett hävdat och
uppodlat landskap där tänkande människor leva av
säd, frukter och boskap och inte några strödda rimtussar som leva av ollon och villebråd. Skogen bör
inte vara varken större eller mindre än vad som behövs.
En tunna säd och ett lass ved har på många ställen samma värde och fordra lika mycket tid, kostnad och möda att åstadkomma. Årligen behövs
lika många lass ved, stör, gärdsel och timmer som
tunnor säd.
Jämförelse mellan säd och skog angående arealen och tiden som krävs att framställa produkten.
När folkmängden ökar måste åkern ökas. Ängen som är förutsättningen för åkern ökas också på
bekostnad av skogen. Ju fler hus som går åt desto
fler eldrum behövs och mer skog används. I den
mån som städerna och stadsrörelsen ökar minskar
skogarna.
Skogen växer fortare och bättre på god jordmån.
Alltså bör inte all god jord tagas till åker och äng.
Eftersom skogen avtager när folkmängden tilltager borde veden öka i dyrhet. Detta är ej fallet.
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Lantmannen tar sin skog dels i nöd, men också då
den framkommit utan arbete och plantering, till
dess han intet har kvar.
Skogarna borde vara indelta i mindre stycken så
att inte vilddjur kan uppehålla sig där. Där skogen
är större skulle nybyggen anläggas och skogen
genomkorsas av åkrar och ängar.
Städer bör anläggas där det finns skog.
Ju längre mot norr dess mer skog fordras det, då
klimatet kräver mer vedbrand. Åkerbruk bör anläggas söderut och boskapsskötsel norrut.
Lövskog och barrskog kan vara lika nyttiga.
2118

Vä ter

Exempel på storväxt rotfrukt
Anonym
1810, jan-febr
EXEMPEL AF STORWÄXT ROTFRUKT.
Sir Charles Davers äger en punschbål gjord av en
rova. Den rymmer nära tre kannor. Den är utsirad
med allehanda redskap och med gyllene bokstäver
står: Gud främje plogen och sände oss ymnighet.
En annan rova vägde 26 svenska skålpund och
morötter med en omkrets av 13-16 tum beskrivs.
2119

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1810, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
De vanliga belöningarna.
2120

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1809 och januari 1810
2121

Ekonomi

Om skogshushållning
Anonym
1810, mars-april
OM SKOGSHUSHÅLLNING (FORTS OCH
SLUT)
Vintervägar borde vara utstakade med träd för de
resandes prydnad och bekvämlighet. Då behövde
man inte staka ut vägarna vintertid.
Vid alla gårdar borde anläggas fruktträdgårdar
och vid sockenkyrkorna skulle finnas trädskolor,
allehanda slags frön och jordfrukter. Klockaren
kunde sysselsättas såsom trädgårdsmästare. Allmogehjonen kunde vara hantlangare och kyrkoherden föra direktionen.
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Stenbyggnader och stenmurar skulle anläggas
och även levande häckar av 2-3 alnars bredd gärna
med vall på sidorna. En häck skulle betala det rum
han intager genom frukt, bär, nypon och lövtäkt.
I skoglösa orter bör skog planteras på odugliga
backar och berg. Till att börja med planteras beväpnade växter, som skyddar mot djurens angrepp.
Skogen får aldrig uthuggas helt. Då torkar marken ut och must och föda till växterna försvinner.
Skogen skall skydda och betäcka för oväder.
Vårt Sverige skulle likna ett Eden om vi lät förnuftet råda och följde naturen.
Vedbesparande eldstäder har under senare år
uppfunnits och lova den yppersta fördel.
Storskiftesdelningen har många fördelar men
den föranleder många inhägnader, där mycket
skog går åt till stängsel. Betet borde vara gemensamt och vallhjon anställas så slapp man gärdsla.
Torp skulle inte anläggas i skogslösa trakter.
Byordningen skulle förekomma allt missbruk och
skatt läggas på outnyttjad mark, där skog kunde
planterats. Hus som inte fordra uppvärmning kan
göras enklare med mindre åtgång av virke.
Svedjande, kolning, tjär- och pottaskebränning
borde inte tillåtas utan åtskillnad.
Skogens naturliga värde skall jämföras med
andra näringar och man skall se till rikets bästa och
inte bondens eller bruksägarens.
Skogens mognad utläses av dess savringar och
på grenvarven. Varje år avsätts en ny savring.
Dessa tankar om hushållning är menade att vara
ett förslag till bättre proportioner mellan åker, äng
och skog och skall av andra kunnigare personer utvecklas. Vårt land har 2 millioner människor men
kunna räkna ett tredubbelt större antal; och ett rikes makt och anseende består i en stor folkmängd.
2122

Arbetsmetod

Sätt att rengöra och tvätta ull sedan
den blivit av fåren avklippt
Anonym
1810, mars-april
SÄTT ATT RENGÖRA OCH TWÄTTA ULL,
SEDAN DEN AF FÅREN BLIFWIT AFKLIPT.
Man samlar urin i 1-2 tunnor. I en kopparpanna
blandas 1/3 urin och 2/3 vatten och värmes till
handvarmt. Ullen lägges i under en halvtimme.
Ullen sköljes genom att den läggs i en korg som
sänks i vatten gärna sjövatten. Den hängs upp att
torka eller breds ut på ett golv.
2123

Redskap

Skogens underkvistning skall den verkställa,
som vill ha växten avstannad. Naturen kvistar själv
de träd som är ämnade till högre växt.
Enligt Byggninga Balken förbjuds topphuggning vid lövtäckt men tillåts kvistning. Resultatet
blir att trädet inte växer, medan en topphuggen
björk vidgar sig till stark växt.
Sleke av salt, enbär, malört, svavel och tjära är
till för fårens vällevnad och för att förhindra levermask. Det kan gå an på sommaren då de dricker
mycket och äter färskt gräs. Men på vintern vid
torrfodring blir de törstiga av sleket och dricker för
häftigt då de vattnas. De blir utspända och magkylde och får anlag till vattusot.
Lammen får kramp och levermasken frodas.
Att hindra får från att flöja göres genom att man
trär ett segelgarn genom örsnibbarna. Det har dock
den olägenheten att de inte kunna freda öronen
från insekter som lägga sina ägg i där. Jag har förlorat får därför.
Flera erinringar mot det som i Hushållskrifter
fått beröm, och många kostsamma men lönlösa
och skadande försök skulle kunna göras, men mer
om detta en annan gång.
2173

Hushållning

Om jordbrukets nöjen
Anonym
1811, nov-dec
OM JORDBRUKETS NÖJEN.
Nöjet som inhämtas av jordbrukets förbättring är
inte allmänt känt. Det är ju den lägsta och sämst
uppfostrade klassen som utför arbetet och göromålen är så litet konstiga och välbekanta att världen är
benägen att förakta dem. Frågan för min undersökning är om inte i denna konst finns behag, som
väcker hjärtats livligaste känslor och återkastar inbillningens ljusaste strålar. Det är att jämföra med
en älskarinnas gunst och inte en hustrus plikter.
Vad är det väsentliga i livets yrken som anses
var nyttiga och nöjsamma? Jo, frihet från oro, varaktighet av nöje och ändamål nog viktigt för att
fästa en odlad själs uppmärksamhet.
Den oro som följer jordbruket är att drabbas av
förlust. För att undvika detta måste man ha kunskaper. Det går heller inte att starta med för litet kapital.
Jag kan svårligen förmås att räkna läsning till ett
yrke även om den har hög rang bland nöjen. Skall
den förmå att fästa hågen skall det vara ett visst ändamål med läsningen. Den är inte att jämföra med
den läsning som företas för att fördriva tiden.
Varför är ålderdomen ofta trumpen och knarrig?
Jo, därför att de tidsfördriv som väljes av de flesta
fordra förmögenhet för dess skötande, stora städer

för dess utrymme och endast ungdom passande för
dess utövande.
2174

Botemedel

Beprövade medel mot blodpiss hos
hornboskap
Anonym
1811, nov-dec
BEPRÖFWAT MEDEL EMOT BLODPISS
HOS HORNBOSKAPEN.
Sedan en ansenlig ladugård i Halland drabbats två
gånger av denna sjuka och botemedel ur Guide du
Fermier och Hernqvist blivit prövade utan nytta
användes denna kur. Ett stop söt mjölk kokas med
rött lack och ingives djuren spenvarm.
2175

Nyttiga påfund

Läderpersedlars förvarande
Patriotiska Sällskapet
1811, nov-dec
LÄDER-PERSEDLARS FÖRVARANDE.
Smörjan beredes av rotolja, talg och rottjära, som
smörjes varm på lädret och arbetas in väl. Bevarar
för mögel, råttor och mal i långliga tider.
2176

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1811
2177

Hushållning

Om åkerbrukets nöjen
Anonym
1812, jan-febr
OM ÅKERBRUKETS NÖJEN (FORTS. OCH
SLUT FRÅN FÖREGÅENDE HÄFTE)
Jordbruket har en förmån för den som vill utöva
det med vidsträckta och filosofiska avsikter. Från
världens begynnelse har den varit i den låga och
ouppfostrade allmänhetens händer, i ingen annan
avsikt än att ge den torftigaste bärgning. Det har
varit en nödhjälp och inte danats till en sann vetenskap för ädla sinnen. Den som utvidgar någon gren
av mänsklig kunskap, fördubblar en männi skosläktets välgärning; men ingen kunskap övergår i detta avseende jordbrukets. Bondens ständigt
växlande göromål i närhet till naturens växlingar
är hans största nöje.
I de flesta andra yrken som drar sinnet till behag
utesluts fruntimren. Hustrun kan inte delta i sin
mans nöjen. Det är orsaken till att vi ser så många
utan sysselsättning, vars liv framlöper i en jämn
trall av menlös osmaklighet.
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ANWISNING TIL NYARE BÖCKER OCH
SKRIFTER I HUSHÅLLNINGEN, MED
REDOGÖRELSE FÖR DERAS INNEHÅLL
Tankar om några manufakturer. Färg- och medicinalväxters odling i Sverige. Följande växter beskrivs: Mullbärsträdet skulle med rätt odling
kunna växa i Sverige och skötas av barn och orkeslösa gummor. Silkesaveln skulle därigenom
befordras.
Försök att odla saffran har gjorts i Lund, men
med dåligt resultat. Väderleken är den värsta förstöraren.
Safflor kan odlas och föröka sig i Sverige, men
ger svagare färg än den som växer utomlands.
Anis kan odlas, men den som växer vid Medelhavet är sötare.
Fänkål har inte lyckats, då roten fryser om vintern.
Kummin växer vilt i Sverige och borde kunna
odlas på fler ställen än i Skåne.
Om oljeväxters plantering hänvisas till Rönnov,
Oljeväxters Plantering.
Senap rekommenderas till flitigare plantering.
Den kinesiska rabarbern är inte känd och inte
heller den ryska. Rehum palmatum för fattigt folk
är ganska brukbar. Den måste dock växa i 6 år, innan den kan skördas.
Lakrits bör kunna lyckas.
Smacken tål inte klimatet, men den virginska
kan användas som surrogat.
Krappen växer i Sverige. Trots det köps utifrån
för stora summor.
Vejde, vau och ängsskära. Hänvisas till Retzi
Flora. De borde kunna odlas liksom det kanadensiska guldriset, vilket är en ypperlig färgväxt.
2169

Nyttiga påfund

Några hushållsrön som närmare
upplysa vad förut är skrivet i
samma ämne.
Anonym
1811, sept-okt
NÅGRA HUSHÅLLS-RÖN, SOM NÄRMARE
UPPLYSA HWAD FÖRUT ÄR SKRIFWIT I
SAMMA ÄMNE
Tranärter, kråkärter och musärter skall man inte
lägga någon möda på att odla. Svinen svälter heller
ihjäl än smakar dem och hästarna får rev.
Vickern är en födande växt, som dock fått lite
för många lovord.
Klövern är den bästa växten på trädet, men är litet kinkig på jordmån och väderlek.
Strandrör planterad i lerbollar och sänkta i
strandkanten har aldrig givit lön för mödan.
Råg ger inte alltid flera skördar.

30

Potatisen skall inte skäras sönder innan planteringen.
Bästa sättet att torka hö under regniga somrar är
att hänga upp det i träd med avhuggna grenar.
Det är nyttigt att göda med blålera, kan blandas
med sand.
Att göda åkern med rovor kan ske i södra delen
av landet.
Sädesstöpning är onödig och ibland skadlig.
Bill och mullharv är en förträfflig uppfinning,
som med en lätt korrigering kan bli ännu bättre.
2170

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1811
2171

Nyttiga påfund

Något om alunbrandskiffer
Berndes, Bernh. P
1811, nov-dec
NÅGOT OM ALUN-BRAND-SKIFFER.
Alunskiffern är inte bara tjänlig till aluntillverkning utan även till bränsle för grövre hushållsbehov. Så länge skiffern hålls fuktig behåller den sin
stenart, men i luften sönderfaller den till fjälligt
grus. När sådant grus tillfördes en åker befanns det
att jorden förbättrades avsevärt.
I Skyllersta socken i Närke där skiffer brutits,
märktes efter ett antal år åtskilliga gräs- och örtslag, som visade sig ovanligt frodiga på fälten däromkring. En fyrkantig liten plan där tegel blivit
bränt som låg mitt i skiffergärdet var utan växtlighet.
Både bränd och obränd skiffer har den egenskapen att den förbättrar jorden.
2172

Nyttiga påfund

Några hushållsrön
Wallensteen, J P
1811, nov-dec
NÅGRA HUSHÅLLS-RÖN, SOM NÄRMARE
UPPLYSA HWAD FÖRUT ÄR SKRIFWIT I
SAMMA ÄMNE.
Såningsmaskiner är mer för konsten än nyttan. De
man köper utrikes ifrån är för dyra. Jag har använt
en egen uppfinning, som varje slöjdare kan tillverka. Den har dock den olägenheten att sådden blir
för tät vid vändningen. Den kan alltså bara nyttjas
på stora fält där vändning inte sker så ofta. Bäst är
att så med handen och mylla med billharv.
Vinterrågbroddens vältning vid vårtorka eller på
jäsjord gör att den fasta jorden sammantrycks ännu
mera och jäsjorden skjuter upp oavsett vältning.

Underrättelse om trenne förmånliga
åkerbruksredskap. Modellerna finns
i Patr. Sällskapets modellkammare
Patriotiska Sällskapet
1810, mars-april
UNDERRÄTTELSE OM TRENNE
FÖRMONLIGA ÅKERBRUKS-REDSKAP,
HWARPÅ MODELLER BLIFWIT
INLEMNADE TILL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS MODELLKAMMARE
Ett av de mest bekymmersamma tillfällen för en
åkerman är när skorpa lägger sig över vårsådden.
Vanliga harvar och vältar antingen river upp rötterna eller packar till jorden för hårt.
Skorpvälten är lätt och har 12 korta järnpiggar
sittande på en cylinder. Genom sin lätthet skadar
den inte rötterna. Skulle isskorpan vara mycket
hård lägger man sten i en låda.
Det är viktigt att hålla dikesrenarna fria från jord
och även hålla rent i botten på diket. Mycken dikning undvikes då. Denna renskottare underlättar
arbetet.
Beskrivningen, som inte liknar någon annan i
denna Journal beskriven, är förbigången därför att
man misströstar att göra den tydlig. Den som vill
se den och törstar efter kunskap kan se den, där
modellen förvaras.
Denna trädesstocks duglighet och nytta beror
huvudsakligen på billens och mullfösornas ställning och skapnad.
2124

Matberedning

Nytt surrogat för kaffe
Anonym
1810, mars-april
NYTT SURROGAT FÖR KAFFE
Då kaffedrycken i Sverige liksom snart i alla länder, genom vanan blivit en nödvändighetsvara och
föga hopp finnas att kunna utrota denna skadliga
vana, har behovet av ett surrogat infunnit sig.
Den arabiska och västindiska handeln med kaffe
har upphört och bönorna därigenom blivit allt dyrare. Man har gjort flera försök att hitta ett surrogat, men framgången har varit varierande. Färgen
har liknat kaffe men smaken har oftast varit olika.
Ämnena som prövats har varit: åkerbönor, bondbönor, ärter, potatis, jordärtskockor, havrerötter,
cikoria, brödskorpor, ekollon, ris, korn, vete, råg
m.m.
Professor Willdenow har i en bilaga till Berline
Intelligenz-Blatt uppgivit ett ämne, som skall enligt hans försäkran likna kaffe i smaken.
Det är den gula och vita lupinen (Lupinus luteus
och albus). Dessa växter odlas med lätthet i våra

trädgårdar. Man lägger bönor i små hål, som gjorts
med en käpp och täcker med jord. De planteras så
fort frosten är överstånden och vattnas och hålls
fria från ogräs. De blommar hela sommaren och
sätter en skida, som plockas när den är halvvuxen.
Skidorna skäres i bitar som turkiska bönor och torkas. De torkade skivorna brännes och beredes som
kaffebönorna.
Denna dryck kan narra den finaste kännaren.
Man bör inte bränna för mycket åt gången, ty liksom riktigt kaffe slår det av sig om det blir stående.
2125

Matberedning

Om roskål
Hülphers, Mina
1810, mars-april
OM ROSKÅL.
Roskålen är att betrakta som den finaste av grönsaker. Den är enkel att odla. Plantorna drives i bänk.
När de satts ut på landet vattnar man flera gånger.
Roskålen står nu i mars fortfarande lika frisk och
synes vid vårsolen åter börja växa. Man kan också
med fördel ta in dem på hösten och förvara dem i
sandbänk.
Tillredningen är enkel. Förvälld och hackad blir
den utmärkt som soppa. Stuvad som blomkål har
man en billig och förnämlig grönsaksrätt.
Försöken fortsätter med insamling av frön både
från de plantor som förvarats inne och de som hela
vintern stått ute.
2126

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1810
2127

Nyttiga påfund

Tankar om spannmålsmagasins inrättning för fattiga
Anonym
1810, maj-juni
TANKAR OM KYRKO- OCH
FATIG-SPANMÅLS-MAGAZINERS
INRÄTTNING.
Ifrån mitt inträde i ämbetet på landet har jag haft
många tillfällen att se husarmas och nödlidandes
belägenhet under missväxtsår eller då andra olyckor hänt.
Jag har funderat över hur hjälp skulle ges. Tanken föll mig in att inrättandet av en kyrko- och fattigmagasinsinrättning vore nyttig. Kyrkorna har
ofta ett litet kapital och detta bör efter lag göras
frukbart.
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Om kyrkan under goda år köpte upp spannmål
och mot lindrig ränta lånade ut till behövande under svåra år, skulle många bli hjälpta.
Då jag tog upp frågan på en allmän sockenstämma, fick jag biskopens, kyrkoherdens och församlingens tillstånd att köpa för 100 plåtar havre för
kyrkans räkning. Vidare skulle en rymlig magasinsbod med tvenne bottnar byggas av församlingen.
Fonden, som fanns räckte inte till detta. Man beslutade då att varje åbo skulle skänka 3/4 tunna
säd. De förmögnare skulle ge mer. Gåvor till kyrkan och de fattiga, vid barnsängskvinnors förlossning, dödas begravning, sjukas återställande till
hälsan skulle ingå i fonden. Dessa gåvor blev
kungjorda från predikstolen med tacksägelse och
uppmuntran till efterföljd.
Även drängar och pigor deltog med gåvor. Fonden steg på 5 år till 500 tunnor.
När förrådet var avpassat efter folkmängden beslöts att räntan skulle delas i tre delar. Kyrkan skulle ta 2/3 till sin kassa och resten utdelas till de
fattigaste. Kyrkans kassa har växt och ansenliga
reparationer har kunna göras och en ny stor klocka
för 1800 Daler Silvermynt inköpas.
Ännu efter 42 år är dessa magasiner i gott stånd.
De sköts av en skicklig ståndsperson och två bönder.
Att genast göra dessa inrättningar till kyrkors
och fattigas egendom anser jag för bäst. De njuta
då samma förmån och säkerhet efter Sveriges lag,
som kyrkan. Illasinnade personer har svårare att
skada och gåvor och sammanskott ges med största
bredvillighet.
Magasinsboden bör göras stor och läggas mitt i
socknen, nära kyrkan. Dock inte nära annan bebyggelse för undvikande av fara vid eldsvåda. Ingen tillåts gå in där med ljus eller tobakspipa utan
lock.
Byggnaden skall stå på stenpelare med snedställda järnplåtar under och trappan vara rörlig, så
att den kan föras åt sidan, när den inte används.
Detta för att hindra råttor och möss att ställa till
skada. Huset bör bestå av två loft med smala och
avlånga bingar, så att säden ej hopträngs. Golvet
under bodens bingar bör vara av sten eller tegel, så
att tjuvar inte kan borra sig in underifrån. Små
gluggar bör upptagas på yttersidorna för luftväxlingen. En snedställd bräda över hindrar regn att
komma in och på vintern kan en skjutlucka från insidan hindra snön. Vidare är det lämpligt att en
tunn gardin hindrar flygfän att komma in.
Taket kan med fördel täckas med skiffer och
väggarna invändigt bestrykas med en blandning av
kalk, sand, ler och sågspån för att hindra insekter
att lägga ägg där.
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Spannmålen bör vara torr och strid. Den säd
som är lättast att förvara länge är havre. I Värmland, Dalsland och Dalarna är det också den säd
som används mest. Den borde bli vanligare även i
andra landsändar.
För att förvara potatis så att det finns tillräckligt
utsäde på våren föreslås att i sand- och lerbackar
gräva gropar och förse dem med brädväggar och
tak samt en låsbar dörr.
För skyffling och ansning av säden kunna flera
utvägar ges utan att betungande dagsverken tas ut
av jordbrukaren. Man vet, beklagligen, att i varje
socken begås lägersmål. Då de brottliga sällan har
pengar att betala böterna, kan de på detta sätt betala av sin skuld. Många nygifta hjonelag är i den belägenheten, att de inte kan till kyrkan inbetala de
kransbrottspengar eller böter för sina otidiga sängalag. De kan åläggas att skyffla och ansa säden
som gottgörelse. Skulle mot förmodan inte dessa
arbetsinsatser varje år bli tillräckliga, så kan försummade kyrkobesök och husförhör bötfällas på
detta sätt.
Utlåning av magasinsspannmålen utsättes till en
dag i mars, när föret ännu varar och vårarbetet inte
börjat. Låntagarna har då att infinna sig med pant
eller borgen. Intäktsdagen är utsatt till Andersmässotiden då alla låntagare bör infinna sig för att betala räntan.
Försummar föreståndarna att indriva räntan
skall han med egna medel ersätta. Prästerna är
dock undantagna från den regeln, då de ha många
andra viktiga ämbetssysslor att bestrida.
Kyrkor behöva med tiden antingen reparationer
eller nybyggnader. Dessa kostnader kan tas ur kyrkans del av fonden.
Possessionater är ofta nödsakade att biträda sina
torpare med spannmål både till utsäde och föda.
Har de nu insatta medel i magasinet blir inte detta
något problem.
Fattiga lantbrukare kunna ofta med flit ha möjlighet att upptaga ny åker, men har ej säd till detta.
Fullvuxna barn, som skall ta över sina föräldrars
gård, måste lösa ut sina syskon och sätter sig då i
stor skuld. Tjänstehjon, som vill ta eget, har sällan
möjlighet då de saknar säd. Alla kan nu mot låg
ränta låna i sockenmagasinet.
Det är alldeles orätt och mot erfarenheten att
påstå att hemmansbrukare själva kan förvara sin
överblivna säd. Det kan bara den sparsamme och
de är inte många. De flesta säljer sin säd eller bränner brännvin och hemfaller åt dryckenskap.
Om de sätter in sitt överflöd i magasinet lyser
det dem inte i ögonen. Spannmålspriserna kan hållas någorlunda medelmåttiga och jämna.
Olyckor händer beklagligen ofta. Spannmålsförrådet kan läggas i aska, frost, mask och skadein-

9) Ängkampe eller timotejgräs är bäst att låta
mogna och slå en gång och inte två som rekommenderas.
10) Gubbtänder, vial, sigalsärter har trots min
envishet att år efter år odla dem inte motsvarat
mina förväntningar. Av de utsådde fröna har inte
ett enda strå växt. Orsaken känner jag ej, men det
kan bero på små maskar.
2164

Böcker

Anvisning till nyare böcker och
skrifter i hushållningen med redogörelse om innehåll

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AV
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling, visad nit i skoltjänst, kunskap och
skicklighet i linnespånad och vävnad.
2166
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Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1811, juli-aug

Belöningar

Matberedning

Om mjölk och dess tillredningar
Anonym
1811, sept-okt
OM MJÖLK OCH DESS TILREDNINGAR
Mjölken i dess naturliga tillstånd är mycket lämplig för unga och folk med svaga magar. En del kokar mjölken direkt efter mjölkningen, vilket gör att
luften försvinner och därmed uppskjutes surningen. Den kokta mjölken gör dock magen hård och
passar bäst för starka magar.
Grädde och smör. Grädden är mera lättsmält än
smöret, som innehåller ostämne och vatten. En del
kan inte smälta oljeämnen och för dessa är smöret
otjänligt. För dem, som har svårt med syror är
smöret nyttigare än grädden. Smöret bör efter kärningen befrias från mjölken. Annars härsknar det
fort. Det afrikanska växtsmöret tillreds av ett träd
kallat Chea. Kärnan torkas och kokas i vatten för
att utdraga fettet. Det sägs att det håller sig ett år
utan salt.
Ostämnet är det mest födande ämnet i mjölken.
Det erhålles genom artificiell ystning eller genom
att det får surna av sig själv. Den bästa osten är den
som ystas och torkas. Vasslan eller den sura mjölken är en förträfflig dryck. Gammal ost angrips av
insekter och har då förlorat sin födande egenskap.
England, Holland och Schweiz är de länder där
den bästa osten produceras. En del personer avskyr
ost, vilket inte kan förklaras.
Kärnmjölk är färsk sötmjölk med delar av ostämne kvar. Nyttig för magen.
Mjölkvin görs av tatarerna, som jäser stomjölk.
Denna dryck kallas också kumiss. Österländska
folkslag bereder ett slags vin av mjölk, som är
mycket rusgivande.

Patriotiska Sällskapet
1811, juli-aug
ANWISNING TILL NYARE BÖCKER OCH
SKRIFTER I HUSHÅLLNINGEN, MED
REDOGÖRELSE FÖR DERAS INNEHÅLL.
Tankar om några manufakturfärgers och medicinalväxters odling i Sverige. Gradualdisputation,
utgiven i Lund under professor A.J.Retzii inseende, av A. Bruzelius.
Akademiska disputationer kommer så sällan till
allmänhetens kunskap. De finns bara på biblioteken och i arkiven på orten och där glöms de lätt
bort. Dessa avhandlingar är ofta ytliga och ofullständiga och är orsaken till att de fått ringa uppmärksamhet.
Det fanns en tid, då en aktningsvärd hushållsanda härskade i fäderneslandet, som uppmuntrade
många till kostsamma försök i planteringsvägen.
Den livade inte bara en viss ort utan överallt där
tillfälle gavs. Denna nit försvann tyvärr hastigt av
orsaker vi inte skall gå in på.
En sann patriotisk anda tycks brista hos landets
innebyggare. Vi misstänker en allmän och skadande egoism och den fördärvliga lyx att föredraga allt
utländskt. Importen överstiger exporten.
T.ex. är krigshären och även ståndspersoner
klädda i blått. Ju dyrare indigo desto mörkblåare
tyg. Krigsmannens klädfärg gör honom inte till
hjälte, det billigaste vore grått.
Vi använder hellre utländska produkter än gods
som finns i Sverige.
Ett problem är kommunikationerna. Sverige är
mindre än de flesta andra länder försedda med segelleder och frakten sker inte till sjöss. Inga frakt-, 2168
for- eller postvagnar gives. Den ridande posten är Anvisning
för dyr.
2165

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i juni och juli 1811

Böcker

till nyare böcker och
skrifter i hushållningen, med redogörelse för deras innehåll
Anonym
1811, sept-okt
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frias från slagg. De se nu ut som ett hopknycklat
papper.
De valsas igen och läggs i ett bad av surnad kli
och vatten. När de putsats med sand, läggs de i en
panna med smält tenn en kvart. Därefter står en
person redo att med en yllesudd stryka tennet jämt.
De sänks lodrätt i en ny tennlösning och med ett
hårt slag avlägsnas överflödigt tenn.
2160

Redskap

Jordpäron bör helst odlas på sandblandad jord.
Denna växt bidrager till sädesbesparing främst genom att den går att använda till brännvinsbränning.
Att inskränka brännvinsbränningen är nu mer
omöjligt i anseende till folkets inrotade smak därför. Jordpäronen är lämpliga att odlas efter råg och
utarmar inte jorden på samma sätt som andra växter.
Om menigheten vidtog ett sådant jordbruk, som
här är beskrivit, skulle Rikets vinst vara otrolig.

Om fördelen att nyttja breda hjulske2163
Ekonomi
nor och lötar på allehanda slags
Några hushållsrön som närmare
åkdon
upplysa vad förut är skrivit i samma
Anonym
ämne
1811, maj-juni
OM FÖRDELEN ATT NYTTJA BREDA
HJUL-SKENOR OCH LÖTAR PÅ
ALLEHANDA SLAGS ÅKDON.
Man har velat använda breda hjulskenor på åkdon
som transporterade tunga laster för att inte skada
vägarna. Detta har stött på motstånd då man ansett
att åkdonen skulle bli svårstyrda.
Erfarenheten visar dock att så inte är fallet. Man
kan belasta hästarna med 1/4 mer tyngd. Detta bevisar greve Rumford i en avhandling, som han läst
upp i Kejserliga Institutet i Paris.
2161

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1811
2162

Odling

Tankar och erfarenhet om åkerträdning, tjänande till urskillning när
den är nödig eller icke
Anonym
1811, juli-aug
TANKAR OCH ERFARENHET OM
ÅKERTRÄDNING, TJENANDE TILL
URSKILLNING, NÄR DEN ÄR NÖDIG
ELLER ICKE.
Det är en oneklig sanning grundad på erfarenhet att
den åker som skall besås med råg skall ligga i träda
över sommaren och gödas då. Tvärtom är det med
vårsädet. Åkern skall efter förrättad rågskörd plöjas och sladdas till vintern. Den är då färdig för
sådd på våren utan någon gödning.
Odling av ärtor är viktig dels för människoföda
men också som tillskott till boskapen. Ärtmjöl sparar mycket råg, korn och havremjöl i ladugården.
Även om ärter är känsliga för frost skadas inte
ärthalmen.
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Anonym
1811, juli-aug
NÅGRA HUSHÅLLSRÖN, SOM NÄRMARE
UPPLYSA HWAD FÖRUT ÄR SKRIFWIT I
SAMMA ÄMNEN.
Hushållskrifter, hur mycket de befordra odlingar,
lova mer än de hålla. Detta föranlåter mig att uppge rättelser grundade på egen erfarenhet.
1) Gärdesgårdar av kluvet virke har ibland berömts. Men som det mycket motsagts av erfarenhet har det inte kommit till användning. Endast
runt Kungl. Djurgården i Stockholm och några få
andra ställen finns de.
2) Till taktäckning att hålla ned halmen bör kluvet virke användas, då man spar halva skogen och
halva arbetet.
3) Ängsgödning med grovt grus ger förträffligt
gräs. Men då det varje år skjuter upp måste det vältas med järnvält och olägenheten är obotlig.
4) Till ängsgödning med vatten finns ritningar.
Som tur är att så få ställen finns där de kan anläggas. En kall äng tål inte den förkylning som vattnet
ger och fetman och gödseln som skall befukta den
bortföres och upplöses. Däremot ger ängar med diken god skörd, vilket tyder på att vatten inte skall
stå på ängen.
5) Knylhavre växer högt och ger mycket frö.
Kreaturen är inte förtjusta i det och det är känsligt
för frost, varför det inte kan rekommenderas.
6) Vitrot, kvickrot och kvickvete växer gott de
första 2-3 åren men sedan förkväver de sig genom
att rötterna växer samman. Jorden blir helt fördärvad.
7) Hundexing lönar inte att odla. På åkerrenar är
dess plats.
8) Rågax, ängskavle är svår att ta frö av. Man
måste plocka axen under gräsets växt, vilket är orsaken till att detta förträffliga gräs inte odlas.

sekter, översvämningar och torka ställer till
elände. Ingen kan försäkra sig för detta men då inträder nyttan av magasinsinrättningar, som kan
lindra nöden.
Det vore önskvärt att bygga fattighus för de
sämst ställda. Detta skulle kunna ske med hjälp av
räntor till fattigmagasinet.
Fattiga kringstrykande barn skulle kunna ges
hem och kristlig uppfostran om billig ersättning
gavs ur magasinsfonden.
För att sysselsätta fattighjon och kvinnfolk skulle kassan köpa lin, hampa och ull och låta dem
spinna. De skulle då något bidraga till sitt livsuppehälle.
Vidare skulle kassan kunna köpa böcker till
barns undervisning, betala läsemästare, anskaffa
mediciner till sjuka och betala platser på lasarett
för dem som angripits av den vanliga veneriska
sjukan.
Till så många nyttiga ändamål kanske inte fattigkassan räcker men man kunde dela kyrko- och
fattigkassan i två delar åtminstone de år då kyrkan
inte har stora reparationer på gång.
Jag kan inte garantera att magasinskassorna
skulle vara tillräckliga under tider när missväxt
uppträder flera år å rad, men de flesta år borde de
räcka och man skulle slippa låna ur statens kassor.
Överhetens tunga omsorg i nödtider skulle lindras
och härjande farsoter förorsakade av hunger och
otärig spis förekommas. Hela rikets flor och tillväxt befrämjas.
2128

övre lagret och med hjälp av pumpen, som blir en
fortsättning på röret får man upp vattnet rent och
ofördärvat.
2129

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1810
2130

Nyttiga påfund

Medel att förekomma inrökning i
kakelugnar genom insättning av
en s.k. rökdrivare
Widing, Sv.
1810, juli-aug
MEDEL, ATT FÖREKOMMA INRÖKNING I
KAKELUGNAR, GENOM INRÄTTNING AF
EN SÅ KALLAD RÖKDRIFWARE
Jag byggde en rökdrivare av furubräder, att sättas
framför kakelugnsöppningen. Denna drev röken
tillbaka i rökgången och oset från kakelugnen upphörde. Jag prövade vid alla vindar. Vid ostlig vind
blev det en gång storm och elden slog emot rökdri-

Nyttiga påfund

En lätt och enkel metod att finna
vatten i nästan alla belägenheter
Anonym
1810, maj-juni
EN LÄTT OCH ENKEL METHOD ATT
FINNA WATTEN NÄSTAN I ALLA
BELÄGENHETER.
Marken öppnas lodrätt med en jordborr. I öppningen sättes ett rör av trä. Borrningen fortsätter djupare och rören drives ned till dess vatten påträffas.
Det beror på läget om man får en springkälla eller
en brunn. Ligger vattenförrådet högre än markens
yta springer vattnet upp i en källa. Ligger det lägre
kan det inte stiga och man får en brunn.
Brunnar öppnade på detta sättet ger ymnigare
vatten än grävda brunnar. Gräver man en brunn avslutas arbetet så fort vatten visar sig och brunnar
sinar ofta vid torra somrar. Man kan hjälpa upp en
sådan brunn genom att borra i botten och sätta i rör.
Så snart en brunn blivit förorenad skall den tömmas och rensas och sedan borras till ett lägre vattenlager. Röret hindrar nu gemenskap med det
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Rökdrivare i kakelugnar
Nr 2130
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varen, så att den antändes. När jag sedan byggde
samma konstruktion i järn, blev rökdrivaren varm
långt innan kakelugnen blev det. Detta visade sig
var synnerligen bränslebesparande. Rökdrivaren
kan användas till flera kakelugnar. Då en invention
sällan är fullständig från början, önskar jag att någon gör förbättringar. Ritning och beskrivning och
kostnadsförslag.
2131

Arbetsmetod

Sätt att anstryka timmervägg och
brädtak till förvarande mot röta och
dropp
Ruthensparre, J L
1810, juli-aug
SÄTT ATT ANSTRYKA TIMMER-WÄGG
OCH BRÄD-TAK TILL FÖRWARANDE MOT
RÖTA OCH DROPP
Denna metod har givit ett mycket gott resultat.
Rödfärg, kalk, mönja, alun, rågmjöl kokas med
friskt källvatten fullmättat med vitriol. Anstrykningen bör ske varm och helst två gånger. Sedan
den torkat och rödfärgen börjat smeta överstryks
allt med grov Smålandstjära uppblandad med sältran och skraptalg. Tjärgrytan skall stå ute på ett
fält, då den lätt kan slå eld. Man bör ha sand tillhands att släcka med.
2132

Orter

Underrättelse om anska Sällskapet
för inländsk konstflit
Anonym
1810, juli-aug
UNDERÄTTELSE OM DANSKA
SÄLLSKAPET FÖR INLÄNDSK KONSTFLIT
Sällskapet instiftades 1808 och uppropet löd: Inbjudan till alla Danmarks och Norges män att förenade understödja de inländska manufakturer och
skada fienden genom att högtidligen förplikta sig
att hädanefter inte köpa engelska varor. Denna inbjudan mötte stort bifall och konungen av Danmark gav sitt höga välbehag. Många skrev under
den tryckta förbindelsen helt, medan andra ville ha
vissa förbehåll: Jag köper danska varor om de är
lika billiga och goda som de engelska etc. Det
fanns dock kritiker.
Sällskapet har 25 ledamöter i 5 kommittéer, matematisk-mekanisk, fysik-kemi, lagkommitté,
handelskommitté, manufakturkommitté. Dessutom ges ut en tidskrift och premier. Vidare skall
årliga utställningar ordnas.
2133
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Matberedning

Holländarnas sätt att salta sill
Anonym
1810, juli-aug
HOLLÄNDARNES SÄTT ATT SALTA SILL
Första saltningen sker efter rensning och inläggning i täta kärl under 14 dagar.
Omsaltningen hindrar den blodiga laken att ruttna. Nu kokas och skummas den avrunna saltlaken
och blandas med krossade mjölkar, 30 per tunna.
2134

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1810, juli-aug
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För utmärkt idoghet i jordbruket, genom betydlig
uppodling av oländig mark till åker och äng, stenbrytning, fruktträdsplantering och gärdning med
dubbel stengård till ett ansenligt belopp.
För idogt bemödande att med råd och föredöme
arbeta på utrotande av den fördom mot hästslakt
och hästkötts nyttjande till mat, som hos allmogen
på vissa orter är härskande. För lång och trogen
tjänst.
2135

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1810
2136

Ekonomi

Om fördomar hos allmogen och deras skadliga verkan på lantbruket
Anonym
1810, sept-okt
OM FÖRDOMAR HOS ALLMOGEN OCH
DERAS SKADLIGA WERKAN PÅ
LANDTBRUKET
Allmogen tror liksom det gamla Rom på teckentydare, himlafenomen, stjärntydare. Man tror på själavandringen, sibyllor, spåkvinnor sysselsatta med
häxeri och läkekonst. Många arbetstillfällen har
gått tillspillo medan man väntat på den yttersta dagen. Man läser kunskap om kommande ting i djurens inälvor. Man offrar inte längre människor,
men väl saker för kommande välfärd. Jägare respekterar fortfarande skogsrået. Utbördingar, tomtegubbar, sirener och strömkarlar sjunger och
spelar ännu. Näcken stryper ännu folk, så att de
drunknar. Dvärgen härskar i smedjan om natten.
Spöken, busar och troll finns i mörkret. Kloka gub-

utlänningen. Man bör minska utrikeshandeln och
öka inrikeshandeln. Vissa varor är man dock
tvungen att köpa utifrån.
När jordbruket står i sitt flor åtgår en mängd varor till den tilltagande befolkningen och då jordbruket drabbas av nedgång minskar folkets förmåga
att konsumera.
Det är därför omöjligt att inrätta förbud mot tiggeri, då detta är enda möjligheten för de olycksdrabbade. Att bota detta onda fordrar att man
angriper orsaken.
Friheten att livnära sig på vad man lärt bör
sträcka sig till den ringaste undersåten, till själva
tjänstehjonet. Vårt klimat tvingar lantmannen att
under sommaren ha många medhjälpare men under vintertiden kan inte arbete ges åt alla. Lantarbetet måste alltid ske under bar himmel och är
beroende av väderleken.
En hantverkare däremot driver sin hantering inomhus i sin verkstad året om och med lika anställda.
I England har lantmannen ofta bara en dräng och
en piga. Övrig arbetskraft är dagsverkare.
I Sverige säger tjänstehjonsstadgan att en anställd skall underhållas hela året. För att få den bästa arbetskraften bjuder lantmännen över varandra
och tjänstehjonen åtar sig arbeten, som de sedan
bryter, när en annan husbonde bjuder bättre. En
dräng är tvungen att tjäna hela året. Träder han inte
i tjänst i tid är han lösdrivare. Han är då förbjuden
att idka hantverk och kan inte försörja sig och sin
familj.
Hantverkare anställs av församlingen men när
de inte hinner betjäna hela socknen med att sy kläder och göra skor måste bonden hitta andra möjligheter. Ofta anställer han tiggargossar. Dessa skall
han underhålla på hantverksvis med gästabudskost
och brännvin flera gånger om dagen. Härav vänjes
den uppväxande ungdomen vid överflöd och liderlighet.
Bonden är ändock glad att få dessa gäster, som
förtära hans visthus, ty han kan inte gå naken och
barfotad i vinterkylan.
Ägde var och en frihet att få förtjäna födan med
den slöjd han kan och lagen och skråverksamheten
som utestänger arbetare upphörde, skulle många
förtjäna sitt uppehälle. Detta gäller både på landet
och i städerna.
Bonden skulle då ha full arbetsstyrka de tider
han behövde och tjänstehjonen återgår till sin slöjd
under tider, när de inte behövs i jordbruket.
Man finner dock att på torp med fler söner än
vad som behövs i jordbruket några ägna sig åt
hantverk. Sockenhantverkarna ser inte med blida
ögon på detta, men förlikning brukar bli följden
och torparsonen hjälper till att betala hantverka-

rens avgifter. Detta bevisar hur naturen söker rätta
misstagen i denna hushållsförfattning.
Blir legostadgan förbättrad och tvånget borttaget skulle man slippa den trängsel av konster och
slöjder som finns i städerna, då viss verksamhet
skulle kunna flyttas till landsbygden.
En välpassande sko kan en mästare göra på samma tid som en bönås, vars sko klämmer på ena sidan och är f ör vi d på den andr a.
Landsbefolkningen har lika stort behov av välpassande skor som stadsborna. Man bör inte hindra
skickliga mästare att bosätta sig på landet.
2157

Odling

Utdrag ur ett brev om cirkulationsbruk på Fenneslunda sätesgård
Sundler, Joh. Th.
Anonym
1811, maj-juni
UTDRAG AF ETT BREF RÖRANDE
CIRKULATIONS-BRUKET PÅ
FENNESLUNDA SÄTESGÅRD I
WESTERGÖTHLAND.
Beskrivning av skattläggningskarta över Fenneslunda säteri och planer på framtida förbättringar på gården.
2158

Odling

Anmärkningar över rosenkålen
Anonym
1811, maj-juni
ANMÄRKNINGAR ÖFWER ROSEN-KÅLEN
ÅR 1810
Frön erhölls ymnigt. De som såddes och planterades på kall jord blev lika goda dock något senare.
Skattning av de yttersta stora bladen på hösten är
inte att förakta, då kreaturen begärligt äter dem.
Denna beskattning skadar inte plantan.
Kålen far illa av långa lenvädersperioder på vintern. Man bör skotta upp snö runt plantan. Ju större
avstånd mellan plantorna desto bättre växt.
2159
Arbetsmetod

Järnblecks förtenning i England
Anonym
1811, maj-juni
JÄRNBLECKS FÖRTENNING I ENGLAND
Härtill nyttjas ryskt järn. Järnstången klippes i bitar och glödgas i ugn. De drages genom tackjärnsvalsar flera gånger.
Sedan plattas de med hammare till utritad storlek. De doppas i ett bad av vatten, viktriololja eller
saltsyra. Plåtarna böjes fram och tillbaka för att be-
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Linné uppgav den som alldeles otjänlig som foder, men Doctor Pultney skriver i Berättelse till
Linnéiska Sällskapet i London att många torpare i
grannskapet av Ringwood nästan uteslutande föder sin boskap med ålnate.
Korna som på detta sätt fodras är inte magra och
producerar ansenlig mängd mjölk. Denna erfarenhet visar nödvändigheten av försök, innan man
påstår det ena eller det andra.
Denna växt är rätt allmän i Sverige och till
ingenting nyttjad, men den skulle kunna begagnas
till foder för kreatur.
2150

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

år sedan fått njuta sådan frihet skulle vi idag mäta
oss med Holland, England eller Schweiz.
2153

Arbetsmetod

Beskrivning om makrillens fiskning
Anonym
1811, mars-april
BESKRIFNING OM MAKRILLENS
FISKNING
Dörjemakrillen fiskas på våren. Den är romrik,
men inte särdeles fet. Från seglande båtar läggs
ränndörjor ut. Det är linnesnören om 15-20 famnars längd med en blykula i slutet.
Springmakrillen kommer i stim på sommaren
och fiskas med vad.
En tredje sorts makrill är ganemakrill, som lever
på ett flygfä, som kallas gane. Denna makrill tas
med vad eller krok. Om det regnar sjunker ganeflyet under vattnet och man ser inte makrillen.

Patriotiska Sällskapet
1811, jan-febr
HEDERSBELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling till fjärdingsmannen Per Persson i
Kungörelser
Viby, Arboga landsförsamling, för utmärkt flit och 2154
skicklighet att utdöda rovdjur.
Utsatt prisfråga
För lång och trogen tjänst bl.a. till Lars Persson i Patriotiska Sällskapet
Kalmar prästgård, Uppsala län, en skådepenning
1811, mars-april
av silver och en silverknapphålskedja.
UTSATT PRISFRÅGA
2151
Väder En på säkra rön grundad beskrivning om strömmingssaltningen med vad därtill hörer. Endast 2
Anmärkningar angående väderleken svar har inkommit, men ingendera var fullständigt.
för december 1810 och januari 1811 Därför utsattes frågan på nytt med 50 riksdalers
belöning.
2152
Ekonomi
2155
Väder
Tankar om huvudnäringarna i ett

samhälle, deras inbördes hjälp och
förmånligaste inrättning
Anonym
1811, mars-april
TANKAR OM HUFWUDNÄRINGARNE I ETT
SAMHÄLLE, DERAS INBÖRDES HIELP OCH
FÖRMONLIGASTE INRÄTTNING
Enligt Guds och naturens lag skall människan föda
sig i sitt anletes svett. Hon skall förädla de råämnen naturen ger. Huvudnäringarna blir då jordbruk, bergverk, hantverk och handel. Dessa
näringar hör samman och ingen kan existera utan
den andra. Jordbruket bör dock vara det viktigaste.
Köpman är den som flyttar varor från en ort till
en annan. Den egentliga säljaren är den som tillverkat produkten. Redogörs hur vinster och utgifter påverkar ekonomin. Ju enklare ett land inrättar
sin ekonomi desto rikare blir det. Kina, världens rikaste land, har inga tullar eller restriktioner, som
hindrar verksamheter. Om Sverige för fyrahundra
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Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1811
2156

Ekonomi

Tankar om huvudnäringarna i ett
samhälle, deras inbördes hjälp och
förmånligaste inrättning
Anonym
1811, juni-juli
TANKAR OM HUFWUDNÄRINGARNA I
ETT SAMHÄLLE, DERAS INBÖRDES HJELP
OCH FÖRMONLIGASTE INRÄTTNING.
För att gynna lantkulturen bör man skydda slöjderna och för att gynna dessa skydda åkerbruket. För
att vinna denna dubbla förmån, är det viktigaste att
låta handeln erhålla största möjliga frihet.
Alltid respektera andra länders rättigheter utan
kränkning eller förfång. För att göra handeln fri i
sitt eget land är det nödvändigt, att han är lika hos

bar och gummor gör ännu tjänst. Djuren blir sjuka
av trollskott.
Avgudadyrkan florerar, man ser Tor då han far
genom skyn t.ex. Månen spelar stor roll i tideräkningen. En plötslig månförmörkelse gör att krigshärar kastar sig i fiendens händer. Man måste
undvika vissa saker i ny eller nedan, särskilt när
det gäller plantering. Bröd bakat i ny blir drygt, i
nedan odrygt.
Vad lider inte åkerbruket av alla dessa inkrökta
begrepp? Man skall så på vissa bestämda dagar,
vare sig jorden är redo eller väderleken tjänlig. Att
alltid så med den säd åkern är van vid är en annan
helt felaktig fördom. Man fäller tårar vid missväxt,
som man själv är orsak till.
Den 27 juli, sjusovaredagen ställer till mycket
besvär. Regnar det den dagen, skall det regna i 7
veckor och man inrättar skörden därefter. En mera
förlåtlig fördom är, att flera vill hålla fast vid den
gamla stilen när det gäller tideräkningen.
I 50 år var fördomen mot potatis rådande i Sverige. Det tar sekler att ändra på allmogens tänkesätt.
Potatisen infördes av soldaterna, som i det Preussiska kriget sett tysken livnära sig på denna knöl.
Soldaterna fick befallning att ta den med hem och
odla vid torpen. Bonden skrattade, men insåg att
det var något att efterfölja. Patriotiska Sällskapet
har gjort stora insatser för att sprida denna gröda.
2137

Matberedning

Sätt att förvara potatis, uppgivet av
Langford Millington
Anonym
1810, sept-okt
SÄTT ATT FÖRWARA POTÄTER,
UPPGIFWIT AF LANGFORD MILLINGTON
Han skalade och rev potatis och knöt in i ett kläde.
Kakan var som en tunn ost och lades mellan bräder
att torka. Den utpressade saften innehöll stärkelse
eller mjöl, lämpligt till bakelser. Kakan var efter 3
år utan skada och smaklig. Även frusna potatisar
kunde användas på detta sätt.
På det andra sättet förfor han lika, men gjorde en
tunn kaka av potatisraspet. Det är inte nödvändigt
att skala potatisen, men det förbättrar resultatet.
Det visade sig enklare att mala potatisen än att riva
och stöta den. På detta sätt tar potatisen inte upp
någon stor lagringsyta.
2138

Sätt att alstra jäst
Anonym
1810, sept-nov
SÄTT ATT ALSTRA JÄST

Matberedning

Malt kokas och slås att svalna i ett mindre kärl.
Flyttas till ett större efter 30 timmar, då det börjat
jäsa. Slås i ett tredje kar och kan nu användas att
brygga med. Blir bättre om man tillsätter humle.
Brödet som bakas på spadet blir inte beskt.
2139

Matberedning

Medel att förvara jäst en längre tid
Anonym
1810, sept-okt
MEDEL ATT FÖRWARA JÄST, EN LÄNGRE
TID
När brygden är klar knyts den in i en servett och
läggs i ett kärl med aska. Efter ett dygn har askan
dragit ur vätskan och kvar är en deg. Den formas
till små bollar och läggs att torka. Sedan kan de
förvaras i torrt rum och vid användandet upplösas i
vatten eller svagdricka.
2140

Nyttiga påfund

Konst att taga ur flottfläckar ur
böcker och papper
Anonym
1810, sept-okt
KONST ATT TAGA UT FLOTT-FLÄCKAR
UTUR BÖCKER OCH PAPPER
I två påsar innesluter man aska av ben eller hjorthorn, som köpes på apoteket. Man lägger en påse
på var sida om fläcken och trycker till med ett
varmt klumpjärn. Skulle man inte nå med ett
klumpjärn får man värma askan innan man täcker
fläcken med den.
2141

Nyttiga påfund

Recept på ett starkt och alltid färdigt
lim
Anonym
1810, sept-okt
RECEPT PÅ ETT STARKT OCH ALLTID
FÄRDIGT LIM
Lös upp husbloss i brännvin och sila genom fin
lärft. Förvara i tillsluten flaska. Används att limma
trä. Det kan också användas att göra avtryck på
medaljer med. Det blir som glas och kan petas loss
med en kniv. Upplöses limmet i linolja står det
emot väderleken.
2142

Nyttiga påfund

Om nyttan av ljung såsom garvningsämne
Anonym
1810, sept-okt
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OM NYTTAN AF LJUNG SÅSOM
GARFNINGS-ÄMNE
Garvarbarken tilltar i pris. Ett försök i England visar att den vanliga ljungen (Erica vulgaris) duger
lika bra. Ljungen torkas och stöts till ett pulver.
Den kokas i kopparkittel och slås i stora kar. Lädret läggs i när temperaturen är ungefär 30 grader.
Värmen påskyndar garvningen. Lagen tappas av
och ny slås på. Endast sulläder har garvats på detta
sättet.
2143

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1810
2144

Redskap

Anmärkning över drillplöjning
Anonym
1810, nov-dec
ANMÄRKNINGAR ÖFWER
DRILLPLÖJNING.
Drillplöjning eller drillsåning är en operation, som
inte fordrar stor grannlagenhet. Redskapet sår önskad tjocklek, djup och avstånd.
Vete bör sås grunt så att dess rötter inte får för
mycket vatten och för långa rottrådar, som skäres
av mask. En tum är genom erfarenhet och rön lagom djupt. Alla växter med kronrötter nära jordytan bör sås grunt.
På våren kör man med hästårdret eller rensaren
och vältar efter så att jorden blir lös. Kupas sedan
jorden upp mot plantan till en 6-7 tums höjd vinner den i frodighet. Vältning får inte förekomma
när stånden blivit höga. Vid dessa operationer skall
jorden vara torr och brodden späd.
2145

Böcker

Anvisning på nyare böcker och skrifter om hushållning med redogörelse
för deras innehåll
Anonym
1810, nov-dec
ANWISNING PÅ NYARE BÖCKER OCH
SKRIFTER I HUSHÅLLNINGEN MED
REDOGÖRELSE FÖR DERAS INNEHÅLL
PRAKTISCHER VORSLAG BETREFFEND DIE URBARMACHUNG DES
FLUGSANDES IN UNGARN....VON
RUDOLPH WITSCH. 1809.
Boken har tillkommit på Kejsar Franz I befallning
och handlar om sättet att binda flygsand. Stora områden i Ungern har med denna metod blivit planterad och ett lust- och badställe uppfört samt träd-
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och vingårdar planterade. Det gäller att bygga
värn, som stoppar sanden och att plantera växter
som binder den. En tidigare avhandling i ämnet av
professor Wiborg i Köpenhamn har inte varit författaren obekant. Författaren visar möjligheten att
anlägga både åker och äng och dessutom en hel by.
Efterretninger fra Selskapet for indenlandst
Kunstflid, 1810, Köpenhawn.
Pottaskas tillverkning. En promemoria av Blau.
Författaren visar nyttan och oumbärligheten av
denna vara, som hela tiden stiger i pris och försämring. Skogskövling blir följden av den nuvarande
framställningsmetoden. Han föreslår att man planterar hästkastanjer och använder frukten och fröhylsorna till pottaskans tillverkning. Författaren
Hermbstädt påpekar att detta träd är nyttigt även
till annat, bark för garverierna, löven för ölbryggd,
nötterna till djurfoder, barken till medicin, blomstren till föda åt bin.
Harpfabrik i Köpenhamn. Underrättelser av
dess ägare herr Marstrand.
Efter studiebesök i London har han avhjälpt en
brist, som ännu skall vidlåta både engelska och
franska harpor.
Korgflätning anbefalles såsom en binäring passande barn och fattigt folk. Det fordras ett litet förlag för ämnens och verktygs anskaffande. Även
föreslås korgar på vagnar och skrindor istället för
bräder.
Vidare kan även likkistor göras av korg och spara många bräder som annars förstöras.
Om tillverkning av de så kallade Randers Handskar. Dessa må vara en art av klipping, lika dem
som görs i Skåne. Författaren påstår att de bara tillverkas i Jutland och på Fyen. Deras värde är att de
är mjuka och har behaglig lukt. Skinnen bereds
med garvämne av sälg.
Beskrivning av en Alkoholometer eller brännvinsprovare inrättad av Peder Spendrup belönad
av det Kungl. Danska Wettenskaps-Sällskapet
med dess Guldmedalj, och till följe av allernådigaste Resolution, antagen till Bruk wid Tull- och
Accis Werket i de Danska Staterna.
Herrar Spendrup och son har av konungen fått
10 års privilegium på dessa brännvinsprovare. De
tillverkas i silver och glas.
Underrättelse om det Bornholmska Sällskapet
för efterkommande. Det stiftades 1805 efter Thaarups Plan och utbreder upplysning i allmänhet och
ekonomisk odling i synnerhet på landet i Bornholm.
Om en bränslesparande Kakelugn, och en
bränslesparande inrättning av de vanliga Danska
Kakelugnarne, är titlar på förbättringar på de
brukliga järnkakelugnarna men är knappast intressanta för svenskar.

Om Filtning och Hattmakeri, Artikel på tyska av
Hattmakaren Marx i Köpenhamn. De finaste hattarna görs av castor eller bäverhår, andra av harhår
eller kaninhår. Även schubb, räv och katt- hår används. Nu kan man även bereda fårull till hattar.
Till beredningen brukas kvicksilver och skedvatten.
Brev om upptäckten av en ljusockra, vid Ufseröd, nära Tidaholm och om dess Duglighet såsom
Färgmaterial.
Grunderna av Natural-Historien för Ekono mier, Disputationer under Professor S. Liljeblads
Presidium av herrar Planander, Hvasser, Kjellander, Lundegren, Hollander, Erdeman, Lundeen
och Widegren. 1806-1809.
Detta är början till ett arbete att göra en systematisk uppställning av Naturalster, som följt den Linnéianska metoden.
2146

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1810

Ett annat mindre viktigt föremål för undersökningen har varit om man kan göra ett välsmakande
brännvin av potatis. Man har prövat med olika sorter. Jordmånen anses ha stor verkan på resultatet.
Vid potatisbränning anses inte behövas klardrank
till igångsättning. Dranken som används till kreatursfoder är lika bra om man använder potatis som
säd. Godheten av potatisbrännvinet är lika bra som
av sädesbrännvinet. En del föredrar det. Vad verkan på hälsan angår är det inget att frukta.
Stora fördelar skulle nås om man mera allmänt
odlade potatis till brännvinsbränning. Potatisen
har också den förmånen att den förbättrar jorden.
Om utsikterna till deras avkastning skulle ökas,
minskas priset och det skulle bli lönsamt att bränna
av dem.
2148

Odling

Om ärtlyckors intagande på trädesgärdet och nödig försiktighet därvid

Anonym
1811, jan-febr
OM ÄRTLYCKORS INTAGANDE Å
2147
Matberedning TRÄDES-GÄRDET OCH NÖDIG
Berättelse om några försök med
FÖRSIGTIGHET DÄRWID.
De s.k. ärtlyckor som odlas i trädesgärdet försämbrännvinsbränning i Köpenhamn
rar åkern och kan ge anledning till missväxt. Ärter
Anonym
förtjänar att göras mycket anseende, men man får
1811, jan-febr
inte odla stora delar av trädan med dem. De blir
BERÄTTELSE OM NÅGRA FÖRSÖK MED
sällan frodiga på en mager åker och på en fet åker
BRÄNWINS-BRÄNNING, ANSTÄLLTE PÅ
frodas sedan ogräset i flera år och suger ut jorden.
DET KONGL. BRÄNNERIET I KÖPENOdlar man flera år å rad drar ärterna ur åkern just
HAMN, WINTERN 1809 OCH 1810, MED
den föda som är avpassad för ärter och sedan blir
DERAS UTSLAG.
det rena missväxten. Varje växt kräver sin egen
1801 tillsattes en kommission i Danmark för att föda.
undersöka brännvinsbränningen. Det befanns att
Husdjur
den var behäftad med flera brister bl.a. att säd 2149
onyttigtvis bortslösades.
Vattenranunkel begärligt foder för
V.A. Uldall fick på Kungens befallning göra förboskap
sök. I Danmark används stora mängder öl och
Anonym
dricka för att sätta igång jäsningsprocessen. Denna
metod anses billigare än malt och humle, men kun- 1811, jan-febr
de man hitta ett ämne som var ännu billigare, skul- VATTEN-RANUNKEL, BEGÄRLIGT FODER
FÖR BOSKAP
le man spara säd.
På några brännerier har använts det klara av Nästan hela ranunkelsläktet anses skadligt för bodranken som igångsättning till nästa omgång. Man skapen. De ratas av kreaturen åtminstone i färskt
har dock menat att man berövat kreaturen många tillstånd, men torkat ätes de utan skada. Ansenliga
närande delar, då boskapens fordring med detta mängder av dessa örter borde vara ett gott tillskott.
Dessa är Ranunculus auricomus, bulbofus, reämne utgör en väsentlig fördel. Dock finns de närande ämnen i det tjocka i dranken. Vinsten är dock pens, polyanthemos och acris. Dessutom finns vatstörre att använda klardranken till fortsatt bränn- tenranunkeln eller ålnaten (Ranunculus aquatilis)
vinsbränning förutsatt att man kan kyla den till- som växer i dammar och åar.
räckligt snabbt. Detta är ett problem på sommaren,
då den starka värmen kan skapa en skadlig syrlighet. Recept på jäsningsmedlet redovisas i artikeln.
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OM NYTTAN AF LJUNG SÅSOM
GARFNINGS-ÄMNE
Garvarbarken tilltar i pris. Ett försök i England visar att den vanliga ljungen (Erica vulgaris) duger
lika bra. Ljungen torkas och stöts till ett pulver.
Den kokas i kopparkittel och slås i stora kar. Lädret läggs i när temperaturen är ungefär 30 grader.
Värmen påskyndar garvningen. Lagen tappas av
och ny slås på. Endast sulläder har garvats på detta
sättet.
2143

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1810
2144

Redskap

Anmärkning över drillplöjning
Anonym
1810, nov-dec
ANMÄRKNINGAR ÖFWER
DRILLPLÖJNING.
Drillplöjning eller drillsåning är en operation, som
inte fordrar stor grannlagenhet. Redskapet sår önskad tjocklek, djup och avstånd.
Vete bör sås grunt så att dess rötter inte får för
mycket vatten och för långa rottrådar, som skäres
av mask. En tum är genom erfarenhet och rön lagom djupt. Alla växter med kronrötter nära jordytan bör sås grunt.
På våren kör man med hästårdret eller rensaren
och vältar efter så att jorden blir lös. Kupas sedan
jorden upp mot plantan till en 6-7 tums höjd vinner den i frodighet. Vältning får inte förekomma
när stånden blivit höga. Vid dessa operationer skall
jorden vara torr och brodden späd.
2145

Böcker

Anvisning på nyare böcker och skrifter om hushållning med redogörelse
för deras innehåll
Anonym
1810, nov-dec
ANWISNING PÅ NYARE BÖCKER OCH
SKRIFTER I HUSHÅLLNINGEN MED
REDOGÖRELSE FÖR DERAS INNEHÅLL
PRAKTISCHER VORSLAG BETREFFEND DIE URBARMACHUNG DES
FLUGSANDES IN UNGARN....VON
RUDOLPH WITSCH. 1809.
Boken har tillkommit på Kejsar Franz I befallning
och handlar om sättet att binda flygsand. Stora områden i Ungern har med denna metod blivit planterad och ett lust- och badställe uppfört samt träd-
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och vingårdar planterade. Det gäller att bygga
värn, som stoppar sanden och att plantera växter
som binder den. En tidigare avhandling i ämnet av
professor Wiborg i Köpenhamn har inte varit författaren obekant. Författaren visar möjligheten att
anlägga både åker och äng och dessutom en hel by.
Efterretninger fra Selskapet for indenlandst
Kunstflid, 1810, Köpenhawn.
Pottaskas tillverkning. En promemoria av Blau.
Författaren visar nyttan och oumbärligheten av
denna vara, som hela tiden stiger i pris och försämring. Skogskövling blir följden av den nuvarande
framställningsmetoden. Han föreslår att man planterar hästkastanjer och använder frukten och fröhylsorna till pottaskans tillverkning. Författaren
Hermbstädt påpekar att detta träd är nyttigt även
till annat, bark för garverierna, löven för ölbryggd,
nötterna till djurfoder, barken till medicin, blomstren till föda åt bin.
Harpfabrik i Köpenhamn. Underrättelser av
dess ägare herr Marstrand.
Efter studiebesök i London har han avhjälpt en
brist, som ännu skall vidlåta både engelska och
franska harpor.
Korgflätning anbefalles såsom en binäring passande barn och fattigt folk. Det fordras ett litet förlag för ämnens och verktygs anskaffande. Även
föreslås korgar på vagnar och skrindor istället för
bräder.
Vidare kan även likkistor göras av korg och spara många bräder som annars förstöras.
Om tillverkning av de så kallade Randers Handskar. Dessa må vara en art av klipping, lika dem
som görs i Skåne. Författaren påstår att de bara tillverkas i Jutland och på Fyen. Deras värde är att de
är mjuka och har behaglig lukt. Skinnen bereds
med garvämne av sälg.
Beskrivning av en Alkoholometer eller brännvinsprovare inrättad av Peder Spendrup belönad
av det Kungl. Danska Wettenskaps-Sällskapet
med dess Guldmedalj, och till följe av allernådigaste Resolution, antagen till Bruk wid Tull- och
Accis Werket i de Danska Staterna.
Herrar Spendrup och son har av konungen fått
10 års privilegium på dessa brännvinsprovare. De
tillverkas i silver och glas.
Underrättelse om det Bornholmska Sällskapet
för efterkommande. Det stiftades 1805 efter Thaarups Plan och utbreder upplysning i allmänhet och
ekonomisk odling i synnerhet på landet i Bornholm.
Om en bränslesparande Kakelugn, och en
bränslesparande inrättning av de vanliga Danska
Kakelugnarne, är titlar på förbättringar på de
brukliga järnkakelugnarna men är knappast intressanta för svenskar.

Om Filtning och Hattmakeri, Artikel på tyska av
Hattmakaren Marx i Köpenhamn. De finaste hattarna görs av castor eller bäverhår, andra av harhår
eller kaninhår. Även schubb, räv och katt- hår används. Nu kan man även bereda fårull till hattar.
Till beredningen brukas kvicksilver och skedvatten.
Brev om upptäckten av en ljusockra, vid Ufseröd, nära Tidaholm och om dess Duglighet såsom
Färgmaterial.
Grunderna av Natural-Historien för Ekono mier, Disputationer under Professor S. Liljeblads
Presidium av herrar Planander, Hvasser, Kjellander, Lundegren, Hollander, Erdeman, Lundeen
och Widegren. 1806-1809.
Detta är början till ett arbete att göra en systematisk uppställning av Naturalster, som följt den Linnéianska metoden.
2146

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1810

Ett annat mindre viktigt föremål för undersökningen har varit om man kan göra ett välsmakande
brännvin av potatis. Man har prövat med olika sorter. Jordmånen anses ha stor verkan på resultatet.
Vid potatisbränning anses inte behövas klardrank
till igångsättning. Dranken som används till kreatursfoder är lika bra om man använder potatis som
säd. Godheten av potatisbrännvinet är lika bra som
av sädesbrännvinet. En del föredrar det. Vad verkan på hälsan angår är det inget att frukta.
Stora fördelar skulle nås om man mera allmänt
odlade potatis till brännvinsbränning. Potatisen
har också den förmånen att den förbättrar jorden.
Om utsikterna till deras avkastning skulle ökas,
minskas priset och det skulle bli lönsamt att bränna
av dem.
2148

Odling

Om ärtlyckors intagande på trädesgärdet och nödig försiktighet därvid

Anonym
1811, jan-febr
OM ÄRTLYCKORS INTAGANDE Å
2147
Matberedning TRÄDES-GÄRDET OCH NÖDIG
Berättelse om några försök med
FÖRSIGTIGHET DÄRWID.
De s.k. ärtlyckor som odlas i trädesgärdet försämbrännvinsbränning i Köpenhamn
rar åkern och kan ge anledning till missväxt. Ärter
Anonym
förtjänar att göras mycket anseende, men man får
1811, jan-febr
inte odla stora delar av trädan med dem. De blir
BERÄTTELSE OM NÅGRA FÖRSÖK MED
sällan frodiga på en mager åker och på en fet åker
BRÄNWINS-BRÄNNING, ANSTÄLLTE PÅ
frodas sedan ogräset i flera år och suger ut jorden.
DET KONGL. BRÄNNERIET I KÖPENOdlar man flera år å rad drar ärterna ur åkern just
HAMN, WINTERN 1809 OCH 1810, MED
den föda som är avpassad för ärter och sedan blir
DERAS UTSLAG.
det rena missväxten. Varje växt kräver sin egen
1801 tillsattes en kommission i Danmark för att föda.
undersöka brännvinsbränningen. Det befanns att
Husdjur
den var behäftad med flera brister bl.a. att säd 2149
onyttigtvis bortslösades.
Vattenranunkel begärligt foder för
V.A. Uldall fick på Kungens befallning göra förboskap
sök. I Danmark används stora mängder öl och
Anonym
dricka för att sätta igång jäsningsprocessen. Denna
metod anses billigare än malt och humle, men kun- 1811, jan-febr
de man hitta ett ämne som var ännu billigare, skul- VATTEN-RANUNKEL, BEGÄRLIGT FODER
FÖR BOSKAP
le man spara säd.
På några brännerier har använts det klara av Nästan hela ranunkelsläktet anses skadligt för bodranken som igångsättning till nästa omgång. Man skapen. De ratas av kreaturen åtminstone i färskt
har dock menat att man berövat kreaturen många tillstånd, men torkat ätes de utan skada. Ansenliga
närande delar, då boskapens fordring med detta mängder av dessa örter borde vara ett gott tillskott.
Dessa är Ranunculus auricomus, bulbofus, reämne utgör en väsentlig fördel. Dock finns de närande ämnen i det tjocka i dranken. Vinsten är dock pens, polyanthemos och acris. Dessutom finns vatstörre att använda klardranken till fortsatt bränn- tenranunkeln eller ålnaten (Ranunculus aquatilis)
vinsbränning förutsatt att man kan kyla den till- som växer i dammar och åar.
räckligt snabbt. Detta är ett problem på sommaren,
då den starka värmen kan skapa en skadlig syrlighet. Recept på jäsningsmedlet redovisas i artikeln.
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Linné uppgav den som alldeles otjänlig som foder, men Doctor Pultney skriver i Berättelse till
Linnéiska Sällskapet i London att många torpare i
grannskapet av Ringwood nästan uteslutande föder sin boskap med ålnate.
Korna som på detta sätt fodras är inte magra och
producerar ansenlig mängd mjölk. Denna erfarenhet visar nödvändigheten av försök, innan man
påstår det ena eller det andra.
Denna växt är rätt allmän i Sverige och till
ingenting nyttjad, men den skulle kunna begagnas
till foder för kreatur.
2150

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar

år sedan fått njuta sådan frihet skulle vi idag mäta
oss med Holland, England eller Schweiz.
2153

Arbetsmetod

Beskrivning om makrillens fiskning
Anonym
1811, mars-april
BESKRIFNING OM MAKRILLENS
FISKNING
Dörjemakrillen fiskas på våren. Den är romrik,
men inte särdeles fet. Från seglande båtar läggs
ränndörjor ut. Det är linnesnören om 15-20 famnars längd med en blykula i slutet.
Springmakrillen kommer i stim på sommaren
och fiskas med vad.
En tredje sorts makrill är ganemakrill, som lever
på ett flygfä, som kallas gane. Denna makrill tas
med vad eller krok. Om det regnar sjunker ganeflyet under vattnet och man ser inte makrillen.

Patriotiska Sällskapet
1811, jan-febr
HEDERSBELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling till fjärdingsmannen Per Persson i
Kungörelser
Viby, Arboga landsförsamling, för utmärkt flit och 2154
skicklighet att utdöda rovdjur.
Utsatt prisfråga
För lång och trogen tjänst bl.a. till Lars Persson i Patriotiska Sällskapet
Kalmar prästgård, Uppsala län, en skådepenning
1811, mars-april
av silver och en silverknapphålskedja.
UTSATT PRISFRÅGA
2151
Väder En på säkra rön grundad beskrivning om strömmingssaltningen med vad därtill hörer. Endast 2
Anmärkningar angående väderleken svar har inkommit, men ingendera var fullständigt.
för december 1810 och januari 1811 Därför utsattes frågan på nytt med 50 riksdalers
belöning.
2152
Ekonomi
2155
Väder
Tankar om huvudnäringarna i ett

samhälle, deras inbördes hjälp och
förmånligaste inrättning
Anonym
1811, mars-april
TANKAR OM HUFWUDNÄRINGARNE I ETT
SAMHÄLLE, DERAS INBÖRDES HIELP OCH
FÖRMONLIGASTE INRÄTTNING
Enligt Guds och naturens lag skall människan föda
sig i sitt anletes svett. Hon skall förädla de råämnen naturen ger. Huvudnäringarna blir då jordbruk, bergverk, hantverk och handel. Dessa
näringar hör samman och ingen kan existera utan
den andra. Jordbruket bör dock vara det viktigaste.
Köpman är den som flyttar varor från en ort till
en annan. Den egentliga säljaren är den som tillverkat produkten. Redogörs hur vinster och utgifter påverkar ekonomin. Ju enklare ett land inrättar
sin ekonomi desto rikare blir det. Kina, världens rikaste land, har inga tullar eller restriktioner, som
hindrar verksamheter. Om Sverige för fyrahundra
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Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1811
2156

Ekonomi

Tankar om huvudnäringarna i ett
samhälle, deras inbördes hjälp och
förmånligaste inrättning
Anonym
1811, juni-juli
TANKAR OM HUFWUDNÄRINGARNA I
ETT SAMHÄLLE, DERAS INBÖRDES HJELP
OCH FÖRMONLIGASTE INRÄTTNING.
För att gynna lantkulturen bör man skydda slöjderna och för att gynna dessa skydda åkerbruket. För
att vinna denna dubbla förmån, är det viktigaste att
låta handeln erhålla största möjliga frihet.
Alltid respektera andra länders rättigheter utan
kränkning eller förfång. För att göra handeln fri i
sitt eget land är det nödvändigt, att han är lika hos

bar och gummor gör ännu tjänst. Djuren blir sjuka
av trollskott.
Avgudadyrkan florerar, man ser Tor då han far
genom skyn t.ex. Månen spelar stor roll i tideräkningen. En plötslig månförmörkelse gör att krigshärar kastar sig i fiendens händer. Man måste
undvika vissa saker i ny eller nedan, särskilt när
det gäller plantering. Bröd bakat i ny blir drygt, i
nedan odrygt.
Vad lider inte åkerbruket av alla dessa inkrökta
begrepp? Man skall så på vissa bestämda dagar,
vare sig jorden är redo eller väderleken tjänlig. Att
alltid så med den säd åkern är van vid är en annan
helt felaktig fördom. Man fäller tårar vid missväxt,
som man själv är orsak till.
Den 27 juli, sjusovaredagen ställer till mycket
besvär. Regnar det den dagen, skall det regna i 7
veckor och man inrättar skörden därefter. En mera
förlåtlig fördom är, att flera vill hålla fast vid den
gamla stilen när det gäller tideräkningen.
I 50 år var fördomen mot potatis rådande i Sverige. Det tar sekler att ändra på allmogens tänkesätt.
Potatisen infördes av soldaterna, som i det Preussiska kriget sett tysken livnära sig på denna knöl.
Soldaterna fick befallning att ta den med hem och
odla vid torpen. Bonden skrattade, men insåg att
det var något att efterfölja. Patriotiska Sällskapet
har gjort stora insatser för att sprida denna gröda.
2137

Matberedning

Sätt att förvara potatis, uppgivet av
Langford Millington
Anonym
1810, sept-okt
SÄTT ATT FÖRWARA POTÄTER,
UPPGIFWIT AF LANGFORD MILLINGTON
Han skalade och rev potatis och knöt in i ett kläde.
Kakan var som en tunn ost och lades mellan bräder
att torka. Den utpressade saften innehöll stärkelse
eller mjöl, lämpligt till bakelser. Kakan var efter 3
år utan skada och smaklig. Även frusna potatisar
kunde användas på detta sätt.
På det andra sättet förfor han lika, men gjorde en
tunn kaka av potatisraspet. Det är inte nödvändigt
att skala potatisen, men det förbättrar resultatet.
Det visade sig enklare att mala potatisen än att riva
och stöta den. På detta sätt tar potatisen inte upp
någon stor lagringsyta.
2138

Sätt att alstra jäst
Anonym
1810, sept-nov
SÄTT ATT ALSTRA JÄST

Matberedning

Malt kokas och slås att svalna i ett mindre kärl.
Flyttas till ett större efter 30 timmar, då det börjat
jäsa. Slås i ett tredje kar och kan nu användas att
brygga med. Blir bättre om man tillsätter humle.
Brödet som bakas på spadet blir inte beskt.
2139

Matberedning

Medel att förvara jäst en längre tid
Anonym
1810, sept-okt
MEDEL ATT FÖRWARA JÄST, EN LÄNGRE
TID
När brygden är klar knyts den in i en servett och
läggs i ett kärl med aska. Efter ett dygn har askan
dragit ur vätskan och kvar är en deg. Den formas
till små bollar och läggs att torka. Sedan kan de
förvaras i torrt rum och vid användandet upplösas i
vatten eller svagdricka.
2140

Nyttiga påfund

Konst att taga ur flottfläckar ur
böcker och papper
Anonym
1810, sept-okt
KONST ATT TAGA UT FLOTT-FLÄCKAR
UTUR BÖCKER OCH PAPPER
I två påsar innesluter man aska av ben eller hjorthorn, som köpes på apoteket. Man lägger en påse
på var sida om fläcken och trycker till med ett
varmt klumpjärn. Skulle man inte nå med ett
klumpjärn får man värma askan innan man täcker
fläcken med den.
2141

Nyttiga påfund

Recept på ett starkt och alltid färdigt
lim
Anonym
1810, sept-okt
RECEPT PÅ ETT STARKT OCH ALLTID
FÄRDIGT LIM
Lös upp husbloss i brännvin och sila genom fin
lärft. Förvara i tillsluten flaska. Används att limma
trä. Det kan också användas att göra avtryck på
medaljer med. Det blir som glas och kan petas loss
med en kniv. Upplöses limmet i linolja står det
emot väderleken.
2142

Nyttiga påfund

Om nyttan av ljung såsom garvningsämne
Anonym
1810, sept-okt
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varen, så att den antändes. När jag sedan byggde
samma konstruktion i järn, blev rökdrivaren varm
långt innan kakelugnen blev det. Detta visade sig
var synnerligen bränslebesparande. Rökdrivaren
kan användas till flera kakelugnar. Då en invention
sällan är fullständig från början, önskar jag att någon gör förbättringar. Ritning och beskrivning och
kostnadsförslag.
2131

Arbetsmetod

Sätt att anstryka timmervägg och
brädtak till förvarande mot röta och
dropp
Ruthensparre, J L
1810, juli-aug
SÄTT ATT ANSTRYKA TIMMER-WÄGG
OCH BRÄD-TAK TILL FÖRWARANDE MOT
RÖTA OCH DROPP
Denna metod har givit ett mycket gott resultat.
Rödfärg, kalk, mönja, alun, rågmjöl kokas med
friskt källvatten fullmättat med vitriol. Anstrykningen bör ske varm och helst två gånger. Sedan
den torkat och rödfärgen börjat smeta överstryks
allt med grov Smålandstjära uppblandad med sältran och skraptalg. Tjärgrytan skall stå ute på ett
fält, då den lätt kan slå eld. Man bör ha sand tillhands att släcka med.
2132

Orter

Underrättelse om anska Sällskapet
för inländsk konstflit
Anonym
1810, juli-aug
UNDERÄTTELSE OM DANSKA
SÄLLSKAPET FÖR INLÄNDSK KONSTFLIT
Sällskapet instiftades 1808 och uppropet löd: Inbjudan till alla Danmarks och Norges män att förenade understödja de inländska manufakturer och
skada fienden genom att högtidligen förplikta sig
att hädanefter inte köpa engelska varor. Denna inbjudan mötte stort bifall och konungen av Danmark gav sitt höga välbehag. Många skrev under
den tryckta förbindelsen helt, medan andra ville ha
vissa förbehåll: Jag köper danska varor om de är
lika billiga och goda som de engelska etc. Det
fanns dock kritiker.
Sällskapet har 25 ledamöter i 5 kommittéer, matematisk-mekanisk, fysik-kemi, lagkommitté,
handelskommitté, manufakturkommitté. Dessutom ges ut en tidskrift och premier. Vidare skall
årliga utställningar ordnas.
2133
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Matberedning

Holländarnas sätt att salta sill
Anonym
1810, juli-aug
HOLLÄNDARNES SÄTT ATT SALTA SILL
Första saltningen sker efter rensning och inläggning i täta kärl under 14 dagar.
Omsaltningen hindrar den blodiga laken att ruttna. Nu kokas och skummas den avrunna saltlaken
och blandas med krossade mjölkar, 30 per tunna.
2134

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1810, juli-aug
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För utmärkt idoghet i jordbruket, genom betydlig
uppodling av oländig mark till åker och äng, stenbrytning, fruktträdsplantering och gärdning med
dubbel stengård till ett ansenligt belopp.
För idogt bemödande att med råd och föredöme
arbeta på utrotande av den fördom mot hästslakt
och hästkötts nyttjande till mat, som hos allmogen
på vissa orter är härskande. För lång och trogen
tjänst.
2135

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1810
2136

Ekonomi

Om fördomar hos allmogen och deras skadliga verkan på lantbruket
Anonym
1810, sept-okt
OM FÖRDOMAR HOS ALLMOGEN OCH
DERAS SKADLIGA WERKAN PÅ
LANDTBRUKET
Allmogen tror liksom det gamla Rom på teckentydare, himlafenomen, stjärntydare. Man tror på själavandringen, sibyllor, spåkvinnor sysselsatta med
häxeri och läkekonst. Många arbetstillfällen har
gått tillspillo medan man väntat på den yttersta dagen. Man läser kunskap om kommande ting i djurens inälvor. Man offrar inte längre människor,
men väl saker för kommande välfärd. Jägare respekterar fortfarande skogsrået. Utbördingar, tomtegubbar, sirener och strömkarlar sjunger och
spelar ännu. Näcken stryper ännu folk, så att de
drunknar. Dvärgen härskar i smedjan om natten.
Spöken, busar och troll finns i mörkret. Kloka gub-

utlänningen. Man bör minska utrikeshandeln och
öka inrikeshandeln. Vissa varor är man dock
tvungen att köpa utifrån.
När jordbruket står i sitt flor åtgår en mängd varor till den tilltagande befolkningen och då jordbruket drabbas av nedgång minskar folkets förmåga
att konsumera.
Det är därför omöjligt att inrätta förbud mot tiggeri, då detta är enda möjligheten för de olycksdrabbade. Att bota detta onda fordrar att man
angriper orsaken.
Friheten att livnära sig på vad man lärt bör
sträcka sig till den ringaste undersåten, till själva
tjänstehjonet. Vårt klimat tvingar lantmannen att
under sommaren ha många medhjälpare men under vintertiden kan inte arbete ges åt alla. Lantarbetet måste alltid ske under bar himmel och är
beroende av väderleken.
En hantverkare däremot driver sin hantering inomhus i sin verkstad året om och med lika anställda.
I England har lantmannen ofta bara en dräng och
en piga. Övrig arbetskraft är dagsverkare.
I Sverige säger tjänstehjonsstadgan att en anställd skall underhållas hela året. För att få den bästa arbetskraften bjuder lantmännen över varandra
och tjänstehjonen åtar sig arbeten, som de sedan
bryter, när en annan husbonde bjuder bättre. En
dräng är tvungen att tjäna hela året. Träder han inte
i tjänst i tid är han lösdrivare. Han är då förbjuden
att idka hantverk och kan inte försörja sig och sin
familj.
Hantverkare anställs av församlingen men när
de inte hinner betjäna hela socknen med att sy kläder och göra skor måste bonden hitta andra möjligheter. Ofta anställer han tiggargossar. Dessa skall
han underhålla på hantverksvis med gästabudskost
och brännvin flera gånger om dagen. Härav vänjes
den uppväxande ungdomen vid överflöd och liderlighet.
Bonden är ändock glad att få dessa gäster, som
förtära hans visthus, ty han kan inte gå naken och
barfotad i vinterkylan.
Ägde var och en frihet att få förtjäna födan med
den slöjd han kan och lagen och skråverksamheten
som utestänger arbetare upphörde, skulle många
förtjäna sitt uppehälle. Detta gäller både på landet
och i städerna.
Bonden skulle då ha full arbetsstyrka de tider
han behövde och tjänstehjonen återgår till sin slöjd
under tider, när de inte behövs i jordbruket.
Man finner dock att på torp med fler söner än
vad som behövs i jordbruket några ägna sig åt
hantverk. Sockenhantverkarna ser inte med blida
ögon på detta, men förlikning brukar bli följden
och torparsonen hjälper till att betala hantverka-

rens avgifter. Detta bevisar hur naturen söker rätta
misstagen i denna hushållsförfattning.
Blir legostadgan förbättrad och tvånget borttaget skulle man slippa den trängsel av konster och
slöjder som finns i städerna, då viss verksamhet
skulle kunna flyttas till landsbygden.
En välpassande sko kan en mästare göra på samma tid som en bönås, vars sko klämmer på ena sidan och är f ör vi d på den andr a.
Landsbefolkningen har lika stort behov av välpassande skor som stadsborna. Man bör inte hindra
skickliga mästare att bosätta sig på landet.
2157

Odling

Utdrag ur ett brev om cirkulationsbruk på Fenneslunda sätesgård
Sundler, Joh. Th.
Anonym
1811, maj-juni
UTDRAG AF ETT BREF RÖRANDE
CIRKULATIONS-BRUKET PÅ
FENNESLUNDA SÄTESGÅRD I
WESTERGÖTHLAND.
Beskrivning av skattläggningskarta över Fenneslunda säteri och planer på framtida förbättringar på gården.
2158

Odling

Anmärkningar över rosenkålen
Anonym
1811, maj-juni
ANMÄRKNINGAR ÖFWER ROSEN-KÅLEN
ÅR 1810
Frön erhölls ymnigt. De som såddes och planterades på kall jord blev lika goda dock något senare.
Skattning av de yttersta stora bladen på hösten är
inte att förakta, då kreaturen begärligt äter dem.
Denna beskattning skadar inte plantan.
Kålen far illa av långa lenvädersperioder på vintern. Man bör skotta upp snö runt plantan. Ju större
avstånd mellan plantorna desto bättre växt.
2159
Arbetsmetod

Järnblecks förtenning i England
Anonym
1811, maj-juni
JÄRNBLECKS FÖRTENNING I ENGLAND
Härtill nyttjas ryskt järn. Järnstången klippes i bitar och glödgas i ugn. De drages genom tackjärnsvalsar flera gånger.
Sedan plattas de med hammare till utritad storlek. De doppas i ett bad av vatten, viktriololja eller
saltsyra. Plåtarna böjes fram och tillbaka för att be-
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frias från slagg. De se nu ut som ett hopknycklat
papper.
De valsas igen och läggs i ett bad av surnad kli
och vatten. När de putsats med sand, läggs de i en
panna med smält tenn en kvart. Därefter står en
person redo att med en yllesudd stryka tennet jämt.
De sänks lodrätt i en ny tennlösning och med ett
hårt slag avlägsnas överflödigt tenn.
2160

Redskap

Jordpäron bör helst odlas på sandblandad jord.
Denna växt bidrager till sädesbesparing främst genom att den går att använda till brännvinsbränning.
Att inskränka brännvinsbränningen är nu mer
omöjligt i anseende till folkets inrotade smak därför. Jordpäronen är lämpliga att odlas efter råg och
utarmar inte jorden på samma sätt som andra växter.
Om menigheten vidtog ett sådant jordbruk, som
här är beskrivit, skulle Rikets vinst vara otrolig.

Om fördelen att nyttja breda hjulske2163
Ekonomi
nor och lötar på allehanda slags
Några hushållsrön som närmare
åkdon
upplysa vad förut är skrivit i samma
Anonym
ämne
1811, maj-juni
OM FÖRDELEN ATT NYTTJA BREDA
HJUL-SKENOR OCH LÖTAR PÅ
ALLEHANDA SLAGS ÅKDON.
Man har velat använda breda hjulskenor på åkdon
som transporterade tunga laster för att inte skada
vägarna. Detta har stött på motstånd då man ansett
att åkdonen skulle bli svårstyrda.
Erfarenheten visar dock att så inte är fallet. Man
kan belasta hästarna med 1/4 mer tyngd. Detta bevisar greve Rumford i en avhandling, som han läst
upp i Kejserliga Institutet i Paris.
2161

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1811
2162

Odling

Tankar och erfarenhet om åkerträdning, tjänande till urskillning när
den är nödig eller icke
Anonym
1811, juli-aug
TANKAR OCH ERFARENHET OM
ÅKERTRÄDNING, TJENANDE TILL
URSKILLNING, NÄR DEN ÄR NÖDIG
ELLER ICKE.
Det är en oneklig sanning grundad på erfarenhet att
den åker som skall besås med råg skall ligga i träda
över sommaren och gödas då. Tvärtom är det med
vårsädet. Åkern skall efter förrättad rågskörd plöjas och sladdas till vintern. Den är då färdig för
sådd på våren utan någon gödning.
Odling av ärtor är viktig dels för människoföda
men också som tillskott till boskapen. Ärtmjöl sparar mycket råg, korn och havremjöl i ladugården.
Även om ärter är känsliga för frost skadas inte
ärthalmen.
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Anonym
1811, juli-aug
NÅGRA HUSHÅLLSRÖN, SOM NÄRMARE
UPPLYSA HWAD FÖRUT ÄR SKRIFWIT I
SAMMA ÄMNEN.
Hushållskrifter, hur mycket de befordra odlingar,
lova mer än de hålla. Detta föranlåter mig att uppge rättelser grundade på egen erfarenhet.
1) Gärdesgårdar av kluvet virke har ibland berömts. Men som det mycket motsagts av erfarenhet har det inte kommit till användning. Endast
runt Kungl. Djurgården i Stockholm och några få
andra ställen finns de.
2) Till taktäckning att hålla ned halmen bör kluvet virke användas, då man spar halva skogen och
halva arbetet.
3) Ängsgödning med grovt grus ger förträffligt
gräs. Men då det varje år skjuter upp måste det vältas med järnvält och olägenheten är obotlig.
4) Till ängsgödning med vatten finns ritningar.
Som tur är att så få ställen finns där de kan anläggas. En kall äng tål inte den förkylning som vattnet
ger och fetman och gödseln som skall befukta den
bortföres och upplöses. Däremot ger ängar med diken god skörd, vilket tyder på att vatten inte skall
stå på ängen.
5) Knylhavre växer högt och ger mycket frö.
Kreaturen är inte förtjusta i det och det är känsligt
för frost, varför det inte kan rekommenderas.
6) Vitrot, kvickrot och kvickvete växer gott de
första 2-3 åren men sedan förkväver de sig genom
att rötterna växer samman. Jorden blir helt fördärvad.
7) Hundexing lönar inte att odla. På åkerrenar är
dess plats.
8) Rågax, ängskavle är svår att ta frö av. Man
måste plocka axen under gräsets växt, vilket är orsaken till att detta förträffliga gräs inte odlas.

sekter, översvämningar och torka ställer till
elände. Ingen kan försäkra sig för detta men då inträder nyttan av magasinsinrättningar, som kan
lindra nöden.
Det vore önskvärt att bygga fattighus för de
sämst ställda. Detta skulle kunna ske med hjälp av
räntor till fattigmagasinet.
Fattiga kringstrykande barn skulle kunna ges
hem och kristlig uppfostran om billig ersättning
gavs ur magasinsfonden.
För att sysselsätta fattighjon och kvinnfolk skulle kassan köpa lin, hampa och ull och låta dem
spinna. De skulle då något bidraga till sitt livsuppehälle.
Vidare skulle kassan kunna köpa böcker till
barns undervisning, betala läsemästare, anskaffa
mediciner till sjuka och betala platser på lasarett
för dem som angripits av den vanliga veneriska
sjukan.
Till så många nyttiga ändamål kanske inte fattigkassan räcker men man kunde dela kyrko- och
fattigkassan i två delar åtminstone de år då kyrkan
inte har stora reparationer på gång.
Jag kan inte garantera att magasinskassorna
skulle vara tillräckliga under tider när missväxt
uppträder flera år å rad, men de flesta år borde de
räcka och man skulle slippa låna ur statens kassor.
Överhetens tunga omsorg i nödtider skulle lindras
och härjande farsoter förorsakade av hunger och
otärig spis förekommas. Hela rikets flor och tillväxt befrämjas.
2128

övre lagret och med hjälp av pumpen, som blir en
fortsättning på röret får man upp vattnet rent och
ofördärvat.
2129

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1810
2130

Nyttiga påfund

Medel att förekomma inrökning i
kakelugnar genom insättning av
en s.k. rökdrivare
Widing, Sv.
1810, juli-aug
MEDEL, ATT FÖREKOMMA INRÖKNING I
KAKELUGNAR, GENOM INRÄTTNING AF
EN SÅ KALLAD RÖKDRIFWARE
Jag byggde en rökdrivare av furubräder, att sättas
framför kakelugnsöppningen. Denna drev röken
tillbaka i rökgången och oset från kakelugnen upphörde. Jag prövade vid alla vindar. Vid ostlig vind
blev det en gång storm och elden slog emot rökdri-

Nyttiga påfund

En lätt och enkel metod att finna
vatten i nästan alla belägenheter
Anonym
1810, maj-juni
EN LÄTT OCH ENKEL METHOD ATT
FINNA WATTEN NÄSTAN I ALLA
BELÄGENHETER.
Marken öppnas lodrätt med en jordborr. I öppningen sättes ett rör av trä. Borrningen fortsätter djupare och rören drives ned till dess vatten påträffas.
Det beror på läget om man får en springkälla eller
en brunn. Ligger vattenförrådet högre än markens
yta springer vattnet upp i en källa. Ligger det lägre
kan det inte stiga och man får en brunn.
Brunnar öppnade på detta sättet ger ymnigare
vatten än grävda brunnar. Gräver man en brunn avslutas arbetet så fort vatten visar sig och brunnar
sinar ofta vid torra somrar. Man kan hjälpa upp en
sådan brunn genom att borra i botten och sätta i rör.
Så snart en brunn blivit förorenad skall den tömmas och rensas och sedan borras till ett lägre vattenlager. Röret hindrar nu gemenskap med det

Rökdrivare i kakelugnar
Nr 2130
21

Om kyrkan under goda år köpte upp spannmål
och mot lindrig ränta lånade ut till behövande under svåra år, skulle många bli hjälpta.
Då jag tog upp frågan på en allmän sockenstämma, fick jag biskopens, kyrkoherdens och församlingens tillstånd att köpa för 100 plåtar havre för
kyrkans räkning. Vidare skulle en rymlig magasinsbod med tvenne bottnar byggas av församlingen.
Fonden, som fanns räckte inte till detta. Man beslutade då att varje åbo skulle skänka 3/4 tunna
säd. De förmögnare skulle ge mer. Gåvor till kyrkan och de fattiga, vid barnsängskvinnors förlossning, dödas begravning, sjukas återställande till
hälsan skulle ingå i fonden. Dessa gåvor blev
kungjorda från predikstolen med tacksägelse och
uppmuntran till efterföljd.
Även drängar och pigor deltog med gåvor. Fonden steg på 5 år till 500 tunnor.
När förrådet var avpassat efter folkmängden beslöts att räntan skulle delas i tre delar. Kyrkan skulle ta 2/3 till sin kassa och resten utdelas till de
fattigaste. Kyrkans kassa har växt och ansenliga
reparationer har kunna göras och en ny stor klocka
för 1800 Daler Silvermynt inköpas.
Ännu efter 42 år är dessa magasiner i gott stånd.
De sköts av en skicklig ståndsperson och två bönder.
Att genast göra dessa inrättningar till kyrkors
och fattigas egendom anser jag för bäst. De njuta
då samma förmån och säkerhet efter Sveriges lag,
som kyrkan. Illasinnade personer har svårare att
skada och gåvor och sammanskott ges med största
bredvillighet.
Magasinsboden bör göras stor och läggas mitt i
socknen, nära kyrkan. Dock inte nära annan bebyggelse för undvikande av fara vid eldsvåda. Ingen tillåts gå in där med ljus eller tobakspipa utan
lock.
Byggnaden skall stå på stenpelare med snedställda järnplåtar under och trappan vara rörlig, så
att den kan föras åt sidan, när den inte används.
Detta för att hindra råttor och möss att ställa till
skada. Huset bör bestå av två loft med smala och
avlånga bingar, så att säden ej hopträngs. Golvet
under bodens bingar bör vara av sten eller tegel, så
att tjuvar inte kan borra sig in underifrån. Små
gluggar bör upptagas på yttersidorna för luftväxlingen. En snedställd bräda över hindrar regn att
komma in och på vintern kan en skjutlucka från insidan hindra snön. Vidare är det lämpligt att en
tunn gardin hindrar flygfän att komma in.
Taket kan med fördel täckas med skiffer och
väggarna invändigt bestrykas med en blandning av
kalk, sand, ler och sågspån för att hindra insekter
att lägga ägg där.
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Spannmålen bör vara torr och strid. Den säd
som är lättast att förvara länge är havre. I Värmland, Dalsland och Dalarna är det också den säd
som används mest. Den borde bli vanligare även i
andra landsändar.
För att förvara potatis så att det finns tillräckligt
utsäde på våren föreslås att i sand- och lerbackar
gräva gropar och förse dem med brädväggar och
tak samt en låsbar dörr.
För skyffling och ansning av säden kunna flera
utvägar ges utan att betungande dagsverken tas ut
av jordbrukaren. Man vet, beklagligen, att i varje
socken begås lägersmål. Då de brottliga sällan har
pengar att betala böterna, kan de på detta sätt betala av sin skuld. Många nygifta hjonelag är i den belägenheten, att de inte kan till kyrkan inbetala de
kransbrottspengar eller böter för sina otidiga sängalag. De kan åläggas att skyffla och ansa säden
som gottgörelse. Skulle mot förmodan inte dessa
arbetsinsatser varje år bli tillräckliga, så kan försummade kyrkobesök och husförhör bötfällas på
detta sätt.
Utlåning av magasinsspannmålen utsättes till en
dag i mars, när föret ännu varar och vårarbetet inte
börjat. Låntagarna har då att infinna sig med pant
eller borgen. Intäktsdagen är utsatt till Andersmässotiden då alla låntagare bör infinna sig för att betala räntan.
Försummar föreståndarna att indriva räntan
skall han med egna medel ersätta. Prästerna är
dock undantagna från den regeln, då de ha många
andra viktiga ämbetssysslor att bestrida.
Kyrkor behöva med tiden antingen reparationer
eller nybyggnader. Dessa kostnader kan tas ur kyrkans del av fonden.
Possessionater är ofta nödsakade att biträda sina
torpare med spannmål både till utsäde och föda.
Har de nu insatta medel i magasinet blir inte detta
något problem.
Fattiga lantbrukare kunna ofta med flit ha möjlighet att upptaga ny åker, men har ej säd till detta.
Fullvuxna barn, som skall ta över sina föräldrars
gård, måste lösa ut sina syskon och sätter sig då i
stor skuld. Tjänstehjon, som vill ta eget, har sällan
möjlighet då de saknar säd. Alla kan nu mot låg
ränta låna i sockenmagasinet.
Det är alldeles orätt och mot erfarenheten att
påstå att hemmansbrukare själva kan förvara sin
överblivna säd. Det kan bara den sparsamme och
de är inte många. De flesta säljer sin säd eller bränner brännvin och hemfaller åt dryckenskap.
Om de sätter in sitt överflöd i magasinet lyser
det dem inte i ögonen. Spannmålspriserna kan hållas någorlunda medelmåttiga och jämna.
Olyckor händer beklagligen ofta. Spannmålsförrådet kan läggas i aska, frost, mask och skadein-

9) Ängkampe eller timotejgräs är bäst att låta
mogna och slå en gång och inte två som rekommenderas.
10) Gubbtänder, vial, sigalsärter har trots min
envishet att år efter år odla dem inte motsvarat
mina förväntningar. Av de utsådde fröna har inte
ett enda strå växt. Orsaken känner jag ej, men det
kan bero på små maskar.
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Böcker

Anvisning till nyare böcker och
skrifter i hushållningen med redogörelse om innehåll

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AV
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odling, visad nit i skoltjänst, kunskap och
skicklighet i linnespånad och vävnad.
2166
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Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1811, juli-aug

Belöningar

Matberedning

Om mjölk och dess tillredningar
Anonym
1811, sept-okt
OM MJÖLK OCH DESS TILREDNINGAR
Mjölken i dess naturliga tillstånd är mycket lämplig för unga och folk med svaga magar. En del kokar mjölken direkt efter mjölkningen, vilket gör att
luften försvinner och därmed uppskjutes surningen. Den kokta mjölken gör dock magen hård och
passar bäst för starka magar.
Grädde och smör. Grädden är mera lättsmält än
smöret, som innehåller ostämne och vatten. En del
kan inte smälta oljeämnen och för dessa är smöret
otjänligt. För dem, som har svårt med syror är
smöret nyttigare än grädden. Smöret bör efter kärningen befrias från mjölken. Annars härsknar det
fort. Det afrikanska växtsmöret tillreds av ett träd
kallat Chea. Kärnan torkas och kokas i vatten för
att utdraga fettet. Det sägs att det håller sig ett år
utan salt.
Ostämnet är det mest födande ämnet i mjölken.
Det erhålles genom artificiell ystning eller genom
att det får surna av sig själv. Den bästa osten är den
som ystas och torkas. Vasslan eller den sura mjölken är en förträfflig dryck. Gammal ost angrips av
insekter och har då förlorat sin födande egenskap.
England, Holland och Schweiz är de länder där
den bästa osten produceras. En del personer avskyr
ost, vilket inte kan förklaras.
Kärnmjölk är färsk sötmjölk med delar av ostämne kvar. Nyttig för magen.
Mjölkvin görs av tatarerna, som jäser stomjölk.
Denna dryck kallas också kumiss. Österländska
folkslag bereder ett slags vin av mjölk, som är
mycket rusgivande.

Patriotiska Sällskapet
1811, juli-aug
ANWISNING TILL NYARE BÖCKER OCH
SKRIFTER I HUSHÅLLNINGEN, MED
REDOGÖRELSE FÖR DERAS INNEHÅLL.
Tankar om några manufakturfärgers och medicinalväxters odling i Sverige. Gradualdisputation,
utgiven i Lund under professor A.J.Retzii inseende, av A. Bruzelius.
Akademiska disputationer kommer så sällan till
allmänhetens kunskap. De finns bara på biblioteken och i arkiven på orten och där glöms de lätt
bort. Dessa avhandlingar är ofta ytliga och ofullständiga och är orsaken till att de fått ringa uppmärksamhet.
Det fanns en tid, då en aktningsvärd hushållsanda härskade i fäderneslandet, som uppmuntrade
många till kostsamma försök i planteringsvägen.
Den livade inte bara en viss ort utan överallt där
tillfälle gavs. Denna nit försvann tyvärr hastigt av
orsaker vi inte skall gå in på.
En sann patriotisk anda tycks brista hos landets
innebyggare. Vi misstänker en allmän och skadande egoism och den fördärvliga lyx att föredraga allt
utländskt. Importen överstiger exporten.
T.ex. är krigshären och även ståndspersoner
klädda i blått. Ju dyrare indigo desto mörkblåare
tyg. Krigsmannens klädfärg gör honom inte till
hjälte, det billigaste vore grått.
Vi använder hellre utländska produkter än gods
som finns i Sverige.
Ett problem är kommunikationerna. Sverige är
mindre än de flesta andra länder försedda med segelleder och frakten sker inte till sjöss. Inga frakt-, 2168
for- eller postvagnar gives. Den ridande posten är Anvisning
för dyr.
2165

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i juni och juli 1811

Böcker

till nyare böcker och
skrifter i hushållningen, med redogörelse för deras innehåll
Anonym
1811, sept-okt
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ANWISNING TIL NYARE BÖCKER OCH
SKRIFTER I HUSHÅLLNINGEN, MED
REDOGÖRELSE FÖR DERAS INNEHÅLL
Tankar om några manufakturer. Färg- och medicinalväxters odling i Sverige. Följande växter beskrivs: Mullbärsträdet skulle med rätt odling
kunna växa i Sverige och skötas av barn och orkeslösa gummor. Silkesaveln skulle därigenom
befordras.
Försök att odla saffran har gjorts i Lund, men
med dåligt resultat. Väderleken är den värsta förstöraren.
Safflor kan odlas och föröka sig i Sverige, men
ger svagare färg än den som växer utomlands.
Anis kan odlas, men den som växer vid Medelhavet är sötare.
Fänkål har inte lyckats, då roten fryser om vintern.
Kummin växer vilt i Sverige och borde kunna
odlas på fler ställen än i Skåne.
Om oljeväxters plantering hänvisas till Rönnov,
Oljeväxters Plantering.
Senap rekommenderas till flitigare plantering.
Den kinesiska rabarbern är inte känd och inte
heller den ryska. Rehum palmatum för fattigt folk
är ganska brukbar. Den måste dock växa i 6 år, innan den kan skördas.
Lakrits bör kunna lyckas.
Smacken tål inte klimatet, men den virginska
kan användas som surrogat.
Krappen växer i Sverige. Trots det köps utifrån
för stora summor.
Vejde, vau och ängsskära. Hänvisas till Retzi
Flora. De borde kunna odlas liksom det kanadensiska guldriset, vilket är en ypperlig färgväxt.
2169

Nyttiga påfund

Några hushållsrön som närmare
upplysa vad förut är skrivet i
samma ämne.
Anonym
1811, sept-okt
NÅGRA HUSHÅLLS-RÖN, SOM NÄRMARE
UPPLYSA HWAD FÖRUT ÄR SKRIFWIT I
SAMMA ÄMNE
Tranärter, kråkärter och musärter skall man inte
lägga någon möda på att odla. Svinen svälter heller
ihjäl än smakar dem och hästarna får rev.
Vickern är en födande växt, som dock fått lite
för många lovord.
Klövern är den bästa växten på trädet, men är litet kinkig på jordmån och väderlek.
Strandrör planterad i lerbollar och sänkta i
strandkanten har aldrig givit lön för mödan.
Råg ger inte alltid flera skördar.

30

Potatisen skall inte skäras sönder innan planteringen.
Bästa sättet att torka hö under regniga somrar är
att hänga upp det i träd med avhuggna grenar.
Det är nyttigt att göda med blålera, kan blandas
med sand.
Att göda åkern med rovor kan ske i södra delen
av landet.
Sädesstöpning är onödig och ibland skadlig.
Bill och mullharv är en förträfflig uppfinning,
som med en lätt korrigering kan bli ännu bättre.
2170

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1811
2171

Nyttiga påfund

Något om alunbrandskiffer
Berndes, Bernh. P
1811, nov-dec
NÅGOT OM ALUN-BRAND-SKIFFER.
Alunskiffern är inte bara tjänlig till aluntillverkning utan även till bränsle för grövre hushållsbehov. Så länge skiffern hålls fuktig behåller den sin
stenart, men i luften sönderfaller den till fjälligt
grus. När sådant grus tillfördes en åker befanns det
att jorden förbättrades avsevärt.
I Skyllersta socken i Närke där skiffer brutits,
märktes efter ett antal år åtskilliga gräs- och örtslag, som visade sig ovanligt frodiga på fälten däromkring. En fyrkantig liten plan där tegel blivit
bränt som låg mitt i skiffergärdet var utan växtlighet.
Både bränd och obränd skiffer har den egenskapen att den förbättrar jorden.
2172

Nyttiga påfund

Några hushållsrön
Wallensteen, J P
1811, nov-dec
NÅGRA HUSHÅLLS-RÖN, SOM NÄRMARE
UPPLYSA HWAD FÖRUT ÄR SKRIFWIT I
SAMMA ÄMNE.
Såningsmaskiner är mer för konsten än nyttan. De
man köper utrikes ifrån är för dyra. Jag har använt
en egen uppfinning, som varje slöjdare kan tillverka. Den har dock den olägenheten att sådden blir
för tät vid vändningen. Den kan alltså bara nyttjas
på stora fält där vändning inte sker så ofta. Bäst är
att så med handen och mylla med billharv.
Vinterrågbroddens vältning vid vårtorka eller på
jäsjord gör att den fasta jorden sammantrycks ännu
mera och jäsjorden skjuter upp oavsett vältning.

Underrättelse om trenne förmånliga
åkerbruksredskap. Modellerna finns
i Patr. Sällskapets modellkammare
Patriotiska Sällskapet
1810, mars-april
UNDERRÄTTELSE OM TRENNE
FÖRMONLIGA ÅKERBRUKS-REDSKAP,
HWARPÅ MODELLER BLIFWIT
INLEMNADE TILL KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPETS MODELLKAMMARE
Ett av de mest bekymmersamma tillfällen för en
åkerman är när skorpa lägger sig över vårsådden.
Vanliga harvar och vältar antingen river upp rötterna eller packar till jorden för hårt.
Skorpvälten är lätt och har 12 korta järnpiggar
sittande på en cylinder. Genom sin lätthet skadar
den inte rötterna. Skulle isskorpan vara mycket
hård lägger man sten i en låda.
Det är viktigt att hålla dikesrenarna fria från jord
och även hålla rent i botten på diket. Mycken dikning undvikes då. Denna renskottare underlättar
arbetet.
Beskrivningen, som inte liknar någon annan i
denna Journal beskriven, är förbigången därför att
man misströstar att göra den tydlig. Den som vill
se den och törstar efter kunskap kan se den, där
modellen förvaras.
Denna trädesstocks duglighet och nytta beror
huvudsakligen på billens och mullfösornas ställning och skapnad.
2124

Matberedning

Nytt surrogat för kaffe
Anonym
1810, mars-april
NYTT SURROGAT FÖR KAFFE
Då kaffedrycken i Sverige liksom snart i alla länder, genom vanan blivit en nödvändighetsvara och
föga hopp finnas att kunna utrota denna skadliga
vana, har behovet av ett surrogat infunnit sig.
Den arabiska och västindiska handeln med kaffe
har upphört och bönorna därigenom blivit allt dyrare. Man har gjort flera försök att hitta ett surrogat, men framgången har varit varierande. Färgen
har liknat kaffe men smaken har oftast varit olika.
Ämnena som prövats har varit: åkerbönor, bondbönor, ärter, potatis, jordärtskockor, havrerötter,
cikoria, brödskorpor, ekollon, ris, korn, vete, råg
m.m.
Professor Willdenow har i en bilaga till Berline
Intelligenz-Blatt uppgivit ett ämne, som skall enligt hans försäkran likna kaffe i smaken.
Det är den gula och vita lupinen (Lupinus luteus
och albus). Dessa växter odlas med lätthet i våra

trädgårdar. Man lägger bönor i små hål, som gjorts
med en käpp och täcker med jord. De planteras så
fort frosten är överstånden och vattnas och hålls
fria från ogräs. De blommar hela sommaren och
sätter en skida, som plockas när den är halvvuxen.
Skidorna skäres i bitar som turkiska bönor och torkas. De torkade skivorna brännes och beredes som
kaffebönorna.
Denna dryck kan narra den finaste kännaren.
Man bör inte bränna för mycket åt gången, ty liksom riktigt kaffe slår det av sig om det blir stående.
2125

Matberedning

Om roskål
Hülphers, Mina
1810, mars-april
OM ROSKÅL.
Roskålen är att betrakta som den finaste av grönsaker. Den är enkel att odla. Plantorna drives i bänk.
När de satts ut på landet vattnar man flera gånger.
Roskålen står nu i mars fortfarande lika frisk och
synes vid vårsolen åter börja växa. Man kan också
med fördel ta in dem på hösten och förvara dem i
sandbänk.
Tillredningen är enkel. Förvälld och hackad blir
den utmärkt som soppa. Stuvad som blomkål har
man en billig och förnämlig grönsaksrätt.
Försöken fortsätter med insamling av frön både
från de plantor som förvarats inne och de som hela
vintern stått ute.
2126

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1810
2127

Nyttiga påfund

Tankar om spannmålsmagasins inrättning för fattiga
Anonym
1810, maj-juni
TANKAR OM KYRKO- OCH
FATIG-SPANMÅLS-MAGAZINERS
INRÄTTNING.
Ifrån mitt inträde i ämbetet på landet har jag haft
många tillfällen att se husarmas och nödlidandes
belägenhet under missväxtsår eller då andra olyckor hänt.
Jag har funderat över hur hjälp skulle ges. Tanken föll mig in att inrättandet av en kyrko- och fattigmagasinsinrättning vore nyttig. Kyrkorna har
ofta ett litet kapital och detta bör efter lag göras
frukbart.
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Lantmannen tar sin skog dels i nöd, men också då
den framkommit utan arbete och plantering, till
dess han intet har kvar.
Skogarna borde vara indelta i mindre stycken så
att inte vilddjur kan uppehålla sig där. Där skogen
är större skulle nybyggen anläggas och skogen
genomkorsas av åkrar och ängar.
Städer bör anläggas där det finns skog.
Ju längre mot norr dess mer skog fordras det, då
klimatet kräver mer vedbrand. Åkerbruk bör anläggas söderut och boskapsskötsel norrut.
Lövskog och barrskog kan vara lika nyttiga.
2118

Vä ter

Exempel på storväxt rotfrukt
Anonym
1810, jan-febr
EXEMPEL AF STORWÄXT ROTFRUKT.
Sir Charles Davers äger en punschbål gjord av en
rova. Den rymmer nära tre kannor. Den är utsirad
med allehanda redskap och med gyllene bokstäver
står: Gud främje plogen och sände oss ymnighet.
En annan rova vägde 26 svenska skålpund och
morötter med en omkrets av 13-16 tum beskrivs.
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Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1810, jan-febr
UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
De vanliga belöningarna.
2120

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för december 1809 och januari 1810
2121

Ekonomi

Om skogshushållning
Anonym
1810, mars-april
OM SKOGSHUSHÅLLNING (FORTS OCH
SLUT)
Vintervägar borde vara utstakade med träd för de
resandes prydnad och bekvämlighet. Då behövde
man inte staka ut vägarna vintertid.
Vid alla gårdar borde anläggas fruktträdgårdar
och vid sockenkyrkorna skulle finnas trädskolor,
allehanda slags frön och jordfrukter. Klockaren
kunde sysselsättas såsom trädgårdsmästare. Allmogehjonen kunde vara hantlangare och kyrkoherden föra direktionen.
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Stenbyggnader och stenmurar skulle anläggas
och även levande häckar av 2-3 alnars bredd gärna
med vall på sidorna. En häck skulle betala det rum
han intager genom frukt, bär, nypon och lövtäkt.
I skoglösa orter bör skog planteras på odugliga
backar och berg. Till att börja med planteras beväpnade växter, som skyddar mot djurens angrepp.
Skogen får aldrig uthuggas helt. Då torkar marken ut och must och föda till växterna försvinner.
Skogen skall skydda och betäcka för oväder.
Vårt Sverige skulle likna ett Eden om vi lät förnuftet råda och följde naturen.
Vedbesparande eldstäder har under senare år
uppfunnits och lova den yppersta fördel.
Storskiftesdelningen har många fördelar men
den föranleder många inhägnader, där mycket
skog går åt till stängsel. Betet borde vara gemensamt och vallhjon anställas så slapp man gärdsla.
Torp skulle inte anläggas i skogslösa trakter.
Byordningen skulle förekomma allt missbruk och
skatt läggas på outnyttjad mark, där skog kunde
planterats. Hus som inte fordra uppvärmning kan
göras enklare med mindre åtgång av virke.
Svedjande, kolning, tjär- och pottaskebränning
borde inte tillåtas utan åtskillnad.
Skogens naturliga värde skall jämföras med
andra näringar och man skall se till rikets bästa och
inte bondens eller bruksägarens.
Skogens mognad utläses av dess savringar och
på grenvarven. Varje år avsätts en ny savring.
Dessa tankar om hushållning är menade att vara
ett förslag till bättre proportioner mellan åker, äng
och skog och skall av andra kunnigare personer utvecklas. Vårt land har 2 millioner människor men
kunna räkna ett tredubbelt större antal; och ett rikes makt och anseende består i en stor folkmängd.
2122

Arbetsmetod

Sätt att rengöra och tvätta ull sedan
den blivit av fåren avklippt
Anonym
1810, mars-april
SÄTT ATT RENGÖRA OCH TWÄTTA ULL,
SEDAN DEN AF FÅREN BLIFWIT AFKLIPT.
Man samlar urin i 1-2 tunnor. I en kopparpanna
blandas 1/3 urin och 2/3 vatten och värmes till
handvarmt. Ullen lägges i under en halvtimme.
Ullen sköljes genom att den läggs i en korg som
sänks i vatten gärna sjövatten. Den hängs upp att
torka eller breds ut på ett golv.
2123

Redskap

Skogens underkvistning skall den verkställa,
som vill ha växten avstannad. Naturen kvistar själv
de träd som är ämnade till högre växt.
Enligt Byggninga Balken förbjuds topphuggning vid lövtäckt men tillåts kvistning. Resultatet
blir att trädet inte växer, medan en topphuggen
björk vidgar sig till stark växt.
Sleke av salt, enbär, malört, svavel och tjära är
till för fårens vällevnad och för att förhindra levermask. Det kan gå an på sommaren då de dricker
mycket och äter färskt gräs. Men på vintern vid
torrfodring blir de törstiga av sleket och dricker för
häftigt då de vattnas. De blir utspända och magkylde och får anlag till vattusot.
Lammen får kramp och levermasken frodas.
Att hindra får från att flöja göres genom att man
trär ett segelgarn genom örsnibbarna. Det har dock
den olägenheten att de inte kunna freda öronen
från insekter som lägga sina ägg i där. Jag har förlorat får därför.
Flera erinringar mot det som i Hushållskrifter
fått beröm, och många kostsamma men lönlösa
och skadande försök skulle kunna göras, men mer
om detta en annan gång.
2173

Hushållning

Om jordbrukets nöjen
Anonym
1811, nov-dec
OM JORDBRUKETS NÖJEN.
Nöjet som inhämtas av jordbrukets förbättring är
inte allmänt känt. Det är ju den lägsta och sämst
uppfostrade klassen som utför arbetet och göromålen är så litet konstiga och välbekanta att världen är
benägen att förakta dem. Frågan för min undersökning är om inte i denna konst finns behag, som
väcker hjärtats livligaste känslor och återkastar inbillningens ljusaste strålar. Det är att jämföra med
en älskarinnas gunst och inte en hustrus plikter.
Vad är det väsentliga i livets yrken som anses
var nyttiga och nöjsamma? Jo, frihet från oro, varaktighet av nöje och ändamål nog viktigt för att
fästa en odlad själs uppmärksamhet.
Den oro som följer jordbruket är att drabbas av
förlust. För att undvika detta måste man ha kunskaper. Det går heller inte att starta med för litet kapital.
Jag kan svårligen förmås att räkna läsning till ett
yrke även om den har hög rang bland nöjen. Skall
den förmå att fästa hågen skall det vara ett visst ändamål med läsningen. Den är inte att jämföra med
den läsning som företas för att fördriva tiden.
Varför är ålderdomen ofta trumpen och knarrig?
Jo, därför att de tidsfördriv som väljes av de flesta
fordra förmögenhet för dess skötande, stora städer

för dess utrymme och endast ungdom passande för
dess utövande.
2174

Botemedel

Beprövade medel mot blodpiss hos
hornboskap
Anonym
1811, nov-dec
BEPRÖFWAT MEDEL EMOT BLODPISS
HOS HORNBOSKAPEN.
Sedan en ansenlig ladugård i Halland drabbats två
gånger av denna sjuka och botemedel ur Guide du
Fermier och Hernqvist blivit prövade utan nytta
användes denna kur. Ett stop söt mjölk kokas med
rött lack och ingives djuren spenvarm.
2175

Nyttiga påfund

Läderpersedlars förvarande
Patriotiska Sällskapet
1811, nov-dec
LÄDER-PERSEDLARS FÖRVARANDE.
Smörjan beredes av rotolja, talg och rottjära, som
smörjes varm på lädret och arbetas in väl. Bevarar
för mögel, råttor och mal i långliga tider.
2176

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för oktober och november 1811
2177

Hushållning

Om åkerbrukets nöjen
Anonym
1812, jan-febr
OM ÅKERBRUKETS NÖJEN (FORTS. OCH
SLUT FRÅN FÖREGÅENDE HÄFTE)
Jordbruket har en förmån för den som vill utöva
det med vidsträckta och filosofiska avsikter. Från
världens begynnelse har den varit i den låga och
ouppfostrade allmänhetens händer, i ingen annan
avsikt än att ge den torftigaste bärgning. Det har
varit en nödhjälp och inte danats till en sann vetenskap för ädla sinnen. Den som utvidgar någon gren
av mänsklig kunskap, fördubblar en männi skosläktets välgärning; men ingen kunskap övergår i detta avseende jordbrukets. Bondens ständigt
växlande göromål i närhet till naturens växlingar
är hans största nöje.
I de flesta andra yrken som drar sinnet till behag
utesluts fruntimren. Hustrun kan inte delta i sin
mans nöjen. Det är orsaken till att vi ser så många
utan sysselsättning, vars liv framlöper i en jämn
trall av menlös osmaklighet.
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Ett dygdigt fruntimmers välde är kärleken. Den
mjuka silkeskedja med vilken en hustru måste
handhava sin makt är spunnen av den känsla, som
sammanfoga likartade bröst. Undvik de yrken, där
inte båda kan delta och befrämja dem där ni kan
dela känslor, smak och belägenhet.
Kan man förmoda att blott boendet på landet
utan befattning med lantbruk är tillräckligt att
skänka det nöje jag ensamt tillägger detta yrke?
Naturligtvis inte; erfarenheten visar att det är angenämt på sommaren men när vintern kommer blir
tillvaron svartare än nordens stormar.
Av alla klasser, som utgör en nation, finns ingen
för vilken ett upplyst och frikostigt jordbruk passar
bättre än för prästen. Det får inte vara så att konsten utövas för vinst eller för att ännu strängare dra
in sitt tionde, utan den skall alstra de stora känslorna av nöje. Han har genom sina studier för- utsättningar att göra experiment och upptäcka
sanningar. Det finns inget säkrare medel än att förringa aktningen för prästerskapet, med de medel
de oftast i dag sköter sitt jordbruk.
Det finns ingen genare väg för dem att bli hedrade än att sköta sitt jordbruk på vetenskaplig
grund. Att detta skulle kosta mycket är en villfarelse. Att inrätta ett laboratorium för undersökning av
jord och gödsel kostar inte mer än att hålla en jägare. Att undersöka elektricitetens verkan på växtligheten kostar inte mer än ett par fågelhundar.
Jag slutar med att erinra läsaren om att jordbruket är fullkomligt i överensstämmelse med vart
och ett annat tidsfördriv man kan finna.
2178

Om åkerbruksfester i England

Orter

Föregående års fest var annorlunda så till vida
att hertigen inte deltog. Han hade sorg efter sin
broder hertig Franz, som dött i sitt 37:de levnadsår. Han tillhörde oppositionspartiet och i Parlamentet var hans röst beständig för fred med
Frankrike. Han arbetade enträget för att förbättra
lantbruket och försöka sprida bättre boskaps- och
fårslag över landet.
Även åkerbruksredskap och införandet av de
bästa odlingssätten låg honom varmt om hjärtat.
2179

Nyttiga påfund

Outplånligt bläck
Patriotiska Sällskapet
1812, jan-febr
OUTPLÅNLIGT BLÄCK.
Recept på ett bläck, som inte förbleknar med tiden
eller kan tas bort med kemiska medel. Blanda lavendel, kopal och lampsot. Detta ger svart bläck.
Vill man ha rött blandas cinnober i.
2180

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1812, jan-febr
HEDERS-BELÖNINGAR, UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För odling och skicklighet i utdödande av skadedjur samt trohet mot ett torftigt husbondefolk genom att stanna 58 år i tjänst.
Till ett par som under 30 år givit trägen och nitisk undervisning åt församlingens barn.
Vidare för lång och trogen tjänst vid fabriker
och gårdar.

Anonym
2181
Väder
1812, jan-febr
Anmärkningar angående väderleken
OM LANTBRUKS-FESTER I ENGLAND.
De flesta av de många åkerbrukssällskapen i Eng- för december 1811 och januari 1812
land har fester under sommaren och hösten. De firar en speciell art av fest och delar ut belöningar,
för t.ex. omtanke och flit inom boskapsaveln eller
största färdighet i fårklippning.
De kallas ofta fårklippningsfester och har uppvisningar eller tävlingar i synnerhet i plöjning.
Plöjningstävlingen går till så att 12-16 plöjare skall
på samma träda plöja en fåra. Den som plöjer djupast, fortast och jämnast vinner.
Den största fårklippningsfesten är den som inrättades av hertigen av Bedford och hålls på hans
sätesgård Woburn-Abbey i Bedfordshire. Den varar i fyra dagar. En omständigare beskrivning av
festen 1803 redovisas.
Hertigen proponerade en skål: Lycka och Framgång till Förkovran av Lantbruket!
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Vattenskovel i gunga Nr 2115
ANMÄRKNING OM DEN SÅ KALLADE
AFWÄGNINGS-KÄPPEN.
Tillägg till artikeln om avvägningskäppen, som
var införd i maj och juni månader 1805.
Ett fel i avläsningstabellen har vållat anmärkningar. På grund av detta finner sig undertecknad
pliktig att förtydliga tabellen.
2117

Ekonomi

Om skogshushållning
Anonym
1810, jan-febr
OM SKOGS-HUSHÅLLNING.
Historik hur vårt land uppodlats och bebotts och
hur skatten uttagits. Skogen har under tiden betydligt avtagit. Utan skog skulle vårt land bli som
Island och Grönland. Få människor skulle kunna
leva här. Vedbranden skulle kosta mer än föda och
kläder.
Den spannmål, som behövdes för ett stort hushåll måste säljas för att man skulle kunna köpa
ved. Så småningom skulle landet bli obebott eller
åtminstone skulle levnaden bli obekväm och folk
inkvarteras i pörten och jordkulor.
Man skulle inte kunna hålla djur i brist på stallrum och då skulle föda och kläder saknas och folk-

mängden avta. Detta kan hända om skogen
bortslösas och inte sköts med omsorg för framtiden.
Jag talar inte om skogarna i Norrland med tillhåll för björn och varg. Jag önskar se ett hävdat och
uppodlat landskap där tänkande människor leva av
säd, frukter och boskap och inte några strödda rimtussar som leva av ollon och villebråd. Skogen bör
inte vara varken större eller mindre än vad som behövs.
En tunna säd och ett lass ved har på många ställen samma värde och fordra lika mycket tid, kostnad och möda att åstadkomma. Årligen behövs
lika många lass ved, stör, gärdsel och timmer som
tunnor säd.
Jämförelse mellan säd och skog angående arealen och tiden som krävs att framställa produkten.
När folkmängden ökar måste åkern ökas. Ängen som är förutsättningen för åkern ökas också på
bekostnad av skogen. Ju fler hus som går åt desto
fler eldrum behövs och mer skog används. I den
mån som städerna och stadsrörelsen ökar minskar
skogarna.
Skogen växer fortare och bättre på god jordmån.
Alltså bör inte all god jord tagas till åker och äng.
Eftersom skogen avtager när folkmängden tilltager borde veden öka i dyrhet. Detta är ej fallet.
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1784, jan
1784, febr
1784, febr
1784, mars
1784, april
1784, maj
1784, maj
1784, juni
1784, juli

Tillägg angående träbetsningar i Hushålls-Journalen för juni 1783
Berättelse om klinkerberedning i Holland
Sätt att pröva indigo
Berättelse om klinkerberedning i Holland
Om teglets ansning och torkning innan det bränns
Berättelse om klinkerberedningen i Holland
Att stenbrytning kan fördärva en förut god åker
Berättelse om klinkerberedning i Holland
Berättelse om klinkerberedning i Holland

1784, okt
1784, nov
1784, nov
1784, dec
1785, jan
1785, jan
1785, april
1785, juni
1785, juni
1785, juli

Att förgylla med oäkta bladguld
Sätt att giva gran hårdhet till byggnadsvirke
Rödbetsning
Några anmärkningar angående kritgrund till förgyllning på trä
Beskrivning över linsädet i Vadstena
Att sätta vacker brun färg på stolar och skåp
Sätt att pressa olja av tobaksfrön
Om sädesaxens avskärande på åkern
Beskrivning hur carduspapper sammanklistras till tapeter
Berättelse om fårskinns beredande på ryska sättet till goda så
kallade rysspälsar
Anmärkningar angående skogsskötseln
Uppfinning av stenpapper
Ytterligare försök med stenpapper
Anledning att tillika bränna kol och tjära
Kolningssätt
Försök med stenpapper
Anmärkningar vid gråstenshuggningen i Karlskrona
Om gråstens klyvning
Anmärkningar om färgmaterialer
Att sätta appreture på svenska tyger
Underrättelse att förtenna kokkärl
Om en i Småland befintlig jordart, tjänlig till färg
Färgförsök med mossor
Prövad förbättring av sättet att färga nät och att tjära notar
Att giva styrka åt vävnad som brukas till segel, tält och säckar
Hur en masugn skall tilltäppas vid vattenbrist
Beskrivning av ett nytt slags rep av trä
Beskrivning på en svart färganstrykning på spåntak
Om linberedning
Beskrivning att rappa gråstensmur, fästa kramlor, utrota svamp
och vägglöss samt om inrökning i våningshus
Att stöpa ljus av grankåda och talg
Uppgifter om H.Corts nya sätt att tillverka stångjärn med rå
stenkol och räfflade valsar
Att bronsera koppar och messing kallt
Kattunstryckeri utanför Amsterdam
Om limsjuderiet i England
Fayence eller Delfts porcelin
Brev om en ny uppfinning att av tryckt och skrivet papper kunna
uttaga svärtan
Om stenporslin
Sillfiske och sillsaltning kring Yarmouth
Tankar om järns förvarande mot luft och vatten
Medel att hjälpa en trög smörkärning
Anledning till tjärstrykningars förbättrande
Kort anvisning hur enskilda hushållares ylletyger må kunna
beredas till något bättre kläde
Anmärkningar rörande timmerhygget
Fernissa att nyttjas på koppar, järn och stenkärl i stället för
förtenning och glasering

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0869
0878
0880
0886
0892
0898
0899
0904
0910

Nedanstående artiklar finns i del 2

1785, aug
1785, sept
1785, okt
1785, nov
1786, april
1786, juli
1786, okt
1786, dec
1787, jan
1787, juni
1787, juli
1787, okt
1787, dec
1788, sept
1789, juni
1789, juni
1789, okt
1790, maj-juni
1791, juli-aug
1791, nov-dec
1792, juli-aug
1793, maj-juni
1794, mars-apr
1795, jan-febr
1795, jan-febr
1795, sept-okt
1796, jan-febr
1796, mars-apr
1796, mars-apr
1796, juli-aug
1797, jan-febr
1797, maj-juni
1798, juli-aug
1799, maj-juni
1799, maj-juni
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Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0934
0944
0945
0952
0961
0964
0991
1007
1010
1019

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

1026
1036
1049
1059
1100
1117
1137
1153
1157
1204
1212
1232
1244
1307
1359
1360
1388
1427
1479
1488

Arbetsmetod
Arbetsmetod

1516
1537

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

1572
1599
1600
1627
1636

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

1648
1649
1655
1672
1686
1732

Arbetsmetod
Arbetsmetod

1765
1767

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Tegeltillverkning utan ugn
Nr 2182
2182

Arbetsmetod

Beskrivning av tegeltillverkning under bar himmel.
Ritningar på tegelstaplar och ugnar
Holmberg, J W
1812, mars-april
FULLSTÄNDIG BESKRIFNING OM
MUR-TEGELS TILLWERKING SAMT
BRÄNNING UNDER BAR HIMMEL, UTAN
MURADE UGNAR, MED STOR BESPARING
AV WED, TID OCH ARBETE; JEMTE
NÖDIGA RITNINGAR PÅ LER-BRÅKOR,
TEGEL-STAPLAR OCH UGNAR.
Varma boningsrum är nödvändigt för oss svenskar, som bo i ett kallt klimat.
Vårt felaktiga och vårdslösa byggnadssätt bidrager till skogarnas utdöende, dels genom att husen uppföres av trä, dels genom den myckenhet
bränsle som åtgår i dessa hus. På många orter råder
brist på timmer och till följd därav är det dyrt. Därför känner jag mig föranlåten att ge anvisning på
ett annat byggnadsmaterial, som är varaktigare
och mindre kostbart.
Företrädet av stenhus torde vara uppenbart för
alla. Ändå bygger man av trä på landet. Detta beror

på att teglet måste köpas från ett tegelbruk till stor
kostnad. Här vill jag visa att var och en kan bränna
sitt eget tegel om man bara har tillgång på sand och
lera.
Beskrivningen har jag gjort så tydlig att annan
undervisning inte behövs, men det vore önskvärt
att ståndspersoner på landet gjorde en början för att
uppmuntra och vägleda allmogen. Dessa vill sällan prova något nytt utan synbara bevis.
På höglänta ställen finns ofta en hård sandblandad lera, som behöver kastas upp i högar och ligga
över vintern. Sedan är den lämplig till tegel. En
hushållare bör alltid ha högar av sådan lera till
pass.
Teglet får inte torka i sol och blåst utan skall antingen torkas inomhus eller överskottad med gammal halm. Det skadas inte av regn.
Den största svårigheten för den som är ovan vid
stenbyggnader är att få grunden stark. Detta avhjälps med gråsten. Våra förfäder byggde ju hela
kyrkor av kullersten.
Ritning på en lerbråka som dras med oxe eller
häst. Dessutom en ritning på en form av eketrä.
Vidare behövs 3 skottkärror, en sandharpa och ett
strykbord.
Saknas tjänliga hus att införa teglet i om tillverkningen sker på något avstånd från gården, inrättas enkla tegelskjul.
Beskrivning hur man bränner utomhus vid en
tillverkning av 1000 - 20000 tegel.
Beskrivning av leror. De olika sorterna mer eller
mindre tjänliga.
2183

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för februari och mars 1812
2184

Arbetsmetod

Beskrivning om murtegels bränning
under bar himmel
Anonym
1812, maj-juni
BESKRIFNING OM MURTEGELS
BRÄNNING UNDER BAR HIMMEL M M
(Fortsättning från förra häftet)
Bränningssättet.
Då teglet är vädertorrt tillreds elden av kluven ved
och ris. Det är viktigt att alla piporna tänds på en
gång. Är teglet inte torrt går det ur flisor och likaså
om elden är för stark. Man lägger på bränsle hela
tiden så att elden blir jämn. Börjar pipteglet smälta
sänks värmen.
Det tegel som bränns på fria marken, är lika bra
som det som bränns i ugn. Enda skillnaden är att de
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Arbetsmetoder
0001 - 0926
Artiklarna 0927 - 2068
2069 - 2228
1776, nov
1776, dec
1777, mars
1777, mars

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

1777, april
1777, maj
1777, juni
1777, juni
1777, sept
1777, sept
1777, okt
1777, okt
1778, febr
1778, april
1778, aug
1778, aug
1778, okt
1779, mars
1779, mars
1779, sept
1779, nov
1780, mars
1780, april
1780, april
1780, juli

Tegeltillverkning utan ugn i fria luften - Nr 2182
yttre stenarna inte bränns på utansidan. De kan
dock användas vid murning, om man vänder den
obrända sidan inåt. För den som har gamla dåliga
ugnar eller vill bygga nya ges ritning och beskrivning på hur sådant kan ske. Dessa beständiga ugnar är inte så kostsamma. Besväret är att de måste
rappas om på utsidan efter varje bränning.
Troligtvis kommer tegelbrännarna att förkasta
denna metod, då de är vana att få betalt efter den tid
bränningen sker och säkert inte vill lära sig något
nytt.
2185

Byggnation

Bihang innehållande förslag över
kostnaden av stenhusbyggnad i jämförelse med trähusbyggnad, jämte
beskrivning på murbruk och kalkbränning
Anonym
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1812, maj-juni
BIHANG, INNEHÅLLANDE FÖRSLAG
ÖFWER KOSTNADEN AF STENHUS BYGGNAD OCH TRÄHUSBYGGNAD, I JEMFÖRELSE MED HWARANDRA, JEMTE
BESKRIFNING PÅ MURBRUK OCH KALKBRÄNNING
Förslag över kostnaden av stenhusbyggnad och
trähusbyggnad i jämförelse med varandra. Stenhusbyggnaden behöver inte repareras om taken
underhålls. Detta gör att de inte blir så kostsamma.
Murbruk. En grop grävs och där läggs leran och
vattnet och blandas med handspakar, som skall
vara trekantiga i ändan. Lervattnet skall vara som
välling. Sedan blandas lervattnet med sanden till
lagom konsistens.
Taktegeltillverkning. Här bör man anlita en tegelslagare, som är van vid att tillverka tegel. Korsvirkeshusen i Skåne är svåra att hålla dragfria och
fordra mycket underhåll. Lerhusbyggnad är för-

1780, juli
1780, juli
1780, dec
1780, dec
1781, april
1781, maj
1781, maj
1781, juli
1782, april
1782, maj
1782, juli
1782, nov
1783, april
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, sept
1783, nov

del 1
del 2
del 3

Konster
Att sätta gul färg på linne, bomull och ylle
Sätt att överstryka träbyggnader med gul vattenfärg
Att på tråd och linne sätta en svart färg, som varken ändrar sig
eller svärtar ifrån sig
Förbättrat sätt att bleka lärfter
Förbättrad metod att plöja hårdvall
Om höbärgning
Om sädens bärgning
Sätt att rödfärga träbyggnader
Rön om krappens förbättrade bruk
Till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Försök med eggståls förbättring
Fördelaktigt sätta att rödfärga trähus
Rön och anmärkningar angående träbyggnaders anstrykning och
bevarande för röta
Anmärkningar om butljer och flaskors rengöring
Besparing av färger vid slät enfärgad oljefärg
Anmärkningar över indigo och cochenille
Att bevara trähus för röta
Beskrivning över den Sunnanfjälls i Norge brukliga tjärugnen
Förslag att överstryka träbyggnader med blågrå färg
Sätt att pröva utsäde
Brev angående stenbrytning
Försöksprojekt till sädesaxens jämnande vid skärningen på åkern,
innan de på maskin avskäras att falla i säcken
Anmärkning angående plåtsmide
Underrättelse om takskifferbrotten i Värmland
Om sättet att få nankinsfärg på bomullsgarn, samt att göra
holländska skrivpennor
Beskrivning av nankinsfärg på bomullsgarn
Att bereda holländska skrivpennor
Brev angående svenska färgämnen
Sätt att överdraga likkistor så att de liknar kläde
Översättning av några för Sverige lämpliga avhandlingar, som
givits ut i Frankrike, om kalkteorin och orsaken till
murbrukshårdhet
Berättelse om två svenska färgämnen
Försök med tvenne insända jordarter till färg
Om sättet att göra vaxstaplar
Sätt att färga nät och notslingor
Sätt att bereda rött och gult saffian i Astrachan, översatt ur
professor Gmelins ryska resa
Anmärkningar vid svar på frågan: Om sädesaxens avskiljande
från halmen på åkern
En ny art pump av M:r Vera
Försök att bärga säden med minsta spillning
Komminister Tolls kolningssätt
Anmärkning angående träets betsning
Att fästa kramlor och annat järn i huggen sten, medelst smält
svavel
Försökt sätt att fästa kramlor och limma sten, med minsta besvär
och kostnad
Kungl. Kollegie Medici betänkande, rörande tenn- och
kopparkärls förtenning

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0033
0042
0076
0079

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0090
0103
0116
0117
0152
0153
0173
0174
0215

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0234
0270
0273
0283
0337
0342
0418
0440
0488

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0495
0496
0528

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0529
0530
0569
0570
0603

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0613
0614
0628
0705
0712

Arbetsmetod

0728

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod

0764
0806
0816
0817
0819

Arbetsmetod

0838

Arbetsmetod

0852
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Anmärkningar angående väderleken
för oktober och novomber 1813
--------------------------------------------

Beskrivning av
innehållsförteckningar och register

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Här är den kronologiska förteckningen i Del 1 uppdelad på 20 ämnesområden:
Arbetsmetoder
Belöningar
Berömliga gärningar
Botemedel
Byggnation

Böcker
Djur
Ekonomi
Eld
Folkmängd

Husdjur
Hushållning
Kungörelser
Matberedning
Märkliga händelser

Nyttiga påfund
Odling
Orter
Redskap
Växter

Alla artiklar har placerats i något av dessa ämnesområden. Både områdesnamnen och artiklarnas placering har tillkommit efter vår subjektiva uppfattning av huvudinnehållet. Vi hoppas att
det skall göra det lättare att finna det du söker efter. Med hjälp av ca 1900 utvalda sökord i nedanstående register får du över 9000 hänvisningar till artiklarna. Ett sökprogram i vår databas har
vi haft som utgångspunkt för att finna relevanta artiklar.

Register över Sakord, Orter, Personer, Författare
Vår version av Hushållningsjournalen gjordes ursprungligen som databas.
Registren här i bokupplagans har tagits fram via databasen genom sökning i denna med s.k. fritextsökning. Datorprogrammet söker igenom hela texten och skapar en lista med numren på
alla artiklar som innehåller det eftersökta ordet. Dessa nummer har införts i bokupplagan.
Eftersom datorn söker mekaniskt på den önskade bokstavkombinationen hittar den artiklar som
är helt felaktiga för en viss sökning. Det gäller framför allt vid korta ord. Fyra olika sökfilter har
därför använts för att göra registren så tillförlitliga som möjligt. Som exempel kan vi ta ordet
“jakt”. Det finns i olika kombinationer, således också i “följaktligen”. Men i sådana fall har artikeln inte tagits med i bokupplagan - en verklig fördel jämfört med datasökning..
I sakordsregistret har vi valt ut både vanligt förekommande ord vid denna tid och ord av speciellt intresse. De 616 sakorden ger över 6250 hänvisningarna till artiklar. 532 ortnamn ger över
2000 hänvisningar. Eftersom många författare är anonyma innehåller registret bara 443 namn.
Personregistret upptar inte samtliga namn. Vi har tagit med sådana personer som vi bedömt som
intressanta i det här sammanhanget.

Texter återgivna i faksimil
År 1790 trycktes ett Författarregister. Det återges i sin helhet här i Del 3 på sidan 246.
Av förteckningen över artiklarna återges endast inledningen i Del 3.
En förteckning över bilder, ritningar och boksidor i faksimil finns på sidan 255 i Del 3.
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Murtegelsbränning under bar
himmel (fortsättning)
Nr 2184

1812, juli-aug
OM BOSKAPSSKÖTSELN, I AFFSEENDE PÅ
DESS OLIKA FÖREMÅL; AF SIR JOHN
SINCLAIR, BARONET
Boskapsskötseln kan indelas efter dess olika inriktning. 1) avelns förbättring, 2) ymnig och god
mjölk, 3) uppfödning av slaktdjur, 4) uppfödning
av kalvar, 5) att få goda dragare.
Man bör skilja djuren åt efter ålder. Gamla djur
är avundsjuka på yngre och kör bort dem från det
bästa betet. Korna skall föras till tjuren och detta
kan ske vid två års ålder. Kalven skall dia kon, vilket gör henne till en bra mjölkko.
För att få god mjölk skall man skaffa sig ett gott
koslag och en bra mjölkpiga. Undersöka om mjölken med framgång kan förvandlas till ost och
smör. Det räcker att mjölka två gånger om dagen.
Ladugårdspigan måste hantera djuren ömt och umgås med dem med mildhet. En ko mjölkar bäst
mellan 6-12 års ålder. Många börjar göda kon tidigt, då det är svårare att göda ett äldre djur. Här
måste man räkna på vinsten av mjölk och slaktdjur.
Beskrivning hur man bäst föder slaktdjur. Många
anser att det lönar sig bättre att göda kalvarna och
sälja på torget, än att föda dem till mjölkkor. Kalven sätts i eget bås och föds till en början sparsamt,
annars kan han få avsmak för föda. Han åderlåts en
gång i veckan för att rena blodet och undvika sjukdomar. Ett stycke krita hängs upp i kätten, inte för
att köttet skall bliva vitt, men för att det behagar
kalven att slicka på det. Det hjälper att bryta syran i
magen. Man bör inte försoffa kalvarna med att ge
dem brännvin eller opium, vilket förekommer på
vissa ställen.
Oxen får inte gödas för tidigt, då duger han inte
till dragare. Nu kan han öka i vikt vid 12 års ålder
om man ger honom oljekakor. Han bör tämjas vid
3 års ålder. Gälla kvigor lär ska vara lika starka
som en häst.

månlig i trakter där man saknar skog. Särskilt
lämpligt är att ha lergolv, vilka är beständiga. De
2188
Arbetsmetod
är något kalla på vintern, men det kan man avhjälpa med mattor av alla slag. Bakugnar och spisar Sätt att fånga lax med rev och krok
Anonym
kan med fördel byggas av lera.
Beskrivning av en kalkbränningsugn.
1812, juli-aug
SÄTT ATT FÅNGA LAX MED REF OCH
2186
Väder KROK
Anmärkningar angående väderleken Denna metod beskrevs redan 1801 i en skrift tryckt
vid Sundqvistska Tryckeriet och bör inte få falla i
för april och maj 1812
glömska. 50 famnar garnrev görs i ordning. Därpå
2187
Husdjur fästes mässingskrokar med tafs av mässing och agnas med färsk strömming. Reven läggs ut och man
Om boskapsskötseln i avseende på
fäster träspjälor, så att den flyter. Båda ändarna av
dess olika föremål; av Sir John Sin- reven sänkes till botten med en sten. När laxen
fastnat på kroken tas den upp med hjälp av ett ljusclair
ter eller slås ihjäl med en påk.
Sinclair, John
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2189

Nyttiga påfund

Beskrivning på en god trädsalva
Anonym
1812, juli-aug
BESKRIFNING PÅ EN GOD TRÄDSALFWA
Så mycket salva, som ryms i en hattkulle görs i
ordning på en gång. Det räcker länge. Kodynga,
gul lera, kohår blandas till en deg. Den breds ut på
en sten och dränks med terpentin, som arbetas in
med en trästöt. Degen sveps in i en svinblåsa och
nedgrävs i jorden, där den håller sig mjuk. Strykes
på ympstället.
2190

Matberedning

Om saltning av strömming
Fresk, Lars
1812, juni-aug
OM STRÖMMINGS-SALTNING
Så fort strömmingen är fångad skall den gälas och
kastas sedan i ett kar med saltvatten, där den ligger
4-5 timmar tills blodet dragits ur. Den sköljes och
får rinna av väl. Därefter saltas den första gången.
Denna saltning kallas varsaltning. Den sköljes efter ett dygn och saltas ännu en gång, nu i fat som
den skall förvaras i. Skulle det visa sig att laken
inte är klar, skall ny lake kokas och hällas på. Särskilt under rötmånaden skall strömmingen ses
över. Till en tunna strömming åtgår 1/4 tunna salt.
2191

Belöningar

Hedersbelöningar utdelade av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1812, juli-aug
HEDERSBELÖNINGAR UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odlingsflit till bl.a. en extra malmletare i Järna
socken, Stockholms län. För vård av ålderstigna
och orkeslösa föräldrar. För att med omsorg och
skicklighet skyddsympat 911 barn. Till en präst
som med oförtruten möda bistått sjuka och fattiga
med läkemedel utan betalning. För lång och trogen
tjänst.
2192

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1812
2193

Hushållning

Tankar om orsaken till missväxt och
möjligheten att förekomma den
Anonym
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1812, sept-okt
TANKAR OM RÄTTA ORSAKEN TILL DE
MISSVÄXTER, SOM I SWERIGE
ESOMOFTAST INTRÄFFA, SAMT OM
MÖJLIGHETEN ATT DEN FÖREKOMMA
Med missväxt menas att lantbrukaren inte ens får
igen utsädet eller att de som räkna 10-12:te kornet
efter utsädet bara får 5-6. Främsta orsaken är lantbrukarens okunskap om inte någon naturkatastrof
kommer i vägen. Liksom andra människor vill
lantbrukaren inte erkänna brister hos sig själv utan
skyller på Guds straff. Vädret orsakar naturligtvis
sämre avkastning om det är för vått eller för torrt,
men knappast missväxt på en välskött jord.
Den främsta orsaken till missväxt är folkbrist.
Hemmansklyvningarna har ansetts som skadliga
och att ha gift tjänstefolk ses med avsky. England
har mycket att lära Sverige och där uppmuntrar
man tjänstefolk att gifta sig. De utnyttjas i bärgningstider men får under vintern livnära sig på
slöjder och spånad. De får barn, som så småningom blir arbetsfolk.
En annan orsak är att lantbrukaren har större
ägor än han kan sköta. Enligt författningarna får
man inte lägga igen någon del och avundsjukan
gör att man inte unnar någon annan att sköta jorden. Alltså slarvar man över alltsammans och vinsten blir ingen. Här ges den boten att bygga torp.
Brist på skog är dock ett hinder, då det inte finns
material till hus och gärdsgårdar. Att bygga lerhus
skulle kunna hjälpa.
En del gårdar är för små för att kunna föda en familj. De blir beroende av andra näringar, kolning,
vedhuggning och körningar.
Genom en mängd sysslor bredvid jakt, fiske,
skjutsningar och hantverkssysslor blir tiden otillräcklig för att sköta åkerbruket. 8000-10000 arbetsföra karlar från Västergötland stryker omkring utan att arbeta, vilket är oförsvarligt när det
är brist på hjälp i åkerbruket.
Okunnighet är den främsta orsaken till missväxt. De som bruka jorden har aldrig fått annan
undervisning än i kristendomskunskap. De ses ofta
över axeln av ståndspersoner. Deras söner blir
aldrig bönder. På de stora säterierna skryter man
över grödan på huvudgården, men bryr sig inte om
utgårdarna.
Envishet och självklokhet gör att man hänger
kvar vid förfädrens seder och bruk. Det finns ingen
kontroll här i landet på hur jorden sköts. Endast
kronojord och ibland räntejord ses över. Skattejorden, aldrig så länge skatten betalas. Skogen kan
ibland delas för att var och en skall vårda sin del.
Ofta säljs skogen istället.

gynnsamma väderleken och varsam plantering
gjorde att de kom upp. För att kunna jämföra resultatet planterades ett lika stort mått på samma jordrymd av varje sort. Hela sommaren hölls ogräset
borta.
White kidney gav 218 st och var givande. Den
var jämnt liten.
Red nose kidney gav 150 st och vägde inte så
mycket.
Early forcing gav 118 st och var ringa givande
och tycks inte förtjäna att odlas.
Early shaws gav 160 st och var den bästa.
Red apple gav 160 och Champions gav 108 st.
De synes inte vara att förkasta.
Redogörelse för de Sätt-Potäter som Kungl. Patriotiska Sällskapet mig förärade år 1813 och vilka
utplanterades den 8 juni vid bostället Wijk.
Elsa Beata Wredes redovisning av potatisodlingen.
Champions gav 723 st fullkomliga sättningsnötter. De var friska, goda men olika till skapnaden.
Av Early Shaws sattes 8 st och gav 240 st av
vanlig smak och rika på ögon.
Early forcing tidig sort. Planterades 4 st och gav
45 sättbara frukter med vanlig smak.
Av Red nosed eller rödnäsige njurpotatisen sattes 6 st och gav 110 tillbaka. De var vita och förträffliga i smaken. Olyckligtvis vore de fallne för
sjukdomen curl.
Av Red apple eller röd äppelpotatis sattes 4 st
och gav 125 blekröda potäter friska och läckra till
smaken med en besynnerlig mjölaktighet.
Av White kidneys eller vita njurpotatisen sattes
1 st och gav 6 st fulla av curl och skabb.
På Wijk planterades 1 frö som jag fått från Amerika 1801. Dess planta gav besynnerliga blad och
blommor. På hösten upptogs plantan i närvaro av
ett stort sällskap och befanns att detta frö givit 87
vackra blekröda potatisar med tydliga ögon. Även
fanns där 37 matnyttiga äppellika rötter. De kallades hädanefter Oscariner.
Tillägg om de i föregående artikel nämnde Potat-Sorter.
Det har bara inkommit dessa två rapporter med
resultat från de nio personer som åtog sig att provodla de från England införskrivna sättpotatisarna.
Potatis är en växt som kräver den största uppmärksamhet och kunskap om slag, odling och användande. 1795 gav Engelska Åkerbruks-Colleigiet ut
en berättelse med samlade underrättelser om potatisväxten.
Av ovannämnde sex sorter som kom till Sverige
för provodling våren 1813, var Champion eller
kämpar en gul stor och rund sort. Anses inte myc-

ket givande men omtyckt för sin tidiga växt och
att inte vara underkastad sjukdomen curl.
Red nose kidney rödnäsige njurpotatis även kalla Pink nose är smala vita med röd ända. De får ofta
curl.
Minst givande är Red apple som blir stor och
rund med tjockt skal.
White kidney vita njurpotatisen är fallen för att
få curl.
Tidig Cumberland eller kungspotatisen är en
förträfflig sort som efter hand utestänger alla andra
sorter.
2226

Odling

Utdrag ur brev angående bönorna av
Betiska Strageln eller Kaffe Strageln
Silversparre, G U
1813, nov-dec
UTDRAG AV BREF ANGÅENDE BÖNORNA
AF BETISKA STRANGELN ELLER
KAFFE-STRANGELN (ASTRAGALUS
BAETICUS), SURROGAT FÖR DE WANLIGA
KAFFEBÖNORNA.
Nyligen anfördes i tidningarna ett kaffesurrogat,
som dock måste ha tillsats av riktigt kaffe. Då det
är nästan omöjligt att bannlysa denna husgud för
svenska allmänheten, som utsuger landet på pengar, bör en inhemsk växt kunna ersätta kaffet.
Efter min övertygelse finns en sådan, nämligen
kaffestrangeln. Den har en böna som både i färg
och hårdhet liknar den västindiske och ger ett välsmakande och hälsosamt kaffe.
Bränningen skall ske något lindrigare men i övrigt behandlas den lika som riktigt kaffe. Det är
dessutom billigt. Jag ämnar nästa år om jag lever
så dessa bönor som annat säde samt genom ett par
valsar ta dem ur deras skidor, vilket annars är ett
långsamt göromål.
2227

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1813, nov-dec
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För odling och skicklighet i mekanisk slöjd.
För kostnadsfri undervisning åt fattiga barn. För
vård och uppfostran åt 17 faderlösa barn.
För trogen och flitig tjänst inom jordbruket.
För uppskattat arbete vid Lerums Bomullsfabrik
.
2228
Väder
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Här brukas tredingsädet träda, vete och havre. Förhållandet mellan åkerbruket och boskapsskötseln
är här den bästa i landet.
I Cumberland, som är ett oändligt skönt landskap, ligger största delen som äng. Marken är gräsrik och då den uppköres sås havre, korn och åter
havre.
Arrendena är ärftliga men kan inte säljas utan
ägarens tillstånd. En liten ränta uttages.
I Westmoreland råder ett liknande hushållssätt.
I Durham på den fuktiga lerjorden sås omväxlande rovor och korn.
I Lancashire står lanthushållningen otroligt lågt.
I stället är landskapet känt för sina utmärkta manufakturer. Lantmannen har ingen kunskap om cirkulationsjordbruk utan sår det som faller honom in.
Gödsel påföres aldrig. Det enda som odlas med flit
är potatis, dock på ett besynnerligt vis, som kallas
Lazy-bed-metoden, översatt latsängsmetoden. Potatisen odlas bara till människoföda och för avsalu.
Lönerna inom jordbruket har påverkats av manufakturerna och är mycket höga.
I Yorkshire finns tre olika hushållningssätt beroende på olika jordmån i de olika delarna. Här uppfödas ridhästar av hög kvalitet.
I Lincolnshire har blott få ställen ett gott åkerbruk.
Nottingham har mycket olika indelning på sitt
jordbruk. Detta beror på gamla vanor.
Stafford och Derbyshire har väl avpassad jämvikt mellan åkerbruk och boskapsskötsel. Denna
ort har gjort goda framsteg sedan arrendetiden förlängdes. Vidare har man goda redskap.
De mitt i landet liggande grevskapen ägnar sig
helt åt boskapsskötsel och bereder ost och mjölk
och smör. Åkerbruket betraktas som binäring och
understöd till ladugården.
I Norfolk är jordbruket förträffligt med många
goda hushållare. Vidare finns de mindre vackra
men högproducerande mjölkkorna av den kulliga
suffolkerrasen.
Likaså i Suffolk och Cambridge har man på sina
håll förträfflig odling. Essex och Middlesex har
ganska slätt jordbruk.
I Huntington, Hartford, Buckingham och Berkshire idkas jordbruk med omtanke. Där är den
märkvärdiga Windsor-Park beläget.
I Kent brukas de små egendomarna av ägaren.
De större egendomarna styckas till mindre enheter.
På flera ställen får man för litet gödsel vilket kan
kompenseras genom att man tar till vara sjöväxter
vid ebb. Gödsel finns också att få från London.
Plogarna som används är mycket tunga och drages
av flera hästar.
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Kritkullarna i östra Kent nyttjas till bete åt fåren.
2223

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1813
2224

Hushållning

Översikt av åkerbrukssättet i
England (forts från 922)
Thaer, Albrecht
1813, nov-dec
KORT ÖFERSIGT AF ÅKERBRUKS- SÄTTET
I ENGLANDS SERSKILTA PROVINSER
ELLER SÅ KALLADE GREFSKAP,
ISYNNERHET I AFFSEENDE PÅ DE
DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA
OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE
STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.
På ön Shepey omväxlar man med bönor och vete.
Denna orts vete anses vara det bästa i landet. Även
kålodling har börjat sprida sig. Annars odlar man
efter väderlek och tycke. I närheten av Themsen
sås ofta ärter, vilka spritade förs in till London.
Råg och vintervicker avbetas om våren av digivande tackor med sina lamm. Här hålls ingen bo- skap
utom får, då man får gödsel från London.
Kent förser nästan ensamt Londons torg med
vete. Även humle och handelsväxter odlas.
På de stora godsen i Surrey och Suffer följes en
snillrik hushållsmetod. Drillkultur, potatisodling
för boskapsfoder och början till stallfodring träffas
här på många ställen.
I de övriga södra och västra delarna av England
och i Wallis idkas åkerbruket ganska illa. Avkastningen är helt eländig. Brist på gödsel är bl.a. orsaken. Den kalkgödning som ersätter gödseln är inte
verksam tillräckligt. Åkrarna läggs igen till äng
och betesmark för får.
2225

2194

Nyttiga påfund

Utdrag ur ett brev till Kungl. Patr.
Sällskapets sekreterare angående
kalkens nytta att utrota mask på säd
och buskar och ett nytt medel att avhålla frostfjärilen från fruktträd
Schmiterlö , H C
1812, sept-okt
UTDRAG AF ETT BREF TILL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE, ANGÅENDE KALKENS NYTTA
TILL UTROTANDE AF MASK PÅ SÄD OCH
BUSKAR, JEMTE ETT NYTT MEDEL ATT
AFHÅLLA FROSTFJÄRILN FRÅN
FRUKTTRÄD M M
Rotmasken (Nocktua Segetis) är höstrågens värsta
fiende. Flera sätt att förekomma den finns. Att stöpa säden i kalk eller malört, svin- och hönsgödsel.
Röka illaluktande ämnen eller blanda vitlök bland
säden. Då jag märkt att masken uppträder först på
dikesrenen har jag lagt en rand med kalk där och
sedan strött kalk i såningsskäppan. Då masken visar sig på natten, kan man med en sladd fara över
åkern och på så sätt döda många larver.
Det bästa sättet att bli av med mask på buskar är
att spruta dem med kallt vatten och sedan genom
ett fint såll sikta kalk över busken.
Att hindra mask på fruktträd går till så, att man i
september binder halmband runt stammen. När
fjärilshonan skall lägga äggen i oktober är hon så
äggstinn, att hon inte orkar flyga. Hon kryper då
efter stammen och lägger äggen under halmbanden. I februari tas banden av och används som strö
hos fåren, vilka genast trampar sönder dem.
2195

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1812

Odling

Försök med potatissorter
Billberg, G J
1813, nov-dec
BERÄTTELSE OM ANSTÄLDT FÖRSÖK
MED DE AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET ÅR 1813 INFÖRSKRIFNE
POTAT-SORTER.
Då frosten förlidet år kom tidigt förstördes potatisskörden. Patriotiska Sällskapet skaffade då sättpotatis från England och lät en del provodla. Jag
anmälde mitt intresse. Tyvärr kom de hit mycket
sent men den 8 juni var de satta.
Under sjötransporten hade de skjutit långa ålar
så jag trodde de skulle vara förstörda. Men den

2196

Hushållning

Tankar om rätta orsakerna till missväxt, samt möjligheten att förekomma den
Anonym
1812, nov-dec
TANKAR OM RÄTTA ORSAKEN TILL DE
MISSVÄXTER, SOM I SWERIGE
ESOMOFTAST INTRÄFFA, SAMT OM
MÖJLIGHETEN ATT DEM FÖREKOMMA
(forts. och slut från föregående häfte.)
Ungdomen, som ärnar sig bli präster, militärer och
statsbetjänter borde skaffa sig kunskaper om lant-

hushållning. Säteriägare skulle anta studerade förvaltare. Enkla och tydliga böcker i lantbruksämnen borde ges ut av trycket. Att undvika det förakt,
som vidlåder åkerbrukare, genom att låta dem bli
nämndemän, kyrkvärdar och få vara de främsta i
alla lag. Att försöka visa prästers och andra
ståndspersoners hushållsinrättningar. Att införa
någon kontroll av lantbrukare, genom någon sorts
åkerbrukssocietet.
Fattigdomen är en av grundorsakerna till missväxt och elände. Spannmålsmagasin och någon lånekassa skulle behöva inrättas. I brist på pant
kunde allmän borgen av hela byar ställas.
Tegskiftet är hinder för åkerbruket och storskifte borde införas allmänt. De extra arbeten som
krävs av lantmannen, dagsverken, väglagningar,
brobyggnader, krono-, fång- och hållskjutsar, är
hindersamma för honom. Inte nog med att allmogen skall ställa upp med arbetare, de skall också
ställa sina dragare till förfogande. Djuren blir utslitna och orkar inte med sitt egentliga värv. Ofta
inträffar dessa arbeten, när bonden som bäst behövs på åkern. Vägarna behöver inte förbättras
hela tiden, man kan ta en ringa omväg. Dagsverkena till kungsgårdarna kunde helt undvikas, om
man inrättade torp eller anställde drängar. Genom
entreprenader kunde hållskjutsarna skötas. Men
trots att de hindrar, anses de som allmogens älskade näringsfång. Stadgade sädespriser är viktigt.
Felaktigheter i brukningssättet är anledning till
missväxt. I stora delar av södra Sverige finns inte
diken. Brist på gödsel och framförallt att man kör
ut den i otid är en annan orsak till missväxt. Dåliga
och tunga redskap är en annan. Det körs ofta för
grunt och säden kommer inte nog djupt. På många
ställen använder man sädesslag som inte lämpar
sig för den jordmånen eller det klimatet. Ensädet
har skadliga följder. Åkern bör ligga i flera avdelningar och växelbruk med säd och rotsaker skall
inrättas.
2197

Husdjur

Vad som blivit iakttaget vid dikalvars
uppfödande
Ehrengranat, C
1812, nov-dec
HWAD SOM BLIFWIT IAKTTAGIT WID
DI-KALFWARS UPPFÖDANDE
Fru Rückersköld säger, att inget bättre sätt finns,
än att låta kalven dia i 14 dagar. Skall den slaktas är
den så fet som en sexveckors kalv och skall den
gödas är en god grund lagd. Skall den bli påläggskalv, blir den ett raskt djur.
Kon klavas i ett bås medan kalven går lös. Kon
föds med hölag. Efter 14 dagar flyttas de så långt
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ifrån varandra, att de inte hör varandras råmande TANKAR OM MÅSSARS OCH ANDRA ÖDE
och trängtan. Kon skall under digivningstiden OCH OFRUKTBARA MARKERS
UPPODLING.
mjölkas som vanligt.
Den som reser genom vårt land måste förundras
2198
Ekonomi över att så stor del består av obrukad mark. Hur
kan dess odling bli möjlig då endast 1/3 av vår
Beräkning av ullproduktionen i
ringa folkmängd arbetar i jordbruket. Detta visar
England
jordbrukets förfallna tillstånd.
Anonym
Regeringen har i synnerhet fäst uppmärksamhe1812, nov-dec
ten på de Norra delarna av vårt land. 1741 kom en
BERÄKNING ÖFWER ULL-PRODUCTIONEN kungörelse, som lovade dem, som bosatte sig i
I ENGLAND
Lappmarken stora förmåner. Försök gjordes både
I Storbritanien finns 28.800000 får, vars ull upp- av adel och allmoge men de såg inga möjligheter
gick till 4.800000 punds värde.
att kunna övervinna alla svårigheter.
I de Norra orterna är det mellan 4-10 mil mellan
2199
Nyttiga påfund grannarna medan det söder om Gävle kan var 1-3
Om fläderns kraft att hålla insekter mil. I söder borde ägorna slås samman men i norr
delas på. Det är märkligt att folk trots bördiga fält
från planteringar
bosatt sig så långt ifrån varandra. Ännu märkligare
Anonym
är det att inte folkmassan ökat sig då de kunnat inta
1812, nov-dec
och odla de stora fält, som nu ligger öde.
OM FLÄDERNS KRAFT ATT AFHÅLLA
Det måste vara en särdeles omständighet som
INSEKTER FRÅN PLANTERINGAR
utgör ett hinder. Det kan inte vara lagarna, då regeSommarhyllen (Sambulus ebulus) har ännu värre ringen uppmanar folk att bosätta sig i norr. Inte
utdunstning än den vanliga flädern (Sambulus nig- heller kan de ägare av jord som finnas hindra nåra), vilka skys av insekter.
gon från att odla på den jord som är samfundets.
Ingen medlem i Riket finns, som inte skulle ön2200
Odling ska framgång av ett företag som ökar tillväxten i
landet. Tessin säger: Den ökar Swea Land, som odErinran till potatisodlare
lar Swea Jord.
Anonym
Där nyodling skall företas utses en tjänlig plats
1812, nov-dec
till en by med tillgång på vattenkraft för kvarn.
ERINRAN TILL POTATES-ODLARE
Gårdarna bygges så att de ha sädesgården runt huFrost både på våren och hösten tros ha skadat sätt- sen för att vägen att föra ut gödseln inte skall bli så
potatisen för nästa år. Man kan pröva om de är gro- lång. För tätt anlagde gårdar utgör fara för brand.
bara genom att sätta dem i fuktig jord i ett varmt Runt byn finns plats för hagar, ängar och skog.
rum. Är de efter 14 dagar fasta och hårda finns gott
Då frivilliga tillskott från allmänheten inte skulhopp om grobarhet. Skulle all sättpotatis vara för- le räcka till denna anläggning, kunde regeringen
störd måste man införskaffa potatisfrö, bäst från låta krigsfolk hjälpa till med röjning och byggenEngland. Sås i varmbänk, som täcks mot nattfrost. skap. Dessutom kunde nybyggaren under en del år
När plantorna är 2-3 tum gallras de. De planteras ut bli befriad från skatt.
på åkern i juni. I september har de givit en blandMycket mark är täckt med torv och det är inte
ning av stora och små knölar till en vikt av 16 lod. lätt att göra odlingsjord av detta. I Skåne används
På detta sättet får man också fram nya arter.
torven till bränsle. I Uppland gjordes försök med
att odla, men bördigheten avtog mer och mer. Det
2201
Väder gäller att dika och dämma upp vattnet så att det vid
Anmärkningar angående väderleken behov kan användas. Mossarna delas i smala remsor med djupa diken på sidorna. Dessa torkar ut
för oktober och november 1812
jorden och dikena kan sedan fyllas igen med lera
2202
Hushållning och sand. Dessa arbeten är ofta för omfattande för
en enskild, så här borde regeringen gå in och hjälpa
Tankar om mossars och andra öde
till.
och ofruktbara markers uppodling
Vi är noga med tillredningen av människoföda
Anonym
men djurens uppfödning lämnas till en okunnig
piga. Här finns förbättringar att göra.
2203
Ekonomi
1813, jan-febr
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Ägaren av land ingår kontrakt med arrendatorn på
villkor att båda kommer överens. Land som ägs
genom Kungl. donation vidkänns en liten ränta av
ägaren.
I England finns inte bönder och torpare som i
Sverige. Engelska farmers är arrendatorer. Dagsverkare är personer som arbetar på landet, där de få
mest betalt. Detta innebär den olägenheten att de
uteblir och strandsätter jordägaren. De bor i kojor
med blott en liten täppa till och betalar till ägaren
för hyran. Vid höbärgningen kommer många från
Wales och Irland.
Det finns olika arrenden beroende på land och
egendom.
Äganderätten är indelad i Freehold, som är den
högsta, där ägaren har fullkomlig frihet. Han betalar dock en liten ränta, en gås eller höna och ett
pepparkorn, som på bestämd dag skall erläggas.
Om inte förlorar han äganderätten till kronan eller
den societet av vilken den varit donerad.
Ett distrikt kallas Manor och ägaren Lord of the
Manor. Han är snart sagt en småkung. Han är också domare. Detta är nu inte mer än ett kontor där
räntor uppbäres och kontrakt skrives. Därav namnet copyhold.
Leafehold är det tredje slaget. Det är ett vanligt
arrende med kontrakt ofta på 100 år. Ingenting rubbar kontraktet. Utan överenskommelse får inte äng
ändras till åker och åbyggnaderna inte ändras.
Allmänna taxor i England är Kings taxes och
Parliamentary Taxes. Vidare finns fönsteravgift,
koltaxa, skorstenstaxa. Dessa taxor är lika på landet och i staden, där också renhållning och gathållning skall betalas.
I varje församling hålles fattighus och arbetshus.

2219

Anonym
1813, juli-aug
SÄTT ATT UTROTA LANDTHAFRE.
Det vanligaste sättet är att låta åkern ligga i träda
och slå landhavren innan den blir mogen. Ladugården får därigenom gott foder. Nackdelen är att rötterna finns kvar och utsuger jorden.
Ett bättre sätt var, att på ett stycke med lerblandad mylla där korn vuxit och till 2/3 utgjordes av
landhavre, lägga åkern i träda. Den kördes och såddes om hösten med råg. Någon landhavre visade
sig men andra året var den borta. En annan åker
med mycket sand blev också fri från landhavre efter att man sått råg.
Ett försök att så först vete och sedan korn misslyckades. Det var först rågen som tog bort landhavren.
2220

Nyttiga påfund

Utdrag ur ett brev av Journalens
redaktör
Schenström, J M
1813, juli-aug
UTDRAG UR BREF TILL JOURNALENS
REDACTEUR.
Då det inte finns möjlighet att köpa ostindiskt
fnöske har jag stöpt vanligt tryckpapper i blyättika
och låtit det torka i solen. Det har blivit det bästa
fnöske.
Redaktörens tillägg.
Denna uppgift är försökt och bestyrkt. Detta fnöske är lättare att preparera och tager mindre plats,
släcker inte svavelstickan och ger inte smak åt tobaken om den används att tända pipan med. Det
kan aldrig vara skadligt för hälsan.

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1813, juli-aug
HEDERSBELÖNINGAR UTDELTA AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För dikning och kärrmarksodling och lång och trogen tjänst.
2221

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1813
2222

2218

Nyttiga påfund

Sätt att utrota landhavre

Hushållning

Översikt av åkerbrukssättet i
England
Thaer, Albrecht
1813, sept-okt
KORT ÖFWERSIGT AF ÅKERBRUKSSÄTTET I ENGLANDS SERSKILTA
PROVINSER ELLER SÅ KALLADE
GREFSKAP, ISYNNERHET I AFSEENDE PÅ
DE DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA
OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE
STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.
I det följande anföres endast de allmänna brukningssätten och inte de sällsynta förbättrade hushållsmetoder, som är antagna på vissa ställen.
I Northumberland är jorden storskiftad och lant
hushållningen bättre än i de flesta andra orter.
Jorden är vid västkusten bördig. Genom det förträffliga betet hålls mycket får av cheviotrasen.
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Om skogsbetjänternas redlighet borde kontrolleras av någon som har intresse av skogens bestånd?
Bästa sättet att vårda, sköta och befordra den
yngre växande skogen?
Om allmänningar i gemen och vilket hinder de
kunna möta för Härads Allmänningarnas delande
mellan socknar och de hemmansägare som har rätt
att därur ta skog.
Vilket är det bästa sättet att vårda de ekskogar,
som redan finns och att göra planteringar för framtiden?
2214

Orter

Utdrag ur brev angående väderlek
och årsväxt i norra delen av
Stockholms län
Anonym
1813, maj-juni
UTDRAG AF BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I NORRA
DELEN AF STOCKHOLMS LÄN
I Wik i Rö socken har ett ihärdigt regn skadat grödan. Nästan alla har måst så om. Kornet kom på
fartyg och såddes för sent. Potatisen är klent uppe
och åkrarna så fulla av ogräs och jag inte kan få
tillräckligt med rensare.
Här på Vängsjöberg har mina grannar sått om
tre gånger och sista gången åt masken upp allt. Jag
sådde bara en gång och nu börjar åkern hämta sig
något i sommarvärmen.
2215

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1813
2216

Odling

Tankar om medel till befordran av
skogarnas tillväxt, vård och
användning
Anonym
1813, juli-aug
TANKAR OM MEDLEN TILL BEFORDRAN
AV SKOGARNAS TILLWÄXT, WÅRD OCH
ANWÄNDANDE.
I vad mån de enskilda planteringarna av ekskog,
som på varje hemman hittills varit anbefallt, kunna
hava ansetts uppfyllt ändamålet, eller om icke detta snarare vinnes, därest sådana plantager
sammandrogs uti större för flera hemman eller
hela socknar, efter varje orts särskilda beskaffenhet.
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Vilka hinder kunna förefinnas till inrättande av
sådana större planteringsfält till fullgörande av enskildas skyldighet i denna del? Samt vad tillfälle
kan bliva inom varje län att anlägga sådana större
planteringar på jord, vilken Kungl. Maj:t och Kronan äger disponera. Med uppgift på sådana därtill i
avseende på läge och jordarter tjänliga lägenheter?
Ekar och andra lövrika trädslag borde planteras
kring gärdesgårdar och pilträd vid dammar samt
alar vid bergsrötterna. Detta skulle hjälpa kreaturen under heta somrar att slippa epidemier. Så sker
i Preussen, där vid varje ägobyte skall planteras
träd. Judarna har samma lag att vid vigselns ingående skall ett visst antal träd planteras. Kungsgårdar och militära boställen skulle vara skyldiga att
plantera träd.
Då fråga kan bliva om betalningen till skattemån för den ek kronan på skattejord låter fälla, efter vilka grunder samt beräkningssätt, relativt till
trädets storlek, sådan betalning borde åläggas, så
att verkan av den dylik anstalt svarade mot avsikten därmed?
Om skattehemmansskog i allmänhet, samt i synnerhet vad svedjande angår, vilka mer eller mindre
skadliga följder efter ortens olika förhållanden
kunna vara vidhäftade en mera inskränkt eller utvidgad frihet uti detta hushållssätt?
På vilka jordarter och vid vilka omständigheter
detsamma kunna anses böra få tillåtas. Samt, enär
svedjat blivit, vad iakttagas bör att befordra återväxten och bevara den unga skogen för boskapsbete.
Svedjandet som efter erfarenheten är mera skadligt än nyttigt och särskilt i torrår då skogseldar
uppstår är inte att rekommendera. 1793 års skogsstadga utsätter vilka jordarter och omständigheter
som medgiva svedjning.
Vad i anseende till rättigheten att anlägga sågkvarnar, antingen till avsalu på egna eller andras
skogar, eller för husbehov, kan vara att erinra, så
att å ena sidan en nyttig hushållning icke hindras,
eller jordägares lagliga rätt förnärmas, men å den
andra sidan tillfälle icke öppnas för ett skadligt
skogens utödande, till det allmännas förlust och
hemmanens framgena obestånd?
Redan 1646 gavs föreskrifter på hur skogen
skulle skötas, men verkställigheten är fortfarande
inte fullkomlig.
2217

Ekonomi

Om jordbruksarrenden i England
Anonym
1813, juli-aug
OM JORDBRUKS ARRENDEN I ENGLAND.

Om hemmansklyvning
Anonym
1813, jan-febr
OM HEMMANSKLYFNING.
De ständiga krigen under Carl XII orsakade folkbrist. När nu folkökningen tilltagit blir hemmansklyvningen ett problem. Varje enhet blir för liten
och svårodlad och dessutom skall varje åbo ha hus,
bodar och ladugård. Dessa byggs av trä och orsakar skogsbrist.
Den fattige bonden säljer om hösten sin säd i
staden för att kunna betala skatter och utskylder.
På våren måste han köpa utsäde för dyra pengar. På
våren köper han dragare på auktioner och bortsäljer dem med förlust på hösten, då han inte kan
föda dem över vintern.
Den förmånliga fåraveln befrämjas av de förmögna som har råd att köpa goda utländska avelsbaggar.
En annan olägenhet vid hemmansklyvning är att
varje litet hemman vill ha häst. Detta sker på bekostnad av oxar och boskap som ger bättre gödsel
än hästen.
Jorden blir otillräcklig att försörja sin brukare.
Han måste då ha binäringar. Skjutsning och foror
åt staden, arbete hos andra och kringvandringar
gör att den egna jorden kommer ännu mer i vanvård.
Vad skall det bliva av denna klyvning? Skall någon till slut sitta i en liten kåltäppa och försöka försörja sig? Eller skall den orättvisa råda att endast
ett av barnen skall ärva jorden? Så är det med kronans jord.
2204

Vidare i Botaniske vetenskapen de allmänna
grässlagen och örterna samt deras frösamling och
behandling. Även läkemedelssamlandet för människor och kreatur bör ingå.
Ur medicinska vetenskapen den del som angår
husmedicin för människor och djur.
Ur mekaniken grunderna till jordbruksredskapens förfärdigande och skötsel.
Uti byggnadsvetenskapen skall tillräcklig kunskap inhämtas, så att de byggnader som krävs på
en gård skall kunna förfärdigas.
Aritmetik, geometri och plantrigonometri så att
beräkningar av areor och gravar, rothuggning och
anläggningar kan göras utan att man blir lurad av
de dalkarlar som ofta utför dessa arbeten.
Dessa kunskaper kan anses överdimensionerade, men en husbonde har också skyldighet att bistå
underliggande bönder och torpare. Härigenom
vinnes förtroende.
En lanthushållare behöver god hälsa, driftig
ihärdighet och lust till yrkets bedrivande.
2205

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1813, jan-febr
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För odling och lång och trogen tjänst.
2206

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i december 1812 och januari 1813

Hushållning

Tankar rörande lanthushållares
teoretiska och praktiska daning
Anonym
1813, jan-febr
TANKAR RÖRANDE LANDTHUSHÅLLARES THEORETISKA OCH
PRACTISKA DANING.
Engelsmän av alla klasser har insett att jordbruksoch ladugårdsskötsel är den viktigast manufaktur
av alla. De har också insett vikten av teoretisk och
praktisk undervisning. Det borde inte vara vem
som helst som sysslade med jordbruk, utan särskilt
lämpade personer skulle utses och utbildas.
Det utbredda arrendesystemet i England bygger
på att det finns utbildade arrendatorer. Där har man
helt anammat cirkulationsjordbruket framför trädan, vilket gör att hela åkerarealen är sådd.
Ämnen som skall studeras är kemi och fysik,
med anpassning till de delar som handlar om jord,
berg, vatten och klimat.

2207

Orter

Uppodling av egendomen Anneberg
Rudbeck, A
1813, mars-april
UPPODLING AV EGENDOMEN ANNEBERG,
BELÄGEN I SKARABORGS LÄN,
WARTOFTA HÄRAD OCH DIMBO SOCKEN;
BESKRIFNING MED BIFOGAD KARTA.
Sedan jag 1787 emottagit hela Tidaholms egendom har jag sökt förbättra jordbruket och utvidga
åkerjorden samt öka fodertillgången. I ett senare
skede skulle de förfallna byggnaderna uppbyggas.
En skicklig lantmätare anskaffade en karta som
visade de lokala beskaffenheterna på olika ställen.
Utifrån detta gjordes en plan till indelning av den
gamla åkern och utvidgning av marken. Detta visade sig svårt på herrgården Dimbo, som hör till
Tidaholms egendom, då enskiftesförfattningen inte var känd där.
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En utmark delades och odlingarna kunde påbörjas.
Med brändeforshackan togs översta lagret av
och lades i högar som sedan antändes. Den fina askan spreds tillbaka över marken. Vår störste svenske odlare majoren och riddaren Stjernsvärd på
Engeltofta egendom har med utmärkt resultat använt denna metod. Han har köpt flera västgötahackor och även från England fått den första
brännplogen.
1788 började byggnationen och anlades trädgård och trädplantering. Brunnar sprängdes med
stor kostnad genom berg, vilket var nödvändigt, då
inget vattendrag finns i närheten.
Jorden delades i 10 delar och cirkulationsbruket
påbörjades.
Först efter 10 år kunde grannarna förmås att delta i hägnaden runt tegarna. Nya torp anlades och de
gamla utökades.
De stycken av gräsgärderna som helst producerade ljung, användes till potatisodling med gott resultat.
Mina erfarenheter från Anneberg kan naturligtvis inte användas fullt ut på andra ställen. Olika
förhållanden och jordarter gör att endast erfarenhet
från den enskilda platsen bringar nytta. Dock är

Anneberg Nr 2207

rön och försök av större nytta om de utförts i Sverige än illa översatta utländska erfarenheter.
Som en följd av den välgörande enskiftesförordningen har jag lyckats anlägga två nya egendomar i samma härad men i olika socknar.
Karta och beskrivning.
2208

Man bör välja de största potatisarna till utsäde,
då de är de mest mogna. Livspunkternas antal visar
inte rotens mognad. Det blir en mängd overksamma stammar av dem. Den naturkunnige bör utforska nyttan av dessa bistammar. Mina kunskaper är
för svaga och livet för kort att göra fler upptäckter i
ett för människosläktet så nyttigt ämne.

Odling

Om omogna potatisars otjänlighet
till fortplantning
Wrede, E B
1813, mars-april
OM OMOGNA POTÄTERS OTJENLIGHET
TILL FORTPLANTNINIG.
Sedan jag märkt att mina och grannarnas potatisskörd blivit sämre både vad bördighet och födande
egenskaper beträffar, beslöt jag att undersöka orsaken.
Troligtvis beror det på att utsädet inte varit moget. En frukt, som inte under sin växt nått fullkomlig fullbordan kan inte heller äga fortplantningsförmåga.
Potatisen fordrar 4 månaders växttid från att
groddarna visar sig. De skall utveckla tre slags rötter under tiden: roten som håller växten i jorden,
roten som tar upp näring och roten som avlar den
nya frukten. I vårt klimat händer det att potatisen
inte förrän efter midsommar ger synlig grodd.

2209

Odling

Om sättet att samla potatisfrön och
av dem uppdraga potatis
Anonym
1813, mars-april
OM SÄTTET ATT SAMLA POTATOESFRÖN OCH ATT AF DEM UPPDRAGA
POTÄTER.
I vårt land hinner inte potatisfröna till mognad innan höstkölden inträffar.
Följande metod är hämtad från England.
Innan fröknopparna falla av om hösten insamlas
de och upphänges i ett varmt rum eller inlägges i
sand i en källare. Någon tid innan de skall användas blötas de i vatten och urkramas. Fröna blandas
med sand och utsås i drivbänk tidigt eller på kall
jord sedan frostnätterna är förbi.
Plantorna kupas vid 1 tums höjd och utplanteras
vid 3 tum. Med denna metod kan man göra val av
utsädessorten.
2210

Nyttiga påfund

Recept mot ohyra i träd och väggar

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Anonym
1813, mars-april
RECEPTER MOT OHYRA PÅ TRÄD OCH I
WÄGGAR.
Ett recept från en fransk kemist har med fördel blivit prövat, när tobaksrök och tobaksvatten inte givit resultat.
Såpa, svavel, jordsvamp blandas med vatten.
Denna blandning sprutas flera gånger på växterna
med handspruta, som helst bör ha sprit i stället för
öppen pip.
Mot vägglöss tages korrosivt sublimat som upplöses i saltsyra. Detta blandas med terpentin och
strykes med borste på ställen där ohyran förmodas
uppehålla sig.
2211

Kungörelser

Tävlingsämne utsatt av Örebro län
Linderholm, J
1813, mars-april
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TÄFLINGS- ÄMNE UTSATT AF ÖREBRO
LÄNS KONGL.
HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAP.
Ekonomisk och Statistisk beskrivning över någon
inom Örebro län belägen socken. Belöningen är 50
R:d B:co
I anvisningarna uppmanads tävlande att ta med:
I geografiskt avseende
I avseende på socknens indelning, odling och
avkastning
I avseende på innevånarna, deras olika tillstånd
och villkor
2212

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i februari och mars 1813
2213

Odling

Tankar om medlen till befordran av
skogarnas tillväxt, vård och användande
Anonym
1813, maj-juni
TANKAR OM MEDLEN TILL BEFORDRAN
AF SKOGARNES TILLWÄXT, WÅRD OCH
ANWÄNDANDE
Skogarnas tillväxt skulle kunna utgöra en vinst för
landet, då man skulle kunna sälja överskottet utomlands. Flera skogsordningar visar att våra konungar och landets fäder velat hjälpa upp skogen,
men missbruk och felaktiga tillämpningar har hindrat. 1798 års kommitté anför följande:
Har givna författningar uppfyllt det som varit
åsyftat?
Hur den till allehanda behov tjänliga och på kronans parker befintlig skog, bör till det allmännas
gagn med utsikt på framtiden användas och vad
villkor enskilda böra därav erhålla undsättning och
hjälp när omständigheterna medgiva att sådant kan
lämnas?
Vilka de kronoparker är, där boende åtnjutit
mulbete för boskapen och utan betalning hämta lägor, stubbar samt på vilka författningar sådan frihet grundar sig?
På vad sätt kronans parker och djurgårdar blir
kartlagda utan att kronan belastas med kostnaden?
Genom vilka medel dessa parkers inhägnande till
större eller mindre del kunna åstadkommas till
skogens vård, växtens befordran och planteringars
anläggande och fredande?
På vilket sätt skall skogsuthuggningen ske? Genom att man tar bort de största träden, eller att man
fäller på ett avpassat stycke varje år.
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En utmark delades och odlingarna kunde påbörjas.
Med brändeforshackan togs översta lagret av
och lades i högar som sedan antändes. Den fina askan spreds tillbaka över marken. Vår störste svenske odlare majoren och riddaren Stjernsvärd på
Engeltofta egendom har med utmärkt resultat använt denna metod. Han har köpt flera västgötahackor och även från England fått den första
brännplogen.
1788 började byggnationen och anlades trädgård och trädplantering. Brunnar sprängdes med
stor kostnad genom berg, vilket var nödvändigt, då
inget vattendrag finns i närheten.
Jorden delades i 10 delar och cirkulationsbruket
påbörjades.
Först efter 10 år kunde grannarna förmås att delta i hägnaden runt tegarna. Nya torp anlades och de
gamla utökades.
De stycken av gräsgärderna som helst producerade ljung, användes till potatisodling med gott resultat.
Mina erfarenheter från Anneberg kan naturligtvis inte användas fullt ut på andra ställen. Olika
förhållanden och jordarter gör att endast erfarenhet
från den enskilda platsen bringar nytta. Dock är

Anneberg Nr 2207

rön och försök av större nytta om de utförts i Sverige än illa översatta utländska erfarenheter.
Som en följd av den välgörande enskiftesförordningen har jag lyckats anlägga två nya egendomar i samma härad men i olika socknar.
Karta och beskrivning.
2208

Man bör välja de största potatisarna till utsäde,
då de är de mest mogna. Livspunkternas antal visar
inte rotens mognad. Det blir en mängd overksamma stammar av dem. Den naturkunnige bör utforska nyttan av dessa bistammar. Mina kunskaper är
för svaga och livet för kort att göra fler upptäckter i
ett för människosläktet så nyttigt ämne.

Odling

Om omogna potatisars otjänlighet
till fortplantning
Wrede, E B
1813, mars-april
OM OMOGNA POTÄTERS OTJENLIGHET
TILL FORTPLANTNINIG.
Sedan jag märkt att mina och grannarnas potatisskörd blivit sämre både vad bördighet och födande
egenskaper beträffar, beslöt jag att undersöka orsaken.
Troligtvis beror det på att utsädet inte varit moget. En frukt, som inte under sin växt nått fullkomlig fullbordan kan inte heller äga fortplantningsförmåga.
Potatisen fordrar 4 månaders växttid från att
groddarna visar sig. De skall utveckla tre slags rötter under tiden: roten som håller växten i jorden,
roten som tar upp näring och roten som avlar den
nya frukten. I vårt klimat händer det att potatisen
inte förrän efter midsommar ger synlig grodd.

2209

Odling

Om sättet att samla potatisfrön och
av dem uppdraga potatis
Anonym
1813, mars-april
OM SÄTTET ATT SAMLA POTATOESFRÖN OCH ATT AF DEM UPPDRAGA
POTÄTER.
I vårt land hinner inte potatisfröna till mognad innan höstkölden inträffar.
Följande metod är hämtad från England.
Innan fröknopparna falla av om hösten insamlas
de och upphänges i ett varmt rum eller inlägges i
sand i en källare. Någon tid innan de skall användas blötas de i vatten och urkramas. Fröna blandas
med sand och utsås i drivbänk tidigt eller på kall
jord sedan frostnätterna är förbi.
Plantorna kupas vid 1 tums höjd och utplanteras
vid 3 tum. Med denna metod kan man göra val av
utsädessorten.
2210

Nyttiga påfund

Recept mot ohyra i träd och väggar
Anonym
1813, mars-april
RECEPTER MOT OHYRA PÅ TRÄD OCH I
WÄGGAR.
Ett recept från en fransk kemist har med fördel blivit prövat, när tobaksrök och tobaksvatten inte givit resultat.
Såpa, svavel, jordsvamp blandas med vatten.
Denna blandning sprutas flera gånger på växterna
med handspruta, som helst bör ha sprit i stället för
öppen pip.
Mot vägglöss tages korrosivt sublimat som upplöses i saltsyra. Detta blandas med terpentin och
strykes med borste på ställen där ohyran förmodas
uppehålla sig.
2211

Kungörelser

Tävlingsämne utsatt av Örebro län
Linderholm, J
1813, mars-april
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TÄFLINGS- ÄMNE UTSATT AF ÖREBRO
LÄNS KONGL.
HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAP.
Ekonomisk och Statistisk beskrivning över någon
inom Örebro län belägen socken. Belöningen är 50
R:d B:co
I anvisningarna uppmanads tävlande att ta med:
I geografiskt avseende
I avseende på socknens indelning, odling och
avkastning
I avseende på innevånarna, deras olika tillstånd
och villkor
2212

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i februari och mars 1813
2213

Odling

Tankar om medlen till befordran av
skogarnas tillväxt, vård och användande
Anonym
1813, maj-juni
TANKAR OM MEDLEN TILL BEFORDRAN
AF SKOGARNES TILLWÄXT, WÅRD OCH
ANWÄNDANDE
Skogarnas tillväxt skulle kunna utgöra en vinst för
landet, då man skulle kunna sälja överskottet utomlands. Flera skogsordningar visar att våra konungar och landets fäder velat hjälpa upp skogen,
men missbruk och felaktiga tillämpningar har hindrat. 1798 års kommitté anför följande:
Har givna författningar uppfyllt det som varit
åsyftat?
Hur den till allehanda behov tjänliga och på kronans parker befintlig skog, bör till det allmännas
gagn med utsikt på framtiden användas och vad
villkor enskilda böra därav erhålla undsättning och
hjälp när omständigheterna medgiva att sådant kan
lämnas?
Vilka de kronoparker är, där boende åtnjutit
mulbete för boskapen och utan betalning hämta lägor, stubbar samt på vilka författningar sådan frihet grundar sig?
På vad sätt kronans parker och djurgårdar blir
kartlagda utan att kronan belastas med kostnaden?
Genom vilka medel dessa parkers inhägnande till
större eller mindre del kunna åstadkommas till
skogens vård, växtens befordran och planteringars
anläggande och fredande?
På vilket sätt skall skogsuthuggningen ske? Genom att man tar bort de största träden, eller att man
fäller på ett avpassat stycke varje år.
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Om skogsbetjänternas redlighet borde kontrolleras av någon som har intresse av skogens bestånd?
Bästa sättet att vårda, sköta och befordra den
yngre växande skogen?
Om allmänningar i gemen och vilket hinder de
kunna möta för Härads Allmänningarnas delande
mellan socknar och de hemmansägare som har rätt
att därur ta skog.
Vilket är det bästa sättet att vårda de ekskogar,
som redan finns och att göra planteringar för framtiden?
2214

Orter

Utdrag ur brev angående väderlek
och årsväxt i norra delen av
Stockholms län
Anonym
1813, maj-juni
UTDRAG AF BREF ANGÅENDE
WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I NORRA
DELEN AF STOCKHOLMS LÄN
I Wik i Rö socken har ett ihärdigt regn skadat grödan. Nästan alla har måst så om. Kornet kom på
fartyg och såddes för sent. Potatisen är klent uppe
och åkrarna så fulla av ogräs och jag inte kan få
tillräckligt med rensare.
Här på Vängsjöberg har mina grannar sått om
tre gånger och sista gången åt masken upp allt. Jag
sådde bara en gång och nu börjar åkern hämta sig
något i sommarvärmen.
2215

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för april och maj 1813
2216

Odling

Tankar om medel till befordran av
skogarnas tillväxt, vård och
användning
Anonym
1813, juli-aug
TANKAR OM MEDLEN TILL BEFORDRAN
AV SKOGARNAS TILLWÄXT, WÅRD OCH
ANWÄNDANDE.
I vad mån de enskilda planteringarna av ekskog,
som på varje hemman hittills varit anbefallt, kunna
hava ansetts uppfyllt ändamålet, eller om icke detta snarare vinnes, därest sådana plantager
sammandrogs uti större för flera hemman eller
hela socknar, efter varje orts särskilda beskaffenhet.
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Vilka hinder kunna förefinnas till inrättande av
sådana större planteringsfält till fullgörande av enskildas skyldighet i denna del? Samt vad tillfälle
kan bliva inom varje län att anlägga sådana större
planteringar på jord, vilken Kungl. Maj:t och Kronan äger disponera. Med uppgift på sådana därtill i
avseende på läge och jordarter tjänliga lägenheter?
Ekar och andra lövrika trädslag borde planteras
kring gärdesgårdar och pilträd vid dammar samt
alar vid bergsrötterna. Detta skulle hjälpa kreaturen under heta somrar att slippa epidemier. Så sker
i Preussen, där vid varje ägobyte skall planteras
träd. Judarna har samma lag att vid vigselns ingående skall ett visst antal träd planteras. Kungsgårdar och militära boställen skulle vara skyldiga att
plantera träd.
Då fråga kan bliva om betalningen till skattemån för den ek kronan på skattejord låter fälla, efter vilka grunder samt beräkningssätt, relativt till
trädets storlek, sådan betalning borde åläggas, så
att verkan av den dylik anstalt svarade mot avsikten därmed?
Om skattehemmansskog i allmänhet, samt i synnerhet vad svedjande angår, vilka mer eller mindre
skadliga följder efter ortens olika förhållanden
kunna vara vidhäftade en mera inskränkt eller utvidgad frihet uti detta hushållssätt?
På vilka jordarter och vid vilka omständigheter
detsamma kunna anses böra få tillåtas. Samt, enär
svedjat blivit, vad iakttagas bör att befordra återväxten och bevara den unga skogen för boskapsbete.
Svedjandet som efter erfarenheten är mera skadligt än nyttigt och särskilt i torrår då skogseldar
uppstår är inte att rekommendera. 1793 års skogsstadga utsätter vilka jordarter och omständigheter
som medgiva svedjning.
Vad i anseende till rättigheten att anlägga sågkvarnar, antingen till avsalu på egna eller andras
skogar, eller för husbehov, kan vara att erinra, så
att å ena sidan en nyttig hushållning icke hindras,
eller jordägares lagliga rätt förnärmas, men å den
andra sidan tillfälle icke öppnas för ett skadligt
skogens utödande, till det allmännas förlust och
hemmanens framgena obestånd?
Redan 1646 gavs föreskrifter på hur skogen
skulle skötas, men verkställigheten är fortfarande
inte fullkomlig.
2217

Ekonomi

Om jordbruksarrenden i England
Anonym
1813, juli-aug
OM JORDBRUKS ARRENDEN I ENGLAND.

Om hemmansklyvning
Anonym
1813, jan-febr
OM HEMMANSKLYFNING.
De ständiga krigen under Carl XII orsakade folkbrist. När nu folkökningen tilltagit blir hemmansklyvningen ett problem. Varje enhet blir för liten
och svårodlad och dessutom skall varje åbo ha hus,
bodar och ladugård. Dessa byggs av trä och orsakar skogsbrist.
Den fattige bonden säljer om hösten sin säd i
staden för att kunna betala skatter och utskylder.
På våren måste han köpa utsäde för dyra pengar. På
våren köper han dragare på auktioner och bortsäljer dem med förlust på hösten, då han inte kan
föda dem över vintern.
Den förmånliga fåraveln befrämjas av de förmögna som har råd att köpa goda utländska avelsbaggar.
En annan olägenhet vid hemmansklyvning är att
varje litet hemman vill ha häst. Detta sker på bekostnad av oxar och boskap som ger bättre gödsel
än hästen.
Jorden blir otillräcklig att försörja sin brukare.
Han måste då ha binäringar. Skjutsning och foror
åt staden, arbete hos andra och kringvandringar
gör att den egna jorden kommer ännu mer i vanvård.
Vad skall det bliva av denna klyvning? Skall någon till slut sitta i en liten kåltäppa och försöka försörja sig? Eller skall den orättvisa råda att endast
ett av barnen skall ärva jorden? Så är det med kronans jord.
2204

Vidare i Botaniske vetenskapen de allmänna
grässlagen och örterna samt deras frösamling och
behandling. Även läkemedelssamlandet för människor och kreatur bör ingå.
Ur medicinska vetenskapen den del som angår
husmedicin för människor och djur.
Ur mekaniken grunderna till jordbruksredskapens förfärdigande och skötsel.
Uti byggnadsvetenskapen skall tillräcklig kunskap inhämtas, så att de byggnader som krävs på
en gård skall kunna förfärdigas.
Aritmetik, geometri och plantrigonometri så att
beräkningar av areor och gravar, rothuggning och
anläggningar kan göras utan att man blir lurad av
de dalkarlar som ofta utför dessa arbeten.
Dessa kunskaper kan anses överdimensionerade, men en husbonde har också skyldighet att bistå
underliggande bönder och torpare. Härigenom
vinnes förtroende.
En lanthushållare behöver god hälsa, driftig
ihärdighet och lust till yrkets bedrivande.
2205

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1813, jan-febr
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För odling och lång och trogen tjänst.
2206

Väder

Anmärkningar angående väderleken
i december 1812 och januari 1813

Hushållning

Tankar rörande lanthushållares
teoretiska och praktiska daning
Anonym
1813, jan-febr
TANKAR RÖRANDE LANDTHUSHÅLLARES THEORETISKA OCH
PRACTISKA DANING.
Engelsmän av alla klasser har insett att jordbruksoch ladugårdsskötsel är den viktigast manufaktur
av alla. De har också insett vikten av teoretisk och
praktisk undervisning. Det borde inte vara vem
som helst som sysslade med jordbruk, utan särskilt
lämpade personer skulle utses och utbildas.
Det utbredda arrendesystemet i England bygger
på att det finns utbildade arrendatorer. Där har man
helt anammat cirkulationsjordbruket framför trädan, vilket gör att hela åkerarealen är sådd.
Ämnen som skall studeras är kemi och fysik,
med anpassning till de delar som handlar om jord,
berg, vatten och klimat.

2207

Orter

Uppodling av egendomen Anneberg
Rudbeck, A
1813, mars-april
UPPODLING AV EGENDOMEN ANNEBERG,
BELÄGEN I SKARABORGS LÄN,
WARTOFTA HÄRAD OCH DIMBO SOCKEN;
BESKRIFNING MED BIFOGAD KARTA.
Sedan jag 1787 emottagit hela Tidaholms egendom har jag sökt förbättra jordbruket och utvidga
åkerjorden samt öka fodertillgången. I ett senare
skede skulle de förfallna byggnaderna uppbyggas.
En skicklig lantmätare anskaffade en karta som
visade de lokala beskaffenheterna på olika ställen.
Utifrån detta gjordes en plan till indelning av den
gamla åkern och utvidgning av marken. Detta visade sig svårt på herrgården Dimbo, som hör till
Tidaholms egendom, då enskiftesförfattningen inte var känd där.
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ifrån varandra, att de inte hör varandras råmande TANKAR OM MÅSSARS OCH ANDRA ÖDE
och trängtan. Kon skall under digivningstiden OCH OFRUKTBARA MARKERS
UPPODLING.
mjölkas som vanligt.
Den som reser genom vårt land måste förundras
2198
Ekonomi över att så stor del består av obrukad mark. Hur
kan dess odling bli möjlig då endast 1/3 av vår
Beräkning av ullproduktionen i
ringa folkmängd arbetar i jordbruket. Detta visar
England
jordbrukets förfallna tillstånd.
Anonym
Regeringen har i synnerhet fäst uppmärksamhe1812, nov-dec
ten på de Norra delarna av vårt land. 1741 kom en
BERÄKNING ÖFWER ULL-PRODUCTIONEN kungörelse, som lovade dem, som bosatte sig i
I ENGLAND
Lappmarken stora förmåner. Försök gjordes både
I Storbritanien finns 28.800000 får, vars ull upp- av adel och allmoge men de såg inga möjligheter
gick till 4.800000 punds värde.
att kunna övervinna alla svårigheter.
I de Norra orterna är det mellan 4-10 mil mellan
2199
Nyttiga påfund grannarna medan det söder om Gävle kan var 1-3
Om fläderns kraft att hålla insekter mil. I söder borde ägorna slås samman men i norr
delas på. Det är märkligt att folk trots bördiga fält
från planteringar
bosatt sig så långt ifrån varandra. Ännu märkligare
Anonym
är det att inte folkmassan ökat sig då de kunnat inta
1812, nov-dec
och odla de stora fält, som nu ligger öde.
OM FLÄDERNS KRAFT ATT AFHÅLLA
Det måste vara en särdeles omständighet som
INSEKTER FRÅN PLANTERINGAR
utgör ett hinder. Det kan inte vara lagarna, då regeSommarhyllen (Sambulus ebulus) har ännu värre ringen uppmanar folk att bosätta sig i norr. Inte
utdunstning än den vanliga flädern (Sambulus nig- heller kan de ägare av jord som finnas hindra nåra), vilka skys av insekter.
gon från att odla på den jord som är samfundets.
Ingen medlem i Riket finns, som inte skulle ön2200
Odling ska framgång av ett företag som ökar tillväxten i
landet. Tessin säger: Den ökar Swea Land, som odErinran till potatisodlare
lar Swea Jord.
Anonym
Där nyodling skall företas utses en tjänlig plats
1812, nov-dec
till en by med tillgång på vattenkraft för kvarn.
ERINRAN TILL POTATES-ODLARE
Gårdarna bygges så att de ha sädesgården runt huFrost både på våren och hösten tros ha skadat sätt- sen för att vägen att föra ut gödseln inte skall bli så
potatisen för nästa år. Man kan pröva om de är gro- lång. För tätt anlagde gårdar utgör fara för brand.
bara genom att sätta dem i fuktig jord i ett varmt Runt byn finns plats för hagar, ängar och skog.
rum. Är de efter 14 dagar fasta och hårda finns gott
Då frivilliga tillskott från allmänheten inte skulhopp om grobarhet. Skulle all sättpotatis vara för- le räcka till denna anläggning, kunde regeringen
störd måste man införskaffa potatisfrö, bäst från låta krigsfolk hjälpa till med röjning och byggenEngland. Sås i varmbänk, som täcks mot nattfrost. skap. Dessutom kunde nybyggaren under en del år
När plantorna är 2-3 tum gallras de. De planteras ut bli befriad från skatt.
på åkern i juni. I september har de givit en blandMycket mark är täckt med torv och det är inte
ning av stora och små knölar till en vikt av 16 lod. lätt att göra odlingsjord av detta. I Skåne används
På detta sättet får man också fram nya arter.
torven till bränsle. I Uppland gjordes försök med
att odla, men bördigheten avtog mer och mer. Det
2201
Väder gäller att dika och dämma upp vattnet så att det vid
Anmärkningar angående väderleken behov kan användas. Mossarna delas i smala remsor med djupa diken på sidorna. Dessa torkar ut
för oktober och november 1812
jorden och dikena kan sedan fyllas igen med lera
2202
Hushållning och sand. Dessa arbeten är ofta för omfattande för
en enskild, så här borde regeringen gå in och hjälpa
Tankar om mossars och andra öde
till.
och ofruktbara markers uppodling
Vi är noga med tillredningen av människoföda
Anonym
men djurens uppfödning lämnas till en okunnig
piga. Här finns förbättringar att göra.
2203
Ekonomi
1813, jan-febr

38

Ägaren av land ingår kontrakt med arrendatorn på
villkor att båda kommer överens. Land som ägs
genom Kungl. donation vidkänns en liten ränta av
ägaren.
I England finns inte bönder och torpare som i
Sverige. Engelska farmers är arrendatorer. Dagsverkare är personer som arbetar på landet, där de få
mest betalt. Detta innebär den olägenheten att de
uteblir och strandsätter jordägaren. De bor i kojor
med blott en liten täppa till och betalar till ägaren
för hyran. Vid höbärgningen kommer många från
Wales och Irland.
Det finns olika arrenden beroende på land och
egendom.
Äganderätten är indelad i Freehold, som är den
högsta, där ägaren har fullkomlig frihet. Han betalar dock en liten ränta, en gås eller höna och ett
pepparkorn, som på bestämd dag skall erläggas.
Om inte förlorar han äganderätten till kronan eller
den societet av vilken den varit donerad.
Ett distrikt kallas Manor och ägaren Lord of the
Manor. Han är snart sagt en småkung. Han är också domare. Detta är nu inte mer än ett kontor där
räntor uppbäres och kontrakt skrives. Därav namnet copyhold.
Leafehold är det tredje slaget. Det är ett vanligt
arrende med kontrakt ofta på 100 år. Ingenting rubbar kontraktet. Utan överenskommelse får inte äng
ändras till åker och åbyggnaderna inte ändras.
Allmänna taxor i England är Kings taxes och
Parliamentary Taxes. Vidare finns fönsteravgift,
koltaxa, skorstenstaxa. Dessa taxor är lika på landet och i staden, där också renhållning och gathållning skall betalas.
I varje församling hålles fattighus och arbetshus.

2219

Anonym
1813, juli-aug
SÄTT ATT UTROTA LANDTHAFRE.
Det vanligaste sättet är att låta åkern ligga i träda
och slå landhavren innan den blir mogen. Ladugården får därigenom gott foder. Nackdelen är att rötterna finns kvar och utsuger jorden.
Ett bättre sätt var, att på ett stycke med lerblandad mylla där korn vuxit och till 2/3 utgjordes av
landhavre, lägga åkern i träda. Den kördes och såddes om hösten med råg. Någon landhavre visade
sig men andra året var den borta. En annan åker
med mycket sand blev också fri från landhavre efter att man sått råg.
Ett försök att så först vete och sedan korn misslyckades. Det var först rågen som tog bort landhavren.
2220

Nyttiga påfund

Utdrag ur ett brev av Journalens
redaktör
Schenström, J M
1813, juli-aug
UTDRAG UR BREF TILL JOURNALENS
REDACTEUR.
Då det inte finns möjlighet att köpa ostindiskt
fnöske har jag stöpt vanligt tryckpapper i blyättika
och låtit det torka i solen. Det har blivit det bästa
fnöske.
Redaktörens tillägg.
Denna uppgift är försökt och bestyrkt. Detta fnöske är lättare att preparera och tager mindre plats,
släcker inte svavelstickan och ger inte smak åt tobaken om den används att tända pipan med. Det
kan aldrig vara skadligt för hälsan.

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1813, juli-aug
HEDERSBELÖNINGAR UTDELTA AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För dikning och kärrmarksodling och lång och trogen tjänst.
2221

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1813
2222

2218

Nyttiga påfund

Sätt att utrota landhavre

Hushållning

Översikt av åkerbrukssättet i
England
Thaer, Albrecht
1813, sept-okt
KORT ÖFWERSIGT AF ÅKERBRUKSSÄTTET I ENGLANDS SERSKILTA
PROVINSER ELLER SÅ KALLADE
GREFSKAP, ISYNNERHET I AFSEENDE PÅ
DE DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA
OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE
STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.
I det följande anföres endast de allmänna brukningssätten och inte de sällsynta förbättrade hushållsmetoder, som är antagna på vissa ställen.
I Northumberland är jorden storskiftad och lant
hushållningen bättre än i de flesta andra orter.
Jorden är vid västkusten bördig. Genom det förträffliga betet hålls mycket får av cheviotrasen.
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Här brukas tredingsädet träda, vete och havre. Förhållandet mellan åkerbruket och boskapsskötseln
är här den bästa i landet.
I Cumberland, som är ett oändligt skönt landskap, ligger största delen som äng. Marken är gräsrik och då den uppköres sås havre, korn och åter
havre.
Arrendena är ärftliga men kan inte säljas utan
ägarens tillstånd. En liten ränta uttages.
I Westmoreland råder ett liknande hushållssätt.
I Durham på den fuktiga lerjorden sås omväxlande rovor och korn.
I Lancashire står lanthushållningen otroligt lågt.
I stället är landskapet känt för sina utmärkta manufakturer. Lantmannen har ingen kunskap om cirkulationsjordbruk utan sår det som faller honom in.
Gödsel påföres aldrig. Det enda som odlas med flit
är potatis, dock på ett besynnerligt vis, som kallas
Lazy-bed-metoden, översatt latsängsmetoden. Potatisen odlas bara till människoföda och för avsalu.
Lönerna inom jordbruket har påverkats av manufakturerna och är mycket höga.
I Yorkshire finns tre olika hushållningssätt beroende på olika jordmån i de olika delarna. Här uppfödas ridhästar av hög kvalitet.
I Lincolnshire har blott få ställen ett gott åkerbruk.
Nottingham har mycket olika indelning på sitt
jordbruk. Detta beror på gamla vanor.
Stafford och Derbyshire har väl avpassad jämvikt mellan åkerbruk och boskapsskötsel. Denna
ort har gjort goda framsteg sedan arrendetiden förlängdes. Vidare har man goda redskap.
De mitt i landet liggande grevskapen ägnar sig
helt åt boskapsskötsel och bereder ost och mjölk
och smör. Åkerbruket betraktas som binäring och
understöd till ladugården.
I Norfolk är jordbruket förträffligt med många
goda hushållare. Vidare finns de mindre vackra
men högproducerande mjölkkorna av den kulliga
suffolkerrasen.
Likaså i Suffolk och Cambridge har man på sina
håll förträfflig odling. Essex och Middlesex har
ganska slätt jordbruk.
I Huntington, Hartford, Buckingham och Berkshire idkas jordbruk med omtanke. Där är den
märkvärdiga Windsor-Park beläget.
I Kent brukas de små egendomarna av ägaren.
De större egendomarna styckas till mindre enheter.
På flera ställen får man för litet gödsel vilket kan
kompenseras genom att man tar till vara sjöväxter
vid ebb. Gödsel finns också att få från London.
Plogarna som används är mycket tunga och drages
av flera hästar.
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Kritkullarna i östra Kent nyttjas till bete åt fåren.
2223

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1813
2224

Hushållning

Översikt av åkerbrukssättet i
England (forts från 922)
Thaer, Albrecht
1813, nov-dec
KORT ÖFERSIGT AF ÅKERBRUKS- SÄTTET
I ENGLANDS SERSKILTA PROVINSER
ELLER SÅ KALLADE GREFSKAP,
ISYNNERHET I AFFSEENDE PÅ DE
DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA
OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE
STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.
På ön Shepey omväxlar man med bönor och vete.
Denna orts vete anses vara det bästa i landet. Även
kålodling har börjat sprida sig. Annars odlar man
efter väderlek och tycke. I närheten av Themsen
sås ofta ärter, vilka spritade förs in till London.
Råg och vintervicker avbetas om våren av digivande tackor med sina lamm. Här hålls ingen bo- skap
utom får, då man får gödsel från London.
Kent förser nästan ensamt Londons torg med
vete. Även humle och handelsväxter odlas.
På de stora godsen i Surrey och Suffer följes en
snillrik hushållsmetod. Drillkultur, potatisodling
för boskapsfoder och början till stallfodring träffas
här på många ställen.
I de övriga södra och västra delarna av England
och i Wallis idkas åkerbruket ganska illa. Avkastningen är helt eländig. Brist på gödsel är bl.a. orsaken. Den kalkgödning som ersätter gödseln är inte
verksam tillräckligt. Åkrarna läggs igen till äng
och betesmark för får.
2225

2194

Nyttiga påfund

Utdrag ur ett brev till Kungl. Patr.
Sällskapets sekreterare angående
kalkens nytta att utrota mask på säd
och buskar och ett nytt medel att avhålla frostfjärilen från fruktträd
Schmiterlö , H C
1812, sept-okt
UTDRAG AF ETT BREF TILL KONGL.
PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE, ANGÅENDE KALKENS NYTTA
TILL UTROTANDE AF MASK PÅ SÄD OCH
BUSKAR, JEMTE ETT NYTT MEDEL ATT
AFHÅLLA FROSTFJÄRILN FRÅN
FRUKTTRÄD M M
Rotmasken (Nocktua Segetis) är höstrågens värsta
fiende. Flera sätt att förekomma den finns. Att stöpa säden i kalk eller malört, svin- och hönsgödsel.
Röka illaluktande ämnen eller blanda vitlök bland
säden. Då jag märkt att masken uppträder först på
dikesrenen har jag lagt en rand med kalk där och
sedan strött kalk i såningsskäppan. Då masken visar sig på natten, kan man med en sladd fara över
åkern och på så sätt döda många larver.
Det bästa sättet att bli av med mask på buskar är
att spruta dem med kallt vatten och sedan genom
ett fint såll sikta kalk över busken.
Att hindra mask på fruktträd går till så, att man i
september binder halmband runt stammen. När
fjärilshonan skall lägga äggen i oktober är hon så
äggstinn, att hon inte orkar flyga. Hon kryper då
efter stammen och lägger äggen under halmbanden. I februari tas banden av och används som strö
hos fåren, vilka genast trampar sönder dem.
2195

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för augusti och september 1812

Odling

Försök med potatissorter
Billberg, G J
1813, nov-dec
BERÄTTELSE OM ANSTÄLDT FÖRSÖK
MED DE AF KONGL. PATRIOTISKA
SÄLLSKAPET ÅR 1813 INFÖRSKRIFNE
POTAT-SORTER.
Då frosten förlidet år kom tidigt förstördes potatisskörden. Patriotiska Sällskapet skaffade då sättpotatis från England och lät en del provodla. Jag
anmälde mitt intresse. Tyvärr kom de hit mycket
sent men den 8 juni var de satta.
Under sjötransporten hade de skjutit långa ålar
så jag trodde de skulle vara förstörda. Men den

2196

Hushållning

Tankar om rätta orsakerna till missväxt, samt möjligheten att förekomma den
Anonym
1812, nov-dec
TANKAR OM RÄTTA ORSAKEN TILL DE
MISSVÄXTER, SOM I SWERIGE
ESOMOFTAST INTRÄFFA, SAMT OM
MÖJLIGHETEN ATT DEM FÖREKOMMA
(forts. och slut från föregående häfte.)
Ungdomen, som ärnar sig bli präster, militärer och
statsbetjänter borde skaffa sig kunskaper om lant-

hushållning. Säteriägare skulle anta studerade förvaltare. Enkla och tydliga böcker i lantbruksämnen borde ges ut av trycket. Att undvika det förakt,
som vidlåder åkerbrukare, genom att låta dem bli
nämndemän, kyrkvärdar och få vara de främsta i
alla lag. Att försöka visa prästers och andra
ståndspersoners hushållsinrättningar. Att införa
någon kontroll av lantbrukare, genom någon sorts
åkerbrukssocietet.
Fattigdomen är en av grundorsakerna till missväxt och elände. Spannmålsmagasin och någon lånekassa skulle behöva inrättas. I brist på pant
kunde allmän borgen av hela byar ställas.
Tegskiftet är hinder för åkerbruket och storskifte borde införas allmänt. De extra arbeten som
krävs av lantmannen, dagsverken, väglagningar,
brobyggnader, krono-, fång- och hållskjutsar, är
hindersamma för honom. Inte nog med att allmogen skall ställa upp med arbetare, de skall också
ställa sina dragare till förfogande. Djuren blir utslitna och orkar inte med sitt egentliga värv. Ofta
inträffar dessa arbeten, när bonden som bäst behövs på åkern. Vägarna behöver inte förbättras
hela tiden, man kan ta en ringa omväg. Dagsverkena till kungsgårdarna kunde helt undvikas, om
man inrättade torp eller anställde drängar. Genom
entreprenader kunde hållskjutsarna skötas. Men
trots att de hindrar, anses de som allmogens älskade näringsfång. Stadgade sädespriser är viktigt.
Felaktigheter i brukningssättet är anledning till
missväxt. I stora delar av södra Sverige finns inte
diken. Brist på gödsel och framförallt att man kör
ut den i otid är en annan orsak till missväxt. Dåliga
och tunga redskap är en annan. Det körs ofta för
grunt och säden kommer inte nog djupt. På många
ställen använder man sädesslag som inte lämpar
sig för den jordmånen eller det klimatet. Ensädet
har skadliga följder. Åkern bör ligga i flera avdelningar och växelbruk med säd och rotsaker skall
inrättas.
2197

Husdjur

Vad som blivit iakttaget vid dikalvars
uppfödande
Ehrengranat, C
1812, nov-dec
HWAD SOM BLIFWIT IAKTTAGIT WID
DI-KALFWARS UPPFÖDANDE
Fru Rückersköld säger, att inget bättre sätt finns,
än att låta kalven dia i 14 dagar. Skall den slaktas är
den så fet som en sexveckors kalv och skall den
gödas är en god grund lagd. Skall den bli påläggskalv, blir den ett raskt djur.
Kon klavas i ett bås medan kalven går lös. Kon
föds med hölag. Efter 14 dagar flyttas de så långt
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2189

Nyttiga påfund

Beskrivning på en god trädsalva
Anonym
1812, juli-aug
BESKRIFNING PÅ EN GOD TRÄDSALFWA
Så mycket salva, som ryms i en hattkulle görs i
ordning på en gång. Det räcker länge. Kodynga,
gul lera, kohår blandas till en deg. Den breds ut på
en sten och dränks med terpentin, som arbetas in
med en trästöt. Degen sveps in i en svinblåsa och
nedgrävs i jorden, där den håller sig mjuk. Strykes
på ympstället.
2190

Matberedning

Om saltning av strömming
Fresk, Lars
1812, juni-aug
OM STRÖMMINGS-SALTNING
Så fort strömmingen är fångad skall den gälas och
kastas sedan i ett kar med saltvatten, där den ligger
4-5 timmar tills blodet dragits ur. Den sköljes och
får rinna av väl. Därefter saltas den första gången.
Denna saltning kallas varsaltning. Den sköljes efter ett dygn och saltas ännu en gång, nu i fat som
den skall förvaras i. Skulle det visa sig att laken
inte är klar, skall ny lake kokas och hällas på. Särskilt under rötmånaden skall strömmingen ses
över. Till en tunna strömming åtgår 1/4 tunna salt.
2191

Belöningar

Hedersbelöningar utdelade av
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet
1812, juli-aug
HEDERSBELÖNINGAR UTDELTE AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET
För odlingsflit till bl.a. en extra malmletare i Järna
socken, Stockholms län. För vård av ålderstigna
och orkeslösa föräldrar. För att med omsorg och
skicklighet skyddsympat 911 barn. Till en präst
som med oförtruten möda bistått sjuka och fattiga
med läkemedel utan betalning. För lång och trogen
tjänst.
2192

Väder

Anmärkningar angående väderleken
för juni och juli 1812
2193

Hushållning

Tankar om orsaken till missväxt och
möjligheten att förekomma den
Anonym
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1812, sept-okt
TANKAR OM RÄTTA ORSAKEN TILL DE
MISSVÄXTER, SOM I SWERIGE
ESOMOFTAST INTRÄFFA, SAMT OM
MÖJLIGHETEN ATT DEN FÖREKOMMA
Med missväxt menas att lantbrukaren inte ens får
igen utsädet eller att de som räkna 10-12:te kornet
efter utsädet bara får 5-6. Främsta orsaken är lantbrukarens okunskap om inte någon naturkatastrof
kommer i vägen. Liksom andra människor vill
lantbrukaren inte erkänna brister hos sig själv utan
skyller på Guds straff. Vädret orsakar naturligtvis
sämre avkastning om det är för vått eller för torrt,
men knappast missväxt på en välskött jord.
Den främsta orsaken till missväxt är folkbrist.
Hemmansklyvningarna har ansetts som skadliga
och att ha gift tjänstefolk ses med avsky. England
har mycket att lära Sverige och där uppmuntrar
man tjänstefolk att gifta sig. De utnyttjas i bärgningstider men får under vintern livnära sig på
slöjder och spånad. De får barn, som så småningom blir arbetsfolk.
En annan orsak är att lantbrukaren har större
ägor än han kan sköta. Enligt författningarna får
man inte lägga igen någon del och avundsjukan
gör att man inte unnar någon annan att sköta jorden. Alltså slarvar man över alltsammans och vinsten blir ingen. Här ges den boten att bygga torp.
Brist på skog är dock ett hinder, då det inte finns
material till hus och gärdsgårdar. Att bygga lerhus
skulle kunna hjälpa.
En del gårdar är för små för att kunna föda en familj. De blir beroende av andra näringar, kolning,
vedhuggning och körningar.
Genom en mängd sysslor bredvid jakt, fiske,
skjutsningar och hantverkssysslor blir tiden otillräcklig för att sköta åkerbruket. 8000-10000 arbetsföra karlar från Västergötland stryker omkring utan att arbeta, vilket är oförsvarligt när det
är brist på hjälp i åkerbruket.
Okunnighet är den främsta orsaken till missväxt. De som bruka jorden har aldrig fått annan
undervisning än i kristendomskunskap. De ses ofta
över axeln av ståndspersoner. Deras söner blir
aldrig bönder. På de stora säterierna skryter man
över grödan på huvudgården, men bryr sig inte om
utgårdarna.
Envishet och självklokhet gör att man hänger
kvar vid förfädrens seder och bruk. Det finns ingen
kontroll här i landet på hur jorden sköts. Endast
kronojord och ibland räntejord ses över. Skattejorden, aldrig så länge skatten betalas. Skogen kan
ibland delas för att var och en skall vårda sin del.
Ofta säljs skogen istället.

gynnsamma väderleken och varsam plantering
gjorde att de kom upp. För att kunna jämföra resultatet planterades ett lika stort mått på samma jordrymd av varje sort. Hela sommaren hölls ogräset
borta.
White kidney gav 218 st och var givande. Den
var jämnt liten.
Red nose kidney gav 150 st och vägde inte så
mycket.
Early forcing gav 118 st och var ringa givande
och tycks inte förtjäna att odlas.
Early shaws gav 160 st och var den bästa.
Red apple gav 160 och Champions gav 108 st.
De synes inte vara att förkasta.
Redogörelse för de Sätt-Potäter som Kungl. Patriotiska Sällskapet mig förärade år 1813 och vilka
utplanterades den 8 juni vid bostället Wijk.
Elsa Beata Wredes redovisning av potatisodlingen.
Champions gav 723 st fullkomliga sättningsnötter. De var friska, goda men olika till skapnaden.
Av Early Shaws sattes 8 st och gav 240 st av
vanlig smak och rika på ögon.
Early forcing tidig sort. Planterades 4 st och gav
45 sättbara frukter med vanlig smak.
Av Red nosed eller rödnäsige njurpotatisen sattes 6 st och gav 110 tillbaka. De var vita och förträffliga i smaken. Olyckligtvis vore de fallne för
sjukdomen curl.
Av Red apple eller röd äppelpotatis sattes 4 st
och gav 125 blekröda potäter friska och läckra till
smaken med en besynnerlig mjölaktighet.
Av White kidneys eller vita njurpotatisen sattes
1 st och gav 6 st fulla av curl och skabb.
På Wijk planterades 1 frö som jag fått från Amerika 1801. Dess planta gav besynnerliga blad och
blommor. På hösten upptogs plantan i närvaro av
ett stort sällskap och befanns att detta frö givit 87
vackra blekröda potatisar med tydliga ögon. Även
fanns där 37 matnyttiga äppellika rötter. De kallades hädanefter Oscariner.
Tillägg om de i föregående artikel nämnde Potat-Sorter.
Det har bara inkommit dessa två rapporter med
resultat från de nio personer som åtog sig att provodla de från England införskrivna sättpotatisarna.
Potatis är en växt som kräver den största uppmärksamhet och kunskap om slag, odling och användande. 1795 gav Engelska Åkerbruks-Colleigiet ut
en berättelse med samlade underrättelser om potatisväxten.
Av ovannämnde sex sorter som kom till Sverige
för provodling våren 1813, var Champion eller
kämpar en gul stor och rund sort. Anses inte myc-

ket givande men omtyckt för sin tidiga växt och
att inte vara underkastad sjukdomen curl.
Red nose kidney rödnäsige njurpotatis även kalla Pink nose är smala vita med röd ända. De får ofta
curl.
Minst givande är Red apple som blir stor och
rund med tjockt skal.
White kidney vita njurpotatisen är fallen för att
få curl.
Tidig Cumberland eller kungspotatisen är en
förträfflig sort som efter hand utestänger alla andra
sorter.
2226

Odling

Utdrag ur brev angående bönorna av
Betiska Strageln eller Kaffe Strageln
Silversparre, G U
1813, nov-dec
UTDRAG AV BREF ANGÅENDE BÖNORNA
AF BETISKA STRANGELN ELLER
KAFFE-STRANGELN (ASTRAGALUS
BAETICUS), SURROGAT FÖR DE WANLIGA
KAFFEBÖNORNA.
Nyligen anfördes i tidningarna ett kaffesurrogat,
som dock måste ha tillsats av riktigt kaffe. Då det
är nästan omöjligt att bannlysa denna husgud för
svenska allmänheten, som utsuger landet på pengar, bör en inhemsk växt kunna ersätta kaffet.
Efter min övertygelse finns en sådan, nämligen
kaffestrangeln. Den har en böna som både i färg
och hårdhet liknar den västindiske och ger ett välsmakande och hälsosamt kaffe.
Bränningen skall ske något lindrigare men i övrigt behandlas den lika som riktigt kaffe. Det är
dessutom billigt. Jag ämnar nästa år om jag lever
så dessa bönor som annat säde samt genom ett par
valsar ta dem ur deras skidor, vilket annars är ett
långsamt göromål.
2227

Belöningar

Utdelade hedersbelöningar
Patriotiska Sällskapet
1813, nov-dec
UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF
KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
För odling och skicklighet i mekanisk slöjd.
För kostnadsfri undervisning åt fattiga barn. För
vård och uppfostran åt 17 faderlösa barn.
För trogen och flitig tjänst inom jordbruket.
För uppskattat arbete vid Lerums Bomullsfabrik
.
2228
Väder
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Anmärkningar angående väderleken
för oktober och novomber 1813
--------------------------------------------

Beskrivning av
innehållsförteckningar och register
Här är den kronologiska förteckningen i Del 1 uppdelad på 20 ämnesområden:
Arbetsmetoder
Belöningar
Berömliga gärningar
Botemedel
Byggnation

Böcker
Djur
Ekonomi
Eld
Folkmängd

Husdjur
Hushållning
Kungörelser
Matberedning
Märkliga händelser

Nyttiga påfund
Odling
Orter
Redskap
Växter

Alla artiklar har placerats i något av dessa ämnesområden. Både områdesnamnen och artiklarnas placering har tillkommit efter vår subjektiva uppfattning av huvudinnehållet. Vi hoppas att
det skall göra det lättare att finna det du söker efter. Med hjälp av ca 1900 utvalda sökord i nedanstående register får du över 9000 hänvisningar till artiklarna. Ett sökprogram i vår databas har
vi haft som utgångspunkt för att finna relevanta artiklar.

Register över Sakord, Orter, Personer, Författare
Vår version av Hushållningsjournalen gjordes ursprungligen som databas.
Registren här i bokupplagans har tagits fram via databasen genom sökning i denna med s.k. fritextsökning. Datorprogrammet söker igenom hela texten och skapar en lista med numren på
alla artiklar som innehåller det eftersökta ordet. Dessa nummer har införts i bokupplagan.
Eftersom datorn söker mekaniskt på den önskade bokstavkombinationen hittar den artiklar som
är helt felaktiga för en viss sökning. Det gäller framför allt vid korta ord. Fyra olika sökfilter har
därför använts för att göra registren så tillförlitliga som möjligt. Som exempel kan vi ta ordet
“jakt”. Det finns i olika kombinationer, således också i “följaktligen”. Men i sådana fall har artikeln inte tagits med i bokupplagan - en verklig fördel jämfört med datasökning..
I sakordsregistret har vi valt ut både vanligt förekommande ord vid denna tid och ord av speciellt intresse. De 616 sakorden ger över 6250 hänvisningarna till artiklar. 532 ortnamn ger över
2000 hänvisningar. Eftersom många författare är anonyma innehåller registret bara 443 namn.
Personregistret upptar inte samtliga namn. Vi har tagit med sådana personer som vi bedömt som
intressanta i det här sammanhanget.

Texter återgivna i faksimil
År 1790 trycktes ett Författarregister. Det återges i sin helhet här i Del 3 på sidan 246.
Av förteckningen över artiklarna återges endast inledningen i Del 3.
En förteckning över bilder, ritningar och boksidor i faksimil finns på sidan 255 i Del 3.
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Murtegelsbränning under bar
himmel (fortsättning)
Nr 2184

1812, juli-aug
OM BOSKAPSSKÖTSELN, I AFFSEENDE PÅ
DESS OLIKA FÖREMÅL; AF SIR JOHN
SINCLAIR, BARONET
Boskapsskötseln kan indelas efter dess olika inriktning. 1) avelns förbättring, 2) ymnig och god
mjölk, 3) uppfödning av slaktdjur, 4) uppfödning
av kalvar, 5) att få goda dragare.
Man bör skilja djuren åt efter ålder. Gamla djur
är avundsjuka på yngre och kör bort dem från det
bästa betet. Korna skall föras till tjuren och detta
kan ske vid två års ålder. Kalven skall dia kon, vilket gör henne till en bra mjölkko.
För att få god mjölk skall man skaffa sig ett gott
koslag och en bra mjölkpiga. Undersöka om mjölken med framgång kan förvandlas till ost och
smör. Det räcker att mjölka två gånger om dagen.
Ladugårdspigan måste hantera djuren ömt och umgås med dem med mildhet. En ko mjölkar bäst
mellan 6-12 års ålder. Många börjar göda kon tidigt, då det är svårare att göda ett äldre djur. Här
måste man räkna på vinsten av mjölk och slaktdjur.
Beskrivning hur man bäst föder slaktdjur. Många
anser att det lönar sig bättre att göda kalvarna och
sälja på torget, än att föda dem till mjölkkor. Kalven sätts i eget bås och föds till en början sparsamt,
annars kan han få avsmak för föda. Han åderlåts en
gång i veckan för att rena blodet och undvika sjukdomar. Ett stycke krita hängs upp i kätten, inte för
att köttet skall bliva vitt, men för att det behagar
kalven att slicka på det. Det hjälper att bryta syran i
magen. Man bör inte försoffa kalvarna med att ge
dem brännvin eller opium, vilket förekommer på
vissa ställen.
Oxen får inte gödas för tidigt, då duger han inte
till dragare. Nu kan han öka i vikt vid 12 års ålder
om man ger honom oljekakor. Han bör tämjas vid
3 års ålder. Gälla kvigor lär ska vara lika starka
som en häst.

månlig i trakter där man saknar skog. Särskilt
lämpligt är att ha lergolv, vilka är beständiga. De
2188
Arbetsmetod
är något kalla på vintern, men det kan man avhjälpa med mattor av alla slag. Bakugnar och spisar Sätt att fånga lax med rev och krok
Anonym
kan med fördel byggas av lera.
Beskrivning av en kalkbränningsugn.
1812, juli-aug
SÄTT ATT FÅNGA LAX MED REF OCH
2186
Väder KROK
Anmärkningar angående väderleken Denna metod beskrevs redan 1801 i en skrift tryckt
vid Sundqvistska Tryckeriet och bör inte få falla i
för april och maj 1812
glömska. 50 famnar garnrev görs i ordning. Därpå
2187
Husdjur fästes mässingskrokar med tafs av mässing och agnas med färsk strömming. Reven läggs ut och man
Om boskapsskötseln i avseende på
fäster träspjälor, så att den flyter. Båda ändarna av
dess olika föremål; av Sir John Sin- reven sänkes till botten med en sten. När laxen
fastnat på kroken tas den upp med hjälp av ett ljusclair
ter eller slås ihjäl med en påk.
Sinclair, John
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Att läsa och söka i Hushållningsjournalerna från 1776-1813
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A. Klicka ”blått” för att gå vidare! Sökavdelning A här nedan.
Läsning/sökning med utgångspunkt från 44 sidor långa innehållsförteckningen
Klicka på önskad artikel – stäng sidan > innehållsförteckningen visas på nytt
Läsa de 443 månatliga väderleksrapporterna med utgångspunkt från tre
innehållsförteckningar 1777 – 1783, 1784 – 1799 1800 – 1813
Läsa bokens förord av Wilhelm Odelman, ordförande i Patriotiska Sällskapet
Historiken kring arbetet med materialet
Patriotiska Sällskapets Inledning från 1776
Förteckning på Afhandlingar inlämnade af Okände och Anonymer (titelblad)
Bläddra med pilarna på skärmen/tangentbordet. Stäng med
eller ctrl w

*********************************************************************
B. Klicka ”blått” för att gå vidare! Sökavdelning B här nedan.
Den kronologiska innehållsförteckningen uppdelad på 20 ämnesområden
Bläddra med pilarna på skärmen/tangentbordet. Stäng med

eller ctrl w

Förklaring till nedanstående registersamlingar
Arbetsmetoder…….........
Belöningar ......................
Berömliga gärningar .......
Botemedel .......................
Byggnation ......................
Böcker .............................
Djur ..................................
Ekonomi ...........................
Eld ....................................
Folkmängd ........................

Husdjur....................
Hushållning .............
Kungörelser .............
Matberedning............
Märkliga händelser ...
Nyttiga påfund ..........
Odling ........................
Orter ...........................
Redskap ......................
Växter ....................….

Register över: Sakord
Orter Personer Författare
Hushållnings-Journalens författarregister 1776-1789 Hela
faksimil
Förteckning på Afhandlingar - Okände och Anonymer. Titelblad
faksimil
Förhållandet mellan Patriotiska Sällskapet och Lantbruksakademien

Gå till Sökavdelning A
Gå till Sökavdelning B

Sökavdelning A i Hushållningsjournalen
A. Klicka ”blått” för att gå vidare
1)Läsning/sökning med utgångspunkt från innehållsförteckningen
Över 2000 artiklar är länkade till drygt 500 sidor
Klicka på önskad artikel. Sidan med artikeln visas omedelbart.
Läst sida stängs automatiskt när du väljer ny artikel.
Avslutar läsning av artiklar. Går till innehållsförteckningen.
Avslutar sökning i innehållsförteckningen. Går till startsidan.
2) Läsa de månatliga väderleksrapporterna med utgångspunkt från tre
innehållsförteckningar 1777 – 1783; 1784 – 1799; 1800 – 1813,
Läsa Kommentarer till Väderleksrapporterna
3) Läsa bokens förord av Wilhelm Odelman,ordförande i
Patriotiska Sällskapet
4) Historiken kring arbetet med materialet
5) Patriotiska Sällskapets Inledning från 1776
6) Förteckning på Afhandlingar inlämnade af Okände och Anonymer (titelblad)
Klicka p

på skärmen om fler sidor visas samtidigt

Till Sökavdelning B

Sökavdelning B

Sökmetod:
Ctrl + Shift
(nedtryckta) + F

B. Klicka ”blått”
Den kronologiska innehållsförteckningen uppdelad på 20 ämnesområden
Bläddra med pilarna på skärmen/tangentbordet. Stäng med
eller ctrl w
Adobe Acrobats egen sökmotor öppnas snabbast med ovanstående sökningsmetod

Klicka på
längst upp på skärmen om fler sidor visas samtidigt
bland
Innehållsförteckning uppdelade i 20 ämnen elll
menyerna
Arbetsmetoder……. Klicka Husdjur.................... Klicka
längst
Belöningar
...................... "
Hushållning ............. "
upp på
Berömliga
gärningar
.......
".
Kungörelser ............. "
skärmen
Botemedel
.......................
"
Matberedning............ "
om fler
Byggnation
......................
"
Märkliga händelser ... "
sidor
Böcker
.............................
"
Nyttiga påfund .......... "
visas
Djur
..................................
"
Odling ........................ "
samtidigt
Ekonomi ........................... "
Orter ........................... "
Eld .................................... "
Redskap ...................... "
Folkmängd ........................"
Växter ....................…. "
Register över: Sakord
Orter Personer Författare
Hushållnings-Journalens författarregister 1776-1789 Hela
faksimil
Förteckning på Afhandlingar - Okände och Anonymer. Titelblad
faksimil
Förhållandet mellan Patriotiska Sällskapet och Lantbruksakademien
Sökmetod:
Ctrl + Shift
(nedtryckta) + F

Vänster-klicka och
dra med musen över text.
Kopiera > Ctrl+C
Klistra in i sökmotorn
> Ctrl+V

Klicka – Bilden visas i eget fönster
Flytta det åt sidan för att läsa texten

Till sökavdelning A
Klicka HÄR

Reservplats 1-8

Backa el. Page up el. Vänsterpil

Stäng med

ctrl w

Reservplats 1-8

Backa el. Page up el. Vänsterpil Backa el. Page up el. Vänsterpil Backa el. Page up el. Vänsterpil

Reservplats 1-8

Reservplats 1-8

Reservplats 1-8

Reservplats 1-8

Reservplats 1-8

Reservplats 1-8

<<< Öppna bokmärken

Bläddra och
Klicka på
Önskad titel

Förteckning över artiklarna
Samtliga artiklar i kronologisk ordning
Artiklarnas nummerfinns i högra spalten

Alla titlar är
länkade till sin
artikel

I del 3 finns förteckning över artiklarna fördelade på 20 ämnesord, register till 616 sakord
med drygt 6250 hänvisningar, 532 orter med över 2000 hänvisningar, 313 personnamn,
443 författare samt väderleksrapporter för perioden 1777-1813
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, sept
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, okt
1776, nov
1776, nov
1776, nov
1776, nov
1776, nov'
1776, nov
1776, nov
1776, nov
1776, nov
1776, nov
1776, dec
1776, dec
1776, dec
1776, dec
1776, dec
1776, dec
1776, dec
1776, dec
1776, dec
1776, dec

ger större text
Inledning
Utdrag ur Nouvelles Ephemerides economiques 1776.
Uppläggarens företal
Inlämnat till Kungl. Kommissionen över Lanthushållningens
förbättrande i riket, och vidare därifrån till Kungl. Patriotiska
Sällskapet
Försök att tillreda vin av svenska bär och frukter
Berättelse om ängsskärans ymniga växt i Blekinge län
Nyheter från orterna om årsväx ten
Huskurer
Utdrag ur svenska tidningar
Handelns märkvärdigheter
Konster och näringar
Sädespriser
Sällsynta händelser i naturen
Underrättelser tillhörande Tabellverket
Fortsättning från förra månaden
Rot, varav stärkelse kan tillverkas
Beskrivning hur en bränntorvsmosse blivit förvandlad till åker
Rön om potatis
Botemedel mot svarta myror
Beprövat medel mot rotmask
Upplösande plåster mot svullnader
Handelns märkvärdigheter
Brev från Öland angående hushållningen och årsväxten
Underrättelser tillhörande Tabellverket
Hushållningsbrev till Kungl. Patriotiska Sällskapet om Journalens
bästa inrättning
Berättelse om den isländska fårskötseln
Granskning av fördomar i hushållningen
Orsaken varför man i Dalarna kan lägga åtminstone dubbelt större
lass efter en dragare.
Beskrivning över Nybergs uppodling
Sätt att plantera finska bönor
Beprövat medel mot bröstvärk i Frankrike
Medel att förvara ägg
Brev från Jönköpings län om årsväxten
Konster
Berömliga gärningar
Undersökning om renskötseln i Sverige
Erfarenheter byggd på kemiska och ekonomiska grunder rörande
åkerjordens bästa tillredande
Om jorddammats fördelaktiga anläggning
Anmärkning vid sättet att tillverka vin
Underrättelse om slagghusbyggnad
Utdrag ur brev från af Sillen
Att sätta gul färg på linne, bomull och ylle
Ur Gazette d'Agriculture
Särdeles händelse i naturen
Beskrivning på den mullharv, som är omnämnd i Stockholms
veckoblad

Ekonomi
Odling

0001
0002

Odling

0003

Matberedning
Växter
Orter
Botemedel
Nyttiga påfund
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Orter
Folkmängd
Ekonomi
Matberedning
Odling
Matberedning
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Botemedel
Ekonomi
Orter
Folkmängd
Kungörelser

0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024

Husdjur
Hushållning
Husdjur

0025
0026
0027

Orter
Odling
Botemedel
Matberedning
Orter
Arbetsmetod
Berömliga gärningar
Husdjur
Odling

0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036

Odling
Matberedning
Byggnation
Byggnation
Arbetsmetod
Växter
Märkliga händelser
Redskap

0037
0038
0039
0041
0042
0043
0044
0045
5

1776, dec
1776. dec
1777, jan
1777, jan
1777, jan
1777, jan
1777, jan
1777, jan
1777, jan
1777, jan
1777, jan
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, febr
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, mars
1777, april
1777, april
1777, april
1777, april
1777, april
1777, april
1777, april
1777, april
1777, april
6

Berättelser från landsorterna
Berömliga gärningar
Kort begrepp om den allmänna hushållningen
Utkast till sockensällskaps inrättning, varigenom säkrast
näringars förökande vinnes, utan kostnad för kronan och utan att
rubba arvsjordsägandet och besittningsrätten
Anmärkningar om lantbruket, vilka kunna tjäna till anledning för
sockensällskapen, att vidare söka de grunder, varefter
jordbrukare kunna med säkerhet rätta sig
Berättelse om Hartleys påfund att bevara hus för eld, med de
försök som blivit gjorda i Wimbleton, den 23 nov 1766 på ett
hus, byggt efter hans inrättning; meddelad av von Nolken
Anmärkningar om Webergs sätt att plantera finska bönor i
Hushållnings-Journalen för november 1776
Utdrag ur en husesyn på Esbo säteri i Nyland
Sammandrag av Patriotiska Sällskapets belöningar 1776
Handelns märkvärdigheter
Sammandrag av vädret under 1-10 jan
Underrättelse om artificiella ängar för svenska jordägare
Anmärkningar vid strömmingsansning i östgötiska skären
Om mjölonättika
Om mos av gallibär
Moutarde de Dijon av svensk senap
Tågvirke av ljung
Sätt, att plantera potatis av frö
Hjälpmedel emot stenpassion
Ritning och beskrivning av Björkenboms åker- och skärharv
Ur Gazette d'Agriculture
Utdrag ur landshövdingarnas berättelser om årsväxten och priser
Utdrag ur ett brev från kyrkoherde Hedeström
Sädespriser
Underrättelse tillhörande Tabellverket
Sällsynta händelser i naturen
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningar
Anmärkningar angående väderleken
Socrate Rustique eller den kloka lantmannen, såsom ett nyttigt
exempel för svenska åkermän
Rön och anmärkningar vid träbyggnaders och gärdesgårdars
tillbörliga vård, samt deras varaktighet med minsta kostnad på
skog och dagsverken
Sätt att överstryka träbyggnader med gul vattenfärg
Anmärkningar om humlegårdars anläggande
Sätt att insalta holländsk sill
Att på tråd och linne sätta en svart färg, som varken ändrar sig
eller svärtar ifrån sig
Sätt att göra potatisost
Ett sätt att hålla hästar vid gott hull och trevnad
Medel mot boskapssjuka
Konster
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade och utsatta belöningar
Anmärkningar angående väderleken för mars 1777
Tankar om medel och utvägar att förminska och förekomma
spannmålsbristen i Sverige
Forts. av granskning över åtskilliga fördomar i hushållningen
Anmärkningar angående fruktträdsplantering
Anmärkning om Ackermans sätt, att anlägga humleplantering i
sängar och vad mera som dess skrift innehåller
Förbättrat sätt att bleka lärfter
Anmärkning om strömmingsfisket i östgötiska skären
Hälsingeharven, förbättrad i Uppland
Berömliga gärningar
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningar

Orter
Berömliga gärningar
Hushållning
Nyttiga påfund

0046
0047
0048
0049

Hushållning

0050

Nyttiga påfund

0051

Odling

0052

Orter
Belöningar
Ekonomi
Väder
Odling
Matberedning
Matberedning
Matberedning
Matberedning
Redskap
Odling
Botemedel
Redskap
Redskap
Orter
Orter
Ekonomi
Folkmängd
Märkliga händelser
Belöningar
Väder
Hushållning

0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074

Byggnation

0075

Arbetsmetod
Odling
Matberedning
Arbetsmetod

0076
0077
0078
0079

Matberedning
Husdjur
Botemedel
Nyttiga påfund
Belöningar
Väder
Hushållning

0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086

Hushållning
Odling
Odling

0087
0088
0089

Arbetsmetod
Matberedning
Redskap
Berömliga gärningar
Belöningar

0090
0091
0092
0093
0094

1777, april
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, maj
1777, juni
1777, juni
1777, juni
1777, juni
1777, juni
1777, juni
1777, juni
1777, juni
1777, juni
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, juli
1777, aug
1777, aug
1777, aug
1777, aug
1777, aug
1777, aug

1777, aug
1777, aug
1777, aug
1777, aug
1777, aug
1777, sept
1777, sept

Anmärkningar angående väderleken för april 1777
Reglemente för ett spannmålsmagasins inrättande vid N N gård
Anmärkningar vid granskningen av fördomar i hushållningen
Försök med jordvallars anläggning till stängsel
Färg av den blå varianten styvmorsviol
Om kärnmjölksost
Om nässlors planterande och inbärgning
Medel mot svamp i trähus
Förbättrad metod att plöja hårdvall
Om !infrös förvarande
Säkert botemedel mot huggonnsbett
Riors inrättning
Beskrivning på en fördelaktig åkerharv
Märkvärdigheter i landsorterna
Märkvärdigheter ur utländska tidningar
Hushållningsmärkvärdigheter år 1776 i Uppland och Enköping
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningar
Anmärkningar angående väderleken maj 1777
Anmärkningar om fruktträds, trädgårdsfröns och medicinalväxters
införsel från utländska orter, samt om trädgårdsskötsel i allmänhet
Anmärkningar om Socrate Rustique
Välment erinran om anmärkningarna i HushållningsJournalen
för majemot granskning över fördomar
Om höbärgning
Om sädens bärgning
Rön om växter, tjänliga till ljusvekar
Beskrivning på en brukbar och fördelaktig hackelsemaskin
Märkvärdigheter i hushållningen
Av Kungl. Patriotiska Sällskapets utsatte belöningar
Oförgripliga tankar om vissa författningars upplivande och
vidtagande, till svenska lantbrukets tillväxt och förbättring
Anmärkningar om överstelöjtnant Anckarströms avhandling om
åkerjordens beredning i HushållsJournalen december 1776
Sätt att föröda ohyra på unga fruktträd
Rön om potatis
Beprövad och av engelska vetenskapssociteten gillad uppgift
att förekomma sot på vete
Ett sätt att stöpa vete som skall bringa det till en förunderlig
fruktbarhet
En engelsmans försök att åstadkomma en stark och fet höväxt
Sätt att vidmakthålla sprutor och andra läderarbeten
Underrättelser tillhörandeTabellverket
Brev angående Faggots inrättning av spannmålsmagasiner
Beskrivning på ett spannmålsmagasin vid Kristianstad
Hushållningens märkvärdigheter i Västervik
Anmärkningar angående väderleken i juni 1777
Tankar om menige lantmäns undervisning i jordbruk
Välmenta tankar om savolaxska åkerbruket
Vilka medel kunna vidtagas att förbättra anstalterna mot eldsvådor
Medel att förvara dricka från att surna
Beskrivning hur en art ansjovis insaltas och tillreds i Riga och
Livland
Botemedel mot lungsot. 1 anledning av Hellenii disputation om
hypericum eller johannisört under Linnes presidie försvarad i
Uppsala 1766
Mot gikt och podager
Förslag till förbättrat sädesmått
Beskrivning på en potatiskvarn
Skånska plogars förbättrande
Berättelse om landsting i Hälsingland
Om sjöresor
Utdrag ur en akademisk avhandling om besådda ängar

Väder
Nyttiga påfund
Hushållning
Byggnation
Växter
Matberedning
Odling
Nyttiga påfund
Arbetsmetod
Växter
Botemedel
Byggnation
Redskap
Orter
Orter
Orter
Belöningar
Väder
Odling

0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
01 10
0111
01 12
0113

Hushållning
Hushållning

0114
0115

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Växter
Redskap
Märkliga händelser
Belöningar
Hushållning

0116
0117
01 18
0119
0120
0121
0123

Odling

0124

Nyttiga påfund
Odling
Nyttiga påfund

0125
0126
0127

Nyttiga påfund

0128

Odling
Redskap
Folkmängd
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Hushållning
Väder
Hushållning
Orter
Eld
Matberedning
Matberedning

0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140

Botemedel

0141

Botemedel
Nyttiga påfund
Redskap
Redskap
Nyttiga påfund
Ekonomi
Odling

0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
7

1777, sept
1777, sept
I777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, sept
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, okt
1777, nov
1777, nov
I777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, nov
1777, dec
1777, dec
1777, dec
1777, dec
8

Anmärkningar om en okänds tankar om lantmäns undervisande i
Hushållning
jordbruk
Om sädens förvarande
Nyttiga påfund
Sätt att frambringa äkta lindar
Odling
Sätt att rödfärga träbyggnader
Arbetsmetod
Rön om krappens förbättrade bruk
Arbetsmetod
Att göra cider
Matberedning
Sätt att utan kostnad uppdriva sumpiga och vattensjuka ängar till
Odling
stor bördighet
Sätt att förvara små gröna ärter
Matberedning
Botemedel
Botemedel
Mask
Botemedel
Mot spruckna läppar och tänder
Botemedel
Mot sten och grus
Botemedel
Mot rasande hundars bett
Botemedel
Sätt att uppfriska gamla urblekta skrifter
Böcker
Utdrag ur Schlesiska Hushållnings-Sällskapets Handlingar
Hushållning
Brev från en landsort om tjänstefolk
Hushållning
Utdrag ur brev från östra Uppland angående årsväxten
Orter
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningar
Belöningar
Anmärkningar angående väderlegen för augusti 1777
Väder
Om legostämmotid för tjänstefolk
Hushållning
Tankar om polisen i städer
Nyttiga påfund
Avhandling om sockentorpares och dagsverkskarlars inrättning
Nyttiga påfund
och nödvändighet
Medel att förbättra anstalterna mot eldsvådor
Eld
Tio års avkastning av ett geometriskt tunnland
Ekonomi
Till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Försök med eggståls förbättring Arbetsmetod
Fördelaktigt sätt att rödfärga trähus
Arbetsmetod
Greve Scheffers skrivelse med anledning av den medalj, som
Belöningar
blivit slagen över honom
Drunknades och förkvävdas vederfående
Nyttiga påfund
Författning mot det skadliga nyttjande av koppar och blykärl
Nyttiga påfund
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningar
Belöningar
Anmärkningar angående väderleken för september 1777
Väder
Utkast till bevisande att folkmängden i ett land förökas genom
Folkmängd
nybyggen i Indien och Afrika
Påminnelse om en okänds, uti september månads
Hushållning
Hushållnings-Journal, införda anmärkningar angående Philodemi
tankar om meniga lantmäns undervisande i jordbruk
Brev till Kungl. Patriotiska Sällskapet om möjligheten att odla
Odling
vin och mandel i vårt klimat
Påminnelse om trädgårdsmästaren Lars Brobergs vid Botaniska
Böcker
Trädgården i Uppsala år 1775 av trycket utgivna anmärkningar
och rön vid trädplantering
Rörvassens plantering och nytta
Odling
Botemedel mot vattensot
Botemedel
Mot ormbett
Botemedel
Berättelse om uppodlingar på Brygga
Orter
Drunknades räddning
Nyttiga påfund
Tidningar angående årsväxten
Orter
Utdrag ur ett brev i St James Chronicle angående bot för sot på
Nyttiga påfund
vete
Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningar
Belöningar
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1 777
Väder
Förslag till förbättringar av Tjänstehjonsstadgan
Nyttiga påfund
Svar på den välmenta erinran vid anmärkningarna mot
Hushållning
granskningen av fördomar i lanthushållningen, som är införd i
Hushållnings-Journalen för juni månad 1777
Brev om svenska havregräset
Odling
Om torpbyggnad
Byggnation

0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196

1777, dec
1777, dec
1777, dec
1777, dec
1777, dec
1778, jan
1778, jan
1778, jan
1778, jan
1778, jan
1778, jan
1778, jan
1778, jan
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, febr
1778, mars
1778, mars
1778, mars
1778, mars
1778, mars
1778, april
1778, april
1778, april
1778, april
1778, april
1778, april
1778, april
1778, april
1778, april
1778, maj
1778, maj
1778, maj
1778, maj
1778, maj
1778, maj
1778, maj
1778, maj
1778, maj
1778, juni
1778, juni

Granskning över påminnelserna om de i sept införda anmärkningarna mot Philodemi tankar om allmogens undervisande
i jordbruk
Om boskapsgödning på Irland
Hushållningsmärkvärdigheter från Enköping
Underrättelser ifrån landsorterna om årsväxten
Anmärkningar angående väderleken för november 1777
Hur stengärdsgårdars byggnad bäst må kunna uppmuntras
Beskrivning hur bin skötas i Liineburgske landet även i
Bierlanden några mil från Hamburg
Anmärkning om rörvassens plantering och bärgning
Om foderväxten Medicago falcata eller Linnei höfrö
Förteckning på Bengalske medicinalfrön utdelade av Patr. Sällsk.
Berömliga gärningar
Kort berättelse angående dödligheten, folknumren, åkerbruket
samt ängsskötseln i Bohus län
Anmärkningar angående väderleken för december 1777
Tankar om uppodlingar
Om sommarskjul för boskapskreaturen
Medel mot ormbett
Rön och anmärkningar angående träbyggnaders anstrykning och
bevarande för röta
Beskrivning att göra mera varaktiga och mindre kostsamma
halmtak, än de allmänt brukas
Om uppodling vid Borås
Belöningar utdelade av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Kort berättelse om en för 3:ne år sedan anställd delning och
cirkulations inrättning vid bruket av hemmanen Maxum och
Storström
Brev från Göteborg
Anmärkningar angående väderleken för januari 1778
Påminnelse om en i Patriotiska Sällskapets
Hushållnings-Journal för sept 1776 införd skrift
Åkerns behöriga vila
Underrättelser om årsväxten
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för februari 1778
Granskning över åtskilliga fördomar i hushållningen
Anmärkningar angående mullvadar och jordpäron
Sätt att insalta kött man över vintern nyttjar i hushållet
Förvaringsmedel mot skörbjugg
Om kräftsårs botande
Försök med gödning av ben
Om tjänstefolk
Anmärkningar om butljer och flaskors rengöring
Anmärkningar angående väderleken för mars 1778
Oförgripliga tankar om skatteköp och hemmansklyvning
Förslag till arbetshus på landet
Några få och korta anmärkningar till en tillärnad ny upplaga av
Carlesons Hushålls-Lexikon
Anmärkningar beträffande januari månads Hushålls-Journal för
1778 angående biskötsel
Om strömmings rätta ans och saltning
Brev från Ostergötland om tjänstefolk
Enskilda företaganden till landets uppodling
Kort berättelse, om årsväxten i Skaraborg för 1777
Anmärkningar angående väderleken för april 1778
Anmärkningar om &h i Hushålls-Journalen för januari månad
innevarande år införda avhandlingen: Hur stengärdsgårdars
byggnad bäst må kunna uppmuntras
Anmärkningar vid avhandlingen om sockentorpens inrättning,
införd i Hushållnings-Journalen okt 1777

Hushållning

0197

Husdjur
Orter
Orter
Väder
Byggnation
Husdjur

0200
0201
0202
0203
0204
0205

Odling
Växter
Botemedel
Berömliga gärningar
Orter

0206
0207
0208
0209
0210

Väder
Odling
Byggnation
Botemedel
Arbetsmetod

0211
0212
0213
0214
0215

Byggnation

0216

Orter
Belöningar
Orter

0217
0218
0219

Orter
Väder
Hushållning

0220
0221
0222

Odling
Orter
Belöningar
Väder
Hushållning
Djur
Matberedning
Botemedel
Botemedel
Odling
Hushållning
Arbetsmetod
Väder
Ekonomi
Nyttiga påfund
Böcker

0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238

Husdjur

0239

Matberedning
Orter
Odling
Orter
Väder
Byggnation

0240
0241
0242
0243
0244
0245

Nyttiga påfund

0246

1778, juni
1778, juni
1778, juni
1778, juni
1778, juni
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778,juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, juli
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778. aug
1778. aug
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778, aug
1778, okt
1778, okt
1778. okt
1778, okt
1778, okt
1778, okt
1778, nov
1778, nov
1778, nov
1778, nov
1778, nov
1778, nov
1778, nov
1778, dec
1778, dec
1778, dec
1778, dec
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Tankar om upplysningar: skatte, frälse och arrenden
Rön och anmärkningar om bryggning.
Sätt att kroppa bundna halmtak
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för maj 1778
Anmärkningar över förslaget i Kungl. Patriotiska Sällskapets
handlingar för år 1777 att indela ett hemmans åkerjord i fyra
gärden, samt om åkerbruket i Skaraborgs län
Anmärkningar om den till Kungl. Kommisionen över
lanthushållningens förbättrande
Anmärkningar angående transporter inrikesorter emellan på vatten
Om gärdesgårdar
Om svinkreaturs födande med rönnbär
Rön angående nyttan av grankottar och vildsenap
Försök till deras vederfående som blivit kvävda
Följande berättelse från Soissons visar farligheten av os, och
förtjänar att göras allmän
Utdrag ur redovisning av en del växter, som undertecknad
under åren samlat och försänt
Anmärkningar angående handeln
Anteckningar angående folknumren
Berömliga gärningar
Märkvärdiga händelser i naturen
Utdrag ur herr landshövdingens i Uleåborg till Kungl-Kommerskollegium ingivna berättelse om årsväxten för nästlidet år
Anmärkningar angående väderleken i juni 1778
Några anmärkningar, rörande allmänna lagen uti mål, som med
lantmannaintresset har nära gemenskap
Gärdesgårdar, förmodligen de varaktigaste, med besparing av stör
Att göra väggsåtar täta
Besparing av färger vid slät enfärgad oljefärg
Hjulpinnar, förbättrade
Om sättet att salta kött på Irland
Anmärkningar över indigo och cochenille
Medel att bota blåssten
Rön anställda med åtskilliga slags ljus
Anmärkningar angående storfisket i Bohus län
Nyttiga författningar
Nyttiga påfund och inrättningar
Anmärkningar angående väderleken för juli 1778
Avhandling angående fiskeri i bohuslänska skärgården (ersätter
häftet för september)
Beskrivning på två i England uppfunna metoder att bevara hus
mot eldsvåda
Åtskilliga rön i lanthushållningen
Att bevara trähus för röta
Mars månads väderlek i Göteborg 1778
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för september 1778
Granskning över åtskilliga fördomar i hushållningen
Rön och anmärkningar rörande ängars gödande, av en lantman i
Schweitz
Sedan ett boskapskreatur blivit slaktat och köttet insaltat; hur det
övriga på Irland till nytta används
Om sättet att rädda sig, då man fallit i sjön
Om konsten att simma, från den namnkunnige doktor Franklin
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1778
Om förekommande av späda barns förkvävande
Tankar angående svenska näringarna
Angående transportfart på vatten inrikes orter emellan
Om Holländska sillsaltningssättet

Ekonomi
Matberedning
Byggnation
Belöningar
Väder
Odling

0247
0248
0249
0250
0251
0252

Hushållning

0253

Ekonomi
Byggnation
Husdjur
Växter
Botemedel
Nyttiga påfund

0254
0255
0256
0257
0258
0259

Växter

0260

Ekonomi
Folkmängd
Berömliga gärningar
Märkliga händelser
Orter

0261
0262
0263
0264
0265

Väder
Hushållning

0266
0267

Byggnation
Byggnation
Arbetsmetod
Nyttiga påfund
Matberedning
Arbetsmetod
Botemedel
Nyttiga påfund
Ekonomi
Kungörelser
Nyttiga påfund
Väder
Ekonomi

0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280

Eld

0281

Hushållning
Arbetsmetod
Orter
Berömliga gärningar
Väder
Hushållning
Odling

0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288

Matberedning

0289

Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Berömliga gärningar
Väder
Botemedel
Hushållning
Ekonomi
Matberedning

0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297

1778, dec
1778, dec
1778, dec
1778, dec
1778, dec
1778, dec
1778, dec
1778, dec
1778, dec
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, jan
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, febr
1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, mars

Om drickas bryggande
Om vita liljors förökande
Att förekomma svamp
Huskurer
Förbättring av handsprutor
Beskrivning på en så kallad mellanplog
Angående uppodlingar av oländig mark i östra Närke,
Glanshammar, förrättad av undertecknade besiktningsmän
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för november 1778
Angående frossan samt hälsans bevarande
Författarens tillägg vid sjöresor, som är infört för september år
1777 i Hushålls-Journalen
Höglovliga ridderskapets och adelns utskott till beredande av en
ny tjänstehjonsstadga
Boskapssjukans förekommande
På den nyligen yppade boskapssjukan i Halland, samt pålitliga
medel att förekomma den samma och kurera
Utdrag av Fjäre och Viske häraders i Hallands län och Göteborgs
stift prostetabell för år 1771
Märkvärdiga händelser i naturen
Anteckningar angående folknumren
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för december 1778
Fattigas underhåll i Sexmäki socken och Tavasthus hövdingedöme
Kungl. Majas Nådiga Resolution angående ett förrådsmagasin i
Sexmäki socken i Tavasthus län
Om plantering av ekar
Om den skada som får gör på träd
Bästa sättet att göra väg över sumpiga och sidlänta ställen med
minsta kostnad
Kort beskrivning av undertecknades bikolonier och deras skötsel
året igenom
Kort men tillförlitlig berättelse om bistockars inrättning av trä
med avdelningar, samt dess bruk och nytta
Anmärkning angående herr boktryckare Linds och herr
kyrkoherde Krafts påfund av bisstockar
Beskrivning jämte grundritning på Färna gårds fähus, byggt av
gråsten och i bruk 1756
Åtskilliga anmärkningar angående väderleken och årsväxten
förledne år
Om väderleken och årsväxten för förledne år, från Jönköpings
län och Ostra Härad
Meteorologiska observationer och kort berättelse om årsväxten i
Skaraborgs län för år 1778
Korta berättelser om sjukdomar och dödlighet, folknumrens
förökelse eller avtagande, åkerbruket, ängsskötseln samt fisket
i Bohus län 1778
Berättelse om de byggnader och uppodlingar, som torparen Jöns
Olofsson i Sjöberg i Västra Eneby socken, Kinda härad,
Ostergötland, gjort
Summarisk förteckning över stengärsdgårdar
Anmärkningar angående väderleken för januari 1779
Om svenska folkets utflyttning
Om de mest antagliga åkerredskap
Beskrivning om Liineburgska biskötseln införd i
Hushållnings-Journalen andra årgången
Rön vid åkerbruket att göra sandbackar fruktbärande
Beskrivning över den Sunnanfjälls i Norge brukliga tjärugnen
Hushållsrön
Utdrag ur Monthly Review för juli -1777 angående medel mot
skörbjugg

Matberedning
Odling
Nyttiga påfund
Botemedel
Nyttiga påfund
Redskap
Odling

0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304

Belöningar
Väder
Botemedel
Ekonomi

0305
0306
0307
0308

Kungörelser

0309

Botemedel
Botemedel

0310
0311

Kungörelser

0312

Märkliga händelser
Folkmängd
Berömliga gärningar
Väder
Kungörelser
Kungörelser

0313
0314
0315
0316
0317
0318

Odling
Husdjur
Byggnation

0319
0320
0321

Husdjur

0322

Husdjur

0323

Husdjur

0324

Byggnation

0325

Väder

0326

Orter

0327

Orter

0328

Folkmängd

0329

Berömliga garningar

0330

Byggnation
Väder
Folkmängd
Redskap
Husdjur

0331
0332
0333
0334
0335

Odling
Arbetsmetod
Nyttiga påfund
Botemedel

0336
0337
0338
0339

13

1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, mars
1779, april
1779, april
1779, april
1779, april
1779, april
1779, april
1779, april
1779, april
1779, april
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, maj
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juni
1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, juli
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En försökt huskur mot gikt
Fårpulver mot vattusot, i 20 år försökt och nu till allmänhetens
tjänst uppgivit
Förslag att överstryka träbyggnader med blågrå färg
Uppgift om ett slags ympvax och trädsalva, vilken icke av regn,
torka eller köld skadas eller skiljes ifrån trädbarken
Recept på ingredienser till en trädsalva
Anmärkningar angående väderleken för februari 1779
Anmärkningar angående inrikes handel
Om uppodling på frälsehemman
Jämförelse mellan jordens bruk till tobaksplantering eller annan
kultur
Utdrag ur herr Le Sages rön och erfarenheter om Alkali Votatile
Fluor
Beskrivning på en av de bästa hårdvallsängar i England
Om insekters utdödande, så ur pälsverk som andra kläder och
böcker
Utdrag ur åtskilliga tidningar angående väderlek, årsväxt och
varupriser
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för mars 1779
Försök till teori för jordbruket
Både mot och för herr prosten Chydenii med så mycket skäl
berömda memorial om tjänstehjon
Försök med så kallat vinterkorn utsått vid Vadstena år 1777
Svar på anmärkningarna angående Liineburgska biskötseln
Beskrivning på en snörullharv
Beskrivning på ett makalöst plåster som är gott för förränkt,
försträckta senor och torrvärk
Utdrag ur Forsskåls meddelanden
Sätt, att återförskaffa gamla valnötsträd deras fruktbarhet
Ett fördelaktigt sätt att garva läder
Anmärkningar angående folknumren
Anteckningar ur brev och tidningar ang. väderlek och årsväxt
Anmärkningar angående väderleken för april 1779
Om fattiga barns uppfostran
Välmenta anmärkningar angående hushållningen på Öland
Om Lindstedts bengaliska medicinfrön
Annotationer över rön och försök med in- och utländska höfröslag
Utdrag ur brev i samma ämne
Om gödning med fiskrens
Beskrivning på en blekstege eller flotte
Om mullvadars utrotande
Rappning
Om bikupors storlek och form
Utdrag ur brev från Ekeblad till Oxenstierna
Uppgift att föda svinkreatur med hackelse
Att sylta körsbär med honung
Att sylta nypon
Berömliga gärningar
Kungl. Patriotiska Sällskapet har utställt följande belöningsämne
Anmärkningar angående väderleken för maj 1779
Om åkerns indelning i fyra gärden
Om kärrjordars verkan på kålgårdar, trädgårdar och åkrar
Om tillverkning av gryn och ost, med mera
Om smörkärning
Medel mot boskapssjuka
Ett efter utseende fördelaktigt ludringssätt
Om hur svin gödas och slaktas på Irland
Modell och ritning på en stenvagn
Nyttiga inrättningar
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet

Botemedel
Botemedel

0340
0341

Arbetsmetod
Nyttiga påfund

0342
0343

Nyttiga påfund
Väder
Ekonomi
Odling
Odling

0344
0345
0346
0347
0348

Botemedel

0349

Odling
Nyttiga påfund

0350
0351

Orter

0352

Belöningar
Väder
Odling
Ekonomi

0353
0354
0355
0356

Odling
Husdjur
Redskap
Botemedel

0357
0358
0359
0360

Växter
Odling
Nyttiga påfund
Folkmängd
Orter
Väder
Nyttiga påfund
Hushållning
Växter
Växter
Växter
Nyttiga påfund
Redskap
Djur
Byggnation
Husdjur
Redskap
Husdjur
Matberedning
Matberedning
Berömliga gärningar
Kungörelser
Väder
Odling
Odling
Matberedning
Matberedning
Botemedel
Nyttiga påfund
Husdjur
Redskap
Nyttiga påfund
Belöningar

0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393

1779, juli
1779, juli
1779, juli
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
I779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, aug
1779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, sept
I779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, sept
1779, okt
1779, okt
1779, okt
1779, okt
1779, okt
1779, okt
1779, okt
1779, okt
1779, nov
1779, nov
1779, nov
1779, nov
1779, nov
1779, nov
1779, nov
1779, nov
1779, nov
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec

Rättelser och tillägg vid maj månads Hushållnings-Journal
Av trycket är utkommna
Anmärkningar angående väderleken för juni 1779
Till efterrättelse för torpare vid en gård
Om humlegårdars utvidgande
Att förekomma och utrota hussvamp
Angående fårs klippande
Utöka gödseltillgången
Att med fördel uppföda kalkoner
Att i iskällare längst och säkrast förvara fågel
Att konservera citronsaft till punch
Försök att preparera holländsk sill
Att säden ej må brinna och bliva ornad
Med minsta besvär och kostnad tillreda lingonvin
Snarast att erfara om brännvin är fritt från kopparärg
Om fara för hälsan, av vatten, som förvaras i blykärl
Medel mot sjöfarandes skörbjugg
Ett säkert sätt att döda vägglöss
Om väderleken och årsväxten samt hushållningen i Kinda härad,
beläget i Linköpings hövdingedöme
Berömliga och glada gärningar till nyttiga och varaktiga inrättningar i anledning av kronprinsens födelse
Anmärkningar angående väderleken för juli
Beräkning över inkomst och utgift av en lantegendom
Försök till en förbättrad Pan Svecicus
Beskrivning på en till lin och hampas beredning tjänlig stamp
och skäktningsmaskin
Sätt att pröva utsäde
Utväg att föda svin över vintern i brist på agnar
Sätt att få potatis
Utdrag ur ett brev angående åtskilliga nyttiga och sällsynta växter
En ganska god ättika
Svart vinbärsvatten
Nyttiga författningar
Underrättelser angående väderlek och årsväxt
Märkliga händelser i naturen
Anmärkningar angående vädret för augusti 1779
Försök till förbättrad Pan Svecicus
Utdrag av d'Aubentons anmärkning om bästa sättet att sköta
ullkreatur.
De Instrumentis Graecorum rusticus
Att döda och fördriva råttor
Mot vägglöss
Underrättelser angående väderlek och årsväxt i landsorterna
För andra tredjedelen innevarande år har Kungl. Patriotiska
Sällskapet utdelat följande hedersbelöningar
Anmärkningar angående väderleken för september 1779
Fortsättning av Pan Svecius
Utkast till en allmän lantbruksordning
Om torps byggande
Nytt påfund av ärjstockar
Brev angående stenbrytning
Botemedel mot njursten
Medel mot rödsot
Berömliga företaganden
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1779
Förslag till en förbättrad Pan Svecicus
Fårskötseln på Färöarna
Att igenkänna får
Om man jagar får i rätten
Om fårs bortskaffande som olovligen kommit på annans mark
Om vilda får

Kungörelser
Böcker
Väder
Byggnation
Odling
Nyttiga påfund
Husdjur
Odling
Husdjur
Matberedning
Matberedning
Matberedning
Odling
Matberedning
Matberedning
Botemedel
Botemedel
Botemedel
Orter

0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412

Berömliga gärningar

0413

Väder
Ekonomi
Växter
Redskap

0414
0415
0416
0417

Arbetsmetod
Husdjur
Odling
Växter
Matberedning
Matberedning
Kungörelser
Orter
Märkliga händelser
Väder
Växter
Husdjur

0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429

Orter
Botemedel
Botemedel
Orter
Belöningar

0430
0431
0432
0433
0434

Väder
Växter
Ekonomi
Byggnation
Redskap
Arbetsmetod
Botemedel
Botemedel
Berömliga gärningar
Väder
Växter
Husdjur
Husdjur
Husdjur
Husdjur
Husdjur

0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
15

<<< Öppna bokmärken
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1779, dec
1780, jan
1780, jan
1780, jan
1780, jan
1780, jan
1780, jan
1780, jan
1780, jan
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, febr
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, mars
1780, april
1780, april
1780, april
1780, april
1780, april
1780, april
1780, april
1780, april
1780, maj
1780, maj
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Om någon går ensam i en annans hage
Om hundar
Om fimpt eller förbud för får
Hur man i annans hage gå skall
Att tämja får
Om rotympning
Att koka välling av mesost, grädda bröd i pannor och erhålla
smör vid ystning
Märkliga händelser i naturen
Sammandrag över kronolänsmännens ingivna förteckningar på
lagda stengärdsgårdar år 1779
Nyttiga påfund
Underrättelse angående födda och döda i Skara stift
Anmärkningar angående väderleken för november 1779
Försök till förbättrad Pan Svecicus
Utkast till kunskap om svenska lantmannaredskap
Vördsamt memorial
Observationer över rön och försök med in-och utländska
höfröslag år 1779
Brev från Oxenstierna till Kungl. Patriotisk Sällskapets förste
sekreterare angående fyra torpare som börjat med artificiell äng
Hedersbelöningar utdelade av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Åtskilliga anmärkningar angående väderleken från orterna
Anmärkningar angående väderleken för december 1779
Försök till en förbättrad Pan Svecicus
Anmärkning över en i Journalen tryckt beräkning över inkomst
och utgift av en lantegendom
Tankar om eldsläckning
Om mullvadars avhållande från träd
Utkast till kunskapen om lantmannaredskap
Att plantera vide till tunnband
Anmärkning angående vildsenap och åkerkål
Bot för kontrakte lemmar (lemmar med kramp)
Om svinkreaturs framfödande över vintern
Underrättelse hur man skall skaffa förråd på nöthår och skinto
Berömliga företaganden
Kungörelse ang. berättelser om gjorda försök i lantbruket
Anmärkningar angående väderleken för januari 1780
Om rikets skada av salpetersjuderier
Avhandling om gårdsjournaler
Berättelse om gjorda försök med såning av väppling och andra
gräsfrön
Orter
Försöksprojekt till sädesaxens jämnande vid skärningen på åkern,
innan de på maskin avskäras att falla i säcken
Brev angående svamp, och åkerns gödning
Att göra kärnsmjölksost
Anteckningar angående folknumren, väderlek och årsväxt
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för februari 1780
Utkast till kunskap om lantmannaredskap
Anmärkning angående plåtsmide
Underrättelse om takskifferbrotten i Värmland
Anmärkning angående säds mätning och vikt
Påfund av en renrensare, med anmärkning därom
Beskrivning på en renplog
Anteckningar rörande väderlek, årsväxt och hushållning i
Ostergötland
Anmärkningar angående väderleken för mars 1780
Utkast till kunskap i synnerhet om svenska lantmannaredskap
Berättelse hur med klöversädet vid Kaflås förfaren, i anseende
till utsäde, hö- och fröbärgning samt frörensning

Husdjur
Husdjur
Husdjur
Husdjur
Husdjur
Växter
Matberedning

0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457

Märkliga händelser
Byggnation

0458
0459

Nyttiga påfund
Folkmängd
Väder
Växter
Redskap
Redskap
Odling

0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466

Odling

0467

Belöningar
Orter
Väder
Växter
Ekonomi

0468
0469
0470
0471
0472

Eld
Djur
Redskap
Odling
Växter
Botemedel
Husdjur
Nyttiga påfund
Berömliga gärningar
Kungörelser
Väder
Hushållning
Odling
Odling

0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486

Orter
Arbetsmetod

0487
0488

Hushållning
Matberedning
Orter
Belöningar
Väder
Redskap
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Ekonomi
Redskap
Redskap
Orter

0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500.

Väder
Redskap
Odling

0501
0502
0503

1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, maj
1780, juni
1780, juni
1780, juni
1780, juni
1780, juni
1780, juni
1780, juni
1780, juni
1780, juni
1780, juli
1780, juli
1780, juli
1780, juli
1780, juli
1780, juli
1780, juli
1780, juli
1780, aug
1780, aug
1780, aug
1780, aug
1780, aug
1780, aug
1780, aug
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, sept
1780, okt
1780, okt
1780, okt
1780, okt
1780, okt

Försök att tillverka sirap av rödbets- och morotssaft
Beskrivning på en stenhävare
Beskrivning på en renrensare
Huskur mot förkylning
Tillägg till den införda beskrivningen att plantera vide till
tunnband
Sätt att göra gärdsgårdsstörar av gran och tall mera varaktiga
Utdrag ur ett brev i åtskilliga hushållningsämnen daterat Orebro
den 22 jan 1780
Anteckningar angående handeln
Märkliga händelser i naturen
Anmärkning om brännvin
Anmärkningar angående väderleken för april 1700
Om plogar av särskilt slag
Försök med humle till brygd
Underrättelser om renplogsmodellen
Nyttiga författningar och företaganden
Berättelser om den åbyggnad som avskedade saltpetersjudaren
Pehr Samuelsson Björkegren uppfört
Att döda eller fördriva råttor
Om förekommande av insekter som skada fruktträd
Fråga till besvarande mot belöning
Anmärkningar angående väderleken för maj 1780
Utkast till kunskap i synnerhet om svenska lantmannaredskap
Inrättning av vinterfålla för får, beskriven i Rouenska
Åkerbruks-Sällskapets handlingar
Oförgripliga tankar om tobaksrökandets avskaffande till
vinnande av besparing, så i den allmänna som enskilda
hushållningen
Rön angående saltning
Om sättet att få nankinstärg på bomullsgarn, samt att göra
holländska skrivpennor
Beskrivning av nankinsfärg på bomullsgarn
Att bereda holländska skrivpennor
Anmärkningar angående väderleken för juni
Om trädstockar och årder
Angående mullvadars fördrivning
Om ättikas tillredning av krusbär
Calendarium Florae omkring Västervik för år 1779
Tre års observationer om blomster och kräk uti och omkring
Stockholm
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för juli 1780
Utkast till kunskap om svenska lantmannaredskaper
Förslag att tillverka täljstensgrytor genom svarvning
Om stutars tämjande
Brev om förbättring av kokkärl
Ett förträffligt och länge försökt arquebusade-vatten eller
sårdroppar
Berömliga företaganden
Berättelse om en starrstickning opererad på en änka som varit
blind i fem år
Utdrag ur Stockholms konsistorietabeller över födda och döda i
stadens församlingar år 1779
Utdrag ur mortalitetstabellen för Kinds kontrakt och år 1779
Anmärkningar angående årstiderna från orterna
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1780
Utkast till kunskap om svenska lantmannaredskap
Om skall och odjurs utdödande
Anmärkning ur Åkerbruks-Gazetten om hästars föda och om stall
Recept mot skörbjugg
Ett prövande botemedel mot njursten

Matberedning
Redskap
Redskap
Botemedel
Odling

0504
0505
0506
0507
0508

Nyttiga påfund
Hushållning

0509
0510

Ekonomi
Märkliga händelser
Matberedning
Väder
Redskap
Matberedning
Redskap
Orter
Berömliga gärningar

0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519

Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Kungörelser
Väder
Redskap
Husdjur

0520
0521
0522
0523
0524
0525

Ekonomi

0526

Matberedning
Arbetsmetod

0527
0528

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Väder
Redskap
Nyttiga påfund
Matberedning
Växter
Orter

0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536

Belöningar
Väder
Redskap
Redskap
Husdjur
Redskap
Botemedel

0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543

Berömliga gärningar
Botemedel

0544
0545

Folkmängd

0546

Folkmängd
Orter
Väder
Redskap
Djur
Husdjur
Botemedel
Botemedel

0547
0548
0549
0550
0551
0552
0553
0554
17

1780, okt
1780, okt
1780, okt
1780, okt
1780, okt
1780, okt
1780, nov
1780, nov
1780, nov
1780, nov
1780, nov
1780, dec
1780, dec
1780, dec
1780, dec
1780, dec
1780, dec
1780, dec
1780, dec
1781, jan
1781, jan
1781, jan
1781, jan
1781, jan
1781, jan
1781, jan
1781, jan
1781, jan
1781, febr
1781, febr
1781, febr
1781, febr
1781, febr
1781, febr
1781, febr
1781, febr
1781, febr
1781, mars
1781, mars
178I, mars
1781, mars
1781, mars
1781, mars
1781, mars
1781, mars
1781, mars
1781, mars
1781, april
1781, april

18

Botemedel mot kikhosta
Rön angående svamp och tickor, att de aldrig skola förtära golv
och husbyggnader
Att förekomma svamp
Berömliga företaganden och nyttiga stiftningar
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i orterna
Anmärkningar angående väderleken för september
Beskrivning på tyska plogen, samt om plogning, trädstock,
dikesplog och ok
Botemedel för hästar, som äro angripna av rosen
Utdrag ur brev från Kanton
Underrättelse angående fiskfångst, väderlek och årsväxt från
orterna
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1780
Om nödvändigheten av ätliga varors prövande, beredning och
förvarande
Avhandling om barometerns nytta och rätta bruk
Berättelse om gjorda försök med plantering av åtskilliga
införskrivna frön
Brev angående svenska Färgämnen
Sätt att överdraga likkistor så att de liknar kläde
Brev angående åkerbruk och gräsfrösåning
Utdrag ur brev från Uppland angående artificiell ängsskötsel
Anmärkningar angående väderleken för november 1780
Anmärkningar över Broddetorps pastorat, jämte beskrivning
I746-1774
Om lanthushållningen i Brabant
Tankar om hushållningens upphjälpande i Finland
Anmärkning angående kopparkärl
Brev angående ardackern (växt)
Anmärkningar angående väderleken i orterna
Märkliga händelser i naturen
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken i december 1780
Om kakelugnar
Om granrisets nytta vid utfordring av kreatur
Anmärkning angående väderlekens intlytande vid sädesarternas
såning
Beprövat sätt att göra hus innantill dragfria
Berömliga gärningar
Vittsjö sockenmäns å allmän sockenstämma den 3 september 1780
träffade överenskommelse om en fattigstocks upprättande till
fattiga barns understöd
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Kungl. Patriotiska Sällskapets redan tagna grunder för dess
hedersbelöningars utdelande
Anmärkningar angående väderleken för januari 1781
Om lanthushållningen i Chur-Pfaltz
Granskning över åtskilliga fördomar i hushållningen
Beskrivning jämte ritning över åbyggnaden på ett
bondehemman
Anmärkning angående handeln
Om såning och nyttjande av vit och röd klöver i England
Anteckning angående folknumren
Anmärkning angående väderlek och årsväxt i orterna
Om de av K.Patriotiska Sällsk. särskilt till belöning utgivna ämnen
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för februari 1781
Underrättelse om lantgods
Oversättning av några för Sverige lämpliga avhandlingar, som
givits ut i Frankrike, om kalkteorin och orsaken till murbrukshårdhet

Botemedel
Nyttiga påfund

0555
0556

Nyttiga påfund
Berömliga gärningar
Orter
Väder
Redskap

0557
0558
0559
0560
0561

Botemedel
Märkliga händelser
Orter

0562
0563
0564

Väder
Matberedning

0565
0566

Odling
Växter

0567
0568

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Odling
Odling
Väder
Orter

0569
0570
0571
0572
0573
0574

Hushållning
Hushållning
Redskap
Växter
Orter
Märkliga händelser
Berömliga gärningar
Väder
Byggnation
Husdjur
Odling

0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585

Byggnation
Berömliga gärningar
Nyttiga påfund

0586
0587
0588

Belöningar
Kungörelser

0589
0590

Väder
Hushållning
Hushållning
Byggnation

0591
0592
0593
0594

Ekonomi
Odling
Folkmängd
Orter
Belöningar
Berömliga gärningar
Väder
Hushållning
Arbetsmetod

0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603

1781, april
1781, april
1781, april
1781, april
1781, april
1781, maj
1781, maj
1781, maj
1781, maj
1781, maj
1781, maj
1781, maj
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juni
1781, juli
1781, juli
1781, juli
1781, juli
1781, juli
1781, juli
1781, juli
1781, aug
1781, aug
1781, aug
1781, aug
1781, aug
1781, aug
1781, sept
1781, sept
1781, sept
1781, sept
1781, sept
1781, sept
1781, sept
1781, sept
1781, okt
1781, okt
1781, okt

Botemedel mot tandvärk
Medel mot kolos
Hovkamreraren Christemins ritning och beskrivning och förslag
till sockenmagasin i Overgrans socken
Sätt att tämja stutar
Anmärkningar angående väderleken för mars 1781
Sammanlikning mellan de norska och svenska fiskerierna
Om lanthushållningen i Flandern mellan Toumay och Lille
Granskning av förslaget om skallgångars avskaffande, samt om
betänkligheter vid en del belöningar
Rön angående sädeskorn, som efter 28 år bibehållit dess
groningskraft; av trovärdig man inlämnat
Berättelse om två svenska färgämnen
Försök med tvenne insända jordarter till färg
Anmärkningar angående väderleken för april 1781
Oversättning av herr Fauias de St Fonds avhandling om
Pouzzolana
Recension
Tankar om fiskars föda
Orsaker till planteringars ringa framgång och botemedel
däremot
Beskrivning på framlidne lanshövdingen Urban Hjämes
trädbalsam
Nyttiga påfund och företaganden
Om de gråstensbyggnader och förbättringar vilka bonden Anders
Svensson förrättat vid kronoskattehemmanet Falla i Kinda härad
Ostergötland
Anmärkning angående folkmängden
Fråga till besvarande mot belöning, samt uppmuntran för dem
som behaga bidraga
Anmärkningar angående väderleken för maj
Om engelska åkerbruket, utdrag ur Memoires de la Societe des
Philanthropes
Teori om ängsskötsel grundad på rön
Om sättet att göra vaxstaplar
Utdrag ur ett brev från Doc Osbeck, angående den lilla fågeln
Muscicapa
Anmärkningar angående handeln
Tävlingsämnen
Anmärkningar angående väderleken för juni 1781
Utdrag ur professor Letkes program
Nytt påfund att breda ut gödsel med långsladd
Berömliga författningar och företaganden
Berättelse om en finsk lanthushållare.
Om allmänna allmoseutdelningens avskaffande
Anmärkningar angående väderleken för juli 1781
Uppgift till underbädd för städstockar i hammarsmedjor av
moblandad jäslera, i stället för hitintills brukliga ungskogsödande broverke
Anmärkningar om de i Hushållnings-Journalen för april och juni
månader innevarande år införda översättningarna av herr Fauja
De S:t Fonds avhandling om kalk och pouzzolana
Huskurer
Om getter
Om bästa sätter att ympa
Om vitkåls plantering
Märkvärdiga händelser i naturen
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1781
Oversättning av Disfertationen: Vernatio Arborum eller trädens
knoppnings och lövsprickningstid
Försök med Lathyrus Pratensis Sigals ärter eller vial
Tankar om foderbristens avhjälpande

Botemedel
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund

0604
0605
0606

Husdjur
Väder
Hushållning
Hushållning
Belöningar

0607
0608
0609
0610
0611

Odling

0612

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Väder
Byggnation

0613
0614
0615
0616

Botemedel
Djur
Odling

0617
0618
0619

Nyttiga påfund

0620

Nyttiga påfund
Berömliga gärningar

0621
0622

Folkmängd
Kungörelser

0623
0624

Väder
Odling

0625
0626

Odling
Arbetsmetod
Orter

0627
0628
0629

Ekonomi
Kungörelser
Väder
Hushållning
Odling
Berömliga gärningar
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Väder
Byggnation

0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639

Byggnation

0640

Botemedel
Husdjur
Odling
Odling
Märkliga händelser
Väder
Växter

0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647

Odling
Husdjur

0648
0649
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I781, okt
1781, okt
1781, okt
1781, okt
1781, okt
1781, nov
1781, nov
1781, nov
1781, nov
1781, nov
1781, nov
1781, nov
1781, dec
1781, dec
1781, dec
I781, dec
1781, dec
1782, jan
1782, jan
1782, jan
1782, jan
1782, jan
1782, jan
1782, jan
1782, jan
1782, jan
1782, febr
1782, febr
1782, febr
1782, febr
1782, febr
1782, febr
1782, febr
1782, febr
1782, febr
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, mars
1782, april
1782, april
1782, april
1782, april
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Välmenta råd för lantmannen vid foderbrist, givna på begäran av
en ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien
Anmärkningar angående folkmängden
Brev i åtskilliga hushållningsämnen
Vidare angående årsväxt och varupriser
Anmärkningar angående väderleken för september 1781
Berättelse om Åland
Strödda underrättelser om lanthushållningen uti Holstein
Sätt att förbättra ängar och betesmarker utan plöjning
Oförgripliga tankar om lyxens verkan på folkmängden
Sätt att anlägga sänghumlegård
Anmärkning vid noten i Oeconom Dictions 2:dra del, tagen ur
Kungl. Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal 1777,
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1781
Tankar om skogars vård och nyttjande
Om arrenden, lantegendomar, kronoutlagor, utrikes skatteköp och
penningbrist i Sverige
Anmärkningar angående ängsskötseln
Om mortaliteten i Stockholm
Anmärkningar angående väderleken för november 1781
Grunder till indelningen av ett förbättrat åkerbruk
Om förbättringar i åkerbruket samt höfrösåning
Oversättning av PariserJournalen angående förgiftiga ångor
Medel mot rasande hundars bett
Nytt medel mot Gangrene eller brand
Om svingel eller svarta ärter i rågen
Berömliga författningar och företaganden
Underrättelser angående väderlek, årsväxt, varupriser
Anmärkningar angående väderleken för december 1781
Anmärkning angående åkerbruket i England
Om träsks och mossars uppodling
Utdrag ur en Akademisk avhandling om knylhavre eller fromental, Avena Elatior och dess odling; efter några års anställda rön
och försök
Försök med losta
Om säldjuret, samt dess fångst och nytta
Svar uppå anmärkningen vid Not i Oeconom. Dictionair, tagen
ur Kungl. Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal
Om svins uppfödande med hackelse
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för januari 1782
Om Eiderstadtska hushållningen
Anmärkning angående gräsfrösåning
Om ofrusen sädesåker och hur den hjälpes
Om medel vid infallande foderbrist och jordpäronplanteringens
befordran
Hushållsrön, hur onnbunksgräs och några andra dess likar av
Filices, kan nyttjas till boskapsfoder
Huskurer
Om växter som äro tjänliga till grönkål
Beskrivning på tillredning av myrättika och dess nytta
Anmärkning angående ängars förbättrande och kol och sotar
Underrättelser om väderlek, årsväxt och varupriser
Anmärkningar angående väderleken för februari 1782
Om myrar, mossar, mader och kärr
Om mossars uppodling
Tankar om de kostnader som används mot odjur, vad proportion
det är mellan desamma och den nytta som därav plägar följa
Utdrag ur en akademisk avhandling om höfröet Trifolium hybridum och dess odling, efter flera års anställda rön och försök

Husdjur

0650

Folkmängd
Hushållning
Orter
Väder
Orter
Hushållning
Odling
Ekonomi
Odling
Ekonomi

0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660

Väder
Hushållning
Ekonomi

0661
0662
0663

Odling
Folkmängd
Väder
Hushållning
Odling
Märkliga händelser
Botemedel
Botemedel
Odling
Berömliga gärningar
Orter
Väder
Odling
Odling
Odling

0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678

Odling
Djur
Ekonomi

0679
0680
0681

Husdjur
Belöningar
Väder
Hushållning
Odling
Odling
Odling

0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688

Odling

0689

Botemedel
Odling
Matberedning
Odling
Orter
Väder
Odling
Odling
Ekonomi

0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698

Odling

0699

1782, april
1782, april
I782, april
1782, april
1782, april
1782, april
1782, april
1782, april
1782, april
1782, april
1782, april
1782, maj
1782, maj
1782, maj
1782, maj
1782, maj
1782, maj
1782, maj
1782, maj
1782, maj
1782, juni
1782, juni
1782, juni
1782, juni
1782, juni
1782, juni
1782, juli
1782, juli
1782, juli
1782, juli
1782, juli
1782, juli
1782, juli
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, aug
1782, sept
1782, sept
1782, sept
1782, sept
1782, sept
1782, sept
1782, sept
1782, okt
1782, okt

Välmente anmärkningar om fårskötselns förbättring i Sverige,
samt i synnerhet dessa kreaturs förvarande från sjukdomar och
skada av odjur
Sätt att förvara sig mot åska
Rön att nyttja eklöv i vanebänkar
Försök med plommonträd
Om kolstybbs och järnslaggs nytta
Sätt att färga nät och notslingor
Anmärkningar angående handeln
Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och varupriser i orterna
Anmärkningar angående folknumren för år 1781
Kungl. Patriotiska Sällskapet uppgiver följande anledning till
grunder för sockenbeskrivningar i allmänhet
Anmärkningar angående väderleken för mars 1782
Förslag till lantkulturens förbättrande i planteringen i allmänhet
Sätt att bereda rött och gult saffian i Astrakan, översatt ur
professor Gmelins ryska resa
Om nyttan av så kallade musärter
Blandning, som är tjänlig att förbättra skämda viner till lukt
och smak, enkannerligen franska viner
Tillägg vid Hushålls-Journalen för 1779, januari
Ett torparkontrakt i en skogsbygd av Uppland
Märkliga händelser i naturen
Berömliga företaganden
Anmärkningar angående väderleken för april 1782
Om lanthushållningen i Holstein
Hur en genomdrivande betsning erhålles på svenska träslag
Svar på samma fråga
Om färgörter, utdrag ur min oration vid introduktion som extra
ordinarius professor i Uppsala
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för maj 1782
Sätt att plantera lärkträd och silverfuru
Beskrivning på en ny åkerharv
Anmärkningar vid svar på frågan: Om sädesaxens avskiljande
från halmen på åkern
Om ängens förbättrande genom bensamlingar
Berättelser om Måns Månssons byggnader och uppodlingar
Anmärkningar angående handeln
Anmärkningar angående väderleken för juni 1782
Ekonomisk berättelse om Askers socken i Närke
Om tillverkning av cider
Mullvadens fångande med fålla
Försökt sätt att undvika svamp
Sätt att förvara ylletyger från mal
Om sättet att förekomma sädens förtärande av fåglar
Berättelse om näverns bruk och näverhandel i Norrland
Berömliga författningar
Märkliga händelser i naturen
Anmärkningar angående väderleken för juli 1782
Ekonomisk berättelse om Askers socken i Närke
Om eldfria byggnader för allmogen
Grävsvinsjakt i Blekinge
Om svensk ansjovis
Att bereda tvål
Kort berättelse om kronoskattehemmanet Insas uppodlingar och
förbättringar i Nylands län
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1782
Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets utställda fråga, om skogars
plantering, deras snara tillväxt, rätta vård och skötsel
Ekomonisk beskrivning över hemmanet Kimsberg i Fryksdalen i
Vännland

Husdjur

0700

Nyttiga påfund
Odling
Odling
Nyttiga påfund
Arbetsmetod
Ekonomi
Orter
Folkmängd
Kungörelser

0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709

Väder
Odling
Arbetsmetod

0710
0711
0712

Nyttiga påfund
Matberedning

0713
0714

Matberedning
Ekonomi
Märkliga händelser
Berömliga gärningar
Väder
Hushållning
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund

0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723

Belöningar
Väder
Odling
Redskap
Arbetsmetod

0724
0725
0726
0727
0728

Odling
Berömliga gärningar
Ekonomi
Väder
Ekonomi
Matberedning
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Redskap
Ekonomi
Berömliga gärningar
Märkliga händelser
Väder
Ekonomi
Eld
Djur
Matberedning
Nyttiga påfund
Orter

0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748

Väder
Odling

0749
0750

Ekonomi

0751
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1782, okt
1782, okt
1782, okt
1782, okt
1782, okt
1782, okt
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, nov
1782, dec
1782, dec
1782, dec
1782, dec
1782, dec
1782, dec
1782, dec
1782, dec
1782, dec
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, jan
1783, febr
1783, febr
1783, febr
1783, febr
1783, febr
1783, mars
1783, mars
1783, mars
1783, mars
1783, mars
1783, mars
1783, mars
1783, mars
22

Blekingska åkerjordens beredning till höstsäde, och hur detOdling
samma sker
Kort och behändigt sätt att av björksaft eller lake tillreda en
Matberedning
ganska god och välsmakande sirap
Påminnelser angående förslaget som influtit i HushållningDjur
Journalen för april 1782
Om ängars röjande
Odling
Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och sädespriser i
Orter
landsorterna
Anmärkningar angående väderleken för september 1782
Väder
Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Om skogarnas vård
Hushållning
Utdrag ur Fenner Youngs Voyage through the East part of
Hushållning
England Vol 1.
Om jordbruket i England och i synnerhet hos Fanner Ducket
Hushållning
Om mudderverk
Redskap
Om en ny tygvävnad
Nyttiga påfund
Ritning av en engelsk stegkärra
Redskap
En ny art pump av M:r Vera
Arbetsmetod
Beskrivning över Manufakturverket Thorskog
Hushållning
Berömliga gärningar
Berömliga gärningar
Kungörelse om Kungl. Patriotiska Sällskapet
Kungörelser
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1782
Väder
Försök med skogarnas besparande och förökande i anledning av
Hushållning
Kungl. Patriotiska Sällskapets frågor
Försök med mossars uppodling
Odling
Hur stenhus kan byggas utan träds tillhjälp
Byggnation
Anledning till en lantmanna almanack
Nyttiga påfund
Kort beskrivning på allehanda slags tjänliga gödningsämnen för
Odling
åkerbruket
Om myror på fruktträd
Nyttiga påfund
Inrättning till insamlandet av tagel
Kungörelser
Anmärkningar angående väderleken för november 1782
Väder
Undersökning om verkningarna av Sveriges Lagar på Sveriges
Ekonomi
åkerjord
Beskrivning på bagarstuga och kök med inmurade grytor
Byggnation
Beskrivning på jordpäronplantors planterande
Odling
Anledning till en lantmanna almanacka
Nyttiga påfund
Anmärkning angående fattigt folks uppehälle vid infallande högt
Matberedning
spannmålspris
Om Penningby säteri i Roslagen
Orter
Utdrag ur en berättelse angående major Gardtmans gjorda odlingar Odling
Nyttiga uppfinningar
Nyttiga påfund
Märkliga händelser i naturen
Märkliga händelser
Berömliga författningar
Berömliga gärningar
Utdelade hedersbelöningar
Belöningar
Anmärkningar angående väderleken för december 1782
Väder
Medel till ernående av ren luft i städer och hus
Nyttiga påfund
Om hammarsmedsstäds fästande i dess stockar
Redskap
Om de till Patriotiska Sällskapet inkomna svar angående
Hushållning
skogsskötseln
Anledning till lantmanna almanacka
Nyttiga påfund
Anmärkningar angående väderleken för januari 1783
Väder
Nya anmärkningar över Veras Hydrauliska Maskin
Redskap
Utdrag ur avhandling om boskapens ständiga fodring på stall
Husdjur
eller inomhus
Bästa sättet att bereda all sjöfågel till smaklig spis
Matberedning
Anledning till en lantmanna almanacka
Nyttiga påfund
Anmärkningar angående folknumren för år 1782
Folkmängd
Anteckningar angående väderlek, årsväxt och varupriser i
Orter
landsorterna
Berömliga författningar
Berömliga gärningar
Märkliga händelser i naturen
Märkliga händelser

0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802

1783, mars
1783, mars
1783, april
1783, april
1783, april
1783, april
1783, april
1783, april
1783, april
1783, maj
1783, maj
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, juni
1783, juli
1783, juli
1783, juli
1783, juli
1783, juli
1783, aug
1783, aug
1783, aug
1783, aug
1783, aug
1783, aug
1783, aug
1783, sept
1783, sept
1783, sept
1783, sept
1783, sept
1783, sept
1783, sept
1783, sept
1783, okt
1783, okt
1783, okt
1783, okt
1783, okt
1783, nov

Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Belöningar
Anmärkningar angående väderleken för februari 1783
Väder
Svar på Kungl. Patr. Sällskapets fråga, om det bästa och fullkomKungörelser
ligaste sättet att tillreda harts och harpös samt vad mera därtill hör
Försök att bärga säden med minsta spillning
Arbetsmetod
Om fördelaktigaste plantering eller såning av Turnips, enligt
Odling
Schubarts sätt och erfarenhet
Anledning till en lantmanna almanacka
Nyttiga påfund
Anmärkningar angående folkmängden i Jämtland
Folkmängd
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Belöningar
Anmärkningar angående väderleken för mars 1783
Väder
Svar på frågan, om minst kostsamma och mest varaktiga, samt
Byggnation
beprövade och till varje slags byggnad vidtagligaste
taktäckningssättet i städer så väl som på landet
Anmärkningar angående väderleken för april 1783
Väder
Tankar om bästa ställningen av en plog
Redskap
Svar på den av Kungl. Patriotiska Sällskapet uppgivna frågan,
Kungörelser
angående bästa sättet att tillreda harts och harpös
Komminister Tolls kolningssätt
Arbetsmetod
Anmärkning angående träets betsning
Arbetsmetod
Anledning till en lantmanna almanacka
Nyttiga påfund
Att fästa kramlor och annat järn i huggen sten medelst smält
Arbetsmetod
svavel
Anteckningar angående väderlek och årsväxt
Orter
Belöningar utfästa av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Belöningar
Anmärkningar angående väderleken för maj 1783
Väder
Tankar om det fördelaktigaste täckningssättet
Byggnation
Försökt utväg att hindra höstsäd från grodd i våta år
Odling
Tillägg rörande sädens förvarande vid infallande regnväder
Odling
under bärgningen
Anledning till en almanacka
Nyttiga påfund
Anmärkningar angående väderleken för juni 1783
Väder
Tankar om det fördelaktigaste täckningssättet
Byggnation
Berättelse om en ny påfinning av renrensare
Redskap
Förslag till vägars förbättring där tillgång är på kalk
Nyttiga påfund
Försök med rabarbers plantering och tillredning
Odling
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i landsorterna
Orter
Rättelser och tillägg i Hushållnings-Journalen för maj 1783
Kungörelser
Anmärkningar angående väderleken för juli 1783
Väder
Beskrivning att sköta bin efter Löneburgska sättet, lämpat efter
Husdjur
svenska klimatet
Försök med ett nytt sätt att täcka tak
Byggnation
Förbättring på den uppgivna sirapstillverkningen av björksaft, som Matberedning
fanns införd i Hushållnings-Journalen för okt, jämte ny anmälan,
av vad denna lake är gagnelig till för fattigt folk ...
Försökt sätt att fästa kramlor och limma sten, med minsta besvär
Arbetsmetod
och kostnad
Anteckningar angående väderlek och årsväxt i landsorterna
Orter
Berömliga gärningar
Berömliga gärningar
Prisfråga
Kungörelser
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1783
Väder
Lantbrukets verkliga förlag och äventyr
Hushållning
Korta oförgripliga tankar om Uppsala stads nuvarande politiska
Ekonomi
och ekonomiska tillstånd, samt medlen till dess hjälp: Till någon
del förmodligen lämpliga för dylika städer
Tankar över de förmåner och olägenheter, som åtfölja höga eller
Redskap
låga hjul i anledning av den införda engelska stegvagnen
Förteckning på födda, döda och vigda samt upplösta
Folkmängd
hjonelag i Stockholm 1782
Anmärkningar angående väderleken för september 1783
Väder
Korta oförgripliga tankar om Uppsala stads nuvarande politiska
Ekonomi
och ekonomiska tillstånd (forts)

0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
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1783, nov
1783, nov
1783, nov
1783, nov
1783, nov
1783, nov
1783, nov
1783, dec
1783, dec
1783, dec
1783, dec
1783, dec
1783, dec
1783, dec
1783, dec
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1784, jan
1785, jan
1784, jan
1784, febr
1784, febr
1784, febr
1784, febr
1784, febr
1784, febr
1784, febr
1784, febr
1784, mars
1784, mars
1784, mars
1784, mars
1784, mars
1784, mars
1784, april
1784, april
1784, april
1784, april
1784, april
1784, april
1784, maj
24

Om det är skada att låta åker vila vart annat år, och att låta
hemmansbrukare betjäna andra gårdar
Takbyggnad
Försök med Veriska vattenpumpen
Kungl. Kollegie Medici betänkande, rörande tenn- och
kopparkärls förtenning
Förbättring av kopparkärl
Beskrivning över Ekebergs gård i Närke
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1783
Avhandling om anspänningsmedel för oxar och hästar
Anmärkning angående skadedjurs och rovfåglars utödande
Rön vid gräsfrösåning
Nytt påfund av valvbågar
Att bereda silltran till lampor
Om understödet till limaboma
Om en till Kungl. Patriotiska Sällskapet avlämnad penningsumma
till en frågas besvarande mot belöning
Anmärkningar angående väderleken för november 1783
Avhandling om anspänningsmedel för oxar och hästar
Svar på vad som är infört i Hushålls-Journalen för sistlidne
november: Om åkerns vila vartannat år samt om skatte och
frälsebonde
Anmärkning om vintersäd sådd om våren
Beskrivning på sommarvin av hallon, samt hur vin tillreds av
lingon och blåbär
Berättelse om herr brukspatron Olof Bureens inom 4 år gjorda
uppodlingar vid Skyllbergs lantegendom i Närke
Tillägg angående träbetsningar i Hushålls-Journalen för
juni 1783
Om djup och grund sådd. Utdrag ur en avhandling av herr von
Bolotow i 9 delen av S:t Petersburgs Ekonomiska avhandlingar
Författningar om folkhopens tillväxt
Märkliga händelser i naturen
Anteckningar angående väderlek, årsväxt och varupriser i orterna
Berömliga gärningar
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för december 1783
Cirkulationsåkerbruk i Skaraborgs län. Beskrivet den 16
december 1783
Berättelse om klinkerberedning i Holland
Sätt att förvara färskt kött
Sätt att pröva indigo
Anteckningar angående handeln
Nyttiga påfinningar
Kungl. Patriotiska Sällskapets samling av modeller
Anmärkningar angående väderleken för januari 1784
Några anmärkningar vid de mest brukliga foderväxterna
Berättelse om klinkerberedning i Holland
Om nya uppodlingar närmast omkring Stockholm
Brev i åtskilliga hushållningsämnen
Ett påfunnet sätt att i knappa år brygga dricka av vildeller gårdmålla
Anmärkningar angående väderleken för februari 1784
Anmärkningar om de mest brukliga foderväxterna
Om teglets ansning och torkning innan det bränns
Beskrivning på stillningssätt med granris 1782 för klavbundna
kreatur
Hur och på vad sätt en lantman i foderbrist och när lång vår
infaller, skall bärga sina djur
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för mars 1784
Några anmärkningar om de mest brukliga foderväxterna

Hushållning

0849

Byggnation
Redskap
Arbetsmetod

0850
0851
0852

Redskap
Orter
Väder
Husdjur
Djur
Odling
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Berömliga gärningar
Belöningar

0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862

Väder
Husdjur
Odling

0863
0864
0865

Odling
Matberedning

0866
0867

Orter

0868

Arbetsmetod

0869

Odling

0870

Folkmängd
Märkliga händelser
Orter
Berömliga gärningar
Belöningar
Väder
Odling

0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877

Arbetsmetod
Matberedning
Arbetsmetod
Ekonomi
Nyttiga påfund
Redskap
Väder
Odling
Arbetsmetod
Orter
Hushållning
Matberedning

0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889

Väder
Växter
Arbetsmetod
Husdjur

0890
0891
0892
0893

Husdjur

0894

Berömliga gärningar
Väder
Växter

0895
0896
0897

1784, maj
1784, maj
1784, maj
1784, maj
1784, maj
1784, juni
1784, juni
1784, juni
1784, juni
1784, juni
1784, juni
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, juli
1784, aug
1784, aug
1784, aug
1784, aug
1784, aug
1784, sept
1784, sept
1784, sept
1784, sept
1784, sept
1784, åkt
1784, okt
1784, okt
1784, okt
1784, okt
1784, okt
1784, okt
1784, okt
1784, okt
1784, nov
1784, nov
1784, nov
1784, nov
1784, nov
1784, nov
1784, nov

Berättelse om klinkerberedningen i Holland
Att stenbrytning kan fördärva en förut god åker
Landbokontrakt
Angående mossa på fruktträd
Anmärkningar angående väderleken för april 1784
Anmärkningar angående Kungl. Patriotiska Sällsk. grunder till
hedersbelöningar för lantbruket
Berättelse om klinkerberedning i Holland
Utdrag ur prof. Hellenii avhandling om finska allmogens nödår
Om de inkommna svaren på frågan om Forssenii åkerbrukssätt
Uppgift till besvarande mot hedersbelöning
Anmärkningar angående väderleken för maj 1784
Försök i Sverige, att genom en införskriven Farmer, på engelska
viset beså trädesgärdet med rovor och potatis i stället för att
endast köra och reda det
Berättelse om klinkerberedning i Holland
Anmärkning vid avhandling om anspänningsmedel för oxar,
införd dec 1783
Försök med vit vallmo
Om rörens tjärning i kakelugnar
Beskrivning på en av de uppodlingar, herr Beckman på Foglö
Säteri i Thorsö församling företagit och utfört
Om frösåning av potatis eller jordpäron
Om ett icke kostsamt födningsmedel eller den så kallade Soupe
Dauphinoise
Förslag som blivit ingivna till Sällskapet på frågan om det bästa
taktäckningssättet
Anmärkningar angående folknumren för år 1783
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för juni 1784
Anmärkningar angående lantskötseln
Berättelse om Lattomeri kärrs utdikning
Anmärkningar angående blandsäd
Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och priser
Anmärkningar angående väderleken för juli 1784
Svar på frågan: Vilket är det minst kostsamma och mest varaktiga
taktäckningssättet i stad och på land
Anmärkningar rörande hushållningen och Sveriges
naturalhistoria ur Olaus Magnus Svenska Historia
Oförgripliga tankar om stadan
Utdelning av penninggåvor till de nödlidande i landsorterna
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1784
Ladugårdsbyggnaden på Koivisto rusthåll. Beskriven av
professorn och Riddaren Kraftman
Anmärkningar om folkmängd, missväxt, tabellverk tjänande till
eftertanke och ordning för de fattiga
Anmärkning om humlens rätta avplockningstid och dess behöriga
nyttjande
Att förgylla med oäkta bladguld
Några anmärkningar angående gräsfrösåning
Berömliga företaganden och författningar
Stockholm den 8 juli 1784
Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för september 1784
Underrättelse, hur allmogen på Oland uppförer sin husbyggnad
Om skötseln av mjölkkor
Rön om Carolinska poppelträdet och Virginska askbladiga lönnen
Något om skogsbesparing
Sätt att giva gran hårdhet till byggnadsvirke
Rödbetsning
Frågor om åtskilliga hushållsämnen

Arbetsmetod
Arbetsmetod
Ekonomi
Nyttiga påfund
Väder
Belöningar

0898
0899
0900
0901
0902
0903

Arbetsmetod
Matberedning
Kungörelser
Kungörelser
Väder
Odling

0904
0905
0906
0907
0908
0909

Arbetsmetod
Husdjur

0910
0911

Växter
Byggnation
Odling

0912
0913
0914

Odling
Matberedning

0915
0916

Kungörelser

0917

Folkmängd
Berömliga gärningar
Väder
Odling
Odling
Odling
Orter
Väder
Byggnation

0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926

Hushållning

0927

Växter
Orter
Väder
Byggnation

0928
0929
0930
0931

Folkmängd

0932

Matberedning

0933

Arbetsmetod
Odling
Berömliga gärningar
Orter
Kungörelser
Väder
Byggnation
Husdjur
Växter
Hushållning
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Hushållning

0934
0935
0936
0937
0938
0939
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946

25

1784, nov
1784, nov
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1784, dec
1785, jan
1785, jan
1785, jan
1785, jan
1785, jan
1785, jan
1785, jan
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, febr
1785, mars
1785, mars
1785, mars
1785, mars
1785, mars
1785, mars
1785, mars
1785, april
1785, april
1785, april
1785, april
1785, april
1785, april
1785, maj
1785, maj
1785, maj
1785, maj
1785, maj
1785, maj
1785, maj

Förteckning på redskap och modeller som finnas i
Kungl. Patriotiska Sällskapts modellsamling
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1784
Några anmärkningar angående Västerbotten och dess hushållning
Beskrivning på spisar, som är bekanta i Flandern, att bränna
stenkol i
Beprövat medel att hålla gäddor och abborrar färska mitt i
rötmånaden
Några anmärkningar angående kritgrund till förgyllning på trä
Medel till sotelds släckning
Tvål till sidentygers och silkestrumpors tvättning
Anteckningar angående årsväxt och varupriser i orterna
Berömliga gärningar
Förteckning på redskap och modeller, som finns i Kungl.
Patriotiska Sällskapets modellkammare
Utsatt fråga mot belöning
Anmärkningar angående väderleken för november 1784
Om fiskerierna i Västerbotten
Beskrivning över linsädet i Vadstena
Sätt att sköta potatisplantering
Om åkerogräs och deras nytta
Att sätta vacker brun färg på stolar och skåp
Förteckning på redskapsmodeller som finns i K.Patriotiska Sällsk.
modellkammare
Anmärkning angående väderleken för december 1784
Dubbelt brädtak med besparing av spik
Att timra om vintern
Gärdesgård
Ny åkers uppodlande
Diken
Rå mossblandad mylla istället för gödsel
Sågspån
Om humle, lin, hampa, tobak, jordfrukter och deras plantering
Beskrivning på en smörkärna
Om sättet hur brukad garvarebark kan göras tjänlig till bränsle
Om lampor med silltran och bandvekar
Anmärkningar angående handel och folknumren
Folkmängden i Göteborg och dess förstäder
Berömliga gärningar
Kungörelse angående förlängning av tiden till svars ingivande på
frågan rörande vårt tidevarvs onda och goda
Anmärkningar angående väderleken för januari 1785
Avhandling om biskötsel i Ryssland
Reglementet för holländeriet vid Bollerup
Sätt att få stor vitkål
Om åkerogräs och deras nytta
Kungl. Majas nådiga brev till Kungl. Patriotiska Sällskapet
Fråga till besvarande mot belöning
Anmärkningar angående väderleken för februari 1785
Om städernas i Västerbotten handel, näring och rörelse
Sätt att pressa olja av tobaksfrön
Om åkerogräs och hur de till någon nytta kan användas
Märkvärdiga händelser i naturen
Anteckningar angående väderlek och varupriser i landsorterna
Anmärkningar angående väderleken för mars 1785
Tankar angående allmänna landsvägarnas underhåll
Om snövintrar och snöskottning
En ny invention av mjärdar
Om skadligheten att låta lammen dia för länge
Beskrivning av engelsk ost
Att göra ost av kärnmjölk
Om arbetshusinrättningen i Nyköping

Redskap

0947

Väder
Orter
Redskap

0948
0949
0950

Matberedning

0951

Arbetsmetod
Eld
Nyttiga påfund
Orter
Berömliga gärningar
Redskap

0952
0953
0954
0955
0956
0957

Kungörelser
Väder
Hushållning
Arbetsmetod
Odling
Växter
Arbetsmetod
Redskap

0958
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965

Väder
Byggnation
Byggnation
Byggnation
Odling
Odling
Odling
Nyttiga påfund
Orter
Redskap
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Folkmängd
Folkmängd
Berömliga gärningar
Kungörelser

0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981

Väder
Djur
Husdjur
Odling
Växter
Kungörelser
Kungörelser
Väder
Ekonomi
Arbetsmetod
Växter
Märkliga händelser
Orter
Väder
Ekonomi
Orter
Redskap
Husdjur
Matberedning
Matberedning
Nyttiga påfund

0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
099I
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000
1001
1002
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ffi

1785, maj
1785, maj
1785, maj
1785, juni
1785, juni
1785, juni
1785, juni
1785, juni
1785, juni
1785, juni
1785, juni
1785, juni
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, juli
1785, aug
1785, aug
1785, aug
1785, aug
1785, aug
1785, aug
1785, aug
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, sept
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, okt

Berömda uppodlingar
Kungörelse om brandstod
Anmärkningar angående väderleken för april 1785
Undersökning om landköp
Om sädesaxens avskärande på åkern
Om nyttan av hayfisken
Om åkerogräs och dess nytta
Beskrivning hur carduspapper sammanklistras till tapeter
Anmärkningar angående handeln
Berömliga uppodlingar
Uppgift till besvarande mot belöningar
Anmärkningar angående väderleken för maj 1785
Angående sockenmagasiner
Anmärkningar i lanthushållningen gjorda under anställda
uppodlingar
Försök med jordpäronsplantering på lerjord
Om åkerogräs och i synnerhet hur de till någon nytta kunna
användas
Berättelse om fårskinns beredande på ryska sättet till goda så
kallade rysspälsar
Anmärkningar angående folkmängd
Märkvärdiga händelser i naturen
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för juni 1785
Anmärkningar angående väderleken och årsväxt
Om orsakerna till mossa på ängar, samt vilket sätt är det bästa
och minst kostsamma, att förekomma och utrota den samma
Anmärkningar angående skogsskötseln
Anmärkning vid Hushållnings-Journalen för april angående
tranärter
Ritning till en stenbro på pålade träkistor
Berättelse om handelsmannen i Uleåborgs stad Johan Nylanders
berömliga uppodlingar och förbättringar
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt samt varupriser i
landsorterna
Anmärkningar angående väderleken för juli 1785
Anställda försök och därav funna rön till gräsväxtens befordran
och förkovran på åtskilliga slags ängsmark och det på ett minst
kostsamt men dock fördelaktigt sätt
Om träds förvarande mot röta och mask, i synnerhet under vatten
Rön och försök, att göra bröd av renmossa till de fattigas hjälp
och understöd i dyr tid och hungersnöd
Berättelse om ett synnerligt fågelfånge i Osterbotten och
Limingo socken
Uppfinning av stenpapper
Märkvärdiga händelser i naturen
Anmärkningar angående väderlek, årsväxt i landsorterna
Författningar till lantbrukets nytta
Glädjande gärningar
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling samt
manuskript och ritningar
Anmärkningar angående väderleken för augusti
Om sädesråg
Anmärkning om enträdens nytta till skärgårdars
vidmakthållande
Ett beprövat sätt att konservera sill från härsknad
Sätt att bevara potatis över vintern
Om taktäckning med spånor, i brist av näver
Ritning till en spis, vilken genom rör ger nästan samma värme
som en kakelugn
Ytterligare försök med stenpapper
Förbättrad inrättning av kokkärl

Berömliga gärningar
Kungörelser
Väder
Ekonomi
Arbetsmetod
Hushållning
Växter
Arbetsmetod
Ekonomi
Berömliga gärningar
Belöningar
Väder
Nyttiga påfund
Hushållning

1003
1004
1005
1006
1007
1008
1 009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016

Odling
Växter

1017
1018

Arbetsmetod

1019

Folkmängd
Märkliga händelser
Berömliga gärningar
Väder
Orter
Nyttiga påfund

1020
1021
1022
1023
1024
1025

Arbetsmetod
Växter

1026
1027

Byggnation
Berömliga gärningar

1028
1029

Orter

1030

Väder
Odling

1031
1032

Nyttiga påfund
Matberedning

1033
1034

Djur

1035

Arbetsmetod
Märkliga händelser
Orter
Nyttiga påfund
Berömliga gärningar
Böcker

1036
1037
1038
1039
1040
1041

Väder
Odling
Nyttiga påfund

1042
1043
1044

Matberedning
Matberedning
Byggnation
Byggnation

1045
1046
1047
1048

Arbetsmetod
Redskap

1049
1050
27

<<< Öppna bokmärken
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, okt
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, nov
1785, dec
1785, dec
1785, dec
1785, dec
1785, dec
1785, dec
1785, dec
1785, dec
1785, dec
1786, jan
1786, jan
1786, jan
1786, jan
1786, jan
1786, jan
1786, jan
1786, febr
1786, febr
1786, febr
1786, febr
1786, febr
1786, febr
1786, febr
1786, febr
1786, mars
1786, mars
1786, mars
1786, mars
1786, mars
1786, mars
1786, april
1786, april
1786, april
1786, april
1786, april
1786, april
1786, maj
1786, maj
1786, maj
1786, maj
28

Gagnande författningar i hushållningen
Anmärkningar angående väderlek och varupriser i landsorterna
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Anmärkningar angående väderleken tör september
Förteckning över avkastningen av ett i trettiosex års tid nyttjat
tredingssäde
Om majs och turkiskt vete
Anmärkningar om björnmossa
Anledning att tillika bränna kol och tjära
Uppfinning av en låsinrättning varmed tunga vagnar och åkdon
kan bromsas
Försök att uppdraga nejlikestånd till träd
Anmärkningar i brev angående sädesmasken
Gagnande författningar
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i landsorterna
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1785
Om skogar, klimat och träd
Om Flodströmska maskinen i Dalarna
Försök till upptäckter av nya färgväxter
Vad man istället för mandel kan bruka i mat
Ett nyttigt stängsel, tjänligt särdeles på skoglösa orter
Gagnande författningar
Berömlige gärningar
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt
Anmärkningar angående väderleken för november 1785
Om rior och hässjeliders byggnad
Anledningar till understöd för torftiga
Om kronärter
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i landsorten
Gagnande författningar
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för december 1785
Om hässjelador, samt deras och riors stora nytta och
nödvändighet
Om spanska fårskötseln i Negden emellan Olmedo och Segovia
Om roten av en svensk ört, kallad orchis, vilken med synnerlig
nytta kan användas till föda för människor
Utväg att föda svin över långa vintrar
Botemedel för sömstuckna hästar
Märkvärdiga händelser i naturen
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för januari 1786
Om skogar, byggningssätt
Beskrivning av fågelnät och dess bruk i svenska skärgården
Medel att hindra tjurar att stångas
Berättelse om handelsseminarium på Oringe
Berömda gärningar
Anmärkningar angående väderleken för februari 1786
Anmärkningar i hushållningen
Några anmärkningar över stuteriernas anläggning, samt unga
fålars uppfödande
Kolningssätt
Anmärkningar angående väderlek och varupriser i landsorterna
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Anmärkningar angående väderleken för mars 1786
Ekonomiska försök av en finsk nybyggare
Om den fria teckningsskolan i Paris
Stuterier
Inrättning av sil tör dammar och om eldstäder

Hushållning
Orter
Belöningar
Böcker
Väder
Ekonomi

1051
1052
1053
1054
1055
1056

Odling
Växter
Arbetsmetod
Redskap

1057
1058
1059
1060

Odling
Djur
Nyttiga påfund
Orter
Belöningar
Kungörelser
Väder
Hushållning
Redskap
Växter
Matberedning
Byggnation
Nyttiga påfund
Berömlige gärningar
Orter
Väder
Byggnation
Hushållning
Växter
Orter
Nyttiga påfund
Berömliga gärningar
Väder
Byggnation

1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084

Husdjur
Matberedning

1085
1086

Husdjur
Botemedel
Märkliga händelser
Berömliga gärningar
Väder
Byggnation
Redskap
Husdjur
Ekonomi
Berömliga gärningar
Väder
Hushållning
Husdjur

1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099

Arbetsmetod
Orter
Böcker
Väder
Ekonomi
Ekonomi
Husdjur
Redskap

I100
1
1102
1103
1104
1105
1106
1107

1786, maj
1786, juni
1786, juni
1786, juni
1786, juni
1786, juni
1786, juni
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, juli
1786, aug
1786, aug
1786, aug
1786, aug
1786, aug
1786, sept
1786, sept
1786, sept
1786, sept
1786, sept
1786, sept
1786, okt
1786, okt
1786, okt
1786, okt
1786, okt
1786, okt
1786, nov
1786, nov
1786, nov
1786, nov
1786, nov
1786, nov
1786, nov
1786, nov
1786, dec
1786, dec
1786, dec
1786, dec
1786, dec
1786, dec
1787, jan
1787, jan
1787, jan
1787, jan
1787, jan

Anmärkningar angående väderleken för april 1786
Väder
Tankar om sockenmagasiner eller förrådshus för spannmål
Nyttiga påfund
Svar på anmärkningarna över inmurade grytor
Redskap
Om brödbakning av sillgrums
Matberedning
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Kungörelser
Utsatta belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Belöningar
Anmärkningar angående väderleken för maj 1786
Väder
Försök till förbättrade inrättningar av barns underhållande i
Nyttiga påfund
Stockholm
Beskrivning över en perpendiculaire styckborrvind
Redskap
Försök med stenpapper
Arbetsmetod
Sätt att uppföda kalvar utan mjölk
Matberedning
Anteckningar angående folknumren
Folkmängd
Anteckningar angående väderlek och årsväxt i landsorterna
Orter
Berömliga gärningar
Berömliga gärningar
Märkvärdiga händelser i naturen
Märkliga händelser
Hushållsförfattning
Hushållning
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Böcker
Anmärkningar angående väderleken för juni 1786
Väder
Om lanthushållningens upphjälpande och förkovrande, i
Hushållning
synnerhet i Småland
Hammarsmedshärd vid Strömfors bruk i Finland inrättad med
Redskap
rör, att förekomma eldsvådor av gnistor
Om odling av en både för människor och boskap till föda
Växter
tjänande rotväxt
Sammandrag över utskeppningen ifrån Stockholm för år 1785
Ekonomi
Anmärkningar angående väderleken för juli 1786
Väder
Om lanthushållningens upphjälpande och förkovrande, i
Hushållning
synnerhet i Småland
Anmärkningar över ekonomiska försök av en finsk nybyggare
Ekonomi
Stillande baddning mot håll och styng
Botemedel
Om nyttjandet av tobak: Kungl. Kollegii Medici underdåniga
Kungörelser
betänkande av den 22 augusti 1785
Om tak av sågspån
Byggnation
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1786
Väder
Anmärkningar vid gråstenshuggningen i Karlskrona
Arbetsmetod
Rön och försök vid mossars och kärrs uppodling
Odling
Några anmärkningar om väderlekens förhållande efter årstiderna
Väder
Anmärkningar angående mjölkkor, smör och ost
Husdjur
Årsväxt i Ostergötland på några år
Orter
Anmärkningar angående väderleken för september 1786
Väder
Ittershagens uppgift att bereda takspån mot eld och röta
Nyttiga påfund
Om stora barnhusinrättningens öden
Nyttiga påfund
Nödiga underrättelser vid åkerbruket
Odling
Underrättelser om linnevävnaden i Nätra socken
Hushållning
Om matrabarber
Matberedning
Om kors fodrande med rovor
Husdjur
Anmärkning angående väderlek och årsväxt i landsorterna
Orter
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1786
Väder
Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga om sädestorkningshus Nyttiga påfund
för allmogen
Beskrivning över svenska kärrs uppodling
Odling
Om gråstens klyvning
Arbetsmetod
Märkvärdiga händelser i naturen
Märkliga händelser
Kungörelse om svaren angående sädestorkningshus, samt utdelad Berömliga gärningar
brandstod
Anmärkningar angående väderleken för november 1786
Väder
Anmärkningar om färgmaterialer
Arbetsmetod
Om källarbyggnader
Byggnation
Anteckningar angående handeln
Ekonomi
Jämförelser mellan salupriser för hundra år sedan
Ekonomi
Botemedel mot rödsot
Botemedel

1 108
1 109
1110
111
1112
1113
1114
1115
1116
1 1 17
11 18
1 1 19
1 120
1 121
1 122
1 123
1124
1 125
1 126
1 127
1 128
1 129
1 130
1 131
1 132
1133
1 134
1 135
1 136
1 137
1 138
1 139
1 140
114 I
1 142
1 143
1 144
1 145
1146
1 147
1 148
1 149
1 150
1 151
1 152
1 153
1 154
1 155
1 156
1 157
1 158
1 I59
1 160
1 161
29

1787, jan
1787, jan
1787, jan
1787, jan
1787, febr
1787, febr
1787, febr
1787, febr
1787, febr
1787, febr
1787, febr
1787, febr
1787, febr
1787, mars
1787, mars
1787, mars
1787, mars
1787, mars
1787, mars
1787, mars
1787, mars
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, april
1787, maj
1787, maj
1787, maj
1787, maj
1787, maj
1787, maj
I i87, maj
1787, maj
1787, juni
i 787, juni
1787, juni
1787, juni
1787, juni
1787, juni
1787, juni
1787, juli
1787, juli
1787, juli
1787, juli
1787, juli
1787, juli
30

Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i orterna
Utdelade hedersbelöningar
Anmärkningar angående väderleken för december 1786
Berättelse om boskapskötseln på Lindnäs
Om ljung
Anmärkningar om gåsaveln
Väderleken observerad i Ojhult
Anteckningar angående handeln
Anteckningar angående folkmängden
Kungörelse om prisfrågor
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Anmärkningar angående väderleken för januari 1787
Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Genom vilka utvägar
kan spanska ullen av svenska får bibehållas i sådant pris och
värde, att schäferiernas tillväxt och bestånd därigenom befrämjas
Anmärkningar över några växters nytta i hushållningen
Om träbyggnaders förbättrande och förvarande
Den så kallade mangelrotens botaniska kännedom
Om arbetshusets tillverkningar i Nyköpings Län
Om väderlek, årsväxt och varupriser i landsorterna
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Anmärkningar angående väderleken för februari 1787
Anmärkningar angående åkerbruket i Tavastland, jämte rön med
rågs utsående senare eller bittidare om hösten
Försök med franska renetters planternade
En prövad förbättring på trädesstocken
Om nyttan av blommorna på vattenväxten kaveldun
Beskrivning på en kaffecylinder, som brukas i Holland att bränna
kaffe i
Om olja av benvedsbär
Om pilplantering
Sammandrag av varuimporten till Stockholms stad under förlidet
år
Gagnande författningar
Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i landsorterna
Anmärkningar angående väderleken tör mars 1787
Välmenta anmärkningar över lanthushållningen i Halland och
dess nuvarande tillstånd
Utdrag ur ett i de Engelska Philosophiska Transaktionerna för
år 1782 infört brev om det kinesiska hampsädet
Några anmärkningar över skogar i allmänhet och deras framtida
öden
Utväg att fördriva mask ur fruktträdgårdar
Försök till ett nytt bevis på folkmängden, i anledning av
uppgiften på varupriser, 100 år emellan
Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Anmärkningar angående väderleken för april 1787
Försök med potatis till brännvinsbränning
Anmärkning om valvs täckning under terrasser
Att sätta appreture på svenska tyger
Brev rörande försök i lanthushållningen
Om mangelroten
Utsatta hedersbelöningar
Anmärkningar angående väderleken för maj 1787
Angående lantkulturen
Försök att plantera rabarber
Om enträdets nytta
Underrättelse att förtenna kokkärl
Att befria bärbuskar från insekter
Märkliga händelser i naturen

Berömliga gärningar
Orter
Belöningar
Väder
Husdjur
Växter
Husdjur
Orter
Ekonomi
Folkmängd
Kungörelser
Böcker
Väder
Kungörelser

1 162
1 163
1164
1 165
1 166
1 167
1168
1 169
1170
1171
1172
1173
1 174
1175

Växter
Byggnation
Växter
Nyttiga påfund
Orter
Böcker
Väder
Odling

1 176
1177
1178
1 179
1180
1181
1182
1 183

Odling
Redskap
Växter
Redskap

1 184
1185
1186
1187

Nyttiga påfund
Odling
Ekonomi

1 188
1189
1190

Nyttiga påfund
Orter
Väder
Hushållning

1 191
1 192
1193
1194

Växter

1195

Odling

1196

Nyttiga påfund
Folkmängd

1 197
1198

Belöningar
Böcker
Väder
Matberedning
Byggnation
Arbetsmetod
Odling
Odling
Belöningar
Väder
Hushållning
Odling
Matberedning
Arbetsmetod
Nyttiga påfund
Märkliga händelser

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214

I787, juli
1787, juli
1787, aug
1787, aug
1787, aug
1787, aug
1787, aug
1787, aug
1787, aug
1787, sept
1787, sept
1787, sept
1787, sept
1787, sept
1787, sept
1787, okt
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,

okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
nov

1787, nov
1787, nov
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1787,
1788,
1788,
1788,
1788,
1788,
1788,
1788,

nov
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
jan
jan
jan
jan
jan
jan
febr

1788, febr
1788, febr
1788, febr
1788,
1788,
1788,
1788,
1788,
1788,
1788,
1788,

febr
febr
febr
febr
febr
mars
mars
mars

Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Böcker
Anmärkningar angående väderleken för juni 1787
Väder
Svar på frågan: Hur landhavre kan utrotas
Botemedel
Sätt att använda bomolja emot ormbett
Botemedel
Medel mot skabb på får
Botemedel
Berömliga företaganden
Berömliga gärningar
Utdelade hedersbelöningar
Belöningar
Fråga till besvarande
Kungörelser
Anmärkningar angående väderleken för juli 1787
Väder
Svar: Hur landhavre kan utrotas
Kungörelser
Om ekars plantering
Odling
Medium av spannmålspris
Ekonomi
Hammarsmedsslaggs nytta på åkern
Odling
Märkliga uppodlingar
Hushållning
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1787
Väder
Svar på K. Patr. Sällskapets fråga: Hur man med minsta kostnad
Kungörelser
och på kortaste tid kan göra åkerjorden fri från landhavre
Anmärkningar och rön om sättet att mälta
Matberedning
Om en i Småland befintlig jordart, tjänlig till färg
Arbetsmetod
Medel mot möss i ladorna
Nyttiga påfund
Märkliga händelser i naturen
Märkliga händelser
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Belöningar
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Böcker
Anmärkningar angående väderleken för septemberl 787
Väder
Svar på den av Kungl. Patriotiska Sällskapet föreställda fråga:
Kungörelser
Genom vilka utvägar kan spanska ullen av svenska får bibehållas i
sådant pris och värde, att schäfferiemas tillväxt måtte vinna ...
Jordpäronkvarn, nyttjad i Närke år 1786
Redskap
Kungl. Patriotiska Sällskapets förnyade grunder för dess
Belöningar
hedersbelöningars utdelande
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1787
Väder
Svar på frågan: Om sädestorkningshus
Kungörelser
Om nödvändigheten för jorden att utsädet ombytes
Odling
Färgförsök med mossor
Arbetsmetod
Underrättelse hur drunknade återkallas till livet
Botemedel
Om amerikansk gryta
Matberedning
Tecken till ändringar i väderleken
Väder
Om väderlek och årsväxt i orterna
Orter
Berömliga gärningar
Berömliga gärningar
Om inkomna svar angående sädestorkningshus
Kungörelser
Anmärkningar angående väderleken för november 1787
Väder
Svar på frågan: Om sädestorkningshus för allmogen
Kungörelser
Om jordnötters plantering
Odling
Om gele och mos av rönnbär
Matberedning
Utbetald hedersbelöning
Belöningar
Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Böcker
Anmärkningar angående väderleken för december 1787
Väder
Svar på den av Kungl. Patriotiska Sällskapet uppgivna fråga:
Kungörelser
Hur sädestorkningshus bekvämligast och med minsta kostnad
kunna anläggas
Om åkerjordens beskaffenhet och förbättrande
Odling
Strödda retlexioner som kunna iakttagas vid stuterier
Husdjur
Konsten att preparera surt dricka, mat, mjölk och grädde till sina
Matberedning
förra naturliga egenskaper igen
Varning mot bruket av vit metall till en del husgerådssaker
Nyttiga påfund
Om årsväxt och varupriser i landsorterna
Orter
Anteckningar angående födda och döda
Folkmängd
Berömliga gärningar
Berömliga gärningar
Anmärkningar angående väderleken för januari 1788
Väder
Om inrättningar av arbetshus
Nyttiga påfund
Berättelse om biskötsel efter Läneburgska metoden
Husdjur
Dessein till brobyggnader av trä
Byggnation

1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258

1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
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1788, mars
1788, mars
1788, mars
1788, mars
1788, mars
1788, mars
1788, mars
1788, april
1788, april
1788, maj
1788, maj
1788, maj
1788, maj
1788, maj
1788, juni
1788, juni
1788, juli
1788, juli
1788, juli
1788, juli
1788, juli
1788, juli
1788, juli
1788, juli
1788, juli
1788, aug
1788, aug
1788, aug
1788, aug
1788, aug
1788, aug
1788, aug
1788, aug
1788, sept
1788, sept
1788, sept
1788, sept
1788, sept
1788, sept
1788, sept
1788, sept
1788, okt
1788, okt
1788, okt
1788, okt
1788, okt
1788, okt
1788, nov
1788, nov
1788, nov
1788, nov
1788, nov
1788, dec
1788, dec
32

Om svavelns nytta vid murarbeten
Anmärkningar över isbränna
Gikt och nytt bruk av jordpäron
Brev om sättet att tillreda ansjovis
Om väderlek och årsväxt i landsorterna
Märkliga händelser i naturen
Anmärkningar angående väderleken för februari 1788
Svar på fråga: Vilka är orsakerna till missväxt
Anmärkningar angående väderleken för mars 1788
Svar på frågan: Om orsakerna till missväxt
Anmärkningar angående annotationsböcker och instruktionerna
vid stuterier
Stuterier
Om väderlek, årsväxt och varupriser i landsorterna
Anmärkningar angående väderleken för april 1788
Svar på den av Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Orsaker till
missväxt
Anmärkningar angående väderleken för maj 1788
Svar på frågan: Om orsaken till missväxt
Beskrivning på en riebyggnad
Uppgift om minst kostsamma och mest varaktiga tak
Anledning till tiggeriers avhjälpande på landet
Gagnande författningar i hushållningen
Berömliga gärningar
Utdrag ur protokoll vid Medicinska fakultetens sammanträde den
9 dec 1 787
Anteckningar angående väderlek och årsväxt i orterna
Anmärkningar angående väderleken för juni 1788
Svar på frågan: Vilken är det bästa, lättaste och på egen
erfarenhet grundade simningskonstens lärande för rikets ungdom
Om insekter, som skada säden och sädesväxten
Undervisning att försiktigt hantera mjölken och skickligt tillreda
smör
Om kaffe av cikoriarötter
Medel mot förgiftning
Anteckningar angående årsväxt i landsorterna
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för juli 1788
Orsaker till missväxt
Anmärkningar angående stängsel och hägnader
Om kol i vetet
Strödda tankar om åkerbruket
Prövad förbättring av sättet att färga nät och att tjära notar
Anmärkningar över höstsädets betande
Anmärkningar angående mask på tobak, samt försök med några
blomsterväxter
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1788
Svar på fråga: Vilken är den bästa, lättaste och på egen
erfarenhet grundade metod för simningskonsten
Om åkers dikning, körning, renhållande och beredning för sådd
Sätt att förekomma skada på ängen på grund av is
Om tiggeriets avhjälpande, utan att avvika från de plikter, som
religion och mänsklighet yrka
Anteckningar angående väderlek och årsväxt i landsorterna
Anmärkningar angående väderleken för september 1788
Kort avhandling om utsäde och åkerns besående
Svar på frågan om missväxt
Om åkerbrukets förbättring i Värmlands skogsorter
Förslag till sädestorkningshus
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1788
Svar på fråga: Vilken är lättaste metoden att lära barn simma
Akademisk avhandling om lantmannabarns uppfostran

Byggnation
Odling
Botemedel
Matberedning
Orter
Märkliga händelser
Väder
Kungörelser
Väder
Kungörelser
Husdjur

1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280

Husdjur
Orter
Väder
Kungörelser

1281
1282
1283
1284

Väder
Kungörelser
Byggnation
Byggnation
Nyttiga påfund
Hushållning
Berömliga gärningar
Kungörelser

1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292

Orter
Väder
Kungörelser

1293
1294
1295

Djur
Matberedning

1296
1297

Matberedning
Botemedel
Orter
Belöningar
Väder
Kungörelser
Byggnation
Nyttiga påfund
Hushållning
Arbetsmetod
Husdjur
Växter

1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309

Väder
Kungörelser

1310
1311

Odling
Odling
Nyttiga påfund

1312
1313
1314

Orter
Väder
Odling
Kungörelser
Odling
Byggnation
Väder
Kungörelser
Nyttiga påfund

1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323

1788, dec
1788, dec
1788, dec
1788, dec
1788, dec
1788, dec
1789, jan
1789, jan
1789, jan
1789, jan
1789, febr
1789, febr
1789, febr
1789, febr
1789, mars
1789, mars
1789, mars
1789, mars
1789, mars
1789, mars
1789, april
1789, april
1789, april
1789, april
1789, april
1789, april
1789, april
1789, maj
1789, maj
1789, maj
1789, maj
1789, maj
1789, maj
1789, maj
1789, juni
I789, juni
1789, juni
1789, juni
1789, juni
1789, juni
1789, juni
1789, juli
1789, juli
1787, juli
1789, juli
1789, juli
1789, juli
1789, juli
1789, aug
1789, aug

Om jords upptagande till åker, äng, betesmark inom hägnader
och om svedjebruk
Några försök om jordens hävdande
Anteckningar angående väderlek och årsväxt
Berömliga gärningar
Förteckning på redskap och modeller som finns i Kungl.
Patriotiska Sällskapets modellkammare
Anmärkningar angående väderleken för november 1788
Akademisk avhandling om lantmannabarns uppfostran utgiven på
latin i Uppsala 1781
Några försök angående jordens hävdande och vad dän-ned
gemenskap har
Försök att toppa och beskära linväxt
Anmärkningar angående väderleken för december 1788
Några försök, angående jordens hävdande
Om nyttan av Lichen Islandicus eller hedmossa till föda och
uppehälle, i synnerhet vid missväxtår
Om spanska körvelns användande till föda för mjölkkor
Anmärkningar angående väderleken för januari 1789
Undersökning om svenska åkerbruket är i tilltagande eller
avtagande: om väderleken är ensam orsak till missväxten
Om dalkärran
Anteckningar angående folknumren
Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Fråga till besvarande av belöning
Anmärkningar angående väderleken för februari 1798
Svar på prisfråga: Vilka är de bästa medlen att befordra matnyttiga
vilda djurs tillväxt och att utrota odjuren
Om fördelaktigste sättet, att borttaga förfrusna grenar på
fruktträd
Sågspåns nytta att öka gödseln
Hur frusen frukt bör hanteras
Anteckningar om befolkningsantalet
Anteckningar angående väderleken i landsorterna
Anmärkningar angående väderleken för mars 1789
Svar på frågan: Medel att befordra matnyttiga vilda djur och
utrota odjur
Om den förmån en lantman har att uppföda kvigor
Rön om almträd, dess rätta såning och plantering
Rön om lanthushållning
Anteckningar angående handeln
Utdelade hedersbelöningar
Anmärkningar angående väderleken för april 1789
Hjälpreda angående ladugårdsskötsel
Att giva styrka åt vävnad som brukas till segel, tält och säckar
Hur en masugn skall tilltäppas vid vattenbrist
Medicinsk nytta av kardborrerot, rölleka och tusenblad
Anteckningar angående väderlek och årsväxt
Märkliga händelser i naturen
Anmärkningar angående väderleken för maj 1798
Vilka äro orsakerna till missväxt
Om lanthushållarens förmån av vilda läkemedels insamlande och
föryttrande
Om vägvårdans vidare nytta
Medel mot kolik
Berömliga gärningar
Utdrag ur sockenstämmoprotokoll i Pjätteryds kyrka
Anmärkningar angående väderleken för juni 1789
Om det icke vore lämpligt att kringstrykande lappar byggde hus
och levde som andra
Erinringar om sädesskörd och sädens rengöring

Odling

1324

Odling
Orter
Berömliga gärningar
Redskap

1325
1326
1327
1328

Väder
Nyttiga påfund

1329
1330

Odling

1331

Växter
Väder
Odling
Växter

1332
1333
1334
1335

Växter
Väder
Kungörelser

1336
1337
1338

Redskap
Folkmängd
Belöningar
Kungörelser
Väder
Kungörelser

1339
1340
1341
1342
1343
1344

Växter

1345

Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Folkmängd
Orter
Väder
Kungörelser

1346
1347
1348
1349
1350
1351

Husdjur
Odling
Hushållning
Ekonomi
Belöningar
Väder
Husdjur
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Botemedel
Orter
Märkliga händelser
Väder
Kungörelser
Botemedel

1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366

Växter
Botemedel
Berömliga gärningar
Orter
Väder
Kungörelser

1367
1368
1369
1370
1371
1372

Odling

1373
33

1789, aug
1789, aug
1789, sept

Om broddmask och sniglar
Anmärkningar angående väderleken för juli 1789
Svar på fråga: Om det inte vore mest nyttigt att de
kringstrykande lapparna utom Lappmarken byggde hus och
ingick i samma näringsmedel, som andra medborgare
1789, sept
Anmärkningar över ett svar angående missväxt
1789, sept
Hushållsråd till skogens förökande och besparing
1789, sept
Säkert sätt att uttaga bläckfläckar ur linne
1789, sept
Sammandrag av Stockholms import 1788
1789, sept
Anteckningar angående folknumren
1789, sept
Om väderlek och årsväxt i landsorterna
1789, sept
Kungörelse
1789, sept
Anmärkningar angående väderleken för augusti 1789
1789, okt
Beskrivning av skånska byggningssättet
1789, okt
Reflexioner över missväxt
1789, okt
Instruktion för historielektorn i Strängnäs
1789, okt
Beskrivning av ett nytt slags rep av trä
1789, okt
Om samling av tagel och dess beredning
1789, okt
Botemedel mot svår förstoppning
1789, okt
Brev från Alvdalen
1789, okt
Anmärkningar angående väderleken för september 1789
1789, nov
Svar till Hushålls-Journalen
1789, nov
Om sniglar och broddmask
1789, nov
Botemedel mot brännsår
1789, nov
Angående väderlek och årsväxt i landsorterna
1789, nov
Anmärkningar angående väderleken för oktober 1789
1789, dec
Undersökning om de s.k. sockenlapparna skulle kunna förmås till
samhällslevnad
1789, dec
Några påminnelser angående lantmannaplanteringar
1789, dec
Rön och anmärkningar om honung, dess egenskaper, nytta och
förädlingssätt
1789, dec
Nyttan av qwesved eller trollbär, Solanum dulcamara
1789, dec
Om idegrans, Taxus Baccata, skadlighet för hästar
1789, dec
Anteckningar angående väderlek och årsväxt i landsorterna
1789, dec
Anmärkningar angående väderleken för november 1789
1790, jan-febr Svar på fråga i Stockholms Posten: Hur man billigast skall kunna
inreda ostindienfarare till krigsbruk
1790, jan-febr Tillägg till föregående fråga
1790, jan-febr Anmärkningar angående fårskötsel
1790, jan-febr Bot mot loppmaskens skadeliga inverkan på rotkålsplantor
1790, jan-febr Om hedemossans nytta och bruk
1790, jan-febr Anmärkningar i anledning av åverkan av brodd-och rotmask på
senaste höstsädet
1790, jan-febr Brev till Kungl. Patriotiska Sällskapet angående försök med majs
1790, jan-febr Hedersbelöningar
1790, jan-febr Fråga till besvarande av hedersbelöningar
1790, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1789 och jan. 1790
1790, mars-apr Försök till besvarande av den i Stockholms Posten uppgivna
frågan: Om nu brukelige Ostindiska Kompaniets skepp till
krigsbruk eller eget försvar med mera
1790, mars-apr Utdrag ur en utgiven och försvarad akademisk avhandling om
fruktträdsskötsel i Finland
1790, mars-apr Utdrag ur ett brev om Ydre härad i Östergötland
1790, mars-apr En finsk bondes märkliga uppodlingar och uppodlingssätt
1790, mars-apr Anmärkning över 1789 års höstsådd
1790, mars-apr Anteckningar angående folknumren
1790, mars-apr Utdrag ur brev från Åbo
1790, mars-apr Berömliga gärningar
1790, mars-apr Utdelad brandstod
1790, mars-apr Utsatt fråga till besvarande emot belöning
1790, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1790
1790, maj-juni Minneshjälp vid ängsskötsel
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Djur
Väder
Kungörelser

1374
1375
1376

Kungörelser
Odling
Nyttiga påfund
Ekonomi
Folkmängd
Orter
Kungörelser
Väder
Byggnation
Kungörelser
Kungörelser
Arbetsmetod
Kungörelser
Botemedel
Orter
Väder
Ekonomi
Djur
Botemedel
Orter
Väder
Kungörelser

1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398

Odling
Matberedning

1399
1400

Växter
Växter
Orter
Väder
Kungörelser

1401
1402
1403
1404
1405

Kungörelser
Husdjur
Nyttiga påfund
Matberedning
Nyttiga påfund

1406
1407
1408
1409
1410

Odling
Belöningar
Kungörelser
Väder
Kungörelser

1411
1412
1413
1414
1415

Odling

1416

Hushållning
Odling
Odling
Folkmängd
Orter
Berömliga gärningar
Nyttiga påfund
Kungörelser
Väder
Odling

1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426

<<< Öppna bokmärken
1790, maj juni Beskrivning på en svart färganstrykning på spåntak
1790, maj juni Tankar över Skånska lanthushållningen
1790, maj juni Några anmärkningar om missväxt på 1690-talet
1790, maj-juni Misslyckade försök gjorda i Skaraborgs Län
1790, maj-juni Horologium florae
1790, maj-juni Om eldsläckning uti brev till Kungl. Patriotiska Sällskapets
förste sekreterare
1790, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1790
1790, juli-aug I Bernska ekonomiska socitetens handlingar införd avhandling
angående kol och brand på säden
1790, juli-aug Om nyttan av Menyanthes trifoliata, att brygga öl och dricka med,
i stället för humle
1790, juli-aug Om den i Europa kända silkesmasken
1790, juli-aug Försök att torka hö vid infallande regnväder
1790, juli-aug Kungörelse
1790, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1790
1790, sept-okt Riems svar, som fått belöning i Petersburg angående kors
utfordring för att ge mer och fetare mjölk
1790, sept-okt Svar på Patriotiska Sällsk. fråga: Vilka är orsakerna till missväxt
1790, sept-okt Om betesmarks och hagars rätta hävd
1790, sept-okt Försök med åtskilliga stenmossor
1790, sept-okt Oversättning ur Brittiska Aftonposten angående en i Amerika
använd Agronome
1790, sept-okt Bladen och frukten av vilda kastanjer nyttjade till boskapsfoder
1790, sept-okt Utdrag ur ett brev angående årsväxten i Finland
1790, sept-okt Utdelade hedersbelöningar
1790, sept okt Anmärkningar angående väderleken augusti och september 1790
1790, nov-dec Slutet på Riems svar angående kors utfordring (se 1790 sept.)
1790, nov-dec Om de orsaker som hindra eller befordra en bättre årsväxt
1790, nov-dec Åtskilliga försök att på ett nyttigt sätt använda sågspån
1790, nov-dec Uppodlingar i Lillkyrka
1790, nov-dec Belöningar
1790, nov-dec Anmärkningar ang. väderleken oktober och november 1790
1791, jan-febr Regler för boskapsskötsel
1791, jan-febr Orsakerna till västgötastädernas undervikt i handel och rörelse
och hur den kan hjälpas
1791, jan-febr Vidare försök angående stenmossornas färgämnen
1791, jan-febr Anmärkningar angående potatis eller jordpärons plantering
1791, jan-febr Utdrag ur brev angående förbättringar vid Engeltofta gård i Skåne
1791, jan-febr Utdrag ur brev angående årsväxten i Närke
1791, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1791, jan-febr Anmärkningar ang. väderleken för dec. 1790 och jan. 1791
1791, mars-apr Några erinringar angående skogsskötseln
1791, mars-apr Att avhjälpa inrökning i spisar
1791, mars-apr Rön ang. plantering av jordpäron och deras förädling till mjöl
1791, mars-apr Om en masksjukdom i svinens lungor
1791, mars-apr Utkast till minneshjälp och upplysningar om redskap och
uppfinningar hörande till lantmannaarbetet, var de finnas avritade
eller i modell samt kort reflexion om dess nytta
1791, mars-apr Försök och rön, beträffande rabarber, spansk körvel, havre och
timotej
1791, mars-apr Utdrag ur ett brev angående väderlek och årsväxt
1791, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1791
1791, maj juni Svar på fråga: Om det är möjligt att med måttlig kostnad hindra
stora strömmars brytande vid åbräddar så att de ej gör betydlig
skada genom strändernas borttagande
1791, maj juni Om maskar i vatten, ättika och sådant som förorsakar brand och
sot, alla osynliga för ögat, med det svenska namnet sträckare
1791, maj-juni Utdrag ur brev angående väderlek och årsväxt
1791, maj juni Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1791, maj juni Kungörelser
1791, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1791

Arbetsmetod
Hushållning
Hushållning
Hushållning
Växter
Eld

1427
1428
1429
1430
1431
1432

Väder
Nyttiga påfund

1433
1434

Matberedning

1435

Husdjur
Odling
Kungörelser
Väder
Husdjur

1436
1437
1438
1439
1440

Kungörelser
Odling
Växter
Nyttiga påfund

1441
1442
1443
1444

Växter
Orter
Belöningar
Väder
Husdjur
Odling
Byggnation
Odling
Belöningar
Väder
Husdjur
Ekonomi

1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456

Växter
Odling
Orter
Orter
Belöningar
Väder
Hushållning
Redskap
Matberedning
Botemedel
Redskap

1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467

Växter

1468

Orter
Väder
Kungörelser

1469
1470
1471

Djur

1472

Orter
Belöningar
Kungörelser
Väder

1473
1474
1475
1476
35

1791, juli-aug
1791, juli-aug
1791, juli-aug
1791, juli-aug

Svar på fråga: Att hindra strömmars brytande vid sina åbräddar
Vidtagna anstalter till fattigas understöd
Om linberedning
Vidlyftiga och mera sammanfattande försök, angående
mossornas färgämnen
1791, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1791
1791, sept-okt Att förekomma stora strömmars betydliga skador genom
strändernas borttagande
1791, sept-okt Om maskar i vatten och ättika samt om de orsakar brand och sot
1791, sept-okt Nytt sätt att med en enda kos mjölk uppföda 4 till 5 kalvar
1791, sept-okt Kungörelse
1791, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1791
1791, nov-dec Sätt att så linfrö, så att det kommer upp efter 3 dagar och kväver
ogräset
1791, nov-dec Beskrivning att rappa gråstensmur, fästa kramlor, utrota svamp
och vägglöss samt om inrökning i våningshus
1791, nov-dec Brev till herr Fischerström om de runt Uleåborg insamlade
naturalierna
1791, nov-dec Sätt att uppföda kalvar
1791, nov-dec Brev till Modeer angående mjölökor
1791, nov-dec Utdrag ur ett brev angående väderleken och årsväxten i Finland
den 24 november 1791
1791, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1791
1792, jan-febr Brev om de i Osterbotten samlade naturalier av Johan Julin
1792, jan-febr Kort om det savolaxska svedjebruket på torra marker
1792, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1791 och jan. 1792
1792, mars-apr Brev om de i Osterbotten särdeles omkring Uleåborg samlade
naturalier
1792, mars-apr Att förekomma missväxt på vete, korn och ärter
1792, mars-apr Försökt nytta av Anthyllis Vulneraria, rävklor (harväppling),
vid fårens utfodring
1792, mars-apr Trädsalva, uppgiven i ett brev daterat London 18 augusti 1791
1792, mars-apr Utdrag ur Bindheims Rön om mur- och taktegelberedning samt
om de medel, som kunna hindra vatten att tränga genom tegeltak
1792, mars-apr Att hjälpa och förekomma drickas surnad
1792, mars-apr Utdelade hedersbelöningar
1792, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1792
1792, maj-juni Brev om de uti Osterbotten kring Uleåborg samlade naturalierna
1792, maj-juni Försök att befordra fruktträd att bära frukt
1792, maj-juni Cajana Jägarbatallion
1792, maj-juni Om befordrandet av mera tillgång och bättre pris på läder och
skinnvaror
1792, maj juni Prosten Schares frossdroppar
1792, maj-juni Några anmärkningar om väderlek m.m. här i Kinda härad och
Ostergötland innevarande år, 1792
1792, maj-juni Utsatta belöningar
1792, maj-juni Utdelade hedersbelöningar
1792, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1792
1792, juli-aug Om får
1792, juli-aug Beskrivning på gott mjöd
1792, juli-aug Att stöpa ljus av grankåda och talg
1792, juli-aug Utsatt fråga mot belöning
1792, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1792
1792, sept-okt Avhandling om den i Värmland brukade cirkulationen mellan
åker och vall samt boskapsskötsel och åkerbruk
1792, sept-okt Om ängars vård från vanskötsel
1792, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1792
1792, nov-dec Avhandling om den i Värmland brukade cirkulationen mellan
åker och vall samt boskapsskötsel och åkerbruk
1792, nov-dec Försök med mossors färg på sidentyg
1792, nov-dec Att brygga dumbier
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Kungörelser
Nyttiga påfund
Arbetsmetod
Växter

1477
1478
1479
1480

Väder
Kungörelser

148I
1482

Djur
Husdjur
Kungörelser
Väder
Odling

1483
1484
1485
1486
1487

Arbetsmetod

1488

Orter

1489

Husdjur
Nyttiga påfund
Orter

1490
1491
1492

Väder
Orter
Odling
Väder
Orter

1493
1494
1495
1496
1497

Odling
Växter

1498
1499

Nyttiga påfund
Byggnation

1500
1501

Matberedning
Belöningar
Väder
Orter
Odling
Orter
Ekonomi

1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508

Botemedel
Orter

1509
1510

Kungörelser
Belöningar
Väder
Husdjur
Matberedning
Arbetsmetod
Kungörelser
Väder
Odling

15I I
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

Odling
Väder
Odling

1520
1521
1522

Växter
Matberedning

1523
1524

1792, nov-dec Brev från N.Collin, Philadelphia angående fruktträds plantering
Matberedning
och cider
1792, nov-dec Brev angående väderlek och årsväxt
Orter
1792, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1792
Väder-92, jan-febr Avhandling om den i Värmland brukliga cirkulationen mellan åker
Hushållning
och vall samt några förslag till förbättring till jämvikten mellan
boskapsskötsel och åkerbruk
1793, jan-febr Ett beprövat sätt att bota tand- och ryggvärk samt fler
Botemedel
giktaktiga krämpor
Patriotiska Sällskapet till allmänhetens nytta framburet
1793, jan-febr Utdrag ur brev angående väderleken och vissa växters plantering
Orter
i Halland93, jan-febr Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet till
Kungörelser
dem, som med behöriga bevis enligt grunderna, och under senare
delen av år 1792 inkommit
1793, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1792 och jan. 1793
Väder
1793, mars-apr Anmärkningar rörande lantbruket i Västmanland
Hushållning
1793, mars-apr Beskrivning om en lyckad missåning
Odling
1793, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1793
Väder
1793, maj-juni Några anmärkningar till grunderna för circulationsåkerbruket
Odling
1793, maj-juni Uppgifter om H.Corts nya sätt att tillverka stångjärn med rå
Arbetsmetod
stenkol och räfflade valsar
1793, maj-juni Om biavläggningar
Husdjur
1793, maj juni Utdelade hedersbelöningar
Belöningar
1793, maj-juni Belöningar för trankokning av skötspiggfisken som också kallas
Kungörelser
hornspigg
1793, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1793
Väder
1793, juli-aug Om lantmannabyggnad och stängsel
Byggnation
1793, juli-aug Strödda anmärkningar rörande rabarber
Växter
1793, juli-aug Anledning till flygsands dämpande
Nyttiga påfund
1793, juli-aug Möjlig förbättring vid silltrans nyttjande till lampor
Nyttiga påfund
1793, juli-aug Sätt att förtaga rök, luft, blossning och flamning av silltran
Nyttiga påfund
och få ren klar låga
1793, juli-aug Om större odlingar utom hägnader, i synnerhet om mossar och
Odling
torvtäkt
1793, juli-aug Utdelade belöningar
Belöningar
1793, juli-aug Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
Böcker
1793, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1793
Väder
1793, sept-okt Svar på frågan: Vilka är de brodd- och rotmaskar som skadat
Djur
höstsäden, det säkraste och billigaste botemedlet
1793, sept-okt Tillägg till föregående
Djur
1793, sept-okt Kungörelse
Kungörelser
1793, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1793
Väder
1793, nov-dec Några anmärkningar angående hushållningen i Orebro län
Orter
1793, nov-dec Sammandrag av syriska silkesplantans historia
Växter
1793, nov-dec Försök till förbättrande av mager hårdvallsäng
Odling
1793, nov-dec Kyrkoherde Törners berättelse om gjorda trädplanteringar och
Odling
odlingar
1793, nov-dec Utdrag ur ett brev angående årsväxten
Orter
1793, nov-dec Kungörelse
Kungörelser
1793, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1793
Väder
1794, jan-febr Beskrivning av en s.k. knivsladd, varmed man kan hålla
Redskap
trädesåkrarna rena från ogräs
1794, jan-febr Brevväxling i anledning av frågan: Huruvida det är nödvändigt att Odling
åkerjorden ligger i träde
1794, jan-febr Om nyttan av det vilda kastanjeträdet
Växter
1794, jan-febr Utdrag ur ett brev, angående jättegröe eller kassevie (Poa
Odling
aquatica) och dess plantering
1794, jan-febr Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Belöningar
1794, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1793 och jan. 1794
Väder
1794, mars-apr Tröskmaskin
Redskap

1525
1526
1527
1528

1529
1530
1531

1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
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1794, mars-apr Beskrivning på ett sätt att göra vin av stomjölk som tatarerna
gör och dess nytta i medicinen
1794, mars-apr Anteckningar angående årsväxten i äldre tider
1794, mars-apr Brevväxling i frågan: Om åkeIjorden måste ligga i träda ett helt år
1794, mars-apr Att bronsera koppar och mässing, kallt
1794, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1794
1794, maj-juni Tankar om svedjande, hushållning med skog och betesmarker
1794, maj-juni Anmärkning om svedjebruket
1794, maj-juni Brevväxling i anledning av frågan: Huruvida det är nödvändigt att
jorden ligger i träda
1794, maj-juni Brev angående väderleken
1794, maj-juni Utdelade belöningar
1794, maj-juni Utsatt belöning
1794, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1794
1794, juli-aug Avhandling om savolaxska kärrbruken eller svedjebruk på våta
marker
1794, juli-aug Förklaring på några uppgifter i Nya Hushållnings-Journalen för
november-december 1793
1794, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1794
1794, sept-okt Välmenta tankar om salpetersjuderiets förenande med lantbruket
1794, sept-okt Beskrivning på vit, rysk tvål
1794, sept-okt Brev angående en slags plumagekål
1794, sept-okt Utdrag ur ett brev angående väderlek och årsväxt på Öland
1794, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1794
1794, nov-dec Brevväxling i frågan: Om åkeIjorden måste ligga i träda ett helt år
1794, nov-dec Försök till förbättrande av mager hårdvallsäng
1794, nov-dec Brev angående årsväxt och varupriser
1794, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1794
1795, jan-febr Om upphjälpande av våra insjöfiskerier
1795, jan-febr Förslag ti1lläderbesparing för lantmannen
1795, jan-febr Bästa sättet att förbättra sädesbrännvin
1795, jan-febr Trädgårds- och medicinalväxter som fåren ätit eller lämnat orörda
1795, jan-febr Beskrivning på en salva för fruktträd som flera år bi~ehåller sig
1795, jan-febr Beskrivning på en saltpeterlada sådan som brukas iOsterbotten
1795, jan-febr Kattunstryckeri utanför Amsterdam
1795, jan-febr Om limsjuderiet i England
1795, jan-febr Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1795, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1794 ochjan. 1795
1795, mars-apr Oväldigt yttrande angående storskiftesdelningar i Västerbotten
1795, mars-apr Kvickrots nytta
1795, mars-apr Memorial angående slöjdinrättningarnas nödvändighet på
landsbygden och om brännvinsbränning
1795, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1795
1795, maj-juni Hjälpreda och råd vid jordbrukets och lanthushållningens
förbättring i Uleåborgs och Kajana län
1795, maj-juni Beskrivning av skattebonden Isac Pussinens hemmansodling
1795, maj-juni Skattebonden Kaiteras sätt att odla kärr och mossar
1795, maj-juni Utdrag ur brev daterat Halmstad angående väderlek, årsväxt och
spannmålspris
1795, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1795
1795, juli-aug Om skånska åkerbruket
1795, juli-aug Explication över en tröskmaskin
1795, Juli-aug Sätt att plantera fruktträd på vintern
1795, juli-aug Kort beskrivning över släktet galläppelstekel
1795, juli-aug Berättelse om den bedrövliga tiden 1596-1598 ur Örlösa kyrkbok
1795, juli-aug Utdrag ur ett brev från Abo om årsväxt och väderlek
1795, juli-aug Utdrag ur ett brev till ekonomieintendenten och Kungl.
Patriotiska Sällskapets andre sekreterare Joh Fischerström
\795, juli-aug Ekonomiska rön, utdragna ur Berlinske Samlingen
\795, juli-aug Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1795, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli \795
1795, sept-okt Om cirkulationsåkerbruk
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Matberedning

1569

Väder
Odling
Arbetsmetod
Väder
Odling
Odling
Odling

1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576

Väder
Belöningar
Kungörelser
Väder
Odling

1577
1578
1579
1580
1581

Nyttiga påfund

1582

Väder
Ekonomi
Nyttiga påfund
Växter
Orter
Väder
Odling
Odling
Orter
Väder
Ekonomi
Nyttiga påfund
Matberedning
Växter
Nyttiga påfund
Byggnation
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Belöningar
Väder
Ekonomi
Växter
Ekonomi

1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

Väder
Orter

1606
1607

Belöningar
Odling
Orter

1608
1609
1610

Väder
Orter
Redskap
Odling
Djur
Böcker
Orter
Redskap

1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618

Nyttiga påfund
Belöningar
Väder
Odling

1619
1620
162\
1622

1795, sept-okt A~
1795, sept-okt Be
de:
1795, sept-okt An
1795, sept-okt at
1795, sept-okt Fa
1795, sept-okt Fö
I795, sept-okt An
1795, nov-dec Ha
1795, nov-dec An
1796, jan-febr Ha
1796, jan-febr Mc
1796, jan-febr Rö
1796, jan-febr Ur

SOl

1796, jan-febr Br
utt
1796, jan-febr Jät
\796, jan-febr Vä
1796, jan-febr Or
I 796, jan-febr Ut
I 796, jan-febr Or.
1796, jan-febr Ut·
1796, jan-febr Ar.
1796, mars-apr Or
1796, mars-apr Be
1796, mars-apr Ur:
I796, mars-apr Br·
I796, mars-apr Or
1796, mars-apr Sil
1796, mars-apr Ut
1796, mars-apr Ar.
1796, maj-juni Sv
bn
1796, maj-juni AT"
1796, juli-aug Or
1796, juli-aug Ta
1796, juli-aug FÖo
all
1796, juli-aug Fö
1796, juli-aug An
1796, juli-aug Uh
1796, juli-aug All
1796, sept-okt Fö
cir:
1796, sept-okt An
1796, nov-dec Til
1796, nov-dec Fö:
1796, nov-dec Fö,
I 796, nov-dec Fö.
1796, nov-dec Vä
I796, nov-dec Uti
1796, nov-dec All
1797, jan-febr All
1797,jan-febr Fö.
\797, jan-febr Mc;:
1797, jan-febr Sal
äl<l
\797, jan-febr Ute
1797,jan-febr Ull
Säl
1797, jan-febr All

1795, sept-okt Anmärkningar ang. det stora skogsfallet i Uppland i maj 1795
1795, sept-okt Beskrivning över en boskapssjukdom i Uppland kallad vållsjuka,
dess orsaker och kännetecken
1795, sept-okt Angående silltrans reningssätt
1795, sept-okt Observationer vid en oljekvarn iSardam
1795, sept-okt Fayence eller Delfts porcelin
1795, sept-okt Försök till en fullständigare kunskap om iglar och dess nytta
1795, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1795
1795, nov-dec Handlingar angående uppgivna eldsläckningsämnena
1795, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1795
1796, jan-febr Handlingar angående de uppgivna eldsläckningsämnena
1796, jan-febr Memorial till Kungl. Vetenskapsakademien i föregående ämne
1796, jan-febr Rön om känjord, dess olika beskaffenhet samt skada och nytta
1796, jan-febr Underrättelse om potatisknopparna kunna insyltas och nyttjas
som oliver
1796, jan-febr Brev om en ny uppfinning att av tryckt och skrivet papper kunna
uttaga svärtan
1796, jan-febr Jämförelse av folkets ålder på Öland 1775 till 1795
1796, jan-febr Väderleken år 1795 vid Norra Möckleby
1796, jan-febr Om årsväxt och väderlek i Halland
1796, jan-febr Utdrag ur brev om årsväxt och väderlek i Finland
1796, jan-febr Om kamullsspånadsinrättning i Floda socken
1796, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1796, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec.1785 och jan. 1796
1796, mars-apr Om en förbättrad och flyttbar tröskmaskin
1796, mars-apr Beskrivning aven tröskmaskin som trampas av trenne karlar
I 796, mars-apr Uppgift att inrätta krydd- och trädgård utan gödsel
1796, mars-apr Brev till Ridd. Ferrner angående en påbörjad uppdelning
1796, mars-apr Om stenporslin
1796, mars-apr Sillfiske och sillsaltning kring Yarmouth
1796, mars-apr Utdelade belöningar
1796, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1796
1796, maj-juni Svar på frågan: Vilka är de rätta grunderna för cirkulationsbruk
1796, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1796
1796, juli-aug Om åker och ängars gödning med kalk och obränd gips
1796, juli-aug Tankar om jäms förvarande mot luft och vatten
1796, juli-aug Försök att i aretmetisk enfald framställa och upplösa det
allmänna hushållsproblemet
1796, juli-aug Försök till en fullständigare kunskap om iglar och deras nytta
1796, juli-aug Anteckningar angående årsväxt och väderlek i Halland
1796, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1796, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1796
1796, sept-okt Försök till svar på fråga: Vilka är de rätta grunderna att inrätta
cirkulationsåkerbruk
1796, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1796
1796, nov-dec Tillägg till svaret på cirkulationsåkerbrukets grunder
1796, nov-dec Försök till inrättande aven pyrometer
1796, nov-dec Försök om en fullständigare kunskap om iglar och deras nytta
1796, nov-dec Försök att göra talgljus med trävekar
1796, nov-dec Väderlek och årsväxt i Halland 1776
1796, nov-dec Utdrag ur ett brev från Abo
1796, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1796
1797, jan-febr Anmärkningar angående lanthushålIningen i England
I797, jan-febr Försök till förbättrande av mager hårdvall
1797, jan-febr Medel att hjälpa en trög smörkärning
1797, jan-febr Sammandrag av några särdeles händelser och märkvärdigheter för
äldre tider
1797, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1797, jan-febr Underrättelse angående de uppmuntringar som Kungl. Patriotiska
Sällskapet utdelar
I797, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. I 796 och jan. 1797

Orter
Botemedel

1623
1624

Nyttiga påfund
Redskap
Arbetsmetod
Djur
Väder
Nyttiga påfund
Väder
Eld
Eld
Odling
Matberedning

1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635

Arbetsmetod

1636

Folkmängd
Orter
Orter
Orter
Berömliga gärningar
Belöningar
Väder
Redskap
Redskap
Odling
Orter
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Belöningar
Väder
Kungörelser

1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

Väder
Odling
Arbetsmetod
Ekonomi

1653
1654
1655
1656

Djur
Orter
Belöningar
Väder
Kungörelser

1657
1658
1659
1660
1661

Väder
Kungörelser
Nyttiga påfund
Djur
Nyttiga påfund
Orter
Orter
Väder
Orter
Odling
Arbetsmetod
Märkliga händelser

1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673

Belöningar

1674

Kungörelser
Väder

1675
1676
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1797, mars-apr Anmärkningar angående spergelsädet vid Kungsör 1796
1797, mars-apr Försök till en fullständigare kunskap om iglar och deras nytta
1797, mars-apr Sätt att förvara ägg i två års tid
1797, mars-apr Sätt att salta smör så, att det håller sig länge och smakar som
färskt
1797, mars-apr Om eldsläckning
1797, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1797
1797, maj-juni Beskrivning över 2:ne engelska eldstäders inrättningar till
besparing av bränsle
1797, maj-juni Tankar om boskapsskötsel i Hälsingland
1797, maj-juni Utdrag ur von Reichenback angående lerhusbyggnader
1797, maj-juni Anledning till tjärstrykningars förbättrande
1797, maj-juni Om torksvamp
1797, maj juni Utsatta frågor till bekommande av belöningar
1797, maj juni Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1797, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1797
1797, juli-aug Kort underrättelse om Kemi socken 1788
1797, juli-aug Något om åkerbruket och lanthushållningen i grevskapet Norfolk
1797, juli-aug Berättelse med anledning av Sällskapets protokoll 29 nov 1794
1797, juli-aug Om såning av spergelfrö och klöver samt deras växt
1797, juli-aug Utdrag ur häradsrättens protokoll vid tinget i Kemi träsk den 23
mars 1797
1797, juli-aug Om Eric Anderssons på Slytefallet berömliga uppodlingar
1797, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1797
1797, sept-okt Beskrivning på ett uthus nyttigt för en liten hemmansägare
1797, sept-okt Släktet metmask
1797, sept-okt Anteckningar angående ullhandeln och klädestillverkningen för
tio år sedan
1797, sept-okt Berättelse om en ovanlig hop insekters framtågande på Väddö i
Roslagen
1797, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1797
1797, nov-dec Anmärkning angående skötseln av getter, svin och höns
1797, nov-dec Förteckning på alla viktualier vilka från utrikes orter hit till
riket kommit 1770-1779
1797, nov-dec Utdrag visar exporten till utrikes orter av viktualier och kreatur
från nämnda städer
1797, nov-dec Anteckningar angående några märkliga orter och inrättningar i
England
1797, nov-dec Släktet metmask
1797, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1797
1798, jan-febr Tankar om vegetationen, dess beskaffenhet och grunder ställda
till lantbrukare och trädgårdsmästare
1798, jan-febr Påfinning att bekvämligen mata svaga bisamhällen
1798, jan-febr Om kålmaskars förekommande
1798, jan-febr Utdrag ur Lord Gardenstons resa
1798, jan-febr Väderleken i Möckleby 1797
1798, jan-febr Utdrag ur ett brev angående årsväxten i Dalarna
1798, jan-febr Brev om årsväxten i Finland
1798, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1798, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1797 och jan. 1798
1798, mars-apr Sätt att genom murbruk förbättra äldre och nyare trähus
1798, mars-apr Berättelse om två dikesplogar
1798, mars-apr Anmärkningar angående boskapsskötseln
1798, mars-apr Uppgift om den förändring Friggesby boställe undergått från
1790-1798
1798, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1798
1798, maj-juni Erinringar vid föregående anmärkningar angående
boskapsskötseln
1798, maj-juni Ytterligare erinringar vid ovannämnda skrift
1798, maj-juni Om rätta såningstiden
1798, maj-juni Om tillredning av vinbärsvin
1798, maj-juni Något angående ladugårdsskötseln i Skottland
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Odling
Djur
Matberedning
Matberedning

1677
1678
1679
1680

Eld
Väder
Byggnation

1681
1682
1683

Husdjur
Byggnation
Arbetsmetod
Växter
Kungörelser
Belöningar
Väder
Orter
Orter
Kungörelser
Odling
Orter

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695

Belöningar
Väder
Byggnation
Djur
Ekonomi

1696
1697
1698
1699
1700

Djur

1701

Väder
Husdjur
Ekonomi

1702
1703
1704

Ekonomi

1705

Orter

1706

Djur
Väder
Odling

1707
1708
1709

Husdjur
Nyttiga påfund
Orter
Orter
Orter
Orter
Belöningar
Väder
Byggnation
Redskap
Husdjur
Orter

1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721

Väder
Husdjur

1722
1723

Husdjur
Odling
Matberedning
Husdjur

1724
1725
1726
1727

1798, maj juni Om köttsaltning
1798, maj-juni Förteckning på redskap och modeller som finns på Kungl.
Patriotiska Sällskapets modellkammare i Stockholm, Norra
Smedjegatan 59
1798, maj-juni Utdrag ur brev angående väderlek och årsväxt i Åbo län
1798, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1798
1798, juli-aug Kort anvisning hur enskilda hushållares ylletyger må kunna
beredas till något bättre kläde
1798, juli-aug Om baggsöta (Gentiana lutea)
1798, juli-aug Utdelta hedersbelöningar
1798, juli-aug Kungörelse
1798, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1798
1798, sept-okt Hur införskriven stor boskap blivit skött, och trivts på Bennviks
gård i Finland
1798, sept-okt Extrakt ur Edinburgs Magasin
1798, sept-okt Brev av Dr Pruceis från Rom om sättet att göra pannesanost
1798, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sep. 1798
1798, nov-dec Att införa fyra utlänska tjurkalvar och på 18 år bringa aveln till
50 mjölkande kor
1798, nov-dec Sätt att förekomma att tjurar blir folkilskna
1798, nov-dec Om en sällsynt fetma och talgfullhet hos en kviga
1798, nov-dec Hur blekingeborna sköta sitt åkerbruk
1798, nov-dec Om nyttjande av mullbärsträd vid tärgerier
1798, nov-dec Brev angående årsväxt och plantering av varjehanda växter i
Halland
1798, nov-dec Brev angående årsväxt och sädespriser i Åbo län
1798, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1798
1799, jan-febr Försök att förbättra sättet att vattna boskap vid källor vintertid
1799, jan-febr Avhandling om vassen
1799, jan-febr Om åkdons förbättring
1799, jan-febr Utdelade belöningar
1799, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec.l 798 och jan. 1799
1799, mars-apr Om rätta såningstiden
1799, mars-apr Hur ladugården kan framfödas över vintern friskare och
frodigare än med hö och halm
1799, mars-apr Att utrota kommasken
1799, mars-apr Väderleken i Halmstad
1799, mars-apr Memorial av B.Berndes till järnkontorets fullmäktige
1799, mars-apr Ritning av en eldstad
1799, mars-apr Exempel på tillfälliga omständigheter som kunna bidraga till
lantmannens fördel
1799, mars-apr Väderleken i Möckleby 1798
1799, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1799
1799, maj-juni Ritning och beskrivning på våg till stenbrytning
1799, maj juni Anmärkning angående den s.k. tällehacken, buskyxan och lien
1799, maj-juni Anmärkningar rörande timmerhygget
1799, maj-juni Att nyttja granris och mossa till foder åt boskapen under vintern
1799, maj juni Fernissa att nyttjas på koppar, järn och stenkärl i stället för
förtenning och glasering
1799, maj-juni Botemedel för svinkreatur
1799, maj-juni En sjukdom på kattkreatur åren 1797 och 1798
1799, maj-juni Om lackering av läder
1799, maj juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1799
1799, juli-aug Om ängars vattnande i Wiltshire i England
1799, juli-aug Några anmärkningar angående fabrikshantering
1799, juli-aug Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1799, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1799
1799, sept-okt Medel till förekommande av svamp i träbyggnader
1799, sept-okt Anvisning till ett förmånligare sätt att sko hästar
1799, sept-okt Förslag att anlägga gator med större styrka och varaktighet
1799, sept-okt Jords beredning till fruktbarhet
1799, sept-okt Beskrivning på det Astrachanska sätter att förfärdiga schagreng

Matberedning
Redskap

1728
1729

Orter
Väder
Arbetsmetod

1730
1731
1732

Växter
Belöningar
Kungörelser
Väder
Husdjur

1733
1734
1735
1736
1737

Ekonomi
Matberedning
Väder
Husdjur

1738
1739
1740
1741

Husdjur
Husdjur
Odling
Nyttiga påfund
Orter

1742
1743
1744
1745
1746

Orter
Väder
Husdjur
Växter
Redskap
Belöningar
Väder
Odling
Husdjur

1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755

Nyttiga påfund
Orter
Redskap
Redskap
Nyttiga påfund

1756
1757
1758
1759
1760

Orter
Väder
Redskap
Redskap
Arbetsmetod
Husdjur
Arbetsmetod

1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

Botemedel
Botemedel
Arbetsmetod
Väder
Odling
Ekonomi
Belöningar
Väder
Nyttiga påfun
Nyttiga påfund
Arbetsmetod
Odling
Arbetsmetod

1768
1769
1770
1771
1772
1773
01774
01775
01776
01777
01778
01779
01780
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1799, sept-okt En metod att göra klöverhö
I 799, sept-okt Anvisning att göra ren honung, att användas som socker till mat
och dryck
1799, sept-okt En god varaktig anstrykning av lagde tegel som hindrar väta att
tränga in under flera år
1799, sept-okt Försök att befria sädesåkrar från snödrivor
1799, sept-okt En god och varaktig blandning till anstrykning av träväggar
1799, sept-okt Anmärkningar angående väderleken for aug. och sept. 1799
1799, nov-dec Tankar om sockenmagasiner
1799, nov-dec Förslag till rovdjurs förminskande
1799, nov-dec Anmärkningar till foregående forslag
1799, nov-dec Ytterligare underrättelser angående kreaturens framfodande med
granris
1799, nov-dec En ny slags valksåpa
1799, nov-dec Sätt att bringa potatis till mjöl genom blötning
1799, nov-dec Sätt att göra ett nyttigt och varaktigt bröd av potatis att nyttja på
sjöresor
1799, nov-dec Brev om årsväxten i Halland
1799, nov-dec Beskrivning på ett hävtyg för stenars och stubbars uppbrytning
1799, nov-dec Anmärkningar angående väderleken for okt. och nov. 1799
1800, jan-febr Om den Rumfordska soppan, en närande spis for fattiga
1800, jan-febr Tillägg till foregående
1800, jan-febr Anmärkningar rörande åkerns träda
1800, jan-febr Några anmärkningar angående fabrikshanteringen (forts)
1800, jan-febr Berättelse om en vid Eksjö anlagd plantage av medicinalväxter
1800, jan-febr Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1800, jan-febr Kungörelser
1800, jan-febr Anmärkningar angående väderleken for dec. I 799 och jan. 1800
1800, mars-apr Grunderna på vilka de i Berlin varande industriskolorna är
inrättade
1800, mars-apr Herr Seidelins sätt att bygga stamphus
1800, mars-apr Brev angående plantering av zeamajs
1800, mars-apr Kungörelse
1800, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1800
1800, maj-juni Förteckning på några kring Uleåborg samlade naturalier
1800, maj-juni Uppgift om vid potatisplantering tjänliga redskap
1800, maj-juni Rön om trangrumsfordämningars nytta eller skada
1800, maj-juni Anteckningar angående väderlek och årsväxt i Halland
1800, maj-juni Anmärkningar angående väderleken for april och maj 1800
1800, juli-aug Erfarenhet vid kärruppodling och vattens uppdämmande jämte ett
redskap kallat åkerhyvel
1800, juli-aug Potatisens forvarande i jordhögar under vintern
1800, juli-aug Rön angående förbättrad tackjärnsblåsning verkställd av
brukspatron Eneström
1800, juli-aug Anteckningar angående några märkliga orter i England, Holland
och Frankrike
1800, juli-aug Medel att minska olägenheten av sanka köksträdgårdar
1800, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1800, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1800
1800, sept-okt Anledning till närmare kännedom om engelska lanthushålIningen
1800, sept-okt Ytterligare rön angående forbättrad tackjärnsblåsning
1800, sept-okt Trädgårdsrön
1800, sept-okt Anteckningar angående årsväxt och väderlek i Halland
1800, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1800
1800, nov-dec Beskrivning aven evaporator eller avdunstningspanna för
kristallisation eller att torka allehanda saker
1800, nov-dec Anmärkningar om sillfisket i Bohuslän
1800, nov-dec Om garvarebarkens snabba förvandling till svartmylla och bördig
jord
1800, nov-dec Ett lätt sätt att förvandla ogräs och alla slags vegetabilier till
gödningsämne
1800, nov-dec Berömliga gärningar
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Arbetsme
Matberedning
Nyttiga påfund
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Väder
Nyttiga påfund
Djur
Djur
Husdjur

1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

Nyttiga påfund
Matberedning
Matberedning

1791
1792
1793

Orter
Redskap
Väder
Matberedning
Matberedning
Odling
Ekonomi
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Belöningar
Kungörelser
Väder
Ekonomi

1794
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1798
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Arbetsmetod

1816
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Säl
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1801, jan-febr All
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I80 I, mars-apr Be
säl
180 I, mars-apr Kc
1801, mars-apr Sä
180 I, mars-apr Ar
1801, mars-apr Ar
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180 I, maj-juni Kc
de
1801, maj-juni Be
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Orter

1818
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Belöningar
Väder
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Arbetsmetod
Odling
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Väder
Redskap

1819
1820
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1824
1825
1826
1827

Orter
Nyttiga påfund

1828
1829

Nyttiga påfund

1830

Berömliga gärningarrr 01831

180 I, nov-dec Jii
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1801, nov-dec U
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1802, jan-febr U
1802, jan-febr O
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1802, jan-febr T

~
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i

18

9

O

1800, nov-dec Kungörelse
1800, nov-dec Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1800, nov-dec Vädertabell observerad i Elfdals härad och Råda socken i
Värmland
1800, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1800
180 I, jan-febr Anledning till kännedom om engelska lanthushålIningen
180 I, jan-febr Beskrivning av åtskilliga sätt att göra ost som i berömda
utländska orter
180 I, jan-febr Nyttan av alunslam vid husbyggnader, medelst anstrykning som
bevarar dem mot röta och eld
180 I, jan-febr Försök att gulfårga trähus med mindre kostnad än Patriotiska
Sällskapets beskrivning 1778
I801 ,jan-febr Utsatt fråga till besvarande mot belöning
1801, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec.1800 och jan. 180 I
1801, mars-apr Anledning till närmare kännedom om engelska lanthushållningen,
hämtad ur de nyaste och tillförlitligaste berättelser därom
1801, mars-apr Beskrivning om åtskilliga sätt att göra ost brukliga på vissa
särskilda därför berömda orter
1801, mars-apr Konsten att göra franskt bröd
180 l, mars-apr Sätt att uppli va nysatta bär och rosenbuskar, samt fruktträd
1801, mars-apr Anteckningar angående väderlek och årsväxt i Halland
180 I, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1801
1801, maj-juni Försök att draga fårg ur svenska växter
1801, maj-juni Kort anledning till kännedom om gödselns natur och medlen till
dess förökande
1801, maj-juni Besvarad prisfråga om kålmaskens förekommande och
utrotande
1801, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 180 I
1801, juli-aug Anledning till kännedom om gödselns natur och medel till dess
förökande
1801,juli-aug Underrättelse ur Väddö sockens födelse-, död- och vigselböcker
från I 719-1800
180 l, jul i-aug Förteckning över KungLPatriotiska Sällskapets boksamling
1801, juli-aug Brev om årsväxten och väderleken
180 I, juli-aug Berömlig gärning
1801, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1801,juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 180 I
1801, sept-okt Svar på fråga: Säkraste sättet att fördriva maskar på kål
1801, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 180 I
1801, nov-dec Förbättrad tackjärnsblåsning
1801, nov-dec Allmänna regler vid inrättning av tröskverk med cylinder
180 I, nov-dec Om hampas rötning efter nyare och riktigare grundsatser
1801, nov-dec Sätt att inrätta halm- och rörtak så att de bliva varaktigare och
mindre utsatta för eld
180 I, nov-dec Jämförelse mellan fördelen av hästar eller oxars nyttjande vid
åkerbruket
1801, nov-dec Utdrag ur ett brev om årsväxten och väderleken i Roslagen
180 I, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 180 I
1802, jan-febr Utdrag ur brev rörande förbättrad tackjärnsblåsning
1802, jan-febr Om potatisens sjudande i ånga, i avsikt att nyttjas till föda för
boskapen
1802, jan-febr Om mjöl av hästkastanjer
1802, jan-febr Rovoljas renande till godhet av bomolja eller mandelolja
1802, jan-febr Ett nyttigt sätt att bekläda sina rum med papperstapeter
1802, jan-febr Om ostron, att bereda en handelsvara därav
1802, jan-febr Inrättning aven grind, som den resande med bekvämlighet kan
öppna utan att stiga av
1802, jan-febr Utdrag ur ett brev från Halmstad 28 december 180 I, angående
väderleken och sillfisket
1802, jan-febr Berömlig gärning
1802, jan-febr Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1802, jan-febr Ti II kännagivande

Kungörelser
Belöningar
Väder

18 00 0
1833
1834

Väder
Orter
Matberedning

1835
1836
1837

Byggnation

1838

Byggnation

1839

Kungörelser
Väder
Orter

1840
1841
1842

Matberedning

1843

Matberedning
Odling
Orter
Väder
Arbetsmetod
Nyttiga påfund

1844
1845
1846
1847
1848
1849

Nyttiga påfund

1850

Väder
Nyttiga påfund

1851
1852

Orter

1853

Böcker
Orter
Berömliga gärningar
Belöningar
Väder
Nyttiga påfund
Väder
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Nyttiga påfund

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864

Husdjur

1865

Väder
Väder
Arbetsmetod
Matberedning

1866
1867
1868
1869

Matberedning
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Matberedning
Nyttiga påfund

1870
1871
1872
1873
1874

Orter

1875

Berömliga gärningar
Belöningar
Kungörelser

1876
1877
1878
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1802, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1801 och jan. 1802
1802, mars-apr Kort beskrivning om de i Frankrike och England senast gjorda
upptäckter i garveriprocessen och läderberedningen
1802, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1802
1802, maj-juni Försök med frukten av sibiriska nyponbusken
1802, maj juni Något till upplysning om kålmaskars utrotning
1802, maj-juni Sätt att bortröja stenar ur en åker och om en ny rist
1802, maj-juni Uppgift om en ny mullharv
1802, maj-juni Om odling av vit vallmo i stort
1802, maj-juni Nytt sätt att komma sig före att plantera potatis
1802, maj-juni Besvarad prisfråga
1802, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1802
1802, juli-aug Försök till svar på fråga: Vilket odlingsssätt är förmånligast
för de orter där åkerjorden ligger i träda
1802, juli-aug Åkerbruksrön
1802, juli-aug Erinran vid nya städers och byars nybyggnad
1802, juli-aug Anmärkning om väderleken i södra Halland
1802, juli-aug Utdelade belöningar
1802, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1802
1802, sept-okt Svar på fråga: Vilket är bästa sättet där jorden ligger i träda att
odla jordfrukter på någon del
1802, sept-okt Svar på samma fråga
1802, sept-okt Botemedel mot onda bettet i fingret
1802, sept-okt Att rätt korka buteljer och andra kärl
1802, sept-okt Att plantera kapris och dess insyltning
1802, sept-okt Brev om årsväxten och väderleken i södra Halland
1802, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1802
1802, nov-dec Svar på fråga: Hur man skall använda den trädesjord som ligger
oanvänd
1802, nov-dec Sätt att med konst göra de för mässingsbruken nödiga större
gjutstenar
1802, nov-dec Om sättet att bygga bösstlintor
1802, nov-dec Kungörelse om ett premium för idoga jordbrukare i Skaraborgs
län
1802, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1802
1803, jan-febr Beskrivning på en stol eller bänk att nyttja vid tackjärns borrning
för hand
1803, jan-febr Att minska trädesjorden
1803, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1803, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1802 och jan. 1803
1803, mars-apr Svar på prisfråga: Om de bästa medlen att minska vår överflödiga
trädesjord
1803, mars-apr Beskrivning över en vacker och hög blå färg på tyg genom
lummer (Lycopodium), som med mycket besparing och
bekvämlighet gagnas i hushåll och färgerier
1803, mars-apr Nytt sätt att skatta bin
1803, mars-apr Strödda underrättelser i hushållningen
1803, mars-apr Anmärkning om väderleken i södra Halland
1803, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1803
1803, maj juni Något om lerhusbyggnader
1803, maj juni Tvenne försökta taktäckningssätt
1803, maj-juni Anmärkningar om bogträselar för hästar
1803, maj juni Brev från Berlin
1803, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1803
1803, juli-aug Åkerbruksberättelse
1803, juli-aug Anmärkningar om plöjning av gräsvall, i synnerhet på sandjord
1803, juli-aug Beskrivning över en uppodling
1803, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1803, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1803
1803, sept-okt Om tjänligaste städsel och flyttningstid för tjänstefolk på landet
1803, sept-okt Beskrivning på en förmånlig riebyggnad, föreslagen och
flerstädes verkställd
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Väder
Arbetsmetod

1879
1880

Väder
Växter
Nyttiga påfund
Redskap
Redskap
Odling
Odling
Kungörelser
Väder
Belöningar

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

Odling
Byggnation
Orter
Belöningar
Väder
Kungörelser

1891
1892
1893
1894
I895
1896

Kungörelser
Botemedel
Arbetsmetod
Matberedning
Orter
Väder
Kungörelser

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

Arbetsmetod

1904

Arbetsmetod
Kungörelser

1905
1906

Väder
Redskap

1907
1908

Kungörelser
Kungörelser
Väder
Kungörelser

1909
1910
1911
1912

Nyttiga påfund

1913

Husdjur
Nyttiga påfund
Orter
Väder
Byggnation
Arbetsmetod
Redskap
Orter
Väder
Odling
Odling
Odling
Belöningar
Väder
Nyttiga påfund
Byggnation

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

<<< Öppna bokmärken
1803, sept-okt Beskrivning hur lin och blår skall beredas till tryckta vävnader
sept-okt Underrättelser om spinnmaskiner för lin och hampa efter engelsk
uppfinning
1803, sept-okt Sammandrag av en ekonomisk avhandling om ängsskötsel,
ladugård och åkerbruk
1803, sept-okt Utdrag ur Kungl. Patriotiska Sällskapets dagbok
1803, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1803
1803, nov-dec Akademisk avhandling om trädesjorden kan avvaras och om
slåttertiden
1803, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1803
1804, jan-febr Halländska åkerbruk sådant som det är och sådant som det borde
vara
1804, jan-febr Beskrivning på varggårdars anläggning och skötsel
1804, jan-febr Om kalks nyttjande vid stensprängning
1804, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1804, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för december 1803 och
januari 1804
1804, mars-apr Odlingsberättelse
1804, mars-apr Erinringar vid bins skattning
1804, mars-apr Något om såpsjuderi och tvåltillverkning
1804, mars-apr Tillägg om tvåltillverkning
1804, mars-apr Underrättelse varifrån fällmask kommer på nysådd råg och hur
den skall utrotas
1804, mars-apr Tjälebrist under snörika år
1804, mars-apr Utdelade hedersbelöningar
1804, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1804
1804, maj juni Anmärkning vid en på rågen i Roslagen iakttagen mindre
vanlig åkomma
1804, maj-juni Beskrivning på en mullharv, som sedan åkern är brukad, går efter
ett par dragare och myllar ner säden
1804, maj-juni Om ostrons plantering i England
1804, maj-juni Rön över ljus av vax, talg, valrav även blandade i avseende på
besparing och nödig upplysning
1804, maj juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1804 1804,
juli-aug Anteckningar angående några märkliga orter i England, Holland och
Frankrike
1804, juli-aug Anstalter till allmänna hushållningens förbättrande på Öland
1804, juli-aug Årsväxten i södra Halland
1804, juli-aug Utdelade belöningar
1804, juli-aug Anmärkningar angående väderleken tör juni och juli 1804
1804, sept-okt Om mats kokning i vattenånga
1804, sept-okt Underrättelse om sättet att skilja äkta färger från oäkta på tyger i
synnerhet på kattuner
1804, sept-okt Anmärkning över färger på tryckta kattuner och bästa sättet att
tvätta kattunstycken
1804, sept-okt Anteckning angående några märkliga orter i England, Holland
och Frankrike
1804, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1804
1804, nov-dec Fråga: Vilket är det bästa sättet för vargars utdödande och
förminskande
1804, nov-dec Olja och vit senap
1804, nov-dec Nytt försök med granrisfoder vid brist på tjänligt ämne 1804,
nov-dec Anmärkning angående några märkliga orter och inrättningar
utomlands
1804, nov-dec Anmärkningar om årsväxten i Roslagen
1804, nov-dec Kungörelse
1804, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1804
1805, jan-febr Svar på anmärkningar av Grevesmöhlen om Törnes Bok i
lanthushållningen
1805, jan-febr Anmärkning vid Latocnaye's resa genom Irland av Sam. Ödman
1805, jan-febr Beprövat sätt att erhålla god ättika till lindrigt pris
1805, jan-febr Hedersbelöningar
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Matberedning
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1968

Orter
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Orter
Matberedning
Belöningar
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1974
1975
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1805, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1804 och jan. 1805
1805, mars-apr Om gotländska kalkbränningen
1805, mars-apr Om allmogens eldstäder på Gotland
1805, mars-apr Tankar om åkerjordens förbättrande
1805, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1805
1805, maj juni Om uppmuntran av lin och hampkultur
1805, maj juni Beskrivning på en avvägningskäpp eller nivelleringssinstrument
och dess användning
1805, maj-juni Underrättelse om reveteringstegel
1805, maj-juni Några strödda anmärkningar angående arrenden
1805, maj-juni Årsväxt och väderleken i södra Halland
1805, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1805
1805, juli-aug Anmärkningar över Ångermanlands jämte Åsele Lappmarks
hushållning och näringar
1805, juli-aug Kungörelse
1805, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1805
1805, sept-okt Undersökning om den gödsel, som tas från åkern till omloppsbruk
av ängsplogland, blir gräsbärande eller kan komma åkern till
godo med någon vinst
1805, sept-okt Konst vid fruktträdsplantering
1805, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1805
1805, nov-dec Beskrivning över en torkinrättning för säd, att verkställas i
boningsstugor på landet
1805, nov-dec Om lerhusbyggnad på Nygård, Tunhems socken, Alvsborgs län
1805, nov-dec Om lerbyggnader
1805, nov-dec Sätt att invändigt lerslå trähus
1805, nov-dec Anmärkning angående väderleken tör okt. och nov. 1805
1806, jan-febr Tillägg angående avvägningskäppens förmånliga bruk
1806, jan-febr Tabell för bergvågens bruk
1806, jan-feb Uppgift om en okänd men högst värderlig trädsalva
1806, jan-febr Om kulturen av nässlor att användas till foder
1806, jan-febr Anmärkning angående årsväxt och väderlek i Eksjö
1806, jan-febr Hedersbelöningar
1806, jan-febr Utsatt prisämne
1806, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1805 och jan. 1806
1806, mars-apr Anmärkningar om bruket av saltsyra i konster, manufakturer,
hantverk och hushållning
1806, mars-apr Sätt att upprätta sjunkna trähusväggar
1806, mars-apr Beskrivning på en vattenbärarkärra
1806, mars-apr Korta underrättelser i lanthushållningen
1806, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1806
1806, maj juni Sätt att förekomma rost på järn och stål samt att bevara koppar
från ärg
1806, maj juni Beskrivning om salpetertillverkning vid större och mindre verk
1806, maj juni Om kalkgödslande
1806, maj-juni Dödande egenskap av Thlaspi arvense
1806, maj juni Väderleken och årsväxten i Gästrikland
1806, maj juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1806
1806, juli-aug Beskrivning på ett nytt sätt att bereda alun utan kokning
1806, juli-aug Tankar om sättet till trädesåkerjordens fönnånligaste begagnande
1806, juli-aug Anmärkningar angående sillfiske i öppna sjön
1806, juli-aug Hedersbelöningar
1806, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1806
1806, sept-okt Några anmärkningar rörande småländsk ängsskötsel
1806, sept-okt Medel mot mask på rågsådden och sot i vetet
1806, sept-okt Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
1806, sept-okt Årsväxten i södra Halland
1806, sept-okt Väderlek och årsväxten i Roslagen
1806, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1806
1806, nov-dec Anmärkningar om acetosellsaltet jämte anvisning till dess
förfärdigande
1806, nov-dec Om en fruktträdskola, inrättad i Botaniska Trädgården i Paris
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Väder
Arbetsmetod
Byggnation
Odling
Väder
Ekonomi
Redskap

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Arbetsmetod
Ekonomi
Orter
Väder
Orter

1983
1984
1985
1986
1987

Belöningar
Väder
Nyttiga påfund

1988
1989
1990

Odling
Väder
Byggnation

1991
1992
1993

Byggnation
Byggnation
Arbetsmetod
Väder
Redskap
Redskap
Nyttiga påfun
Nyttiga påfund
Orter
Belöningar
Kungörelser
Väder
Arbetsmetod

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Arbetsmetod
Redskap
Nyttiga påfund
Väder
Arbetsmetod

2007
2008
2009
2010
2011

Arbetsmetod
Odling
Växter
Orter
Väder
Arbetsmetod
Odling
Redskap
Belöningar
Väder
Odling
Nyttiga påfund
Böcker
Orter
Orter
Väder
Nyttiga påfund

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Odling

2029

1806, nov-dec
1806, nov-dec
1806, nov-dec
1807, jan-febr
1807, jan-febr
1807, jan-febr
1807, jan-febr
1807, jan-febr
1807, mars-apr

.~

Plantering av träd till avsalu
Nyare rön och upptäckter
Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1806
Tankar om skogens besparing
Beskrivning på salpeterkokeriinrättning i Österbotten
Om lerhusbyggnad vid Nygård 1806
Hedersbelöningar utdelade av Kungl. Patriotiska Sällskapet
Anmärkningar angående väderleken för dec. 1806 och jan. 1807
Försök till en årlig avkastnings erhållande av den bördiga
åkeJjorden
1807, mars-apr Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
1807, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1807
1807, maj-juni Underrättelse om mullvadar och säkraste medlet till deras
utrotande
1807, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1807
1807,juli-aug Om sätt att binda halmtak lika med rör
1807, juli-aug Om vickerodling på trädesjord
1807, juli-aug Utdrag ur ett brev från Gästrikland den 10 juli 1807
1807, juli-aug Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamling
1807, juli-aug Hedersbelöningar utdelade av Patriotiska Sällskapet
1807, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1807
1807, sept-okt Om trähusbyggnaders anstrykning med ljusa färger
1807, sept-okt Qm brännvinsbränning av potatis
1807, sept-okt Ager lerhusbyggnad bestånd och kostar den mer än trähus
1807, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sep. 1807
1807, nov-dec Underrättelse om vitbetan, dess odling och användande till foder
för boskap; roten till socker, sirap och brännvin, överlevorna
till föda åt svin och andra kreatur
1807, nov-dec Sätt att färga svart med ängssyra
1807, nov-dec Beskrivning på en enkel anstalt till rötters och stubbars
uppbrytning genom krut och sprängning
1807, nov-dec Nytt sätt att färga bomull amarantrött
1807, nov-dec Beskrivning på en förtenning av kopparkärl, vilken är varaktigare
och säkrare än den som verkställes efter de hittills kända sätten
1807, nov-dec Rön om brandkorns eller mjöldrygors egenskap och
beståndsdelar
1807, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1807
1808, jan-febr Berättelse om de på senare åren skedda uppodlingar på Ekenäs
säteri
1808, jan-febr Förteckning på de redskap och modeller, som finns i Kungl.
Patriotiska Sällskapets modellkammare i Stockholm
1808, jan-febr Hedersbelöningar utdelade av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1808, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1807 och jan. 1808
1808, mars-apr Om vattens förvarande under sjöresor
1808, mars-apr En ny metod att röta lin
1808, mars-apr Blå färg av åkerskäppling eller pukvete
1808, mars-apr Sätt att färga turkiskt rött
1808, mars-apr Sätt att uppföda kalvar med en blandning av hö och mjölk
1808, mars-apr Sätt att förnya potatis och hindra deras urartande
1808, mars-apr Hundexing ett ypperligt gräs för får
1808, mars-apr Pimsglasering
1808, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1808
1808, maj-juni Anmärkning om hushållningens tillstånd i Danmark
1808, maj-juni Saltverk i danska staterna
1808, maj-juni Medel att utrota mask, larver, myror och andra insekter ur
trädgårdar och plantager
1808, maj-juni Kitt för metaller, glas, porslin och stål
1808, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1808
1808, juli-aug Underrättelse om sättet att tillverka thyboosten, samt den egna
smak som detta ostslag äger
1808, juli-aug Underrättelse om fåravelns tillstånd i våra grannländer och
anstalter till dess förbättring

Växter
Nyttiga påfund
Väder
Nyttiga påfund
Arbetsmetod
Byggnation
Belöningar
Väder
Ekonomi

2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Böcker
Väder
Nyttiga påfund

2039
2040
2041

Väder
Byggnation
Odling
Orter
Böcker
Belöningar
Väder
Byggnation
Matberedning
Byggnation
Väder
Odling

2042
2043
2044
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054

Arbetsmetod
Arbetsmetod

2055
2056

Arbetsmetod
Arbetsmetod

2057
2058

Nyttiga påfund

2059

Väder
Orter

2060
2061

Redskap

2063

Belöningar
Väder
Nyttiga påfund
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Arbetsmetod
Husdjur
Odling
Odling
Arbetsmetod
Väder
Orter
Orter
Nyttiga påfund

2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077

Arbetsmetod
Väder
Matberedning

2078
2079
2080

Husdjur

2081

47

<<< Öppna bokmärken
1808, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1808, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1808
1808, sept-okt Underrättelse om fåravelns tillstånd i några intill Sverige näpnast
belägna stater, samt där vidtagna anstalter till dess förbättrande
1808, sept-okt Kungl. Kammarkollegii underdåniga berättelse om fabriker och
manufakturers tillstånd 1806
1808, sept-okt Onnbunke till föda för svin
1808, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1808
1808, nov-dec Beskrivning av hampsädets plantering och skötsel
1808, nov-dec Strödda anmärkningar om harnpkulturen
1808, nov-dec Rosenkål en i Sverige mindre känd kålsort
1808, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1808
1809, jan-febr Tankar om träda
1809, jan-febr Rön om avkastningen av vitbetor nyttjade så väl till
sockerkokning som brännvinsbränning
1809, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1809, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1808 och jan. 1809
1809, mars-apr Beräkningar i lanthushållningen
1809, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1809
1809, maj-juni Beräkningar i lanthushållningen
1809, maj-juni Projekt till cirkulationsbruk mellan åker och äng
1809, maj-juni Regler för transport av spanska får
1809, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1809
1809, juli-aug Om växtarters förändringar, deras förädling och urartande i
ekonomiskt hänseende
1809, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1809, juli-aug Sätt att göra läder vattentätt
1809, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1809
1809, sept-okt Tankar om boskap med anledning till vinnande av en förbättrad
avel
1809, sept-okt Lapparnas sätt att förvara nät och notar samt segelduks, tågverks
och fiskenäts förbättrande
1809, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1809
1809, nov-dec Tankar om sättet att förekomma härjande eldsvådor
1809, nov-dec Fördelar med radsåning
1809, nov-dec Kort underrättelse om de förnämsta hittills uppgivna
såningsredskap
1809, nov-dec Utsatt prisämne
1809, nov-dec Anmärkning angående väderleken för oktober och november 1809
1810, jan-febr Möjligheten att förhindra eldsvådor
1810, jan-febr Vattenskovel i gunga eller lätt metod att slänga vatten ur gravar
och vattensumpar av måttligt djup
1810, jan-febr Anmärkning angående den s.k. avvägningskäppen
1810, jan-febr Om skogshushållning
1810, jan-febr Exempel på storväxt rotfrukt
1810, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1810, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1809 och jan. 1810
1810, mars-apr Om skogshushållning
1810, mars-apr Sätt att rengöra och tvätta ull sedan den blivit av fåren avklippt
1810, mars-apr Underrättelse om trenne förmånliga åkerbruksredskap.
Modellerna finns i Kungl. Patriotiska Sällsk. modellkammare
1810, mars-apr Nytt surrogat för kaffe
1810, mars-apr Om roskål
1810, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1810
1810, maj juni Tankar om spannmålsmagasinsinrättning för fattiga
1810, maj-juni En lätt och enkel metod att finna vatten i nästan alla
belägenheter
1810, maj-juni Anmärkning angående väderleken för april och maj 1810
1810, juli-aug Medel att förekomma inrökning i kakelugnar genom insättning
av en s.k. rökdrivare
1810, juli-aug Sätt att anstryka timmervägg och brädtak till förvarande mot
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Belöningar
Väder
Husdjur

2082
2083
2084

Ekonomi

2085

Växter
Väder
Odling
Odling
Odling
Väder
Odling
Odling

2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

Belöningar
Väder
Ekonomi
Väder
Ekonomi
Odling
Husdjur
Väder
Ekonomi

2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102

Belöningar
Arbetsmetod
Väder
Husdjur

2103
2104
2105
2106

Redskap

2107

Väder
Eld
Odling
Redskap

2108
2109
2110
2111

Kungörelser
Väder
Eld
Redskap

2112
2113
2114
2115

Redskap
Ekonomi
Växter
Belöningar
Väder
Ekonomi
Arbetsmetod
Redskap

2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123

Matberedning
Matberedning
Väder
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund

2124
2125
2126
2127
2128

Väder
Nyttiga påfund

2129
2130

Arbetsmetod

2131

1810, juli-aug Underrättelse om Danska Sällskapet för inländsk konstelit
1810, juli-aug Holländarnas sätt att salta sill
1810, juli-aug Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1810, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1810
1810, sept-okt Om fördomar hos allmogen och deras skadliga verkan på
lantbruket
1810, sept-okt Sätt att förvara potatis, uppgivet av Langford Millington
1810, sept-nov Sätt att alstra jäst
1810, sept-okt Medel att förvara jäst en längre tid
1810, sept-okt Konst att taga ur flottfläckar ur böcker och papper
1810, sept-okt Recept på ett starkt och alltid färdigt lim
1810, sept-okt Om nyttan av ljung såsom garvningsämne
1810, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1810
1810, nov-dec Anmärkning över drillplöjning
1810, nov-dec Anvisning på nyare böcker och skrifter om hushållning med
redogörelse för deras innehåll
1810, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för nov. och dec. 1811
1811, jan-febr Berättelse om några försök med brännvinsbränning i
Köpenhamn
18 Il, jan-febr Om ärtlyckors intagande på trädesgärdet och nödig försiktighet
därvid
1811, jan-febr Vattenranunkel begärligt foder för boskap
1811, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1811, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1810 och jan. 1811
1811, mars-apr Tankar om huvudnäringarna i ett samhälle, deras inbördes hjälp
och fönnånligaste inrättning
1811, mars-apr Beskrivning om makrillens fiskning
1811, mars-apr Utsatt prisfråga
1811, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1811
1811, maj juni Tankar om huvudnäringarna i ett samhälle, deras inbördes hjälp
och förmånligaste inrättning
1811, maj-juni Utdrag ur ett brev om cirkulationsbruk på Fenneslunda sätesgård
1811, maj juni Anmärkningar över rosenkålen
1811, maj juni Järnblecks förtenning i England
1811, maj juni Om fördelen att nyttja breda hjulskenor och lötar på allehanda
slags åkdon
1811, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1811
1811, juli-aug Tankar och erfarenhet om åkerträdning, tjänande till urskillning
när den är nödig eller icke
1811, juli-aug Några hushållsrön som närmare upplysa vad förut är skrivit i
samma ämne
1811, juli-aug Anvisning till nyare böcker och skrifter i hushållningen med
redogörelse om innehåll
1811, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1811, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1811
1811, sept-okt Om mjölk och dess tillredningar
1811, sept-okt Anvisning till nyare böcker och skrifter i hushållningen, med
redogörelse för deras innehåll
1811, sept-okt Några hushållsrön som närmare upplysa vad förut är skrivet i
samma ämne.
1811, sept-okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1811
1811, nov-dec Något om alunbrandskiffer
1811, nov-dec Några hushållsrön
1811, nov-dec Om jordbrukets nöjen
18 11, nov-dec Beprövade medel mot blodpiss hos hornboskap
1811, nov-dec Läderpersedlars förvarande
1811, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1811
1812, jan-febr Om åkerbrukets nöjen
1812, jan-febr Om åkerbruksfester i England
1812, jan-febr Outplånligt bläck
1812, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1812, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 181 1 och jan. 1812

Orter
Matberedning
Belöningar
Väder
Ekonomi

2132
2133
2134
2135
2136

Matberedning
Matberedning
Matberedning
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Väder
Redskap
Böcker

2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

Väder
Matberedning

2146
2147

Odling

2148

Husdjur
Belöningar
Väde
Ekonomi

2149
2150
2151
2152

Arbetsmetod
Kungörelser
Väder
Ekonomi

2153
2154
2155
2156

Odling
Odling
Arbetsmetod
Redskap

2157
2158
2159
2160

Väder
Odling

2161
2162

Ekonomi

2163

Böcker

2164

Belöningar
Väder
Matberedning
Böcker

2165
2166
2167
2168

Nyttiga påfund

2169

Väder
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Hushållning
Botemedel
Nyttiga påfund
Väder
Hushållning
Orter
Nyttiga påfund
Belöningar
Väder

2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
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1812, mars-apr Beskrivning av tegeltillverkning utan ugn i fria luften. Ritningar
på tegelstaplar och ugnar
1812, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1812
1812, maj-juni Beskrivning om murtegels bränning under bar himmel
1812, maj juni Bihang innehållande förslag på kostnad för stenhusbyggnad, i
jämförelse med trähusbyggnad, jämte beskrivning på murbruk
1812, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1812
1812, juli-aug Om boskapsskötseln, i avseende på dess olika föremål; av Sir
John Sinclair, Baronet
1812, juli-aug Sätt att fånga lax med rev och krok
1812, juli-aug Beskrivning på en god trädsalva
1812, juni-aug Om saltning av strömming
1812, juli-aug Hedersbelöningar utdelade av Kungl. Patriotiska Sällskapet
1812, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1812
1812, sept-okt Tankar om orsaken till missväxt; möjligheten att förekomma den
1812, sept-okt Utdrag ur ett brev till Kungl. Patriotiska Sällskapets sekreterare
ang. kalkens nytta att utrota mask på säd och buskar och ett nytt
medel att avhålla frostfjärilen från fruktträd
1812, sept okt Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1812
1812, nov-dec Tankar om rätta orsakerna till missväxt, samt möjligheten att
förekomma dem
1812, nov-dec Vad som blivit iakttaget vid dikalvars uppfödande
1812, nov-dec Beräkning av ullproduktionen i England
1812, nov-dec Om fläderns kraft att hålla insekter från planteringar
1812, nov-dec Erinran till potatisodlare
1812, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1812
1813, jan-febr Tankar om mossars och andra öde och ofruktbara markers
uppodling
1813, jan-febr Om hemmansklyvning
1813, jan-febr Tankar rörande lanthushållares teoretiska och praktiska daning
1813, jan-febr Utdelade hedersbelöningar
1813, jan-febr Anmärkningar angående väderleken för dec. 1812 och jan. 1813
1813, mars-apr Uppodling av egendomen Anneberg
1813, rnars-apr Om omogna potatisars otjänlighet till fortplantning
1813, mars-apr Om sättet att samla potatisfrön och av dem uppdraga potatis
1813, mars-apr Recept mot ohyra i träd och väggar
1813, mars-apr Tävlingsämne utsatt av Orebro län
1813, mars-apr Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1813
1813, maj-juni Tankar om medlen till befordran av skogarnas tillväxt, vård och
användande
1813, maj-juni Utdrag ur brev angående väderlek och årsväxt i norra delen av
Stockholms län
1813, maj-juni Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1813
1813, juli-aug Tankar om medel till befordran av skogarnas tillväxt, vård och
användning
1813, juli-aug Om jordbruksarrenden i England
1813, juli-aug Utdrag ur ett brev av Journalens redaktör
1813, juli-aug Sätt att utrota landhavre
1813, juli-aug Utdelade hedersbelöningar
1813, juli-aug Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1813
1813, sept-okt Oversikt av åkerbrukssättet i England
1813, sept-okt Anmärkningar angående väderleken i aug. och sept. 1813
1813, nov-dec Oversikt av åkerbrukssättet i England (forts från 922)
1813, nov-dec Försök med potatissorter
1813, nov-dec Utdrag ur brev angående bönorna av Betiska Strageln eller Kaffe
Strageln
1813, nov-dec Utdelade hedersbelöningar
1813, nov-dec Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1813

50

Arbetsmetod

2182

Väder
Arbetsmetod
Byggnatio

2183
2184
2185

Väder
Husdjur

2186
2187

Arbetsmetod
Nyttiga påfund
Matberedning
Belöningar
Väder
Hushållning
Nyttiga påfund

2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194

Väder
Hushållning

2195
2196

Husdjur
Ekonomi
Nyttiga påfund
Odling
Väder
Hushållning

2197
2198
2199
2200
2201
2202

Ekonomi
Hushållning
Belöningar
Väder
Orter
Odling
Odling
Nyttiga påfund
Kungörelser
Väder
Odling

2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213

Orter

2214

Väder
Odling

2215
2216

Ekonomi
Nyttiga påfund
Nyttiga påfund
Belöningar
Väder
Hushållning
Väder
Hushållning
Odling
Odling

2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226

Belöningar
Väder

2227
2228

